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bevezetés

A profilaxis a kriminológia diszciplínájának elméleti anyagát gyakorlattá alakító tudomány- 
és egyben szakterület, amelynek művelői a kezdetektől fogva arra törekednek, hogy a lehető 
leghatékonyabb módszereket alkalmazzák a bűnözés visszaszorítására. nincs azonban köny-
nyű dolguk, hisz a bűnmegelőzés szerteágazó tevékenységek összessége, ily módon nincs egyetlen 
jól bevált módszer, amelynek hatásmechanizmusa egyidőben képes lenne eredményesen működni 
a lehetséges áldozattá és elkövetővé váló személyét illetően, illetve amely alkalmas lenne az előb-
biek magatartásának jövőbeni befolyásolására. 

nem véletlen az sem, hogy a bűnmegelőzés definícióinak vizsgálata során nem találunk 
sem taxatív, sem példálózó jellegű felsorolást a prevenciós intézkedések vonatkozásában. 
Hogyan is lehetne megjelölni valamennyi megelőzési intervenciót, ha azt végezzük magán-
személyként, szülőként, szakemberként, kutatóként? Korántsem egyszerű tehát a válasz a mi 
is a bűnmegelőzés kérdésre, ennek megfelelően a fogalommeghatározások is a célok függ-
vényében jelölik ki a bűnmegelőzés keretrendszerét, annak lényegét.e keretrendszer össze-
foglalása révén azt mondhatjuk, hogy a bűnmegelőzés minden olyan tevékenység, amely-
nek eredményeképp csökken az áldozattá, valamint az elkövetővé válás lehetősége és esélye, 
illetve nő a szubjektív biztonságérzet. egyetlen, de nagyon fontos kérdés, hogy mégis ho-
gyan érjük mindezt el? elrettentéssel, felvilágosítással, kampányokkal, a szociális készségek 
fejlesztésével, a szociálpolitika eszközeivel, társadalmi felzárkóztatással vagy éppen az építé-
szeti bűnmegelőzéssel?

A bűnmegelőzés fejlődéstörténetében jól nyomon követhető, hogy a kezdeti idők a vá-
laszt egyértelműen az elrettentésben látták. Az elrettentés önmagában azonban soha nem (volt) 
elegendő. elég, ha csak a bibliára, azon belül pedig Ádám és éva eredettörténetére gondo-
lunk: a teremtő magyarázat nélküli, elriasztónak szánt intelme („mert a mely napon ejéndel 
arról, bizony meghalsz”), miszerint megtiltotta az evést a jó és gonosz tudásának fájáról nem 
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bírt visszatartó erővel már az első emberpár esetében sem.természetesen hosszú időnek kel-
lett ahhoz eltelnie, hogy mindez triviálissá, mondhatni közhelyszerűvé váljon. parancsok, 
törvények, törvényoszlopok százai, ezrei kerültek megalkotásra, amelyek mindegyike az el-
rettentés eszközével élt: szigorú szankciókat helyezett kilátásba a jog megsértése esetére. A 
bűnözés a sokszor embertelen és kegyetlen következmények (pl.: kézfej levágása) ellenére 
sem szűnt meg, állandó jellemzője volt valamennyi társadalmi kornak. nem véletlen, hogy a 
bűnözést „történelmileg változó, társadalmilag meghatározott tömegjelenségnek tekintjük” 
(balláné ‒ Kunos ‒ lakatos 2004, 16).ez a hozzáállás a XX. századig annak ellenére sem vál-
tozott, hogy Cesarebeccaria már 1764-ben kinyilatkoztatta Dei delitti i dellepene című mű-
vében, hogy a bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni.

A paradigmaváltáshoz szükséges kutatások megindulása az urbanizáció okozta változá-
soknak volt köszönhető. ennek megértéséhez röviden a városok kialakulásának történelmét 
kell felelevenítenünk. A városok alapvetően olyan csomópontokban jöttek létre, amelyek 
földrajzi, kereskedelmi, gazdasági és sokszor kulturális jellemzőik révén kedvezőbb életfelté-
teleket biztosítottak. A városok a kezdetektől fogva emancipációra törekedtek, mindig igye-
keztek önállóságukat kivívni az éppen regnáló hatalommal szemben.ezek mindegyike ko-
moly vonzerőt jelentett, így a kereskedők, kézművesek és iparosok előszeretettel vándorol-
tak a városokba. Kialakult a városi polgárság, amely a rendi struktúrában önálló réteget ké-
pezett a földesurak, a nemesek, valamint a jobbágyok mellett. megindult tehát a városokba 
költözés, amely a városok számának és népességének növekedését eredményezte. A munka-
folyamatok szervezése új tömörüléseket hozott létre, így kialakult a céhek rendszere, ame-
lyek egyfajta érdekvédelmi szervezetként védték a mesteremberek jogait. A céhek azonban 
lassú munkavégzést tettek csak lehetővé, így fokozatosan kialakultak a manufaktúrák, ame-
lyekben a tulajdonosok már racionalizálták a munkafolyamatokat, ily módon megjelentek a 
bérmunkások, akik a mai betanított munkáshoz hasonló szerepkört töltöttek be.

A XiX. században meginduló ipari forradalom további robbanásszerű növekedést idézett 
elő, s létrejött a mai értelemben vett városi polgárság. A szabaddá és ily módon hirtelen mun-
kanélkülivé vált jobbágyok, addigi mezőgazdasági munkások ezrei özönlöttek a városokba a 
jobb élet reményében, így a manufaktúrákat a gyárak váltották fel, amelyek megteremtették a 
tömeggyártást és a nagykereskedelmet (Dallos etal. 2019, 128).A városokba özönlés eredmé-
nyeképp, a hosszú évszázadokon keresztül stabilnak mondható társadalom belső, organikus 
szerkezete széthullott. Az ily módon kialakult új struktúrát dezorganizáció, normanélküliség, 
a közösségi tudat hiánya, a generációk, kultúrák és szokások ellentéte, ily módon társadalmi 
fragmentáltság jellemzi (borbíró etal. 2016, 132-133). ez a társadalmi széttöredezettség elsze-
mélytelenedést, az egymásra figyelés, valamint a másokért való felelősségvállalás hiányát ered-
ményezte (Dallos et al. 2019, 129).ezt a helyzetet tovább tetézte, hogy a városok korántsem 
voltak felkészülve az új lakosság fogadására, ily módon komoly hiány jelentkezett a lakáspia-
con. A gyári munkások ennek köszönhetően gyakran embertelen körülmények között éltek, 
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amelynek két következménye lett: kialakultak a városok szegényebb negyedei, valamint létrejött 
az az elégedetlen és a kilátástalanságot tovább nem bíró személyekből álló réteg, amely bűnözésből 
igyekezett fenntartani önmagát.A városok, azon belül azok meghatározott zónái tehát a bűnö-
zés melegágyává váltak, amelynek köszönhetően mára lassan már kriminológiai axiómává lett, 
hogy a kriminalitás városi jelenség. ennek megfelelően érdemes egy pillantást vetni a népes-
ség, valamint a bűncselekmények számának alakulására.

A városok és a bűnözés kapcsolatát bemutató statisztikák

A Központi statisztikai Hivatal (KsH) kimutatásai1 szerint a világ népessége 2030-ban 8,5 mil-
liárd főre tehető majd, melyből az OeCD 2014-es prognózisa szerint2 hozzávetőlegesen 5,5 
milliárd fő fog városi környezetben élni. Az előrejelzés azt feltételezteti, hogy még nagyobb tö-
megek kényszerülnek egymás mellett élni, amely tovább növeli a városok zsúfoltságát, az élet-
terek szűkülését, a városi lét gyorsaságát, az elszemélytelenedést, az egymásra figyelés hiányát. 
ez a „térbeli közelség a társadalmi távolság megteremtésének igényét szüli” (berger 2016, 17).

Felmerülhet a kérdés, hogy ez a tendencia és e tendenciákból nyert társadalmi jóslat mennyire 
igaz a magyar viszonyokra, ha az ország népessége 1980 és 2011 között 7,3%-kal csökkent. még 
kevésbé látjuk igaznak hazai környezetben a fenti megállapításokat, ha budapest lakosság-
számát nézzük, amely az előbbi időszak adatait figyelembe véve 16,1%-kal csökkent.A hely-
zet azonban nem ennyire egyértelmű, mert ha a KsH további kimutatásait is megtekintjük, 
akkor az látható, hogy a városi népesség aránya országosan csak 2,4%-kal csökkent, ráadásul 
vannak olyan régiók és azon belül városok, ahol a növekedés számottevő. ilyen például pest 
megye, amelynek népessége 25%-kal nőtt a korábbi időszak alatt.

A KsH 2018 novemberi adatai szerint3 2018-ban magyarországon a városi populá-
ció 6.889.371 fő volt, amely a teljes népességet jelentő 9.778.371 főhöz képest 70,4 %-ot 
jelent.4 még érdekesebb, ha a bűncselekmények alakulását elemezzük. Amíg a regisztrált 
bűncselekmények száma az elmúlt években folyamatosan csökkent,5 a városokban elköve-

1  KsH: https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html (letöltés: 2018. december 12.) 
2  OeCD: http://www.oecd.org/governance/regional-policy/urbandevelopment.htm (letöltés: 2018. no-

vember 22.)
3 KsH: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd001.html (letöltés: 2018. december 12.)
4 megjegyzés: Dallos endre, 2008-as írása szerint ez az arány még csak 64-66% volt. Forrás: épített kör-

nyezet - bűnözés - szituációs bűnmegelőzés: A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései (OKri, budapest, 
2008) szerkesztette: barabás A. tünde 107. oldal

5 A legfőbb Ügyészség által kiadott bűnözés és igazságszolgáltatás című összefoglaló alapján a 2008-as 
408.407 db regisztrált bűncselekményhez képest 2017-ben csupán 226.452 db bűncselekményt regiszt-
ráltak, ami 45%-os csökkenés.
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1. számú ábra
Népesség alakulása Magyarországon 1980-2012 között (KSH)

2. számú ábra:
Bűnözés és igazságszolgáltatás 2008-2019 (forrás:Legfőbb Ügyészség, 2019)
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tett bűncselekmények aránya a nem városokban regisztrált deliktumokhoz képest változat-
lanul magas maradt. A 2017-es Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 
adatai szerint az összes regisztrált bűncselekményhez képest a városokban regisztrált bűncselek-
mények aránya 76%. Ha a statisztikában egyéb városoknak jelzett kategóriát nem számol-
juk ide, mondván, hogy azok tulajdonképpen méretük és lakosságszámuk alapján inkább 
falvak, az arány még akkor is 65%. további érdekes adat, hogy bár a bűncselekmények szá-
ma folyamatosan csökken, ugyanakkor a közterületen elkövetett bűncselekmények aránya 
az átlagosnál sokkal kisebb ütemű csökkenést mutat, sőt 2017-ben növekedés volt tapasz-
talható.

Az építészeti bűnmegelőzés aktualitása

Az előző adatokból is láthattuk, hogy a városi közeg kedvez a bűnözésnek. mind a nagyszámú 
elszemélytelenedést erősítő együttélések, mind pedig a lakosság száma szempontjából ideális 
feltételeket biztosít a város egy-egy deliktum elkövetéséhez. egyrészről tehát magától értetődő, 
hogy mivel jóval többen élnek városokban, mint kisebb településeken, így a városokban ma-
gasabbak a bűnözési mutatók, hiszen sokkal több potenciális áldozat és jóval több lehetséges 
elkövető találkozik adott térben és időben. másrészről számottevően több alkalom és lehető-
ség áll rendelkezésre az elkövetésre. A tér és az idő ezért kifejezetten fontossá válik, amikor egy 
bűncselekmény elkövetését vizsgáljuk. A megvalósuláshoz ugyanis – az esetek túlnyomó több-
ségében ‒ szükség van fizikai térre, azaz helyszínre, ami másképpen alkalomként értelmezhető.

Az elmúlt évtizedekben a bűnmegelőzési szakemberek elsősorban a bűncselekmények humán 
tényezőire fókuszáltak, azaz az áldozatra és az elkövetőre. A cselekvés középpontjába a tájékoz-
tató, a felvilágosító események, foglalkozások, a különféle online és médiakampányok kerül-
tek. ezek túlnyomó többsége az áldozatok magatartását kívánta befolyásolni, a prevenciós üze-
netek a sokkal nagyobb felelősségvállalásra, odafigyelésre, óvatosságra, az elkerülésre hívták fel a 
figyelmet. Kisebb hányaduk a lehetséges elkövetőket kívánta megszólítani, korábban az elret-
tentés eszközét alkalmazva. Kifejezetten ilyennek minősültek a korai kábítószerprevenciós 
foglalkozások, amelyeken az „előtte” és „utána” képek bemutatásával kívánták a szakembe-
rek a vágyott hatást elérni. természetesen az utóbbi évek paradigmaváltása újabb módszerek 
alkalmazását eredményezte, amelyek szakmai fundamentuma az a tézis, miszerint a szociális 
kompetenciák, készségek fejlesztése lehetővé teszi a megfelelő döntéshozatalt. Amennyiben 
az adott individuum, elsősorban fiatal bír a felelősségvállalás, az empátia, az odafigyelés, a 
nemet mondás, vagy éppen a reziliencia képességével, akkor valószínűleg képes lesz helyesen 
mérlegelni és ennek megfelelően cselekedni.

Látni kell azonban, hogy sem a mindenkit elérő edukációra nincs lehetőség, sem arra, hogy 
minden esetben befolyásolni tudjuk a döntéshozatalt, és ily módon az adott egyén magatartá-
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sát. Mindez nagyon komoly érv arra, hogy az építészeti bűnmegelőzés teret nyerjen, s alkalma-
zása elterjedtebbé váljon. Az építészeti bűnmegelőzés ugyanis olyan szituatív prevenciós esz-
köz, amely nem az egyénre, hanem az elkövetést lehetővé tevő fizikai környezetre irányul-
tan koncentrálja a prevenciós figyelmet. mindez annyit jelent, hogy amennyiben változta-
tunk a bennünket körülölelő élettér adottságain, úgy befolyásolhatjuk a bűnözés alakulását. 
A megfelelő magasságú kerítések, a kivilágított utcák, az átlátható közterek, parkok, az átgon-
doltan elhelyezett és észszerűen alkalmazott vagyonvédelmi eszközök, esetenként térfigyelő kame-
rák, azaz az építészeti bűnmegelőzés (CPTED, azaz crime prevention through environmental  
design) olyan szituációs megoldások összessége, amelyek az elkövetést nehezítő körülményként je-
lentkeznek. A környezeti kriminológia tanaiból levezethető építészeti bűnmegelőzés olyan 
prevenciós eszköz, amelynek éppen az egyénnek és a közösségeknek életteret biztosító fizi-
kai környezet megváltoztatása, alakítása a célja. Aktualitását a korábban vázolt urbanizációs 
folyamatok keletkeztetik, még akkor is, ha magyar viszonylatban a városi lakosság nagysága nem 
feltétlenül nő folyamatosan. Folyamatosan változnak azonban a városi terek és igények, ame-
lyek az elmúlt időszakban szemmel látható és jól érzékelhető változásokat eredményeztek. A 
gazdasági konjunktúra építőiparra gyakorolt pozitív hatása megkérdőjelezhetetlen, bármer-
re is sétálunk a fővárosban, vagy nagyobb városainkban, égbe nyúló „gépszörnyek” folyama-
tosan mozgó „csápjai” jelzik, hogy építkezések tucatjai zajlanak. 

A kiadott építési engedélyek száma megsokszorozódott a 2013-as mélyponthoz viszo-
nyítva. Hozzávetőlegesen ötször annyi engedély kiadására került sor a KsH és a magyar 
nemzeti bank adatai szerint:

3. számú ábra: 
Az MNB lakáspiaci jelentése (Forrás: MNB, 2019)6

6 mnb lakáspiaci jelentés: https://www.mnb.hu/letoltes/lakaspiaci-jelentes-2019-majus-hun-0508digi.
pdf (letöltés: 2020. 02. 29.) 
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mindez megköveteli, hogy a bűnmegelőzési nézőpont vagy fókusz az újonnan épülő 
lakóparkok, lakóépületek kialakításánál is megjelenjen. ezek tervezésénél ugyanis nagyon 
sok szempont szokott felmerülni,elsősorban környezetvédelmi, fenntarthatósági törekvések, 
esztétikai, design elemek, gyakran elmarad azonban a biztonság kérdésének átgondolása.
nézzünk egy példát a múltból a biztonság tervezésből és kivitelezésből történő kimaradásá-
ra. Az UsA-beli st. louisban a pruitt-igoe névre keresztelt lakótelep 1954-ben épült, mely-
nek kialakítását az 1949-es lakhatási törvény biztosította. A cél az volt, hogy a területen ko-
rábban megtalálható, legfeljebb háromemeletes lakóházak helyére felhúzott, tizenegy eme-
letes toronyházakba átlagos anyagi helyzetű, szociális kohézióval különösebben nem rendel-
kező lakókat költöztessenek. A tervezés és a kivitelezés során is ügyelni próbáltak a pszicho-
lógiai szempontokra, számba vették a zsúfoltság kérdését, ügyeltek az életterek nagyságára, 
valamint a modern, vonzó dizájn mellett döntöttek. A lakótelepen megépített 33 darab épü-
let 3000 lakásába hozzávetőlegesen 12.000 ember költözött.Hajner gyula így foglalja össze 
a lakótelep nem várt és ugyanennyire hirtelen pusztulását:„Az első lakóépület 1954-ben ké-
szült el, a teljes épületegyüttes felépítése pedig két évet vett igénybe. Ez idő alatt St. Louis lakossá-
ga rohamosan csökkenni kezdett, a beilleszkedni nem tudó kisebbség aránya pedig már 50%-ra 
nőtt. A telep helyzetét nehezítette az is, hogy a város legszegényebb negyede (De Soto-Carr) mel-
lett feküdt.A helyi lakosság kisebbségbe került az olcsó lakást kereső, bűnöző életmódúakkal szem-
ben, így a középosztályba tartozó fehér családok hamar elhagyták a telepet, magukra hagyva a 
már nagy százalékban lévő igénytelen, beilleszkedni nem tudó kisebbséget.

A 2870 lakás csaknem fele üresen állt az elkövetkezendő években. A vandálok és a fém tolva-
jok nagyban elősegítették az épületek leamortizálódását. Sokan az építész tervét okolták, mások 
szerint a demográfiai adottság, sőt, még a vietnami háború okozta elkeseredettség is közrejátszott 
a telep pusztulásában. Többször megpróbálták visszacsalogatni a lakókat, de mindegyik próbál-
kozás kudarcot vallott. Hosszú évekig üresen, kitört ablakokkal, ajtókkal, kifosztva állt a hatal-
mas épületkomplexum St. Louis közepén. A ‚70-es évekre ez lett a város szégyenfoltja, a bizott-
ság elrendelte a lebontását. 1972. március 16-án elkezdték egyesével felrobbantani az épülete-
ket.” 7Az építészeti bűnmegelőzés eszköztárának alkalmazása épp ezért is égetően fontos len-
ne már a tervezési szakban, hogy ne a már kész életterek jóval nagyobb költségek árán tör-
ténő átalakításán, vagy éppen elpusztításán kelljen majd gondolkozni. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy az említett eszköztár nem csak technikai megoldásokat foglal magába, mindezt lát-
ni fogjuk a későbbiekben.

7  szellemvárosok a világban című blog tartalmából: https://szellemvarosokavilagban.blog.hu/2015/04/16/
pruitt_igoe_az_elpusztitott_lakotelep (letöltés: 2018. november 29.)
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Az építészeti bűnmegelőzés újraértelmezése

Az építészeti bűnmegelőzés jelentősége a hazai szakirodalomban csekélynek mondható, el-
sősorban annak köszönhetően, hogy szakmai körökben alapvetően technikai megoldások 
összességeként tekintenek rá, olyan szituációs prevenciós eszközként, amely képtelen va-
lódi megoldásokat nyújtani a bűnözés mögött meghúzódó társadalmi okokra. elsődleges 
kritikája, hogy alkalmazásának egyedüli következménye a bűnözés térbeli, időbeli eltoló-
dása. egy kivilágított park ugyan elrettenti az elkövetőt magatartása tanúsításától, de nem 
kezeli az elkövető motivációit, az elhatározást keletkeztető érzelmi és értelmi összetevő-
ket, így ugyan lehet, hogy adott bűncselekmény megvalósításának megelőzését lehetővé te-
szi, de semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy ugyanezen elkövető néhány utcával ar-
rébb vagy néhány órával később nem viszi véghez eredeti szándékát. bár, amikor a téma 
szakmai megvitatására kerül sor, minden esetben elhangzik jane jacobs, Oscar newman, 
vagy éppen ray C. jeffery neve, kiindulási tételeik a háttérbe szorulnak, s felszínen pedig 
csak a kerítések, a világítás, az átláthatóság és a térfigyelő kamerák maradnak. ezzel azo-
nosítja a szakmai grémium az építészeti bűnmegelőzést. nem is nagyon találunk valódi 
fogalommeghatározást a magyar szakirodalomban. Üdítő kivétel Dallos endre definíciója, 
mely szerint az építészeti bűnmegelőzés „olyan építészeti, településfejlesztési, táj- és kertépí-
tési, forgalomtechnikai, fénytechnikai, pszichológiai és kommunikációs módszerek összessége és 
együttes alkalmazása, amelyek az épített környezet utólagos átalakításával, valamint az építen-
dő tudatos tervezésével és megvalósításával a bűnelkövetés lehetőségeit csökkentik, illetve meg-
szüntetik (Dallos 2008, 110).”nézzünk néhány külföldi meghatározást is, melyek közül ta-
lán a legtöbbet idézett fogalom timothy D. Crowe nevéhez köthető, aki szerint az építésze-
ti bűnmegelőzés nem más, mint az épített környezet megfelelő tervezése és hatékony használata, 
amely a bűnözéstől való félelem és a bűncselekmények számának csökkenéséhez vezethet, és nö-
velheti az életminőséget (Crowe, 2000).

A nemzetközi CpteD szervezet (international CpteD Association - iCA) hon-
lapja szerint az építészeti bűnmegelőzés (CpteD) a bűncselekmények csökkentését célzó 
multidiszciplináris megközelítés, amely a városi és egyéb terek tervezése és az épített környe-
zet üzemeltetése (karbantartása) és használata révén valósulhat meg. megfogalmazásukban 
a„CPTED stratégiák célja az áldozattá válás csökkentése, az elkövetők döntéseiktől történő „el-
rettentése” a kriminális jelenségek csökkentése érdekében, a közösségi tudat kialakítása a lakosság 
körében, amely lehetővé teszi a területi kontroll gyakorlását, valamint a bűncselekmény elköveté-
séhez szükséges feltételek, illetve a bűnözéstől való félelem csökkentését.”

paul Cozens, 2016-ban publikált írásában egyfajta eljárásként tekintett az építészeti 
bűnmegelőzésre, amely szerinte „egy olyan folyamat, amelynek során analizáljuk és értékel-
jük a bűnügyi kockázatokat annak érdekében, hogy irányíthassuk az épített környezett megter-
vezését, üzemeltetését és használatát, hogy csökkentsük a bűncselekmények számát és a bűnözés-
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től való félelmet, és hogy elősegítsük a közegészségügy, a fenntarthatóság és az életminőség javítá-
sát” (Cozens 2016, 10).

A nagy-britanniában használt SecuredBy Design (SBD) kifejezés mögötti kezdeménye-
zés újabb definíciós elemekkel gazdagítja az építészeti bűnmegelőzés fogalomrendszerét. Az 
1989-ben induló programról a következőképp írnak honlapjukon: „az SBD egy rendőrsé-
gi egység, amelynek célja a bűncselekmények fenntartható csökkentésének elérése a tervezés, vala-
mint egyéb megközelítések által, illetve a rendőrségi erők irányába mutató keresletnekcsökkentése 
és az emberek segítése abban, hogy biztonságosabb társadalomban éljenek.”

Ha szemügyre vesszük a megjelölt definíciókat, akkor a következő elemekkel találkozha-
tunk biztosan. ezek alapján az építészeti bűnmegelőzés

• az embert körülvevő (saját megjegyzés: leginkább városi, de mindenképpen) épített 
környezetre vonatkozik,

• célja egyértelműen a bűncselekmények számának csökkentése,
• elsődleges eszköze a tudatos tervezés, amelynek egyenes következménye a környe-

zet ki- és átalakítása.
Vannak természetesen olyan elemek is, amelyek csak bizonyos meghatározásokban lel-

hetők fel. többek között ilyen:
• a bűnözéstől való félelem csökkentésének célként való megjelölése,
• az életminőség javításának igényként és célként történő megfogalmazása,
• valamint a rendőrségi erők irányába mutató kereslet redukálása.
érdekes, hogy a közösség és az egyén alig jelenik meg a definíciókban. Kivételt képez az 

iCA megfogalmazása, amely a célok között külön említi a közösségi tudat kialakítását, mint 
elérendő állapotot.e hiány egyik oka, hogy az építészeti bűnmegelőzéssel kapcsolatos ma-
gyarázatok hosszú évtizedeken keresztül – meglátásom szerint - tévesen indultak ki az első 
generációs alapelvekből (természetes felügyelet, birtokviszonyok jelzése, belépés ellenőrzése, 
karbantartottság) és kizárólag a látványos, könnyen érthető, valamint a kézzelfogható tech-
nikai jellegű megoldásokat hangsúlyozták. ennek eredményeképp az építészeti bűnmegelő-
zést az átlátható parkokkal és kerítésekkel, a jó közvilágítással, szabályozott és/ vagy felügyelt 
beléptetéssel, a mindenki számára felismerhető birtokviszonyokkal azonosították. 

jane jacobs, több mint ötven éve megírt könyve azonban nem erre helyezte a hang-
súlyt, mint ahogy később Oscar newman és ray C. jeffery sem. gregory saville joggal tet-
te fel a kérdést 1998-ban, garry Clevelanddal írt tanulmányában: vajon elfelejtettük, hogy 
Jane Jacobs, „szemeket az utcára” (Eyes ont he street!) alapelvében nem az utcák bírtak jelentő-
séggel, hanem a szemek (saját megjegyzés: azaz az emberek) (Cleveland ‒ saville 2008, 79). 
A 2000-es években e kritikai hangoknak megfelelően kezdődött meg az építészeti bűnmeg-
előzés átalakulása, és születtek meg a második generációs alapelvek.ennek következménye-
képp az építészeti bűnmegelőzés fogalmát az alábbiak szerint tartom szükségesnek újrade-
finiálni:
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Az építészeti bűnmegelőzés az épített környezet kialakításának tudatos tervezésével és e ter-
vek megvalósításával, valamint a már létező épített környezet utólagos átalakításával, mind-
ezek fenntartásával az ott élő egyének és közösségek bevonásával, azok magatartására, attitűd-
jére, lakókörnyezetükkel kapcsolatosan fennálló viszonyulására, valamint az elkövetői magatar-
tásra gyakorolt hatása révén csökkenti a bűnelkövetés lehetőségeit, illetve növeli a szubjektív biz-
tonságérzetet.Fogalmazhatunk úgy is, hogy mindez nem más, mint környezetszenzitív bűn-
megelőzés, amely a CpteD általános elveivel ellentétben vizsgálódása középpontjába a kör-
nyezetet és az ott élő, egyének alkotta közösséget állítja. Kifejezi, hogy nem fogalmazhatók 
meg mindenhol alkalmazható általános megoldások, azoknak minden esetben a vizsgált te-
rület jellemzőit az ott élők igényeivel összhangban kell kiindulási pontként figyelembe ven-
niük. Alapvetően az emberi környezetre fókuszálunk, de az épített környezetet változtat-
juk meg, lehetőség szerint bevonva e megváltoztatásba azokat is, akiket az átalakítás maga is 
érint (barabás et al. 2019, 126).

újraértelmezés a ii. generációs alapelvek függvényében

Fontos kihangsúlyozni, hogy a második generációs alapelvek tartalma nem a XXi. század 
terméke, azok alapgondolata a már említett pionír szerzők műveiben is megjelent. már jane 
jacobs 1961-ben kiadott, a Nagy amerikai városok halála és élete című remekművének kö-
zéppontjában is az utcai „szomszédság”közösségalakító szerepe állt. Az akkori városvezetéssel 
szemben megfogalmazott kritikája nem arra irányult, hogy alakítsuk utcáinkat városi erőd-
dé. sokkal inkább foglalkozott az ott élők szerepével és felelősségével. meglátása szerint az 
utcák és azok használói nem passzív haszonélvezői a biztonságnak, vagy éppen tehetetlen 
alanyai a veszélynek. Utca és ember aktív résztvevői a civilizáció drámájának, valamint a vá-
rosi barbarizmusnak (jacobs 1992, 30). mindennek kiindulópontját Donald Appleyard fo-
galmazta meg a legérthetőbben 19838-ban: az emberek mindig is az utcán éltek…az utcák, 
azok a helyek, ahol a gyermekek először szereznek információt a világról, ahol a szomszédok ta-
lálkoznak, azaz a városok szociális központjai…(Mindemellett) az utca mindig a konfliktu-
sok helyszíne volt, ott élők és átutazók, az utcai élet és a halál veszélye között (Appleyard, 1983).  

Oscar newman nagysikerű könyvét követően a fókusz azonban eltolódott. 1972-ben írt 
könyve, a Védhető területek (Defensiblespace) a felületes olvasó számára azt sugallta, hogy 
mindennél fontosabb a természetes felügyelet, a birtokviszonyok jelzése, valamint a ki- és 
belépés kontrollja. A szituatív prevenció ellenzői a természetes felügyelet, másnéven közös-

8  Donald Appleyard sajnálatos módon 1982-ben elhunyt egy balesetben, egy a megengedettnél gyorsab-
ban hajtó gépjármű elütötte. Az írást még 1981-ben adta le megjelentetésre, amelyet a kiadó 1983-ban 
tett közzé.
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ségi kontroll alapelvére úgy tekintettek, mintha annak egyedüli célja és jelentősége az lenne, 
hogy az utcákon és a közösségi tereken az emberek élő térfigyelőkameraként működjenek.

Ha mélyebbre ásunk, akkor azonban jól látható, hogy az első generációs alapelvek mindig 
eszközök voltak csupán a célként értelmezhető második generációs alapelvek eléréséhez. ez kide-
rül newman írásából is, aki az 1996-ban kiadott CreatingDefensiblespace című könyve be-
vezetőjében ekképp fogalmaz: „…a „Defensiblespace” programok segítenek az emberek számá-
ra megőrizni azokat a területeket, amelyeken megtarthatják közös értékeiket és gyakorolhatják 
életvitelüket. Ezek a programok sokkal inkább támaszkodnak az öngondoskodásra, mint az álla-
mi beavatkozásra, így azok nem függenek az állami támogatásoktól. E programok a lakosok be-
vonásán múlnak, mely bevonás célja a bűncselekmények csökkentése, valamint a bűnözők eltávo-
lítása. E programok képesek összehozni a különböző jövedelemmel bíró és eltérő etnikumú egyé-
neket egy kölcsönös előnyöket biztosító közösségbe…” (Newman 1996, 9).

A saville és Cleveland nevéhez köthető második generációs alapelvek (kapacitás küszöb 
= emberi lépték, szociális kohézió, társadalmi kapcsolatok, közösségi kultúra) kézzelfogha-
tóvá tették a mindenkori célkitűzéseket. A fizikai környezet megváltoztatásának nem közvet-
len célja a bűnözés befolyásolása, sokkal inkább a közösség alakítása, amely ily módon képes lesz a 
biztonsága érdekében cselekedni, s e cselekvés gyakorolhat pozitív hatást a bűnözés alakulásá-
ra. Az egyén és a közösség ezúttal nevesítetten kerülnek a középpontba, éppen abból a meg-
fontolásból, amellyel az építészeti bűnmegelőzés fogalmát magam is kiegészítettem. A kapa-
citásküszöb (az emberi lépték) biztosítja a szociális kohéziót (biztosítja a társadalom együttmű-
ködését, egymásra figyelését), melynek alapját képezik a társadalmi kapcsolatok, amelyek szükség-
lete a közösségi kultúrából kell fakadjon (Cleveland ‒ saville 2008, 83-90).

Az építészeti bűnmegelőzés igénye tehát a rohamosan változó városi közegben – és ez 
igaz a hazai viszonyokra is – lassan megkerülhetetlenné válik: egy új lakóközösség teremté-
sekor a jövőben – és persze már most a jelenben is – rendkívüli fontossággal fog bírni, hogy 
a fizikai környezetet úgy alakítsuk, hogy az alkalmas legyen a közösség második generációs 
elvek szerinti formálására. mindez komoly munkát, de mindenekelőtt nyitottságot igényel 
vezetőktől, tervezőktől, kivitelezőktől egyaránt, de a megrendelőktől, azaz maguktól az em-
berektől és az általuk alkotta közösségtől is.
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