Biztonságos bevásárlóhelyek
Meg kell említenünk azokat a kriminogén tényezőket, amelyek szinte tipikusan az
üzletközpontokat érintik: gépkocsilopás és feltörés, járművek önkényes elvétele, jogtalan elsajátítás,
alkalmi lopás, zseblopás, rablás.
Mivel napjainkban trend a nagy bevásárlóközpontok létrehozása, ebből adódik, hogy az egyedi
kisebb üzletek e „mamut" központokba integrálódnak, bízva a nagyobb tömeg, a nagyobb forgalom,
nagyobb bevétel reményében. A kisebb üzletek nagy központokba való beintegrálódása viszont azt
jelenti, hogy az üzlet védelmét is másképp kell megszervezni, úgy a bérlőnek, mint a központ
üzemeltetőjének.
A kisebb üzletek – mint a központi üzlet részei – egyfajta védettséget élveznek bizonyos
bűncselekményekkel szemben, míg egyes bűncselekmény típusoknak fokozottan ki vannak
szolgáltatva.
A fokozott „körkörös” védelem, az élőerős őrzés és a technikai felügyelet hatására csökken az
egyes rész üzletek elleni bűncselekmények veszélye, így relatív védettek a betörés, rablás, testi sértés
ellen, azonban nő a veszélye az alkalmi lopás, zseblopás és a közveszéllyel fenyegetés
bekövetkezésének.
Megelőzési ajánlások, alternatívák
Mechanikai védelem eszközei, melyeknek fizikai gátat kell vonniuk a védett értékek, és az
értékek megszerzésére törekvő elkövetők közé.
Ilyen mechanikai akadályok: kerítés, ajtók, zárak, zárrendszerek (központi, főkulcsos,
vezérkulcsos), rácsok, biztonsági fóliák, értéktárolók (páncélszekrény, trezorhelyiség).
Minden esetben ajánlott a MABISZ ajánlásait figyelembe venni.
Olyan mechanikai akadályokat kell a védelmi rendszerbe telepíteni, amelyek képesek a
behatolási időt megnövelni. Ha az elkövető előre nem kalkulált fizikai akadályokkal találja szembe
magát az esetek zömében bele sem kezd a bűncselekmények elkövetésébe.
Bármilyen jó is a mechanikai védelem, mindig ajánlatos hozzá elektronikai védelmet
telepíteni, mely lehet külső, belső vagy a ki- és bejáratoknál telepített beléptető rendszer.
A kül- és beltéri biztonsági kamerák előnye, hogy a jogsértő cselekmény rögzíthető és
folyamatos monitorozás esetén a tettenérés szinte azonnal realizálható.
Az áruvédelemre legalkalmasabb eszközök a speciálisan erre a célra kifejlesztett elektronikus
áruvédelmi rendszerek, melyek közül megfelelő eszközt és technológiát találunk már szinte
mindenféle méretű, anyagfajtájú, árfekvésű termékre. (szenzorok/áruvédelmi kapuk/, lágy és kemény
etikett, széfer, tintapatron, aktív címke)
Bármilyen védelmi rendszer is kerül telepítésre mindenképpen ajánlatos, ha annak jelzéseit
egy folyamatos élőerős szolgálat figyeli, és a szükséges intézkedések megtételéről dönt.
Ha ehhez egy reagáló (kivonuló) csoport is társul, jelentős mértékben megnő annak
lehetősége, hogy az ismeretlen elkövetőt még a helyszínen el lehessen fogni, illetve a bűncselekmény
elkövetését még kísérleti szakban meg lehessen szakítani.
A fentiek lehetőség szerinti egyedi vagy kombinált alkalmazása is javasolt.
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