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Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel ti a bűnelkövetések számát. A bűnmegelőzés

egyik legidőszerűbb feladata hazánkban ezeket
a környezetet céltudatosan alakító elveket széHogy növelhető egy település biztonsága az les körben megismertetni.
építészet és várostervezés eszközeivel? Ho- Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre
gyan lehet biztonságos tereket létrehozni, épül. A természetes felügyelet az egyik legfonamelyekre nem telepszik rá a bűnözés? Töb- tosabb alapelv, lényege, hogy a személyek és
bek között ezekre a kérdésekre ad választ az tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban fordul
építészeti bűnmegelőzés, egy mind a világban elő élettel teli helyeken, ahol emberek vannak
mind Magyarországon egyre népszerűbb és a közelünkben. Így természetes módon, az ott
elfogadottabb kreatív bűnmegelőzési irány- tartozkodók által valósul meg a hely felügyelezat.
te. A jogosultság ellenőrzése esetén a cél, hogy

megállapítható legyen, hogy a személyek, akik
a területet használják, jogosultak-e az ott tartózkodásra. Ennek szervezett formája, ha biztonsági személyzet ellenőrzi a területhasználók
illetékességét, természetes módja pedig az, ha
a terület használói maguk tudják kiszűrni az illetéktelenek jelenlétét. A birtokviszony jelzése
kapcsolódva a jogosultság ellenőrzéséhez segít
kiszűrni a jogtalanul ott tartózkodókat, illetve
segíti a tulajdonosi felelősségérzet kialakulását is, ezzel segítve a rendezett és tiszta állapot
fenntartását. A terület karban tartása és gondozása a tulajdonosi felelősségérzethez kapcsolódó alapelv, akkor tud érvényre jutni igazán, ha
egy területnek van gazdája, aki sajátjának érzi
és felelősséget érez iránta, így megfelelő módon
gondozzák, nem hagyják magára.

Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az
épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű,
gazdaságos és fenntartható eszközök használatával megszüntethetők a bűnözésnek kedvező
körülmények és terek.

Gondoljuk csak végig, mikor érezzük magunkat komfortosabban, ha egy élettel teli, nyüzsgő téren
megyünk keresztül, vagy ha egy kihalt, üres területen vágunk át? A többi ember jelenléte megnyugvással tölt el, hiszen úgy érezzük, hogy,
ahol több ember van, nem fordulhat ellenünk
senki, és ha mégis, a többiek segítenek vagy
segítséget hívnak. De mitől lesz egy tér nyüzsgő, forgalmas? Ha az emberek szívesen töltik
ott szabadidejüket, ha a tervező gondol arra is,
miként népesítheti be azt különféle cselekvéseket ösztönző tárgyakkal, területekkel, pl. játszótér, sportpálya stb. E gondolatmenet csak egy
elemét mutatja be az építészeti bűnmegelőzés
széles körben alkalmazható tárházának, amely
egyszerű elveken alapul, mégis a világ számos
országában bizonyított már: hatásosan csökken-

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.
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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, vá-

sárolni, játszani, tanulni. Mindezt anélkül, hogy
túl sok vagyonvédelmi eszközzel, falakkal, rácsokkal bástyázzon körül, vagy őrséggel tegye
biztonságossá életünket.

nemzetközi konferencia első napján neves külföldi és magyar szakértők tartottak előadást a
hazai szakembereknek. A második napon három
interaktív, gyakorlatorientált workshop nyújtott
Az NBT szerepe az építészeti bűnmegelőzés lehetőséget az ismeretek elmélyítésére.
terjesztésében

Az építészeti bűnmegelőzés olyan terület ahol több
szereplő összefogására van szükség a sikerhez.
Mivel az együttműködés támogatásában és szervezésében is kulcsszerepet játszanak, elsősorban
önkormányzatokat vártunk 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 Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 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
A jelenlévők megismerhették a PRE STAT rendadatbázisából is
szert, amely segítségével bárki térképre vetítheti
egy-egy város vagy régió bűnözési statisztikáit
A világon már sok helyen sikeresen alkalmazott akár több éves távlatban is. Szó volt arról, hogy
módszerekről a hazai szakemberek a Nemzeti mire kell figyelnie annak, aki új városrészt terBűnmegelőzési Tanács jóvoltából tájékozód- vez, felújítja a régi utcákat vagy csak új építési
hattak először igazán részletesen. A 2019. ta- telkeket szeretne kijelölni a településén. A hallvaszán Budapesten rendezett SAFECITY 1.0 gatóság megtudhatta, hogy hogyan üthet két lekonferencián, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési gyet egy csapásra az, aki az építészeti bűnmegTanács, a kultúrAktív Egyesület, és a Lechner előzés elveit alkalmazza, hogyan érheti el, hogy
Tudásközpont közös erőfeszítéseinek eredmé- egy városrész ne csak megújuljon, de tartósan
nyeként jött létre, a hazai szakemberek mellett biztonságosabbá is váljon. A konferenciánkon
a szakma nemzetközi nagyjai is megjelentek. A elhangzott előadások prezentációk az NBT
weboldaláról letölthetők.
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kája 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.
Mintaprojektek
Az NBT nem csupán beszél róla, műveli is az
építészeti bűnmegelőzést. Törökbálint és Kőbánya civil szervezeteivel, lakosságával és önkormányzataival összefogva egy-egy közterület
átalakításával próbálunk meg további javulást
elérni a környék biztonságában. Törökbálinton
a Kálvária domb újul meg és válik sokkal átláthatóbbá, a főváros 10. kerületében pedig a Legyen TERED! projekt keretében változik meg
egy utca arculata. A projektről nem csupán a
városrész vezetőivel egyeztettünk a széleskörű
konzultációba bevontuk a környékbelieket is és
a közeli középiskola diákjait is.

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. Látogásunkról egy
videós beszámoló is készült, amely az alábbi
linken tekinthető meg. Az építészeti bűnmegelőzés volt az egyik témája az NBT A bűn logi-

Trükkös lopások idősek sérelmére
A bűnelkövetési módszer lényege,
hogy az időskorú személy lakóhelyén jelennek meg a szélhámosok,
akik különféle hihetőnek tűnő
magyarázatokkal, kérésekkel bejutnak a lakásba és a tulajdonos
figyelmét elterelik, majd alkalmas pillanatban zsebre vágják
pénzét vagy értéktárgyait.
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A trükkös tolvajlások, a hamis ürügyek csoportosítása:

győződjön meg arról ajtónyitás előtt, be
van-e akasztva a biztonsági lánc, mely védelmet ad!

A „segítségre szoruló” idegenek mondatai gyakran így szólnak:

- Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen
Önnel egy szomszéd, egy rokon!

„Kérek egy pohár vizet, rosszul érzem magam”, „A
gyermekemet szeretném tisztába tenni, a mosdót
szeretném használni”

- Amennyiben a hívatlan vendég már akarata
ellenére belépett otthonába, ne hagyja egy
pillanatra sem felügyelet nélkül! Amennyiben kellő határozottsággal lép fel, meghátrál
és távozni fog.

A házaló árusok, felvásárlók, adománygyűjtők,
ügynökök:
„Vegyen tőlem árut, tűzifát árusítok, régiséget vásárolok, megveszek bármit” „Beteg gyerekeknek,
egyháznak pénzadományt gyűjtök”, „Rendelést veszek fel bármilyen javításra”

- Ha az idegen hivatalos személynek adja ki
magát, minden esetben kérjen igazolványt
és hívja fel az intézményt, amelyre hivatkozik. A cégek valódi munkatársai fényképes
azonosító kártyával rendelkeznek, amelyet
intézkedésük során felmutatnak, ellenben a
csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal.

A magukat hivatalos személynek kiadók:
„Közüzemtől jövök villany-/ gáz-/ vízóra leolvasó
vagyok”, „Túlfizetés történt, adjon vissza 20
ezresből”, „A postától jötten, hamis bankjegy van
a nyugdíja összegében”

- A szolgáltatók nem térítenek vissza készpénzben túlfizetést!

„Unokázós csalók”:

- Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati
ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket
jövetelük céljáról és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után nyisson ajtót!

A csalók az időskorú áldozatot az unoka vagy más
hozzátartozó nevében telefonon hívják fel, majd
különböző indokkal pénzt kérnek. A leggyakoribb
színlelt okok:

- Aki rosszullétre hivatkozik, ahhoz hívjon
mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz,
egészségügyi intézményhez! A pénzváltás
trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje.

„Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt pénzre van
szüksége”.
„Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel,
amit sürgősen vissza kell fizetni”.

- A valós adománygyűjtők postai csekken kérik a befizetést és nem készpénzt kérnek.

„A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban
van, csak pénzért cserébe engedik szabadon”.

- Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében,
mert ezzel kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját.

A Rendőrség bűnmegelőzési ajánlásai:

- Telefonhívások esetében azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! Hívják fel azt Amennyiben minden óvatosság ellenére bűncsea személyt, akire az ismeretlen telefonáló lekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a renhivatkozik!
dőrséget a 112-es vagy 107-es segélyhívó számok
- Óvakodjon az idegenektől, ne engedje be valamelyikén!
őket a lakásába!

- Nézzen ki az ablakon, vagy kémlelő nyíláson, hogy fel tudja mérni a bejelentkezőt,
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