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Kihajolni veszélyes!
Lopásveszély a vonaton
A mindennapokban sok honfitársunk utazik vasúton, ahol megjelenhet a tolvaj, és ha alkalom nyílik rá
egy mozdulattal elemeli az értékeket. Általában békés utasnak látszó figyeli ki a fogason lógó
kabátokat, a csomagtartón pihenő táskákat, és ha nem éber a tulajdonos, fog és visz amit csak lehet. A
károsult akkor döbben rá, hogy hűlt helye van csomagjának, amikor a tolvaj már leszállt az állomáson
és a vonat tovább robogott.
¾ Az elkövetők előszeretettel használják ki azt amikor az utas elszunyókál, vagy kimegy a
mosdóba, hiszen ilyenkor nincs védve a felügyelet nélkül hagyott ülésre, vagy csomagtartóra
helyezett érték, mely szabad préda. Az eltulajdonításhoz elegendő pár másodperc.
¾ Egyik jellemző elkövetési módszer, amikor a vonat indulása előtti percekben az elkövetők
egyike felszáll, és a járművön végig sétálva kiszemeli áldozatát. Eközben a szerelvényen kívül
a peronon társa vele párhuzamosan halad, majd
amikor megtalálják a kiszemelt áldozatot a vonaton
lévő elkövető jelzésére a „peronos” bekopog a
sértetthez az ablakon mintha valamit kérdezni
szeretne, ezzel terelve el figyelmét. A vonaton belül
lévő bűntársa pedig a sértett táskáját elemelve leszáll
a vonatról.
¾ Közismert, amikor a tolvaj a sértett kabátja mellé
akasztja saját felöltőjét, majd egy arra alkalmas
pillanatban belenyúl a másik kabát zsebébe, mintha
sajátjába keresne valamit, és ellopja az ott lévő
dolgokat.
¾ Az is gyakori, amikor a tettes üres laptop táskáját az
áldozat hasonló táskája mellé helyezi, majd fogja
magát és leszáll a sértett értékével.
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Rendőri szempontból nehézséget jelent és a nyomozások eredményességére negatívan hat, hogy sok
esetben a sértett az elkövetőről semmit nem tud mondani, mivel egyáltalán nem látta, vagy a sok utas
között nem jegyezte meg.
Éves szinten megyénkben félszáz lopás történik vasúti járművön, vagy pályaudvaron. A lopási kár
esetenként pár ezer forinttól több százezer forintig terjedhet. Ez a mennyiség nem számottevő,
ellenben a károsult számára maradandó tényező.
Amennyiben zseblopás módszere állapítható meg akkor értékhatártól függetlenül bűncselekménynek
minősül a jogtalan elvétel, más esetekben az érték nagysága minősít (50 ezer Ft–ot meghaladó
értékhatár felett valósul meg bűncselekmény).
A múlt évben hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv szerint amennyiben okirat, vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz valamilyen értéktárggyal együtt eltulajdonításra kerül akkor mindenképpen
bűncselekményt valósít meg a tettes.
Az utóbbi időszakban folyamatosan szigorodtak a büntető és a szabálysértési jogszabályok, melyek a
hatékony hatósági fellépés számára adtak lehetőséget. Mindezek mégsem pótolják azt, amit az
utasoknak saját védelmük érdekében meg kell tenniük, hogy megelőzzék a gyakran megtérülés nélküli
károkozást.
Mire figyeljen, mit tehet tulajdona védelme érdekében:









Utazás során fokozottan vigyázzon csomagjaira a pályaudvarokon és a vonatokon egyaránt!
Bőröndjeit ne bízza ismeretlenekre, használja ehelyett a csomagmegőrzőt! Le- és
felszállásakor is ügyeljen táskáira! Javasolt, hogy utazás során a szükségesnél ne vigyen több
készpénzt magával, és a pénztárcáját tartsa biztos helyen, soha ne a külső zsebben vagy a
táska külső rekeszében.
Kerülje a túlzsúfolt helyeket, a táskáját szorítsa magához, utazás során visszatérően ellenőrizze
értékei meglétét. Bankkártyája mellé ne helyezze a PIN kódját!
Ha észlelte a lopást ne szálljon szembe a tolvajjal, mert többen lehetnek az elkövetők, és
kiszámíthatatlanok a reakcióik! Hívjon azonnal segítséget (vasúti alkalmazottat, jegykezelőt,
utastársakat) és mielőbb értesítse a rendőrséget! Ha egyedül utazik vonaton, lehetőség szerint
maradjon éber!
Ha minden óvintézkedésünk ellenére mégis lopás áldozatává vált, haladéktalanul tegyen
feljelentést az észlelést követően, illetve jelezze azt azonnal a vasúti alkalmazott felé is.
Feljelentést bármelyik rendőri szervnél megteheti, de célszerű a lopás helye szerint illetékes
rendőrkapitányságon.
Ha ellopták bankkártyáját, mobiltelefonját, azokat a lehető leggyorsabban - még a feljelentés
előtt - tiltassa le. Ha a lakáskulcsot is elvitték, akkor azonnal intézkedjen az otthoni zárjának
cseréjére. Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az ellopott tárgyak
listáját, vagy azonosításra alkalmas jellemzőit. A feltételezett elkövetőről adott pontos
személyleírás nagymértékben segítheti a rendőrség munkáját.
Figyeljen fokozottan értékeire, legyen résen mindenkor!
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