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Ne adjon esélyt a bűnözőknek! 

A rablás megelőzése 

Rablásról abban az esetben beszélhetünk, amikor az elkövető annak 

érdekében, hogy megszerezze pénzünket, értékeinket, személy 

elleni erőszakot, fenyegetést alkalmaz. A rablások egyik jellemző 

helyszíne a közterület, gyér forgalmú utca vagy aluljáró. 

Bűncselekmény áldozatává azonban akár saját otthonunkban is 

válhatunk, mikor a rabló az éj leple alatt jut be a lakásba és kutatja 

át a házat.  

 

Mit tehet Ön az áldozattá válás megelőzése érdekében? 

 Forgalmas, kivilágított úton közlekedjen, kerülve az elhagyatott helyeket, gyanúsan 

viselkedő személyeket! 

 Ne hordjon magánál nagy összegű készpénzt! 

 Táskáját mindig erősen magához szorítva viselje, lehetőleg a vállon keresztbe átvetve!  

 Este, sötétben lehetőleg ne induljon egyedül útnak! 

 Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, vagy úgy érzi, követik, mielőbb menjen olyan 

helyre, ahol mások is tartózkodnak, vagy térjen be egy üzletbe! 

 Pénzintézetben történő pénzfelvétel esetén lehetőleg kérjen meg valakit, hogy kísérje el! 

 Lakáskulcsát ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem időben készítse azt elő! 

Mit tegyen támadás esetén?  

 Őrizze meg lélekjelenlétét, ne essen pánikba, mert a támadó emiatt agresszívvá válhat! 

 Hangosan kiáltson segítségért, vagy használjon figyelemfelkeltésre alkalmas eszközt 

és így jelezze környezetének, hogy bajban van! 

 Ne álljon ellen, inkább adja át értékeit a támadónak; a legfontosabb az élet és a testi 

épség védelme! 

 Figyelje meg alaposan támadóját, hogy később részletes személyleírást tudjon róla 

adni! 



További javaslataink személyes biztonsága és értéktárgyainak  

megóvása érdekében 

 

Vezeték nélküli kapucsengő: 

 A készülék két egységből áll, az egyik Önnél, a másik a 

szomszédnál elhelyezve. Veszélyhelyzet esetén a gombot 

megnyomva, jelezve a szomszédnak, időben segítséget tud 

kérni.  

 

 

Elektronikus ajtóék: 

 A szerkezetet az ajtószárny és a 

padló közé kell illeszteni, mely 

erőszakos nyitás és feszítés 

hatására éles hangjelzést ad.  

 

    

 

Személyi riasztó: 

 A készülékre egy kihúzható szeg 

csatlakozik, melynek végére a csuklóra 

akasztható zsinór kapcsolódik. Ha a szeg 

kihúzódik a helyéből, megszólal a 

szirénaszerű hangjelzés. Utcai 

rablótámadás esetén alkalmazható 

kézitáskához rögzítve.  

Támadás esetén a készülék a táskában, a 

zsinór a csuklón marad. A szeg 

kihúzódása eredményezi a hangjelzést. 

 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, értesítse a 

rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 


