TELEPÜLÉSI MINTAMODELL
AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS MAGYARORSZÁGI
TELEPÜLÉSEKEN TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉRE
A Safecity projekt települési mintaprojektjének összefoglalója

TELEPÜLÉSI MINTAMODELL
AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS MAGYARORSZÁGI
TELEPÜLÉSEKEN TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉRE
A Safecity projekt települési mintaprojektjének összefoglalója

kulturAktív Egyesület

2

Bevezető

A 2018 tavaszán indított Safecity – Biztonság.Város.Közösség. projekt célja a környezet
alakításával segített bűnmegelőzés magyarországi lehetőségeinek feltérképezése és népszerűsítése volt. A projekt során indított mintaprojektek azt vizsgálták, hogyan kapcsolódnak a hazai szereplők, a tervezőszakma, az iskolák, egyetemek és települések az építészeti
bűnmegelőzés témaköréhez. Jelen kiadvány a települések számára indított mintaprojekt
tapasztalatait és eredményeit foglalja össze.
Magyarország első építészeti bűnmegelőzéssel foglalkozó települési modell mintaprojektjében Törökbálint utcáinak és közösségi tereinek biztonságossá tétele volt a cél. A mintaprojekt megvalósulásának lépéseit és a helyi közösséggel való együttműködés legfontosabb tapasztalatait Géczy Krisztián, Törökbálint alpolgármestere és Szilágyi-Nagy Anna,
a mintaprojekt vezetője közös beszámolójában mutatja be. A második fejezetben a törökbálinti mintaprojekt tapasztalatai alapján megfogalmazódott mintamodell kerül bemutatásra, amely bármely település számára gyakorlati tanácsokkal szolgál a közösségi alapú
építészeti bűnmegelőzési program megvalósítására.
Ajánlom a kiadványt minden olyan közösség számára, amely kezdeményező szerepet szeretne vállalni lakóhelye biztonságosabbá tételében.
A törökbálinti települési mintaprojekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Lechner Tudásközpont és a kultúrAktív Egyesület és Törökbálint Város Önkormányzatának együttműködésében 2018 szeptemberétől 2019 májusáig valósult meg.
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Géczy Krisztián – Szilágyi-Nagy Anna
Törökbálint nyomában - összefogással
az élhetőbb és biztonságosabb városokért
------------------------------------------------------------------------
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ABSZTRAKT
A Safecity - Biztonság.Város.Közösség. c. projekt települési mintaprojektjében arra kerestük a választ, hogyan értelmezhetőek a nemzetközileg már sok sikerrel alkalmazott építészeti bűnmegelőzés eszközei a magyarországi települések életében. Törökbálint Város
Önkormányzatával arra szövetkeztünk, hogy feltérképezzük, mit tehetnek az önkormányzatoknak és a helyi közösségeknek a környezet alakításával segített bűnmegelőzés területén. A törökbálinti Biztonság.Város.Közösség. munkacsoport munkáját támogató folyamatok bemutatása mellett, a cikk bemutatja a mintaprojekt során szerzett legfontosabb
tapasztalatokat és azokat a felismeréseket, amelyek segítségül szolgálhatnak bármely
más hazai közösség számára, amely a környezet alakításával szeretné biztonságosabbá
tenni lakóhelyét.

A települési mintaprojekt célja
Az építészeti bűnmegelőzés egyre kiemeltebb szempont a településfejlesztésben, hiszen a
környezet bűnmegelőzési szempontú tervezésével, tudatos ki- és átalakításával befolyásolható az épített környezet minősége, növelhető a településbiztonság és a településen élők
szubjektív biztonságérzete. Az építészeti bűnmegelőzés egyszerű eszközeinek alkalmazásával - pl. átlátható kerítés, egy jól elhelyezett ablak, a közösségi terek megfelelő megvilágítása, a magán- és a közterület határának egyértelmű jelölése, a területek gondozása, stb.
- sokat tehetünk a bűnözésre alkalmat adó körülmények és terek megszüntetéséért.
A Safecity - Biztonság.Város.Közösség. c. projekt települési mintaprojektjében arra kerestük
a választ, hogy a már nemzetközi szinten sok sikerrel alkalmazott szempontrendszer eszközei, hogyan alkalmazhatóak a hazai települések szintjén. Törökbálint Város Önkormányzatával arra szövetkeztünk, hogy feltérképezzük, mit tehetnek a településen élők - civilek és
döntéshozók - annak érdekében, hogy egy biztonságosabb, élhetőbb, élettel telibb és magas
szubjektív biztonságérzetet adó települési környezetet hozzanak létre. Az Önkormányzattal
egy a helyi közösség bevonásán alapuló projekt megvalósítását tűztük ki célul, amely mintául szolgálhat bármely olyan közösség számára, amely a környezet alakításával szeretné
biztonságosabbá tenni lakókörnyezetét.

A törökbálinti folyamat
A törökbálinti mintaprojekt tervezése a bűnmegelőzéshez és az építészeti bűnmegelőzéshez
kapcsolódó előzmények feltárásával kezdődött. Hamar kiderült, hogy a település nagy változás előtt áll: a városközpont rehabilitációjával a kisvárosias lakókörnyezet kialakítása a cél, a
központ szolgáltatásaival, közösségi tereivel a dinamikusan fejlődő település lakosainak jólétét szolgálja. Az is kiderült, hogy Törökbálinton hagyománya van a közös gondolkodásnak és
a vezetőség számára kifejezetten fontos téma a településbiztonság, amelybe új színt vihet az
építészeti bűnmegelőzés. Az önkormányzattal való egyeztetések eredményeként összeállt az
az intenzív, a helyi közösség bevonásán alapuló program, amely a városközpont megújítása
kapcsán kívánta alkalmazni az építészeti bűnmegelőzés eszközeit.
A 2018. októbertől 2019. májusáig tartó együttműködés középpontjában a helyi közösség bevonása állt. Ezért a mintaprojekt első lépése egy az építészeti bűnmegelőzéssel foglalkozó
munkacsoport, a Biztonság.Város.Közösség. megalakítása volt, melynek célja a bűnmegelőzés
szempontjából feltárni Törökbálint meglévő és tervezett közösségi tereinek jellegzetességeit,
valamint olyan környezetformáló javaslatokat megfogalmazni és megvalósítani, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a városközpont bűnmegelőzési szempontú fejlesztéséhez. A munkacsoport tagjai között helyi intézményvezetők, civil szervezetek, egyetemi kutatók, a rendfenntartással foglalkozó szervezetek és vállalkozások, az önkormányzat és a hivatal munkatársai,
helyi építészek, valamint olyan országos intézmények voltak, mint például a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége vagy a projektet támogató Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.
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1. Kép: Biztonság.Város.Közösség. munkacsoport első ülése

2-3. kép: Az interaktív műhelyfoglalkozások a résztvevők tapasztalatainak felszínre hozását célozzák

A bűnmegelőzésben érintett különböző szereplők közös gondolkodását egy kétalkalmas műhelyfoglalkozás támogatta. Míg az első műhelyfoglalkozáson az elméleti alapok elsajátítása,
addig a másodikon a tanultak konkrét helyszínhez köthető tesztelése volt a cél. Az első alkalom
a várostervezésben alkalmazható bűnmegelőzési eszközök - pl. jó megvilágítás, szervezett
fenntartás, átlátható terek, stb. - megismeréséről szólt. Ezután a résztvevők feltérképezték,
hogyan találkoznak munkájukban vagy éppen magánéletükben az építészeti bűnmegelőzéssel. Az ezt követő gyakorlati alkalom már a megszerzett tudás alkalmazásáról szólt. A résztvevők helyszínbejárás során elemezték a Városháza mögötti található, átalakulás előtt álló
teret, és az alkalom végére javaslatot tettek a terület bűnmegelőzési szempontú fejlesztésére.
A közös gondolkodás eredményei és az elkészült javaslatok közmeghallgatáson kerültek bemutatásra.

Az interaktív műhelyfoglalkozások eredményeként megfogalmazott ötletek kibontását és tovább gondolását két párhuzamos folyamat támogatta. A helyi közösség tagjai operatív egyeztetéseken vettek részt. Így kerülhetett sor a törökbálinti térinformatikai rendszer bemutatására és építészeti bűnmegelőzési szempontú lehetőségeinek megvizsgálására, valamint arra az
egyeztetésre, amelyen megfogalmazódott a Városházával szomszédos Kálvária domb közösségi megújításának ötlete.
A megújítás az építészeti bűnmegelőzés gyakran elhanyagolt területére a fenntartásra fókuszált, amely a települések életében gyakorta felmerülő probléma. A domb környezetének
megújítására a ‘Tegyük rendbe a Kálváriát’ akció napon került sor, amely az első Országos Bűnmegelőzési Nappal összekötve remekül példázta, hogyan válhat a helyi közösség a bűnmegelőzés aktív szereplőjévé.
A másik támogató folyamat a Safecity felsőoktatási mintaprojektjéhez kapcsolódott.
A mintaprojektben részt vevő egyetemeken indított építészeti bűnmegelőzés képzés keretében olyan tervezési feladat került kiírásra, amely a törökbálinti települési mintaprojekt
eredményeit figyelembe véve fogalmaz meg térbeli megoldásokat és szabályozási javaslatokat a Városháza mögötti terület fejlesztésére. Az építész, tájépítész, urbanisztika és
környezetpszichológia szakos hallgatók kihelyezett helyszíni oktatási napon ismerkedtek
meg a Városháza mögötti terület adottságaival, a munkacsoport eredményeivel és a helyi
közösség tagjaival. Így folytatódott a Városháza mögötti terület problémáinak feltárása és
innovatív, lokális megoldások kidolgozása.
A hallgatói tervek inspirációul szolgálnak majd a terület fejlesztési koncepciójának megfogalmazásához és újabb közösségi tervezési alkalmak lebonyolításához.
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közösség számára könnyebben értelmezhető feladat, hiszen sokkal egyszerűbb a már kialakult tér pl. egy utca, közpark vagy épület kapcsán felmérni és megvizsgálni a fizikai környezet
hiányosságait és az előforduló bűneseteket. Egy új terület fejlesztése kapcsán az irányelveket
sokkal nehezebb megfogni - különösen akkor, ha egyébként sem egy konfliktusos területről
van szó -, hiszen nehéz megjósolni a tervezett állapot által okozott problémák természetét.
Ebben a helyzetben javasolt a szomszédos területek és a tágabb települési környezet vizsgálata, valamint a konkrétumok szintjére vinni a beavatkozási ötleteket.
Minden közösség egyedi, így egyediek a bűnmegelőzésben fontos szerepet játszó helyi érdekek és problémák is – az egészségügyi és gazdasági helyzet, a munkalehetőség, a lakáshelyzet, a szociális ellátottság, a szórakozási lehetőségek, a lakókörnyezet minősége és a településszerkezet, stb. Az építészeti bűnmegelőzéshez köthető helyi problémák kezeléséért és
megelőzéséért ezért leghatékonyabban összefogással tehetünk, hiszen a közös gondolkodás
során térképezhetőek fel a bűnmegelőzés és a lakókörnyezet helyi jellegzetességei. Ebben az
együttműködő környezetben fogalmazódhatnak meg azok a környezetalakítási szempontok
és megoldási javaslatok, amelyek hatékonyan kezelik a helyi problémákat, és itt történhet meg
a szerzett tapasztalatok – legyen az siker vagy kudarc – megosztása. Az együttműködés kialakításának egyik lehetősége egy építészeti bűnmegelőzéssel foglalkozó munkacsoport kialakítása lehet. A résztvevők összeállításánál érdemes minél többféle hátterű helyi és országos szereplőt meghívni, hiszen az építészeti bűnmegelőzésben minden lakosnak, legyen az
döntéshozó vagy akár civil, rendőr vagy építész, tinédzser esetleg nyugdíjas, megvan a maga
szerepe és feladata.

4-5. kép: A munkacsoport ötelteit további egyeztetéseken bontották ki és kiírásra került egy egyetemi
tervezési feladat

Mintaprojekt tanulságok és tapasztalatok
A közösségi alapú építészeti bűnmegelőzés lehetőségei Magyarországon
A mintaprojekt fontos tanulságokkal szolgál a hazai közösségek számára, melyek az építészeti bűnmegelőzéssel szeretnék biztonságosabbá tenni lakókörnyezetüket. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a környezet alakításával segített bűnmegelőzés nem csak a nagyvárosok számára kínál megoldásokat, hanem a dinamikusan fejlődő kisebb települések számára is fontos
eszköz lehet. Az építészeti bűnmegelőzés jól alkalmazható ott, ahol átalakulóban van a helyi
közösség, új városrészek kerülnek kialakításra, vagy éppen a meglévő területek átalakításáról
és megújításáról van szó. Fontos tudatosítani, hogy egy új terület tervezése, illetve egy meglévő környezet átalakítása más megközelítést igényel. Míg a meglévő területek esetén már meglévő problémák feltárásáról és megoldásáról van szó, addig a fejlesztés előtt álló területek
esetében az előrelátó tervezéssel történő bűnmegelőzés a cél. A területek átalakítása a helyi
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Az építészeti bűnmegelőzés újszerű témakör, ezért érdemes a közösségi tervezés folyamatát
a közös alapok lefektetésével, a téma megismerésével és a jelenlévő szereplők egymáshoz
és a témához való kötődésének feltérképezésével kezdeni. Olyan módszereket alkalmazzunk,
melyek segítik a különböző területekről érkező szakemberek és szereplők együtt gondolkodását, és a jelenlévők mindennapi tapasztalatára és tudására alapoznak. Cél a helyi problémák
és a bűnmegelőzés helyi jellegzetességeinek felszínre hozatala. A foglalkozás kialakításakor
fontos, hogy a résztvevők izgalmas módon találkozzanak a témával. Ezért érdemes változatos
munkamódszereket alkalmazni. A témát ismertető előadások mellett hasznosak a különböző
interaktív formátumok is, például ismerkedő kör, személyes élmények megosztása, kiscsoportos munka, helyszínbejárás, ötletbörze, stb. Az intenzív élmény részeként pedig érdemes valós
helyszíneken, problémákon keresztül megvizsgálni az építészeti bűnmegelőzésben rejlő lehetőségeket, és egy konkrét javaslat vagy beavatkozás felé vinni az egyeztetést.
Az önkormányzatok szerepe az építészeti bűnmegelőzésben
A támogató környezet kialakításában fontos szerepe van a helyi önkormányzatoknak. Koordináló szerepükön keresztül képesek összefogni és rendszer-szinten kezelni a bűnmegelőzés
különböző területeit, eszközeit és szintjeit, illetve összehívni az érintett szereplőket.
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Emellett az önkormányzatok bűnmegelőzési szempontból fontos szabályozó eszközök birtokában vannak. A településrendezési eszközök, a városfejlesztési és város-rehabilitációs folyamatok remek alkalmat adnak az építészeti bűnmegelőzés irányelveinek gyakorlati alkalmazására. Az önkormányzatok a helyi építési szabályzaton keresztül, a településképi rendelettel,
vagy akár arculati kézikönyvek segítségével támogathatják az épületek megfelelő tömeg- és
téralakítását, a helyes anyag- és a színhasználatot, szabályozható a megfelelő telekstruktúra, a telek megközelítése, megvilágítása, az építmény helye, bejárata. A szabályozás mellett
a közterületek tervezésekor, forgalom-, park- vagy utcaépítési beruházások kapcsán fontos
dimenziókat hozhat a folyamatba az építészeti bűnmegelőzés eszközeinek alkalmazása (pl.
multifunkcionális terek kialakítása, korcsoportok keverése, kulturális programok és rendezvények szolgáltatása, megfelelő megvilágítás, fenntartási munkák ütemezése, stb.), amely egyúttal pozitív irányba befolyásolja a településképet és az épített környezet minőségét.

Gyakorlati foglalkozások tapasztalatai
A műhelyfoglalkozások rávilágítottak arra, hogy az építészeti bűnmegelőzés az egész lakosságot érintő kérdés. Szerepeink, identitásunk, hatáskörünk és érdeklődési területünk életünk
során folyamatosan változik és alakul. Mindez befolyásolja az épített környezet biztonságáról
alkotott képünket és bűnmegelőzési lehetőségeinket, ötleteinket és azt, hogy hogyan találkozunk az építészeti bűnmegelőzéssel:
•

•

•

Munkánk során is találkozhatunk az építészeti bűnmegelőzéssel. Rendőrként gyakran
a hiányos tervezés eredményeként felmerülő problémákkal szembesülünk, lelkészként
talán a helyi közösség összetartása a legfontosabb bűnmegelőzési szempont számunkra, iskolai intézményvezetőként a diákok biztonságáért tennénk meg mindent,
városüzemeltetőként a közösségi terek fenntartása lehet a kiemelt bűnmegelőzési feladatunk, míg építészként vagy tájépítészként a tervezési eszköztár része lehet a szempontrendszer.
A munka mellett azonban magánéletünkben is fontos szerepe lehet az építészeti bűnmegelőzésnek: amikor látogatóba megyünk barátainkhoz vagy éppen családi utazásra
készülünk, amikor a gyermekeink biztonságáról, vagy saját házunk és kertünk kialakításáról gondolkozunk.
Ezeknek a kötődéseknek a feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy komplex és összehangolt választ adhassunk a helyi problémák kezelésére.

A Kálvária domb megújítására szervezett közösségi akció fontos felismeréseket hozott:
•
•
•

•

6-7. kép: A közös téralakítás elősegíti az együttműködést és környezet iránti felelősségválallást
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Az elméleti munka mellett érdemes egy-egy kisebb léptékű ötlet megvalósításán gondolkozni.
Egy jól sikerült téralakítás ösztönző példaként szolgálhat a tágabb közösség számára,
amely elősegítheti a lakókörnyezet minősége iránti felelősségvállalást.
A tér alakításában szerzett közös tapasztalatok fejlesztik a közösség tagjainak együttműködését és a problémamegoldó képességeket, hiszen már egy kisebb beavatkozás
tervezése és megvalósítása is összehangolt és átgondolt cselekvést igényel. A beavatkozás tervezésekor fontos, hogy minden szereplő megtalálja a maga szerepét a munkában, legyen az csoportvezetés, főzés az önkénteseknek, részvétel a munkában, stb.
Fontos a jó élmény és a jó hangulat, hiszen a pozitív élmények kedvezően hatnak a közös megmozdulások rendszeresítésére és kedvet csinálnak az építészeti bűnmegelőzés eszközeinek mindennapi alkalmazására.

Az egyetemek bevonásával izgalmas bűnmegelőzési szempontok kerültek előtérbe. A résztvevő építész, tájépítész, várostervező és környezetpszichológus hallgatók a helyi közösség
javaslatait figyelembe véve fogalmaztak meg térbeli javaslatokat a városháza mögötti terület
fejlesztésére, amelyben érvényesültek a saját szakmájuk jellegzetességei:
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•

•
•

A javaslatok szemléltették a munkacsoport elképzeléseit és az ötletekből levezethető tervezési alternatívákat. Az építészeti bűnmegelőzés irányelveinek és eszközeinek vizuális
megfogalmazása fontos eleme volt a folyamatnak.
Az elkészült munkák alapján könnyebb elvetni a túlzó fejlesztési irányokat, és megvitatni
a terület jövőjével kapcsolatos elképzeléseket.
A tervek inspirációként szolgálnak az egyeztetési folyamatokhoz és lokális megoldásaival
a terület fejlesztési programjának kialakításához.

A körvonalazódó modell
A mintaprojekt tapasztalatai alapján az építészeti bűnmegelőzés Magyarországon akkor tud
igazán hatékonyan megvalósulni, ha az a helyi közösség bevonásán alapul.
A hazai modell alapját egy a közös tanuláson és fejlődésen alapuló három lépcsős folyamat
biztosíthatja, amely az építészeti bűnmegelőzés területén segíti a közösségek összehangolt
cselekvését.
1. Folyamat első lépcsője az építészeti bűnmegelőzéshez kapcsolódó szakmák közötti párbeszéd megteremtése, illetve a téma alapismereteinek megszerzése a közös tanuláson
és a mindennapi tapasztalatok megosztásán keresztül. Ehhez érdemes a településen egy
változatos szakmákból, helyi és külsős szereplőkből – pl. országos szervezetek, egyetemi és innovációs partnerek, stb. - álló építészeti bűnmegelőzéssel foglalkozó csoportot
létrehozni.
2. Erre épülhet a második lépcső: a közös alapok megszerzése és az építészeti bűnmegelőzés helyi jellegzetességeinek feltárása után érdemes konkrét városi helyszíneken
tesztelni az építészeti bűnmegelőzési szempontjait. A fejlesztési ötletek összegyűjtése
mellett fontos kisebb téralakítási akciókat is véghezvinni, amely elmélyítheti a szereplők
együttműködését és gyakorlati tapasztalatokat hozhat a helyiszintű építészeti bűnmegelőzés területén.
3. Végül az eredmények fenntartásához elengedhetetlen az elkészült tervek és beavatkozások jövőjének biztosítása. Ezeknek a támogató folyamatok és rendszerek kialakításában,
valamint a munkacsoport összetartásában vezető szerepe lehet az önkormányzatoknak.

Szilágyi-Nagy Anna
Javaslatok az építészeti bűnmegelőzés
gyakorlatának bevezetése a magyarországi
településeken
------------------------------------------------------------------------

A közösség bevonásával és a megfelelő támogató folyamat kialakításával a települést vezető
döntéshozók és szakemberek, valamint a településen élő lakosok is hatékonyan alkalmazhatják a környezetalakításban rejlő lehetőségeket és tehetnek azért, hogy olyan minőségi környezet alakítsanak ki, ahol szeretnek dolgozni, együtt lenni, pihenni, vásárolni, játszani, tanulni –
egyszóval tudnak harmonikusan élni.

A cikk forrása:
Tóth Eszter (szerk.) BIZTONSÁG. VÁROS. KÖZÖSSÉG A SAFECITY KONFERENCIASOROZAT ELŐADÁSAINAK VÁLOGATOTT GYŰJTEMÉNYE.
kultúrAktív Egyesület. 2019. 149-162.o.
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A Törökbálinton szerzett tapasztalatok alapján összeállt egy, a közösség bevonásán alapuló,
rugalmas, más településekre is alkalmazható modell, amely arra a felismerésre épít, hogy
az önkormányzatok aktív szerepvállalói lehetnek az építészeti bűnmegelőzésnek. A közösség bevonásával és a megfelelő támogató folyamat kialakításával a települést vezető döntéshozók és szakemberek, valamint a településen élő lakosok is hatékonyan alkalmazhatják
a környezetalakításban rejlő lehetőségeket, és tehetnek azért, hogy olyan minőségi környezetet alakítsanak ki, ahol szeretnek dolgozni, együtt lenni, pihenni, vásárolni, játszani, tanulni
– egyszóval élni.
AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS
MÓDSZERÉNEK BEVEZETÉSI
FOLYAMATA
(TELEPÜLÉSI MINTAMODELL)

2 A MÓDSZER
MEGISMERÉSE
1

MUNKACSOPORT
ALAPÍTÁSA
Szereplők felkeresése és bevonása
Működés céljának és alapjainak egyeztetése
Közös munka kezdete
Műhelymunka találkozó szervezése

Ismerkedés – Ki vagyok én? Találkoztam-e már
az építészeti bűnmegelőzéssel? Mit tudok a témáról?
Elméleti alapok – információk és előadások
az építészeti bűnmegelőzés kialakulásáról, eszközeiről
Tapasztalatok megosztása – Mi az, ami hasznos
számomra?
Kapcsolódási pontok feltárása – Hogyan kapcsolódik
a mindennapi munkám a témához?

4 JAVASLATOK
MEGVALÓSÍTÁSA
Ötletek kibontása – egyeztetések,
partnerek bevonása

3 VIZSGÁLAT
ÉS JAVASLATTÉTEL

Konkrét célok meghatározása

Helyszín megismerése – előadás, helyszínbejárás

Tervezés – stratégia, megvalósítás lépései,
feladatai, szereplői, stb.

Problémafeltárás – elemzés megadott szempontok szerint (pl. térhanszálók, problémák
és konfliktusok, biztonságérzet, fenntartás, kihasználtság, megközelíthetőség, stb.)

Megvalósítás és kivitelezés

Építészeti bűnmegelőzési javaslatok összegyűjtése – funkciók, építészeti eszközök,
programok és rendezvények
Javaslatok megosztása és véleményezése

5 FOLYAMAT
KIÉRTÉKELÉSE
Eredmények és tapasztalatok megosztása
Reflexió
Újratervezés/folytatás

A modell első lépése az építészeti bűnmegelőzéshez kapcsolódó szakmák és szereplők bevonása, valamint egy helyi szereplőkből és innovációs partnerből álló támogatói csoport létrehozása, ahol lehetőség van a helyi problémák feltárására és megoldási javaslatok kidolgozására. A munkacsoport annál hatékonyabb, minél változatosabb az összetétele: idős és
fiatal, döntéshozó és civil, rendőr és építész, tanár és szociális munkás, intézményvezető és
karbantartó is részt vehet a közös gondolkodásban.

A téma újszerűsége miatt érdemes a munkát az elméleti alapok elmélyítésével és a mindennapi tapasztalatok megosztásával kezdeni. Az elméleti előadások mellett legyen lehetőség
kis csoportos beszélgetésekre, a személyes kapcsolódási pontok feltárására és az egyéni érdekeltség kialakítására is. Meglepő lehet, hogy minden szakma, minden szereplő talál
valami érdekeset a témában. Egy gyesen lévő anyukának és a kriminológus szakembernek
ugyanolyan fontos szerepe lehet az építészeti bűnmegelőzésben. Érdemes ezeket a kapcsolódási pontokat feltérképezni, hiszen az összegyűltek sokszínű tapasztalata segít majd
a problémák megoldásában.
A közös alapok megszerzése után következhet a gyakorlat, amely már konkrét helyi terepen
segít értelmezni az építészeti bűnmegelőzés alapfogalmait. Ennek első lépése a problémafeltárás, mely történhet a térkép felett vagy kisebb terület esetén a helyszínen, helyszínbejárással egybekötve. Ezután legyen lehetőség az összegyűjtött tapasztalatok és ötletek megosztására, a véleményezésére és a visszajelzések gyűjtésére. Érdemes a folyamatot kinyitni, és a
lehetőségeket a szélesebb közösséggel is megvitatni.
Fontos lépés az ötletek megvalósítása. Érdemes olyasmit is megvalósítani, ami olyan tényleges térbeli beavatkozással jár, ahol a közösség több tagja is együtt tud működni. A legkisebb
beavatkozás is jól szemléltetheti az építészeti bűnmegelőzés irányelveinek és eszközeinek
gyakorlati hatását. A kiválasztott ötlet megvalósításának lépéseit tervezze meg és kövesse a
munkacsoport, mindenki vállaljon részt a munkából. A megvalósításhoz kapcsolódjon kisebb
ünnepség, kiállítás, zene vagy közös étkezés, amely emeli a közösségi akció hangulatát, és ös�szekovácsolja a résztvevőket.
Minden megvalósulást kövessen visszajelzés, beszélgetés, a folyamat kiértékelése. Az őszinte
visszajelzésekből (pl. ki hogyan érezte magát a folyamatban, megtalálta-e a helyét, mennyire
találta eredményesnek a munkát) értékes információ nyerhető arról, hogyan érdemes nekifogni újabb építészeti bűnmegelőzési lépések megvalósításának.
A közös munka során fontos a jó kommunikáció. A munkacsoporton belül legyen folyamatos az
információáramlás. A kapcsolattartás a munkacsoport számára közösen elfogadott csatornákon történjen, pl. telefonon, e-mailben vagy személyes kapcsolattartás révén. A munkacsoport
tevékenységét érdemes minél szélesebb körben népszerűsíteni és az érintett közösség felé
kommunikálni. A kommunikáció az adott közösség hagyományaihoz illeszkedjen. A lehetőségekhez mérten lehet havonta megjelenő újságcikk, egy-egy rövid bejegyzés a közösségi médiában vagy plakát, poszter a kiemelt eseményekről.

A munkacsoport megalapításakor legyen egyértelmű a munkacsoport célja és tevékenységének keretei. A közösségi tervezési alkalmak levezetésére, különösen nagyobb létszám
esetén érdemes facilitátort fogadni, aki segít kiválasztani a műhelymunkához leginkább alkalmas módszereket és formátumokat, és biztosítja, hogy a különböző területekről érkező
szakemberek és szereplők zavartalanul gondolkodhassanak együtt.
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BEVONANDÓ
SZEREPLŐK
ÖNKORMÁNYZAT
ÉS HIVATAL
MUNKATÁRSAI

ORSZÁGOS
SZERVEZETEK

alpolgármester | főépítész
városrendészeti csoport
oktatási referens | kabinet
városfejlesztési iroda

egyesületek
innovációs központok
médiapartnerek

HELYI
INTÉZMÉNYEK
művelődési ház | városgondnokság | családsegítő
szolgálat | védőnők
oktatási intézmények
(bölcsőde, óvoda, általános
és középiskolák)

EGYETEMEK
KÉPVISELŐI
építész | tájépítész
településtervező
környezetpszichológus

ÉPÍTÉSZETI
BŰNMEGELŐZÉS

KIEMELTEN ÉRZÉKENY
CSOPORTOK KÉPVISELŐI
ifjúsági önkormányzat
idősek tanácsa
nemzetiségi önkormányzatok

RENDFENNTARTÁSI
SZAKEMBEREK
rendőrség | biztonsági
szolgálatok | járőrszolgálat
közterület felügyelet

EGYHÁZKÖZÖSSÉGEK
CIVILEK ÉS HELYI
SZAKEMBEREK
egyesületek | helyi
építészek | térinformatikai
szakemberek

PÉLDA

A KAPCSOLÓDÁSI
PONTOK FELTÁRÁSÁRA

MUNKACSOPORT RÉSZTVEVŐ, INTÉZMÉNY:

ÖNKORMÁNYZAT
Előrelátó tervezés

(pl. beruházások és fejlesztések szempontjai)

Szabályozás

(pl. szabályozási terv, helyi építési szabályzat, településképi rendelet, stb.)

Fenntartás és gondozás

(pl. közterület fenntartási stratégia, önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvása)

Szemléletformálás

(pl. hivatali dolgozók képzése, lakossági kampány, cikk sorozat)

Közösségi programok és rendezvények indítása

(pl. utcaközösségek, ünnepségek, koncertek, szemétszedési akció, stb.)

Együttműködések támogatása
(pl. munkacsoport alapítása)

Ösztönzők kiírása

(pl. pályázatok, támogatások)
…

Megjegyzés:
A kapcsolódási pontok feltérképezése táblázat
minden munkacsoport résztvevő számára elkészíthető,
így feltárhatóak a kapcsolódási pontok.
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