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Növekszik a besurranásos módszerrel elkövetett lopások száma 

Tegyünk ellene együtt! 

 
 

Az elmúlt héten két miskolci általános iskolában is ún. besurranásos módszerrel elkövetett 

lopás történt. Mindkét esetben az intézmények nyitott helyiségeibe bejutva az elkövetők a 

szerencsétlenül járt dolgozók táskájából tulajdonítottak el 

értékeket.  

A Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya mindkét 

ügyben lopás megalapozott gyanúja miatt indított 

büntetőeljárást, egyelőre ismeretlen tettes ellen. 

 
Megyénkben az előző év azonos időszakához képest nőtt a 

besurranásos módszerrel elkövetett lopások száma. Az 

esetek száma csak Miskolcon majdnem duplájára 

emelkedett. 

 

 

Btk. 316. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, 

lopást követ el. 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a lopást kisebb értékre, 

vagy a szabálysértési értékre elkövetett lopást 

f) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) 

tudta és beleegyezése nélkül bemenve követik el. 
 

 

Nyitott intézmények kontroll alatt 

Bűnmegelőzési ajánlások a besurranó tolvajok ellen 

 

 
- Fontos az intézményekben megfelelő házirend kialakítása és az azokban foglaltak 

maradéktalan megvalósítása, 

 

- Portaszolgálat, vagy ügyeletesi rendszer működtetésével az intézményektől idegen, 

gyanús személyek nagymértékben kiszűrhetők, 

 

- A főbejárathoz érdemes megfontolni kamera telepítését. A kamera elhelyezésével 

kapcsolatos tájékoztatót jól látható helyre és módon ki kell függeszteni. Az ilyen 

technikai eszközöknek már önmagában is van egyfajta elrettentő hatása, 
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- Megfelelően legyenek zárhatóak a tanári irodák, öltöző-szekrények, esetleges 

értékmegőrzők (pl. kódzáras ajtónyitási módszer), melyeket a kialakított biztonsági 

előírások szerint használjanak, 

 

- Ismeretlen személy betérése esetén kérdezzék meg mi a jövetelének célja, kísérjék el 

az általa megjelölt nevelőhöz, tanárhoz. Felügyelet nélkül ne hagyják mozogni az 

intézményben, 

 

- Amennyiben az elkövető az elszámoltatására agresszívan reagál, vagy testi erőfölény 

esetén ne tanúsítsanak ellenállást, inkább jegyezzenek fel róla pontos személy és 

ruházatleírást, illetve a későbbi menekülési útvonalát, 

 

- Bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a 

Rendőrségre. A 107-es hívószámra a területileg illetékes rendőrkapitányság ügyelete 

jelentkezik. 

 

 

 

 
 

Kellemes karácsonyt és eredményekben gazdag boldog újesztendőt kíván  
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