ÜZLETBIZTONSÁG
A kis üzletek biztonsága szempontjából fontos, hogy megfelelő mechanikai és elektronikai
védelemmel legyenek ellátva, hiszen a többnyire egy eladó dolgozik az üzletben, így könnyű
célpontja lehet az elkövetőknek egy kevésbé védett üzlet. E havi hírlevelünkben a megelőzés
lehetőségei mellett bemutatjuk azokat a magatartási szabályokat, amelyeket egy folyamatban
lévő bűncselekmény esetén tanácsos alkalmazni.

1. Veszélyeztetett időszakok:
A

bűncselekmények

elkövetését

tekintve

három

veszélyeztetett időszakot különböztetünk meg:
1. zárás előtt
2. közvetlenül ünnepek előtt
3. nagy forgalmat zárt időszakban

2. Jellemző bűncselekmények:
LOPÁS
Btk. 370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa,
lopást követ el.
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RABLÁS
Btk. 365. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett
úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet
vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg
valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez,
bűntettet követ el.

3. Megelőzési tanácsok betörés megelőzésére
•
•
•

riasztó, videó megfigyelő rendszer, a rendszer
működésére figyelmeztető tábla
betörésgátló fólia az ablakokra
erős, jó zárral ellátott ajtók

4. Rablás megelőzése
Az egyik legsúlyosabb bűncselekményt, a rablást úgy lehet megelőzni, ha a potenciális
elkövető számára nyilvánvalóvá tesszük, hogy nem érdemes súlyos börtönbüntetés kockázatát
vállalnia az üzletünkben levő csekély hozzáférhető készpénz miatt, valamint nagy a lebukás
veszélye. Milyen eszközökkel lehet ezt tudatni?
Az üzlet ne legyen vonzó az elkövetők számára!
•
•
•
•

jó minőségű videó megfigyelő rendszer,
erre figyelmeztetés a bejáratnál
megfelelő megvilágítás a bejáratoknál
időzáras, két ember biometrikus azonosítójával
nyíló széf, kevés pénz legyen a kasszában
a kritikus időszakban (zárás előtt)
ne legyen egyedül az eladó
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5. Biztonságos viselkedés rablás alatt
•

Cél: az erőszak eszkalálódását elkerülni: a rabló is stresszes
állapotban van, kiszámíthatatlanok a reakciói

Módja:
- nem szabad ellenállni
- kerülni a hirtelen mozdulatokat,
hanghatásokat
- jól megfigyelni a rablót
riasztót csak akkor indítani, ha már elment

A felderítés érdekében
• mindig működjön a kamerarendszer
• a személyleírást rögtön leírni
• a helyszínen a nyomokat nem eltüntetni
(ujjnyom, lábnyom, szagnyom, stb.)

6. Megelőző intézkedések a kritikus időszakban


Záráskor lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül az üzletben!



Figyeljenek a gyanús, látszólag céltalanul járkáló vásárlóra.



A biztonsági őr ne az ügyféltérben tartózkodjon. Biztosítsanak számára egy
olyan külön termet, ahol ő nem látható, ő azonban figyelemmel tudja kísérni az
üzletben történteket.
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