
a)   A SafeGrowth Tervezési Rendszer gyakorlati alkalmazásai- 
  Rövid workshop a taktikákról (Gregory Saville)

A workshop során Gregory Saville bemutatja a SafeGrowth Tervezési Rendszerben alkalmazott  
stratégiákat. A résztvevők elsajátíthatják a szervezeti taktikákat, mint például: Élhetőségi Akadémiák  
létrehozása a szomszédok számára, A Kockázatértékelési Mátrix felhasználása a helyi problémák 
diagnosztizálása céljából és Digitalizált Közösségi Biztonsági Audit felhasználása az értékek és  
félelemek feltérképezése céljából. Emellett a résztvevőkre vár még egy rövid csoportos számítógépes 
gyakorlat az 1. és 2. generációs CPTED (építészeti bűnmegelőzés) alkalmazásáról a SafeGrowth Tervek 
felhasználásával.

b) Biztonság: kötelező vagy ajánlott? (dr. Molnár István Jenő)

A jogszabályi és egyéb normatív előírások útvesztőiben nehéz az eligazodás. Bizonyos nézetek  
szerint csökkenteni kellene az általános túlszabályozottságot, de akkor az egyes társadalmi érdekek 
érvényesülése nehezen biztosítható. Mi a megoldás? Mit, és milyen keretek között tegyünk kötele-
zővé? Használnánk-e vagy ugyanannyian használnánk-e például a biztonsági övet, ha a becsatolás 
elmulasztása nem lenne szabálysértés?
Az építészeti bűnmegelőzés új eszköze biztonságunk biztosításának. A módszer szakemberekkel, 
érintettekkel, állampolgárokkal történő megismertetésén túl azonban nagy kérdés, hogy miként 
biztosítsuk elveinek alkalmazását? Legyen kötelező, szabadon választható vagy éppen kötelezően 
választható, mint az egyetemeken? Milyen eszközökkel érjük el, hogy az önkormányzatok,  
az építészmérnökök, a kivitelezők vagy éppen a megrendelő figyelemmel legyen az építészeti  
bűnmegelőzés ajánlásaira? A workshop kérdése tehát: Biztonság – kötelező vagy ajánlott?!

c) Nézőpont kérdése –Kinek a feladata a környezeti bűnmegelőzés? (Szilágyi-Nagy Anna)

Az épített környezet biztonsága összetett és sokszereplős feladat. A tudatos tervezés mellett  
fontosak a helyi kezdeményezésekből és tudásból fakadó átalakítások, az összetartó és gondoskodó 
közösség és a terek átgondolt fenntartása. Hiszen nincs olyan város, ahol az előrelátó tervezés  
mellett ne lenne szükség az épített környezet tudatos átalakítására, mert sokszor a már meglévő 
problémák feltárása és megoldása a cél. Mind a tervezés mind az átalakítások kapcsán fontos sze-
repe van a helyi tudásnak. A workshopon különböző városi szereplők nézőpontjából vizsgáljuk meg, 
mivel járulhatnak hozzá a városvezetők, a rendőrök, a helyi intézmények, a városlakó fiatalok és 
felnőttek, a civil kezdeményezések, a vállalkozások vagy éppen a média szakemberei a biztonságos 
városi környezet ki vagy átalakításához, esetleg fenntartásához.
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