KISOKOS
Építészeknek, tájépítészeknek,
várostervezőknek
Építészeti bűnmegelőzés
a tervezésben
Tippek és tanácsok
a biztonságosabb környezethez

MIÉRT FONTOS A TERVEZÉSBEN?
Legyen szó akár városrészek, egyes lakóépüle
tek, vagy akár közterületek tervezéséről, az épí
tészeti bűnmegelőzés irányelvei és alapvető
módszerei minden tervező számára hasznos
környezetalakítási megoldásokat kínálnak. A bűn
megelőzési szempontú tervezői attitűd azokat
a tervezési szempontokat helyezi előtérbe, ame
lyek megfelelő alkalmazásával csökkenthető
a bűnelkövetés lehetősége az adott térben és
növelhető a teret használók biztonságérzete.
MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI:
TIPPEK ÉS TANÁCSOK
 Fontosak az emberek! Egy tervezőnek érde
mes minden tervezési eszközt arra használni,
hogy növelje a terek látogatottságát. Minél töb
ben és gyakrabban látogatják a teret, annál ala
posabb a tér megfigyelése, azaz a természetes
felügyelet. Biztosítani kell a rálátást a területre,
növelni kell a megfigyelők számát változatos
és többfunkciós területhasználattal, keverni
kell a korosztályokat, hogy időben is kihasznál
tabb legyen a helyszín. Legyen sokak számára
vonzó ez a terület.
 Fontos az irányítás! Érdemes olyan tervezési
megoldásokat használni, amelyek szabályoz

zák, hogy ki, hol és milyen körülmények között
juthat be vagy ki egy területről és hogyan mo
zoghat benne. A forgalom irányítható, terelhető
burkolattal, felfestéssel, jó, ha az érkezőt a
nyitvatartás rendje fogadja, az önműködő ajtót
vagy átlátható kerítés pedig alkalmas a jogo
sultság természetes szabályozására.
 Fontosak a határok! Zónák kialakításával sza
bályozhatóak a magán- és közösségi terek, ke
rítéssel, sövénnyel, burkolatváltással jelölhető
a birtokhatár. Jelenjenek meg a térben az adott
térhasználóra jellemző motívumok, pl. gyer
mek rajz az óvoda falán, névtáblák és műalko
tások, amelyek kifejezik a tulajdonosi érzést!
 Fontos a minőség! Nem elég egy teret jól meg
tervezni, fontos, hogy a használt anyagok ne
csak esztétikusak, hanem jó minőségűek is le
gyenek. Az időtálló anyaghasználat mellett
a fenntartási, karbantartási terv elkészítése
segíti a tér hosszútávú használatát, a gondo
zott környezet üzenete, hogy a tér fontos az
adott közösségnek.
További tippek és tanácsok, valamint szemlé
letformáló oktatási anyagok a safecity.hu
weboldalon!
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projekt célja, hogy az építészeti bűnmegelőzés módszerét széles körben megismertesse Magyarországon.
Az építészeti bűnmegelőzés lényege, hogy az
épített környezet kreatív tervezésével, egyszerű, gazdaságos és fenntartható eszközök
használatával megszüntethetők a bűnözésnek kedvező körülmények.
Az építészeti bűnmegelőzés négy alapelvre
épül. A természetes felügyelet az egyik legfontosabb alapelv, lényege, hogy a személyek és
tárgyak elleni erőszak sokkal ritkábban fordul
elő élettel teli helyeken, ahol emberek vannak
a közelünkben. A jogosultság ellenőrzése esetén a cél, hogy megállapítható legyen, hogy
a személyek, akik a területet használják, jogosultak-e az ott tartózkodásra. 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 felelős
ségérzethez kapcsolódó alapelv, akkor tud
érvényre jutni, ha egy területnek van gazdája,
aki sajátjának érzi és felelősséget érez iránta,
így megfelelő módon gondozzák, nem hagyják magára.
További információk a projekt weboldalán:

www.safecity.hu
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