1990. február 22-én tette közzé az Európa Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ez a nap az óta is számos országban
– 1993. óta Magyarországon is–
az áldozatok napja
A BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK, AZ AJÁNLÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL AZ ÁLDOZATTÁ VÁLÁS ELKERÜLHETŐ,
A VESZÉLYFORRÁSOK TÖBBSÉGE KIVÉDHETŐ!
ELŐZZÜK MEG A BAJT!
A személyi tulajdon védelmének első számú védelmezője maga a tulajdonos.
- Alapvető védekezési mód, hogy bejárati ajtaját, kertkapuját, még akkor is zárja be, ha otthon tartózkodik.
- Ne tartson otthonában jelentős összegű készpénzt.
- Csak olyan személyt engedjen be a lakásába, akit ismer! Hivatalos személyeket, szolgáltatók szakembereit csak akkor engedje
be a lakásába, ha hitelt érdemlő módon igazolják személyazonosságukat.
- Ha idegent enged be lakásába, semmiképpen ne hagyja magára!
- Ne vásároljon házaló árusoktól!
A zseblopások egy kis odafigyeléssel megelőzhetők!
- A pénztárcáját és az iratait mindig tartsa biztos helyen! Erre a célra a farzseb nem alkalmas, kabátok esetén a belső zsebek javasoltak. A hölgyek a táskájuk belső zsebébe tegyék
a tárcájukat, táskájukat pedig szorítsák a hónuk alá!
- Lehetőség szerint ne tartson magánál nagyobb mennyiségű
készpénzt, vásárláskor használja inkább bankkártyáját.
SOHA ne tartsa a bankkártya mellett a PIN kódot!
- Ha bankkártyáját illetve mobiltelefonját is ellopták, tiltassa
le ezeket minél előbb, ha pedig a lakáskulcsát, illetve gépkocsijának kulcsát is elvitték, cseréltesse le a zárakat!
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Bárkit érhet támadás!
- Sötétedés után igyekezzen a jól kivilágított, forgalmasabb utcákon közlekedni.
- Élete, testi épsége megóvása érdekében adja át értékeit a támadónak.
- Figyelje meg támadója testfelépítését, alkatát, ruházatát, azt, hogy az
elkövetők merre és milyen módon (gyalog, gépjárművel) távoztak,
hogy a rendőrségnek jó személyleírást tudjon adni.
Előzzük meg a kerékpárlopásokat!
- Ha bármilyen rövid időre is ott kell hagynia a kerékpárt,
mindig zárja le.
- Két vagy több kerékpárt soha ne zárjunk „össze” egy lakattal, mindegyiket külön-külön rögzítsük a tárolóhoz!
- A kerékpárzár/lakat minősége álljon arányban a kerékpár
árával!
- Amihez zárjuk legyen legalább olyan erős, mint a lakat!
Kerékpár regisztráció:
Minden hónap első és harmadik keddjén 13-15 óra között a Kecskeméti Rendőrkapitányság
ügyfél bejáratánál kerékpár regisztrációra várjuk az állampolgárokat ahol fényképes, sorszámos adatlap kerül kiállításra mely a
kerékpár vázszámát, tulajdonságait és a tulajdonos adatait tartalmazza. A megyeszékhelyen kívüli rendőrkapitányságok regisztrációs ügyfélfogadási időpontjáról helyben érdemes érdeklődni.
Az autólopások megelőzéséről:
- Mindenféle korszerű védelem hiábavaló, ha mi magunk nem
vagyunk óvatosak, ezért:
- A mechanikus zárakat mindig tegyük fel.
- Ne hagyjuk az autót járó motorral még 1-2 percre sem magára,
pl. bolt előtt vagy kapunyitáskor.
- A riasztórendszer legyen mindig bekapcsolva.
- Érdemes matricával jelezni, ha UV jelöléssel, riasztóval van felszerelve az autó.
- A lopás gátló rendszer működését tartsuk titokban.
- A gépjármű kulcsaira vigyázzunk.
Ne adjon esélyt a bűnözőknek!
Szükség esetén hívható telefonszámok:
Rendőrség: 107, 112
Áldozatsegítő vonal: 06-80-225-225
Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület: 76/484-684/3503
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