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I. Bevezetés 
 

 XXI. században a biztonság a társadalom 
valamennyi tagját érintő, egyre inkább fel-
értékelődő igényként jelentkezik, relevan-

ciája a mindennapokban megkérdőjelezhetet-
len. Biztonságunkat és arra vonatkozó szubjek-
tív megítélésünket megannyi tényező befolyá-
solja, ezek közül az egyik sokszor elfelejtett 
szempont az épített környezet, a bennünket kö-
rülölelő fizikai tér, amelyben élünk.  

Hiába csökken a bűncselekmények száma 
évről évre a rendőrség áldozatos munkájának 
(is) köszönhetően, hiába tudjuk az egyéb sta-
tisztikákból, hogy Magyarország biztonságos 
hely, szubjektív biztonságérzetünk sok esetben 
mégis ennek ellenkezőjét sugallja, amikor az ut-
cán vagy köztereinken tartózkodunk.   

A Biztonságos és Élhető Városokért Egye-
sület (www.beve.hu) 2018-ban alakult azzal a 
céllal, hogy az életterek és az egyének, valamint 
az egyének alkotta közösségek biztonságtuda-
tos együttélését népszerűsítse. Egyesületünk 
úgy látja, hogy amikor hazánk Kormánya a Mo-
dern városok és falvak program keretében hihe-
tetlen mennyiségű erőt, energiát és forrást biz-
tosít településeink fejlesztésére, elengedhetetlen 
a biztonságtudatos tervezés, gondolkodás és 
életvezetés elsajátítása. Ma már nagyon sokan 
élnek környezettudatosan, még többen ügyel-
nek az egészségtudatosságra, ars poeticánk azt 
mondatja, hogy elérkezett az idő a biztonságtu-
datosság igényének megteremtésére is! 

Mindezt a jövő generációinak tudatos neve-
lésével és érzékenyítésével látjuk elérhetőnek, 

hiszen belőlük kell olyan, a társadalom hasznos 
tagjává váló felnőttet nevelnünk, akik belső 
meggyőződésből képesek saját és közösségeik 
értékeit megvédeni, megóvni. Nekik már bír-
niuk kell a társadalmi felelősségvállalás képessé-
gével, érteniük kell, hogy a demokrácia alappil-
lére a közösségi részvétel, a szociális kohézió. 
Tudniuk kell, hogy a biztonság megteremtése 
nem csak és kizárólag az állam, a rendőrség vagy 
éppen az önkormányzat feladata. Élettereink él-
hetőségéért és biztonságáért mindannyiunknak 
tennie kell, az ezzel kapcsolatos felelősséget is-
merni és vállalni kell.   

Egyesületünk meglátása szerint a hatékony 
prevenció semmiképpen nem elrettentésen ala-
puló, de ma már a felvilágosítás és a tájékoztatás 
sem elegendő. Régóta hangoztatott meglátás, 
hogy a bűnmegelőzésben is a személyes és szo-
ciális kompetenciák fejlesztése a cél, amely alap-
ján a fiatal képes a döntése előtt mérlegelni, 
majd e döntés kockázatát és következményeit 
vállalva cselekedni. 

Úgy látjuk, hogy ehhez szükség van a döntési 
folyamatok megismerésére, a felelősség megta-
pasztalására, a közösségi együttműködésre, a 
közös végrehajtásra.  

Általános- és középiskolai projektjeink, s az 
ezek során alkalmazott eszközök az előbbiek el-
érését célozzák! Az oktatási segédletben bemu-
tatott tematikák használatához mindenkinek 
sok sikert kívánunk! 

                   A szerzők 

A 

http://www.beve.hu/
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II. Az építészeti bűnmegelőzés 
 

z építészeti bűnmegelőzés az épített kör-
nyezet kialakításának tudatos tervezésével 
és e tervek megvalósításával, valamint a 

már létező épített környezet utólagos átalakítá-
sával, mindezek fenntartásával az ott élő egyé-
nek és közösségek bevonásával, azok maga-
tartására, attitűdjére, lakókörnyezetükkel 
kapcsolatosan fennálló viszonyulására, vala-
mint az elkövetői magatartásra gyakorolt ha-
tása révén csökkenti a bűnelkövetés lehetősé-
geit, illetve növeli a szubjektív biztonságérzetet 
(Dallos, 2008, 110; Molnár, 2019).  

Fogalmazhatunk úgy is, hogy mindez nem 
más, mint környezetszenzitív bűnmegelőzés, 
amely vizsgálódása középpontjába a környeze-
tet és az ott élő, egyének alkotta közösséget ál-
lítja. Kifejezi, hogy nem fogalmazhatók meg 
mindenhol alkalmazható általános megoldá-
sok, azoknak minden esetben a vizsgált terület 
jellemzőit az ott élők igényeivel összhangban 
kell kiindulási pontként figyelembe venniük. 
Alapvetően az emberi környezetre fókuszá-
lunk, de az épített környezetet változtatjuk meg, 
lehetőség szerint bevonva e megváltoztatásba 
azokat is, akiket az átalakítás maga is érint (Ba-
rabás et al, 2019, 126.).  

A környezetszenzitív bűnmegelőzést inter-
diszciplinaritás jellemzi, amely révén megannyi 
tudományterület tudásbázisát egyesíti, mindez 
biztosítja az ilyen jellegű prevenciós projektek 
komplexitását. 

Talán a legtöbbet idézett fogalom Ray C. Jef-
fery nevéhez köthető (1971), aki szerint az épí-
tészeti bűnmegelőzés nem más, mint az épí-
tett környezet megfelelő tervezése és haté-
kony használata, amely a bűnözéstől való fé-
lelem és a bűncselekmények számának 

csökkenéséhez vezethet, és növelheti az élet-
minőséget (Crowe, 2000). 

A Nemzetközi CPTED Szervezet (Interna-
tional CPTED Association - ICA) honlapjá-
nak (www.cpted.net) nyitó oldala szerint az 
építészeti bűnmegelőzés (CPTED) a bűncse-
lekmények csökkentését célzó multidiszcipli-
náris megközelítés, amely a városi és egyéb 
terek tervezése és az épített környezet üze-
meltetése (karbantartása) és használata révén 
valósulhat meg. Megfogalmazásukban a 
CPTED stratégiák célja az áldozattá válás csök-
kentése, az elkövetők döntéseiktől történő „el-
rettentése” a kriminális jelenségek csökkentése 
érdekében, a közösségi tudat kialakítása a lakos-
ság körében, amely lehetővé teszi a területi 
kontroll gyakorlását, valamint a bűncselek-
mény elkövetéséhez szükséges feltételek, illetve 
a bűnözéstől való félelem csökkentését.  

Paul Cozens, 2016-ban publikált írásában 
egyfajta eljárásként tekintett az építészeti bűn-
megelőzésre, amely szerinte egy olyan folya-
mat, amelynek során analizáljuk és értékel-
jük a bűnügyi kockázatokat annak érdeké-
ben, hogy irányíthassuk az épített környezet 
megtervezését, üzemeltetését és használatát, 
hogy csökkentsük a bűncselekmények szá-
mát és a bűnözéstől való félelmet, és hogy elő-
segítsük a közegészségügy, a fenntarthatóság 
és az életminőség javítását (Cozens, 2016, 10). 

A Nagy-Britanniában használt Secured By 
Design (SBD) kifejezés mögötti kezdeménye-
zés újabb definíciós elemekkel gazdagítja az épí-
tészeti bűnmegelőzés fogalomrendszerét. Az 
1989-ben induló programról a következőképp 
írnak honlapjukon (www.securedbyde-
sign.com): az SBD egy rendőrségi egység, 

A 

http://www.securedbydesign.com/
http://www.securedbydesign.com/
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amelynek célja a bűncselekmények fenntart-
ható csökkentésének elérése a tervezés, vala-
mint egyéb megközelítések által, illetve a rend-
őrségi erők irányába mutató keresletnek csök-
kentése és az emberek segítése abban, hogy biz-
tonságosabb társadalomban éljenek.  

Kara László, 2017-ben megjelent könyvében 
ekképp foglalta össze az építészeti bűnmegelő-
zés kiindulási pontját: az építészeti bűnmeg-
előzés alapgondolata, hogy az épített környe-
zet tervezése során tapasztalati tudással és 
kreativitással jelentősen csökkenteni lehet a 
bűnalkalmakat (Kara, 2017, 11). 

A fenti definíciók vizsgálata révén a követ-
kező, valamennyi esetben megjelenő elemek 
azonosíthatóak, mely alapján az építészeti bűn-
megelőzés 

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

• célja egyértelműen a bűncselekmé-
nyek számának csökkentése, 

• elsődleges eszköze a tudatos tervezés, 
amelynek egyenes következménye a kör-
nyezet ki- és átalakítása. 

Vannak természetesen olyan elemek is, 
amelyek csak bizonyos meghatározásokban lel-
hetőek fel. Többek között ilyen 

• a bűnözéstől való félelem csökkenté-
sének célként való megjelölése, 

• az életminőség javításának igényként 
és célként történő megfogalmazása, 

• valamint a rendőrségi erők irányába 
mutató kereslet redukálása. 
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III. Mire figyelünk az építészeti bűnmegelőzés során? 

 
 

1. Az átlátható, nem erődítményszerű kerítés 
biztosítja a természetes felügyeletet! 

2. A megfelelő magasságú és lefelé néző, kellő 
számban elhelyezett, a járdát jól megvilá-
gító lámpatest riasztja az elkövetőt, to-
vábbá növeli a szubjektív biztonságérzetet! 

3. A rendezett, (legalább) 180 cm magasságig 
visszavágott lombkorona, a nem túl magas 
bokros növényzet (max. 90 cm), a háztól 
kellő távolságra ültetett, zöldellő fa nem-
csak a közérzetünket javíthatja, de a biz-
tonságunkat is segítheti! 

4. Az udvaron, a közösségi tereken, az utcá-
kon időt töltő emberek növelik a természe-
tes felügyeletet, biztosítják a közösségi 
kontrollt! 

5. Utcáink és épületeink karbantartottsága 
növeli a szubjektív biztonságérzetet, 

valamint csökkentheti a deviáns cselekmé-
nyek megvalósulását! 

6. A megfelelő vagyonvédelmi eszközök (zá-
rak, kamerák, riasztók) használata riasztja 
az elkövetőt, de természetesen az is fontos, 
hogy biztonságtudatosak legyünk: ne 
hagyjuk nyitva a bejárati- vagy éppen az er-
kélyajtót, zárjuk a nyílászárókat, ha elme-
gyünk otthonról, ügyeljünk környezetünk 
biztonságára!  

7. Az egyértelmű tájékoztatás segíti a segítsé-
günkre sietők munkáját! 

8. A forgalom szabályozása, a gyalogosok és a 
kerékpárosok minél nagyobb számban 
történő megjelenése növeli a biztonságér-
zetet, a természetes felügyeletet és a közös-
ségi kontrollt. 
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1. A magas, nem átlátható kerítés segíti az el-
követőt: egyrészről felkelti érdeklődését, 
másrészről csökkenti a lebukás veszélyét, 
mert sem a járókelők, sem a szomszédok 
számára nem látható, észlelhető a cselek-
ménye! 

2. A kiégett, nem működő lámpatestek sötét-
sége segíti az elkövetőt cselekménye meg-
valósításában, ráadásul csökkenti a bizton-
ságérzetünket akkor is, ha egyébként nem 
lenne okunk az adott területen félni.  

3. Az ablakhoz, erkélyhez közel ültetett, létra-
ként funkcionáló fa, a mindent takaró 
lombkorona segítheti az elkövetőt cselek-
ménye végrehajtásában! 

4. A nem látható élet az udvarokon, a kihalt 
utcák és közösségi terek elhagyatottságot, 
az odafigyelés hiányát sugallják, amely se-
gítheti az elkövetőt, valamint növelheti a 

deviáns cselekményeket megvalósítók szá-
mát! 

5. Az összefirkált falak, a roncs autók, az elha-
gyott és elhanyagolt épületek, a szemét 
csökkenti biztonságérzetünket, vonzza a 
deviáns magatartást tanúsítókat, segíti a 
bűnözői életmódot folytatókat! 

6. Egy elkövető számára az idő az egyik leg-
fontosabb tényező: ne segítsük munkáját 
könnyen feltörhető zárakkal, nyitott abla-
kokkal és teraszajtókkal! 

7.  Az utcanévtáblák és házszámok hiánya 
nehezíti a rendőrök, mentők munkáját, rá-
adásul elhanyagoltságot sugall a deviáns 
magatartást tanúsítani szándékozók szá-
mára. 

8. A kizárólag autós forgalom, a gyalogosok 
és kerékpárosok hiánya segítheti a bűnel-
követőket terveik megvalósításában. 
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IV. Az építészeti bűnmegelőzés alapelvei 

I. GENERÁCIÓS ELVEK  

Territorialitás  

A territorialitás olyan tervezési koncepció, 
amelynek célja a területi határok, a birtokviszo-
nyok jelzése, ily módon a tulajdonjog és a „tulaj-
donjog” fogalmának megerősítése a terület jogos 
használói körében, amelynek várt eredménye a 
jogsértések lehetőségeinek csökkenése, valamint 
az illegitim felhasználók elriasztása.  

Természetes felügyelet  

A fizikai tervezés során elő kell segíteni az in-
formális és a természetes felügyelet megvalósulá-
sát, elsősorban a helyi lakosság részére, valamint a 
terület legitim használói számára. Ennek lényege, 
hogy az elkövető úgy érezze, hogy cselekménye, 
magatartása megfigyelhető, amely növeli a lebu-
kás, ily módon a közbeavatkozás és az elfogása le-
hetőségét is.  

Belépés ellenőrzése  

Az alapelv elsődleges célja, hogy csökkentse az 
elkövetés lehetőségét azáltal, hogy megakadá-
lyozza a belépést a potenciális célponthoz, to-
vábbá növelje az elkövető által észlelhető kockáza-
tot.  

Célpontvédelem – fizikai megerősítés  

A leginkább vitatott, ugyanakkor a legrégebbi 
bűnmegelőzési technikán alapuló alapelv, amely-
nek lényege abban áll, hogy az elkövetést minden 
lehetséges eszközzel megnehezítse. Tekintettel 
arra, hogy az elkövető legnagyobb ellenfele alap-
vetően az idő, így a megnehezítés elsősorban az el-
követés tárgyához való minél nehezebb hozzáfé-
rést jelenti. 

Legális tevékenységek támogatása  

Az alapelv magába foglalja azokat a tervezési és 
kommunikációs technikákat, amelyek ösztönzik 
a nyilvános terek megfelelő használatát. Itt nem 
kizárólag a közösségi terek igénybevételéről van 
szó, gondolni kell olyan mindennapi „veszélyes” 
helyzetekre (pl. pénzmozgással járó ügyletek), 
amelyek megkövetelik a biztonságos helyek meg-
létét. Biztonságos hely lehet ebben a relációban, 
ahol sokan vannak és nagy a jelenlét.  

Karbantartás, fenntartás  

Az alapelv bemutatása során elkerülhetetlen a 
"broken window" jelenség megemlítése, amely 
szerint, ha a kisebb súlyú antiszociális magatartá-
sokat nem orvosolják, akkor azok folyamatosan 
rontják a környéken élők biztonságérzetét, csök-
kentik az ott élők felelősségérzetét, a közösségi 
kontrollt, ami idővel súlyosabb bűncselekmények 
elkövetéséhez vezet(het). Ilyen kisebb fokú devi-
ancia a szemetelés, a graffitizés, az utcai alkoholfo-
gyasztás, amelyek szaporodásával a lakosság egyre 
kevésbe fog törődni környezetével. Az alapelv te-
hát arra hívja fel a figyelmet, hogy az épített kör-
nyezet pozitív képének előmozdítása és fenntar-
tása biztosítja a fizikai környezet és a közösség ha-
tékony működését. 

Az egymás melletti területek kölcsönös bizton-
sága  

Az alapelv tulajdonképpen területi szempont-
ból átfogja valamennyi eddig bemutatott elvet, 
ugyanis ez az egymás mellett fekvő területi egysé-
gek egymásra figyelését hangsúlyozza. Lényegé-
ben azt fejezi ki, hogy a környező terek képesek 
befolyásolni a szomszédos területek biztonságát 
és fordítva, ily módon a tervezésnél, kialakításnál 
kölcsönösen kell egymásra figyelniük. 
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II. GENERÁCIÓS ELVEK  

Szociális kohézió 

A szociális kohézió a második generációs 
alapelvek magja, amelynek üzenete, hogy erő-
sítsük a közösségi összetartás és összetartozás 
kialakulását, amely révén a közösség képes a 
problémamegoldó és konfliktuskerülő techni-
kák alkalmazására. Az alapelv jellegzetességei:  

 részvétel a helyi eseményeken és rendezvé-
nyeken,  

 az önirányított közösségi problémamegol-
dás jelenléte,  

 a közösségen belüli konfliktusok pozitív 
megoldása,  

 erőszakellenes és tudatosságnövelő képzé-
sek tartása,  

 kiterjedt baráti hálózatok, pozitív kapcso-
latokkal.  

Társadalmi kapcsolatok  

Ez az alapelv azt jelenti, hogy a szomszédság 
pozitív kapcsolatban áll egymással, és képes 
együttműködni, valamint felhasználni az állami 
forrásokat. A második generációs CPTED elve-
ket alkalmazó projektvezetők számára ez azt je-
lenti, hogy meg kell tanítani a projektírás kész-
ségét, össze kell kapcsolni a web-közösségeket, 
és ösztönözni kell a szomszédsági képességek-
kel foglalkozó csapatokat a részvételen alapuló 
tervezésre.  

Az alapelv jellegzetességei:  

 élő kapcsolatok külső szervezetekkel, ál-
lami szereplőkkel,  

 pályázatírás képességének fejlesztése vagy 
pályázatíró szolgáltatások elérhetővé té-
tele,  

 megfelelő közlekedés és a külső területek-
kel való összeköttetés biztosítása. 

Közösségi kultúra 

Nem szabad elfelejteni, hogy nem az épített 
környezet alakítása a cél, hanem az emberek 
biztonságtudatossá formálása. Nem olyan kö-
zösségekre van szükség, ahol figyelik egymást, 
hanem olyan közösségtudatra, ahol az egyén tö-
rődik azzal, akire figyel (akire vigyáz és akivel 
együtt él). A közösségi kultúra közös cél érdek-
ében hozza össze a közösség tagjait. 

Kapacitásküszöb 

A lakóhelyi közösségek kapcsolódnak egy-
máshoz és komplex társadalmi ökoszisztémát 
alkotnak. A második generációs alapelvek fi-
gyelembe veszik a városszociológiai alaptétele-
ket, létrehozva az egyensúlyt a földhasználat és 
társadalmi stabilizátorok között. Stabilizátor le-
het a biztonságos gyülekezési terület vagy a fia-
talok hasznos szabadidő-eltöltését segítő hely-
színek, amelyek minimalizálják a területet 
érintő, bűncselekményeket gerjesztő, destabili-
záló tevékenységeket. 

Az alapelv jellegzetességei: 

 emberi léptékű fejlesztések, sűrűség, diver-
zitás, 

 társadalmi „stabilizátorok” egyensúlya (pl. 
közösségi kertek, piacok, street food), 

 bűncselekményt előidéző okok küszöbér-
ték alá csökkentése (pl. elhagyott házak 
száma közösségenként).
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V. Az építészeti bűnmegelőzés módszerei 

 
Átláthatóság 

Ügyeljünk az átlátható, megvi-
lágított, rendezett növényzettel 
bíró terek, parkok és utcák ki-
alakítására! 

Tér- 
szabályozás 

Ne építsünk erődszerű falakat 
és kerítéseket házaink köré, 
azok ugyanis felkeltik az elkö-
vetők figyelmét, és behatolás 
esetén csökkentik a „lebukás” 
esélyét! 

Zónásítás 

Tegyük egyértelművé a határo-
kat a magán- és a közterület kö-
zött!  

Forgalom-
szabályozás 

A forgalom szabályozásával 
megteremthető a közösségi 
kontroll, valamint csökkent-
hető a menekülési és távozási 
útvonalak száma! 

Közösségi 
téralakítás 

A közösségi kontroll és a ter-
mészetes felügyelet biztosításá-
hoz szükség van olyan közös-
ségi téralakításra, amely bizto-
sítja a közösségek együttélését! 

Tájékoztatás,  
információ 

A XXI. század nélkülözhetetlen 
eleme az információ, így közös-
ségi tereinkben is alapvető elvá-
rás a tájékoztatás. Ilyenek pél-
dául az egyértelmű utcanevek 
és házszámok azonosítható-
sága. 

Célpont- 

Biztonságunk megteremtése 
sokrétű feladat, használjuk a 
technika nyújtotta eszközöket: 

védelem kamerák, riasztók, mozgásérzé-
kelő lámpák stb. 

Karban- 
tartottság 

Egy-egy terület karbantartott-
sága alapjaiban határozhatja 
meg a környék biztonsági hely-
zetét és az emberek biztonság-
érzetét! Törekedjünk a környe-
zet megfelelő állapotának fenn-
tartására, hogy ezzel is csök-
kentsük a deviáns magatartá-
sok tanúsítását! 

Smartcity 

A smartcity vívmányok alkal-
mazása tovább segítheti a biz-
tonság megteremtését, ezért al-
kalmazzunk minden olyan esz-
közt, amely a fenti folyamatok 
eredményességét segítheti! 

 
Közösség- 

építés 

A biztonságtudatosság nem-
csak az egyén, hanem a közös-
ség szintjén is fontos. Ahhoz, 
hogy egy utca, kerület, város-
rész biztonságos legyen, a kö-
zösség tagjainak ismerniük kell 
egymást, így nélkülözhetetlen a 
közösségépítés! 
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I. Átláthatóság 

Az egyén számára rendkívül fontos, hogy 
amikor az épített környezetben tartózkodik a 
körülötte lévő teret figyelemmel tarthassa. Ez 
akkor is igaz, ha mindez nem feltétlenül tudato-
sul, ugyanis ösztönszerű elvárás, hogy a ve-
szélyre felkészülhessünk, ehhez azonban nél-
külözhetetlen, hogy láthassuk a teret. 

Több zavaró tényező is ronthatja a térérzé-
kelést, csökkentve ezzel percepciós lehetősége-
inket. Ezek közül elsőként foglalkozzunk a min-
denki számára ismert fontosságú közvilágítás-
sal. Köztudott, hogy a sötét utcák, kivilágítatlan 
sikátorok, a félhomályos aluljárók rontják a 
szubjektív biztonságérzetünket és egyúttal lehe-
tőséget biztosíthatnak az elkövetőknek a terve-
zett vagy éppen alkalom szülte cselekményeik 
megvalósítására. Amennyiben nem látható az 
elkövető érkezése, amennyiben kisebb az esély a 
felismerésére, úgy az az elkövető számára ideális 
feltételegyüttes. Ebből következik, hogy a meg-
felelő világítás hatékony bűnmegelőzési eszköz 
lehet, mivel: 

 javíthatja a felügyeletet és növelheti a koc-
kázatot az elkövetők észlelésére vonatko-
zóan, 

 nagyobb biztonságérzetet keletkeztet, 

 a jól megvilágított területek fokozzák a te-
rülethasználati aktivitást, ami tovább javít-
hatja az adott terület felügyeletét, ezáltal a 
bűnözés elhárítását. 

A világítás azonban nem minden esetben segíti 
törekvéseinket, adott esetben kontraproduktív 
is lehet, amennyiben vagyontárgyat világítunk 
meg, úgy megkönnyíthetjük az elkövetést, bizo-
nyos esetekben – ahol a világítás önmagában 
nem elegendő beavatkozás - hamis biztonságér-
zetet adhat. 

A bűnmegelőzési szempontból jó világítás 
ismérvei a következők: 

 A világítás olyan magasságba történő tele-
pítése, amely kizárja a lehetséges garázda és 
vandál magatartás tanúsítását. 

 Az elérhető magasságba vagy éppen a föld 
felszínére helyezett világítás esetén cél-
szerű annak védőrácsba történő elhelye-
zése. 

 Javasolt nagy teherbírású, ütésálló (pl. po-
likarbonát) anyagok használata. 

 A fehér színű fény előnyben részesítése, hi-
szen leginkább ez az a szín, amely a legha-
tékonyabb az arcfelismerés tekintetében. 

 Energiahatékony megvilágítás választása, 
hiszen ez környezetvédelmi szempontból 
fenntartható és csökkenti az energiaköltsé-
geket is. 

 Ne helyezzünk olyan helyre világítást, ahol 
később az abból érkező fényt blokkolhat-
ják a növekvő fák vagy bokrok. A tervezés 
során a környezetet is figyelembe kell 
venni, hiszen a lámpaoszlop szomszédsá-
gában található fák a megvilágítást módo-
síthatják, így a fák lombjainak metszését is 
be kell kalkulálni az adott lámpatest és a 
hozzá tartozó ernyő kiválasztásánál.  

 Közvetlenül lefelé történő, ún. kobra vilá-
gítási megoldás választása, hiszen ez köz-
vetlen világítást eredményez és minimali-
zálja a fényszennyezést.  

A lenti képen jól látható, hogy amennyiben a lám-
patest nem rendelkezik felső, a fényt a föld irá-
nyába terelő burával, úgy a fény „elszökik” és e szö-
kés mértékével egyenes arányosságban romlik a 
kihelyezett lámpa hatékonysága, illetve nő a fény-
szennyezés. 
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A közterületi világítás lehetséges kivitelezési 
formái 

Fontos alapelv még a fényforrás olyan ma-
gasságban történő elhelyezése, amely a vakítás 
lehetőségét kizárja. Ennek elsősorban közleke-
désbiztonsági kockázata van, hiszen amennyi-
ben a sofőr akár csak néhány másodpercre is 
fényadaptációs nehézségekkel küzd, úgy köny-
nyen szenvedhet és/ vagy okozhat balesetet.  

Számolni kell az adaptáció jelenségével a gyalo-
gos közlekedés kapcsán is, például amikor vilá-
gos területről haladunk sötétbe. Tipikusan ilyen 
szituáció, amikor sötét aluljáróba térünk be. Az 
adaptációt, az árnyfelismerést segíteni kell a 
fény egységességének megteremtésével. 

Az átláthatóság kapcsán az egyik legtöbbet 
hangoztatott elvárás az ún. 90-180 szabály be-
tartása. Ez nem mást, mint a növényzet megfe-
lelő karbantartását jelenti. A bokrok vonatkozá-
sában a 90 cm az ideális magasság, ugyanis ezen 
még járműben ülve is átláthatunk, továbbá al-
kalmatlan arra, hogy abban bárki megbújjon, el 
tudjon rejtőzni. A 180 cm a fák lombkoronájá-
nak alsó magasságára vonatkozó irányelv, így a 
két pont között kialakul egy olyan 90 cm-es sáv, 
amely az átlagos emberi magasságnak megfe-
lelve lehetővé teszi a teljes „passzív felügyeletet”, 
azaz az érintett területen tartózkodók könnyen 
látják egymást (Látni és látszani alapelv.). 

Az átláthatóság azonban nemcsak az épüle-
tek közötti térben fontos, hanem az épületekből 
vagy az épületekbe történő beláthatóság szem-
pontjából is. Gondoljunk csak arra, amikor lét-
rejöttek a Nemzeti Dohányboltok és 

megszületett a döntés, hogy a fiatalok védelme 
érdekében fóliával kell a kirakatokat borítani, 
hogy az üzletben kapható termékeket a fiatalok 
ne láthassák. Bár a kezdeményezés valóban fon-
tos társadalmi érdeket szolgált, a kezdeti idők-
ben több boltrablást is eredményezett. Az elkö-
vetők ugyanis hamar rájöttek, hogy nemcsak a 
fiatalok, hanem senki nem lát be, amíg ők benn 
„tevékenykednek”. 

A 90-180-as szabály  

Természetesen ez nem kizárólag a dohány-
boltokra igaz, minden más fóliázott kirakat-
üvegre, de akár családi házak esetében is, ami-
kor a növényzet eltakarja a ki- és belátást.  

II. Térszabályozás 

Hazánkban általános gyakorlat, hogy háza-
inkat és kertjeinket óriási kerítésekkel védjük, 
mely védelem tulajdonképpen egyben térszabá-
lyozás is, hiszen az a közterület és a magánterü-
let közötti határvonalként értelmezhető. A ke-
rítések és egyéb térelválasztó elemek tehát – és 
maga a térszabályozás témaköre is – egyértel-
műen a birtokviszonyok jelzésére, valamint a 
territorialitásra vonatkozó alapelvekhez kap-
csolódnak.   

A térelválasztó, térmeghatározó elemeket 
alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk: be-
szélhetünk mesterséges (épített) és természe-
tes „akadályokról”. A csoportba sorolás alapja 
nem az, hogy emberi vagy nem emberi beavat-
kozás eredményeként jött-e létre a térszabá-
lyozó eszköz, hanem csupán annyi, hogy az 
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adott eszköz épített-e vagy esetleg természetes 
módon, például növényzettel megoldott. 

Sajnos hazánkban az ún. városi erőd men-
talitás a jellemző, azaz általában olyan beton-
ból, téglából, fából vagy fémből készült kerí-
téseket építünk, amelyek nemcsak az áthato-
lást, hanem sok esetben az átlátást is gátolják, 
így a nyilvános területek felől „érkező” kontrollt 
is kizárják.  

Ezek a típusú kerítések más szempontból 
sem a legideálisabbak. A 2014-ben az Országos 
Kriminológiai Intézet (OKRI) által végzett ku-
tatás eredményei megerősítették azt a feltétele-
zést, hogy az elkövetők számára vonzó a magas, 
átláthatatlan kerítés, hiszen a racionálisan gon-
dolkodó elkövető logikusan következtet arra, 
hogy az „ilyen” fal mögött érték is van. Ráadásul 
az ilyen fal segíti őt, hiszen, ha már átjutott – és 
az átjutás általában nem okoz gondot – akkor a 
lebukás kisebb veszélye mellett hajthatja végre 
az eltervezetteket, mivel a kerítés maga zárja ki a 
közösségi kontrollt, azaz annak lehetőségét, 
hogy egy utcán sétáló szomszéd észlelje a beha-
tolást. Vannak olyan kerítések is, amelyek 
ugyan bizonyos mértékű beláthatóságot bizto-
sítanak, a kerítéslécek azonban kvázi létraként 
funkcionálnak: 

 

Létraként funkcionáló kerítés 

A kerítés a fenti funkciókon túl szimbolikus 
és a közösségi kohézióra ható szereppel is bír. 
Egy kerítés kommunikációs eszköz is, amely 
vagy azt sugallja, hogy a helyi közösség és a 
társadalmi kapcsolatok kialakulásának 

lehetősége fennáll az adott területen, vagy azt 
közvetíti, hogy itt egymást nem ismerő, egy-
mástól elszeparáltan élő, az elidegenedés út-
ján járó lakóközösség él. A kerítéshez való vi-
szonyunk része a közösségi kultúrának, ezért 
tudatosan alakítani kell, hogy ne a bezárkózást 
és a külső környezet kizárását segítse elő. 

Egy kerítés tehát nemcsak határoló funkciót 
tölt be, megjelenésével képet adhat az egyén és a 
lakóközösség állapotáról, sugallhat félelmet, 
egészséges biztonságérzetet, kelthet kíváncsisá-
got, közömbösséget, előidézhet interakciót 
vagy éppen antiszociális viselkedést.  

III. Zónásítás 

A módszertan talán legbonyolultabb eleme 
a zónásítás, mivel ennek alkalmazása kilép az 
eddig látott „szimplán” technikai keretrend-
szerből, s volumenében is jóval nagyobb átala-
kításokat, változtatásokat foglal magába egy 
már létező területen. Az igazán hatékony persze 
az lenne, ha a zónák az adott területen már a ki-
alakítást megelőzően, a tervezésnél sokkal na-
gyobb hangsúlyt kapnának. Természetesen erre 
nincs lehetőség a történelmileg másképp létre-
jött lakótömbök, mint például a II. világháborút 
követően, rohamléptekkel épülő lakótelepek 
esetében.  

A zónásítás három léptékben valósulhat 
meg, elindulva a különálló épülettől, az épüle-
tekből álló utcán át egy több utcát magába 
foglaló nagyobb városi szövet újragondolá-
sáig. Épp ezért a módszer félig-meddig urba-
nisztika, néhol városrehabilitáció jellegű. 

A legalacsonyabb lépték a mikroszint, me-
lyen a zónákat kifejezetten az adott épület vo-
natkozásában gondoljuk újra és alakítjuk ki. Eb-
ben az esetben a ház körül definiáljuk újra a 
nyilvános és nem nyilvános tereket, majd kü-
lönféle térelválasztó eszközöket felhasználva in-
dulunk el a nyilvánostól a magánterületig. 
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A mezoszint a több épületet érintő tömböt 
vagy utcát foglalja magába. Az ezen a szinten fo-
lyó tervezés utcaléptékű, figyelemmel kell lenni 
a parkolásra, a területre történő behajtásra, a 
közösségi terekre. 

Végül, a legnagyobb lépték a makroszintű 
zónásítás, amelynek keretében a több utca kö-
zött létrejövő kapcsolatokat vizsgáljuk, figye-
lemmel az ott élő korcsoportokra, etnikai kö-
zösségekre, a kulturális jellegzetességekre, a 
közlekedésre, a térrész város szerkezetében el-
foglalt helyére. 

A zónásítás tulajdonképpen Oscar Newman 
nevéhez köthető, aki első projektjeinek egyiké-
ben, már 1969-ben hasonló megoldásokkal 
rukkolt elő.  Clasonpoint, egy 400 lakásból és 46 
épületből, főként sorházakból álló terület volt 
Dél-Bronxban, New Yorkban, ahol a bűnözési 
mutatók viszonylag magasak voltak. Newmant 
kérték fel a tervek elkészítésére és a projekt ve-
zetésére. A lakótelep a II. világháború alatt 
épült, beton panelekből, amolyan katonai ba-
rakk-szerűen húzták fel, úgy tervezve, hogy a 
háborút követően lebontják, erre azonban nem 
került sor, ugyanakkor csak az épületek 30%-át 
használták az épületek általánosan rossz, lerom-
lott állapota miatt. A terület elhagyott, be nem 
fejezett betonházai álltak szemben a környező 
utcákban lévő magántulajdonú, vörös téglából 
épült sorházakkal. A projekt területén lévő 
blokklakások közlakások voltak, ami azt jelen-
tette, hogy a lakosok jogai kizárólag a tulajdo-
nukban lévő volt területére korlátozódtak. A te-
rületen hozzávetőlegesen ugyanolyan arányban 
voltak fehér, afroamerikai és puerto rico-i csa-
ládok, a fehérek túlnyomó többsége azonban az 
idősebb korosztályt képviselte. A közös „grun-
dokat” a környék fiataljai használták (Newman, 
1996, 65-70). Ebből fakadóan generációs és et-
nikai eredetű konfliktusok is jellemzőek voltak.  

Newman a fentiek orvoslására az alábbi cé-
lokat fogalmazta meg: 

 növelni kell a tulajdonosi felelősségérzetet 
a közös terek felosztásával, hogy az egyes 
családok és kisebb csoportok kontrollt 
gyakorolhassanak a terület felett, 

 a felosztáshoz valódi és szimbolikus kerí-
tésekre, térleválasztásokra van szükség, 

 csökkenteni kell az átmenő forgalmat a 
gyalogosokat kiszolgáló járdák számának 
redukálásával, 

 a világítást fejleszteni kell a nagyobb látha-
tóság érdekében, 

 csökkenteni kell a generációból fakadó 
konfliktusokat,  

 a bérlők nagyobb felügyeletre (odafigye-
lésre) ösztönzése azáltal, hogy jobban azo-
nosulnak a területtel, mint sajátjukkal. 

Newman a célok elérésére komplex progra-
mot állított össze, amelynek keretében kerítése-
ket húztak fel, újradefiniálták a zónákat, újrava-
kolták a házak külső falait, s végül a központi 
közös területet zónásította, méghozzá úgy, hogy 
az valamennyi korosztályt kiszolgálja. A kor-
osztályok rekreációs területei teljesen eltérő jel-
legzetességekkel bírtak. Az idősebbek számára 
egy konzervatív, rendezett és visszafogott terü-
letet hoztak létre, míg a fiatalok számára rende-
zetlen vonalú, merész, színes teret képeztek.  

A lakók kaptak fűmagot, amelyet a házak 
előtti területen használhattak fel. Miután a terep 
kizöldült, valamennyien kijelölték a saját zóná-
jukat kisebb-nagyobb kerítésekkel. Gondozni, 
ápolni kezdték az életterüket, amelyhez koráb-
ban semmilyen tulajdonosi felelősségérzet nem 
kötötte őket. 

Newman összegzése szerint a bűncselekmé-
nyek száma az első évben végrehajtott fejleszté-
seket követően, beleértve az újonnan hozott 
magatartási szabályokat is, összesen 51%-kal 
csökkent. Részleteiben mindez azt jelentette, 
hogy az 1000 lakosra jutó havi átlagos 
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bűncselekmények száma 6,91-ről 3,16-ra csök-
kent. Hasonlóképpen a betörések száma 5,15-
ről 3,71-re, míg a rablások száma 1,95-ről 0-ra 
csökkent. 

IV. A forgalom szabályozása 

A forgalom már szóba jött a III. fejezetben, 
amelynek szerepét hangsúlyozta Jane Jacobs, 
Donald Appleyard, s szívügye Jan Gehl dán ur-
banistának is. A forgalom szabályozása, a forga-
lom csillapítása megkerülhetetlen eszközei az 
építészeti bűnmegelőzésnek, amelyek alatt első-
sorban olyan fizikai eszközök alkalmazásának 
folyamatát értjük, amelynek eredményeképp 
csökkennek a közúti közlekedés okozta negatív 
következmények, megváltozik a gépjárművet 
vezetők magatartása, valamint nőnek a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedést segítő feltételek. 

A közlekedésbiztonsággal foglalkozó tudo-
mányterületeken már több évtizede elismert és 
sokszorosan bizonyított tény, hogy sokkal cél-
szerűbb, könnyebb és olcsóbb a környezetet 
az emberi beállítódáshoz igazítani, az embe-
rek többségének jellemző tulajdonságaihoz 
alkalmassá tenni, mint mindenáron arra töre-
kedni, hogy az ember alkalmazkodjon a kör-
nyezet igényeihez (Irk, 2008b, 94-95). 

Ezért jut kiemelt szerep a forgalomszerve-
zésnek és a forgalomfelügyeletnek. A közleke-
dés- és forgalomszervezés célja a közlekedésben 
résztvevők mozgásának végiggondolt szabályo-
zása direkt és indirekt jelzésekkel, eszközökkel. 
Ez a szabályozás nem kizárólag jogi jellegű re-
gulációt jelent, hanem a forgalomtechnikai 
eszközök és minden olyan lehetséges megol-
dás felhasználását is, amelyek megkönnyítik, 
egyértelműsítik, racionálissá és biztonsá-
gossá teszik a közlekedést. A forgalomszerve-
zés, illetve a forgalomtechnikai tervezés célja a 
közlekedő ember, a jármű, valamint az útpálya 
és környezete közötti kapcsolatrendszer kiépí-
tése és biztosítása (Kisgyörgy, 2014, 5).  

Hajlamosak vagyunk a közlekedés alatt csu-
pán a gépjárműforgalomra gondolni, az utakon 
azonban találkozhatunk motorosokkal, kerék-
párosokkal és gyalogosokkal is. A feladat az elő-
zőek egymással és a környezettel történő har-
monikus kapcsolatrendszerének, együttélésé-
nek megteremtése. A közlekedés biztonság 
szempontjából történő rendszerszintű vizsgá-
lata ugyanis kilép a közlekedésbiztonság kere-
tein kívülre, s rámutat, hogy az hatással van a 
társadalom tagjainak együttélésére, s ezáltal 
nemcsak a közlekedési bűncselekmények, ha-
nem megannyi más bűncselekmény alakulására 
is. 

A megfelelően szabályozott közúti közleke-
dés 

 elősegíti a biztonságos tempójú vezetést,  

 csökkenti az ütközések gyakoriságát és 
azok súlyosságát, 

 növeli a nem gépjárművel közlekedők biz-
tonságát és a biztonságérzetét, 

 támogatja az alternatív közlekedési formák 
igénybevételét, 

 biztonságosabb és vonzóbb utcák kialakí-
tását teszi lehetővé, 

 csökkenti a károsanyag-kibocsátásból 
származó negatív hatásokat. 

Nézzük most meg, hogy milyen eszközei le-
hetnek a forgalom szabályozásának! Első he-
lyen kell említenünk az egyes jelzéseket, KRESZ 
táblákat. Sok esetben már ezek megfelelő hasz-
nálata is segítheti a forgalom megfelelő korlátok 
közé szorítását.  

Természetesen a kiírások és egyéb jelzések 
nem minden közlekedő esetében érnek célt, így 
különféle fizikai eszközök telepítésével vagy az 
épített környezet alakításával szokás a kívánt 
magatartást „kikényszeríteni”.  
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Utóbbira példa a zsákutcásítás, de hasonló 
intézkedés az utca egyirányúsítása is. A lezárá-
soknak tehát megannyi módja lehetséges. Teljes 
lezárásnak hívjuk a zsákutcákat, amelyek léte-
sülhetnek azáltal, hogy az utca valóban véget ér, 
de kihelyezhetünk valódi akadályokat is. 

Fél-lezárásnak nevezzük az egyirányúsításo-
kat, amelynek kialakítása nem kizárólag közúti 
jelzéssel képzelhető el, hanem tényleges fizikai 
akadállyal. 

A leggyakoribb forgalomcsillapító eszköz a 
„fekvőrendőr”, amelynek alkalmazása vegyes 
érzelmeket vált ki általában még a „védett” sze-
mélyekből is.  

Ennek ellenére hatékonysága megkérdője-
lezhetetlen, ugyanis lassítás nélkül nemcsak kel-
lemetlen az áthaladás, de a gépjármű fizikai ál-
lapotát is ronthatja. A fekvőrendőrök hivatalos 
elnevezései sokfélék lehetnek, többek között ta-
lálkozhatunk menetdinamikai küszöbbel és 
forgalomcsillapító szigettel is. 

A forgalom lassítható különféle útszűkíté-
sekkel is, ide tartoznak az épített szegélyek, a nö-
vénydézsák, a sikánok és az egyéb „fojtó” kiszö-
gellések. 

Az eszközök tárháza végtelen, különféle jár-
daszigetekkel, körforgalmakkal, zebrákkal és 
egyéb kreatív megoldásokkal lehet befolyásolni 
a közlekedés folyását. 

V. Közösségi téralakítás 

A városi lét gyorsasága, ingergazdagsága 
tompítja azon szenzorainkat, amelyek az odafi-
gyelésért, az empátiáért, a törődésért, a szolida-
ritásért felelnek. A Hősök tere1 elnevezésű egye-
sületnek volt évekkel ezelőtt egy kampánysoro-
zata a városi közöny ellen. A kampány fővideó-
jában a budapesti Andrássy úton idéztek elő 
többféle szituációt, és azokat jutalmazták, akik 
képesek voltak teendőiket, közönyüket 

 
1 https://hosoktere.org/ 

félretenni és beavatkoztak, cselekedtek. Az 
egyesület nagyon kreatív helyzeteket idézett elő: 
idős néni kosarából kigurultak a gyümölcsök, 
valaki elejtette a pénztárcáját, egy hölgy az autó 
tetejére helyezte a mózeskosarat és indulni ké-
szült. Mindenki, aki segített és beavatkozott, 
oklevelet kapott. A megható videó rámutatott 
arra, hogy sokan mennek el embertársaik mel-
lett úgy, mintha nem is látnák a problémáikat. 
Talán így könnyebb ugyan feldolgozni a vilá-
gunk “szörnyűségeit”, de vélelmezhetően nem 
ez a helyes irány. 

A fenti közöny megszüntetése olyan közös-
ségek létrehozását követeli meg, amelynek tag-
jai képesek az atomizálódáson úrrá lenni. Ehhez 
természetesen közösségi terek kellenek, olyan 
helyek, ahol az emberek az urbánus közeg elle-
nére is együtt tudnak lenni. Ahol egy közösség 
(pl. lakótelep) tagjai megismerhetik egymást.  

Az építészeti eszközök itt már önmagukban 
természetesen nem vezetnek eredményre, a ki-
alakított tereket élettel kell megtölteni. Ezt szol-
gálják a különféle rendezvények, találkozók. 
Bűnmegelőzési és közösségépítési szempontból 
nem elegendők azonban az olyan falunapok, 
amelyek nem késztetik a közösséget valamiféle 
elköteleződésre.  

Az International CPTED Association 
 három évvel ezelőtti konferenciáján 
(Kanada, Calgary, 2017. augusztus 7-8.,  
https://www.cpted.net/event-2448410?Ca-
lendarViewType=0&Selected-
Date=10/24/2017) az előadók túlnyomó több-
sége előadásába már nem tért ki arra, hogy mi-
lyen magas legyen a kerítés, hol legyen a kande-
láber, sokkal inkább arról számoltak be, hogy 
milyen mozgalmakkal, milyen programokkal 
lehet a közösségek társadalmi felelősségvállalá-
sát, a civil kurázsi szemléletét erősíteni. A pre-
zentációk nagy részében különféle 

https://hosoktere.org/
https://www.cpted.net/event-2448410?CalendarViewType=0&SelectedDate=10/24/2017
https://www.cpted.net/event-2448410?CalendarViewType=0&SelectedDate=10/24/2017
https://www.cpted.net/event-2448410?CalendarViewType=0&SelectedDate=10/24/2017
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“szomszédok egymásért” mozgalmakról hallha-
tott a jelenlévő publikum, a legkülönfélébb 
megoldásokat felsorakoztatva (pl.: Barry Hor-
robin: CPTED implementation – The key ca-
talyst in the restoration of the Ford City ne-
ighbourhood.) 

Ilyen megoldásként hangzott el a közösség 
tervezésbe történő bevonása. Az emberek ösz-
szehívása, meghallgatása, megkérdezése, in-
volválása, felelősséggel történő felruházása 
igazi közösségformáló erő. Egy-egy ilyen 
workshop közelebb hozza az egymás mellett 
élőket, ráadásul ezzel egyidőben kialakítja a tu-
lajdonosi felelősségérzetet, ami a városokban 
gyakran elvész. A nagyváros utcáin sokszor azt 
gondoljuk, hogy saját territóriumunk a bejárati 
ajtóig terjed, ezért mindenki mástól, többnyire 
az önkormányzattól várja el, hogy rendet és 
tisztaságot tartson fenn. 

A közösség középpontba helyezése és annak 
aktív bevonása tehát nagyon fontos, amelyet a 
külföldi CPTED programok sajátos módon ér-
nek el. Bár első pillantásra olybá tűnik, mintha 
a megvalósított projektek elemei megfeleltethe-
tők lennének a magyarországi törekvéseknek, 
mégis megfogalmazható egy lényegi különbség: 
egy-egy projekt valamely elemét nem az adott 
szervezet munkatársai hajtják végre, az az érin-
tett közösség által került megvalósításra. A kö-
zösség tagjai nem a közösségen kívülről kaptak 
valamit „csak úgy készen” használatra, hanem 
már annak megtervezésében és annak kialakítá-
sában is részt vettek. Sok esetben magát a pro-
jektelemet sem a projektgazda találja ki, hanem 
az érintettek. A projektfelelős csak a támogató-
koordináló szerepkört tölti be, aki a szükséges 
anyagi támogatást és külső segítséget nyújtja. Ez 
a fajta bevonódás, participáció magasabb 
szintre emeli a közösség együttműködési haj-
landóságát, a kialakított új lehetőséghez való vi-
szonyulását. Sokkal jobban magukénak érzik, 
ami így készül el, ezáltal a felelősségüket is 

nagyobbnak látják. A hazai bűnmegelőzési tö-
rekvések ezzel szemben kevésbé vonják be az ál-
lampolgárokat. Egyesületünk úgy látja, hogy itt-
hon sokszor kész intézkedéseket, képzések tu-
catjait kínálják tálcán az emberek számára, 
ugyanakkor azok mögött sok esetben nincs va-
lódi társadalmi akarat, megértés. 

A new york-i székhelyű LISC (Local Initia-
tive Support Corporation) fő profilja a szom-
szédságok környezeti, környezetvédelmi és 
egyéb építészeti jellegű fejlesztése, szerte az 
Egyesült Államokban. A LISC célja, hogy a ren-
delkezésére álló állami és egyéb támogatói for-
rásokból elősegítse az utcák biztonságosabbá 
tételét, növelje a családok védelmi funkcióját, 
támogassa az egészségügyi törekvéseket, segítse 
a gazdasági fejlődést, mindezt úgy, hogy közös-
ségi kezdeményezéseket támogat és generál 
(https://www.lisc.org/vision/).  

Az Észak-Philadelphiában található Rain-
bow de Colores park felújítása példaértékű kez-
deményezésük volt. A park és annak bizonyos 
területei alapvetően a park közvetlen környeze-
tében élő önkéntesek igényei alapján és segítsé-
gével kerültek felújításra, amelynek köszönhe-
tően radikálisan csökkent a kábítószerrel kap-
csolatos bűncselekmények száma, a parkba pe-
dig ismét élet költözött. A fenntarthatóság nyo-
mon követhető, ugyanis létrejött a „Love your 
park” elnevezésű kezdeményezés, amely folya-
matos rendezvényekkel próbálja meg a közös-
ségi életet fenntartani Philadelphia vala-meny-
nyi parkjában, alapvetően ősz- és tavaszkö-
szöntő eseményekkel, közös parktisztítással és 
egyéb rendezvényekkel, amelyeknek nemcsak 
résztvevői, hanem egyben szervezői is a helyi 
közösségek tagjai (https://loveyourpark.org/). 
Fontos megemlíteni a különféle nemzetiségek 
bevonását, melyet más szervezetek is elősegíte-
nek, többek között az APM for everyone, amely 
egy latin-amerikai egészségügyi és gazdasági 
fejlődést segítő, továbbá szolgáltatásokat 

https://www.lisc.org/vision/
https://loveyourpark.org/
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nyújtó, valamint a közösségek együttélését szor-
galmazó szervezet. 

VI. Tájékoztatás, információ 

Az információ a XXI. századi ember alap-
vető szükségletéve vált. Ma már mindent azon-
nal vagy legalábbis gyorsan szeretnénk tudni, 
megismerni, átlátni. Az információs kor, 
amellyel az utolsó évtizedet azonosítani szokták 
megköveteli a naprakész tájékoztatást, sokszor 
már időbeli eltolódás sincs az esemény és az ar-
ról szóló hír között, hiszen élőben hallgatjuk, 
látjuk, figyeljük, követjük nyomon az esemé-
nyeket. 

Mindennek persze van jó és rossz oldala is. 
A média sok esetben hoz földrajzilag tőlünk 
távol eső eseményeket olykor túlzott testkö-
zelbe, amely képes a világról, de sokkal in-
kább saját mikrokörnyezetünkről kialakított 
véleményünket befolyásolni. Olyan emberek 
félnek a médiában hallott szörnyűségektől, 
akiknek esélyük sincs hasonló helyzetbe ke-
rülni. A média ráadásul alapvetően azokra a hí-
rekre fókuszál, amelyek képesek számára a 
szenzációt biztosítani, így a hírek sajnos sokszor 
csak a balesetekről, a bűncselekményekről vagy 
éppen a terrortámadásokról szólnak.  

Ezek az információk negatívan befolyásolják 
az emberek biztonságérzetét, s sokszor sokkal 
rosszabbnak hiszik lakókörnyezetüket, mint 
amilyen az valójában. A tájékoztatás azonban 
pozitív érzések kiváltására is alkalmas. 

Az építészeti bűnmegelőzés szempontjából 
nagyon fontos, hogy adott terület vonatkozásá-
ban a birtokviszonyok felismerése egyértel-
műen és könnyen megtörténhessen. Annak re-
alizálása, hogy magán- vagy nyilvános területen 
tartózkodunk-e, kiemelten fontos. Egyrészt 
jelzi a lehetséges elkövető számára, hogy a terü-
let nem elhagyott, annak van gazdája, másrész-
ről segíti a tulajdonost vagy az ott élőket, hogy 

felismerhessék, ha oda nem illő személyek már 
az ő territóriumukon tartózkodnak. 

A birtokviszonyok jelzése megannyi módon 
történhet. Legáltalánosabb módja a kerítés, de 
sokszor csak növények mutatják, hogy más te-
rületére tévedtünk. Előfordul, hogy kiírások se-
gítenek bennünket az eligazodásban. Nagyvá-
rosi probléma például, hogy sem az utcák, sem 
a házszámok nem azonosíthatók. Az ilyen terü-
letre tévedők sokszor percekig keresik a helyes 
irányt. Persze, ma már sokat segít a GPS és az 
okostelefon, de ezek nem mindig elérhetőek. 
Gondoljunk csak abba bele, hogy egy mentő 
életmentő beavatkozásra siet egy lakótelep so-
kadik emeletének valamelyik lakásába. Minden 
perc számít, nem megengedhető, hogy egy 
mentőautó azért érjen lassabban a címre, mert a 
tájékoztatás nem megfelelő. Ezért nagyon üd-
vözítő, hogy a legújabb panelfelújítási progra-
mok már erre is figyelnek, sok helyen a sokeme-
letes panelek oldalára felfestik a “házszámot”. 

A tájékoztatás azonban nemcsak itt elenged-
hetetlen, a közlekedésben is kiemelkedő szerepe 
van. Amikor várjuk a buszt, a villamost az éle-
tünket könnyíti meg, amikor pontosan tudjuk, 
hogy mikor szállhatunk fel a várt járműre. Nem 
megyünk ki hosszú percekkel a megállóba 
előtte, nem türelmetlenkedünk, nem keletkezik 
frusztráció. Minden ilyen nyugtató megoldás a 
városi rohanásban csökkenti a mindennapos 
stresszt. Nem véletlen, hogy manapság egyre 
több helyen találhatunk a fővárosban olyan in-
formációs táblákat a forgalmasabb úttestek fe-
lett, amelyek arról adnak információt, hogy a 
belváros, egy másik híd vagy egy bizonyos cso-
mópont hány perc távolságra van még. Ez meg-
nyugtatja az autósokat, csökkenti a türelmet-
lenségből fakadó figyelmetlenségeket, nézetel-
téréseket az utakon. 

Végül, de nem utolsó sorban pozitív módon 
használható fel a tájékoztatás a biztonságérzet 
szempontjából is. Tájékoztatásnak minősül 
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ugyanis egy adott terület karbantartottsága is. 
Amennyiben az utcák rendezettek, világosak, a 
parkok átláthatóak, tiszták és egyértelműek a 
használat szabályai, az egyes jelzések segítik az 
ott élők vagy az oda érkezők tájékozódását, el-
igazodását, akkor ezek biztonságot eredmé-
nyeznek.  

A környezetpszichológia tudományának 
eredményei igazolják, hogy az ember térképe-
ket készít percepcióin keresztül saját környeze-
téről. Ezek sokszor kapcsolódnak érzésekhez, 
viszonyulásokhoz. Ha az ember e térképre gon-
dol és rendezettséget érez, számára kedves szí-
nek, szagok, képek, jelenetek tűnnek fel az em-
lékei között, akkor sokkal nagyobb biztonság-
ban érzi magát. A pszichológiából tudjuk, hogy 
a kötődés mennyire fontos, de kötődni nem-
csak embertársainkhoz, hanem az élőhelyünk-
höz is lehet. Amennyiben a kötődés képes fele-
lősségérzetet is keletkeztetni, ez az érzet pedig 
cselekvésre is ösztönzi az egyént, akkor egy ösz-
szetartó, egymásra vigyázni és egymást óvni ké-
pes közösség alakulhat ki. 

Az információ megannyi csatornája képzel-
hető el. Az építészeti bűnmegelőzés keretein be-
lül értelmezett tájékoztatás vonatkozásában a 
legfontosabb, hogy az egyén és a környezet fo-
lyamatos interakcióját elősegítsük, lehetővé te-
gyük a mindenkori tájékozódást, hogy az egyén 
és a környezete közötti felelősségérzetet kelet-
keztető kapcsolat kialakulhasson. 

VII. Célpontvédelem 

Az építészeti bűnmegelőzést sokan a cél-
pontvédelemmel vagy másképpen a vagyon-
védelemmel, még szűkebben a térfigyelő ka-
merákkal azonosítják, helytelenül. Az eddi-
giek alapján is látható, hogy az egyes vagyonvé-
delmi megoldások még véletlenül sem célként, 
sokkal inkább csak eszközként jelennek meg az 
építészeti bűnmegelőzés rendszerében, 

ráadásul a CPTED szakértők legfeljebb csak 
komplementer kellékként tekintenek rájuk.  

A térfigyelő kamerák alkalmazása osztja 
meg leginkább a szakembereket, elsősorban ha-
tékonyságával kapcsolatosan, de sokan hozzák 
fel kritikaként a személyes adatok és a magán-
szféra sérelmét is. A kamerák sokak számára 
egyfajta orwelli disztópia létrejöttét jelentik, ko-
moly ellenállást és ellenszenvet váltva ki az esz-
közzel szemben. A bűnmegelőzés szempontjá-
ból mégis a hatékonyság kérdése a legfonto-
sabb. Vajon van-e visszatartó ereje a kihelyezett 
kameráknak? Ha igen, meddig érvényesül ez a 
hatás? Érvek-ellenérvek, állítások, cáfolatok áll-
nak egymással szemben, többnyire kézzelfog-
ható bizonyítékok nélkül. Egyes vélemények 
szerint a térfigyelő kamerák hatására csökken a 
bűnözés, kifejezetten igaz ez a gépkocsifeltöré-
sekre (Horváth, 2007, 136), ugyanakkor kétely-
ként azonnal felmerül az áthelyeződés kérdés-
köre. Vannak, akik azt állítják, hogy a kihelye-
zett kamerák egyáltalán nem eredményeznek 
pozitív elváltozást a bűnözés alakulásában, né-
hányan pedig úgy vélekednek, hogy a kamerák 
bármilyen jellegű hatása csak rövid ideig tart, 
főként a mai kor emberét körülölelő médiazaj-
ban (JAS, 2009, 2). Általában egyetértés csak a 
felderítés kapcsán alakul ki, méghozzá abban, 
hogy a felvételek leginkább a bűnüldözést segí-
tik, persze csak akkor, ha a kamera felvételeket 
is rögzít. 

A fenti kételyektől függetlenül el kell is-
merni, hogy a biztonságtudatos gondolkodás 
megköveteli, hogy az épített környezet alakítá-
sakor a vagyonvédelmi eszközökre is gondol-
junk. Érdemes azonban hangsúlyozni, hogy az 
építészeti bűnmegelőzés kontextusában első-
sorban nem a riasztók, rácsok, biztonsági ajtók 
és a kamerák felszerelésére szoktunk hangsúlyt 
fektetni. 

Sokkal fontosabbnak tartjuk például a tár-
sasházak esetében a beléptetést segítő és egyben 
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kontrolláló kapukat, ajtókat. Az ilyen eszközök 
ismét azt segítik elő, hogy az oda tévedő azono-
síthassa a zónát, amelybe érkezett, felismerje, 
hogy a nyilvános területről a magánterület irá-
nyába tart. 

Vannak a vagyonvédelemnek továbbá 
közvetett trükkjei is, mint például a postalá-
dák elhelyezése és feliratozása. Ki gondolná, 
hogy vannak városok, ahol kötelezően valam-
ennyi postaládát a bejárati ajtón kívüli részre 
kell szerelni. Ezzel biztosítható, hogy külde-
mény bedobására hivatkozással egyetlen ille-
téktelen se léphessen be a magánterület zóná-
jába. Sokszor hangoztatott bűnmegelőzési ta-
nács a postaládákkal kapcsolatosan az is, hogy 
felesleges információkkal ne lássuk el. Nem kell 
ráírni, hogy az ott élő özvegy, hiszen ez fontos 
információ lehet egy esetleges elkövető szá-
mára. Célszerű a postaládákat folyamatosan 
üríteni, hiszen a szórólapokkal és levelekkel teli 
postaláda azt sugallja, azt közvetíti, hogy a lakók 
nincsenek itthon már hosszabb ideje.  

Fontos az is, hogy milyen magasságban, hol 
helyezünk el ablakot vagy erkélyt. Nincs szük-
ség a látképet és sokszor a biztonságérzetet is 
rontó rácsokra, ha a kialakításnál megfelelő ma-
gasságba helyezzük a behatolásra alkalmas pon-
tokat.  

Gondolni kell arra is, hogy a kertrendezés 
során hova ültetünk fákat. Nem célszerű fát az 
ablak alá elhelyezni, hiszen néhány év múltán 
akár létraként is funkcionálhat és segítheti ille-
téktelenek bejutását. 

Vagyonvédelem az is, ha rongálásbiztos 
lámpatesteket szerelünk fel, ha a buszmegálló 
üvegfala törhetetlen, ha a kihelyezett padokat, 
szemeteseket megfelelő anyagból készítjük. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy kilépve a 
közterületre vagyonvédelmi eszközök tucatjai-
val találkozhatunk. Kamerák, különféle riasztók 
egyéb elektronikai védelmet biztosító eszközök 

vesznek körül bennünket. Ezek elutasítása biz-
tosan nem vezet eredményre, célszerűbb az 
egyensúlyra törekvés, valamint az egyes eszkö-
zök közötti szinergiateremtés. 

VIII. Karbantartottság 

A broken window jelenséggel kapcsolatos 
kutatási eredmények rávilágtottak, hogy meny-
nyire fontos az épített környezet tisztán és rend-
ben tartása, az épületek, utcabútorok és egyéb 
környezetben fellelhető tárgyak megóvása, kar-
bantartása. A rendezettség egyfajta üzenet az 
oda érkező számára. Arról árulkodik, hogy a 
környéknek van gazdája, itt figyelnek a kör-
nyezetre, azaz valamilyen szinten működnie 
kell a közösségi kontrollnak és talán a közös-
ségi kultúrából fakadóan a tulajdonosi fele-
lősségérzetnek is. 

A karbantartottság – a zónásításhoz hason-
lóan szintén - különböző léptékben képzelhető 
el, s valószínűleg a legeredményesebb, ha az 
egyén szintjéről indul. Ha egy közösség adott 
tagja figyel a környezetére, majd annak családja 
ügyel a saját lakóterületének tisztaságára, ha ez 
több egyénre és több családra igaz, akkor eljut-
hatunk az utca rendezettségének szintjére, majd 
a környék általánosan magas színvonalú gon-
dozottságáig. 

 
Karbantartottság hiányát demonstráló kép - Bu-

dapest, III. kerület, Római part 
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Az előző kép jól demonstrálja a néhol jel-
lemző hazai állapotokat. Ráadásul úgy, hogy a 
kép jónak mondható környéken készült. A kép 
Budapest egy sokak által látogatott kiránduló-
helyén, a Római parton készült. Míg évek óta 
zajlik a háború a mobilgát és néhány fa kivágá-
sának ügyében, addig az épített környezet, 
amely az ott sétálókat, kerékpározókat körülve-
szi, ilyen állapotban van. 

A karbantartottság kapcsán újfent meg kell 
említeni a relativitás jelenségét. Nem biztos, 
hogy minden elsőre azt sugallja, amit mi hi-
szünk. A rend relatív, a karbantartottság sok 
esetben kontextus függvénye. Berlinben pél-
dául vannak területek, ahol a „supercoolság” 
jele a sok graffiti. Ahhoz tehát, hogy valamiről 
eldöntsük, hogy az adott területhez illő-e, elha-
nyagolt-e, tudnunk kell a közösség szokásairól.  

A karbantartottság elérése csak akkor lehet 
az építészeti bűnmegelőzés eszköze, ha az egy-
fajta környezeti nevelés eredménye, egyfajta 
azonosulás eredménye. Az „ingyen kapott”, 
ölünkbe hulló tisztaság nem fenntartható. Fel-
tétlenül szükséges a közösség bevonása, a célok 
megértetése, valamint a kivitelezésbe történő 
bevonása. Értékelni és óvni csak akkor fogják a 
megváltozott környezetet, ha maguk is tettek 
érte.  

Ilyenre volt példa a Törökbálinton futó Safe-
city projekt, az első dedikáltan építészeti bűn-
megelőzéssel foglalkozó hazai mintaprojekt, 
amelynek keretében 2019. április 12-én komoly 
lépésként a város egy része együtt takarította a 
Kálvária domb környékét. Gondolhatnánk, 
hogy mindez csupán egy zöldmozgalomhoz ha-
sonlítható kezdeményezés volt, ugyanakkor itt, 
ezen esemény egy valódi CPTED projektsoro-
zat közbenső állomása volt. 

A karbantartásnak egy speciális és rendkívül 
kreatív módja a köztéri művészet. Egy-egy sötét, 
barátságtalan aluljáró, egy rozsdás utcai elekt-
romos lemezszekrény, egy csap némi 

ötleteléssel és természetesen sokkal több ügyes-
séggel, de vonzóvá varázsolható. Ráadásul egy 
ilyen átalakítás tipikusan közösségformáló erő-
vel bír, amennyiben bevonásra kerülnek és ak-
tivitásra ösztönözzük a helyi lakosokat. Ma már 
a köztéri művészet sokkal több hétköznapi fes-
tegetésnél vagy néhány művész játékánál. Loka-
litás, demokratikusság, közösségi bevonódás 
jellemzi, másképpen átalakult a befogadóval 
kapcsolatos viszony, másrészt a tematikai fó-
kusz szűkült, ami a helyspecifikusság jelenségén 
belül a közösség specifikusság irányában történt 
elmozdulást jelenti (Horváth, 2012, 22).  

Közösségi akció Törökbálinton 

IX. Smartcity: Élhetőség – fenntartható-
ság 

A CPTED alapelveinek bemutatásánál lát-
hattuk, hogy a II. generációs elvek új szempon-
tokat hoztak be az építészeti bűnmegelőzés 
gondolkodásmódjába és gyakorlati eszköztá-
rába is. A XXI. század egyre többet hangoztatott 
értékei, ezen értékeket megvédeni kívánó moz-
galmak eszméi tehát részévé váltak az építészeti 
bűnmegelőzésnek: fontossá vált az élhetőség, az 
egészségesség, a fenntarthatóság és a környezet-
tudatosság. Ezek tulajdonképpen Jan Gehl sza-
vai és megfogalmazott kritériumai is lehetné-
nek! De mi köze ennek a smartcityhez? A válasz 
viszonylag egyszerű és a smartcity fogalmában 
keresendő. Első ízben el kell oszlatni azt a 
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tévhitet, hogy az okos város egy olyan jövőbeli 
város, ahol sok ezer telepített érzékelő kommu-
nikál egymással és egy hatalmas központi szá-
mítógépes egységgel, valamint futurisztikus 
eszközök, épületek között önvezető elektromos 
autók és buszok közlekednek, megteremtve ez-
zel a modern városi automatizációt (Barabás et 
al, 2019, 121).  

A smartcityben ugyan használjuk a jelen kor 
eszközrendszerét, élünk az infokommuniká-
ciós technológiákkal (IKT), de nem ettől válik 
igazán okossá a város. A „smartság” szintjét ak-
kor érjük el, amikor az egyes igények eléréséhez 
vezető megoldások között szinergia teremt-
hető, amely élhetőséget biztosít, bírva a fenn-
tarthatóság képességét. Ennek szerves részét ké-
pezi a biztonság is, csakúgy, mint a környezet-
tudatosság, az egészséges életvitel, a vizek véd-
elme, a fajok óvása stb. Az építészeti bűnmeg-
előzésnek tartania kell a lépést ezzel, nem vélet-
len tehát, hogy Greg Saville, a 2019 nyarán meg-
rendezett, cancuni ICA konferencián tartott 
előadásában nemes egyszerűséggel környezet-
barát utcai étkezdékről, egészséges életmódról, 
zöld falakról, fenntarthatóságról beszélt.  

Összegzésként azt mondhatjuk, hogy a 
smartcity projektek esetében az automatizáció, 
az internetalapúság, az IKT-k használata nem 
cél, hanem eszköz, hogy egyszerűbb legyen az 
információk célba juttatása, a köztisztaság fenn-
tartása, a biztonság megteremtése, a közlekedés 
szervezése. Ezekben a folyamatokban van helye 
a bűnmegelőzésnek és az építészeti bűnmegelő-
zésnek is, így amikor megindulnak az új okos-
város fejlesztések üdvözítendő lenne, ha a pre-
venció önálló szempont lenne. 

Az építészeti bűnmegelőzés gyakorlata tehát 
kézzelfogható technikai megoldások összessé-
géből áll, melyek kölcsönösen hatnak egymásra 
és a környezetre is, beleértve a humánumot is. 
Bármilyen egyén- vagy közösségközpontú vál-
tozáson is essen át az építészeti bűnmegelőzés 
filozófiai vagy tudományos háttérbázisa, az esz-
közrendszer minimális változásokat leszámítva 
állandó marad. Egy dolgot nem szabad azonban 
elfelejteni: az eszközök használatára nem kerül-
het sor a fizikai környezet és az ott élők isme-
rete, utóbbiak minél magasabb szintű bevonása 
nélkül!
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VI. Építészeti bűnmegelőzés az iskolában 

z építészeti bűnmegelőzés nemzetközi 
szakirodalmában meglehetősen sokszor 
találkozhatunk az elvek és módszerek is-

kolákban történő alkalmazásával. Egyrészről 
ennek oka, hogy a szakértők az iskolára is épü-
letként, épített környezetként tekintenek, ahol a 
korábban bemutatott alapelveknek teljesülniük 
kell. Kifejezetten igaz ez azokra a tengerentúli 
országokra, ahol az iskolák gyakran célpontjai 
különféle támadásoknak. Másrészről a fiatalok 
környezetszenzitív nevelése alapvető preven-
ciós eszköz, hiszen amennyiben egy gyermek 
úgy nő fel, hogy képes környezetére ügyelni, 
a biztonsággal és élhetőséggel kapcsolatos 
szempontokat folyamatosan monitorozni, 
továbbá felismeri saját és közössége felelőssé-
gét, és e felismerésnek megfelelően még csele-
kedni is képes és hajlandó, akkor kijelenthet-
jük, hogy biztonságtudatos felnőtté neveltük. 

Egyesületünk a 2019/2020-as tanév II. felé-
ben, valamint a 2020/2021-es tanév I. felében 
összesen 3 intézményben2, 102 diák bevonásá-
val folytatta le építészeti bűnmegelőzési pi-
lotprojektjeit. A bevont diákokat kérdőíven ke-
resztül szólítottuk meg, amelyek alapján az 
alábbiakat állapítottuk meg: 

  

42 59 

NEM (n = 101) 

 
2 Egy budapesti általános iskolában 8. osztályosok, egy győri 
gimnáziumban 10. osztályosok, illetve egy fővárosi kollégi-
umban vegyes csoport körében. 

Az alapvető demográfiai adatok tekinteté-
ben a megkérdezett diákok közül 101-en vála-
szoltak a nemre vonatkozó kérdésre, 42 fő fiú, 
59 fő lány. 

A 102 diák közül 51 fő járt egy győri gimná-
ziumba, 19 fő egy budapesti általános iskolába, 
míg 32 fő egy fővárosi kollégiumba. A diákok 
fele, 51 fő lakott a szüleivel, és 51 fő kollégium-
ban. 

A bevontak túlnyomó többsége a 10. osz-
tályba járt projektünk kezdetekor, de a 8. és a 9. 
osztályt is többen képviselték.  

Mindez azt is jelenti, hogy a többség (39 fő) 
16 éves volt a projekt végrehajtásakor, további 
15 fő pedig 17 éves, a többiek kora megoszlik a 
13, 14, 15 és 18 év között, 4 fő pedig ennél idő-
sebb. 

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
gyerekek mivel és kivel járnak iskolába.  

A 8. 
oszt. 

9. 
oszt. 

10. 
oszt. 

11. 
oszt. 

12. 
oszt 

Egyéb 

19 19 50 5 4 5 

OSZTÁLY (n = 102) 

13  14  15  16 17 18  Egyéb 

11 12 13 39 15 7 4 

ÉLETKOR (n = 102) 
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Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy a többség 
(62 fő) tömegközlekedéssel, 19-19 fő pedig 
vagy gyalogosan vagy a szüleivel, autóval ér-
kezik az iskolába, s csak néhányan járnak ke-
rékpárral. A többség (39 fő) egyedül vagy az is-
kolatársával (38 fő) jár iskolába. Az is megálla-
pítható volt, hogy a hazautazás már gyakrabban 
történik szülői segítség nélkül, 70 fő írta, hogy 
tömegközlekedéssel, 20 fő pedig, hogy gyalog 
megy haza, többnyire egyedül (49 fő), vagy is-
kolatárssal (36 fő). 

Ezt követően arra kérdeztünk rá, hogy van-
nak-e szabályok a családban a hazajutással kap-
csolatosan. Sajnos jól látható, hogy a családok 
több, mint ¼-ében (30,4 %) nincsenek szabá-
lyok.  

Ahol vannak szabályok, ott általában az ösz-
tönszerű, hagyományosnak mondható taná-
csok kerülnek átadásra, úgy, mint a „Ne ülj ide-
gen autójába!” (62,7 %), vagy a közlekedési sza-
bályok betartása (62,7%). Az is megállapítható, 
hogy ahol van szabály, ott általában több sza-
bály is egyeztetésre kerül. 

Az is egyértelműen kirajzolódott a kérdőív 
kiértékeléséből, hogy a bevont diákok túl-
nyomó többségét (92,1 %) már szólították 
meg az utcán, melynek elsődleges oka az útba-
igazítás kérése volt (39,2 %), de sokaktól (33,5 
%) pénzt kértek, s a megkérdezettek közel 
10%-át is kötekedési célzattal környékezték 
meg. Ami ugyanakkor megnyugtató, hogy a 
megkérdezettek (n = 101) 93 %-a úgy nyilatkozott, hogy még soha nem bántották 

az utcán. 

Vannak szabályok a 
családban 

Nincsenek szabá-
lyok a családban 

71 (69,6 %) 31 (30,4 %) 

SZABÁLYOK A CSALÁDBAN (n = 102) 

Szólították már 
meg utcán 

Nem szólították még 
meg utcán 

94 (92,1 %) 8 (7,9 %) 

n = 102 
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A kötekedésre vonatkozó adat ugyanakkor 
meglehetősen rontja a közbiztonságról alkotott 
képet, hiszen akit kötekedés céljából szólítanak 
meg, az valószínűleg kevésbé érzi magát bizton-
ságban az utcán, az épített környezetben. Az őt 
ért atrocitás(ok)ról pedig értesülnek kortársai 

is, amely további negatív hatást képest indu-
kálni. Ezzel párhuzamosan érdemes azt is ki-
emelni, hogy a megkérdezettek 7,3 %-át kínál-
ták már meg valamivel az utcán, így amikor a 
közterületi biztonságról beszélünk, érdemes e 
témakörre is kitérni.

 
Az utcai félelem kapcsán bár megosztottság 

tapasztalható, mégis egyértelműen többen fél-
tek már az utcán tartózkodásuk során a meg-
kérdezettek közül, mint akik nem. A megkérde-
zettek (n = 102) 57,8 %-a nyilatkozott úgy, 
hogy volt már arra példa, hogy félt az utcán. 
Ebben nem szerint a lányok nagyobb részt ké-
peznek, ugyanis a „félők” 77,9 %-a lány, más-
képpen a lányok 80 %-a félt már az utcán. 
Ugyanez a fiúknál azt jelenti, hogy a „félőknek” 
csak 22 %-a fiú, azaz a kérdőívet kitöltő fiúknak 
csak 30,9 %-a félt már valaha utcán. 

A félelmet keletkeztető okok között első he-
lyen az emberek viselkedése (39,2 %) áll, ezt 
követi az utca sötétsége (28,4 %), valamint az 
utca elhagyottsága és az emberek viselkedése 
(23,5-23,5 %). 

Az utcai félelemmel kapcsolatos további ér-
dekesség, hogy leginkább azok féltek már ut-
cán, akik alapvetően tömegközlekedéssel 

járnak. A tömegközlekedést választók (n = 62) 66 
%-a, azaz 41 fő félt már utcán.  

Nem annyira meglepő, hogy akit szülei visznek (n 
=19), azok kevésbé féltek (36,8 %) már utcán, ugyan-
akkor mindez igaz a megkérdezettek vonatkozá-
sában a gyalogosokra (n =19) is, akiknek szintén 
csak 36,8 %-a félt már utcán. Azt is vizsgáltuk, hogy a 
megkérdezettek hányszor töltik egy héten a szabad-
idejüket felnőtt jelenléte nélkül az utcán. Ennek 

   

UTCAI FÉLELEM 

41 (66 %) 7 (36,8 %) 7 (36,8 %) 

n = 62 n = 19 n = 19 
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eredményeképp meg-állapítható, hogy a megkérde-
zettek többsége (31 %) 4-5-ször, illetve 2-3-szor 
(27,7 %) tölti szabadidejét szülői felügyelet nélkül 
az utcán. 19,8 % csak hétvégénként cselekszik ugyan-
így, és csupán 9 % válaszolt úgy, hogy minden nap „ki-
mozdul”. 

Visszatérve a félelemérzethez, azok, akik 4-
5-ször „járnak ki”, azoknak 64,5 %-a félt már 
az utcán. Ezzel szemben ugyanez csak 60,7 % 
azoknál, akik 2-3-szor töltik egy héten 

szabadidejüket az utcán. Bár általánosítani 
nem lehet, mégis érdekes, hogy kevésbé félnek 
azok, akik többet tartózkodnak az utcán. 

Gondolhatnánk, hogy az életkor növekedé-
sével nő az utcán töltött szabadidő mennyisége, 
de ez nem egyértelműen így alakult a megkér-
dezettek esetében. Minden nap leginkább a 16-
17 évesek járnak ki, míg a 2-3-szor, illetve a 4-5-
ször egy héten kategória esetében egyértelműen 
a 16 évesek a vezető korcsoport. 

 
Fontos vizsgálódási szempont volt még, 

hogy vajon a diákok szerint kinek a felelőssége a 
biztonság megteremtése. Erre vonatkozóan tel-
jes mértékben nyitott kérdést tettünk fel, így a 
diákok saját maguk fogalmazhatták meg gon-
dolataikat. Első helyre egyértelműen a rend-
őrség került (35,7 %), azt követte a mindany-
nyiunk kifejezés (34,6 %), majd az önkor-
mányzatok (16,3 %). Fontos megemlíteni, 

hogy a megkérdezettek 15,3 %-a úgy fogalma-
zott, hogy a biztonság megteremtéséért saját 
magunk vagyunk felelősek, amely tulajdonkép-
pen összevonható a mindenki válaszcsoporttal, 
amely azt jelenti, hogy a bevont diákok közel 
fele érzi, hogy mindannyiunknak felelőssége 
van a biztonság megteremtésében. 
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VII. Az építészeti bűnmegelőzés szerepe a biztonságtudatosság 
(ki)alakításában 

z előző fejezetben bemutatott adatok arra 
szolgáltak, hogy rávilágítsunk a biztonság-
tudatosság kialakításának fontosságára. 

Tudjuk, hogy kutatásunk nem reprezentatív, s 
hogy az ország egészére vonatkozó általános kö-
vetkeztetések megfogalmazására nem alkalmas, 
ugyanakkor saját oktatási tapasztalatainkkal ki-
egészítve rávilágíthatunk valószínűleg az ország 
minden pontján szükséges prevenciós igé-
nyekre. Láthattuk például, hogy 13 éves kortól a 
gyerekek nagyobb része már egyedül, gyalogo-
san vagy tömegközlekedéssel jár, ugyanakkor 
csak a családok egy részében vannak szabályok 
arra vonatkozóan, hogy milyen módon indulja-
nak útnak a fiatalok. Láthattuk azt is, hogy több-
ségük félt már az utcán, s bár ezt elsősorban az 
emberek viselkedése és kinézete idézte elő, 
rontja biztonságérzetüket az utcák sötétsége is. 

Azt is láthattuk, hogy leginkább a 16-17 éves 
korosztály tölti a szabadidejét az utcán, amely a 
kutatásunk nélkül is valószínűsíthető volt, hi-
szen ők alkotják azt a pubertás korcsoportot, 
akiknek alapvető igénye a kortársakkal történő 
együttlét, a pozitív értelemben vett „lógás”, s 
megjelennek az első szerelmes séták is. 

Gondolnunk kell arra is, hogy az utcán töl-
tött időszakokban megszólíthatják a fiatalokat, 
amelynek tényét kutatásunk is bizonyított. Bár 
a megszólítások oka javarészt útbaigazítás és 
pénzkérés volt, láthattuk, hogy kötekedési és 

kínálási célzattal is sor került interakció kezde-
ményezésére. 

Tematikánk a fentiekre és az előbbi fejeze-
tekre tekintettel az alábbi témakörök feldolgo-
zását igyekszik segíteni: 

  az utcán tartózkodás szabályai; 
 a ránk leselkedő veszélyek, az egyes 

bűncselekménytípusok; 
 a nemet mondás képessége; 
 odafigyelés magunkra, egymásra és a 

környezetünkre, avagy a biztonságtu-
datosság jelentősége; 

 az építészeti bűnmegelőzés lényege, 
alapelvei, módszerei; 

 a projektmenedzsment jelentősége a 
biztonság megteremtésében; 

 az egyén és a közösség beavatkozási le-
hetőségei; 

 társadalmi felelősségvállalás, participá-
ció, aktív részvétel. 

Bízunk abban, hogy a bemutatott és feldol-
gozott témakörök, az alkalmazott módszerek 
segíteni fogják valamennyi fiatallal dolgozó 
munkáját, s reméljük, hogy minél több fiatal ta-
lálkozik majd azzal a szemlélettel, amelynek 
alapja, hogy felismerjük felelősségünket, lehető-
ségeinket saját biztonságunk megteremtése 
kapcsán. 

 

A 
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VIII.  Tematika 7-8. és 9-10. osztályos tanulók részére 

I. BEMUTATKOZÁS, ISMERKEDÉS (45’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. Üdvözlés 

2. Bemutatkozás, ismerkedés 

3. Célok megfogalmazása 

4. Közös munka megalapozása 

5. Szabályalkotás 

 flipchart vagy sima tábla 

 íróeszköz 

 WC papír 

Elmélet - teendő 
Módszerek/ 
Javaslatok3 

Kulcsfogalmak/ Szem-
pontok 

Üdvözlés, bemutatkozás, ismerkedés (10-
15 perc) 

Az üdvözlésre és a bemutatkozásra elsősorban 
akkor van szükség, ha külső oktatóként érke-
zünk az osztályba. A diákok számára a későbbi 
célokkal történő azonosulást segíti, ha játékos 
formában mindannyian bemutatkozunk, 
megismerkedünk egymással. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy egy esetleges új-
szerű bemutatkozás olyan esetekben is segít-
heti a közös munkát, amikor már ismerjük 
vagy legalábbis ismerni véljük egymást. 

A bemutatkozásnak rengeteg formája lehetsé-
ges, minél kreatívabb feladatokat találunk ki, 
annál nagyobb eséllyel hallunk, tudunk meg 
új információt a diákjainkról. Ilyen esetekben 
sokat segíthet az őszinteség és a nyílt kommu-
nikáció. Ha mi magunk is olyan tényt osztunk 
meg magunkról, amely korábban nem volt 
közismert, nagyobb reménnyel várhatjuk a 
konstruktív együttműködést. 

A bemutatkozásnak nem-
csak a jól ismert és sokszor 
kényelmetlen formái is-
mertek. Amikor a fiatalokat 
körbe ültetjük, s megkérjük 
őket, hogy mondjanak ma-
gukról néhány szót, gyak-
ran szégyenlőssé válnak, 
nehezen szólalnak meg 
vagy csak nagyon hétköz-
napi információkat oszta-
nak meg. 

Ezért kreatív, játékos mó-
don kell őket kommuniká-
cióra bírni. 

 

 

 

 

 

 Ki vagyok én? 

  Mivel tudok a 
célok eléréséhez hoz-
zájárulni? 

  Milyen szem-
pontok mentén mű-
ködjünk együtt? 

 Milyen szabá-
lyokat tartsunk be az 
együttműködés során? 

 
3 A módszerekre és javaslatokra vonatkozó konkrét leírások az adott óravázlat végén olvashatóak.  
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A célok megfogalmazása, szabályalkotás, a 
közös munka megalapozása (30-35 perc) 

A közös munka alapja, hogy a célokkal és az 
elvárásokkal mindenki tisztában legyen. Na-
gyon gyakran gondoljuk azt téves prekoncep-
ciók és előfeltételezések alapján, hogy a másik, 
jelen esetben a diák számára egyértelmű, hogy 
mit, miért cselekszünk.  

Sajnos ez azonban sokszor nincs így, minden 
gyermek másképp szocializálódik, más érték-
rend szerint nő fel saját családjában, ezért 
megkönnyítheti a munkát az elvárások átbe-
szélése, a közös értékrend együttes kialakítása. 

Ügyeljünk arra, hogy a szabályok, elvárások 
megfogalmazása ne egyoldalú, felnőtt részéről 
érkező kinyilatkoztatás legyen, hanem a diá-
kokkal közösen állítsuk fel az együttműködés 
reguláit! 

A közös célok, szabályok és 
elvárások megalkotásának 
egyik módja a szabályalko-
tás, amely lehet egyúttal 
„szerződéskötés” is. 

Ez a feladat már önmagá-
ban egy gyakorlatorientált, 
mindenkit megszólító és 
részvételre ösztönző mód-
szer, amely magába foglalja 
a későbbi munkamódsze-
rek jellemzőit. 

Üdvözlés, bemutatkozás, ismerkedés 
Fejlesztett kompeten-

ciák 

a) Alkossunk párokat, kérjük meg őket, hogy mutatkozzanak be egymás-
nak 2,5-2,5 percben, amelyet követően a teljes körben az egyes szerep-
lők nem saját magukat, hanem megismert társukat mutatják be, E/1 
személyben. 

Amennyiben az osztályt ismerjük és annak tagjai is ismerik egymást, 
úgy a páralkotásra irányított módon kerüljön sor, s olyan diákokat vá-
lasszunk, akik kevés időt töltenek együtt, s feltételezhetően kevésbé tud-
nak sokat kijelölt társukról. 

 odafigyelés 

 koncentráció, figye-
lem 

 felidézés 

 kommunikáció 

b) A bemutatkozást megszínesíthetjük azzal, hogy valamilyen szempontot 
határozunk meg: 

o ebben az osztályban én vagyok az egyetlen, aki… 
o én még soha nem … 
o az én legjobb tulajdonságom az…, a legkevésbé jó tulajdonsá-

gom az… 

 önismeret 

 nyíltság, őszinteség 

c) Szervezhetünk ún. villámrandi alapú ismerkedést is, amely egyben jég-
törő4 játék is. A résztvevők két kört, egy belső és egy külső kört alkotnak, 
minden résztvevőnek lesz egy párja. Egy villámrandi 3-4 perces. A pár 
egyik fele 1,5-2 percig folyamatosan beszél önmagáról vagy egy adott 

 előadói készségek 

 
4 Az ún. jégtörő feladatok olyan játékok, amelyeknek a célja a hangulat megalapozása, a kezdeti gátlásosság feloldása. 
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témáról, addig a másik fél hallgat, majd csere. A 4 perces randevú után, 
párcsere (pl.: a külső körben állók lépnek tovább egyet jobbra). A vil-
lámrandik témáját minden körben változtathatjuk. Lehetséges egy 
adott problémáról, helyzetről is villámrandi keretében kikérni a véle-
ményeket. 

d) Bevihetünk egy tekercs WC-papírt az osztályba, s a körben álló játéko-
sok között útjára indítjuk a tekercset azzal, hogy mindenki tépjen annyi 
„egységet”, amennyire szüksége van. Ha már mindenki sorra került, ak-
kor megkérjük a résztvevőket, hogy írjanak fel annyi tulajdonságot ma-
gukról, amennyi „egységet” téptek. 

 döntéshozó képesség 

A célok megfogalmazása, szabályalkotás, a közös munka megalapozása 
Fejlesztett kompeten-

ciák 

Az elvárások tisztázása rendkívül fontos. Sok családban, sok kapcsolatban és 
megannyi munkahelyen, és sokszor az iskolában sem kerülnek kimondásra 
az elvárt igények, ezzel együtt nem fogalmazódnak meg a jogosultságok és a 
kötelezettségek sem. 

A ki nem mondott elvárások azonban veszélyesek, mivel alapját képezhetik a 
hibás kommunikációnak. A „néma gyereknek anyja se érti a szavát” típusú 
helyzetek igazi hátulütője, hogy sokáig csak kumulálódik a belső feszültség, 
sok esetben oly hosszú ideig, hogy a viszony már menthetetlen. Az állítás igaz 
fordítva is: néma szülőnek (felnőttnek) a gyerek se érti a szavát! Épp ezért ja-
vasoljuk, hogy a kezdő foglalkozáson mindenképp beszéljük át a miérteket. 
Fogalmazzuk meg a célokat, az elérni kívánt eredményeket és az ahhoz ve-
zető úton betartandó szabályokat!  

Mi is az a szabályalkotás? 

A szabályalkotás során lehetőséget biztosítunk a demokrácia gyakorlására. 
Ha a tanár maga írja meg a 13+1 pontból álló „tízparancsolatot”, kinyom-
tatja, kiosztja, majd elvárja, hogy azt mindenki betartsa, később csodálkozni 
fog, hogy szabályai senkit nem érdekelnek, diákjai azokat nem is tartják be. 

Ebből kiindulva az első foglalkozás egy részét áldozzuk fel arra, hogy a diá-
kokkal együtt kidolgozzuk a közös szabályrendszert. 

A folyamat során kérdésekkel irányítjuk az alkotás menetét, de a döntések 
nagy részét meghagyjuk a gyerekeknek. Természetesen a demokrácia kissé 
irányított, hiszen a kérdésekkel befolyásoljuk őket, ráadásul a tartalom fő 
egységeit is meghatározhatjuk.  

Mégis közös alkotás zajlik, főleg, ha első körben kisebb csoportokban dolgoz-
tatjuk meg a fiatalokat. 

Például tudjuk, mert megbeszéltük, hogy jelen projekt célja iskolánk élhe-
tőbbé és biztonságosabbá tétele. A projekt végén az osztálytermet – kis 

 kompromisszum és 
vitakészség 

 felelősségvállalás 
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mértékben – a diákok maguk átalakíthatják, milyen szabályokra, tényezőkre 
figyeljünk oda. A kiscsoportos munkához kérdéseket is megfogalmazhatunk:  

o Mik a céljaink? Mit szeretnénk elérni? 
o Hogyan kommunikálunk a projekt során egymással, ki, mit, hol és 

hogyan jelez? 
o Milyen szankciókkal sújtsuk azt, aki az elfogadott szabályokat nem 

tartja be? 
o Kitől, milyen aktivitás várható el? 
o Mit jelent számunkra a pontosság, az aktív részvétel, az együttmű-

ködés? 

Az egyes csoportok ezt követően előadják saját ötleteiket, végül az osztály kö-
zösen fogad el egy végleges szerződést! 

E szerződés, illetve szabályrendszer egyes pontjai később begépelhetőek, ki-
nyomtatható, amelyet akár alá is írathatunk, s egy esetleges közös csoportba 
fel is tölthetünk! 

Célszerű az asszertív kommunikáció jegyében az alábbiakban minden-
képp megegyezni: 

o mindig csak saját nevünkben beszélünk (nem általánosítunk); 
o mindenkit meghallgatunk, 
o nem vágunk egymás szavába; 
o nem minősítünk, véleményünket barátságos szándékkal osztjuk 

meg. 

REFLEXIÓS KÖR 

Egy-egy ilyen feladat után minden esetben tartsunk ún. reflexiós kört, 
amelyben feldolgozzuk a történteket! Beszéljük át, hogy mennyire volt 
nehéz meghallgatni a másikat, hogyan jutottak konszenzusra, miért ala-
kult/ nem alakult ki vita, milyen logika mentén haladtak stb. 
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II. VESZÉLYEK OTTHON, AZ ISKOLÁBAN, AZ ONLINE TÉRBEN ÉS AZ ÉPÍTETT KÖR-
NYEZETBEN (90’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. A veszély és a biztonság fogalmának átbeszé-
lése 

2. Büntethetőség - felelősség 
3. Bűncselekmény fogalma, típusai 
4. Az utcán ránk leselkedő veszélyek 

 projektor és vetítővászon 

 Expedíció az X4 bolygó című játék javaslatlistája 

 kötél vagy szalag az Alcatraz című játékhoz 

 írószer és papír 

Elmélet - teendő Módszerek/  
Javaslatok 

Kulcsfogalmak/ Szem-
pontok 

A veszély és a biztonság fogalmának átbeszé-
lése (45’) 

E témakör kapcsán részben szubjektív érzésekről 
beszélgetünk a diákokkal, hiszen mindkét foga-
lom egyénenként eltérő jelentéssel bír. Van, aki-
nek a család, van, akinek a kamera, lesz, akinek a 
rendőrség jelenti a biztonságot. Az asszociációk 
tárháza végtelen. 

Ennek okán az egyik cél a fogalmak relativitásá-
nak megvilágítása, valamint a diákok érzékenyí-
tése, azaz képesek legyenek annak megértésére és 
elfogadására, hogy mindenkinek mást jelent a ve-
szély és a biztonság, ezért sokkal figyelmesebbnek 
és elfogadóbbnak kell legyünk egymással. 

A másik cél természetesen a bűnmegelőzés alap-
fogalmainak boncolgatása és a bűncselekmény 
definíciójának előkészítése. Valamennyi bűncse-
lekmény ugyanis a biztonságot sérti, így amikor 
egy-egy deliktum elkövetésre kerül, nemcsak 
anyagi kár vagy sérülés keletkezik, hanem a társa-
dalom biztonságba vetett hite, egymás irányába 
mutató bizalma is sérül.   

Javasoljuk, hogy az olyan 
témaköröket is, amelye-
ket kényelmesebbnek 
tűnik frontális előadás 
keretében bemutatni, 
próbáljuk meg csoport-
munkával és feladatok 
kiadásával feldolgozni. 
Sok előnyét fogjuk ta-
pasztalni:  

1. kevésbé fáradunk el, 
mert a gyerekeket dol-
goztatjuk;  

2. kevesebbet kell fegyel-
meznünk, mert a gyere-
keket lefoglaljuk a gya-
korlatokkal;  

3. sokkal hatékonyabb a 
tanulás, mert több érzék-
szervüket megmozgatva, 
maguk sajátítják el az is-
mereteket;  

4. vidámabb az óra me-
nete, ami kellemesebb 
légkört teremt (Dada, 
é.n., 161.). 

 Mi a veszély? 

 Mi a biztonság? 

 Miért vannak szabá-
lyok? 

 Mi számít bűncse-
lekménynek? 

 Legyünk óvatosak, 
elővigyázatosak! 

 Kinek, mi a felelős-
sége? 

 Mikor kell nemet 
mondani? 

 Mi alapján döntünk?  

 Mérlegeljük-e a koc-
kázatokat, számba 
vesszük-e a követ-
kezményeket? 
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Büntethetőség és felelősség, valamint a bűn-
cselekmény fogalma, típusai (45’) 

E témakör kapcsán értelemszerűen nem azt vár-
juk el egyetlen pedagógustól sem, hogy a Büntető 
törvénykönyv szerinti jogi fordulatokat ismer-
tesse a diákokkal, ugyanakkor arról mindenkép-
pen érdemes beszélgetni az osztállyal, hogy vajon 
mire valók a normák, a szabályok, milyen felelős-
séggel tartozunk, ha azokat megsértjük. Mit jelent 
az, hogy büntethetőség, miért az állam gyakorolja 
az ezzel kapcsolatos közhatalmat, miért nem sze-
rezhetünk saját magunk érvényt jogos vagy jo-
gosnak vélt sérelmeinknek. 

Érdemes arról is beszélgetni a fiatalokkal, hogy 
milyen bűncselekményeket ismernek, mivel ta-
lálkoztak már, hol érheti őket veszély. Minden-
képpen térjünk ki az internet világára, vessük fel 
témaként a jelszavakkal és egyéb biztonsági beál-
lításokkal kapcsolatos teendőket, beszélgessünk 
arról, hogy kinek, milyen adatot adhatunk meg, 
mit, hogyan érdemes megvásárolni. 

Témánkra tekintettel fontos arról megkérdezni a 
fiatalokat, hogy milyen veszélyekkel találkozhat-
nak az utcán. Hogyan járjanak el, ha megszólítják 
vagy megkínálják őket, hol vegyék és hol ne ve-
gyék elő telefonjaikat, értékeiket, hol szabad el-
aludni, egyedül hagyhatom-e a barátomat este 
hazafelé sétálva. 

Ebben az esetben is érde-
mes csoportmunka ke-
retében feldolgozni az 
egyes kérdéseket. 

Vetíthetünk kisfilmet, 
kiragadhatunk részletet 
mozifilmből vagy kiad-
hatunk feldolgozásra egy 
újságcikket, esetleg vala-
milyen „jogesetet”. 

A legfontosabb, hogy e 
témakör kapcsán se az 
elrettentés (pl. ha elkül-
död a képedet valakinek, 
majd jól ráfázol!) legyen 
a célunk, és ne felnőttől 
érkező egyoldalú kinyi-
latkoztatásokkal próbál-
junk „bűnmegelőzni”. 
Sokkal célravezetőbb, ha 
kérdésekkel és feladatok-
kal gondolkozásra kész-
tetjük a diákokat, ily mó-
don a válaszok bennük 
fogalmazódnak meg, 
maguk ismernek fel ösz-
szefüggéseket, élethely-
zeteket, alakulnak ki 
bennük kételyek.   

 

A veszély és a biztonság fogalmának átbeszélése 
Fejlesztett kompeten-

ciák 

a) Alkossunk csoportokat – az osztály létszámától függően -, s különböző 
feladatokat adjunk ki számukra. A csoportalkotás történhet irányítot-
tan, azaz mi magunk jelöljük ki az egyes tagokat, vagy véletlenszerűen. 
Előbbit akkor érdemes alkalmazni, ha bizonyos szempontok (pl. azok 
dolgozzanak együtt, akik kevesebbet beszélnek egymással) mentén sze-
retnénk a csoportokat létrehozni. A véletlenszerű csoportalkotás egy-
ben jégtörő feladat is lehet, ha például a következők szerint kérjük a cso-
portok összeállását: 

o azok legyenek együtt, akik az év bizonyos időszakában születtek, 
o azok legyenek együtt, akik egyforma színű cipőt viselnek, 

 kommunikációs 
készség 

 vita és tárgyalás-
technika 

 odafigyelés 

 csoportmunka 

 értő figyelem 
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o alkossunk gyorsan tornasort, s magasság szerint, csökkenő sor-
rendben meghatározott számú diák álljon össze, 

o alkossunk egy olyan sort, amelynek élén a legfiatalabb, végén a 
legidősebb áll, s ezen sorrendből meghatározott számú diák áll-
jon össze stb. 

Természetesen vannak egyszerűbb módszerek is, kijelölhetünk csapat-
kapitányokat, akik kiválasztják saját társaikat vagy éppen rámutatha-
tunk a diákokra 1-től pl. 4-ig számolva, ekkor az egyes számok külön 
alkotnak egy-egy csoportot. 

Ha létrejöttek a csoportok, jöhet a feladat végrehajtása. Javasoljuk a fel-
adatok kiosztását még a csoportalkotást megelőzően, mivel, ha kreatí-
vabb módját választjuk a csapatok kiválasztásának, akkor az osztály fel-
bolydul, s ezt követően sokkal nehezebb a feladat megértetése. 

Lehetséges feladatok: 

o az egyes csoportok szedjék össze, hogy milyen veszélyekkel ta-
lálkozhatunk az iskolában, az utcán, otthon vagy éppen az in-
terneten, 

o az egyes csoportok gyűjtsék össze, hogy milyen szabályok men-
tén éljük a mindennapokat, 

o vetítsünk ki néhány képet (pl. túlzsúfolt aluljáró; elhanyagolt, 
üresen álló ház; térfigyelő kamera; labdarúgó mérkőzés, családi 
ház stb.), s kérjük meg a csoportokat, hogy adott idő alatt be-
széljék meg, hogy az számukra biztonságos vagy nem biztonsá-
gos jelenet volt-e, indokoljanak is, 

o gyűjtsenek asszociációs „képeket”, élethelyzeteket a bizton-
ságra és a veszélyre vonatkozóan, indokoljanak, magyarázzák 
meg társaiknak, hogy miért erre vagy arra esett a választás. 

b) Csoportalkotás nélkül is elkerülhetjük a frontális előadás kialakulását, 
ugyanakkor ez sokkal több erőt és energiát igényel az oktató részéről. 
Az a) pontban bemutatott feladatokat feldolgozhatjuk közösen is, felte-
hetjük a kérdéseket az egész osztály részére is. 

Ebben az esetben rengeteg kérdéssel kell előállnunk, folyamatosan 
fenntartva és állandó aktivitásra ösztönözve a diákokat! Példák a kérdé-
sekre: 

o milyen szabályokat ismerünk? 
o miért fontosak a szabályok? 
o milyen következményekkel jár, ha megszegjük őket? 
o milyen veszélyek leselkednek ránk otthon/ az utcán/ az iskolá-

ban/ az interneten? 
o mit tehetünk az ellen, hogy ne törjenek be hozzánk? 
o milyen hibákat követhetünk el, amellyel megkönnyíthetjük az 

elkövető dolgát? 
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o kit engedünk be a lakásba? 
o hogyan lehet ellenőrizni, hogy aki becsöngetett, valóban vil-

lanyóra leolvasó? 
o hogyan kerüljünk el egy utcai kötekedést? 
o hol szabad és hol nem szabad értéket elővenni? 
o milyen tanácsokkal tudnátok ellátni a kisebbeket, például arra 

vonatkozóan, hogy biztonságban hazaérjenek? 
o milyen veszélyek érhetnek bennünket az iskolában? 
o hogy kerülhetjük el, hogy lopás áldozatává váljunk? 
o ha iskolai zaklatást látunk, mit tehetünk? mit tehetünk áldozat-

ként és nézőként? 
o mire figyeljünk az interneten? 
o milyen képeket szabad feltölteni? 
o milyen beállításokat végezzünk el a különféle közösségi oldala-

kon? 
o milyen információkat ne tegyünk nyilvánossá és ne osszunk 

meg beszélgetés során másokkal se? 
o milyen a jó jelszó? 

c) az előbbieken túlmenően játszhatunk valamilyen játékot is, igaz lehet-
séges, hogy az több időt vesz majd igénybe. A játék vagy maga a feladat 
ebben az esetben csak segédeszköz, az információ közvetett átvitelét 
és a jobb rögzülést segíti. A játék ugyanis élményt nyújt, az élmény 
alapú vagy másképpen tapasztalati tanulás azonban bizonyítottan na-
gyobb hatásfokú tudástranszfert eredményez. 
 
Példák a lehetséges játékokra: 
 
„A mi országunk” 
 
Minden csoport válasszon a tagok közül tisztségviselőket, olyan szemé-
lyeket, akik nélkül szerintük nem működhet az adott társadalom. 
 
Minden csoport a fentieken túl fogalmazzon meg 10 alapvető szabályt, 
amely mindenkire kötelező, hogy az adott közösség békében, biztonság-
ban élhessen. 

Magától értetődő, hogy az egyes csoportok szabályait meghallgatjuk, de 
ne felejtsük el a reflexiós kör céljait sem! 

Reflexiós kör kérdései: 

 milyen volt a közös szabályalkotás? 

 hogyan választottatok tisztségviselőket? 

 milyen szempontok mentén haladtatok? 
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 volt-e vita valamely pont kapcsán? 

 mindenben meg tudtatok egyezni? 

 volt, aki úgy érzi nem került meghallgatásra? 

 alakult-e ki vita, hogyan rendeztétek? 

 mi maradt ki a 10 szabályból, amit még szívesen beleillesztettek 
volna a listába? 

„Alcatraz”  

Kifeszítünk egy kötelet két fa, korlát, bármilyen két stabil pont közé, 
akár az osztályteremben is, hozzávetőlegesen mellmagasságban. Ennél 
magasabbra ne helyezzük, mert balesetveszélyes lehet, még akkor is, ha 
adott esetben ügyes, sportos diákokról van szó. A 7. és 8. osztályban még 
kicsit nagyobb „körítéssel”, nagyobbaknál egyszerűbben elmondjuk, 
hogy a feladat a szalag felett történő átjutás, úgy, hogy a csapat minden 
tagja épségben átér. A szalag vagy kötél alatt átbújni nem lehet, eszköz 
használata tilos! Extra szabály lehet a kötélhez történő hozzáérés tiltása. 

A feladat megkezdése előtt hagyjunk időt a stratégiaalkotásra. Ez csapat-
tól és létszámtól függ, de azt mondhatjuk, hogy kb. 10 perc gondolko-
dási idő elegendő. 

Fontos: A veszélyes megoldásokat azonnal állítsuk le, már az elején tisz-
tázzuk, hogy a TRÉNER SZAVA SZENT, csak olyan módszer alkalmaz-
ható, amelyhez a tanár hozzájárult. A játék során az esetek túlnyomó 
többségében a következő helyzetek állnak elő: 

o nem áll az élre vezető, többen is mondják a saját véleményüket, 
o valaki általában már az első pillanatokban rájön a helyes megol-

dásra, de nem „hallgattatik” meg, 
o lesznek, aki kihúzzák magukat a feladat végrehajtásából, 
o néhányan hajmeresztő módon akarnak átjutni, 
o senki nem fog azzal törődni, hogy van-e valakinek sérülése, tér-

iszonya, félelme, 
o a gondolkodási idő alatt nem jut eszükbe a kigondoltak kipróbá-

lása, szinte végig a diskurzussal megy el az idő. 

A helyes megoldás természetesen az, ha megbeszélik a sorrendet, s ha 
valaki olyat hagynak a végére, aki könnyen emelhető, hiszen az utolsó 
átemelése a legnehezebb. Neki párhuzamosan kell állnia a kötéllel, ol-
dalsó helyzetben, majd a kötélhez közelebbi lábát fel kell emelnie a kö-
télig, ahol a túloldalon állók átnyúlnak, s többen a lábánál, valamint a 
karjainál alátámasztva átemelik őt. Többnyire a feladat végrehajtása si-
keres. 
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A reflexiós kör kérdései: 

 Ki hogyan érezte magát a megvalósítás során? 

 Ki érezte úgy, hogy nem hallgatták meg? Ki érezte úgy, hogy nem 
figyeltek rá? 

 Ki miért volt inaktív? 

 Miért nem kérdeztük meg, hogy van-e sérült, tériszonnyal, egyéb 
félelemmel küzdő társunk? 

 Volt-e vezető, aki levezényelte a végrehajtást? 

Természetesen a kérdések hiánytalan felsorolása nem lehetséges, a tré-
ner dolga a résztvevők folyamatos figyelése, s az előforduló élethelyzetek 
kiemelése, kérdésbe ágyazása (Diószegi-Molnár, 2018, 49-50.). 

Ebben az esetben a feladattal közvetlen módon jutunk el a veszély és 
biztonság, valamint a szabály fogalmainak hármasához. A játékot és 
a reflexiós kört követően beszélhetünk arról, hogy betartották-e a 
szabályokat, mi volt a szabályok célja, mi volt itt a veszély, milyen 
más veszélyek vannak? Figyeltek-e egymásra, vigyáztak-e a másikra?  

Expedíció az X4 bolygóra  

Először ismertjük az alaphelyzetet. Eszerint a Nemzetközi Űrhajózási 
Társaság (NÜT) felfedezte, hogy az X-4 bolygón ugyanolyan életkörül-
mények vannak, mint a Földön, azzal a különbséggel, hogy a magasabb 
rendű emlősök nem alakultak ki, így az emberhez hasonló értelmes élő-
lény sem. Ezért a Nemzetközi Űrhajózási Társaság úgy döntött, hogy 
önkéntesekből expedíciót szervez a bolygóra, azzal a céllal, hogy ezer te-
lepessel megkezdje a bolygó benépesítését. A csoport valamennyi tagja 
jelentkezett telepesnek.  

A Nemzetközi Űrhajózási Társaság szeretné, ha előzetesen megegyezés 
jönne létre az utazók között a majdani együttélés szabályairól. Ezt a cso-
portot arra kérték fel, hogy a szexuális magatartással összefüggő szabá-
lyokról döntsön. (A szabályok az utazás alatt és a bolygón egyaránt ér-
vényesek lesznek.)  

A csoportvezető szétosztja a Javasolt szabályok listáját. Mindenkit meg-
kér az egyéni munkára, amelynek során:  

a) bármely szabályt törölhetnek a listáról,  

b) bármilyen új szabályt felvehetnek a listára,  

c) bármelyik szabályt módosíthatják. 

Az egyéni munka befejezése után 4-6 tagú alcsoportok alakulnak és kü-
lön vonulnak. Feladatuk: megegyezni a végleges szabálylistáról. A végső 
lista kialakítása a konszenzus (a teljes egyetértés) elve alapján történik. 
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Amikor minden alcsoport meghozta döntését, a teljes csoport össze-
gyűlik. Az alcsoportok egy vagy több képviselőt küldenek a többkörös 
tárgyalásra. Az egyes körökben a képviselők személye változtatható. 
Létszámtól, rendelkezésre álló időtől függően szabjuk meg a tárgyalási 
körök időtartamát, melyek között rövid szüneteket tartunk. A szünetek-
ben a képviselők egyeztetnek csoportjukkal. A képviseleti csoport akvá-
riumhelyzetben dolgozik, a többiek megfigyelők.  

Javasolt szabályok listája: 

1. A törvény kivétel nélkül mindenkire vonatkozik, kivételt képeznek 
a 12 év alattiak. 

2. Az utazás során és a bolygón is tiszteletben kell tartani mások jogait 
és óvni, vigyázni kell az értékekre is. 

3. Mindenkinek joga van saját értékeinek, javainak megvédésére. 

4. Aki más testi épségét, életét sérti vagy veszélyezteti, annak el kell 
hagynia a bolygót! 

5. Aki másnak anyagi kárt okoz (pl. lopás vagy csalás), köteles az oko-
zott kárt megtéríteni, s a sértettet kompenzálni. 

6. Aki a bolygón létrehozott telep vagy a kolónia más tagjának érték-
tárgyát megrongálja, köteles az okozott kárt megtéríteni, s azzal meg-
egyező értékkel azonos közösségi munkát végezni. 

7. Szigorúan tilos másokat szidalmazni, sértegetni, aki ilyet tesz, annak 
a bolygót el kell hagynia. 

8. A fenti szabályok megsértőivel szemben a bolygóra érkező kolónia 
tagjai közül választott rendfenntartó csoport tagjai járnak el, ítéletet 
azonban egyedül a kolónia vezetője hozhat. 

A reflexiós körben nincs más dolgunk, mint megbeszélni a szabály-
alkotás folyamatát, az egyes szabályok jelentését, a vitás kérdése-
ket. Vizsgáljuk meg közösen, hogy milyen szabályok maradtak ki, 
melyeken kellett változtatni. 

 

Büntethetőség és felelősség, valamint a bűncselekmény fogalma, típusai Fejlesztett kompeten-
ciák 

Ebben az esetben is eljárhatunk az előzőekben vázolt módokon, akár csopor-
tokban, akár teljes osztály szintjén kérdések feltevésével átbeszélhetjük a bűn-
cselekményekkel kapcsolatos tudnivalókat. Javasolt témakörök: 

o mit jelent a norma, szabály, törvény? mi a különbség? 
o mi szabályozza, hogy mi számít bűncselekménynek? 
o mikortól vagyunk büntethetőek? 
o milyen szankciókat ismerünk? 

 értő figyelem 

 kommunikáció 

 jogi érzékenyítés 

 szabálykövetés 
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o melyek a leggyakoribb bűncselekmények? 

Javasoljuk, hogy e témakörben, ha rendelkezésre áll és elérhető, akkor hasz-
náljunk kisfilmeket: 

1. Péntek 13 (https://www.mediatar-szeged.hu/videotar/nbt-aktak.html)  

A kisfilmben főhősünket, a címben szereplő, szerencsétlen napon megannyi 
atrocitás éri. Első körben fényképet küld magáról párjának, aki azt a sértett 
kifejezett kérése ellenére közzé teszi (Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés), 
így azt sokan megosztják és kommentelik, a kommentekben főhősünket sér-
tegetik (Btk. 226. Rágalmazás). Az iskolába menet, táskájába tett pénztárcáját 
két fiatal ellopja (Btk. 370. § (Zseb)lopás), készpénzét elveszik, iratait kidob-
ják. 

Később maga a sértett is bűncselekményt követ el, amikor megfenyegeti pár-
ját (Btk. 222. § Zaklatás). Az iskolából hazafelé tartva kap egy sms-t, ami sze-
rint bankkártyájával valaki fizetett (Btk. 393. § Készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközzel visszaélés). Ekkor észleli, hogy pénztárcája eltűnt. Először segítséget 
kér facebookon barátaitól, hogy mit kell ilyenkor tenni, ezzel időt veszít a le-
tiltásig. 

Végül egy aluljáróban sétál, kezében a telefonnal, amikor jön egy férfi, kitépi 
a kezéből a készüléket és elrohan (Btk. 365. § Rablás). 

A kisfilm vetítését megelőzően feladatként adjuk ki, hogy a diákok pró-
bálják meg összegyűjteni a megvalósult bűncselekményeket, majd beszél-
jük meg, hogy milyen módon lehetett volna elkerülni, megelőzni ezeket 
az eseteket, hol kellett volna másképp viselkedni. 

2. Szelfi (https://www.mediatar-szeged.hu/videotar/nbt-aktak.html) 

Ebben a kisfilmben a narrátorként funkcionáló főszereplő – akit tulajdon-
képpen nem látunk, csak hallunk mondja el, hogy a sértett által feltöltött ké-
pek alapján hogyan azonosítja a sértett lakhelyét. 

A kisfilm megtekintését megelőzően beszéljük meg a fiatalokkal, hogy ki, mi-
lyen közösségi platformot használ, majd utána folytassunk diskurzust arról, 
hogy milyen óvintézkedéseket kell tenni az online térben. Beszélgessünk a 
jelszavakról, a biztonsági beállításokról, a nyílt profilokról, a fényképek 
feltöltéséről, az idegenekkel folytatott párbeszédekről, s adott esetben 
szóba hozhatjuk a különféle adathalász e-maileket és internetes vásárlá-
sokat is. 

3. Iskolai zaklatásokról szóló videók (https://kerjsegitseget.com/) 

A megjelölt honlapon három videót is találunk, amelyek az elkövető, az áldo-
zat és a néző szempontjából mutatják be a zaklatások jellemzőit. Megnézhet-
jük a diákokkal mindhárom kisfilmet, vagy akár megszavaztathatjuk velük, 
hogy melyik kettőt szeretnék megnézni. 

https://www.mediatar-szeged.hu/videotar/nbt-aktak.html
https://www.mediatar-szeged.hu/videotar/nbt-aktak.html
https://kerjsegitseget.com/
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A vetítés előtt ismét adjunk feladatot: 

o kihez fordulhat segítségért az áldozat? 
o milyen szankciókra számíthat az elkövető? 
o milyen cselekménnyel segítheti a néző a sértettet, hogy szorítható 

vissza a zaklatás? 

Háttéranyag a bűncselekményekre vonatkozó részhez (a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvény alapján – Btk.): 

Büntethetőségi korhatár: 

A Btk. 16. §-a értelmében az általános szabály szerint 14. életévünk betöltését követően válunk büntethe-
tővé. Kivételt képeznek a jogalkotó által megjelölt súlyos bűncselekmények (pl. emberölés, testi sértés, 
rablás, kifosztás), amelyek esetében már akkor is felelősségre vonható az elkövető, ha 12. életévét betöl-
tötte. 

Nevesített szankciók a Btk. 33. §-a alapján: 

a) a szabadságvesztés, 
b) az elzárás, 
c) a közérdekű munka, 
d) a pénzbüntetés, 
e) a foglalkozástól eltiltás, 
f) a járművezetéstől eltiltás, 
g) a kitiltás, 
h) a sportrendezvények látogatásától való eltiltás, 
i) a kiutasítás. 

A beszélgetések során leggyakrabban szóba kerülő bűncselekménytípusok: 

Btk. 164. § Testi sértés 

(1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. 

(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi 
sértés vétsége miatt büntetendő. 

(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés 
bűntette miatt büntetendő. 

Például: iskolai verekedések 

Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés 

(1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi 
aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet 
okozva 

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy 

b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, 

vétség miatt büntetendő. 
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Például: a pár egyik tagja által elküldött fotók továbbítása, közzététele; nyilvános profilkép engedély 
nélküli, illegális felhasználása 

Btk. 221. § Magánlaksértés 

(1) Aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel 
vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétség miatt büntetendő. 

Például: főbérlő előzetes egyeztetés nélkül visszatér az albérletbe 

Btk. 222. § Zaklatás 

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe 
önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki félelemkeltés céljából 

a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő 
cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy 

b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető 
esemény következik be, 

vétség miatt szabadságvesztéssel büntetendő. 

Például: szakításon áteső pár egyik tagja a szakítást követően üzenetekkel bombázza, követi a mási-
kat 

Btk. 226. Rágalmazás 

(1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvet-
lenül utaló kifejezést használ, vétség miatt szabadságvesztéssel büntetendő. 

Btk. 227. Becsületsértés 

(1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben 

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével 
összefüggésben vagy 

b) nagy nyilvánosság előtt 

a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt 
büntetendő. 

Btk. 339. § Garázdaság 

(1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy mások-
ban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség mi-
att büntetendő. 

Például: labdarúgó mérkőzésről hazafelé tartó ittas személyek kiabálnak, kukákat lökdösnek 
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Btk. 365. § Rablás  

(1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből 

a) valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy 

b) öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, 

bűntett miatt büntetendő. 

(2) Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség 
elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz. 

Például: a sértett este hazafelé sétál, kezében a telefonja, amikor az elkövető elé áll, kést ránt, s érté-
keinek átadására szólítja fel a sértettet, aki ennek eleget is tesz. Fenyegetéssel és erőszak alkalmazá-
sával is elkövethető. 

Btk. 366. § Kifosztás 

Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett 

a) úgy vesz el mástól, hogy evégből lerészegíti, vagy bódult állapotát idézi elő, 

b) az általa más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, illetve az élet vagy a testi épség elleni 
közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személytől vesz el, vagy 

c) védekezésre képtelen, illetve a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogya-
tékosságánál fogva korlátozottan képes személytől elvesz, 

bűntett miatt büntetendő. 

Például: a sértett és ez elkövető megismerkednek egy szórakozóhelyen, ahol az elkövető lerészegíti a 
sértettet, s amikor a sértett már öntudatlan állapotba kerül, elveszi értékeit; valaki elalszik az éjsza-
kai járaton, s miközben alszik, elveszik értékeit 

Btk. 367. § Zsarolás 

(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit te-
gyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt büntetendő. 

Például: ismeretlen személy beszélgetésbe kezd a sértettel egy csevegő felületen keresztül, az elkö-
vető kedveskedik, bókol neki, majd végül intim fotót kér a sértettől, a kapott fotóval zsarolja a sér-
tettet, pénzt követel tőle 

Btk. 368. § Önbíráskodás 

(1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal 
vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntett miatt bünte-
tendő. 

Például: az elkövető kölcsönadja nagyértékű elektronikai eszközét, amelyet a sértett határidőre nem 
ad vissza, így az elkövető erőszakot vagy fenyegetést alkalmaz, az értéktárgy visszaszerzése céljából  

Btk. 370. § Lopás 

(1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. 
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Például: a tornatermi öltözőben felejti a sértett a telefonját, mire visszaér, elkövető eltulajdonítja 

Btk. 371. § Rongálás 

(1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. 

Például: tipikusan ilyen cselekmény a graffitizés 

Btk. 373. § Csalás 

(1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást 
követ el. 

Például: rendelünk az interneten keresztül egy terméket, amelyet a pénz elutalását követően soha 
nem kapunk meg, ugyanis a hirdetőnek az a termék soha nem is állt rendelkezésére 
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III. SAJÁT FELELŐSSÉGÜNK: A BIZTONSÁGTUDATOSSÁG GYAKORLÁSÁNAK LEHETSÉ-
GES MÓDJAI (45’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. Biztonságtudatosság 

2. (Társadalmi) felelősségvállalás 

3. (Szubjektív) biztonságérzet 

 íróeszköz 

 NASA lista 

Elmélet – teendő 
Módszerek/  
Javaslatok 

Kulcsfogalmak/ Szem-
pontok 

Biztonságtudatosság, (társadalmi) felelősség-
vállalás, (szubjektív) biztonságérzet 

A bevezetőben már szóltunk arról, hogy manap-
ság sokféle tudatosság létezik. Nagyon sokan fi-
gyelnek a környezetükre, szelektíven gyűjtik a 
szemetet, nem használnak egyszer használatos, 
műanyag, eldobható eszközöket. Sokan arra 
ügyelnek, hogy az egészségük megóvása érdeké-
ben mindent elkövessenek: vitaminokat szednek, 
sportolnak, megfelelően étkeznek. 

Sajnos, bár a biztonság és annak érzése is alapvető 
szükséglet, sokkal kevesebben foglalkoznak vele 
tudatosan. A felnőttek esetében a biztonságtuda-
tosság általában kimerül az otthon körüli va-
gyonvédelmi eszközök alkalmazásában. Minden 
más esetben – ahogy a diákoknál is láttuk – a ha-
tóságoktól várjuk a segítséget, saját felelősségünk 
ritkábban kerül előtérbe. 

E témakör kapcsán az elsődleges cél annak meg-
világítása, hogy az életünk több területén is fele-
lősséggel tartozunk saját biztonságunk megte-
remtéséért. Nemcsak az otthonunkban, igaz ez az 
online térben és a fizikai környezetünkben is. 

Utóbbi kapcsán az egyik legfontosabb, hogy lakó-
környezetünkben mi magunk is legyünk proaktí-
vak.  

Ha látunk, észlelünk, tapasztalunk valamit, ne 
gondoljuk, hogy az más feladata, s hogy majd a 
rendőrség, az önkormányzat, az állam, vagy va-
laki más eljár helyettünk.  

Az ezzel kapcsolatos tu-
dás átadása és kötelezett-
ségeink megvilágítása leg-
inkább egy szemléltető já-
tékon keresztül eredmé-
nyes. 

Mindez egyben lehetővé 
teszi újfent a csoport-
munkát, a közös gondol-
kodást és a közös érték-
rend alakulását. 

Számos játékot felhasz-
nálhatunk, a-melyben fe-
lelősséggel és a jövőnkkel 
kapcsolatos döntési hely-
zetbe kényszerülnek a di-
ákok, ugyanis az így kiala-
kuló viták, nehézségek, 
vélemények reflexiós kör-
ben történő megvitatása 
teszi lehetővé az igazán 
hatékony párbeszédet. 

 egyéni és közösségi 
felelősség-vállalás 

 tudatosság 

 odafigyelés 

 közöny 
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Ha látunk egy feldöntött kukát, szemetest, állít-
suk fel, ha észleljük, hogy egy utcai kandeláber fé-
nye kialudt jelezzük. Ha egy bokor miatt veszé-
lyes a kilátás, mi magunk is megmetszhetjük. 

Biztonságtudatosság, (társadalmi) felelősségvállalás, (szubjektív) bizton-
ságérzet 

Fejlesztett kompeten-
ciák 

Minden résztvevőnek segítség nélkül kell dolgoznia a következő utasítások 
szerint: 

 1. kör – Egyéni döntés (10’) 

Egy űrhajó legénységének tagja vagy és az anya-űrhajóval a hold napos oldalán 
kell találkoznod. Technikai nehézségek miatt az űrhajódnak a megállapodott 
helyszíntől kb. 300 km-rel távolabb kellett leszállnia. A kényszerleszállás során 
az űrhajó felszerelése jórészt tönkrement. A túlélésed attól függ, el tudsz-e 
jutni a találkozóhelyre gyalog, és ezért csak a legeslegszükségesebb dolgokat 
viheted magaddal. Az alábbi lista tartalmazza azt a 15 tárgyat, amely épségben 
megmaradt. Az a feladatod, hogy rangsorold őket fontosságuk szerint, az előt-
ted álló 300 km-es út szempontjából: 1. a legfontosabb és 15. a legkevésbé fon-
tos az egyéni döntésed alapján. 

2. kör- Csoportos döntés (15’) 

A résztvevőket 4-6 fős csoportokra bontjuk. Mindenki magával viszi a saját 
listáját, és a csoport új utasításokat kap: a csoportnak egyhangúan kell dönte-
nie. A túléléshez szükséges 15 tárgy sorrendjében a csoport minden tagjának 
meg kell egyeznie. Nem minden esetben lesz egyetértés, de próbáljatok min-
den pontról úgy dönteni, hogy mindenki legalább részben egyetértsen azzal. 

3. kör – Értékelés (5’) 

Most kihirdetjük a NASA hivatalos vészhelyzeti listáját.  

A résztvevők meghatározzák a különbségeket a NASA számaihoz képest a sa-
ját döntésükre és a csoportjuk döntésére vonatkozóan. A NASA-étól külön-
böző értéket kapott tárgyak pontjait összeadjuk, majd összehasonlítjuk az 
egyéni és a csoportos eredményeket.  

Ennek a legjobb módja az, ha megnézzük a legnagyobb és a legkisebb különb-
séget, az egyéni eredmények átlagát, valamint, hogy kinek volt helyesebb a sa-
ját megoldása, mint a csoportos. Általában igaz, hogy a csoportos döntés hiba-
rátája alacsonyabb, mint az egyénié. 

4. kör – Reflexió (15’) 

A reflexiós körben nyílik lehetőség arra, hogy a konkrét feladatot kiterjesszük 
a valóságban előforduló élethelyzetekre. Beszélgessünk a feladat zárásaként ar-
ról, hogy fordul elő az életben, amikor nekünk kell dönteni saját és társaink 

 döntési képesség 

 felelősségvállalás 

 vitakészség 

 asszertív kommuni-
káció 

 érdekérvényesítés 

 biztonságtudatosság 

 nemet mondás ké-
pessége 
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biztonságáról. Milyen óvintézkedéseket hozhatunk? Milyen „eszközök” állnak 
rendelkezésre? 

Figyeljünk arra, hogy ez a feladat arról szól, hogyan lehet realisztikus dön-
téseket hozni, nem az a fontos ki nyert, ki jutott legközelebb a NASA meg-
oldásához! Magának a folyamatnak a megélése és utólagos tudatosítása a 
fontos! 

Javasolt kérdések a reflexiós körhöz: 

 Milyen döntéseket kell hoznunk az életben, amelyek a biztonságunkat 
szolgálják? 

 Kinek a felelőssége a döntés meghozatala? 

 Mi befolyásolja a döntéseinket? 

 Melyek a leggyakoribb eszközök, képességek, amelyekkel megvédhetjük 
magunkat? (Itt hangsúlyozzuk, hogy a képességek rendkívül fonto-
sak, hiszen nagyon sok konfliktusnak a hibás kommunikáció az oka, 
de biztonságtudatosság alapját képező képesség lehet az odafigyelés, 
a törődés, az óvatosság, a nemet mondás képessége.) 

 Mit jelent a nemet mondás képessége? 

 Milyen helyzetekben legyünk óvatosak? 

 Hogyan tudunk másokra figyelni? 

 Mivel tudjuk segíteni a környezetünk biztonságát? 

 Hogyan lehet priorizálni az eszközök között? 
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NASA lista leírása: 

1. 2 db oxigénpalack (50 l/db) működteti a légzőrendszert 

2. 22 l víz vízveszteség pótlása (izzadtság stb.) 

3. 1 db csillagtérkép (holdállás) az egyik legfontosabb útmutató 

4. 1 db konzerv élelmiszer-koncentrátum szükséges napi bevitel 

5. 1 db napelemes telekommunikációs eszköz Segélyhívás, esetleg kapcsolatteremtés az 
anyahajóval 

6. 15 m nylonkötél hasznos sebesültek összekötésére és má-
száshoz 

7. 1 db elsősegélykészlet injekciós tűvel a gyógyszerek értékesek lehetnek vészhely-
zetben 

8. 30 m² ejtőernyő-selyem védelem a nap sugárzásával szemben 

9. 1 db felfújható csónak, CO2-palackkal felfújható meghajtás szakadékok fölött 

10. jelzőtöltények (légüres térben is világítanak) segélyhívás látótávolságból 

11. 2 db pisztoly (7,65 mm) önmagukat meghajtó elemek gyártásához 
használható 

12. 1 doboz tejpor élelmiszer, vízben feloldva iható 

13. 1db hordozható tűzhely csak a sötét oldalon való landolásnál hasz-
nos 

14. 1 mágneses iránytű valószínűleg nincs mágneses mező, így 
használhatatlan 

15. 1 doboz gyufa alig vagy nincs haszna a holdon 

Ügyeljünk arra, hogy kiosztáskor, ne ebben a sorrendben írjuk fel az egyes eszközöket! Javasolt sorrend: 

 1 doboz gyufa   1 db csillagtérkép (holdállás) 

 1 db konzerv élelmiszer-koncentrátum  
1 db felfújható csónak, CO2-palackkal felfúj-
ható 

 15 m nylonkötél   1 mágneses iránytű 

 30 m² ejtőernyő-selyem  22 l víz 

 1db hordozható tűzhely  jelzőtöltények (légüres térben is világítanak)  

 2 db pisztoly (7,65 mm)  1 db elsősegélykészlet injekciós tűvel 

 1 doboz tejpor  1 db napelemes telekommunikációs eszköz 

 2 db oxigénpalack (50 l/db)   
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IV. ELŐÍTÉLETESSÉG (AZ UTCÁKON): VÉLT VAGY VALÓS FÉLELMEK ÉS VESZÉLYEK 
(45’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. Előítéletesség a mindennapokban 

2. Alaptalan félelmek 

3. Befolyásolt biztonságérzet 

 flipchart tábla 
 íróeszköz 

Elmélet – teendő Módszerek/ Javaslatok Kulcsfogalmak/ Szem-
pontok 

Előítéletesség a mindennapokban, alaptalan 
félelmek, befolyásolt biztonságérzet 

Az életben nagyon sok esetben határozzák meg 
viselkedésünket és döntéseinket előfeltételezések, 
prekoncepciók, másképpen sztereotípiák. Ezek 
egy része valós tapasztalatainkon alapul, másik 
része félelmeken, másoktól hallott, soha nem lá-
tott és átélt élményeken, néhol valótlan álhíreken, 
a média torzító hatásán. Ilyen torzító hatás lehet, 
amikor különféle akciófilmekben látjuk a sötét si-
kátorokat és az ott elkövetett szörnyűségeket, 
vagy éppen tőlünk nagyon távoli hírek szólnak 
arról, hogy valaki bűncselekmény áldozatává vált. 

Ennek kezelésére ki kell alakítsuk a fiatalokban az 
egészséges kételkedés, valamint az indokolt óva-
tosság és a felesleges aggódás közötti különbség 
felismerésének képességet. Meg kell tanulják, 
hogy ne ítélkezzenek elsőre, ne az elméjükben élő 
prekoncepciók és sztereotípiák vezéreljék maga-
tartásukat. 

Ezek olyan én- és önvédő mechanizmusok, ame-
lyek a biztonságtudatosságnak fontos összetevői. 
Amennyiben a fiatalokat nyitottságra, a tények 
megfontolt vizsgálatára, az elhamarkodott dön-
tések meghozatalának elkerülésére tanítjuk, úgy 
nagyobb eséllyel kezelik megfelelően az egyes 
élet- és veszélyhelyzeteket. 

 

Ahogy korábban is, ezút-
tal is játékos formában ja-
vasoljuk az amúgy rend-
kívül érzékeny témakör 
feldolgozását. 

Ahogy láthattuk a felmé-
résekben, a gyerekek, ha 
félnek az utcán, annak 
sokszor oka az emberek 
kinézete. Ez arra irányítja 
a figyelmet, hogy a serdü-
lőkorra már bőven kiala-
kulnak különféle sztereo-
típiák. Ezért fel kell ké-
szülnünk arra, hogy el-
hangozhat egy-egy meg-
gondolatlan, sértő meg-
jegyzés rasszokra, ember-
típusokra. Ezt a játékkal 
fogjuk tudni feloldani, ér-
zékenyíteni. 

 fake news 

 prekoncepciók 

 skatulyázás 

 sztereotípia 

 előítéletesség 
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Előítéletesség a mindennapokban, alaptalan félelmek, befolyásolt bizton-
ságérzet 

Fejlesztett kompeten-
ciák 

Leila és Mohamed című játék 

1. kör – Egyéni döntés (5-8’) 

Olvassuk fel az alábbi történetet:  

„Leila át akar kelni a krokodiloktól hemzsegő folyó túlsó partjára, hogy talál-
kozhasson szerelmével, Mohameddel. Elmegy Ahmedhez, s megkéri őt, hogy 
vigye át csónakján a túlpartra. Ahmed azonban nemet mond Leilának. Leila 
ezután gondol egyet, és elmegy Alihoz, akinek szintén van egy csónakja, és 
megkéri, hogy vigye át a folyó túlsó partjára. Ali azt válaszolja, hogy ha Leila 
nála tölti az éjszakát, akkor másnap átviszi a folyón. Így is történt. Leila ezután 
találkozik Mohameddel és mindent elmond neki. Mohamed azonban eluta-
sítja a lány szerelmi közeledését. Leila nagyon szomorúan bandukol, és útköz-
ben találkozik Jaffarral, akinek mindenről beszámol, ami vele történt. A nap 
második felében Jaffar összetalálkozik Mohameddel, és jól összeveri.”  

Ezt követően kérjük meg az osztály tagjait, hogy tegyék rangsorba a szereplő-
ket! Jelöljék ötössel (5) a legpozitívabb, egyessel (1) a legkevésbé pozitív, az er-
kölcsileg leginkább elítélendő szereplőt. 

Mielőtt a csoportmunkára áttérnénk, egy-egy diákot hallgassunk meg, anél-
kül, hogy lehetőséget biztosítanánk a sorrend megvitatására. Ha lehet, válasz-
szunk egy fiút és egy lányt, mert sok esetben már ilyenkor felszínre törnek az 
általános sztereotípiák. Például a fiúknál – általában - a lány lesz a bűnös, a lá-
nyok kicsit megértőbbek Leilával, s mást rangsorolnak az utolsó helyre. 

2. kör – Csoportos döntés (15-20’) 

Az egyéni értékeléseket követően alakítsunk 4-6 fős csoportokat, s kérjük 
meg őket, hogy hozzanak létre egy közös sorrendet, majd a csoportok egy-
egy képviselője adja elő a végső sorrendet. Ezt már érdemes a táblára írni, 
csoportonként. 

Ezt követi az AHA élmény, ugyanis a sztorinak itt nincs vége, olvassuk fel az 
alábbi kiegészítő információkat:  

„Leila 17 éves középiskolás lány. Mohamed 36 éves, nős, két gyermeke van, és 
Leila tanára a középiskolában. Ahmed szintén Leila tanára. Ali, Leila idős, 
egyedül élő nagyapja, aki nagyon szereti és félti a lányt, ezért későn este már 
nem engedi sem hazamenni, sem átkelni a folyón. Miután Leila beleegyezik, 
hogy nála marad, megteáznak, jól elbeszélgetnek és a lány ott alszik a nagyapja 
házában. Jaffar egy pszichopata őrült, aki rendkívül erőszakos, de kedveli Le-
ilát.” 

Adjunk rövid időt arra, hogy a csoportok újra gondolhassák a sorrendet, ismét 
hallgassuk meg a képviselőt, s a vélelmezhetően új sorrendet írjuk fel az előző 
értékek mellé csoportonként. 

 csoportmunka 

 érdekképviselet 

 asszertív kommuni-
káció 

 vitakultúra 

 egészséges kételke-
dés képessége 

 előítéletesség 
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3. Reflexiós kör (15’) 

A tábláról leolvasható értékek eltérései mutatni fogják, hogy milyen könnyű 
elhamarkodottan ítélkezni. Az alábbi kérdéseket beszéljük át az osztállyal: 

 Mi okozta a sorrendek közötti eltérést? 

 Milyen sztereotípiák működtek? 

 Mi okozta a félreértelmezést? 

 Előfordul-e az életben, hogy úgy ítélkezünk, hogy nem vagyunk minden 
információ birtokában? 

 Mikor lehet hinni egy információ, hír valóságtartalmának? 

 Az utcán milyen élethelyzetek fordulhatnak elő, ahol elhamarkodottan 
ítélkezünk? (pl. forgalmi szituációk) 
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V. AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS ALAPFOGALMAI, ALAPELVEK (45’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. Az építészeti bűnmegelőzés helye a bűnmegelő-
zésben 

2. Az építészeti bűnmegelőzés fogalma 

3. Az I. és II. generációs alapelvek 

 projektor, laptop 

 esetlegesen képek nyomtatva 

Elmélet - teendő Módszerek/ Javaslatok 
Kulcsfogalmak/ 

Szempontok 

Az építészeti bűnmegelőzés helye a bűnmegelőzés-
ben (10’) 

Amikor bűnmegelőzésről beszélünk, többnyire isko-
lában előadó rendőrök, térfigyelő kamerák, utcán jár-
őröző egyenruhások jutnak eszünkbe. Ha tovább bon-
colgatjuk a kérdést, hogy mi számít még bűnmegelő-
zésnek, akkor általában a felvilágosítás és a tájékoztatás 
merül fel megoldásként.  

Igen ritkán gondolunk arra, hogy a bűncselekmények 
egy részét a körülöttünk lévő fizikai környezetben kö-
vetik el, abban a térben, ahol élünk, ahol tartózko-
dunk. 

Az építészeti bűnmegelőzés, amely az épített környe-
zet és a bűncselekmények közötti kapcsolat befolyáso-
lására fókuszál, a bűnmegelőzésnek egy speciális ága. 
Úgynevezett szituatív bűnmegelőzési eszköz, amely a 
bűnalkalmak kontrollján keresztül, abba az irány hat, 
hogy a cselekmény elkövetését megnehezítse, lehetet-
lenné tegye. Speciális bűnmegelőzési kategória is egy-
ben, mert nem az általános és teljes bűnözési verti-
kumra hat, hanem speciális, egyedi esetekre alkalmaz-
ható.  

Újabban erősödik társadalmi vetülete is, mivel a leg-
újabb, II. generációs elvek, már a társadalom együtt-
működését is megkívánják, felerősítve a közösség fele-
lősségét és az egyén tevékeny részvételét. 

Ahogy korábban, úgy 
ezúttal is olyan módszert 
javaslunk mindhárom 
terület feldolgozására, 
amely lehetővé teszi az 
interaktivitást, a vélemé-
nyek, gondolatok szabad 
megfogalmazását. 

E tárgykör kapcsán 
azonban nem egy játék 
megélése által nyújtott 
tapasztalatokon keresz-
tül igyekszünk a lényeg 
megvilágítására, hanem 
képek bemutatásával 
tesszük elképzelhetővé, 
megfoghatóvá, érthe-
tővé az egyes fogalma-
kat. 

 épített környe-
zet 

 bűnmegelőzés 

 szubjektív biz-
tonságérzet 

 közösségi kont-
roll, természetes 
felügyelet 

 határok kijelö-
lése 

 jogosultság sza-
bályozása 

 karbantartás, 
megelőzés 

 szociális kohé-
zió 

 társadalmi kap-
csolatok 

 közösségi kul-
túra 

 kapacitáskü-
szöb 
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Az építészeti bűnmegelőzés fogalma (15’) 

Ahogy a II. fejezetben már bemutattuk az építészeti 
bűnmegelőzés, vagy ahogy újabban nevezik a környe-
zetszenzitív bűnmegelőzés közel 50 éves múltra tekint 
vissza.  

Kriminológiai és környezetpszichológiai kutatások bi-
zonyították, hogy a bűnözés és az épített környezet ha-
tással vannak egymásra. Léteznek olyan térrészek, 
amelyek kedveznek az elkövetőknek, illetve segíthetik 
a cselekmény megvalósulását, valamint az áldozattá 
válást. Magunk is tapasztaljuk, hogy bizonyos helye-
ken nagyobb biztonságban érezzük magunkat, ezáltal 
szívesen tartózkodunk ott, míg másokat kerülünk, 
mert szubjektív biztoságérzetünk lecsökken. Ezért az 
építészeti bűnmegelőzés alapvetően a szubjektív biz-
tonságérzet fokozásával tud hatékony lenni.  

Köztudott, hogy a bűnözés alapvetően városi jelenség, 
illetve olyan települések sajátja, ahol az emberek kö-
zösségben élnek. Ezeken a helyeken összpontosul 
mindaz, ami egy bűncselekmény megvalósulását elő-
segítheti. Egy ilyen térrészben több lehetőség adódhat 
az elkövetéshez, könnyebben el lehet rejtőzni, na-
gyobb elkövetési értékre lehet számítani, nagyobb a 
potenciális áldozatok száma stb. 

Fontos, hogy a diákokkal megértessük a szubjektív 
biztonságérzet fogalmát. Azt, hogy ez egyénenként 
változó. Beszéljünk a média torzító hatásáról, amely 
befolyásolja ezt, akár a valós helyzetet is másképp lát-
tatva. 

Az I. és II. generációs alapelvek (20’) 

A IV. fejezetben részletesen kifejtettük az egyes alapel-
veket, ezért ezek újbóli kifejtésétől eltekintünk.  

A könnyebb érthetőség kedvéért azonban érdemes az 
I. generációs elveket leegyszerűsítve a négy legfonto-
sabb ismertetésével bemutatni: 

 közösségi kontroll vagy természetes felügye-
let: a védendő terület folyamatos felügyeletével 
az elkövetés sikerességének csökkentése, 
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 határok kijelölése: tervezési koncepció, amely a 
területi határok, birtokviszonyok egyértelmű jel-
zésére szolgál, 

 jogosultság szabályozása: a területre történő be-
jutás szabályozása, 

 karbantartás, megőrzés: a fizikai környezet ép-
ségének fenntartása, megőrzése. 

Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy a közösségi kont-
roll nem a totális, rendszerszintű megfigyelést jelenti, 
hanem a vigyázó tekinteteket.  

Ezért ez nem elsősorban a kamerákról, mindent látó 
drónokról szól, hanem az adott térrészt használó em-
berek egymásra figyeléséről és a körülöttük lévő kör-
nyezet megóvásáról. 

Az I. generációs alapelvek, mint az látható, kizárólag a 
fizikai tér átalakítását célozták meg (sorompók, keríté-
sek, világítás, növényzet, utcák, terek kialakítása stb.).  

A kezdeti sikerek után kiderült, hogy ez önmagában 
nem elegendő, mert az adott térrészben élők, nem 
érezték magukénak a terület, nem tudtak azonosulni a 
megoldással. Nem vonták be őket a tervezésbe, kiala-
kításba és legtöbbször nem is értették a megoldás lé-
nyegét, valamint annak esetleges használatát. A fejlő-
dés iránya a fizikai környezet és az azt használók 
összekapcsolása felé mutatott. Innen már igazából az 
építészeti bűnmegelőzés, mint kifejezés sem adta visz-
sza e módszer lényegét. Ezért inkább a környezetszen-
zitív bűnmegelőzést kezdték használni, amely jobban 
kifejezi a tér és az egyének szimbiózisát, a környezet 
minden szereplőjére odafigyelve. A legfontosabb négy 
alapelv: 

 szociális kohézió: közösségi összetartás és össze-
tartozás erősítése, kialakítása, 

 társadalmi kapcsolatok: a társadalom külön-
böző szintjei között kapcsolatok biztosítása, a 
szomszédsági kapcsolatok ösztönzése, 

 közösségi kultúra: a közösség tagjainak össze-
hozása a közös cél érdekében, a biztonságtuda-
tosság formálása, 
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 kapacitásküszöb: a társadalmi ökoszisztémák 
tűrésküszöbének optimalizálása, egyensúlyt te-
remtve az élhetőség és biztonság között. 

Az építészeti bűnmegelőzés helye a bűnmegelőzésben és fogalma 
Fejlesztett kompe-

tenciák 

Első körben beszélgessünk a diákokkal arról, hogy vajon mi a bűnmegelőzés. Te-
gyünk fel kérdéseket: 

 kik végzik a bűnmegelőzést, kinek a feladata? 

 kinek a felelőssége? 

 hogyan végzik, mi számít bűnmegelőzésnek? 

 vajon mit lehet csinálni az épített, fizikai környezetben? 

 mi számít ott bűnmegelőzésnek? 

A környezet és a biztonság kapcsolódásának, valamint az épített környezetben vé-
gezhető bűnmegelőzés szemléltetéséhez kétféle javaslatot fogalmaztunk meg: 

a) gyűjtsék össze a diákok a környezetükben észlelt, általuk biztonságosnak, il-
letve kevésbé biztonságosnak ítélt 3-3 helyszínt és próbálják megmagyarázni 
az érzet okát, 

 
b) fényképeket mutatunk különböző helyszínekről és a diákokat kérdezzük, 

hogy mennyire éreznék biztonságban magukat a képen látható környezet-
ben. Itt érdemes az érzetet kiváltó okokat elemezni! 

 kommunikáció 

 érveléstechnika 

 asszociációs 
készség 

Az építészeti bűnmegelőzés elvei 

Az előző beszélgetés során a diákok érteni fogják, hogy az építészeti bűnmegelőzés 
a prevenció egy speciális területe, amely nem felvilágosításról, tájékoztatásról, szó-
róanyagokról, hanem az épített környezet alakításáról szól. Most megpróbáljuk 
bemutatni nekik az alapelveket. Ennek kétféle módját javasoljuk. Mindkét esetben 
a fő eszköz képek vetítése, amelyek feldolgozása az alábbi módszerek valamelyiké-
vel történhet: 

a) alkotunk négy csoportot, valamely csoportalkotó technika segítségével. A 
négy alapelv definícióit kiosztjuk véletlenszerűen a csapatoknak. A levetített 
képek sorszáma alapján ki kell választani a definícióhoz tartozó képeket. 

b) Ez nehezebb, mert komolyabb asszociációs készséget igényel. A diákok ke-
ressenek általuk összetartozónak ítélt képeket. Itt célszerű olyan képeket be-
mutatni, amelyek mindegyike a pozitív biztonságérzetet sugallja, hogy ez ne 
befolyásolja a döntésüket. 
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Képek a fenti feladathoz: 

 
Elsősorban a célpontvédelem elvére lehet példa, s megerősítése lehet a természetes felügyeletnek, de ki kell emelni, hogy a térfigyelő 

kamerák hamis biztonságérzetet kelthetnek, hiszen inkább a felderítésben hasznosak, mint a megelőzésben. 

 
Ez egy kettős hatású kép, hiszen van, aki a rendőri jelenlétet a biztonsággal azonosítja, míg mások a túlzott „elnyomást” látják benne. 
Ugyanakkor ez a kép több alapelvet is érint, elsősorban a közösségi kontrollt és a természetes felügyeletet, továbbá a jogosultság 

szabályozását. 

 
Nyugodt, idilli környezet, tökéletes rálátással a tér minden pontjára. Biztonságot sugall, s egyértelműen bemutatja a közösségi kont-

rollt. 
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Ezen a képen, annak ellenére, hogy békés, nyugodt környék látható, hiányzik a természetes felügyelet, hiszen nincs az utcán senki. 

Így növekedhet az áldozattá válás esélye. 

 
Ez a kép ez előző ellentétje is lehet, hiszen, annak ellenére, hogy vidámságot tükröz, a zsúfoltság a közösségi kontroll lazulását hoz-

hatja. Túl sok az ismeretlen, nehéz kiszűrni, észrevenni a rossz szándékkal közeledőket. Ez a kép a társadalmi kohézióhoz ugyanak-
kor elfogadható, illetve a kapacitásküszöb bemutatása esetén is megfelelő lehet. 

 
A kerítés a határok kijelölésének ékes példája, azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy a közösségi kontrollt nem gátolhatja a kiala-
kításával. A kerítés maga megfelelő lenne, viszont pont a mögötte meghúzódó tujasor teszi rossz megoldássá azáltal, hogy ellehetetle-

níti a belátást. 
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Egy sokkal jobb, bár nem tökéletes példája a terület, határok kijelölésének. A közösségi felügyelet tökéletesen megvalósul, viszont a 

kerítés létraként használva megkönnyítheti a területre történő be- és kijutást. Érdemes ezt esetleg a résztvevőkkel felismertetni. 

 
Határok kijelölése, illetve a jogosultság szabályozása alapelveknél jó példa lehet. 

 
A jogosultság szabályozásának egy kicsit drasztikusabb, XXI. századi megvalósítása. 
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Az aluljárók kiválthatják, mind a pozitív, mind a negatív érzetet is. Pozitív esetén a közösségi kontroll elvéhez kapcsolható a kép. 

 
A karbantartottság hiányát mutató kép, amelyet érdemes az előző képpel, mint annak kontrasztja, összehasonlítani. 

 
A II. generációs alapelveket nehéz egyetlen képen bemutatni. Itt célszerű inkább az utcán tapasztalt jelenségekre szorítkozni. A haj-

léktalanság, mint sarkalatos pont, jól illeszkedik a társadalmi kapcsolatok, szociális kohézió alapelvekhez. 
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A kapacitás küszöb, illetve a közösségi kultúra jó példája lehet ez a kép. Közösségi kultúra alatt nem csak az etnikai, vallási, világné-
zeti és mindenféle kulturális különbséget kell érteni, hanem a területet használók különböző csoportjai közötti különbséget is, mint 

például a kerékpárosok vs. autósok között felmerülő ellentéteteket is. 
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VI. AZ ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS MÓDSZEREI, LEHETSÉGES BEAVATKOZÁSI ESZKÖ-
ZÖK (90’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. Mire figyeljünk? 

2. Hogyan csináljuk? 

3. Gyakorlat 

 laptop, projektor a vetítéshez 

Elmélet - teendő Módszerek/  
Javaslatok 

Kulcsfogalmak/ 
Szempontok 

Mire figyeljünk? (45’) 

Az óra elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az előző 
órán megismert alapelvek szerint a résztvevők fel-
ismerjék a kritikus, beavatkozási pontokat és 
módszerekkel ismerkedjenek meg. 

A korábban, az V. fejezetben ismertetett módsze-
rek többsége ugyan túlmutathat a résztvevők ké-
pességein, hatáskörén, lehetőségein, ennek elle-
nére fel kell hívni a figyelmet, hogy ebben az eset-
ben ki adhat nekik segítséget, illetve hova fordul-
hatnak. (Például, ha látnak egy kiégett égőt az ut-
cai kandeláberen ne hagyják szó nélkül, jelezzék az 
önkormányzat számára. Ha szomszéd ablak 
nyitva maradt, értesítsék az ott lakót.) 

Mielőtt nekilátunk az órának, érdemes röviden át-
ismételni az előző foglalkozáson megismert 8 
alapelvet. 

Az alapelvek mentén körültekintően meg kell 
vizsgálni az adott környezetet (például iskola épü-
lete és környezete), hogy minél pontosabban meg 
lehessen állapítani a neuralgikus pontokat, ahol a 
beavatkozás mindenképpen szükséges. Termé-
szetesen egy, a valóságban szakemberek által elké-
szített terv nagyon sok olyan elemet tartalmaz, 
amelyet a terület szemrevételezése előtt már is-
merni szükséges. Alapvető ismeretekkel kell ren-
delkezni a terület demográfiai, bűnözési, szociális, 
gazdasági, társadalmi helyzetéről, viszonyairól, 
hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

A vizsgálódás tárgya elsősorban az alapelvek meg-
léte, azok minősége, hasznosulása. Figyelni kell 

Ebben az esetben fontos 
hangsúlyozni, hogy nem a 
szakemberektől elvárt mi-
nőségű vizsgálódást várunk 
el sem a pedagógusoktól, 
sem a diákoktól. 

A cél, hogy érzékenyítsük a 
jövő generációját a környe-
zetük irányába mutató sok-
kal nagyobb odafigyelésre, 
törődésre. Tudják, értsék, 
hogy van felelősségük, s fel-
ismerjék, hogy e felelősség 
mire terjedhet ki.  

Ennek megvilágítására 
olyan oktatási módszer 
megválasztására van szük-
ség, amely az érzésekre hat, 
amely lehetővé teszi a véle-
mény megfogalmazását. 

Ezúttal is képek bemutatá-
sát javasoljuk, s azok részle-
tes megbeszélését, megvita-
tását. 

 

 felmérés, vizsgálat 

 gyakorlatiasság 

 elmélet alkalma-
zása 
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arra, hogy nem minden alapelv jelenik meg az 
adott területen, de a közösségi kontroll és a kar-
bantartottság szerepét mindenképpen figyelembe 
kell venni. 

Hogyan csináljuk a gyakorlatban? (45’) 

A fiatalok által kivitelezhető módszerek túlnyomó 
többsége nem direkt megelőzési beavatkozás, sok-
kal inkább a biztonságérzetre pozitívan ható in-
tézkedés lehet. Ez azonban egyáltalán nem prob-
léma, mivel mi magunk is azt valljuk, hogy az épí-
tészeti bűnmegelőzés egyik nagyon fontos ered-
ménye a szubjektív biztonságérzet növekedése. 
Alapvető szükséglet ugyanis, hogy ne féljünk ott, 
csak azért, mert prekoncepciók, sztereotípiák él-
nek a fejünkben, ahol semmi okunk nincs rá. 

Példaként azt az aluljárót hozhatjuk fel, ahol 
soha, semmilyen bűncselekmény elkövetésére 
nem kerül sor, ugyanakkor annak elhanyagolt-
sága, sötétsége félelmet kelt bennünk. Ha egy 
ilyen aluljárót kifestünk, feldíszítünk, világossá 
teszünk, nő a biztonságérzetünk!  

A szubjektív biztonságérzet természetesen egyé-
nenként változó, ennek ellenére összességében te-
kintve az emberek jelentős százaléka ugyanazokat 
a helyek fogja biztonságosnak, illetve veszélyesnek 
tartani. Olyan megoldásokat kell keresni, amelyek 
a biztonságérzet növekedését elősegítik és fokozni 
tudják, ezáltal nőhet a természetes felügyelet és a 
közösségi kontroll is. 

Ilyenre példa, a panelházak közötti elhanyagolt te-
rületek „hasznosítása”, közösségi kertek létreho-
zásával. Egy ilyen terület folyamatos aktivitásra 
ösztönzi az ott élőket, élhetőbbé teszi a környeze-
tüket, s azáltal, hogy az rendezettebb és állandó a 
természetes felügyelet, valamint a közösségi kont-
roll, biztonságosabb is. 

Mindig törekedni kell tehát az egyén és a közösség, 
a biztonság és élhetőség egyensúlyának megte-
remtésére. 

Ebben az esetben konkrét 
gyakorlati feladat kiadását 
javasoljuk. 
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Olyan megoldásokat kell választani, amelyek 
hosszútávon is elősegítik a problémák megoldá-
sát. Ezt mindig fontos hangsúlyozni. 

A módszerek gyűjteményét az V. fejezet tartal-
mazza. 

Mire figyeljünk? 
Fejlesztett kompe-

tenciák 

A gyakorlati feladat kiadásának előkészítéséhez újfent képek bemutatását java-
soljuk, amelyek lehetővé teszik a résztvevők szubjektív biztonságérzetéről tör-
ténő beszélgetést, véleménycserét. A képekhez különösebb specifikációra nincs 
szükség, akár az interneten talált néhány képpel is végrehajthatjuk a feladatot. 
Ügyeljünk arra, hogy a képek között mind pozitív, mind negatív érzéseket keltő 
életképek legyenek.  

Mutassunk be koszos, elhagyott házakat, zsúfolt tereket, közlekedési dugót, sötét 
aluljárót, illetve legyenek rendezett parkok, vidám emberekkel teli játszóterek, 
vonzó közösségi terek, karbantartott házak. 

Kérdések: 

 Biztonságosnak ítéled-e meg az alábbi képet? 

 Ha igen/ ha nem, miért? 

 Milyen veszélyek azonosíthatóak? 

 Milyen tapasztalataid, saját élményeid vannak? 

 Hogyan tudnál az adott képen látható helyzeten javítani? Milyen javaslataid 
vannak? 

 érzések kifejezése 

 vélemények meg-
fogalmazása 

 ellentétes vélemé-
nyek meghallga-
tása, elfogadása, 
megértése 

Hogyan csináljuk a gyakorlatban? Fejlesztett kompe-
tenciák 

A résztvevőkben elsősorban azt kell tudatosítani a gyakorlat révén, hogy a kör-
nyezetükért ők is ugyanannyira felelősek, mint bárki más. Lehet és kell is tenni 
érte! Természetesen nem elvárható mindenkitől, hogy mindenben tevékenyen 
és ugyanakkora részt vállalva közreműködjön, de a közöny, a kivonulás semmi-
képp sem jó megoldás.  

Korosztályonként érdemes más és más területek fontosságára felhívni a figyel-
met, például: 

általános iskola alsó tagozat: az iskola és az otthon közvetlen környezete, annak 
megóvása, a biztonságtudatos szemlélet alapjai, 

 általános iskola felső tagozat: az iskola és az otthon távolabbi környezete, 
a hazafele út, a biztonságtudatosság továbbfejlesztése, 

 csoportmunka 
 

 érvelés 
 

 prezentációs 
készség 
 

 biztonságtuda-
tosság 
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 középiskola: közösségi kontroll működtetése, egymás segítése, támoga-
tása, a társadalmi kohézió segítése, a tágabb lakóövezet vizsgálata, környezet 
biztonságtudatos szemlélése. 

A kiadandó feladat: 

Alkossunk csoportokat, lehetőleg 4-5 főnél nem nagyobbakat és kérjük meg a 
résztvevőket, hogy természetesen felügyelet mellett, járják körbe az iskolájuk 
közvetlen környékét és készítsenek egy térképet, megjelölve azon a számukra biz-
tonságosnak, illetve kevésbé annak érzett részeket. Ha lehetőségük is van rá, ké-
szítsenek fényképeket, mind a pozitív, mind a negatív elemekről. 

A gyakorlat végén készüljön egy, a közösség által közösen megrajzolt térkép. Kér-
dezzünk rá, hogy esetleg a negatív tapasztalatokat hogyan lehetne orvosolni, ki 
tudná ezt megtenni? 

Reflexiós kérdések: 

 ki, milyen szerepet vállalt a csoportmunkában? 

 milyen logika mentén haladtak? 

 voltak-e előre rossznak ítélt helyszínek? 

 össze tudják-e foglalni, hogy milyen tényezők miatt vált egy-egy helyszín 
veszélyessé vagy biztonságossá? 

 hogyan lehetne a helyzeten változtatni? 
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VII. PROJEKTMENEDZSMENT A HÉTKÖZNAPOKBAN ÉS A PREVENCIÓS PROJEKTEK-
BEN (90’) 

Témavázlat Eszközigény 

1. A projektmenedzsment alapfogalmai, szerepe 

2. A projektmenedzsment folyamata 

3. A projektmenedzsment gyakorlata 

 pillecukor, spagetti tészta, cellux, 1-1 méter 
madzag, olló 

 íróeszközök 

Elmélet - teendő Módszerek/  
Javaslatok 

Kulcsfogalmak/ 
Szempontok 

A projektmenedzsment alapfogalmai, szerepe 
(30’) 

Ez a tervezet opcionális, ugyanis elsősorban abban 
az esetben segíti a munkát, amennyiben a bűnmeg-
előzési foglalkozássorozatra olyan projektként kerül 
sor, amelynek végén lehetősége nyílik a diákoknak 
arra, hogy valamilyen tevékenységet a gyakorlatban 
is megvalósíthassanak. Ilyen tevékenység lehet a sa-
ját osztálytermük élhetőbbé, biztonságosabbá tétele 
a falak díszítésével, esetleg bútorok ki- vagy áthelye-
zésével, a folyosókon feliratok elhelyezésével. Ide 
tartozik az is, ha az iskola diákjait bevonjuk például 
a kerítések festésébe, a növényzet karbantartásába. 

Ha ilyen projektet valósítunk meg, tapasztalatunk 
szerint a diákokat fel kell készíteni a feladatok és az 
időbeosztás megtervezésére, az egyes részfeladatok 
végrehajtásáért felelős személyek és a végrehajtók ki-
jelölésére. Tisztában kell lenniük azzal is, hogy a pro-
jekteknek minden esetben anyagi vonzatuk is van, 
így fontos, hogy pénzügyi, költségvetési tervezést is 
folytassanak. 

Megjegyezzük, ez a fajta pénzügyi – tervezési tuda-
tosság az általános kompetenciák fejlesztésére is al-
kalmas, így, ha adott esetben tényleges megvalósí-
tásra nem is kerül sor, egy fiktív projekt részleteit 
megterveztethetjük a fiatalokkal. 

A projektmenedzsment folyamata (30’) 

Egy folyamat lépcsőfokainak megértése leginkább 
akkor lehetséges, ha magunk is megjárjuk e lépcső-
fokokat. Éppen ezért az alapfogalmak bemutatását 

Ebben az esetben nem ke-
rülhető el a frontális okta-
tás, ugyanis néhány pro-
jektmenedzsment eszköz 
használatának bemutatása 
csak magyarázattal lehet-
séges. 

Ezt követően azonban is-
mét játékot javaslunk, 
majd végül olyan feladat 
kiadását, amelyet akár sza-
badidejükben is megter-
vezhetnek és végrehajthat-
nak. 

 tervezés – szer-
vezés 

 költséghaté-
konyság 

 probléma- és 
célfa 

 GANTT diag-
ram 

 SWOT analízis 

 projekthárom-
szög 
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követően célszerű játékos formában, tét nélkül rávi-
lágítani a valóságban előforduló buktatókra, nehéz-
ségekre. 

A projektmenedzsment gyakorlata (30’) 

Miután elsajátítottuk az alapfogalmakat, játékos for-
mában megismertük egy projekt menetét, nincs más 
hátra, mint egy valós vagy fiktív projekt megtervezé-
sét és végrehajtását feladatként kiadni.  

A projektmenedzsment alapfogalmai, szerepe 
Fejlesztett kompe-

tenciák 
Amikor egy projektet tervezünk, első körben fel kell tennünk azt a kérdést, hogy 
mit szeretnénk a projekttel elérni. Milyen problémát szeretnénk kezelni, s milyen 
célok kitűzése lehetséges. Első körben tehát azonosítani szükséges a problémát (pl. 
az osztályterem azért nem biztonságos, mert nincsenek zárható szekrények.) Mit 
jelent a probléma azonosítása? Alapvetően annak a területnek a feltárását, ame-
lyen belül a projekt során végrehajtott intézkedésekkel pozitív változást kívánunk 
elérni.  

Milyen eszközeink vannak arra vonatkozóan, hogy mindezt megállapítsuk? Álta-
lánosságban egyrészt igénybe vehetünk statisztikákat, kutatási eredményeket, de 
közvetlen módon magunk is gyűjthetünk tapasztalatot, információt. Az előbbi 
példánál maradva az adott osztály diákjai felmérhetik, hogy más osztályok terme-
iben is okoz-e problémát a zárható szekrények hiánya. Másrészt vizsgálhatják azt 
is, hogy van-e egyáltalán olyan ok, ami szükségessé teszi zárható szekrények be-
szerzését? Történt-e valóban lopás az iskolában vagy csak szimplán félünk ilyen 
cselekmények megvalósulásától? Mennyire komoly ez a félelem? Befolyásolja köz-
érzetünket, viselkedésünket? 

Mindez nemcsak a probléma feltárását teszi lehetővé, de egyben elősegíti a lehet-
séges együttműködő partnerek (jelen esetben más osztályok, diákok) felkutatását, 
későbbi bevonását. 

A projektmenedzsment képzéseken gyakran javasolják az ún. problémafa alkal-
mazását. A problémafa nem más, mint a feltárt jelenségek vizuális ábrázolása, 
a problémák értékelése és hierarchizálása.  

 tervezési, szerve-
zési készségek 

 pénzügyi tuda-
tosság 

 folyamat- és 
projektszemlélet 
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PROBLÉMAFA 

A hierarchia alapja az egyes tények közötti ok-okozati összefüggés, ahol az okozat 
a lombkorona csúcsán, az okok pedig a fa alacsonyabb szintjein helyezkednek el.  
A fához hasonlító ábra horizontálisan és vertikálisan is szintekre tagozódik, amely 
könnyen átláthatóvá teszi a problémát jelentő, azonosított okok közötti összefüg-
géseket és kapcsolatokat. 

Ha sikerült azonosítanunk a problémákat, akkor magától értetődően ezekből cé-
lokat kell generálnunk. Nem túl meglepő módon ennek eszköze a célfa, amely a 
kívánatos jövőbeni helyzet pozitív aspektusait mutatja be, valamint azokat az 
intézkedéseket, amelyek révén a kívánt állapot elérhető. 

 
CÉLFA 

Ha mindezt felmértük, jön a tervezési szakasz. A tervezés során az ún. vas- vagy 
projektháromszög mentén kell gondolkozzunk, ami áll az időből, a költségekből 
és a hatókörből. Ezek együttesen határozzák meg a projekt minőségét! 

A triász bármely elemének változtatása hatással van a másik kettőre, és ily módon 
a végeredmény minőségére is.   
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PROJEKTHÁROMSZÖG 

Ha például azt szeretnénk, hogy gyorsabban fejeződjön be a munka (idő), akkor 
vagy több erőforrást kell ráfordítanunk (pénz), vagy korlátoznunk kell a kitűzött 
célok számát (hatókör). 

Ha a tervezett költségeket (pénz) nem szeretnénk túllépni, nem akarjuk a költség-
vetés módosulását, akkor lehetséges megoldás, hogy kevesebb munkaerő igénybe-
vételével, de lassabban fejezzük be a projektet (idő), vagy dönthetünk ismét úgy, 
hogy engedünk az indikátorokra vonatkozó elvárásainkból (hatókör – kevesebb 
iskola és diák bevonásával folytatjuk).  

Ha azonban épp ellenkezőleg, a célok számát növeljük (hatókör), akkor adhatunk 
nagyobb határidőt, hogy legyen idő a további munkára (idő), vagy további embe-
reket is alkalmazhatunk (pénz). 

A háromszög egyes elemeinek összefüggései a projekttervezés fundamentu-
mát képezik. Amikor a tervezés és később a végrehajtás fázisa zajlik ezen 
együtthatásokat ismernünk kell, hiszen könnyebben tudunk reagálni a felme-
rülő nehézségekre. 

A tervezés során természetesen a projektötletből kell kiindulnunk. Az első lépés-
ben azonosítottuk a problémákat, amelyeket a másodikban célokká alakítottunk, 
de most még korántsem tudjuk, hogy a problémákat milyen eszközökkel, milyen 
módszerekkel orvosoljuk, s hogyan érjük el a kitűzött célokat.  

Ilyenkor van helye előzetes informálódásnak: van-e már erre alkalmazott jógya-
korlat, vannak-e példák, mit mondanak a szakma képviselői. Az ily módon be-
gyűjtött információk birtokában jöhet a brain-storming, ahol a projekt valam-
ennyi tagjának közös ötletelése zajlik. Tételezzük fel, hogy megoldásként a cél-
fában megjelölt projektelemek végrehajtását határozzuk meg: 

• zárható szekrények beszerzése az osztálytermekbe, 

• portás óránkénti járőrözése, 
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• öltözőbe zárható ajtó beszerelése. 

Ezen túlmenően a brainstorming során szóba jött még a kamerák felszerelése, a 
házirend szabályozása, miszerint tilos értéket vinni az iskolába, valamint osztá-
lyonként, több fiókkal rendelkező zárható szekrények kihelyezése a folyosóra. 

Ahhoz, hogy a tervezés megfelelő alapja lehessen a végrehajtásnak, szükséges az 
egyes projektelemek időbeli és költségvonzatú, valamint fenntarthatósági szem-
pontú vizsgálata. Ehhez természetesen szükség van az indikátorok meghatározá-
sára. Az indikátorok, azok a mutatók, célértékek, amelyeket a projekt végre-
hajtása során szeretnénk elérni, és amelyek által az elért eredmények bemu-
tathatóak. Az indikátorok segítségével a projekt céljai számszerűsíthetőek, 
azaz egyértelműen meghatározhatóak, hogy melyek azok a célok, melyek el-
érése esetén a projekt sikeres volt. 

Egy projekt esetében az indikátorok mutatják meg a projekt eredményességét, il-
letve az ellenőrzése során a monitorozás alapját is ezek képezik.  

Az indikátorok tehát olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, me-
lyek az eredmények mennyiségi (db, fő, Ft stb.), minőségi (funkcióra, helyre, cél-
csoportra utaló jellemző, kategória, szint stb.) időbeni (állandó, időszakos stb.) 
meghatározását adják. 

Az indikátorok fajtái: 

Input indikátorok: Ezek az indikátorok gyakorlatilag a projekt megvalósításához 
szükséges pénzügyi és humánerőforrások összességét jelentik. 

Output indikátorok: Ezen indikátorok a projekt keretében végzett tevékeny-
ség(ek) közvetlen „kimenetét” mutatják. Ilyen például egy képzés esetében a részt-
vevők létszáma, egy eszközbeszerzés esetében a megvásárolt berendezések, eszkö-
zök darabszáma. 

Eredmény indikátorok: Az eredmény indikátorok a projekt közvetlen hatását 
mérik. Pl. egy kortársképzés esetében a képzést sikeresen elvégzők száma, a gép, 
eszközbeszerzés esetében pedig a beszerzés eredményeként keletkező teljesít-
ménynövekedés, minőségjavulás stb. 

Hatás indikátorok: A hatás indikátorok hosszabb távon mérhető és értelmezhető 
hatásokat mérnek. Ezek egy-egy projekt tágabb, közvetettebb eredményeit mérik, 
mint például a képzést követő sikeres mediációk hatása. 

A legfontosabb az indikátorok meghatározásánál, hogy azok minden esetben 
bárki számára érthetőek, megbízhatóak, ellenőrizhetőek legyenek. Tehát, ha tud-
juk, hogy az egyes projektelemek során milyen számokat akarunk elérni, akkor 
kerülhet sor a korábban említett pénzügyi, időszerűségre és fenntarthatóságra vo-
natkozó jellemzők vizsgálatára.  

Példánknál maradva, ha tudjuk, hogy a fő célunk a lopások számának csökkentése, 
amelyhez a korábbi intézkedések végrehajtása szükséges, akkor tudunk megfelelő 
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költségvetést összeállítani. Hány osztály van, hány osztályterem, mennyi öltöző? 
Hova kell mindenképp szekrény? 

Ezen kérdések értékelését követően meghatározható, hogy hozzávetőlegesen 
mekkora forrásra van szükség a projekt elvégzéséhez, és az körülbelül mennyi időt 
vesz igénybe. Ugyanezt meg kell tegyük valamennyi projektelem kapcsán, s ennek 
eredményeképp összeáll az ütemterv és a költségterv. A projektelemnek azonban 
meg kell felelnie a fenntarthatóság kritériumának is. Mindez annyit tesz, hogy 
olyan intézkedést célszerű választani, amely a projektidőszak lezárultát követően, 
a forrás további biztosítása nélkül is „életképes”.  

A példánál maradva, például ki tartja karban a szekrényeket, a karbantartásnak 
milyen költségei vannak, hogyan pótolhatóak az eltűnő kulcsok stb. 

A tervezés fázisában tehát számba vesszük a végrehajtandó intézkedéseket, vala-
mint az azokra fordítandó kiadásokat, és mindezeket ütemezzük. Az ütemterv 
egyik közismert formája az ún. GANTT diagram. Az eszköz ismét a szemléltetést, 
a könnyebb átláthatóságot segíti, amelyben adott esetben költségek is megjelenít-
hetőek: 

 
GANTT diagram 

A tervezést további projektmenedzsmentből származó eszközök segíthetik. Ilyen 
mankó a SWOT5-analízis, a SMART6 célok, valamint a valószínűség-hatás mát-
rix.  

Itt most csak a SWOT-analízist mutatjuk be, de sok más, az előbb nevesítetteken 
túli eszköz is alkalmazható. 

 
5 SWOT: erősségek (strengths), gyengeségek (weaknesses), lehetőségek (opportunities), veszélyek (threats)  
6 SMART: specifikus (specific), mérhető (measureable), elérhető (achievable), reális (realistic) időhöz kötött (time-
based) 
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A SWOT-analízis egy olyan váz, amelynek elemeit végig gondolva felszínre tör-
hetnek olyan szempontok és körülmények is, amelyekre egyébként nem gondol-
tunk volna. Példa a SWOT-analízisre, a korábbi példánál maradva: 

 
SWOT-ANALÍZIS 

 

A projektmenedzsment alapfogalmainak taglalására természetesen rá kell ve-
zetni a diákokat, s nem a fentebb leírt fogalmakat kell ismertetni! Célszerű fel-
vetni egy kérdéskört, majd megkérni a diákokat, hogy szedjék össze a vonat-
kozó problémákat. Pl. kiadhatjuk feladatnak, hogy szedjék össze, milyen 
problémák merülnek fel az internethasználat közben, s azt priorizálják asze-
rint, hogy melyikre lehet ráhatásuk. Amikor ez megtörtént, megmutatjuk ne-
kik a probléma módszerét. 

Amikor készen vagyunk a problémafával, kérjük meg őket, hogy csoporton-
ként tűzzenek ki célokat, a problémafa szerinti prioritásnak megfelelően. 
Amikor ez megtörtént, mutassuk meg a célfa módszerét. 

Kérjük meg őket, hogy gyűjtsék össze a projekt minőségére ható tényezőket! 
Milyen események, elemek befolyásolják a végeredményt? Ha ez is elkészült, 
mutassuk be a vasháromszöget. 

Végül kérjük meg őket, hogy készítsenek ütemtervet, határozzák meg, hogy 
milyen veszélyek leselkednek a projektre, milyen gyengeségek, lehetőségek, 
erősségek azonosíthatóak, s kérjünk tőlük olyan számokat, mutatókat, ame-
lyek bizonyítják projektjük hatékonyságát. Ennek megvitatása során mutas-
suk be a GANTT diagramot, a SWOT-analízist, illetve beszélgessünk az indi-
kátorok fogalmáról! 
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A projektmenedzsment folyamata 
Fejlesztett 

komptenciák 

A folyamat egyes lépcsőfokait szemléltetendő az alábbi játék lejátszatását javasol-
juk: 

Marshmallow challenge (Pillecukor kihívás) 

Alkossunk csapatokat, amelyek mindegyike kap 20 szál spagettit, 2-3 db pillecuk-
rot, egy tekercs celluxot, egy ollót és 1 méter hosszú madzagot. A csapatok figyel-
mét hívjuk fel, hogy verseny következik, amelyet az nyer, aki a rendelkezésre álló 
eszközökből a legmagasabb tornyot építi úgy, hogy annak tetején a pillecukornak 
kell lennie. A toronynak képesnek kell a pillecukrot elengedést követően legalább 
30 másodpercig saját lábán megtartania. A torony nem rögzíthető az asztalhoz, 
más eszköz nem használható. 

A feladat végrehajtására 18 perc áll rendelkezésre! 

A csata közben kétféle utat választhatunk: vagy egyáltalán nem jelezzük az időt, 
csak annak lejártát, vagy folyamatos nyomás alá helyezhetjük a diákokat, hogy 
néhány percenként bemondjuk a még hátralévő időt. 

Általános tapasztalatok: 

A csapatok túlnyomó többsége nagyon sok időt veszít a tervezéssel. Mindenki be-
szél, csaponganak az ötletek, nincs vezető, néhányan úgy érzik, meg sem hallgatták 
őket. Aztán ráeszmélnek, hogy elrohant az idő, valamelyik ötletet kiválasztva ne-
kilátnak az építésnek. Ezt is általában csak 1-2-3 fő végzi, a többiek semmittevően 
szurkolnak. A pillecukrot, amely a nevével ellentétben egyáltalán nem könnyű leg-
többször csak a végén helyezik fel a torony tetejére, s ekkor észlelik, hogy a spaget-
tiszál azt nem bírja el. Ekkor már nagyon kevés idő szokott lenni, így aztán jön a 
kapkodás, az elengedést követően pedig nagyon sokszor a kudarc. 

Reflexiós kör kérdései: 
 miért nem sikerült? 
 hogyan jutottak közös nevezőre a megoldást illetően? 
 ki volt a csapat vezetője, volt-e egyáltalán? 
 miért nem kísérletezgettek, miért nem gyártottak prototípusokat? 
 mérte-e valaki az időt? 
 volt-e feladat ki- és leosztás? 
 részt vett-e mindenki a végrehajtásban? 
 meghallgattunk-e mindenkit? van-e, aki úgy érzi, nem vették figyelembe az 

ötletét? 
 terveztünk-e? volt-e időmenedzsment? felmértük-e az erőforrásokat? 
 milyen projektmenedzsment elemek lettek volna hasznosíthatóak? 

A reflexiós kör zárásaként javasoljuk közösen megtekinteni az alábbi videót: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M&t=322s 

 tervezési, szerve-
zési készségek 

 kommunikáció 

 folyamat- és 
projektszemlélet 

 feladatorientált-
ság 

 kezdeményező 
készség 

 mások meghall-
gatása 

https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M&t=322s
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A projektmenedzsment gyakorlata 
Fejlesztett 

komptenciák 

Amikor már ismerik a diákok a fogalmakat, eszközöket, s a játék révén saját bőrü-
kön is megtapasztalták az idő, az eredmény nyomását, a rendelkezésre álló eszkö-
zök okozta nehézségeket, adjunk ki a csoportoknak házi feladatot, amelyet majd 
minden csapatnak öt percben prezentálni kell. 

A házi feladat elkészítése során az alábbi feladatokat érdemes kiadni: 

 minden csapattagnak legyen nevesített szerepköre, 

 készüljön el egy-egy probléma- és célfa, 

 készítsenek egy GANTT diagram alapú ütemtervet; 

 végezzenek egy hozzávetőleges költségszámítást, készüljön egy rövid költ-
ségterv, 

 végül szedjék össze, hogy projektjüknek milyen SWOT-analízis szerinti jel-
lemzői lehetnek. 

A házi feladat témája lehet általunk meghatározott, akár csapatonként ugyanaz, 
lehet csapatonként eltérő, de az sem feltétlenül fontos, hogy konkrétan megjelöl-
jük a témát, lehetőséget adhatunk a fantázia szárnyalására, s kidolgozhatnak egy 
teljesen saját, akár fiktív projektet is. 

 csoportmunka 

 döntési helyzet 

 együttműködés 

 vitakészség, vita-
kultúra 

 elmélet gyakor-
lattá alakítása 
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VIII. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA, RÉSZVÉTEL (PARTICIPÁCIÓ), TAPASZTALATCSERE 
(45’+) 

Témavázlat Eszközigény 

1. Feladat kiadása 

2. Projekt végrehajtása 

3. Tapasztalatok átbeszélése 

 igény szerint 

Elmélet és módszer Fejlesztett kompetenciák 

A feladat kiadása 

Az óravázlat és a hozzá kapcsolódó végrehajtás teljes mértékben op-
cionális, hiszen csak akkor kerülhet rá sor, ha a feltárt problémakör 
ingyenes megoldásokkal orvosolható, vagy valóban áll forrás rendel-
kezésre, ahogy az esetünkben. Pilotprojektünk keretében abban a 
szerencsés helyzetben voltunk, hogy a projekt zárásaként forrást biz-
tosíthattunk a bevont diákok számára, s ötleteiket megvalósíthatták. 

Amennyiben szerencsés helyzetben vagyunk forrás tekintetében, 
úgy ehhez az órához érve már látszólag könnyű dolgunk lesz. A diá-
kok ismerni fogják a biztonság vala-mennyi aspektusát, érteni fogják 
az épített környezet és az élhetőség, valamint a biztonság kapcsola-
tát, lesznek ötleteik az esetleges beavatkozásra. Nincs más dolgunk, 
mint csapatok alkotása, s a feladat kiadása. Ebben meg kell határoz-
nunk a határidőt, s hogy mennyi forrás felhasználásával számolhat-
nak a diákok, s hagyni őket álmodni, tervezni, alkotni. Kössük ki, 
hogy veszélyes és kivitelezhetetlen dolgok nem kerülhetnek a pro-
jekttervekbe. Olyan eszközöket, módszereket válasszanak, amelye-
ket maguk is végre tud(ná)nak hajtani. 

A forrás felhasználásával kapcsolatosan több lehetőség közül vá-
laszthatunk. A rendelkezésre álló forrást elosztjuk egyenlő részre a 
csapatok között, így minden csoport ötlete megvalósításra kerülhet. 
Dönthetünk azonban úgy is, hogy minden csapat a teljes összegre 
vonatkozóan készít projekttervet, az egyes csapatok versenyeznek 
egymással.  

A döntést szavazásra bocsáthatjuk, akár osztályon, akár iskolán be-
lül. Osztályon belül érdemes kikötni, hogy a névtelen szavazáson 
senki nem szavazhat saját projektjére. Ezt úgy tudjuk biztosítani, 
hogy előre gyártunk szavazólapokat, s mindenki olyan cédulát kap, 
amelyen saját projektje nincs feltüntetve. 

 tudás rendszerezése 

 elmélet gyakorlattá alakítása, 
gyakorlati megvalósítás 

 ötlet „eladása”, PR és marke-
ting 

 csoportmunka 

 végrehajtási képesség 
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A projekt végrehajtása 

Amennyiben van végrehajtható projekt, úgy természetesen segíteni 
kell a diákokat a megvalósításban. Nemcsak az eszközök beszerzésé-
ben, de a tényleges végrehajtásban is. (Például le akarják festeni a fo-
lyósó egyik falát stb.)  

Ne hagyjuk semmiképp magukra őket, a megvalósításnál legyünk 
jelen! 

Tapasztalatok átbeszélése 

Ha megtörtént a végrehajtás, nincs más dolgunk, mint a diákokkal 
kiértékelni a folyamatot. Mindenképpen tartani szükséges egy 
utolsó záró reflexiós kört, amelyben az alábbiakat érdemes átbe-
szélni: 

 mennyire elégedettek a projekt végrehajtásával? 

 mit tanultak a projekt során? 

 mi az, amit most úgy látnak, hogy használnának a hétközna-
pokban is?  

 mely feladatok tetszettek a legjobban? 

 mit javítanának a projektjükön? 

 mi az, amit másképp csinálnának? 

 mi az a tudás, amit átadnának kortásaiknak is? 
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