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Építészeti bűnmegelőzés  
otthon

Tippek és tanácsok  
a biztonságosabb környezethez



MIÉRT FONTOS A TERVEZÉSBEN?
A biztonsági rendszerek és riasztók mellett az 
otthonunk körültekintő kialakításával sokat te he 
tünk azért, hogy csökkentsük a betörések, lopá
sok, valamint az erőszakos bűncselekmények 
előfordulását lakókörnyezetünkben.  Az épí té
sze ti bűnmegelőzés egyszerű tippekkel és prak
tikákkal – pl. átlátható kerítés, alacsony sövény, 
megvilágított bejárat, ablakok és növények el
helyezése – segíti a biztonságosabb otthon és  
lakókörnyezet kialakítását és egy összetartóbb 
közösség létrejöttét. Kövesd ezeket a tippeket, 
hogy biztonságban élj!

MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI: 
TIPPEK ÉS TANÁCSOK
  Fontos a szomszéd! Ismerje meg szomszédját, 

tartsa vele a kapcsolatot, így van kire számíta
ni, ha baj van. Egy utcai program, piknik, egy kö
zös tollasozás közelebb hozza az embereket. 
  Fontos a tervezés! Már otthonunk kialakítá

sánál kérhetjük az építészt, kivitelezőt, hogy 
ve gye figyelembe az építészeti bűnmegelőzés 
szempontjait. Legyen a ház minél több oldalán 
ablak vagy balkon, amely nem mászható meg 
könnyedén, hogy minél több helyről látható le
gyen a bejárat és a kocsibeálló.

  Fontos a környezet! Ha a járda tiszta, a füves 
árok gondozott, ha a hó el van takarítva télen, 
ha nincs szemét egy területen, ha kellően kivi
lágított egy porta, az azt üzeni, hogy a tulajdo
nos mindenre odafigyel. 
  Fontosak a határok! Egy díszes előkert, egy 

átlátható és elegáns utcafronti kerítés, egy 
egyéni házszám egyértelművé teszi a magán
terület határait.
  Fontos az átláthatóság! A jó kerítés áttört és 

átlátható. A növényzet is takarhat, ezért érde
mes úgy alakítani, hogy a fák és cserjék ne aka
dályozzák a belátást, mert a kilátást takaró ke
rítés vagy növényzet ideális az elkövető szá  mára.
  A jó kertész biztonságban van! A növényzet 

megfelelő karbantartásával, kiválasztásával és 
elhelyezésével sokat tehetünk otthonunk biz
tonságáért. A szúrós növényzetben nehezebb 
megbújni, az alacsony sövények és bokrok  
segítik az átlátást, a megfelelő elhelyezéssel 
elkerülhető, hogy rejtekhelyek alakuljanak ki 
vagy, hogy segítsék az ablakon, emeletre való 
bejutást.

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


