
KISOKOS
Települési  
önkormányzatoknak

Építészeti bűnmegelőzés  
a településen

Tippek és tanácsok  
a biztonságosabb környezethez



MIÉRT FONTOS A TERVEZÉSBEN?
Az épített környezet, az utcák, terek és intézmé
nyek kialakítása, befolyásolja a településen meg
 jelenő és előforduló konfliktusokat. A környezet 
előrelátó ter ve  zé sével, a megfelelő szabályo
zással az önkormányzatok nem csak hatéko
nyan léphetnek fel a bűnözés ellen, de egy 
olyan gondozott és biztonságos települési kör
nyezetet is kialakíthatnak, ahol a lakosok sze
retnek élni.

MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI: 
TIPPEK ÉS TANÁCSOK
  Fontos a tervezés! A közterületek tervezése

kor, forgalom, park vagy utcaépítési beruhá
zások kapcsán a beruházó vagy hivatali appa
rátus át tudja gondolni, hogyan tudja figyelembe 
venni a biztonság szempontjait. Multifunkcio
nális terek létrehozásával, korcsoportok keve
résével, megfelelő megvilágítás használatával 
biztonságosabb tereket hozhatunk létre.
  Nem csak nagy beruházásoknál! Városreha

bilitációs projektek, kisebb felújítások kap
csán is használhatóak az építészeti bűnmeg
előzés alapelvei. A világítás korszerűsítésével, 
növények ültetésével, az útvonalak szabá
lyozásával élhetőbbé, biztonságosabbá vál
hat településünk.

  Fontos a szabályozás! A helyi építési szabály
zaton keresztül és a településképi rendelettel, 
vagy akár arculati kézikönyvek segítségével tá
mogatható az épületek megfelelő tömeg és 
téralakítása, az anyag és a színhasználat, ki
alakítható a megfelelő telekstruktúra, a telek 
megközelítése, megvilágítása, az építmény he
lye, bejárata. 
  Fontos a szervezés, fontos a vezetés! Munka

csoportok alakításával, ahol civilek, rendőrök, 
helyi építészek, intézményvezetők, stb. mind 
együtt gondolkodnak közös megoldások talál
hatók a település problémáira. 
  Fontos a közösség! Nincs is annál biztonságo

sabb tér, mint ahol mindig tartózkodik valaki. 
Piac, koncert, sportverseny, fesztivál – mind 
olyan program, ami megtölti élettel a parko
kat, utcákat, elhagyatott területeket. Így nem 
csak a tér lesz biztonságosabb, de egy sokkal 
összetartóbb közösség jön létre, akik odafi
gyelnek egymásra!
  Fontos a fenntartás! A gondozott városkép 

üzenete, hogy a településen élők szeretik és 
ápolják az adott területet, jelen vannak a tele
pülésen, így csökkenthető a bűnalkalmak szá
ma. Készüljön a település egészére vonatkozó 
átgondolt és rendszeres karbantartási, vala
mint fenntartási stratégia.
  Fontosak a továbbképzések! Ha a hivatali 

mun ka társak, a település szakemberei, veze
tése építészeti bűnmegelőzési képzésen vesz 
részt, akkor módszer a mindennapi munka során 
alkalmazhatóvá válik.

További tippek és tanácsok, valamint szemlé
letformáló oktatási anyagok a safecity.hu  
weboldalon!



K U L T Ú R A K T Í V

A SAFECITY – Biztonság. Város. Közösség. 
projekt célja, hogy az építészeti bűnmegelő-
zés módszerét széles körben megismertes-
se Magyarországon.

Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az 
épített környezet kreatív tervezésével, egy-
szerű, gazdaságos és fenntartható eszközök 
használatával megszüntethetők a bűnözés-
nek kedvező körülmények.

Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre 
épül. A természetes felügyelet az egyik legfon-
tosabb alapelv, lényege, hogy a személyek és 
tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban fordul 
elő élettel teli helyeken, ahol emberek vannak 
a közelünkben. A jogosultság ellenőrzése ese-
tén a cél, hogy megállapítható legyen, hogy  
a személyek, akik a területet használják, jogo-
sultak-e az ott tartózkodásra. A birtokviszony 
jelzése kapcsolódva a jogosultság ellenőrzé-
séhez segít kiszűrni a jogtalanul ott tartózko-
dókat, illetve segíti a tulajdonosi felelősségér-
zet kialakulását is, ezzel segítve a rendezett és 
tiszta állapot fenntartását. A terület karban 
tartása és gondozása a tulajdonosi felelős-
ség érzethez kapcsolódó alapelv, akkor tud  
érvényre jutni, ha egy területnek van gazdája, 
aki sajátjának érzi és felelősséget érez iránta, 
így megfelelő módon gondozzák, nem hagy-
ják magára.

További információk a projekt weboldalán: 
www.safecity.hu


