
ÚTI JELENTÉS 
 

a 2010. szeptember 12-15-e közötti, Corkban megrendezett nemzetközi 
konferenciáról  

 

A Magyar Köztársaság Rendőrsége partnerként vesz részt az Ír Köztársaság 
Rendőrsége által benyújtott és az Európai Bizottság ISEC programján belül, 
„Bűnmegelőzés a környezetünk megfelelő tervezése révén” című, 2010 végéig tartó 
építészeti bűnmegelőzési projektben. A program résztvevői 2010. szeptember 12-15-e 
között, Cork városában egy zárókonferencián összegezték az eddig látottakat. A 
rendezvényre meghívták az Európai Unió valamennyi tagállamát, a tagjelölt és a 
kandidáló országokat is. 

A konferencián a CPTED európai történetével, a legújabb európai modellekkel (pl. a 
manchesteri és az amszterdami) és projektekkel ismerkedhettünk meg, számos képet, 
videót, a problémáikat és a nehézségeket osztottak meg velünk a külföldi kollégák.  

A konferencián rendőrök mellett építészek, várostervezők is részt vettek számos új 
kutatási témákhoz ötletet nyújtva.  

A konferencián 5 panelben foglalkoztunk a CPTED-del: az első panelben a CPTED és 
az oktatás volt a téma. Ebben a szlovák építész kollega osztotta meg velünk a 
tapasztalatait, náluk milyen módszerrel, kizárólag a pozsonyi Műegyetemen tanítják az 
építészeti bűnmegelőzést. 

A másodikban a CPTED szolgáltatások fejlesztésével foglalkoztak: itt hallhattuk az 
angol kollégáktól a manchesteri program részleteit, a tervezéstől a kivitelezésig, 
milyen nehézségeket kellett leküzdeniük a sikeres projekt elérése érdekében. 

A harmadik panelben az építészeti bűnmegelőzés gyakorlati aspektusait ismerhettük 
meg: a holland kolléga az amszterdami kikötőnegyed teljes egészének átépítése során 
alkalmazott CPTED elveket, míg az angol kollégák az ALO és a Design Against 
Crime programokat mutatták be.  

A negyedik panel az elsőre távoli témának tűnő terrorizmus megelőzését foglalta 
magában. Itt is számos gyakorlati példán, valamint egy skót, az ún. Argus projekten 
keresztül ismerhettük meg azt, hogy milyen módon segítheti a rendőrök, 
nemzetbiztonságiak munkáját az épített környezet megfelelő ki- és átalakítása (pl. az 
üveg kialakítása, a reptérre való ki- és behajtás megszervezése).  

Az építészeti bűnmegelőzésben végzett OKRI kutatás, a 2004 és 2006 közötti, AGIS 
program keretében elnyert, „Bűnmegelőzési körhinta” elnevezésű nemzetközi 
projektünkben szerzett tapasztalatokat mutattam be az ötödik, az „Együttműködési 
megállapodások – rendőrség, tervezők és helyi hatóságok” című panelben.  

Számos jó ötletet kaptunk továbbá arra, hogy milyen protokollok alapján kell/lehet 
együtt dolgoznia a helyi hatóságoknak és a CPTED elvekkel tisztában levő 



bűnmegelőzési szakembernek (aki Európa néhány országában rendőr, míg máshol civil 
szakértő, tanácsadó). 

A konferencia jó lehetőséget biztosított arra, hogy a nemzetközi kapcsolatainkat 
erősítsük, újakat kialakítsunk, jövőbeni közös, nemzetközi együttműködéseket 
alapozzunk meg. 
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