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Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel
Hogyan növelhető egy település biztonsága az építészet és
várostervezés eszközeivel?
Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során
tapasztalati tudással és kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a bűnalkalmakat. Ezzel
kapcsolatos ismereteink tapasztalatokon és kutatómunkán alapulva folyamatosan bővültek az
elmúlt évtizedek során.
Épített környezetünknek jelenlegi, kivételezett életmódunkat kell szolgálnia, beleértve azt az
időt is, amit a szabadban töltünk. Lehetővé kell tennie a szociális, gazdasági és fizikai
fenntarthatóságot. El kell, hogy lásson minket biztonságos, életteli és vonzó terekkel,
melyben jó élni, dolgozni, együtt lenni, ünnepelni, pihenni, vásárolni, játszani, tanulni.
Mindezt anélkül, hogy túl sok vagyonvédelmi eszközzel, falakkal, rácsokkal bástyázzon
körül, vagy őrséggel tegye biztonságossá életünket.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) elkötelezett az építészeti bűnmegelőzés
legmodernebb irányzatainak terjesztésében, ezért több olyan kezdeményezést is elindított,
amelyek közelebb hozzák ezt a szemléletet
azokhoz, akik alkalmazni tudják a
mindennapokban.
Az
NBT
támogatásával
megjelent
Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel címet
viselő kiadvány mindezidáig a legátfogóbb
mű, amely magyarul elérhető ebben a
témában. A könyv ingyenesen elérhető a
safecity.hu oldalon valamint letölthető a
Magyar
Elektronikus
Könyvtár
adatbázisából is.
A világon már sok helyen sikeresen alkalmazott módszerekről a hazai szakemberek a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács jóvoltából tájékozódhattak először igazán részletesen. A 2019
tavaszán Budapesten rendezett SAFECITY 1.0 konferencián, amely a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács, a kultúrAktív Egyesület és a Lechner Tudásközpont közös
erőfeszítéseinek eredményeként jött létre, a hazai szakemberek mellett a szakma nemzetközi
nagyjai is megjelentek. A nemzetközi konferencia első napján neves külföldi és magyar
szakértők tartottak előadást a hazai szakembereknek. A második napon három interaktív,
gyakorlatorientált workshop nyújtott lehetőséget az ismeretek elmélyítésére.

Az építészeti bűnmegelőzés olyan terület ahol több szereplő összefogására van szükség a
sikerhez. Mivel az együttműködés támogatásában és szervezésében is kulcsszerepet játszanak,
elsősorban önkormányzatokat vártak az Önkormányzatok Bűnmegelőzési Konferenciájára
március 29-én. Összesen 107 település képviseltette magát a konferencián, amelyen
kifejezetten az önkormányzatokat érintő
bűnmegelőzési kérdéseket boncolgattak
az előadók. A neves hazai előadók mellet
az építészeti bűnmegelőzés egyik jeles
dán képviselője Bo Grönlund is szerepet
vállalt a konferencián, külföldi példákon
mutatta be az épített környezet és
bűnözés közötti egyértelmű kapcsolatot.
A jelenlévők megismerhették a PRE
STAT rendszert, amely segítségével bárki
térképre vetítheti egy-egy város vagy
régió bűnözési statisztikáit akár több éves
távlatban is. Szó volt arról, hogy mire kell figyelnie annak, aki új városrészt tervez, felújítja a
régi utcákat vagy csak új építési telkeket szeretne kijelölni a településén. A hallgatóság
megtudhatta, hogy hogyan üthet két legyet egy csapásra az, aki az építészeti bűnmegelőzés
elveit alkalmazza, hogyan érheti el, hogy egy városrész ne csak megújuljon, de tartósan
biztonságosabbá is váljon. A konferencián elhangzott előadások, prezentációk az NBT
weboldaláról letölthetők.
Az NBT nemcsak neves
külföldi
előadók
révén
igyekszik közelebb hozni a
bűnmegelőzésnek ezt a fontos
területét
a
magyar
szakemberekhez,
hanem
külföldi tanulmányutak által is.
A Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács munkatársai 2018.
végén
Hollandiában
és
Svédországban jártak, hogy
első kézből tájékozódjanak a
gyakorlatba
átültetett
módszerekről. Az építészeti bűnmegelőzés volt az egyik témája az NBT A bűn logikája című
dokumentumfilm-sorozatának. Az 50 perces epizódban a területet legjobban ismerő magyar
szakemberek szólalnak meg. Az NBT Youtube csatornáján, akárcsak a sorozat többi epizódja,
ez a rész is megtekinthető.

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság,
a megyei állami főépítész,
és a Nógrád Megyei Építész Kamara ajánlásával
ÉPÍTKEZŐKNEK, TÁRSAS- ÉS CSALÁDI HÁZ TULAJDONOSOKNAK
Felújításnál és új ház építésénél is tartsa szem előtt a biztonságot!
Gyakran – helytelenül - a költségtakarékosság és az esztétikum, határozzák meg az építkezés
módját. Pl. azt, hogy hová milyen nyílászárók kerüljenek beépítésre. Jelentősen lehet növelni
a magánterületek és az értékek biztonságát megfelelő bűnmegelőzési eszközök
alkalmazásával. Tapasztalataink szerint egy-egy lopással, betöréssel okozott kár sokkal
magasabb összegű lehet, mint a szakember által javasolt bűnmegelőzési módszerek
alkalmazása.
Mire fordítson figyelmet a tervezés során:
 Fontos, hogy a biztonsági rendszerek kialakításánál az adott, egyedi környezetet
vegyék figyelembe. Egészen kis eltérés is eredményezheti, hogy lényegesen más
eszközöket kell alkalmazni a biztonság fokozása érdekében, ezért mindig konzultáljon
szakemberrel mielőtt építkezik vagy felújít.


Meghatározó a nyílászárók minősége (biztonsági besorolása, technikai paramétere,)
és elhelyezése.



A kert rendezése során törekedjenek arra, hogy a bejáratok és ablakok az utca
felől láthatóak legyenek. A növényzetet úgy kell kiválasztani, és a későbbiekben
visszavágni, hogy azok ültetése során ne alakuljon ki úgynevezett vakfolt, illetve be
nem látható hely.



Szereljen fel kültéri világítást, ami megfelelően megvilágítja az ingatlan területét!



Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a 90
centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást.



Az értékek megóvásának fokozása gyakran az elektronikai riasztóberendezések
telepítésével érhető el.



Hasznos az épületen belül, szakszerűen beépített, rejtett széf elhelyezése, az
értékek megőrzésére.

Az építkezések alkalmával fontos egyrészt, hogy a kivitelezés során megóvják az értékeket,
építési anyagokat, valamint ne váljanak csalás áldozatává, másrészt, hogy olyan építészeti,
műszaki megoldásokat alkalmazzanak, melyek növelik a lakóház vagy lakás biztonságát.
Mire ügyeljen építkezés során:


Kizárólag megbízható és leinformálható kivitelezőket bízzon meg az építési
munkák elvégzésével.



Ne adjon nagyobb összegű előleget építőanyagra, el nem végzett munkára.
Legyen jelen a vásárláskor, vagy fizessen az áru átvételekor. Előre ne utaljon
pénzt, fizessen utánvéttel!



Az építőanyagokat az úttesttől távol, illetve onnan nem látható helyen tárolja. Azt
lehetőség szerint elkerített területen, csomagolva, (pl.: zsugorfóliázva, kötegelve)
helyezze el.



Az építőanyagot célszerű ütemezve, röviddel a beépítés előtt a helyszínre
szállítani.

Mire ügyeljenek a lakóház tulajdonosok:


Ismerkedjenek meg a szomszédokkal, figyeljenek egymás lakókörnyezetére!



A lépcsőházba, illetve udvarra bejutáshoz alkalmazzanak kapucsengőt,
kaputelefont!



Társasházak főbejárati nyílászáróit lássák el megfelelő minőségű biztonsági
zárral és/vagy számkódos beléptető-rendszerrel!



A közös tárolók ajtajára is szereljenek biztonsági zárat és tartsák azt zárva!



A közös terek, zárt folyosók legyenek jól megvilágítottak, átláthatóak.

