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Az ESPON Európai Tervezési Megfigyel Hálózat 31 európai ország (27 tagország + Izland, Liechtenstein,
Norvégia, Svájc) területére terjed ki. Célja a területfejlesztési politika elemzésekkel, értékelésekkel és
adatokkal való támogatása. Az ESPON els , 2006-ig tartó ciklusa igazolta, hogy szükség van erre a jól
szervezett európai tudásteremtésre. Az európai térr l, térszerkezetr l, a régiókról, sajátos területi
problémákról, potenciálokról felhalmozott tudás segítheti a nemzetközi és nemzeti szint tervezést, kutatást;
valamint a régiók, városok számára is hasznos lehet stratégiai feladataik ellátásában.
AZ ESPON 2013 PROGRAM EDDIGI RÉSZEREDMÉNYEI
1. prioritás: Alkalmazott kutatások - területi elemzések a teljes ESPON térségre vonatkozóan
DEMIFER - Demográfiai és migrációs áramlások hatásai az európai régiókra és városokra
EDORA - Rurális területek európai fejl dési lehet ségei
ESPON CLIMATE - Klímaváltozás és annak régiókra és helyi gazdaságokra gyakorolt területi hatásai
Európában
FOCI - A városok jöv beli fejl dési irányai
ReRISK - A regionális energiaszegénység kockázata
TIPTAP - A közlekedési és mez gazdasági politika kísérleti területi hatásvizsgálata
2. prioritás: Célzott elemzések - sz kebb térségben, az érdekelt szervezetek által megfogalmazott témák
mentén
CAEE – Agglomerációs Gazdaságok Európában
ESPON TeDi - Területi diverzitás Európában
EUROISLANDS - Szigetek fejlesztése: európai szigetek és a kohéziós politika
METROBORDER - Határokon átnyúló policentrikus nagyvárosi régiók
SS-LR - Térbeli forgatókönyvek: új eszközök helyi-regionális területi szintek számára
SURE - A siker útja a konvergencia régiók gazdaságai számára

4. prioritás: Kapitalizáció - az ESPON kontaktpontok transznacionális hálózati tevékenységei

Városok társadalmi kihívásai –
esélyegyenlôség, bûnmegelôzés

További részletek a projektekr l www.espon.eu oldalon találhatók.

A pályázati rendszerben m köd programba hazai intézmények is bekapcsolódhatnak. A kutató, tervez
intézetek a projektek végrehajtásába, az önkormányzatok, régiók, megyék, minisztériumok az egyes kutatási
igények megfogalmazásával a kutatási témák megrendelésébe és a projektek végrehajtásába, hasznosításába.
A programban a társfinanszírozás a nemzeti befizetésekb l valósul meg, így a projektekben nincs szükség
önrész biztosítására. A következ pályázati kiírás meghirdetésére várhatóan 2010 szeptemberében kerül sor.
HAZAI HÁLÓZAT
A hazai kontaktpont a tájékoztatás mellett a program keretében a témakörrel kapcsolatos szakmai
m helymunkának is fórumot kíván biztosítani rendezvényei, hírlevelei és honlapja révén.
MAGYAR KONTAKTPONT
VÁTI Nonprofit Kft. Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
Irodavezet : Salamin Géza
Tel.: 06 1 224 3268, E-mail: espon@vati.hu, Web: www.espon.eu, www.espon.hu
A kapcsolattartás, koordináció és közvetítés operatív feladatait a VÁTI Nonprofit Kft. Nemzetközi, Területpolitikai és
Urbanisztikai Irodája látja el, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi F osztálya,
mint hivatalos magyar ESPON kontaktpont megbízásából.
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Tisztelt Olvasó!
A Falu Város Régió kezdettôl felvállalt kettôs küldetése, hogy a területfejlesztés, urbanisztika és a területrendezés szakmai folyóirataként az elmélyültebb tudományos eredményeket prezentáló cikkek, tanulmányok
megjelentetése mellett a szakmai közélet számára is egy sokszínû, informáló, és a gyakorlati példákat is bemutató fórumot teremtsen. Ezt a sokszínûséget, többféleséget szeretnénk a jövôben is tovább vinni, ugyanakkor fontossá vált, hogy a különbözô mûfajú tartalmakat formailag is elkülönítsük egymástól. Ezért korábbi
ezirányú törekvéseinket megerôsítve és rendszeressé téve rovatokba soroljuk cikkeinket.
Elkülönült rovatokat alkotnak a hosszabb lélegzetvételû, tudományos igényû és színvonalú – tudományos
fokozattal bíró szakmai lektorok által minôsített – írások (TANULMÁNY rovat); valamint a rövidebb, vagy
a gyakorlati élet tapasztalatai, jó példái alapján megfogalmazott, véleményeket és vitát megjelenítô illetve
szakpolitikai intézkedéseket összefoglaló „praktikusabb” cikkek (MÛHELY rovat). Önálló rovatot kapnak a
szakmai közélet eseményei (FÓRUM) és a lapszám tematikájához szorosan nem kapcsolódó, vagy nemzetközi perspektívával foglalkozó cikkek (KITEKINTÉS) is. A rovatok nem minden esetben jelentenek összefüggô
blokkot beazonosításukhoz az oldalak szélén megjelenô színes „fülek” nyújtanak segítséget.
Megtisztelônek tartjuk, hogy a témakörhöz kapcsolódó doktori iskolák, tudományos mûhelyek többségében
elismerik a Falu Város Régiót mint szakmai-tudományos publikációs fórumot. Az érintett intézmények publikációs minôsítésének támogatására ajánljuk, hogy a jövôben elsôsorban tudományos-szakmai rovat(ok)ba
(jelenleg TANULMÁNY) tartozó cikkeinket fogadják el tudományos értékû publikációnak. Ezek azok a tanulmányok, ahol a független tudományos fokozattal rendelkezô szakember lektori közremûködését minden
esetben biztosítjuk.
Az elmúlt évek tapasztalatai igazolták, hogy az évi 3-5 megjelenés mellett az egy-egy témához kapcsolódó, esetenként vendégszerkesztôk közremûködésével kialakított, tematikus Falu Város Régió számok idôtállóbbak
és magasabb szakmai értéket tudnak megjeleníteni, és egyúttal a rendszeres elôfizetôinknél szélesebb, alkalmi kör számára is fokozott érdeklôdésre tartanak számot. Éppen ezért megteremtettük annak a lehetôségét,
hogy az egyes lapszámok a készlet erejéig megvásárolhatóak legyenek a Váti Nonprofit Kft. Dokumentációs
Központjában.
VÁTI Nonprofit Kft. - Dokumentációs Központ
1111 Budafoki út 59.
T: +36(1)2792610, +36(1)3610206
Nyitva tartás: hétfô, szerda, csütörtök 8-12.00 és 13-16.00 óra közt
A magam és a lap kibôvült szerkesztôbizottsága nevében is kívánom, hogy a Falu Város Régió a jövôben is
hatékonyan segítse szakmai és közéleti tájékozottságát!

Salamin Géza
Fôszerkesztô
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Városok az emberért
Cities for people
The elaboration of integrated urban strategies and plans as well as stakeholder involvement offer great challenge to local
governments officials, to officials of authorities announcing tenders and of ministries responsible for sector policies. The
lack of experience leads to confusion. In this period of the change of urban planning paradigm the physical planners
with classical education are in need of new ideas from outside of their conventional view, and need to get acquainted
with successful cases of local level public involvement. In this thematic issue of our journal Falu Város Régió articles
concerned with the human and social aspects of urban development and change, such as crime hazards and community
safety, educational and housing segregation, demographic problems and migratory trends are published.
Paulhans Peters klasszikussá vált, a hatvanas
években keletkezett könyvében – amelynek a címét
kölcsönvettük – hitet tesz az emberközpontú várostervezés mellett, igaz, ô ezt építészként, a városépítészet oldaláról teszi. Hogy a könyve megjelenése óta
eltelt évtizedek a számos esemény dacára még nem
hoztak elegendô változást az urbanisztika módszertanában, jól mutatja az alábbi idézet:
„Egyre gyakrabban emlegetik a városokat a tudásra alapozott gazdasági megújulás motorjaként,
ugyanakkor éppen a városokban jelentkeznek a
legkoncentráltabban a társadalmi és környezeti
problémák is. A két tény együttes megjelenése világosan jelzi, hogy a városoknak a továbbiakban el
kell szakadniuk hagyományos, tisztán fizikai, terület-felhasználási tervezôi szerepüktôl, és új utakat
kell találniuk a gazdasági és szociális viszonyokat
érdemben befolyásoló integrált tervezésben.”
Az URBACT EU-program – amelynek ismer
tetôjébôl a fenti mondatok származnak – éppen
ezért a társadalmi szempontok figyelembe vételét, a
lakosság aktív bevonását a tervek valóra váltásában,
a partnerségben való sokszereplôs városfejlesztést,
az erre irányuló új módszerek keresését helyezi a fókuszba. Ahogyan azt a közelmúltban megrendezett
„Városrészek mindenkinek” kiállítás és kiadvány is
bizonyította, a nálunk fejlettebb országok hatalmas
erôfeszítéseket tesznek a fizikai indíttatású várostervezés „humanizálásért”.
Magyarországon néhány kísérlet, jó szándékú és
több-kevesebb sikerrel megvalósított példa után
azt láthatjuk, hogy a hasonló elvek alapján felépített szociális városrehabilitáció megkerülhetetlenné
tette a tényleges együttmûködés kérdését. Ezek a
követelmények megfelelô ismeretek, tapasztalatok
híján egyelôre hatalmas kihívást jelentenek nemcsak az érintett önkormányzatok, de nem egyszer
a pályázatokat kiíró szervezetek vagy a szakmát
irányító minisztérium(ok) munkatársai számára
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is. Még meglehetôsen idegen a hivatali gondolkodástól az az „integrált” megközelítés, ami egyebek mellett az állampolgárok közremûködésére,
felelôsségvállalására épít. Amikor azt olvashattuk
egy német ismertetôben, hogy egyes városok közterület-fenntartó cégei bizonyos közterületeket – a
hozzájuk tartozó összeggel együtt – fenntartásra
átadnak az erre vállalkozó lakosok, illetve szervezeteik számára, kollégáink hitetlenkedve csóválták
a fejüket, mondván: érdekes lenne megnézni, mi
történne nálunk ilyen esetben. Arra gondoltak, hogy
a magyarok a feladat elvégzése nélkül eltennék a
pénzt, nem tudtak arról, hogy a nyolcvanas évek
második felében egyes tanácsok Budapesten néhány
évig már sikeresen mûködtettek hasonló rendszert
kisebb közparkjaik fenntartására, ápolására.
A fenti példák azt mutatják, hogy a várostervezésnek az EU-forrásokhoz társuló követelmények
miatt beinduló tervezési paradigmaváltása során
a szakmának különösen nagy szüksége van a nem
mûszaki ismeretek, sikeres esetek, a társadalom
egyes csoportjainak aktív, cselekvô részvételét bemutató jó példák ismeretére. Leginkább most fontos
mindez, amikor az európai városfejlesztési források
felhasználása során a közeli hónapokban a szociális
városrehabilitáció „felfutása” várható országszerte.
Ezért döntött úgy a Falu Város Régió szerkesz
tôsége, hogy tematikus számot szentel a városokat
érintô társadalmi kérdéseknek, hozzájárulva ezzel is a terület- és településfejlesztés szûk szakmai
diszciplínájának „humanizálásához”. A lapszám
két-három nagyobb témára fókuszál a városokat
érintô számtalan lehetséges társadalmi kihívás közül, ezek a társadalmi bûnmegelôzés kérdései és
jó gyakorlata, az oktatási és lakhatási szegregáció
elleni politikák és cselekvési kísérletek, illetve a demográfiai és fôként a migráció társadalmi kohéziós
nehézségei. Nem célunk sem priorizálni a témák
közt, sem átfogó képet adni a városok társadalmi kihívásainak teljes spektrumáról, inkább az egyes té-
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Városi társadalmi kihívások

mák, problémák és lehetséges kezeléseik közti szoros és többrétû kapcsolatra hívjuk fel a figyelmet.
Arra kívánunk hatni cikkeink segítségével, hogy
az „integrált” városfejlesztés ne csupán egy újabb
divatszó legyen. Ha városok, városrészek komplex
megújítása a cél, akkor egyszerre kell foglalkozni az
oktatási és lakhatási szegregációval, sôt, a városfejlesztési prioritások meghatározásakor (pl. belvárosi
rehabilitáció) figyelembe kell(ene) venni azok iskolai, ellátási körzetekre való hatását is. A társadalmi
bûnmegelôzés gyakorlatáról szóló beszámolókkal
arra világítunk rá, hogy a társadalmi bûnmegelôzés
lényegesen hozzájárulhat a városi közterek fizikai
megújulásához éppúgy, mint a tanulmányi eredmények javulásához vagy a generációk és társadalmi
csoportok közti tolerancia, elfogadás növeléséhez.
A kihívás komoly: a bûnözés és erôszak az egyik
legégetôbb probléma az európai megkérdezettek
szerint (a Szonda felmérése során az európai megkérdezettek 35%-a, a magyarok 24%-a tartja a leg-

Ongjerth Richárd
ügyvezetô igazgató
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft.
1094 Budapest Liliom u. 48.
Tel.: +36 1 215-5794, fax: +36 1 215-5162
Mobil: +36 30 311-3540
E-mail: ongjerth@t-online.hu
www.mut.hu
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fontosabb problémának, míg a szegénységet és társadalmi egyenlôtlenséget minden második magyar
súlyos társadalmi problémának látja). A gazdasági
válság és munkanélküliség ráadásul növeli a sérülékeny társadalmi csoportok kiszolgáltatottságát
és elesettségét, miközben jellemzôen nem fokozza
a szolidaritást és a segítôkészséget. Vannak azonban pozitív jelek is. Lapunkban jó példákat ismerhetünk meg a városi szegénység és bûnözés elleni
sikeres akciókról a nagyvilágból, de elôremutató
hazai kezdeményezésekrôl is olvashatunk, mind a
hódmezôvásárhelyi oktatási átszervezés, mind az
esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika vagy éppen a már emlegetett társadalmi bûnmegelôzést célzó szerteágazó akciók, civil szervezôdések kapcsán.
Mindez azt jelzi, érdemes figyelmet fordítanunk
a városfejlesztés „humán” oldalára, mert, ahogy
Kevin Lynch fogalmazott: „a város formái, aktuális
mûködésük, az eszmék és értékek, melyeket az emberek hozzájuk kapcsolnak, egységet alkotnak”.

Tomay Kyra, PhD
tervezô-elemzô, szociológus
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési
és Értékelési Igazgatóság
Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
T: 2243100/4556, Mob.: +3630/3484206,
E-mail: ktomay@vati.hu
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Hírek, események

Tervezzük együtt városi jövônket!
ENSZ Habitat Day
Planning our urban future together - UN Habitat Day
With the slogan “Planning our urban future together” a joint event was organised on 5th of October 2009, on the
UN World Habitat Day by the Hungarian Society for Urban Planning and the National Focus Point of the European
Urban Knowledge Network operated by VÁTI Nonprofit LIC. Side by side with professional discussions several “good
practices” and projects were presented, for example the regeneration project of Mátyás square and Havanna housing
estate in Budapest, city centre renewal program in Tatabánya, association of street shops in Gyôr and integrated Roma
program in Huszár housing estate in the city of Nyíregyháza.

„Tervezzük együtt városi jövônket!” jelszóval, a
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. keretében mûködô Európai
Városi Tudáshálózat (European Urban Knowledge
Network - EUKN) közös rendezvényt tartott 2009.
október 5-én az ENSZ Habitat Világnap alkalmából.
A szakmai diskurzus mellett számos példaértékû
projektet mutattak be, úgy mint a budapesti Mátyás
tér és a szintén fôvárosi Havanna lakótelep rehabilitációját, Tatabánya városközpont-megújító programját, a gyôri üzletutca-szövetség vagy a nyíregyházi
Huszár lakótelep integrált roma programját.
A rendezvényt megnyitó Salamin Géza (VÁTI)
elmondta, hogy a VÁTI Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Irodája (NTUI) a nemzetközi
jelenlét, együttmûködés és a hazai tudástranszfer
erôsítése érdekében ellátja a városok fejlesztésével,
tervezésével és szervezésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok megosztására és becsatornázására létrejött EUKN hálózat nemzeti fókuszponti
feladatait. Az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN)
az európai országok kezdeményezésére jött létre,
azzal a céllal, hogy a városok tanuljanak egymástól,
és az újabb kihívásokra egymás tudását felhasználva legyenek képesek reagálni. Emellett két további
európai programban: az ESPON - Európai Területi
Megfigyelési Hálózatban és URBACT-ban is kontaktpontként mûködik a VÁTI NTUI.
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Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatója olyan
paradigmaváltást érzékel a várostervezésben, amely
a városfejlesztés sikerének kulcsát a gazdasági szféra és a lakosság bevonásában, a nemzetközi tapasztalatok átvételében látja. A MUT és az EUKN nemzeti fókuszpontja között stratégiai szövetség alakult
ki, hiszen egymás munkáját közvetlenül tudják
erôsíteni a közös célok mentén. Amellett, hogy a
várostervezéssel kapcsolatos vitáknak teret adnak,
mind a VÁTI, mind pedig a MUT segíti az urbanisztikai témájú kutatásokat és a várostervezéshez
szükséges információk feltárását.
Radvánszki Ádám, tudásmenedzser elmondta, hogy az EUKN egy jól használható, könnyen
hozzáférhetô és naprakész információs bázis, amely
közel ötezer dokumentumot tartalmaz a városi közbiztonság, bûnmegelôzés, társadalmi befogadás, közlekedés, környezet, gazdaság és lakásügy kérdéseirôl.
Rövid példán keresztül szemléltette a rendszer
mûködését és felhasználóbarát jellegét. „Az EUKN a
városokról, a városoknak szól. A www.eukn.eu oldal
szolgáltatásain túl a VÁTI-ban mûködô Nemzeti Fókuszpont rendezvényeivel, hírlevelével, honlapjával
magyar nyelven is tájékoztat, és gyûjti a városainkban megvalósuló fejlesztések jó példáit, amelyekbôl
az európai városok tanulhatnak. Az EUKN hazai
tevékenységének célja, hogy a hazai városfejlesztés
nyitottabbá váljon, a napi gyakorlatban is hasznosítsa azt a tudást, ami Európában felhalmozódott,
valamint a magyar városok is megoszthassák Európával tapasztalataikat. A tapasztalatcserét kívánjuk
erôsíteni hazai és nemzetközi rendezvényeinkkel is,
többek között terveink szerint a jövô évi európai konferencia megrendezésével”- mondta Radvánszki.
Az elôadások sorában elsôként Schmidt Csaba, alpolgármester tolmácsolásában Tatabánya városközpont rehabilitációját ismerhették meg a résztvevôk,
amelyet a városvezetés helyi vállalkozók bevonásával tervezett és valósít meg.
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Dr. Juharos Róbert, Budapest VIII. kerületének
városfejlesztési tanácsnoka beszámolt a kerületben
zajló Magdolna Negyed
programról és a terület
szívében található Mátyás tér közterület-rehabilitációjáról. A szociális
városrehabilitációs program egyik legfôbb eleme,
hogy a helyi lakosokat, civil szervezeteket is bevonják a megújulásába. Remekül példázza ezt a „Zöld
udvar” program, amelynek keretében a lakók a ZöFi
segítségével teszik rendbe a közös belsô udvarokat.
A kerület megújításának lényegi eleme a szociális
kapcsolatok élénkítése, amelynek mostantól a Mátyás téri Közösségi Ház („Kesztyûgyár”) ad otthont.
Csizmadia Ferenc, a Gyôri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke azt mutatta be, hogy miként fogtak
össze a történelmi belváros kereskedelmi egységei
Gyôr városában, hogy visszavonzzák a konkurens
városszéli bevásárlóközpontok által „elcsábított”
vevôket. Annak érdekében, hogy újra versenyképesek legyenek, közös logóval, programokkal, összehangolt, egységes nyitvatartási renddel és a parkolás kérdésének megoldásával álltak elô.
Erdélyi László, a Budapest XVIII. Kerületi Önkormányzat városüzemeltetési, intézményirányítási és
koordinációs irodájának vezetôje a Havanna lakótelep társadalmi részvétellel történô rehabilitációját
mutatta be. Ennek a programnak is elemi része volt
a helyi lakosság és különféle szervezetek bevonása a
parkosítással, felújításokkal és közösségi programokkal megvalósuló élhetôbb környezet kialakításában.
Tóthné Csatlós Ildikó, a Nyíregyházi Önkormányzat Szociális Irodájának képviseletében a nyíregyházi Huszár telep roma lakosságának integrációját cél-
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zó projektekrôl beszélt. A szociális feszültségekkel
teli, nagyjából 90%-ban romák által lakott, mintegy
kétezer lakosú Huszár telep esetében a város vezetése úgy döntött, hogy szociális városrehabilitáció
keretében felzárkóztatja a városrészt. Kitörési
lehetôséget szeretnének biztosítani az itt élô lakosságnak, ezért az itteni szegregált iskolát megszüntették, és a város más iskoláiba integrálták a gyerekeket. Az iskola épületébôl egy közösségi teret,
a „Huszárvárat” alakították ki, amely képzésekkel,
szociális programokkal várja a helyi lakosokat.
Gasztonyi Eszter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagysikerû gyôri „Veled-érted” programját
mutatta be.1 A program a plázákban csellengô fiatalokat szeretné hasznosabb szabadidô-eltöltésre ösztönözni. Tavaly modellprogramként indult a kezdeményezés, de két nyertes pályázatnak köszönhetôen
idén júliustól további három évre biztosítani tudják
a program folytatását. A Gyôr Plázában bérelt helységben kortárs segítôk, pedagógus, illetve rendôr
önkéntesek különbözô programokkal, önismereti
foglalkozással, kreatív- és sportfoglalkozásokkal
várták a fiatalokat. A programot – amely sikerét
fôként a kortárs önkénteseknek, a sokszínû partnerségi kapcsolatainak (egyetemek, iskolák, plázák,
rendôrség) és sikeres médiakommunikációjának
köszönheti – Magyarország idén jelöli az Európai
Bûnmegelôzési Díjra.
Ez a fórum is arról tett bizonyságot, hogy a városfejlesztés nemcsak a jó tervezôi munkával, hanem
több nézôpont és partner bevonásával válhat igazán
sikeressé. A legfontosabb pedig az, hogy azokat,
akikhez és akikért szól a rehabilitációs program, tehát a helyi lakosokat, szervezeteket mindenképpen
ösztönözzük a folyamatokban való részvételre.

Összeállította: VÁTI, NTUI

A programról részletesebben olvashatnak a jelen lapszámban!
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Mitôl lesz családbarát egy város?
Ajánlásokat fogalmaztak meg a VÁTI Nonprofit Kft. keretében mûködô Európai
Városi Tudáshálózat (EUKN) 2009. november 11-én megtartott konferenciáján
What makes a city family-friendly? Recommendations were formulated at the VÁTI conference
Sidewalks accessible also with baby carriages; institutions equipped with nursing rooms and nappy changing facilities;
toilets in the playgrounds. Such tangible developments are the best signs of family-orientation in a city. At the conference
organised by the European Urban Knowledge Network (EUKN), which operates under the auspices of VÁTI Nonprofit
Llc., speakers presented examples of good practices in addition to talking about the deficiencies. During the closing
debate participants formulated recommendations with the aim of promoting family friendly values; engagement and
activity of cities to help in creating an environment suitable for raising children.
Babakocsival is használható járdák, szoptató és pelenkázó helyekkel ellátott intézmények, vécé a játszótereken. Az ilyen kézzelfogható fejlesztések jelzik talán leginkább, hogy milyen egy családbarát
város. A VÁTI Nonprofit Kft. keretein belül mûködô
Európai Városi Tudáshálózat (EUKN) konferenciáján a hiányosságok számbavétele mellett mûködô
példákat is bemutattak az elôadók.
Az Európai Városi Tudáshálózat (European Urban
Knowledge Network - EUKN) az európai országok
kezdeményezésére jött létre, azzal a céllal, hogy a
városok tanuljanak egymástól, és az újabb kihívásokra egymás tudását felhasználva legyenek képesek reagálni. A hálózat hazai fókuszponti feladatait
a VÁTI Nonprofit Kft. látja el, mely idén negyedik
városokkal foglalkozó tematikus rendezvényét tartotta 2009. november 11-én „Családbarát város” címen. A rendezvényen civil szervezetek képviselôi,
várostervezôk, önkormányzati döntéshozók és szakemberek vettek részt.
Ma a nagyvárosokban élô fiatal párok jelentôs része elsô gyermekével kiköltözik az agglomerációba,
és késôbb gyermekeik már oda is születnek – nem
véletlen, hogy a magyarországi népszaporulat a Budapest körüli településeken kiemelkedôen magas.
Ez egyértelmûen annak a jele, hogy a nagyvárosok
jelenleg nem igazán gyermek- és családbarátok. A
fôváros belsô kerületeiben már a lakosság jelentôs
hányadát teszik ki a nyugdíjasok - figyelmeztetett
Salamin Géza és Tomay Kyra a VÁTI Nonprofit Kft.
munkatársai. Felvezetô elôadásukban a gyerekszám
csökkenésének és a családok városokból való kiköltözésének veszélyeire hívták fel a figyelmet, de kitértek
a gyermekvállalást akadályozó tényezôkre és ezek
területi egyenlôtlenségeire is. Ma az Európai Unión
belül egyedül Franciaországban van akkora mértékû
termékenység, ami stabilan fenntartja a népességszámot, elemezték ennek okait a helyes családpolitikától
a családformák rugalmasságáig.
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete évrôl
évre átadja a Családbarát Önkormányzat díját, ami
sok szempontból különleges – például, hogy nem
lehet rá pályázni, hanem az ott élôk jelentik a szervezetnek, ha jó példával találkoznak. Idén Budapest
XVI. kerülete, Nagykôrös, Pusztavám, Szentendre és
Veszprém érdemelték ki az elismerést, melyet mindegyik város más és más tevékenységével érdemelt
ki: utazási kedvezményt, babakötvényt vagy épp jól
mûködô szociális háló kialakítását díjazták az elismeréssel.
Szombathy Márta és Kardosné Gyurkó Katalin
elôadása nem csak az önkormányzatok, hanem az
önszervezôdô közösségek fontosságára is rávilágított: Érden például összefogtak a családok, hogy
olyan buszmenetrendet tervezzenek, amellyel az iskolába épp úgy elérnek a gyerekek, mint a felnôttek
a munkahelyükre.
Fleischer Judit, a Babakocsisokk kezdeményezés
vezetôje kézzelfogható példákkal mutatta be a babakocsis közlekedés nehézségeit: az amúgy is szûk
járdát sokan parkolónak használják, a forgalmas
csomópontok csak lépcsôzéssel közelíthetôk meg
stb. Ugyanakkor a közintézményekbôl hiányoznak a
pelenkázáshoz, szoptatáshoz szükséges helyszínek,
miközben a parkokat láthatóan nem a kisgyermekesek igényeinek megfelelôen alakítják ki.
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A fórum második felében családbarát települések
példái kerültek bemutatásra. Robozné Schônfeld
Zsuzsanna, Tata alpolgármestere, Dr. Versitz Éva, a
szolnoki önkormányzat osztályvezetôje és Varga Ferenc, a soproni önkormányzat csoportvezetôje nem
csupán arról beszélt, hogy mi mindent tettek azért,
hogy család- és gyermekbarát településsé váljanak
(a helytörténeti oktatáson át az iskolai almaosztáson keresztül a drogprevencióig), de ami legalább
ilyen fontos, kitértek a forrásokra is. Ezen a területen ugyanis nincs túl sok pályázati lehetôség, és ha
olyan programmal szeretne elôrukkolni egy település, mint mondjuk Tata, akkor az átcsoportosítás
„trükkjei” mellett a magántôkét is meg kell hogy
mozgassa.
A vitában felszólalt Dr. Dietz Ferenc, az ugyancsak
„családbarát város” díjjal kitüntetett Szentendre polgármestere, aki saját tapasztalatait osztotta meg a
közönséggel. Véleménye szerint fontos a szemléletformálás: amikor például Szentendrén nôi parkolóhelyek kerületek kialakításra, legelôször a képviselôket
kellett meggyôzni az ügy fontosságáról.
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A záróvita során a résztvevôk állásfoglalást fogalmaztak meg, mellyel a városok családbarát, gyerekvállalást támogató értékválasztását, elkötelezôdését
és cselekvését kívánják elômozdítani.

Összeállította: VÁTI, NTUI

Hogy a családok szempontjainak figyelembe
vétele nem csak a közintézményekben vagy civil
szervezeteknél lehetséges, azt jól igazolta Tóth Kata
elôadása. A National Instruments debreceni leányvállalatánál bebizonyították, hogy az alkalmazottak
családi életével nem csak hogy összeegyeztethetô
a munka, de meg is éri odafigyelni arra. Az eredmények – a díjakon túl – a jobb teljesítményben,
erôsebb lojalitásban is jelentkeznek.
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ÁLLÁSFOGLALÁS A CSALÁDBARÁT VÁROSOKÉRT
készült az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN) Nemzeti Fókuszpontja a VÁTI Nonprofit
Kft. által 2009. november 11-én megrendezésre került „Családbarát Város” címû szakmai
mûhelyrendezvénye alapján
Miért fontos a családbarát város?
A társadalom önfenntartó- és eltartó képessége szempontjából egyre nagyobb gondot jelent Európa országai
ban és Magyarországon különösen a társadalom elöregedése, a csökkenô gyerekszám, a természetes fogyás, a
küszöbön álló demográfiai válság. Az elôrejelzések szerint 2025-ben minden ötödik európai 65 éves vagy annál
idôsebb – nyugdíjas – lesz, akiket egy fogyatkozó aktív
népesség tart majd el. E kihívás a városokat sajátosan és
bizonyos vonatkozásban fokozottan érinti. A nagyvárosok kedvezôtlen környezeti-társadalmi folyamatai és a biztonság hiánya miatt a családosok egyre nagyobb hányada költözik ki a városokból. A városközpontok népessége
nem egyszerûen csökken, hanem éppen a legaktívabb és
mobil gyermekes családok hagyják el nagy arányban,
miközben az ott maradó népességnek mind nagyobb hányadát teszik ki az idôs, inaktív személyek. Mindez olyan
feszültségekhez, a generációk izolációjához, a társadalmi
szolidaritás csökkenéséhez, a kiköltözésekbôl adódó környezeti-társadalmi, közlekedési és gazdasági feszültségekhez vezet, amelyek sürgôs beavatkozást igényelnek.
A rendezvényen részt vevô civil szervezetek, tervezôk,
önkormányzati döntéshozók és szakemberek határozott
álláspontja, hogy e kedvezôtlen folyamatok ellensúlyozására, a családalapítás ösztönzésére és a gyermekes családok megtartására tudatos várospolitikával, szemléletformálással és konkrét akciókkal lehet és kell is válaszolni
az alábbiak szerint.

A városok családbaráttá tétele
Ahhoz, hogy egészséges, megújulásra képes társadalom és helyi közösségek jöjjenek létre, határozott elkötelezettségre van szükség amellett, hogy városaink a
családok számára vonzó, gyerekvállalást támogató környezetté és társadalmi közeggé váljanak.

Mire van szükség a városok családbaráttá válásához?
1.) ÉRTÉKVÁLASZTÁS, SZEMLÉLETVÁLTÁS
• Stabil, helyi családpolitika és az ezzel kapcsolatos
célkitûzések határozott felvállalása
• A gyermekvállalás közösségi szerepének, fontosságának tudatosítása a helyi társadalom számára, a
gyermeket vállalók megbecsülése
• Családbarát példák támogatása és népszerûsítése
• Generációk együttélésének támogatása
12

2.) AKADÁLYMENTES, CSALÁDBARÁT KÖRNYEZET ÉS KÖZLEKEDÉS
• Fizikai akadálymentesítés a gyalogos és közösségi
közlekedésben, intézményekben, hivatalokban és a
piaci alapon szervezôdô szolgáltatásokban
• Tiszta környezet: levegô, közterek, utcák
• J átszóterek, közösségi terek, családbarát lakókörnyezet
• Gyalogos és biztonságos szélességû (gyermekek
által is használható) kerékpáros közlekedés, ezek
elônyben részesítése az autókkal szemben
• Zöld területek védelme, bôvítése, használatának,
elérhetôségének és biztonságának fejlesztése
• Társasházak gyerekbarát átalakításainak támogatása
3.) BIZTONSÁG A GYERMEKEKNEK
• Biztonságos környezet és közlekedés (pl. bûn
megelôzés)
• A lakóövezetek biztonságát és környezetvédelmét
szolgáló forgalomszervezés – forgalmas utak elkerüljék a lakóterületeket
4.) CSALÁDBARÁT INTÉZMÉNYRENDSZER ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK
• Gyermekjóléti és családokat érintô oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltatások megfelelô
minôségben, kapacitásokkal és elérhetô módon
•A
 nyagi és természetbeni támogatások (pl. étkeztetés,
iskolakezdési támogatás, utazási kedvezmények, stb.)
• Egészségvédelem: prevenció, sportolási lehetôségek,
szûrések, védôoltás, stb.
5.) CSALÁDBARÁT FOGLALKOZTATÁS ÉS MUNKAHELYEK
• Rugalmas munkaidô, távmunka
• A nôk munkába való visszatérésének segítése
• Távmunka városi feltételeinek megteremtése pl. Wi-Fi
6.) TERVEZÉS
• A fenti szempontokat következetesen figyelembe
vevô várostervezés, rendezés építésszabályozás
•Városok belterületén megfelelô környezeti minôségû,
vonzó, intézményekkel jól ellátott zöld lakóterületek
szervezett kialakítása
• Családbarát városrehabilitáció
• Hosszú távú szemlélet, lakossági és civil bevonás és
kontroll
English version is available at www.eukn.hu.
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Demográfiai kihívások az európai
és magyar városokban1
Demographic challenges of the European and Hungarian urban areas

TANULMÁNY

Whereas in a global context large-scale population growth is one of the main demographic challenges of the 21th century
in Europe and in the post-industrialised societies in general, ageing and increase of dependency ratio are the most
important challenges. As part of the Second Demographic Transition (SDT, Van de Kaa, 2002) started in the 1960s,
total fertility rate has remained below the mortality ratio, hereby falls under replacement rate. If this demographic
deficit is not balanced by international immigration, the natural decrease results in total population shrinkage. Behind
this general picture, there are significant territorial differences: the various positions within the settlement network can
be characterised by different demographic processes. Metropolises and metropolitan regions often experience opposite
or at least different demographic phenomena from those of rural regions. While European metropolises are still the
dynamic centres of socio-economic growth, attract young, highly skilled and professional workers; rural regions, old
industrial urban areas and peripheries are usually the emitters of this migration. Thus not only the natural decrease,
but out-migration also intensifies shrinking and ageing of the local population. Hence, it is not only the transition
of the social and demographic composition of the population, but also a territorial realignment both at the European
and at the metropolitan levels. These demographic processes occur not only in the Western, but also in the Central and
Eastern European regions, in Hungary too. We have to face the same demographic challenges as the Western countries,
while international immigration is lagging behind. The unfavourable demographic phenomena can lead to serious socioeconomic problems and significant political conflicts.
Kulcsszavak: második demográfiai átmenet, elöregedés, migráció, magyar és európai városok
A XXI. század legfontosabb demográfiai kihívása
globális tekintetben a túlnépesedés, ezzel szemben
Európában és a posztindusztriális társadalmakban
általában a népesség öregedése, és ezzel kapcsolatban az eltartási teher növekedése jelent gondot.
Az 1960-as, 1970-es évektôl szinte minden európai
országban folyamatosan csökkenô, stagnáló születésszám oda vezetett, hogy a termékenységi ráta a
legtöbb országban alatta marad a halálozási arányszámnak, ezáltal a helyettesítô érték 2 alá esik. Ha a
demográfiai deficitet a világ más tájairól származó
bevándorlás nem egyenlíti ki, a természetes fogyás
tényleges fogyásba megy át. Ennek következtében
a népesség száma néhány országban már elkezdett
csökkenni (Ausztriában, Dániában, Németországban és Magyarországon, nálunk 1985-ben kezdôdött
el ez a folyamat). Ugyanakkor számos európai országban az 1970-es években megindult nemzetközi bevándorlás kompenzálja a természetes fogyást.
Még a bevándorlás szigorításával, korlátozó intézkedések bevezetésével jellemezhetô 1990-es évtizedben is a legtöbb nyugat-európai országra egy
alacsony, de pozitív nettó vándorlási nyereség volt
jellemzô.

Az alacsony termékenység és halálozás, az elöregedés és a kismértékû bevándorlás eredményeként –
az ENSZ elôrejelzéseinek megfelelôen – 1985 és 2025
között Európa lakossága 492 millióról „mindössze”
524 millióra nô, miközben a Föld lakossága szinte megkétszerezôdik (4,5 milliárdról 8,2 milliárdra
emelkedik), ezáltal Európa viszonylagos demográfiai súlya a XXI. században mindvégig jelentôsen
csökkenni fog.

A második demográfiai átmenet
A második demográfiai átmenet elmélete 1986-ban
született (Van de Kaa, 2002.) a fejlett ipari országok
demográfiai folyamatainak vizsgálata alapján, miután – a kutatók indoklása szerint – a nyugati országok
demográfiai folyamatai az (elsô) demográfiai átmenet
elméletétôl minôségileg eltérô folyamatokat hoztak
létre. A második demográfiai átmenet legfôbb sajátossága a termékenység tartós – a helyettesítési érték alá
esô – csökkenése, amely egy demográfiai egyensúlyvesztést eredményez. A népességszámot meghatározó
másik két változó – a halandóság és a vándorlás – hatása viszonylag jelentéktelen marad, bár a népességcsökkenést a nemzetközi vándorlás kompenzálhatja.

A cikk a VÁTI TTÉI NTUI gondozásában készült “Településhálózat-fejlesztéshez kapcsolódó demográfiai és képzettségi vizsgálat” alapján íródott, az adatfeldolgozást Ercsei Kálmán segítette, a térképeket Eszenyi Orsolya készítette.

1

2
A helyettesítô érték olyan szám (2,1 gyerek/nô), amelynek elérése biztosítja a születések és a halálozások közötti egyensúlyt, vagyis azt, hogy a népességszám
hosszabb ideig változatlan maradjon.
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1. ábra: Az elsô és a második demográfiai átmenet
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forrás: van de Kaa (1999)

A fenti ábrán (1. ábra) az elsô és második demográfiai átmenetnek a nemzetközi vándorlás egyenlegével kiegészített együttes modelljét láthatjuk.
Ugyan a modell részben elôrevetítése a jelenlegi
trendeknek, az várható, hogy a születési ráta tartósan alatta marad a halálozásinak, mivel egyre kevesebb nô szül egyre kevesebb gyereket. Ez a helyzet
alapvetôen átalakítja a korstruktúrát, és a népesség elöregedéséhez vezet. Az elôrejelzések szerint
2025-ben minden ötödik európai 65 éves vagy annál
idôsebb – nyugdíjas – lesz, akiket egy fogyatkozó
aktív népesség tart majd el. A nemzetközi bevándorlás ellensúlyozhatja ezt, amennyiben elsôsorban
az aktív korúak bevándorlása jellemzô.
A második demográfiai átmenet okait vizsgálva
mindenekelôtt az értékrend és a családmodell átalakulását emelik ki a kutatók. Míg az elsô demográfiai
átmenet hátterében a „polgári” családmodell állt, a
második demográfiai átmenetre az „individuális”
családmodell jellemzô. A család intézményének
gyengülése a fejlett (elsôsorban az európai) országokban tetten érhetô a házasságkötés és gyerekvállalás idejének kitolódásában vagy elmaradásában, a
házasság nélküli – és ezáltal kevésbé tartós – együttélés mind elfogadottabbá és elterjedtebbé válásában
és a válások számának emelkedésében is. A családmodell és a család intézményének gyengülése együtt
jár az értékrend átalakulásával. A termékenység
alakulását erôsen befolyásolja a társadalmi normák
változása: az 1960-as, 1970-es években a nyugati társadalmak egyre inkább a poszt-materiális értékrend
felé mozdultak el, és ezzel párhuzamosan egyre nyitottabbá váltak az alternatív életformák, háztartásszerkezet és a családmodell pluralizálódása iránt.
A folyamatot befolyásoló tényezôk közt említhetô
többek között a nôk emancipációja, egyre nagyobb
mértékû munkába állása, valamint az oktatásban
töltött évek (és ezzel együtt a fiatal felnôttkor) megnyúlása. (Van de Kaa, 1999., 2002., Champion 1992.)
3
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Az említett folyamatok nemcsak Nyugat-Európát, hanem a kelet-közép-európai térséget is érintik, ugyanazokkal a népesedési és belsô vándorlási folyamatokkal, kihívásokkal (tartósan alacsony
születésszám, elöregedés, növekvô idôskorú és eltartott-arány) kell szembenézniük az ezredforduló
környékén és az elkövetkezô évtizedekben, mint
nyugati társaiknak, miközben a nemzetközi bevándorlás jelentôsen elmarad a nyugatitól,3 ráadásul a
kelet-közép-európai országokból is inkább NyugatEurópa felé vándorol az aktív korú munkavállalók
egy része.

Demográfiai kihívások Európa nagyvárosaiban
Miközben az általános demográfiai trendek tekintetében inkább a népesség stagnálása vagy fogyása és mindenekelôtt elöregedése jellemzi Európát,
nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezen általános
kép jelentôs területi különbségeket rejt maga mögött: a városok, városrégiók és a vidékies, rurális
területek sokszor éppen ellentétes, de legalábbis
jelentôsen eltérô demográfiai folyamatok helyszínei
lehetnek. Míg az európai nagyvárosok továbbra is
a gazdasági-társadalmi növekedés dinamikus központjai, a fiatal, magasan képzett és aktív népesség
gyûjtôhelyei; addig a vidékies területek, volt iparvárosok és perifériák kibocsátói ennek a migrációnak,
ezáltal ezekben a természetes fogyáson túl az elvándorlás is gyorsítja a népesség csökkenését és elöregedését. Tehát nem egyszerûen arról van szó, hogy
átalakul a népesség összetétele az öregedés hatására
és háztartásszerkezet tekintetében, hanem térben is
átrendezôdés figyelhetô meg, mindenekelôtt a vándorlás következtében az európai tér egészét tekintve
éppúgy, mint az egyes nagyvárosok és környékük
finomabb mobilitási mintáit tekintve.
A második demográfiai átmenet és a hátterében
álló értékrend- és életmódváltozás – mint a legtöbb
új társadalmi jelenség – elsôként a városokban, leginkább a nagyvárosokban jelentkezik. A jelentôsebb
francia nagyvárosokban már az 1970-es évek
közepétôl megfigyelhetô a háztartásszerkezet és
-létszám átalakulása és ennek hatásai a nagyvárostérség belsô társadalmi átrendezôdésére (Odgen,
Ray, 2000). Miközben a városok népességszáma
csökkent, a kislétszámú és egyszemélyes háztartások számának emelkedése volt megfigyelhetô
(zömében az egyedül élô idôsek, de a megnyúlt
fiatal felnôttkor következtében az egyedül, vagy
párban, de még nem családban élôk növelték a háztartások számát). Ennek következtében átalakultak a lakásigények, és átrendezôdött a lakáspiac.

A nemzetközi migráció hazai állapotáról részletesebben ld. a jelen lapszámban Kôszeghy Lea: Migránsok a világ nagyvárosaiban és Budapesten c. cikkét.
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Az EU 27 tagállamának mintegy 258 városára
kiterjedô felmérés, az Európai Bizottság által megrendelt; az Eurostat és a nemzeti statisztikai hivatalok által lefolytatott második Urban Audit4 alapján
1996 és 2001 között a vizsgált városok nagyjából
harmadában nôtt (jellemzôen a spanyol, görög, finn
és ír városokban), harmadában stagnált és harmadában csökkent (ide tartozik a kelet-közép-európai
városok zöme) a népességszám. A városrégión belüli átrendezôdéseket tekintve gyakorlatilag minden
városban csökkent a városmagok népessége, míg a
szuburbán gyûrûé emelkedett. Míg általánosságban
az jellemzô, hogy a dinamikus gazdasági fejlôdéssel
jellemezhetô városok népessége is növekvô (ld. a finn
gazdasági centrumokat), addig Kelet-Közép-Európában még a növekvô gazdaságú nagyvárosok népessége is csökkent 1996 és 2001 között, az elöregedés,
természetes fogyás és a szuburbanizáció együttes hatásának eredményeként.
A városok népességszámának és a népesség összetételének alakulását elsôdlegesen a vándorlás befolyásolja: a nagyvárosok vonzereje szélesebb hatókörû, míg a
kisebb városok jellemzôen a környezô vidékrôl vonzzanak lakókat. Az Európán kívüli nemzetközi bevándorlás néhány (spanyol, olasz és holland) nagyvárosban koncentrálódik, míg a német, ír és brit városokban
inkább a más európai országokból érkezô bevándorlás
jelentôs. (State of European Cities Report, 2007.)
A második demográfiai átmenet jelentôs következményekkel bír a térhasználatra és mindenekelôtt
a lakáspiaci keresletre is: a kisebb, egy-kétszemélyes
háztartások számának emelkedése, illetve a nemcsalád jellegû (jellemzôen együtt élô fiatalokból,
egyetemistákból álló) háztartások elterjedése új igényeket generál mind a városi térrel, mind a lakásstruktúrával szemben.

Az Európán kívülrôl érkezô bevándorlás és a természetes szaporodás révén dinamikusan növekvô
népességû déli városokban (elsôsorban Barcelonában és Madridban) például komoly lakáshiány alakult ki a 2000-es években, és jelentôsen emelkedtek
a lakásárak a demográfiai folyamatok következtében. (State of European Cities Report, 2007.)
Azonban a második demográfiai átmenet nemcsak Nyugat-Európát, hanem a kelet-közép-európai
városokat is érinti. A fôként kelet-német tapasztalatokra támaszkodó, de emellett lengyel és cseh
vizsgálatok adataira alapuló elemzés (Steinführer,
A. and Haase, A., 2007) szerint a kelet-európai városokban tapasztalt népességcsökkenés (shrinkage)
elsôdleges oka a családi állapot és életciklus átalakulása, a háztartások létszámának és stabilitásának
csökkenése, illetve mindezek hátterében a posztmateriális és individuális értékek térhódítása áll.5
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A kislétszámú háztartások számának növekedése és
a dzsentrifikáció (azaz a belsô városrészek felélénkülése, felértékelôdése) kéz a kézben járó folyamatok, amelyek alapvetôen átrendezték a városok társadalomszerkezetét. Míg a kislétszámú, egy-két fôs
háztartások jellemzôen a belsô városrészekben koncentrálódnak, a családok továbbra is a szuburbán
gyûrût választják elôszeretettel lakóhelyül. A francia nagyvárosok társadalomszerkezetét vizsgálva
az 1990-es évekre már egyértelmûvé vált a belvárosok státuszemelkedése: az egyedülálló, értelmiségi
és szakértôi munkát végzô, jellemzôen fehérbôrû és
francia származású lakosok felülreprezentációja a
városok belsô történelmi központjaiban.

Mindezen részben független, és idônként egymásnak ellentmondó folyamat következtében a kelet-európai városokban is megjelentek a demográfiai változások kvantitatív és kvalitatív jelei:
– A társadalom korstruktúrája elöregedô;
–A
 fiatalkor és az oktatásban eltöltött idô meghosszabbodik;
– Értékrend átalakulása;
–A
 családalapítás, gyerekszülés idôpontja kitolódik, a gyerekszám csökken;
–A
 házasságban élôk arányának csökkenése, magas
válási és alacsony újraházasodási arány jellemzô;
–M
 indezek következtében a nagyvárosi térségek
(metropolisz régiók) gyors urbanizációja ellenére a nagyvárosok népességszáma az 1990-es
években radikálisan csökkent, fôként a természetes fogyás (születésszám lecsökkenése) és a
masszív elvándorlás, szuburbanizáció következtében;
–E
 nnek ellenére a háztartások száma nôtt (legalábbis Csehország és Lengyelország esetében)
(Odgen and Hall, 2004) miközben méretük folyamatosan csökken;
–A
 népességszám-csökkenést nem ellensúlyozza
a kismértékû – bár fokozódó – nemzetközi bevándorlás.
A hazánkban évtizedek alatt kialakult demográfiai
helyzet sok vonatkozásban a fejlett európai országokban megfigyelhetô népesedési jelenségeket tükrözi,
néhány jellemzôje azonban kelet-közép-európai vagy
éppen magyar sajátosság. A kedvezôtlen népesedési viszonyok súlyos társadalmi-gazdasági problémát jelentenek, és jelentôs politikai feszültség forrásai lehetnek.

A State of European Cities Report tartalmának rövid kivonatát ld. ebben a lapszámban!
A kelet-német városok helyzete speciális, az ottani drasztikus népességcsökkenésének oka elsôsorban az ország nyugati felébe történt átköltözés volt, a jobb
munkahely, életkörülmények reményében.

4
5
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Demográfiai folyamatok és perspektívák a
magyar városokban
A népességszám csökkenése hazánkban elsôsorban
a fôvárost és a regionális nagyvárosokat érintette az
1990-es évtizedben. A fôváros népessége 2001-ben az
1990-es létszám 88%-ára csökkent, míg a regionális
központok népessége kisebb mértékû, a 10 évvel korábbi 97%-ára történô csökkenést könyvelhettek el. Ezzel
szemben a kisebb 1000-10.000 fô közötti népességnagyságú kisvárosok, nagyközségek és mindenekelôtt a
nagyvárosok agglomerációs övezeteit alkotó települések lélekszáma még emelkedett is ebben az idôszakban.
2001 után tovább folytatódott a fôváros népességének
csökkenése, bár a csökkenés üteme némileg lelassult,
miközben a nagyváros környéki szuburbán zónákban
(Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged környékén), a balatoni üdülôkörzetben és fôként a jól prosperáló GyôrBudapest tengely mentén, számos településen további
népességszám-emelkedés tanúi lehettünk. 2001 és 2007
között a fôváros környéki agglomeráció, illetve a regionális központok környezetének népessége tovább nôtt,
akárcsak a Budapest-Gyôr, Budapest-SzékesfehérvárKeszthely tengelyeken elhelyezkedô településeké, míg
az aprófalvas és mezôvárosias-tanyás térségek népessége csökkenést mutatott.
A 2007 és 2021 közötti idôszakra vonatkozó prognózis alapján (Hablicsek, 2007) a fôváros népességének további, bár szolidabb csökkenése mellett megindulhat a kisebb települések népességszámának
csökkenése is: 2014 és 2021 között az 1000 fô alatti

népességnagyságú községek népességszáma is 9697%-ra csökken. Az általános népességfogyás ugyanakkor területileg differenciáltan jelentkezik majd, a
budapesti metropolisztérség összességében stagnáló
vagy enyhén emelkedô népességszámot mutat majd:
az agglomerációs gyûrûben további népességnövekedés várható (már nemcsak a vándorlás, hanem a
korábban ide költözôk fiatal korstruktúrája eredményeként a természetes szaporodás révén is), miközben a városközpontot további elöregedés és csökkenô
népességszám jellemzi majd. Az ország központi régiójától távolodva a külsô és belsô perifériákon (Alföld, északkeleti és délnyugati határszél) különösen
a tanyás és aprófalvas térségekben jelentôs sorvadás,
fogyás várható 2014 és 2021 között.
Általános európai jelenség, hogy a nôk idôsebb korukban szülik meg elsô gyermeküket és a gyermekek egyre nagyobb hányada házasságon kívül születik. További – a fejlett nyugati országokhoz hasonló
– a születési arányszám csökkenése irányába mutató
tényezô a házasságban élôk arányának csökkenése,
részben a házasságkötések számának csökkenése
(ez 43%-al csökkent az 1990-es évtizedben), a házasságkötés és a gyerekvállalás késôbbre tolódása,
részben az újraházasodás mértékének csökkenése,
mindezekkel párhuzamosan az élettársi kapcsolatok
arányának növekedése. Magyarországon a családalapítás idôpontja, az elsô gyermek megszületésének
életkora meglepôen gyorsan változott meg: 1990-ben
az elsô gyerek születésekor a nôk kora átlagosan 23
év, 2006-ben 27 év volt.

2. ábra: Népességszám-változás 2007-2021 között, becsült tendencia
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Forrás: VÁTI, 2009.

A nemzetközi vándorlás célpontjai az EU-n belül elsôsorban a fejlett térségek, Magyarországról is mind többen vándorolnak el az EU gazdagabb országai felé. A hazánkba vándorlók területi
elrendezôdése meglehetôsen egyenetlen, legtöbbjük
a fôvárosban és a budapesti városrégióban koncentrálódik. 2002 és 2007 között a külföldiek száma
elsôsorban a fôváros és környéke népességét gyarapította, emellett a regionális jelentôségû nagyvárosok nagyjából stabil, éves 3-4000 fôs nyereséget könyvelhetnek el a nemzetközi vándorlásból fakadóan.
Az ország határain belül maradó vándorlásokat
illetôen a rendszerváltás utáni idôszak legfontosabb
folyamata az elsôdlegesen Budapestet, de kisebb
léptékben a regionális központokat is érintô mas�szív szuburbanizáció volt, mely folyamat dinamiká-

ja a 2000-es években fokozatosan enyhült, csökkenô
állandó vándorlási veszteséget okozva a fôvárosnak
és a nagyvárosoknak. A 2005-tôl az ideiglenes
vándorlások miatt pozitívumba került a nagyvárosok egyenlege, bár továbbra sem beszélhetünk
reurbanizációról (2. ábra).
A fejlett társadalmakra jellemzô módon – a második
demográfiai átmenethez igazodva – hazánkban a
népesség fogyása öregedô korösszetétellel párosul.
Magyarországon azonban ennek nemcsak az
alacsony termékenység, hanem a magas halandóság
is okozója, amelyben meghatározó szerepe van a
férfiak kedvezôtlen halálozási arányszámainak. A
népesség elöregedése – társadalmi-gazdasági hatásai,
valamint az egészségügyi- és nyugdíjrendszerre
való hatása miatt – az egyik legsúlyosabb népesedési
probléma.
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3. ábra: B
 elföldi vándorlási egyenleg, 1990-2006 (fô)
- településnagyság szerint

Az idôskorúak (60 év felettiek) aránya folyamatosan emelkedik 1990 óta, és a korcsoport arányának további emelkedése várható az elkövetkezô
évtized(ek)ben is. 2014-ben a népesség 24%-a, 2021ben már több mint 1/4-e tartozik majd az idôs, 60
év feletti korcsoportba. A gyerekszám csökkenése
elôször a városokban, különösen a nagyvárosokban
indul meg, azonban a prognózisok alapján 2021-re
gyakorlatilag településtípusra, -jellegre való tekintet nélkül mindenhol egyformán alacsony: 15%-os
gyereknépesség-aránnyal számolhatunk majd. Az
idôskorúak aránya ugyan még mindig Budapesten

4. ábra: 60 év felettiek arányának változása 2007-2021 között, elôrebecslés
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és a nagyvárosokban lesz a legmagasabb, de mindhárom korcsoport tekintetében kiegyenlítôdés mutatkozik a településhierarchia mentén. Ennek eredményeként az eltartotti ráta folyamatosan romlik,
azaz egyre kevesebb aktív korú személyre hárul
egyre több inaktív eltartása. Míg 2001-ben és 2007ben még 1,7 aktív korú jutott minden egyes inaktív
eltartására, addig 2014-re ez az arány 1,6-ra, 2021-re
1,4-re fog romlani.
A lakosság elöregedése, az idôs, egyedülálló
háztartások számának növekedését vetíti elôre.
A várható élettartam meghosszabbodása révén a
legidôsebbek (75 év felettiek) létszámának emelkedése új kihívásokat jelent az egészségügy és a szociális
ellátások számára, különösen a nagyvárosokban és
az elmaradott, perifériális térségek kistelepülésein.

Záró gondolatok
Az elmúlt 30-40 évben megindult új demográfiai
folyamatok jelentôs hatást gyakorolnak, nemcsak
a városokra, hanem a település- és városhálózat
egészére. A nagyvárosok, metropoliszok a bevándorlás célterületei, növekvô etnikai és életmódbeli
sokszínûség és egyre kisebb háztartásméret jellemzi ôket, miközben a rurális és periferiális területek
gyakran elöregednek, kiürülnek, ennek következtében a térbeli-társadalmi polarizáció növekszik.
Az európai terület- és várospolitika egyre nagyobb
hangsúlyt fektet az ágazati és területi politikák ös�szehangolására, a területi elhelyezkedéstôl és településtípustól független egyenlô esélyek biztosítására a közszolgáltatások, az oktatás, egészségügyi
ellátás, lakhatási körülmények és foglalkoztatás
tekintetében. Ugyanakkor a demográfiai kihívások
ezen túlmenô, strukturális problémákat is felvetnek:
Mit lehet tenni Európa általános népességfogyása és
elöregedése ellen, és van-e speciális teendô a városok – részben kedvezôtlen – demográfiai folyamatai,
mindenekelôtt az elöregedés és a városmagok népességcsökkenése tekintetében?

nál enyhébb, befogadó jellegû migrációs politikát
alkalmazna is Európa, a népességfogyást ellensúlyozni nem, legfeljebb enyhíteni képes ez a beáramlás, növelve eközben a társadalmi feszültségeket
(ESPON, 1.1.4, 2005).
A másik lehetôség a családalapítás, gyerekvállalás
ösztönzése lehet. A közismert összefüggés alapján
a jövedelmi, iskolázottsági és urbanizáltsági szint
emelkedésével párhuzamosan csökken és tolódik ki
a gyerekvállalás. Bár a legújabb eredmények rámutatnak, hogy egy bizonyos gazdasági-társadalmi fejlettségi szint felett újfent növekedhet a termékenység
– ahogy ez történt Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában, Svédországban és Németországban is az utóbbi években – ez a kedvezô elmozdulás
csak részlegesen képes javítani a demográfiai eredményeken, a magasan fejlett országok fejlettsége
nem növelhetô tovább annyival, mint amennyivel
a termékenységük elmarad a helyettesítési értéktôl
(Tuljapurkar, 2009).
A harmadik lehetôséget a nyugdíjkorhatár és az
aktív kor kitolása jelentheti, mindenekelôtt a halandóság csökkentése révén, különösen Magyarország
esetében, amihez elsôdlegesen a kedvezôbb környezeti feltételek biztosítása és az egészségesebb életmód járulhat(na) hozzá.
Az európai gazdasági fejlettség, életszínvonal
szinten tartásához a bevándorlás és a gazdasági
termelékenység fokozása együttesen szükséges, a
gyerekvállalást segítô, ösztönzô gazdaság- és szociálpolitika mellett. A kiegyensúlyozott fejlôdéshez
azonban nem elég a népesség mennyiségi paramétereinek szinten tartása vagy drasztikus csökkenésének megakadályozása, hanem szükség van a jövedelmi és életminôségi különbségek csökkentésére,
a foglalkoztatás és iskolázás lehetôségeinek javítására, a területi kohézió erôsítésére makro- és mezoregionális szinten éppúgy, mint az egyes városokon,
városrégiókon belül.

Az egyik kézenfekvô választ a nemzetközi bevándorlás jelentheti, amelynek keretében jellemzôen
fiatal, aktív népesség érkezik munkavállalási szándékkal Európába, azon belül is zömmel a városokba; azonban ez újabb, immár nem annyira demográfiai, inkább társadalmi, integrációs kihívások elé
állít minket. A számítások szerint, még ha a maiTomay Kyra, PhD
tervezô-elemzô, szociológus
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
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Migránsok a világ nagyvárosaiban és Budapesten
Kihívások, lehetôségek, szakpolitikai válaszok

Migrants in metropolises of the world and in Budapest - Challenges, opportunities, policy responses
Metropolises are the main target areas of contemporary international migration flows – strongly linked to globalisation
– the economic, social and cultural effects of the increasingly numerous and diverse migrant population are significant
and manifold; reflected by a series of relevant policies in the affected cities. The article analyses the situation in Budapest,
the main target area of international migration in Hungary. On the basis of recent researches of the Institute of Minority
Studies of the Hungarian Academy of Sciences it deals with the scale, composition and geographical dispersion of
foreigners residing in the capital, presents examples of their appearance in (or absence from) local institutions and
some local economic effects of the presence of foreigner population. It argues that due to the very uneven territorial
distribution of foreigners in Hungary – their concentration in Budapest and especially some areas of the city – on
local level the consideration of local challenges, opportunities and potential policy responses regarding the presence of
foreigners would be reasonable.
Kulcsszavak: migráció, nagyvárosok, Budapest, társadalmi integráció, migrációs politika
A globalizáció folyamataihoz erôsen kötôdô kortárs
nemzetközi migrációs folyamatok kitüntetett célpontjai
a nagyvárosok. A növekvô számú, egyre változatosabb
társadalmi összetételû migráns lakosság gazdasági,
társadalmi, kulturális hatásai jelentôsek és sokrétûek
az érintett városokban, ezekre szakpolitikák sora reflektál. Kérdés, mi a helyzet a Magyarországra irányuló
migráció fô célterületének számító fôváros esetében?
A nemzetközi migráció nem új keletû jelenség a
nagyvárosokban, ennek számos mai nagyváros létrejöttében is meghatározó szerepe volt. Köztudomású, hogy a kiegyezés utáni Budapest nemzetközi
szinten „jegyzett” nagyvárossá válásában is jelentôs
szerepe volt az ideérkezô német, zsidó, örmény,
görög stb. népességnek. Az elmúlt évtizedekben
azonban új típusú migrációs folyamatok jelentek
meg, amelyek mértéküket és jellegüket tekintve is
különböznek a korábbiaktól, szorosan kötôdnek a
gazdaság globalizációs folyamataihoz, például a világgazdaság egyenlôtlen fejlôdésével járó, növekvô
jövedelmi különbségekhez. Összességében a migráció nagyságrendje nô, egyre több célországot érint,
és a migránsok származási ország szerinti összetétele is változik: egyre változatosabb, illetve egyre
nagyobb részét adják a harmadik világbeli fejlôdô
államok. A migrációs folyamat hagyományos modelljén túl (a kibocsátó országtól elszakadó, esetleg
tranzitország(ok)on keresztül a fogadó országig eljutó, életét utóbbiban „berendezô” migráns) más

modellek is nagyobb teret kapnak. A közlekedés
és kommunikáció fejlôdése révén például új léptékben jelentkezik a kibocsátó országhoz és a többi érintett országhoz egyaránt kapcsolódó, adott
esetben a környezeti feltételek változásához akár
továbbvándorlással, vagy országok közötti ingázással is rugalmasan alkalmazkodó migránsokból
álló transznacionális migráns-hálózatok kiépülése.1
Sokan amellett érvelnek, hogy a kortárs migrációs
folyamatok maguk is részei egy tágabban, nemcsak
gazdasági, hanem kulturális szempontból is értelmezett globalizációs folyamatnak. (Price-BentonShort-Friedman, 2005, Price-Benton-Short 2008)
Ennek az új típusú migrációnak pedig elsôdleges
célpontjai a városok, ezen belül is a nagyvárosok.
Száz körüli azoknak a városoknak a száma a Földön,
amelyekben százezernél több külföldön született
lakos él, ebbôl harminc Európában található; mára
minden nyugat-európai országban létezik legalább
egy, de egyes országokban (pl. Németország, Franciaország, Nagy-Britannia) több jelentôs migránscélpont város. A külföldön született népesség
legmagasabb arányával jellemezhetô európai városokban a népesség negyede-harmada, esetenként (pl.
Amszterdam, Luxemburg) ennél még nagyobb része
külföldi születésû.2 Tekintettel arra, hogy a migráns
népesség egy-egy város terében is egyenlôtlenül
oszlik el, kisebb lokalitásokban a migránsok adhatják akár a helyi lakosság többségét is.

A hagyományos migráció-felfogástól eltérô vándorlás-mintázatokkal kapcsolatban ld. Illés Sándor-Kincses Áron (2009): Migráció és cirkuláció, in: Statisztikai
Szemle 87. évf. 7-8. sz., pp. 729-747, Sik Endre – Tóth Judit (szerk.) Átmenetek. MTA PTI, Budapest 1999, Nyíri Pál: Új ázsiai migráció kelet-európába: a
magyarországi kínaiak, in: Szarka László, Kovács Nóra (szerk.) Tér és Terep, Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébôl II. Az MTA Kisebbségkutató
Intézetének évkönyve II, Akadémiai Kiadó, Budapest 2002, pp 161-181., http://www.mtaki.hu/docs/ter_es_terep_02/t_es_t_02_nyiri_pal_uj_azsiai_migracio.pdf.
2
i.m., népszámlálásokból származó adatok alapján. A migráns-háttérrel rendelkezô lakosok száma ennél magasabb, hiszen ezek az adatok nem mutatják a korábbi
évtizedekre visszanyúló migrációs folyamatok folytán jelentôs számban jelenlevô másod-, harmadgenerációs migránsokat.
1
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A növekvô migráns népesség gazdaságra, társadalomra gyakorolt szerteágazó hatásának részletes
számbavételére itt nincs mód, mindössze néhány
fontos tényezôt érdemes kiemelni. A migránsok
megjelenése átalakíthatja a helyi munkaerôpiacokat,
jövedelmi viszonyokat, új és specifikus gazdasági tevékenységek (pl. bevándorlók vállalkozásai, etnikai
piacok) megjelenését eredményezheti, összességében
hozzájárulhat az adott terület gazdasági versenyképességének növekedéséhez, bár a munkaerôpiacra
való beilleszkedés problémái esetén a gazdasági,
szociális problémák halmozódásához is vezethet. A
migránsok fogyasztóként, gazdasági szolgáltatások
igénybevevôiként is megjelennek a helyi gazdaságban. (European Migrant Network, 2006) Eközben
különösen a célországétól igen eltérô nyelvi, kulturális háttérrel rendelkezô migránsok megjelenése
alapvetô integrációs kérdéseket illetve azt a kérdést
veti fel, hogy hogyan lehetséges az egyre többféle
nyelvi-kulturális háttérrel rendelkezô városlakók
együttélése. Kihívást jelenthet a városok számára a
migráció, az újonnan érkezetteknek nyújtandó szolgáltatások – lakhatás, oktatás, szociális szolgáltatások, egészségügy stb. – terén is.
Az elmúlt években számos olyan helyi szintû
kezdeményezés, program indult el a világ migráció által érintett városaiban, városrészeiben, amely
az újonnan érkezettek integrációját célozta. Az alkalmazott intézményi megoldások és eszközök
eltérôek, de vannak közös elemeik. Számos érintett
városban specifikus intézmények mûködnek e célból, akár a helyi önkormányzaton belül, akár azon
kívül. Sok esetben a hivatalos szereplôk (helyi önkormányzat, oktatási, szociális, egészségügyi intézmények, rendôrség stb.) és a nem-kormányzati
szereplôk (pl. migránsokat segítô civil szervezetek)
közötti együttmûködések, koalíciók az integrációs
politikák kulcsszereplôi. A konkrét intézkedések
között általában kiemelt szerepet kap az oktatás és
képzés, lakhatás, egészségügyhöz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, a
mindezekhez szükséges (többnyelvû) információk,
tanácsadás. Számos helyen mûködnek a foglalkoztatást elôsegítô karrierközpontok, a migránsok vállalkozásai számára nyújtott támogatások, (UAI, 2008)
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(sokhelyütt a fentieket segítô egyéni mentorálás is
mûködik), anti-diszkriminációs programok, közösségépítést, a sokféleség elfogadását, értékként kezelését elôsegítô kulturális- és sportprogramok, de
van ahol ennél „keményebb” eszközöket, például a
közintézmények foglalkoztatottjai körében érvényesített kvótarendszert is alkalmaznak.
Bár Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon
is a migrációs folyamatok nagyságrendjét tekintve a
fejlettebb nyugati országokéhoz hasonló helyzetrôl
nem beszélhetünk, mégis szólnak érvek amellett,
hogy a bevándorlás kérdését hazai kontextusban
is vizsgáljuk: köztudomású, hogy Magyarország a
rendszerváltás után visszakapcsolódott a nemzetközi migrációs folyamatokba, kérdés ugyanakkor,
hogy melyek e folyamatok legfontosabb hatásai,
ezek felvetnek-e olyan kérdéseket, amelyekre helyi
szakpolitikai szinten lenne szükséges reagálni?

TANULMÁNY

A migránsok társadalmi összetétele változatos,
az „elit migránsoktól” (pl. multinacionális vállalatok magasan képzett alkalmazottai) a semmiféle
képzettséggel nem rendelkezôkig terjed. Ez a társadalmi összetétel szerinti sokféleség visszatükrözi a globalizációnak a városokra gyakorolt – az
egyenlôtlenségeket nem csökkentô, hanem inkább
polarizáló – társadalmi hatásait is. (Sassen, 2001)

A külföldi népesség nagyságrendje, származás
szerinti összetétele, korstruktúrája
Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a külföldi népesség száma és részaránya nem
jelentôs, a teljes népesség 1,5 százaléka tartózkodási
engedéllyel az országban élô külföldi állampolgár,
de a külföldi népesség területi eloszlása nagyon
egyenlôtlen. A külföldiek jelentôs része a fôvárosban
(ezen belül is, mint látni fogjuk, annak egyes területein) koncentrálódik. Míg a teljes lakosságnak 17
százaléka, a tartózkodási engedéllyel Magyarországon élô külföldiek 43 százaléka lakik Budapesten,
más szóval, koncentrációjuk két és félszerese a teljes
lakosságénak. A fôváros területén 2009 augusztusában bevándorlási, tartózkodási, letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási kártyával mintegy 74.400
külföldi állampolgár élt . Az ezer fôre esô vándorlási
nyereség az elmúlt években jellemzôen itt volt a legmagasabb az országban, bár az 1990-et követô azon
években amelyekben a fôváros a természetes fogyás
és a belföldi vándorlási veszteség (jelentôs részben
a szuburbanizációs folyamatok) együttes hatására
veszített népességébôl, a nemzetközi vándorlás ezt
a dinamikát alapvetôen nem tudta megfordítani,
legfeljebb csökkenteni. A kétezres évtized második
felében megfordulni látszik a fôváros népességdinamikája, de ebben a belföldi vándorlási különbözet trendjének megfordulása is szerepet játszik. (A
fôváros elmúlt évekbeli népességdinamikájára és
ennek tényezôire vonatkozóan ld. az 1. táblázatot.)
A külföldi népesség összetétele Magyarországon
specifikus, amennyiben az itt élô külföldiek legnagyobb részét a környezô országokból érkezettek,
többségükben magyar nemzetiségûek alkotják. Ez
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1. táblázat: Budapest népességének alakulása 2001-2008
2001

2002

2003

2004

2005

2006

1 759 209

1 739 569

1 719 342

1 705 309

1 697 343

1 698 106

1 696 128

1 702 297

Természetes
szaporodás/fogyás

-10 020

-8 913

-9 267

-8 070

-7 531

-5 993

-5 838

-4 614

Belföldi vándorlási
különbözet

-14 200

-11 058

-10 279

-7 239

-4 450

-2 432

5 891

6 632

Nemzetközi vándorlási
különbözet

4 580

-256

5 513

7 343

12 744

6 447

6 116

7 895

Tényleges szaporodás/
fogyás

-19 640

-20 227

-14 033

-7 966

763

-1 978

6 169

9 913

Lakónépesség jan. 1.

2007

2008

Forrás: KSH

A fôvárosban élô külföldi lakosság korstruktúráját a fiatalabb aktív (25-44 éves) korosztály dominanciája jellemzi, ezzel egyidejûleg a teljes fôvárosi
népességhez viszonyítva alacsonyabb körükben a
gyermekkorúak, de a 15-24 évesek és a 65 év felettiek aránya is.
A külföldi népesség területi eloszlása – hasonlóan
számos külföldi városhoz – a fôváros területén belül igen egyenlôtlen. Hat olyan kerület van, ahol a
külföldi népesség csaknem eléri, vagy meghaladja
az ötezer fôt. Ezek – az egyébként legnagyobb lélekszámúak közé tartozó – XI., XIII., XIV. kerületek,
valamint a budai oldalon a II., Pesten pedig a VIII.
kerület (utóbbi fôvárosi viszonylatban a második a
külföldi népesség száma szerinti rangsorban a XI.
kerület után) és a X. kerület. Ezeken a területeken él
Budapest teljes külföldi lakosságának 45%-a. A külföldiek részaránya másként alakul. Ebbôl a szempontból a kisebb lakosságszámú, belsô-pesti kerületek „vezetnek” (az V., VI., VII., VIII. kerület, különös
2. táblázat: A tartózkodási engedéllyel Magyarországon
tekintettel az V. kerületre, ahol a kerület kis mérete
élô külföldiek száma és aránya országosan és Budapesten, 2006 miatt az ott élô, valamivel több mint ezer külföldi
Magyarország Budapest
a lakosság csaknem 8%-át teszi ki, és a külföldiek
Lakónépesség
10076581
1698106
abszolút számát tekintve is kiemelkedô VIII. kerületre), valamint a VIII. kerülettel határos X. kerület,
EU-15-bôl érkezettek
18357
6936
(ahol hasonlóan a VIII. kerülethez a külföldiek száSzomszédos országokból
98085
34949
ma is magas). Fôvárosi viszonylatban magas továbérkezettek
bá a külföldiek aránya a II. kerületben (ahol, mint
száma
Kínából vagy Vietnamból
11730
10187
szó volt róla, számát tekintve is jelentôs külföldi néérkezettek
pesség él). A nem-dokumentált külföldiek jelenléte
Egyéb országól érkezettek
26258
13953
miatt ezek a számok és arányok a valóságban maÖsszesen
154430
66025
gasabbak lehetnek, azonban e csoportok létszámára
EU-15-bôl érkezettek
11,89
10,51
megbízható becslés nem adható. (A külföldi népesSzomszédos országokból
63,51
52,93
ség számára és arányára vonatkozóan a budapesti
érkezettek
kerületekben ld. az 1. ábrát.)
az egész integráció kérdéskörét más megvilágításba
helyezi, mint azon országokban, ahol a migránsok
jelentôs része nyelvi, kulturális szempontból a
célország társadalmától jelentôsen eltér. Igaz ez
Budapestre is, bár a környezô országokból érkezettek kevésbé koncentrálódnak a fôvárosban, mint
a földrajzilag, kulturálisan távolabbi területekrôl
(pl. Afrikából, Dél-Amerikából, Ázsia távolabbi országaiból) származó migránsok (Gárdos-Sárosi,
2005), különösen szembetûnô a kínai és vietnami
migránsok fôvárosba koncentrálódása, e csoport
tagjainak 87%-a a fôvárosban él a rendelkezésre álló
statisztikák szerint). Összességében a fôvárosban
változatosabb, színesebb a külföldiek összetétele,
mint az ország más területein. (A tartózkodási engedéllyel Magyarországon élô külföldiek számára és
arányára vonatkozóan az országban és Budapesten
ld. a 2. táblázatot.)

Kínából vagy Vietnamból

aránya

7,60

15,43

17,00

21,13

100,00

100,00

érkezettek
Egyéb országól érkezettek
Összesen

Forrás: a KSH adatai, saját számítások
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A külföldiek származási ország szerinti elhelyezkedése a fôváros területén belül is differenciált, vannak olyan csoportok, amelyek erôsen koncentráltan
élnek a város egyes területein, ill. olyan kerületek,
amelyeknek meglehetôsen jól azonosítható profilja
van az ott élô külföldieket tekintve. Összességében
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1. ábra: A külföldi népesség száma és aránya a fôvárosi kerületekben

Forrás: az IRM BÁH adatai (2009. augusztus)

egyértelmûen a budai hegyvidék két magas státuszú kerülete (II., XII.) a fejlett nyugati országokból
érkezett külföldiek koncentrálódásának helye. Kisebb mértékben megjelenik az ezen ország-csoportokból érkezettek lakóhelyeként az I., V. és a VI. kerület is, de utóbbiakban nagyságrendileg nem éri
el az említett budai kerületekben látható mértéket,
egyebek mellett a kerületek kisebb méretével is ös�szefüggésben. A fôvárosban élô kínaiak, vietnamiak
elsôdleges koncentrálódási pontjai szintén jól körülhatárolhatók: ez mindenekelôtt a X. kerület (kb. 2450
fô) és a VIII. kerület (csaknem 1800 fô), valamint kisebb mértékben a XIII. és XIV. kerület (900-1000 fô
körüli értékekkel). A X. kerület esetében a terület
profilját az ott élô külföldieket illetôen egyértelmûen
ez határozza meg: a kerületben élô külföldiek csaknem fele Kínából vagy Vietnamból érkezett, minden
más csoport aránya jóval átlag alatti. A VIII. kerület
esetében szintén a Kínából és Vietnamból érkezettek
adják a külföldiek legnagyobb csoportját (csaknem
harmadát). Összességében ugyanakkor Budapesten az elmúlt években nem alakult ki „Chinatown”.
(Keresztély, 1998., Irimiás, 2009.) A VIII. kerületben
emellett átlag körüli a szomszédos országokból érkezettek, és átlag feletti az afrikai országokból érkezettek aránya, bár utóbbi esetben számszerûen kevés,
valamivel több mint száz emberrôl beszélhetünk,
mégis a fôvárosban élô afrikaiak második legfontosabb koncentrációs pontjáról van szó (ennél csak az
egyébként jóval nagyobb XI. kerületben él több, valamely afrikai ország állampolgáraként Magyarországon tartózkodó lakos). A szomszédos országokból
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érkezett migránsok jelenléte olyan kerületekben domináns az ott élô külföldiek csoportján belül, amelyek egyébiránt a fôvároson belül nem tekinthetôk
a külföldi népesség koncentrációs pontjainak (XVIIXVIII., XX-XXIII. kerületek). Számszerûen a legtöbb
szomszédos országokból érkezett ezzel együtt a nagyobb migráns-célpont kerületekben él (XI., XIII.,
VIII. kerület), ahol viszont az összes ott élô külföldi
viszonylag kisebb részét (52-54 százalékát) alkotják.
Az adott területen élô népesség mellett egy-egy terület karakterét sok tekintetben meghatározzák a nem
ott élô, de a területet „használó” csoportok is, a VIII.
kerületi „Négy Tigris” piacon például számos nem a
kerületben, hanem a fôváros más területein élô külföldi állampolgár dolgozik napi rendszerességgel, de
igaz ez a pesti belváros néhány területére is.

Oktatás, szociális ellátás
Hasonlóan a teljes külföldi népesség koncentrálódásához, a fôváros oktatási intézményeiben is
az országos átlag (0,7 %) feletti a külföldi gyerekek
részaránya, bár összességében még így is alacsony:
az óvodába és általános iskolába járó gyermekek
kb. 1,9-2 százaléka, a középiskolások 1,73 százaléka
volt külföldi állampolgár a 2007/2008-as tanévben.
A külföldieknek a fôvároson belüli egyenlôtlen eloszlása miatt egyes kerületekben – jól látható módon azokban, ahol magas a külföldi népesség száma
– találhatók olyan iskolák, amelyekben hazai viszonylatban jelentôs számú külföldi gyermek tanul.
Tíznél több külföldi gyermeket oktató önkormány-
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zati fenntartású oktatási intézmény található (vagy
intézmények találhatók) a VIII., X., XI., XIII. és XIV.
kerületben. Az, hogy a külföldi gyermekek jelenléte
milyen hatással bír az adott intézményre, természetesen függ attól, hogy az odajáró külföldi gyermekek között mekkora számban vannak jelen határon
túli magyar gyermekek. Az említett kerületek közül
a VIII. kerület esetében rendelkezünk arra vonatkozó információkkal, hogy a nem magyar származású
külföldi gyermekek száma több oktatási intézményben (óvodákban és iskolákban egyaránt) eléri azt a
mértéket, amely az intézmények részérôl válaszokat igényel. (Az érintett oktatási intézményekbe 1726 külföldi gyermek járt a 2004/2005-ös tanévben.)
Bár a 2004/2005-ös tanévtôl kezdve mûködik az
Oktatási Minisztérium Interkulturális Pedagógiai
programja, amelynek keretében az intézmény saját
interkulturális pedagógiai programjának kidolgozása alapján az oktatási intézmény fenntartója normatív támogatást igényelhet a (nem határon túli
magyar) külföldi tanulók után, a gyakorlatban nagyon kevés intézmény (illetve intézményfenntartó)
pályázott erre, részben a program adminisztratív
nehézkessége illetve az elérhetô normatíva alacsony
összege miatt. Az érintett intézményekben ezzel
együtt vannak kezdeményezések a külföldi gyerekek oktatása terén (pl. szerzôdéses magyarnyelvoktató alkalmazása, külföldi gyerekek fejlôdésének
egyéni nyomon követése), ez jelenleg fôképp személyes tényezôkön múlik.
Bár a tartózkodási engedéllyel itt élô külföldiek
formálisan jogosultak a helyi szociális szolgáltatások igénybevételére, a VIII. kerületi tapasztalatok
szerint szinte egyáltalán nem jelennek meg ezekben
a rendszerekben (a bölcsôdéket kivéve), lakhatásukat jellemzôen magánbérlet útján, esetleg saját tulajdon vásárlásával oldják meg, az önkormányzati bérlakás-pályázatok jelentkezôi között szinte egyáltalán
nem jelennek meg. Ennek egyik oka feltehetôen az
információhiány, valamint az ügyintézés bonyolult
adminisztrációja, amelyet a nyelvi akadályok különösen megnehezítenek.

Gazdaság
Magyarországon a migráció jelentôs része gazdasági célú, ezt jelzi a fiatal, aktív korosztály kiemelkedô
szerepe az itt élô külföldi népesség korstruktúrájában. Ugyanakkor a munkavállalási engedéllyel
itt dolgozó külföldiek aránya – bár az 1990-es évek
közepe óta folyamatosan növekszik – a foglalkoztatottak teljes létszámához viszonyítva elhanyagolható, 1,5 százalék. Az itt dolgozó külföldi népesség
jelentôs része a fôvárosba és környékére koncent-
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rálódik (pl. 2006-ban a munkavállalási engedélyek
60%-át a Közép-magyarországi régióban adták ki),
hasonlóan a külföldi tulajdonú vállalkozásokhoz - a
fôvároson belül ez utóbbiak többsége a belsô kerületekben mûködik. Ez a vállalati kör természetesen
igen heterogén. Jelen írás nem vállalkozhat a külföldi
népesség fôvárosra gyakorolt gazdasági hatásának
átfogó elemzésére, mindössze néhány, a külföldiek
koncentrációs pontjának számító VIII. kerületben
tapasztalt jelenséget szeretne kiemelni. A kerület a
külföldi tulajdonú, illetve külföldiek által üzemeltetett kisvállalkozásoknak (pl. kiskereskedelem, vendéglátás) fontos koncentrációs pontja, e vállalkozások szerepe szembetûnô a kerület hagyományosan
a kisméretû (kis befektetést és jelentôs élômunkát
igénylô) vállalkozások által dominált gazdasági
életében, aminek – bár nem kizárólagos – talán leglátványosabb példája az ország legnagyobb „kínai”
piaca, a „Négy Tigris” piac. A piac hatása különféle
szempontokból eltérôen értékelhetô. Makroszinten
a hivatalos szereplôk (önkormányzat, APEH) negatívumokról – elmaradó bevételek, illegális termékek
kereskedelme –, mikroszinten a kvalitatív adatforrások inkább pozitív hatásokról számolnak be: számos
helyben lakó biztosít különféle szolgáltatásokat a piacon dolgozó külföldieknek, a gyermekvigyázástól
az üzleti helyiségek és lakások bérbeadásáig, ezáltal
a piac számos lakosnak jelent (igaz, nem feltétlenül
legális) bevételi forrást. Az így kialakult gazdasági
kapcsolatok pedig a társadalmi csoportok együttélése szempontjából is fontosak lehetnek, ill. az olcsó
árakkal dolgozó piac nemcsak a kerület lakóinak,
hanem távolabbi területekrôl érkezô vásárlóknak az
ellátásában is fontos szerepet játszik.

Konklúzió, záró megjegyzések
Bár kétségtelen hogy a fôvárosban élô külföldi
állampolgárok száma és aránya nagyságrendjét tekintve nem éri el a migráns-célpont nyugat-európai
városokra jellemzô mértéket, figyelemre méltó ennek fokozatos növekedése. Emellett más országokhoz hasonlóan egyenlôtlen területi eloszlásuk következtében Budapesten is találhatóak olyan területek,
ahol a külföldiek száma és aránya eléri azt a szintet,
ahol jelenlétük már érzékelhetô egyes helyi intézményekben, a gazdaságban, ahol ebbôl következôen
a migráns és nem migráns népesség integrációja a
szakpolitika-alkotás, fejlesztéspolitika szempontjából is relevánsnak tekinthetô kérdés. Ilyen a fôváros
VIII. kerülete, de a külföldi népesség arányát, nagyságrendjét tekintve feltehetôen vannak még ilyen
kerületek (a X. és II. kerület vélhetôen ezek közé
tartozik). A külföldi népesség kérdése jelenleg nem
szerepel a lokális szakpolitikák fontosnak tartott
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nyelveken elérhetô információs anyagok a jogosultsági kritériumokról, ügyintézési eljárásokról). Tudnivaló, hogy jelen pillanatban Magyarországon nincsen országos szintû, kifejezett migráns-integrációs
politika (Kováts, 2003), ugyanakkor a fentiek alapján
felvethetô, hogy a külföldi népesség koncentrációs
pontjainak tekinthetô területek vonatkozásában nem
lenne-e érdemes átgondolni a jelenlétükbôl adódó
kihívásokat, lehetôségeket és lehetséges szakpolitikai válaszokat. Ebben pedig fontos lenne figyelembe venni az adott területen élô – homogén csoportnak korántsem tekinthetô – külföldi, migráns
népesség sajátosságait, így szociodemográfiai ös�szetételét, nyelvi-kulturális sajátosságait, mobilitási
„karrierjét”, mobilitással és integrációval kapcsolatos aspirációit.

TANULMÁNY

témái között a fôvárosban és a részletesebben vizsgált VIII. kerületben, utóbbi esetben, amennyiben
valamilyen álláspont körvonalazható, az alapvetôen
egy univerzalisztikus, a származást – a megkülönböztetés-mentesség elvére hivatkozva – közömbösnek tekintô nézôpontot tükröz. (Szilassy-Arendás,
2006) Az e népességcsoport jelenlétébôl adódó specifikus kihívásokra a kerületi önkormányzat egyes
érintett intézményeiben (pl. oktatási intézményekben) ugyanakkor vannak kezdeményezések. Abban azonban, hogy az önkormányzat illetékességi
körébe tartozó, a külföldiek számára relevánsnak
tekinthetô ellátási formák esetében – szociális ellátás, lakásügy – ez a lakosságcsoport lényegében
nem jelenik meg, feltehetôen szerepe van annak,
hogy helyi szinten nem mûködnek a migráns lakosság hozzáférését segítô mechanizmusok (pl. külföldi
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Nyomornegyedek, szegénység, bûnözés – van-e kiút?
A nagyvárosi koncentrálódás társadalmi kihívásai a fejlôdô országokban

Shantytowns, poverty and crime –Is there a solution?
In the next quarter of the century the world population growth will be almost totally concentrated in the cities of
developing countries. Due to the quick rate of urbanization, very high number of people living in oversized cities, an
urbanization crisis is emerging in the less developed countries, especially in China and India, and nowadays Africa is
more and more affected. The article argues that it is worth to get to know the best and worse practices of these cities even
for European experts. Three case studies are reviewed: the Viva Rio initiative in Brazil; the Egyptian failures: the New
Town Concept and the City of the Dead in Cairo; and finally the Progresa programme in Mexico.
Kulcsszavak: fejlôdô országok, urbanizáció, mega-városok, integrált városfejlesztés, társadalmi kihívások
Miért érdemes kitekinteni a fejlôdô országokra?
A világ népességének növekedése a következô negyedszázadban szinte kizárólag a fejlôdô országok
városaiban fog koncentrálódni. A fejlôdô országok
városi struktúrájában a fejlett világénál lényegesen
nagyobb súlyt képviselnek a nagy (az 1, az 5 és a 10
millió feletti lakosságot tömörítô) városok. A rendkívül gyors és nagy tömegeket érintô nagyvárosi
koncentrálódás következtében urbanizációs válság
van kialakulóban, amely különösen érinti az ázsiai
feltörekvô országokat (India, Kína), és egyre jobban
fenyegeti az afrikai országokat. Európai szemszögbôl
is van legalább két indok, amiért érdemes a fejlôdô
országok nagyvárosainak példáival megismerkedni.
1. ábra: Városi és vidéki népességnövekedés
a fejlett és fejlôdô országokban (1950-2050, ezer fô)

Forrás: Saját szerkesztés UNPD, 2008 adatai alapján

Egyrészt az urbanizációs válság nem hagyja érintetlenül a fejlett világot sem, az egyre növekvô bevándorló és menekült áradat szinte kizárólag a szegény
országokból, nem ritkán azok legnagyobb városaiból
érkezik. Másrészt „állatorvosi lóként” is lehet tekinteni a fejlôdô országok nagyvárosaira, az ottani tapasztalatok között van sok innovatív és kreatív helyi kezdeményezés, amelyek jellemzôen olcsó és adaptálható
megoldásokat jelentenek a városi kihívásokra, valamint van számos „rossz gyakorlat” is, amelyek intô

példaként szolgálhatnak napjaink fejlesztéspolitikái
számára, hogy ne kövessük el ugyanazon hibákat.

Urbanizáció a fejlôdô országokban – gyor
sabb, koncentráltabb, látványosabb
Az urbanizáció egy sokrétû, összetett folyamat,1
ennek ellenére a trendek bemutatása – az elérhetô
statisztikai adatoknak megfelelôen – a demográfiai
folyamatokra koncentrál.
Az 1. ábra jól mutatja, hogy a világ népességének
növekedése a következô évtizedekben a fejlôdô országokban fog koncentrálódni, azon belül is szinte kizárólag (98%-ban) a városokban jelentkezik
(UNPD 2008). 2030-ra a fejlôdô országokban a városi népesség közel megduplázódása várható, ami
mintegy 4 milliárd fôt jelent. Az urbanizáció üteme ugyan lassulni fog a következô évtizedekben a
fejlôdô országokban is, de így is jelentôs marad, várhatóan évi 2% felett lesz (UNPD 2006:3).
A fejlôdô országokban az 1950-es évek óta gyors urbanizálódás zajlik, a városi népesség aránya a teljes
népességhez viszonyítva az 1950-es 30% alatti szintrôl
indulva 2005-re elérte az 50%-ot, és ez a folyamat tovább folytatódik. 2050-re az ebben a tekintetben legelmaradottabb térségek, Ázsia és Afrika urbanizáltsági
foka is meghaladja várhatóan a 60%-ot.
Az urbanizáció másik vetülete, amelyet itt kiemelünk, a városi népesség növekedésének megoszlása
a különbözô méretû városok között. Az ENSZ adatszolgáltatását követve nagyvárosnak tekintjük a
legalább 5 millió lakossal rendelkezô városokat, és
ezek közül a 10 millió fô felettiek tartoznak a megavárosi kategóriába.2

Az urbanizáció egy gazdasági, társadalmi, környezeti, területhasználati és kulturális változást is magában foglaló folyamat, amelynek mérése során azonban jellemzôen a demográfiai
dimenziót emelik ki. A nemzetközi összehasonlítás számos akadályt felvet: nincs általánosan elfogadott definíciója annak, hogy mit tekintenek városi területnek; gondot jelent a nemzeti
adatszolgáltatások eltérô rendszere, valamint az is, hogy a legmegbízhatóbb adatokat a népszámlálások szolgáltatják, amelyekre azonban többnyire tízévente kerül sor. Az adatok, idôsorok ös�szehasonlíthatósága érdekében ebben az írásban ahol csak lehet, az ENSZ Népességi Osztálya által kiadott World Urbanization Prospects adataira támaszkodunk (UNPD 2006, ill. 2008).
2
Fejlesztéspolitikai szempontból a vidéki, kisvárosi és nagyvárosi területek megkülönböztetésére lenne szükség, és ekkor az 1 millió feletti városokat is a nagyvárosi kategóriába sorolhatnánk, amennyiben azok esetenként hasonló kihívásokat állítanak a központi és helyi kormányzat, a gazdaság szereplôi, valamint a lakosság elé, mint más nagyobb városok.
1
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1975 óta a fejlôdô országok városi struktúrájában
eltolódás zajlik az egyre nagyobb városok irányába, és ez a trend bár lassabban, de várhatóan folytatódni fog 2030-ig. Az alábbi táblázatban látható,
hogy a világ 20 legnagyobb városából 15 a fejlôdô
országokban található, és ezek között vannak a világ leggyorsabban növekvô mega-városai is (Delhi,
Jakarta, Dhaka, Lagosz).
Megállapítható, hogy a fejlôdô országok legnagyobb városai „látványos” növekedést mutattak fel
az elmúlt fél évszázadban, és éppen a népesség ilyen
mértékû koncentrációjából adódóan a társadalmi és
környezeti kihívások is összeadódnak, látványosabb
méreteket öltenek, így az ottani sikeres és kevésbé
sikeres fejlesztési beavatkozások tanulságosak lehetnek a terület- és városfejlesztési szakemberek
számára szerte a világban.

TANULMÁNY

A mega-városok jelentôs növekedésen mentek át
az elmúlt évtizedekben, nemcsak a lakosságszám,
de a világgazdaságban betöltött jelentôségük alapján is.3 Míg 1975-ben a világ négy mega-városából
csak kettô volt a fejlôdô országokban, addig 2000ben már 18-ból 13, és várhatóan 2015-ben a világon
található 22-bôl 16 mega-város lesz a szegényebb
országokban. Az 1975-2000 között a világ városi népessége 2,5 %-kal növekedett, míg a mega-városok
népessége több mint kétszer olyan gyorsan, 5,4
%-kal. Még látványosabb a növekedés, ha a népességszámokat tekintjük: 53 millió fôrôl 240 millióra
nôtt a mega-városokban lakók száma világszinten.
A fejlôdô országban ugyanezen mutató alapján 22
millióról 154 millióra nôtt a legnagyobb városok lakossága.4

2. táblázat: A világ legnagyobb városainak népessége és népességnövekedése (1975-2015)

Átlagos éves növekedési ráta (%)

Népesség (millió)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Városi agglomeráció*
Tokió
Mexikóváros
New York
São Paulo
Mumbai (Bombay)
Delhi
Shanghai
Kalkutta
Jakarta
Buenos Aires
Dhaka
Los Angeles**
Karachi
Rio de Janeiro
Oszaka-Kobe
Kairó
Lagosz
Peking
Manila
Moszkva

1975
26.6
10.7
15.9
9.6
7.1
4.4
7.3
7.9
4.8
8.7
2.2
8.9
4.0
7.6
9.8
6.4
1.9
6.0
5.0
7.6

2000
34.4
18.1
17.8
17.1
16.1
12.4
13.2
13.1
11.1
11.8
10.2
11.8
10.0
10.8
11.2
10.4
8.4
9.8
10.0
10.1

2005
35.2
19.4
18.7
18.3
18.2
15.0
14.5
14.3
13.2
12.6
12.4
12.3
11.6
11.5
11.3
11.1
10.9
10.7
10.7
10.7

2015
35.5
21.6
19.9
20.5
21.9
18.6
17.2
17.0
16.8
13.4
16.8
13.1
15.2
12.8
11.3
13.1
16.1
12.9
12.9
11.0

1975-2005
0.93
1.99
0.55
2.15
3.15
4.08
2.28
1.98
3.37
1.20
5.81
1.07
3.56
1.39
0.45
1.82
5.84
1.91
2.53
1.12

2005-2015
0.08
1.05
0.60
1.13
1.84
2.12
1.72
1.73
2.41
0.65
3.04
0.63
2.67
1.07
0.04
1.66
3.94
1.82
1.90
0.34

* A városi agglomerációk a 2005-ben elért méretük alapján vannak rangsorolva.
** Az agglomerációs térség Los Angeles-en kívül tartalmazza Long Beach és Santa Ana területeit is.
Forrás: saját készítés UNPD 2006 alapján

Ez utóbbiról lásd bôvebben Sassen (2000, 2002) írásait.
Megjegyezzük, hogy ez a növekedés nagyobbrészt az ebben az idôben mega-várossá váló településeknek tudható be, amelyek ebben az idôszakban lépték át a
10 millió fôs határt
3
4
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A fejlôdô országok urbanizációs folyamatá
nak jellemzôi
1. Bár jelentôs különbségek vannak nem csak a fejlett és fejlôdô országok között, hanem ez utóbbi
csoporton belül is, mégis érdemes a fejlett és fejlôdô
országok urbanizációjának eltéréseit címszavakban
áttekinteni, mert azok jó háttérként szolgálnak majd
a következmények felfedéséhez és a fejlesztési stratégiák eltéréseinek megértéséhez is.
2. Eltérô idôbeli lefutás: a fejlett országokban az urbanizáció jellemzôen a 19. században kezdôdött és a
20. század elsô felében érte el a leggyorsabb ütemet,
míg mindez a fejlôdô világban többnyire a 20. század
második felére tehetô és napjainkban is zajlik.
3. Gyors ütem: a fejlôdô országok városai esetében
1950 – 1975 között 3.91%, 1975-2000 között 3.55% és
2030-ig további 2.29%-os éves népességnövekedés
várható. A megfelelô számok a fejlett országokra:
2.00%, 0.91%, 0.47%5.
4. Eltérô nagyságrend: a fejlett országok városi népessége jelenleg 900 millió fô, és 2030-ig 1 milliárd
fô körülire nô, majd ott stagnál, ezzel szemben a
fejlôdô országok városi népessége 2003-ra átlépte
a 2 milliárdos küszöböt, és az elôrejelzések szerint
2030-ig megközelíti a 4 milliárdot.6
5. Területi mintázat: a fejlôdô országokban zajló urbanizáció struktúrája eltér a fejlett országok tapasztalatai alapján megfogalmazott várakozásoktól: a
városok méretének növekedése, a nagyvárosok, városóriások számának növekedése jellemzô.
A gazdasági fejlôdés eltérô szintjei mellett zajló urbanizáció: alacsonyabb GDP/fô szintek, alacsonyabb
életszínvonal és a tágan értelmezett fejlôdés alacsonyabb szintje mellett a fejletlenebb régiók városi
népessége magasabb arányt ért el, sôt a városi népesség növekedése folytatódik gazdasági recesszió
(vagy politikai válság) ideje alatt is. Eltérô hajtóerôk:
a kedvezôtlenebb természeti, földrajzi adottságok és
történelmi okok mellett (amelyek a mai fejlett világban is szerepet játszottak) a fejlôdô országokban a
gyarmati múlt és politikai berendezkedés is kihatott
az óriásvárosi koncentrálódásra.
6. Eltérô globális kontextus: az új hazai vagy külföldi
vándorlási lehetôségek beszûkülése, globalizáció és új
információs, kommunikációs technológiák, valamint
napjaink pénzügyi és gazdasági válságának hatásai.

7. A felsoroltak közül két megállapítást emelünk ki:
a városi népességnövekedés abszolút mértéke, valamint az urbanizáció térbeli mintázata eltér a fejlôdô
országok esetében a fejlett világban tapasztaltaktól.
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen következtetést lehet levonni mindebbôl? Megállapítható, hogy ugyanazon városi kihívások, problémák alacsonyabb fejlettségi szint mellett területileg jobban koncentrálódnak
és nagyobb tömegeket érintenek, azaz mennyiségileg más dimenziókban jelentkeznek és minôségileg
különbözô módon jelennek meg. Ezen eltérések ellenére számos fejlôdô országbeli tapasztalat hasznos
lehet az európai vagy hazai szakemberek számára is.
Egyrészt, nem érdemes azokkal a „megoldásokkal”
próbálkozni, amelyek bizonyíthatóan nem mûködtek
a világ más országaiban, másrészt sok „innovatív”,
költséghatékony (olcsó), helyi jó megoldást találhatunk, amelyek jelentôsége napjainkban, a pénzügyi
és gazdasági válság korában felértékelôdik (hazai és
európai viszonylatban egyaránt).

A „túlzsúfoltságból” eredô kihívások: ördögi körök
A szakemberek körében általánosan elfogadott nézet, hogy nem önmagában a városméret jelent problémát, hanem annak a gazdasági fejlettség szintjéhez és a menedzsment-kapacitásokhoz viszonyított
aránya, valamint a népességnövekedés üteme. Ennek értelmében a fejlett Japánban található közel
35 milliós Tokió agglomerációs térsége kevésbé jelent fejlôdési tehertételt az országa számára, mint
az „alig” 10 milliós nigériai Lagosz. Tokió 35 millió
fôs városi koncentrációja közel 35 ezer $-os egy fôre
esô jövedelemszinttel, valamint megfelelô helyi kormányzati és menedzsment képességekkel és kapacitásokkal párosult, gyakorlatilag nincs informális
szektor, nullához közelít a város növekedési üteme.
Még ebben a „helytakarékos” városban is nyilvánvalóan számos mega-városi kihívás jelen van, ilyen
például a környezet túlzott terhelése. Mégis más
minôséget jelent a nigériai fôváros, Lagosz esete, bár
a népessége 2005-ben épphogy elérte a 10 millió fôt,
fenntartható fejlôdés tekintetében lényegesen komolyabb kihívásokat sorakoztat fel. A lagoszi népesség
növekedési üteme 1975-2005 között éves átlagban
megközelítette a 6%-ot, és a következô évtizedben
is 4% körüli éves növekedés várható. Mindez igen
alacsony gazdasági fejlettségi és jövedelmi szint, és
ugyancsak rendkívül alacsony kormányzati és menedzsment képességek és kapacitások mellett valósult meg. A halmozódó anomáliákat jól jelzi a közel
70%-os informális foglalkoztatottság (GUO, 2007), a

Ha a jelenben zajló, a fejlôdô országokban megfigyelhetô térbeli átstrukturálódást a fejlett országok 19. század végi és 20. század eleji folyamataival vetjük össze
akkor lényegesen kisebb ez a különbség.
6
A háttérben az is áll, hogy a világ népességének 3/4-e a fejlôdô országokban él a használt besorolás szerint, és a népesség növekedési üteme is sokkal gyorsabb a
kevésbé fejlett térségekben
5
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város környékére messze kiterjeszkedô nyomornegyedek, amelyek mind környezeti, mind társadalmi
szempontból sürgetô feladatokat jelentenek.

szorítását kényszeríti ki (ez történt például Brazília számos nagyvárosában, Sao Pauloban és Rio de
Janeiroban is).

A túlzott és gyors területi koncentráció közvetlen
következménye, hogy a közszolgáltatások, lakhatás
és közlekedés kínálata nem képes lépést tartani a
növekvô kereslettel, mint ahogy a formális munkapiac sem képes felszívni a városba áramló tömegeket.
Innen már csak egy lépés az informális szektor megjelenése és növekedése, a magas és növekvô szintû
alulfoglalkoztatás és munkanélküliség, valamint a
társadalmi szegregáció, a nyomornegyedekben való
koncentrálódás és a szegénység területi koncentrálódása. A természetes környezet eltartó képességét
is meghaladja ez a nagyfokú földrajzi koncentráció,
amelynek jelei a nemzetközi elôírásokat sokszorosan
meghaladó levegô- és vízszennyezettségi értékek,
megoldatlan hulladékeltakarítás, hogy csak néhány
„riasztó” elemet említsünk. A szegénység koncentrálódása, a városon belüli polarizáció és szegregáció hajtóerôket jelentenek a bûnözés és erôszak
terjedéséhez is, amelyek a legnagyobb városokban
jelentkeznek a legkritikusabb mértékben. Az alulfejlettségnek mindezen tünetei halmozottan jelentkeznek, ezáltal önerôsítô ördögi köröket alakítanak ki,
amelyekbôl pusztán a felszínen megjelenô jegyeket
kezelô programok által nem tudnak kitörni az érintett csoportok, területek. A hosszú távú megoldások
érdekében az okokat kell megszüntetni, hogy ne
termelôdjenek újra az anomáliák.

A szegénység megjelenési formái és a lehetséges kiút

A fejlôdô országok politikusai, kormányzatai
szinte minden ország esetében tudatában vannak
azoknak a kedvezôtlen hatásoknak, amelyek országuk torz városi struktúrájából adódnak (GUO, 2007),
ugyanakkor gyakran nem megfelelôen kezelik a kialakult helyzeteket. Közvetlen beavatkozásokkal,
rövidtávon a kedvezôtlen következmények kezelését célozzák az okok hosszú távú megszüntetése
helyett. Ezzel, nézetünk szerint, a rendelkezésre álló
szûkös pénzügyi erôforrásaikat nem-hatékonyan
használják fel, és gyakran nem a problémák enyhítését, hanem fokozódását eredményezik. Jó példa erre,
amikor a nyomornegyedek infrastrukturális ellátottságát politikai nyomásra jelentôs közkiadások árán
javítja a kormányzat, de a használati díjak sikertelen
beszedése ellehetetleníti a fenntartást, továbbá a jogi
szabályozás megreformálásának hiányában az ott
jellemzô informális tevékenységek adóbevételeinek
kiesése jelentôs hiányokat jelentenek a költségvetés
bevételi oldalán, ami a költségvetési kiadások meg-
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A nagyvárosi szegénynegyedek fejlesztési irányainak, a megfelelô projektek tartalmának, elemeinek
meghatározásához a „valóságból” kell kiindulni. Ehhez az adott területen krónikus szegénységben élôk
elôtt álló választási lehetôségeket, korlátokat és kihívásokat kell felmérni,7 azaz azt, hogyan és mibôl élnek a szegények a fejlôdô országok nagyvárosaiban.
Ennek illusztrálásához elég lenne végigsétálni egy
szegénynegyed utcáján a különbözô napszakokban.
Az anekdotikus bemutatás helyett azonban nézzük
a legfontosabb általánosítható jellemzôket:
– A szegények jelentôs része valamilyen formában
egyéni, mikro-vállalkozónak tekinthetô.
– Többszörös foglalkozások jellemzik a szegényeket:
számos eltérô tevékenységet végeznek napszaktól,
idôszaktól függôen, ez egyfajta diverzifikációként is
felfogható.
– A munkában való szakosodás (specializáció), a rövidtávon és egyidejûleg végzett különbözô típusú
munkák miatt nem jellemzô. Jellemzôen nem tanulnak szakmát, illetve nem a tehetségüknek (komparatív elônyüknek) megfelelô munkát végeznek.
– A szegények jellemzôen nagyon kisméretû „vállalkozásokat” alapítanak, nagyon kevés vagyontárg�gyal gazdálkodnak, többnyire nincs külön helyiség
se a munkavégzésre. Ez a méret túl kicsi ahhoz,
hogy bármiféle méretgazdaságossági elônyt ki lehessen használni, és távol áll attól, hogy munkahelyet teremtsen.
A következô megvizsgálandó tényezô, hogy mire
és hogyan költik el a szegények a pénzüket. A háztartások fogyasztásának vizsgálata során az elsô
általános megállapítás, hogy a szegény háztartások
jellemzôen több fôbôl állnak, és fiatalabbak, mint
egy átlagos háztartás. Felmérések igazolják, hogy a
krónikus szegénységben élôknek is van bizonyos választási lehetôségük a szûkös jövedelmük elköltése során. Egy tipikus szegény háztartás költhetne mintegy 30%-kal többet élelmiszerre és táplálkozásra, de
számos ellenösztönzô lép fel (betegségek, társadalmi viszonyok, szemléletbeli eltérések).
Végül a szegények gazdasági és infrastrukturális környezetének feltárása is elengedhetetlen a
megfelelô stratégiák kialakításához. Ide tartozik a

Az alábbiakban Banerjee és Duflo (2007) szerzôpáros egy 13 országra és két indiai régióra kiterjedô háztartási felméréssorozata eredményeire támaszkodunk,
amelyek jó támpontot adnak az integrált fejlesztési stratégiák mérföldköveinek meghatározásához.
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hitellehetôségek, biztosításokhoz való hozzáférés,
bejegyzett tulajdonjog, illetve az infrastruktúrához, különbözô közszolgáltatásokhoz való hozzáférés vizsgálata. A legális hitelforrások hiányában
jellemzôek a családtagoktól, barátoktól, szomszédoktól vagy uzsorásoktól felvett, „informális” kölcsönök, amelyek kamata igen magas, mivel a szegények iránti bizalom a kölcsönök gyors visszafizetését
illetôen alacsony. Erre a problémára jelenthet megoldási lehetôséget a feltételes transzferekkel kialakított
mikrofinanszírozási rendszer, amelyért Muhammad
Yunnus és az általa alapított Grameen bank 2006-ban
béke Nobel-díjat kapott, és a mexikói Progresa és a
brazil Bolsa Família programokhoz hasonlóan összekapcsolja a szegénység egyes dimenzióit, átütô eredményeket érve el a szegénység csökkentése terén.
A szegények alapvetô infrastruktúrához mint közutak, villamos energia, ivóvíz- és szennyvízcsatorna,
és alapvetô egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz vagy akár a közbiztonsághoz való hozzáférése
igen változó képet mutat a fejlôdô országokban és
egyes városokon belül is. Ezek a tényezôk mind részét képezik annak a környezetnek, amely a szegények mindennapjait és ezáltal a megvalósítható életvitelüket befolyásolják.
A valósághoz minél közelebb álló kép felvázolása
kell, hogy háttérként szolgáljon a szegénységcsökkentési politikák megfogalmazásához. Így például a
felmérések azt igazolják, hogy bár ehetnének többet
a szegények, az alultápláltság részben saját döntésük következménye, amelynek hátterében az adott
körülmények között racionális megfontolások is állhatnak. Egyrészt hiába ennének többet, ha a rossz
higiéniás viszonyok és egyéb behatások következtében a betegségek úgyis legyengítenék ôket, másrészt szubjektív értékelések, észlelések, valamint a
társadalmi megbecsülés iránti igény is vezethet ahhoz, hogy élelmiszer helyett élvezeti cikkekre vagy
szórakozásra költsék a fennmaradó jövedelemrészt.
Hasonlóan végig kell gondolni az összes említett
tényezô hátterében álló okokat, és az azokból eredô
korlátokat. Ezek felfedése mind elôsegíti a megfelelô
fejlesztéspolitikai következtetések levonását.
Számos további vizsgálandó tényezô felmerülhet a
bemutatott pontok kapcsán, amelyek az adott helyi
körülmények között kritikus szerepet játszhatnak
egy-egy kihívás kezelése során. A fenti leírásban a
szegénység megjelenési formáira és okaira utaltunk,
elôtérbe helyezve a szociális dimenziót, ugyanakkor a nem megfelelô életkörülmények (lakhatás,
humántôke minôsége, egészségügyi körülmények)
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nyilvánvalóan csak egy kiragadott kérdéskör a sok
megoldandó probléma között. A túlzsúfolt infrastruktúra (nem megfelelô közlekedési és közszolgáltatási kapacitások és alacsony minôségû szolgáltatások), túlzott környezeti terhelés, rossz közbiztonság
(kriminalitás, erôszak) és az informális szektor térnyerése, valamint a földhasználati problémák és a
pénzügyi egyensúlytalanságok – mind olyan „hívószavak”, amelyek ismerôsen csengenek a városi szakemberek számára (nem csak a fejlôdô országokban).
A továbbiakban ahelyett, hogy ezeket a mega-városi
kihívásokat részletesebben bemutatnánk, inkább három konkrét, fejlôdô országbeli példával illusztráljuk a fejlesztéspolitikai lehetôségeket és veszélyeket.

1. példa: Rio de Janeiro (Brazília) – Viva Rio
kezdeményezés
A Viva Rio egy brazil helyi kezdeményezés nyomán létrejött nem-kormányzati szervezet (NGO) Rio
de Janeiroban. A város „híres” a nyomornegyedeirôl
(favelák) és az erôszakos konfliktusok gyakoriságáról.
A helyzetet szemléletesen mutatja be a valós tényeken
alapuló Istenek városa címû film. Az NGO fô célja a
„béke kultúrájának” elterjesztése a riói favelákban.
A kezdeményezés kiindulópontját az képezte,
hogy bár nincsen egyértelmû válasz arra, hogy a
szegénység, társadalmi kirekesztettség és a fegyveres erôszak között milyen kapcsolat van, amikor
erôszakos konfliktusok törnek ki, akkor a felsorolt
három tényezô összefüggései ördögi kört alkotnak.
Ezt a csapdát csak a biztonság, társadalmi befogadás és szegénységcsökkentés integrált kezdeményezéseivel lehet feloldani. A célcsoportokat három fô
dimenzió mentén határolták le: sérülékeny korcsoport, a 15-19 év közötti szegény családokból származó fiatalok; az állami, rendôrségi ellenôrzésen kívüli
nyomornegyedek (amelyekben célzott társadalmi
munkára van szükség a városrehabilitáció során)
lakói és az erôszakos cselekmények legveszélyesebb
eszközeinek, a lôfegyvereknek tulajdonosai.
Az NGO egymással összhangban számos projektet, kezdeményezést indított, amelyeket helyi és
központi kormányzati elemek egészítettek ki. Álljon
itt ezek közül néhány, amelyek mind a közbiztonság
helyreállítását célozták, és a „lefegyverzés”, re-integráció és a mobilizáció jegyében zajlottak:
– Közös helyi rendôrség szervezése: helyi lakosok
képzése és bevonása a közterület felügyeletébe és
a közbiztonság fenntartásába, kiterjesztve ezeket a
szolgáltatásokat az érintett területekre.
– Gyorsított képzési program: a nyomornegyedekben kialakított „tele-szobákban” szervezett képzés,
azok számára, akik kiestek az állami közoktatásból.
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Városi társadalmi kihívások
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1. példa: Rio de Janeiro

Forrás: www.overcomingviolence.org

Innovatív módszerekkel biztosítják nekik, hogy rövidebb idô alatt elsajátítsák az egyes képzési szintekhez szükséges tudást.
– Anna és Mária program: fiatalkorú anyák és gyermekeik számára nyújt segítséget tanácsadással, képzéssel, amelyet széleskörû felvilágosítási kampány
támogat. A kézmûves és egyéb mesterségek képzései pedig a fiatalkorú anyák jövedelemszerzô képességének növelését célozzák.
– Harcolj a békéért: bokszklub az utcán csellengô
gyerekek számára, ahol fegyelmet tanulnak, lekötik
szabadidejüket, továbbá kötelezik ôket arra, hogy
rendszeresen iskolába járjanak.
– Fegyvertartás korlátozása: Az új Brazil Lôfegyver
Ellenôrzési Törvényt 2003-ban fogadta el a brazil
parlament, és ez lényegesen szigorúbb elôírásokat
tartalmaz, mint a korábbi.
– Önkéntes fegyverleadás, amelyben biztosították
az anonimitást és a büntetlenséget (civil szervezetek, egyházak, helyi kormányzat és a média is
közremûködött a kampányban és a végrehajtásban),
a beszolgáltatott fegyverek nyilvános megsemmisítése is része volt a projektnek.
Számos további programot lehetne sorolni, a nyomornegyedek rehabilitációját célzó (Favela Barrio)
programtól kezdve a 18-25 éves fiatalok számára
ingyenes számítástechnikai vagy kertészeti, kertrendezési képzést nyújtó munkaerôpiaci integrációt
célzó projekten keresztül, amelyek mind együttesen
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célozzák a nyomornegyedekben élôk helyzetének
javítását. Az NGO tapasztalatai jól rávilágítanak az
integrált fejlesztések szükségességére és megvalósíthatóságára is. Ahhoz, hogy javuljon a közbiztonság
ezekben az „isten és állam háta mögötti” negyedekben, nem elég a rendôrségi jelenlét vagy a törvényi
szabályozás erôsítése, hanem komplex, átfogó fejlesztési programra, egymást kiegészítô projektek
csomagjaira van szükség, amelyek során az összes
érintett szereplô összefogása elengedhetetlen.
A Viva Rio szakembereinek tapasztalatait, tanácsait felhasználva további brazil nagyvárosokban is
indítottak hasonló kezdeményezéseket, ilyen például Sao Pauloban a Sou da Paz kezdeményezés.

2. példa: Egyiptomi kudarcok: „új város” kon
cepció és a kairói „Holtak városa”
Kairó földrajzi, történelmi és politikai okokból
is hagyományosan nagy és egyre növekvô arányát
tömörítette az egyiptomi népességnek. A város túlzott növekedésének menedzselése az 1970-es évektôl
kezdôdôen napirenden volt az észak-afrikai országban. Két legfôbb eleme volt az elképzeléseknek.
Elsôként egy körgyûrû megépítése, amely mintegy
körülzárta volna a beépített területet megakadályozva az azon kívül elhelyezkedô mezôgazdasági területeken való letelepedést és építkezéseket. A második koncepció az Egyiptomban „policentrikusnak”
nevezett városrendezés elképzelése, amelynek
szellemében önellátó új településeket alapítottak a

31

Demográfiai kihívások

2. példa: Egyiptomi kudarcok

Forrás: www.earth-photography.com

város központjától megfelelô távolságban. Ezektôl
az ún. szatellit városoktól azt várták, hogy csökkentik a népességnövekedésbôl származó nyomást
a fôvárosban, elszívják az oda áramló népességet.
Ezek az elképzelések (bár kudarcot vallottak) a mai
napig a várospolitika alapjait képezik (Ricz, 2009).
Elôször a Nagy Kairó Régióban hat új ún. szatellit
várost8 alapítottak, majd a körgyûrû mentén további
10 új település építését kezdték el (napjainkban is további 45 új város alapítását tervezik szerte az országban). Az összes új település kapacitását közel öt és
fél millióra tervezték. A megvalósítás azonban mes�sze alulmaradt minden becslésen: az ezredfordulón
minden ösztönzô ellenére mindössze 170 ezer fô volt
bejelentve az új településeken, és még ez az alacsony
szám sem fedi a valóságot, mert a regisztrált lakástulajdonosok jelentôs hányada csak spekulációs célból
vett ingatlant a Kairó közvetlen közelében lévô új településeken, és nem tette át oda a székhelyét. A 2009-es
Világbank Jelentés (World Development Report 2009)
is kudarcként értékeli az egyiptomi kísérletet, amely
az infrastrukturális kiadások közel negyedét emésztette fel az elmúlt években, és elhanyagolható hatása
(sem) volt a kairói túlzsúfoltság csökkentésére.

mindössze 120.000 fôrôl szólnak. 2009 nyarán jelent
meg a sajtóban a hír, hogy az egyiptomi kormányzat
közparkká kívánja alakítani az egykori temetôt, ezzel
is növelve a fôvárosi zöldterületek arányát. Az alternatív lakhatási lehetôséget a kormányzat a hivatalos
adatoknak megfelelô mértékben biztosítaná. A kezdeményezés kimenetele még kérdéses, de jól mutatja a
problémák közel sem reális megközelítését, valamint
intô példaként szolgálhat arra, hogy, ha nem szüntetik meg a kiváltó okokat, ha nem átfogóan kezelik a
problémákat, akkor azok újratermelôdnek (legfeljebb
a város, térség másik pontjára helyezôdnek át).

3. példa: A mexikói Progresa program
A mexikói Progresa program és a hasonló elveken
indított brazil Bolsa Família program jó példa lehet
arra, hogy vannak esetek, amikor érdemes a fejlôdô
országoktól tanulni, a jó gyakorlataikat, megközelítéseiket átvenni, adaptálni. 1997-ben Progresa néven
indította el a mexikói kormányzat azt, az akkoriban innovatívnak számító társadalmi programot,
amelynek nevét az oktatás, egészség és táplálkozás
spanyol szavakból képzett betûszó adja. A projekt
3. példa: A mexikói Progresa pogram

„Holtak városa” – informális lakhatás Kairóban
Az egyiptomi fôváros agglomerációjában, a Nagy
Kairó Régióban egyes becslések szerint a közel 20
milliós lakosság mintegy harmada hivatalosan nem
létezô negyedekben él, és ez a lakott területek 40%ára terjed ki. Különösen „elhíresült” egy hagyományos temetô helyén keletkezett nyomornegyed, a
ma „Holtak városának” nevezett terület, amelyben
a sírok, tradicionális temetkezési épületek elfoglalásával becslések szerint több millió ember talált magának lakhatási lehetôséget, bár a hivatalos adatok
8
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A hat új város: 10 Ramadan, El-Sadat, Badr, 6 October, 15 May, és El-Obour.
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alapötlete az volt, hogy a szegény családoknak jövedelmi kiegészítést és élelmiszertámogatást biztosítanak (havi 7-10 dollárnak megfelelô összegben) azzal
a feltétellel, hogy a gyerekek rendszeresen iskolába
járjanak és bizonyos idôközönként egészségügyi
szûréseken vegyenek részt.

dául Hondurasban, Kolumbiában, Nicaraguában, Indonéziában, Dél-Afrikában, Kenyában, hogy csak néhányat említsünk. Napjainkra azonban a fejlesztéspolitika
általánosan elfogadott módszerévé vált és a fejlett világban is számos ilyen típusú kezdeményezést találhatunk
New Yorktól kezdve egészen hazánkkal bezárólag.

Számos közvetlen és közvetett hozadéka van a
programnak. A közvetlen hatások közé sorolható
értelemszerûen a magasabb iskolai részvétel, jobb
egészségügyi állapot. A felmérések szerint a kapott
juttatások ténylegesen helyettesítették a korábbi gyermekmunkából származó jövedelmeket, továbbá számos tanulmány kimutatta, hogy kevesebb csellengô
gyerek, kevesebb utcai „csínytevés” is az eredmények
közé sorolható. A program sikerének egyik kulcsa,
hogy a legszegényebbekre fókuszált: három lépcsôs
kiválasztási, szûrési rendszert alkalmazott. A pénzbeli transzfereket jellemzôen a családanyákhoz juttatták,
ezzel is alkalmazkodva a fejlôdô országok sajátosságaihoz, a háztartásbeli szerepek egyenlôtlenségeihez
(ahol a nôk jellemzôen „családbarátabb” módon költik el a pluszjövedelmeket). A program kombinálja a
rövid és hosszú távú hatásokat: a családok a jelenbeli
fogyasztásaikat a programból származó többlet-jövedelmekkel tudják fedezni, míg a jövôbeli jövedelmek
lehetôségét a humántôke-felhalmozás (képzettség és
egészségügyi téren) jelenti, ez kitörést jelenthet a krónikus szegénység csapdájából.

Az egyik legfontosabb tanulsága a Progresa projektnek és az abban alkalmazott megközelítésnek,
hogy a fejlôdés komponenseinek összefüggéseit kell
figyelembe venni a beavatkozások kialakítása folyamán. Nem elegendô egy-egy részterület kihívásainak megoldása, számos probléma együttes kezelésére van szükség.

A mexikói Progresa programot követôen indult el
elsôként a brazil Bolsa Família projekt, majd a világ
számos más országában átvették, adaptálták a modellt.
Kezdetben fôként a fejlôdô országokban terjedt el, pél-

Felhasznált irodalom:

TANULMÁNY

Városi társadalmi kihívások

Következtetések
A fejlôdô országok nagyvárosaiban számos városfejlesztési projekt zajlott az elmúlt évtizedekben (nem
ritkán nemzetközi intézmények közremûködésével,
de gyakran helyi szintrôl kiinduló kezdeményezések révén is), és a bemutatott folytatódó urbanizációs
trendek tükrében további kísérletek várhatóak. Érdemes ezeket Európából, hazánkból is szemmel tartani,
hiszen mind a jó, mind a kevésbé jó példák tanulságosak lehetnek az itthoni kihívásokra adott válaszok
megfogalmazása tekintetében. A mega-városi problémák rendkívül szerteágazóak, sokszínûek, lefedik
a tágan értelmezett fejlôdés különbözô területeit. A
bemutatott, kiemelt jó és rossz példák rávilágítanak
azonban arra, hogy az integrált megközelítés alkalmazása jelentheti a siker egyik kulcsát, ugyanakkor
van egy másik kulcsfontosságú tényezô is: a valóság
és az ok-okozati kapcsolatok megfelelô feltárása.

Ricz Judit, PhD
tervezô-elemzô
VÁTI TTÉI, Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai
Iroda
H-1016, Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
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Az esélyegyenlôség elvének hatékonyabb
érvényesítése a támogatáspolitikában
Promotion of Equal Opportunity Funding Policy
Equal Opportunity Funding Policy (EOFP) is a new mechanism, developed by the Ministry of Education and Culture
and the Ministry of Social Affairs and Labor in Hungary. The main objective of EOFP is to improve access to resources
by Roma communities, and to reduce educational and residential segregation using national and EU funds. The recently
introduced policy requires Equal Opportunity Plan (EOP) by all municipalities, as an obligatory part of the tender
documentation. Independent experts are involved in preparation and quality assurance of EOPs. The recent amendment
of Law on Equal Treatment of Equal Opportunities will require EOP - focusing on education, housing, employment,
health - by all municipalities, applying for national and EU funds.
Kulcsszavak: esélyegyenlôség, esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika, roma, közoktatás, városrehabilitáció
A roma gyermekek csaknem harmada cigány többségû
osztályba jár, ahol rosszabbak a feltételek és alacsonyabb a
szaktanárok által tartott órák száma – gyakran a helyben
elérhetônél is gyengébb oktatást kapnak. (Havas-Liskó 2005.)
A mintegy 600 ezres magyarországi roma közösség
több mint fele él ma szegregáltan (telepeken, vagy olyan
lakóközösségben, ahol kizárólag vagy túlnyomórészt
romák élnek). (Kemény-Janky-Lengyel, 2004.)
A szegregáció elôbb-utóbb a szolgáltatások színvonalának
leromlásához vezet, állandósítja a jövedelmi viszonyok,
a települési infrastruktúra és a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés egyenlôtlenségeit, és növeli a társadalmi
konfliktusokat.
Egy ország versenyképességét és a társadalombiztosítási
rendszerének fenntarthatóságát veszélyezteti a kiterjedt
és tartós szegénység. Minden fejlesztés, amibôl a
legszegényebbek kimaradnak, még mélyebbé teszi a
társadalmi különbségeket.
1. A romák társadalmi integrációját célzó
szempontok érvényesülésének biztosítása az
Európai Unió szakpolitikáiban
Az Európai Unió tagállamaiban ma mintegy tízmillió roma él. Nagy részük mélyszegénységben,
amely elsôsorban abból fakad, hogy alacsony iskolai
végzettséggel rendelkeznek, tartósan munkanélküliek, embertelen körülmények között, cigánytelepeken, telepszerû lakókörnyezetben élnek. Komoly
problémát jelent a szegregáció, amely elsôsorban az
oktatás és lakhatás területén a romák szociális és
etnikai alapon való elkülönítését, társadalmi kirekesztését jelenti. A szegregáció akadályozza az alapszolgáltatásokhoz – mint pl. az egészségügyi ellátás,
szociális szolgáltatások, oktatás stb. – való egyenlô
hozzáférést, illetve alacsonyabb minôségû szolgáltatások elérését teszi lehetôvé. A romák helyzete hazánkban az európai uniós tagsággal nem változott,
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de az európai uniós törekvésekkel rendelkezô délkelet-európai országokban (pl. Horvátország, Szerbia, Macedónia stb.) is hasonló, ha nem rosszabb.
A fentieket figyelembe véve fontos, hogy a romák
integrációját célzó minimum garanciák beépüljenek
az európai uniós szakpolitikákba. Ennek megvalósítására a megkezdett konzultációs folyamat folytatása és a szükséges jogszabályok megalkotása mellett
az európai uniós források felhasználásában az alábbi minimum követelmények bevezetése szükséges:
1.) Az esélyegyenlôség elvének hatékonyabb érvényesítése a támogatáspolitikában.
• Az európai uniós forrásokból ne lehessen a romák területi és oktatási szegregációját erôsítô
fejlesztéseket finanszírozni.
•E
 zen források felhasználásának feltétele kell,
hogy legyen a romák lakhatási és oktatási
deszegregációja.
2.) A
 források elosztása során kiemelt figyelmet
kell fordítani a hátrányos helyzetû kistérségek,
települések komplex fejlesztésére, ahol nagy
számban élnek mélyszegénységben a romák.

2. A kihívások: miért cél a deszegregáció?
Kutatások sora mutatta meg, hogy számos országban a szegények/romák alacsonyabb hozzáférése a
minôségi oktatáshoz, az elemi, hétköznapi infrastruktúrához nemcsak az általuk nagyobb arányban
lakott térségek és települések általában rosszabb
körülményeibôl fakadnak. Ezt befolyásolja az is, hogy
• A legszegényebbeknek mindig gyengébb az
érdekérvényesítô-képességük a helyi fejlesztési
források elosztásakor.
• Hatékony deszegregációs intézkedések nélkül
a fejlesztések fenntarthatatlanok, és a legjobb
esetben is „fájdalomcsillapítóként” funkcionálnak – a szegregált körülmények automatikusan
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Egy példa az összefüggésekre: egy közösség
35 éve
Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen
1974-ben árvíz öntötte el a cigánytelepet. A helyi
adminisztráció – a romák szerint az „arra érdemeseknek” – építési telek vásárlását engedélyezte a
falu szélén, a teleppel szemben éppen parcellázás
alatt álló területen (amely így „vegyes lakosságú”
lett, ezért a helyiek „sakknegyednek” nevezik). A
többieknek a korábbi putrik helyén jutott házhely,
ahol például az illegális szemétlerakót a folyamatos
kérés ellenére évek óta nem szünteti meg az önkormányzat. A „sakknegyedbôl” a többségiek folyamatosan költöznek ki, a romák által beépített új utcákat
nem bitumenezik le, télen ki sem megy a mentô. Az
elköltözések mellett a telepieknek külön fenntartott oktatási intézményekkel tartják távol a romákat a nem romáktól – jó példáját adva annak, hogy
a lakóhelyi elkülönítés miként torkollik hátrányos
megkülönböztetésbe az oktatástól az egészségügyi
ellátásig. A telepi gyerekek nagy arányban a helyi
kisegítô iskolába kerülnek, míg a vegyes környék lakói egy erre a célra fenntartott, a helyi elitiskolánál
gyengébb normál iskolába járnak. A telephez közel
külön óvodát hoztak létre az itteni gyerekeknek,
amelynek mutatói minden tekintetben (nyitva tartás, fizikai környezet, pedagógiai ellátás) gyengébb
a többinél. Ezen a településen az óvodavezetôtôl a
polgármesterig mindenki azt a lenézéssel vegyes hiedelmet erôsíti, hogy a magyaroktól lehet „ellesni” a
jó példát, és ezt az elôítéletet részben belsôvé tették
a teleprôl elköltözött romák is. Ôk most azzal szembesülnek, hogy hiába tettek meg mindent, egy új cigánytelepen találták magukat, gyermekeiket pedig
az intézmények továbbra is távol tartandó cigányként kezelik. Közben a település virágzik, 2007-ben
városi rangot kapott. A beruházások, fejlesztések a
településen mindenhol tetten érhetôek. A telepen és
a „sakknegyedben” pedig még a havat sem takarítják el télen.

A közszolgáltatások leromlásának dinamizmu
sára jó példa a közoktatás
• A szegregált körülmények óhatatlanul együtt
járnak a színvonal leromlásával. Néhány elkötelezett pedagóguson kívül azok a tanárok, akik
válogathatnak az állásajánlatok között (mert
például jobb a diplomájuk), nagyobb arányban
azokat az iskolákat/osztályokat fogják választani, ahol ugyanazért a bérért kisebb energiával
lehet jó eredményt elérni. (Mert a szülôi ház pél-

Falu Város Régió 2009/2

dául, többet pótol a tanulási folyamatban, otthoni segítség vagy megfizetett magánórák révén.)
• Korlátozza az elérhetô pedagógiai eredmé
nyeket, mert a gyerekek legnagyobbrészt mintakövetéssel tanulnak; másfelôl a problémák
egybeterelése megoldhatatlan feladat elé állítja
a pedagógust.
•K
 utatások tömege bizonyítja, hogy a szegregált
osztályokban oktatott cigány gyermekek a helyi
iskola színvonalánál gyengébb oktatást kapnak: lepusztultabbak az épületeik, kevesebb a
szemléltetô eszköz és kisebb a szaktanárok által
megtartott órák aránya.

3. Hogyan fejleszthetünk rosszul?
A legtöbb közelmúltban csatlakozott európai uniós tagország a különbözô felmérések szerint a magyarországihoz hasonló gondokkal küzd. Ugyanakkor a csatlakozás óta korábban rendelkezésre nem
álló nagyságrendû fejlesztési források áramolnak
ezen országokba. Az EU különbözô dokumentumaiban kiemelt prioritásként kezeli az esélyegyenlôség,
ezen belül is a szegények, a kirekesztett csoportok
(Kelet-Európában kiemelten a romák); illetve a nôk
helyzetét. Ezen irányelvek, vagy a másik oldalról
a helyi projektek elbírálását segítô pontozólapok
azonban önmagukban még nem feltétlenül garantálják azt, hogy e fejlesztések a leszakadás veszélyét
csökkentsék.
A fejlesztési forrásokat sokféleképpen lehet rosszul
elkölteni:
• Lehet úgy rosszul elkölteni, hogy abból kizárólag a tehetôsebbek részesülnek (például az
esélyegyenlôség kérdésében kizárólag a hátrányos térség elvét érvényesítô támogatások);
• lehet úgy, hogy egy önmagában fontos cél (pl.
óvodafejlesztés) nem számol azzal, hogy a szegény gyermekek nagy számban nem járnak
óvodába (esélyegyenlôségi szempontból látszólag érzékeny, de nem releváns);
• vagy akár úgy, hogy egy település kizárólag az
általa fenntartott „cigányiskola” infrastrukturális fejlesztésére pályázik – ugyanakkor a szegregációval óhatatlanul beinduló leromlás ellen
már nem tesz semmit (hatását tekintve gyenge
és fenntarthatatlan fejlesztések).

MÛHELY

vezetnek a fontosabb mutatók leromlásához és
általában a közszolgáltatások leromlásához.

Három történet, három szándék, ugyanolyan aggályos eredmény. E három példa is azt mutatja,
hogy egy, az esélyegyenlôség irányába mutató támogatáspolitika körültekintôen, a helyi szükségleteket részletesen elemezve, a hatásokat megbecsülve
kell, hogy mûködjön.
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4. Hogyan?
Az esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika két
modellje
Annak érdekében, hogy az egyenlôtlenségek ne
nôjenek, a területi célzás és a beavatkozások szek
torközi összehangolása mellett ugyanilyen fontos,
hogy a fejlesztési források az esélyegyenlôség valós
figyelembevételével kerüljenek felosztásra. Ehhez a
pályázó településeken világos, az egyes kiemelt területeken (oktatás, lakhatás, munka, szociális ellátások,
egészségügy) jól mérhetô indikátorokon nyugvó, a
helyi érdekcsoportoktól független szakértôk segítségével megalkotott helyzetelemzésekre, és ezek alapján (nem választhatóan, hanem kötelezôen) meghatározott tervekre és elkötelezôdésekre van szükség.
E terveknek ki kell terjedniük azokra a középtávú
célokra, amelyek már középtávon a helyzet mérhetô
javulását célozzák, és a pályázati projektek erre gya-

Példák:
1. Lakhatás: ROP Városrehabilitációs programok:
Az esélyegyenlôség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden infrastrukturális
fejlesztés és településrehabilitációs támogatás esetén
az alacsony státuszú lakosok helyzetére. Kiemelten
fontos a település különbözô pontjain lakók részére
a (szociális) infrastruktúrához való hozzáférés biztosításának gyakorlata és annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség,
szegregációmentesség. Alapvetô feltételként szükséges megszabni a településrehabilitációs projektek
támogatásához illetve a kiegészítô támogatások odaítéléséhez a szegények által lakott településrészeken
a további lakásállomány-növekedést megakadályozó, azt csökkentô, az esélyegyenlôtlenség csökkentése érdekében folytatott esélyteremtô tevékenység tervszerû dokumentálását települési
esélyegyenlôségi programok kidolgozásával és
megvalósításával. A ROP funkcióbôvítô- és integrált
szociális jellegû városrehabilitációs források elnyerésének feltétele, hogy a pályázó városok Integrált
Városfejlesztési Stratégiájuk részeként elkészítsék
Anti-szegregációs Tervüket (ASZT). Az Anti-szegregációs Terv elsôsorban területi dimenzióban, a
szegregációs folyamatok szempontjából vizsgálja
az esélyegyenlôségi problémák meglétét egy adott
településen. Az Anti-szegregációs Terv célja, hogy
a város felmérje azon területeit, ahol a szegregáció
már megindult, illetve ahol elôrehaladott állapotban
van, és a fentiek szellemében kidolgozzon a szeg-
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korolt hatására, ugyanakkor külön forrásokat kell
biztosítani e tervek végrehajtására.

Mit értünk el eddig?
Az esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika hatására
•A
 z elmúlt két évben 1200 településen készült
közoktatási esélyegyenlôségi terv, 157 településen pedig anti-szegregációs terv (utóbbi
településeken él az ország lakosságának fele,
mintegy ötmillió ember). Itt a településvezetôk
konkrét, számszerûsített, számon kérhetô vállalásokat tettek a feltárt esélyegyenlôségi problémák megoldására.
• Az idei tanévben közel 77 000 óvodás és iskolás
után mintegy 4 milliárd forint közvetlen integrációs támogatást kapnak a közoktatási intézmények. Az iskolák negyede folytat ma már integráló gyakorlatot.

regáció oldására irányuló programokat, amelyeket
a város-rehabilitációs programok ideje alatt, 20072013 között fog megvalósítani. A magyar kormány a
terv elkészítéséhez szakértôket biztosít, akik segítik
és ellenôrzik a terv elkészítését, és ellenjegyzésükkel garantálják annak megfelelôségét. A terv elkészítése után a szakértôi hálózat mentorálja az antiszegregációs programokat.

2. Oktatás
Magyarországon 2007 óta a közoktatási törvény
alapján a fenntartóknak közoktatási esélyegyenlôségi
intézkedési tervet kell készíteniük. E tervek elkészítése és teljesítésének folyamatos nyomon követése alapfeltétele minden hazai és uniós pályázaton
történô indulásnak. A tervek készítéséhez és az
ehhez szükséges helyzetfelméréshez – az Oktatási
és Kulturális Minisztérium gyakorlati útmutatóját
kell használni. Az útmutató alapján elkészítendô
esélyegyenlôségi helyzetelemzés és program az
érintett intézmény, intézmények oktatásszervezési
gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények
tanulói összetételének összehasonlításával vizsgálja,
hogy érvényesül-e a településen a szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
Az elemzések és a programok elkészítéséhez a tárca külön szakértôi kapacitást biztosít, emellett településenként akár 100 millió forintos nagyságrendû
forrás érhetô el a legjobb esélyegyenlôségi programok végrehajtására.
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• Az önkormányzatok esélyegyenlôségi vállalásaik teljesítéséhez újabb forrásokat vonhatnak be.
A közoktatás esetében ebben a fejlesztési ciklusban (2007 és 2013 között) mintegy 40 milliárd
forint, telep-felszámolási programokra 2005 és
2009 között 3.2 milliárd forint, szociális városrehabilitációs programokra 2007 és 2010 között
csaknem 33 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika tör
vénybe foglalása
Az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôségrôl
szóló törvény módosítását 2009. november 2-án fogadta el az országgyûlés, amely megteremtette az
esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika jogszabályi hátterét. A jogszabály alapján a közoktatás
és a város-rehabilitáció mellett a foglalkoztatás

és az egészségügy területére is kiterjed a jövôben
az esélyegyenlôségi politika. Az esélyegyenlôségi
program kötelezô feltétele a hazai és uniós forrásból megvalósuló pályázatokon való részvételnek,
ötévente kell elfogadni, és kétévente felülvizsgálni, illetve esélyegyenlôségi szakértô a helyszínen
segíti az önkormányzatot a program elkészítésében, amely így a hatályos jogszabályoknak és a
legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelel.
Az esélyegyenlôség-elvû támogatáspolitika bevezetésével és jogszabályi hátterének megalkotásával
jelentôsen nô a romák integrációjára fordított hazai
és uniós források nagysága, amely várhatóan hozzájárul a romák társadalmi integrációjának felgyorsításához.
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Térhangolás

Az oktatáspolitika és a városfejlesztés térszemlélete
Space tuning – Territorial approaches of educational policy and urban development
In his article the author, János Zolnay highlights some factors behind the failures of the efforts of the local governments to
conciliate the spatial aspects of their urban development and educational policy. The performance of children at school and
chances for further education is determined by early school choice to a much greater extent in Hungary than in most of
OECD countries. But social end ethnic segregation is just a symptom of the main trends. Undoubtedly city governments’
local policies enhance inequalities; however they are also at the mercy of parental choices: unequal distribution of educational
goods and services is due to mutual choice of influential parents and attractive schools. The main objective of the Hungarian
educational policy for supporting disadvantaged pupils was to combat intended and spontaneous segregation in elementary
schools. With examples of four larger cities the article demonstrates that urban renewal improvement and projects and even
expectations of improvement may cause unintended and unmanageable difficulties in public education.
Kulcsszavak: oktatáspolitika, városfejlesztés, etnikai szegregáció, deszegregáció, városok
Az elmúlt hat évben a magyarországi esély
kiegyenlítô oktatáspolitika mindenekelôtt a szegregációs folyamatok megfékezését, illetve ellenôrzését
szerette volna elérni, jóllehet a deszegregáció rendkívüli éles konfliktusosokkal járó folyamat. Az oktatási kormányzat azonban aligha kísérletezhetett
volna olyan puhább eszközökkel, mint a brit, vagy
a francia ún. „elsôbbségi körzetek”, vagy az amerikai „mágnes iskolák”, amelyek a nagy kiterjedésû
városi problémaövezetek iskoláinak kiemelt infrastrukturális és humán fejlesztésével kívánják ellensúlyozni az ott élôk és oda járók hátrányait. (Vida, J.
2008, Neumann, E. 2008) Magyarországon nincsenek olyan nagyméretû városok és városi slum övezetek, amelyek eleve predesztinálnák az ottani iskolák leromlását. A magyarországi nagyvárosi iskolai
gettósodás oka elsôsorban a „white flight” jelenség.
Ez azt jelenti, hogy a magasabb státuszú szülôk az
általuk kiválasztott, jól felszerelt, jó pedagógiai kínálatú és magas presztízsû iskolákba íratják gyerekeiket, az „elcigányosodó” iskolák pedig általában
alacsony létszámúak és elvileg sem alkalmasak a
kompenzációs célú fejlesztésre. Még inkább kétséges, hogy lehetséges-e gettósodó kistelepüléseken
esélykiegyenlítô, kompenzáló oktatási projekteket
indítani, jóllehet néhány alternatív iskola próbálkozott ezzel.
Az esélykiegyenlítô oktatáspolitika uralkodó diskurzusa tehát az iskolafenntartó települési önkormányzatok gyakorlatának feszülô deszegregációs
kormányzati szándék lett. Kommunikációs értelemben eleve vesztes játszma volt ez a kormányzat számára, mint ahogy minden olyan központi törekvés
az, amely az önkormányzatokkal szemben szándékozik igazságossági elveket érvényesíteni a feladat-
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finanszírozás vagy a tartalmi szabályozás terén.
Témánkkal kapcsolatban azonban két lényegesebb
szemponttal érdemes foglalkozni.
Egyrészt az esélykiegyenlítô oktatáspolitika uralkodó diskurzusának üzenete szerint a közoktatási
szegregáció, illetve a közoktatási egyenlôtlenségek
döntôen a lokális oktatáspolitikai döntések következményei; az iskolafenntartó önkormányzatoknak
pedig kellô politikai akarat esetében megvannak az
eszközeik a változtatáshoz. Csakhogy a szegregáció
nem oka, hanem következménye, bizonyos értelemben csak tünete a magyarországi közoktatás nagyfokú esélyegyenlôtlenségének. A szegregáció tágabb értelemben is csupán közbejövô változó, amely
mintegy „beékelôdik” a strukturális hatások, tehát
a független vagy magyarázó változó, illetve az esélyek, tehát a függô, magyarázandó változó közé (Ladányi, J. 2007). A legfontosabb oktatási központokat
a választási lehetôséggel rendelkezô elit iskolahasználók és a magas presztízsû, szelekciós lehetôséggel
bíró iskolák kölcsönös választása jelöli ki akár az iskolafenntartó önkormányzatok szándéka ellenére is.
Ebben a folyamatban az etnikai szegregáció mégsem
csupán egyike az iskolaválasztásban egyenlô súllyal
mérlegelendô szempontoknak: a roma tanulók aránya egy adott iskolában olyan tényezô, amely minden
más racionális iskolaválasztó szempontot „felülír”.
A másik feladvány az önkormányzati oktatáspolitika és fejlesztéspolitika térszemléletével kapcsolatos. A szegregáció-ellenes oktatáspolitika egyik
módszertani problémájáról van szó, nevezetesen arról, hogy mihez viszonyítva határozzuk meg a célcsoporthoz tartozó tanulók elkülönültségének mértékét. Elvben három viszonyítási pont lehetséges:
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• A tanulók elkülönültségének mértéke meghaladja azt a szintet, amit térbeni eloszlásuk alapján várhatnánk – ez a szemlélet részben feladja
az iskola esély-kiegyenlítô szerepét.
•A
 célcsoporthoz tartozó tanulók elkülönültségének mértékét ahhoz a hipotetikus állapothoz is
mérhetjük, hogy az iskolák és a tanulók teljesen
szabadon választhatják egymást, és az iskolák
valamint az iskolák által indítható osztályok számát a fenntartó a kereslet alapján határozza meg.
Tekintsünk el azoktól a településektôl, amelyek
intézményhálózata túl kicsi ahhoz, hogy kielégítse a
helyi közoktatási igényeket, vagy amelyek közelében
van elérhetô vonzó iskolacentrum; ezek elvileg is képtelenek bármilyen szegregáció-ellenes politikát folytatni a helyi elit iskolahasználók szándékai ellenében,
mivel képtelenek befolyásolni a döntési lehetôséggel
bíró szülôk és iskolák döntései által meghatározott
migrációs folyamatokat. (Zolnay, J. 2008)
A teljes közoktatási kínálatot biztosító iskolahálózatot fenntartó közepes és nagyobb városi önkormányzatok számára azonban a fenti dilemma nem
egyszerûen mérési probléma: közoktatási és városfejlesztési politikájukat kell valahogyan összehangolniuk. Természetesen sem a lokális fejlesztési, sem
az oktatáspolitikának nem áll szándékában az igazgatási körén belüli tér egésze, illetve a térbeli társadalmi folyamatok feletti kontroll megszerzése, ám a
kétféle helyi szakpolitikának eltérô a térszemlélete.
A városszerkezeti jelentôségû helyi jogszabályok és
projektek által definiált „természetes övezeteket”
valójában érdek-vezérelt fejlesztési illetve térhasználati szándékok határolják; a „természetes határok”
valódi „limesek”, mert nem egyszerûen funkcionálisan tagolják a teret, hanem fejlesztendô területeket határolnak el tartalék vagy háttér területektôl,
kiemelnek és negligálnak övezeteket, vagy éppen
különbözô státuszú lakóövezeteket különítenek el
egymástól.
A helyi oktatáspolitikának is van térbeli dimenziója, illetve lehet akár nyílt, akár rejtett térbeli „társadalomszervezési” célja is, ám nyíltan akkor sem
tagolhatja a teret, ha az elit csoportoknak kedvezve
húzza meg az egyes iskolák körzethatárait. Nem
csak elvi okokból, hanem mert érdeke a beiskolázási
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arányok bizonyos fokú stabilitása, és az intézményi
átszervezések során nem hagyhatja figyelmen kívül az iskolák belsô kohéziójának azt a minimális
szintjét, amely lehetôvé teszi a normális kommunikációt és biztosítja a szabálykövetést. Természetesen
szó sincs arról, hogy az önkormányzatok tudatosan
igyekeznének összehangolni fejlesztési és oktatáspolitikájukat. Többnyire csak prioritásaik vannak:
vagy városukat, vagy pedig iskolahálózatukat szeretnék ilyen, vagy olyan módon megváltoztatni.
Ugyanakkor a nagyvárosi önkormányzatok is
csak olyan mértékben nivellálhatják a közoktatási kínálatot, illetve törekedhetnek a szegregáció
fékezésére, amilyen mértékben ezt a helyi iskolahasználó elit csoportok hajlandóak tolerálni. Az
önkormányzatoknak egyszerre kellene kezelniük a diákok egyenlôtlen térbeli eloszlásából és az
egyes szülôi csoportok térhasználatából fakadó
egyenlôtlenségeket. Az adekvátnak minôsülô, elfogadott térhasználat és iskolahasználat – így az
iskolai migráció mértéke is – azonban az egyes társadalmi csoportok esetében eltérô. Ez a mechanizmus újra és újra átszervezi az iskolák rangsorát, az
önkormányzat pedig még kevésbé képes uralni a folyamatokat, mint a városfejlesztés urbanisztikai következményeit. (Bajomi Iván - Berényi Eszter – Erôss
Gábor – Imre Anna 2008)
A közoktatási és a városfejlesztési térszemlélet
összehangolásának nehézségeit négy magyarországi nagyváros példáján igyekszünk bemutatni.

TANULMÁNY

• A célcsoporthoz tartozó tanulók eloszlása teljesen egyenletes – ez a szemlélet nem vesz tudomást arról, hogy az egyes városrészek, illetve beiskolázási körzetek társadalmi összetétele
szükségképpen eltérô.

Nyíregyháza fejlesztési céljait az oktatáspolitikusok és az iskolaigazgatók a maguk módján értelmezték: évtizedeken át abban bíztak, hogy a város
belterületén fekvô két cigánytelep egyesítése révén
az általános iskolás roma tanulók jelentôs része
egyetlen iskolába jár majd. A város belterületén két
cigánytelep van. A zárványhelyzetû és mintegy 2000
ember által lakott Huszár telep éppen azért vált a
város legnagyobb szegénytelepévé, mert az ötvenes
évek végén lakóteleppé alakított egykori huszárlaktanyát tíz év elteltével, a hatvanas évek végétôl a város ideálisnak tartotta arra, hogy ide telepítse a város szegény és cigány családjainak jelentôs részét. A
városból kelet felé kivezetô fôút mentén fekvô kisebb
és lényegesen rosszabb épületekbôl álló cigánytelepet viszont mindenképpen el akarják tûntetni, mert
léte egyre anakronisztikusabb a közelben felhúzott
plázák, irodaházak és autószalonok között. Azt
azonban az önkormányzat nem tudja elképzelni,
hogy az ott élô mintegy 600 embert bármelyik nyíregyházi városrészben el tudná helyezni – kivéve a
másik cigánytelepet, tehát a Huszár telepet.
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A két cigánytelep egyesítése két évtizede Nyíregyháza dédelgetett terve és a befolyásos városlakók
nyílt titka. Elôször a Huszár telep melletti laktanyát
akarta a város megszerezni és bérlakásokká alakítva összenyitni a teleppel; késôbb a telep melletti
területen „szocpolos” konstrukcióban akart lakásokat építeni. Az önkormányzat még a nyíregyházi
hajléktalanellátó szolgálatot, illetve a menhelyet is
a bôvített nyomortelep közepére akarta telepíteni.
Közben folyt a telep lakásállományának bôvítése is.
Függetlenül attól, hogy ennek a projektnek mekkora
volt a realitása, a fejlesztési terv osztatlan támogatásra számított a döntéseket befolyásolni képes csoportok, különösen pedig a város oktatáspolitikusai
és iskolaigazgatói körében. A Huszár telepen lévô,
kizárólag roma gyerekeket tanító iskola épülete elvileg alkalmas lett volna arra, hogy jóval több tanulót
is befogadjon, így egyfajta koalíció alakult ki a városfejlesztési és az oktatási érdekcsoportok között.
Az érintett iskolák igazgatói hosszú évekig ideiglenesnek tekintették a roma tanulók jelenlétét, mert
bíztak abban, hogy a városfejlesztés nagy terve majd
„megszabadítja ôket” a roma tanulók többségétôl.
Ezért aztán meg sem kíséreltek adekvát pedagógiai
válaszokat találni a roma diákok jelentette problémákra és konfliktusokra. A fejlesztési várakozások
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a roma diákok
iskolai arányával kapcsolatos „tolerancia” Nyíregyházán rendkívül alacsony volt, jóllehet az önkormányzati általános iskolásoknak mindössze 8 százaléka volt roma. Az etnikai szegregáció mértéke
rendkívül magas volt, a nagyarányú tanulói migráció pedig a város oktatáspolitikája számára kezelhetetlen méreteket öltött: drága pénzért felújított
tagiskolákat kellett néhány éven belül bezárni, mert
a középrétegek máshová íratták gyerekeiket, amint
a roma tanulók aránya 10 százalék fölé emelkedett.
Végül külsô nyomásra a Huszár telepi cigány iskolát
a város bezárta, így az oktatáspolitika szegregációs
várakozása megszûnt. De a két cigánytelep egyesítésével kapcsolatos tervek változatlanok. (Zolnay, J
2005)

Miskolc oktatáspolitikusai, anélkül, hogy ismerték volna a szabolcsi megyeszékhely gyakorlatát, a
nyíregyházihoz hasonló zabolátlan tanulói migráció
elkerülését tartották legfontosabb céljuknak. Kilenc
„elcigányosodó” iskolában olyan összvárosi beiskolázású két tannyelvû osztályokat indítottak, ahonnan néhány kivételtôl eltekintve, kizárták a roma
tanulókat. Bizonyos értelemben a város informális
alkut kötött az iskolahasználókkal. Ennek lényege
az volt, hogy az „elcigányosodó” iskolákat igyekez-
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tek vonzóvá tenni a középrétegek számára. A miskolci oktatásirányítás szerint a kérdéses iskolákba
járó roma tanulók is profitálhatnak ebbôl a szisztémából; igaz ugyan, hogy a két tannyelvû oktatásban
nem vehetnek részt, de az anyanyelvi tanárok kisebb
óraszámban ôket is taníthatják, ráadásul a szünetekben, a tornaórákon vagy a kirándulásokon együtt
lehetnek nem cigány iskolatársaikkal. A városháza
nyeresége pedig az volt, hogy ellenôrizhetô mértékû
maradt az iskolai migráció. (Zolnay, J. 2005)
A városban az összvárosi szintû etnikai szegregáció magas volt ugyan, de még mindig alacsonyabb,
mint Nyíregyházán, jóllehet a roma diákok aránya
több mint kétszerese a nyíregyházinak. Ugyanakkor
az intézményen belüli szegregáció mértéke Miskolcon kiugróan magas volt. A miskolci oktatáspolitikai érdekcsoport sokáig domináns volt a városfejlesztési érdekcsoporttal szemben: a rendszerváltást
követô másfél évtizedben nagyszabású státuszváltozást célzó fejlesztési elképzelések csak a legszûkebb
miskolci belvárossal kapcsolatban fogalmazódtak
meg. A város szerkezete túlságosan széttöredezett,
és túlságosan sokféle, egymástól távol fekvô szegény és cigánytelep van ahhoz, hogy a várost egységes egésznek tekintô koncepciókat dolgozzanak ki.
(Lengyel, G. 2009)
A sokáig mûködôképes oktatási stratégia 2005
után rendült meg. A korábbi tervekkel szöges ellentétben lebontották Miskolc legnagyobb cigánytelepét, a Szondi telepet, mivel az autópálya elkészülte
felértékelte a környéket. A szegény családok mobilizációja több városrészben is konfliktusokat okozott. Az önkormányzat pedig 2006-ban elveszítette a
szegregációs próbapert, és arra kényszerült, hogy tegye kiegyenlítettebbé a diákok eloszlását. A város az
ítéletet nem hajtotta végre. De ha végrehajtaná, akkor paradox módon a korábbinál is egyenlôtlenebb
helyzet jönne létre: az intézményeken belüli szegregáció intézmények közötti szegregációvá válna.

Kaposvár a 20. század folyamán három ízben hozott olyan döntést, ami a városban élô roma lakosságot korábbi lakóhelyéhez képest kijjebb szorította,
vagy megállította a város környékén élô cigányok beköltözését. A kaposszentjakabi telepet 1922-ben hozta létre a város, hogy letelepítse a somogyi erdôkbôl
Kaposvár felé húzódó beás cigányokat. Négy évtized
elteltével, 1960-ban az akkori tanácsi vezetés egyetlen akcióval telepítette ki a városban élô kereskedô
colári cigányokat a teljesen más életformájú beások közé Kaposszentjakabra. A rendszerváltást
követôen az önkormányzat több fázisban is silány
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A Donnerben élô romungrók azonban olyan városi
teret foglaltak el, amely másfajta életforma lenyomatát viselte magán a legutóbbi idôkig. Az önkormányzat esetükben is az általánosító cigány percepciót
alkalmazza, ám az oktatáspolitikusok „rossz döntések” sorozatát hozták: összevontak két általános
iskolát, és a közös iskolába kényszerített romungro
és a beás, valamint a tanulási nehézségekkel küzdô
nem cigány gyerekek közötti konfliktusokat sem
az iskola sem a városháza nem volt képes kezelni.
A szülôk tömegesen vitték el gyerekeiket máshová,
beleértve a beás szülôket is, akik inkább a szegregált
és lényegesen rosszabb színvonalú Pécsi úti iskolát
választották. Az önkormányzat a helyzetre újabb
„rossz döntéssel”, tehát újabb olyan iskola-összevonással válaszolt, ami hasonló fenntarthatatlan helyzetet eredményez. Mindez tovább erôsíti a kaposvári
oktatásirányítás meggyôzôdését, hogy nem szabad
bezárni a Pécsi úti szegregált iskolát, mert félô, hogy
az egész városban kezelhetetlen helyzet alakulna ki.
Úgy tûnik, hogy semmi sem állíthatja meg a szegregációs spirált. (Neumann. E – Zolnay J. 2008)

Pécsen a romák fordított utat jártak be, mint Kaposváron: 1960 után egyre beljebb és beljebb költöztek a
városmag irányába, de nagyarányú térbeli mobilizációjukra csak azt követôen került sor, hogy a bányavállalat több ezer kolónia lakása városi kezelésbe került.
Mind a bányákban és az erdôgazdaságban dolgozó
beások, mind pedig a kereskedô és fuvarozó oláh cigányok mobilizációja a lakásgazdálkodási korszakban
valósult meg, jóllehet az utóbbi csoportra lényegesen
ellenségesebben tekintett a város akkori vezetése. A
mobilizáció utolsó szakaszában, az 1980-as években
nagyszámú roma család kapott lakást a város belterületén, sôt, a szûk belváros hátsóudvari lakásaiban is.
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A rendszerváltást követôen lényegesen késôbb és
lassabban kezdôdött meg a szegény és cigány családok kiszorítása a város belsô részeibôl, mint más magyarországi nagyvárosokban. A 2001-es népszámlálás szerint Pécs tágan értelmezett belsô kerületeiben
több alacsony képzettségû, aktív korú ember élt, és
több alacsony komfortfokozatú lakás volt, mint az
egykori bányász kolóniákon. A város oktatáspolitikája mérsékelten antiszegregációs jellegû, az etnikai
szegregáció mértéke pedig országos összehasonlításban alacsony, jóllehet az önkormányzati általános
iskolákba járó diákok 11 százaléka roma. A sajátos
nevelési igényû tanulókat oktató speciális iskola
nem cigány többségû, ami ritka a magyarországi
nagyvárosokban. A városháza lehetôség szerint el
akarja kerülni cigány többségû iskolák és tagiskolák kialakulását, illetve idôrôl idôre bezárja azokat.
Az önkormányzat 2007 tavaszán átszervezte általános iskolai intézményrendszerét, részben azzal a
szándékkal, hogy végrehajtsa a közoktatási törvény
deszegregációt kikényszerítô 66. §-át. Ismételten beiskolázási körzetet kapott az a négy elit iskola, amelyek korábban korlátlanul szelektálhattak a diákok
között. Az egyik, fuvaros oláh cigányok által lakott
telepet átcsatolták az egyik elit iskola körzetéhez.

TANULMÁNY

lakások építése révén tovább bôvítette a már amúgy
is túlzsúfolt kaposszentjakabi telepet, amely mára
az ország legnagyobb összefüggô városi cigánytelepévé vált. Ráadásul a telep tôszomszédságában van
Kaposvár szemétlerakója. Az 1990-es évek második
felében a belváros melletti szegénynegyed lebontása
nyomán az ott élô tehetôs romungro családokat Kaposvár Donner negyedébe költöztették. A tanácsi,
majd az önkormányzati vezetés percepciója szándékosan összemosta a különféle cigány csoportokat. A
kaposszentjakabi romák térhasználatát adekvátnak
ítélte a településrésszel, jóllehet a beás és a colári
szülôk évtizedeken keresztül még egyazon iskolába
sem voltak hajlandóak íratni gyerekeiket. Ma már
a telepi gyerekek a közeli Pécsi úti, csaknem kizárólag cigányokat oktató iskolába járnak, amelynek
megtartásához az önkormányzat körömszakadtáig
ragaszkodik.

Ennek ellenére a szegregáció Pécsen is növekszik, méghozzá dinamikusan. Igaz, a város oktatáspolitikusai nincsenek tudatában a szegregációs trendeknek, csak a konfliktusok és a botrányok
szolgálnak útjelzôkként. Az intézményi összevonás
során az önkormányzat nem volt képes csökkenteni a tanulók térbeli eloszlásából fakadó közoktatási
egyenlôtlenségeket. Az öt összevont intézményi egység közül a roma tanulók 63 százaléka a keleti és a
városközponti intézményegység iskoláiban tanul, ám
a városközponti intézmény csupán egyetlen, ma már
cigány többségû iskolájába járnak roma tanulók.
A legnagyobb kihívás azonban a pécsi oktatáspolitika számára a Pécs Európa Kulturális Fôvárosa
2010 (EKF) projekt, amelynek keretében Pécs fejlesztési szempontból talán legérzékenyebb részén
akarnak rendkívül nagyszabású beruházásokat
végrehajtani. A beruházási területet három oldalról
is problémaövezetek, belsô slum területek, illetve
cigánytelepek veszik körül. A fejlesztés kisugárzó, területfelértékelô hatása biztosra vehetô, mint
ahogyan az is, hogy az övezetes városfejlesztésnek
nem csak az elônyei érvényesülnek majd, hanem a
hátrányai is. A zónahatár túloldalán gyorsulhat a
slumosodás, részint a határhelyzet okozta bizonytalanság miatt, részint, mert a zónaszerû fejlesztés
óhatatlanul is egyre távolabb szorítja a fejlesztési
magtól a piacképtelen lakókat, így a zónahatár túl-
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oldalán torlódnak a projekt vesztesei és az általuk
hordozott problémák. Azok a családok, amelyek
kiszorulnak a fejlesztési terület környékérôl, aligha
tudnak máshol letelepedni, mint az egykori kolóniákon. A fejlesztés urbanisztikai következményei
pedig drasztikus közoktatási szegregációs folyamatokat indíthatnak el a pécsi általános iskolákban.

litikai következményeivel, az oktatáspolitikusok pedig legfeljebb csak követni, és idôlegesen korrigálni
tudják a szegregációs és migrációs trendeket. Persze
minden intézményi átszervezés egyfajta egyensúlyi
helyzet megteremtésére törekszik, de az oktatási javak és szolgáltatások elosztását az elit iskolahasználó csoportok érdekei határozzák meg.

Miskolcon, Kaposváron és Pécsen gyorsan nô a
roma gyerekek szegregációja, a nyíregyházi iskolahasználó szülôk pedig átrendezték az iskolák
státuszát. Egyik önkormányzat sem ezt akarta. A
nagyvárosi fejlesztési tervek és beruházási döntések
képtelenek számot vetni a projektek társadalompo-

Zolnay János
szociológus
E-mail: jzolnay@gmail.com
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„Valamikor ahhoz kellett protekció, hogy valaki itt kapjon
lakást, most meg ahhoz, hogy innen elkerüljön”
Szegénység, szegregáció, szociális városrehabilitáció Pécsett

„At one time it was needed to use one’s influence to get a flat here, now it is needed to escape” Poverty, segregation, social urban regeneration at city of Pécs
After the years of transition Pécs suffered its most serious crisis in its history. Whole industrial branches were ruined,
thousands of workplaces were terminated. Changes in employment put the city’s changing supplier system to front of
great challenges; the number of people applying for social aid and services suddenly increased during the 1990s. The
changes significantly contributed to the transformation of the economic and spatial structure of the city, they accelerated
the previously started process of segregation.
In the last twenty years there were several initiatives to handle the problems of the most ruined residential areas and to
improve the situation of people who live there, but the majority of these initiatives failed to achieve the required results,
the situation of the segregated districts further worsened. The drawing up of the social urban rehabilitation scheme
started in 2009, by adopting this scheme there is an actual possibility that in 2010 the first complex renewal of the
residential area could start.
Kulcsszavak: szegénység, lakóhelyi szegregáció, városrehabilitáció, antiszegregációs terv, Pécs

Az 1990-es, rendszerváltás utáni években Pécs addigi
történetének egyik legsúlyosabb válságát élte át. Bezártak a szén- és uránbányák, leépülésnek, átalakulásnak indultak a város ipari szerkezetében meghatározó szerepet játszó üzemek: a Bôrgyár, a Zsolnay
Porcelángyár, a Kesztyûgyár, a Sörgyár, a Sopianae
Gépgyár, a Húsipari Vállalat, a Baromfifeldolgozó
Vállalat. A változások következtében munkahelyek
ezrei tûntek el, az iparban foglalkoztatottak aránya
27 %-ra esett vissza, a regisztrált állásnélküliek száma
1991 és 1993 között 4200-ról 8100-ra emelkedett. A 180
ezer fôs pécsi agglomerációban a 2001-es népszámlás
idôpontjában az összes foglalkoztatott 68 ezer fôt tett
ki, ami az 1990. évi létszám 84%-át jelentette.
A foglalkoztatottak számának drasztikus csökkenése, az inaktívak, a munkaerôpiacról tartósan
kiszorultak, a nyugdíjszerû ellátásokban részesülôk
növekvô létszáma nagy kihívások elé állította a város átalakuló szociális ellátórendszerét. Az 1990es évek elsô felében jelentôs mértékben bôvült a
különbözô szociális támogatásokat és szolgáltatásokat igénybevevôk köre. A rendszeres és átmeneti
segélyre szorulók száma 1991 és 1993 között több
mint kétszeresére, az anyagi okok miatt veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 1991 és 1997 között
több mint 30-szorosára emelkedett. A város lakosságának elszegényedését mutatják a 90-es évek elsô
felében felhalmozott több tízmilliós lakbér- és közüzemi díjhátralékok. A romló gazdasági feltételek
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ellenére a város költségvetésének egyre nagyobb
hányadát volt kénytelen szociális kiadásokra (segélyezés, szociális étkeztetés, szociális intézmények
fenntartása, a szociális területen dolgozó civil szervezetek támogatása, beruházás, stb.) fordítani. 1991ben költségvetésének 7,9, 1992-ben 9,01, 1993-ban
10,9%-át jelentették a szociális kiadások.
A lakosság helyzetében bekövetkezett változások
kihatottak a város térszerkezetének alakulására, a
városon belüli területi-társadalmi egyenlôtlenségek
növekedésére is. Az 1990-es évek elejétôl a lakóhelyi
szegregáció elsôsorban azokban a városrészekben
jelentkezett a legerôteljesebben, amelyekben korábban az ipar jelenléte határozta meg a településrész
szerkezetét, a népesség összetételét és a lakókörnyezet minôségét (Pécsbányatelep, Pécsszabolcs, Vasas,
Somogy, Gyárváros), illetve a belváros és a belvárosközeli városrészek (Budai és Szigeti külváros) azon
lakóterületein, ahol évtizedeken keresztül elmaradt
az elöregedett lakásállomány és az infrastruktúra
felújítása. A város egyes területein kialakult szegregációs folyamatok összefüggésben vannak az 1960-as
évek után a város környéki cigánytelepek felszámolásával és az ott élôk letelepítésével, munkához juttatásával kapcsolatos intézkedésekkel. A városban
letelepülô cigányok egy részének foglalkoztatását
a bányavállalat vállalta. Közülük sokakat a régi bányászkolóniák, telepek (Györgytelep, Pécsbányatelep,
Rücker-akna, Somogy-Bányatelep, István-akna stb.)
megüresedett lakásaiban helyeztek el. Az elmúlt
három évtizedben többeknek sikerült a város más
területeire továbbköltözni, az itt maradtak, a város

MÛHELY

A lakóhelyi szegregációt erôsítô folyamatok a
rendszerváltás után
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belsô területeirôl ide számûzött szegény családokkal
együtt alkotják jelenleg Pécs legrosszabb helyzetben
levô, és leginkább gettósodott lakóterületeinek népességét. „Valamikor ahhoz kellett protekció, hogy valaki
itt kapjon lakást, most meg ahhoz, hogy innen elkerüljön”
– utalt helyzetükre egy István-aknán lakó férfi a telepen élôk helyzetét felmérô vizsgálat során.
Az 1993-as Lakástörvény alapján a lakások eladásából származó bevételeket az önkormányzatok
csak a tulajdonukban levô lakóépületek felújítására,
korszerûsítésére, új lakások építésére használhatták
fel. Az 1980-as évek végétôl a városban meginduló
lakásprivatizációból befolyó összegekbôl az elmúlt
20 évben Pécsett sem épültek olyan szociális bérlakások, amelyek kiválthatták volna a legrosszabb
minôségû lakásokat, az egyre romló minôségû bérlakás-állomány felújítására sem fordított gondot az
önkormányzat. Az 1996-ban Pécsett lefolytatott állami számvevôszéki vizsgálat kifogásolta, hogy egyrészt a lakások értékesítése jóval áron alul történt,
másrészt a befolyó bevételeket sem a törvény szerint
használta fel az Önkormányzat. Mindezek mellett
az elmúlt idôszakban több olyan önkormányzati
döntés is született, amelyek a legrosszabb helyzetû
területek, és az ott élôk további elszigetelôdését
eredményezték. Ilyen volt többek között az a döntés, amely az állami gondozásból kikerülô gyerekek

garzonlakásainak kialakítására a város egyik leginkább elszigetelt és erôsen leépülésnek indult lakóterületét, István-aknát jelölte ki (LAKMUSZ-Program),
vagy amikor a Mohácsi úti leromlott állapotú önkormányzati bérlakások megszüntetése után az ott
lakók egy részét a város társadalmi problémákkal
leginkább terhelt területeire költöztették, tovább fokozva ezzel a kirekesztés által leginkább érintett lakossági csoportok területi koncentrációját.

Szegregált és a szegregáció által leginkább
veszélyeztetett lakóterületek
A 2001-es népszámlálás adatai, valamint a városban dolgozó szociális munkásoktól érkezett jelzések
alapján Pécs város területein 31 olyan, különbözô
nagyságú lakóterület (telep, utca, háztömb, nagyobb lakóépület, tanya, stb.) található, ahol kiugróan magas a munkanélküliek, alacsony iskolai
végzettségûek, segélyezettek, szociális szolgáltatásokat igénybevevôk száma, és ahol a szegénység gyakran rossz lakáskörülményekkel párosul.
A pécsi városrészek közül a nagyobb kiterjedésû,
legrosszabb állapotban levô lakóterületek a keleti városrészekben: Pécsbányatelepen, Somogyban,
Vasason, Pécsszabolcson, a bányaüzemek közelében
létrehozott munkástelepeken, bányászkolóniákban,
illetve a Gyárvárosban alakultak ki.

1. ábra: Pécs, Györgytelep
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A régi városrészekben – Belváros, Budai-városrész,
Szigeti-városrész, Havihegy – a rendszerváltás elôtti
évtizedekben történt szanálások, felújítások, építkezések, majd a rendszerváltás után bekövetkezô
lakás és ingatlanpiaci folyamatok következtében
eltûnt a szegényes külsejû, „ápolatlan utcákból, a
felfelé egyre szegényesebb, kopottabb házakból, a
macskaköves járdákból” álló, többnyire a város alacsonyabb státuszú csoportjainak otthont adó negyedek többsége. A Király utca végén, a Felsôvámház,
Kálvária, Tettye, Alkotmány, Báthory utcákban és a
Szigeti úton azonban még megtalálhatók a régi Pécs
szegénységének hangulatát idézô környékek, az udvarokról nyíló szoba-konyhás lakásokkal, külsô vízcsapokkal, közös WC-vel.
A város lakótelepei közül a közel 4000 fôs Meszesen jelentkeztek legelôször a szegregáció jelei.
A lakótelep építése az 1950-es években kezdôdött
meg, elsô lakosai azok a bányászcsaládok voltak,
akiknek letelepítéséhez, életkörülményeik javításához a pécsi és Pécs-környéki szénbányászat fejlesztésének idôszakában fontos gazdasági, politikai és
városi érdekek fûzôdtek. A 70-es évek végére már
kialakultak azok a lakótelepen belüli területek, ahol
a halmozottan hátrányos helyzetû csoportok koncentrációja volt tapasztalható (Korvin Ottó u., Feke2. ábra: Áttekintô térkép Pécs Megyei Jogú Város szegregá
tumairól, (a magasabb értékek jelentik a szegregált területeket)
(2001)

Forrás: Pécs Antiszegregációs Terv
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te Gyémánt tér, Szeptember 6 tér, stb.). Ezek a mai
napig a lakótelep szociális problémákkal leginkább
terhelt utcái.
A 35 ezer fôs Megyer (korábban Lvov-Kertváros)
lakótelep építése az 1970-es években kezdôdött meg,
de az 1990-es években is épültek még itt lakások.
Már az 1980-as évek közepétôl tapasztalhatóak voltak azok a problémák, amelyek az ide költözô családok egy részének rosszabb társadalmi pozíciójából
következtek: alacsonyabb fizetések, amelyeket megterheltek a törlesztô részletek, a lakások fenntartásával járó költségek, túlmunkák vállalása, amelyek a
hagyományos családi funkciók ellátásának rovására
történtek. Gyakoriak voltak a különbözô devianciák:
alkoholizmus, bûnözés, drog, mentális problémák,
ifjúsági szubkultúrák megjelenése, stb. A rendszerváltást követô idôszak kedvezôtlen folyamatai, a
munkahely elvesztése, az emelkedô megélhetési és
lakásüzemeltetési költségek tovább rontottak helyzetükön, és az egyre jobban differenciálódó lakótelepi társadalom perifériájára kerültek.
A város észak-nyugati szélén, a Kismélyvölgydûlô végén, az egykori cigánykolónia maradványait
foglalja magában az a lakóterület, ahol 25-30 ember
lakik hat olyan épületben, amelyeket a Tûzoltóság
már életveszélyesnek nyilvánított. Szociális munkások jelzései alapján a város külterületein négy helyen
található még olyan kisebb lakóterület, ahol többségében szociális támogatásra szoruló családok laknak leépült környezetben, nagyon rossz minôségû
lakásokban. Ugyancsak szociális munkások jelezték
azokat az illegális lakóhelyeket, amelyeknek száma
az elmúlt idôszakban megszaporodott. Ilyen lakóhelyek jöttek létre a Füzes-dûlôben, az ottani hobbikertekben kialakított alkalmi épületekben és a Megyeri
nagyhíd – Közraktár u. – vasúti pálya által határolt
területen levô üres ipari épületekben.

MÛHELY

A lakások és a lakókörnyezet minôségét, valamint
az ott élô családok helyzetét tekintve a szociális és
fizikai leépülés a legelôrehaladottabb állapotban
a Somogyhoz tartozó Rücker-aknai telepen van,
az itteni 15 lakás a várostól távol, nehezen elérhetô
környéken található, és itt a legmagasabb az önkényes lakáshasználók aránya is. Nem sokkal jobb a
helyzet Györgytelepen és a Gyárvároshoz tartozó
Elôd utcában sem. A Siklósi külváros legnagyobb
szegregátuma a Légszeszgyár u., a vasútvonal, a
Tüskésréti és a Sport utcák által határolt, az egykori
cigánytelep maradványait is magában foglaló területen helyezkedik el, itt jelenleg közel 170 fô él.

Szándékok, programok a szegregált városi
lakóterületeken élôk helyzetének javítására
Az elmúlt 20 évben több kezdeményezés is történt
a legrosszabb helyzetben levô pécsi lakóterületeken
élôk körülményeinek javítására. A megvalósított
programok egy része közpénzekbôl támogatott, és
a város közterületeinek karbantartását, az érintett
lakóterületek környezetének rendbetételét célzó
foglalkoztatással kívánta segíteni a pécsi slumokban
élô családok megélhetését. Az eddig lebonyolított
közfoglalkoztatási programok azonban sem a lakóterületek fizikai állapotán, sem a programokban
részt vevôk életkörülményein nem tudtak érdem-
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ben változtatni, a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben egyértelmûen rosszabbak lettek a lakás-és
életkörülmények, a területek fizikai leépülése is tovább folytatódott.
Sikeresnek mondható eddig a 2005-ben indított
ún. lakáskísérési program, amelynek célja az önkormányzati bérlakásokban élô, jelentôs lakbér- és
közüzemi hátralékot felhalmozó családok támogatása. Jelenleg 53 család vesz részt a programban, az
elmúlt évben öt család hátralékait sikerült rendezni.
Az Európai Szociális Alap és Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatának támogatásával 2004-2006
között került lebonyolításra a „Borbála 1” komplex
telep-rehabilitációs és foglalkoztatási program. A
program keretében megvalósított munkaerôpiaci
képzések, a létrehozott munkahelyek a leginkább
leépült lakóterületek rehabilitációjának elindítását, az István-aknai telep lakásainak felújítását, az
érintett lakossági csoportok bevonását célozták. A
program azonban a finanszírozás lejárta után nem
folytatódott, az elkezdett munka abbamaradt, eredményei, tapasztalatai sem hasznosulhattak további
projektekben. István-akna lakói úgy értékelték a
programot, hogy „csak a gettó csinosítgatása történt”,
újra magukra maradtak, már nem fontosak.
2006-ban Pécs Város Önkormányzatának vezetésével indult az INTERREG 3/C program által támogatott, Hamburg, Gelsenkirchen, Krakkó, Olmütz, Komárom és Arad városok bevonásával megvalósult
„Városok a társadalmi kirekesztés ellen” (CASE) c.
projekt, amelynek célja a kirekesztés-ellenes városi
politikák legjobb gyakorlatainak átvétele, a marginalizálódott csoportok helyzetét javító projektek kialakítása, a szakemberek, várospolitikusok közötti
tapasztalatok átadása volt. A projektben azonban
pont az érintett pécsi lakóterületeken dolgozó politikusok nem vettek részt, így tapasztalatokat sem
szerezhettek.
Az „Európa Kulturális Fôvárosa” cím elnyerésére készített pécsi pályázati program („Határtalan Város”) keretében is megfogalmazódott a régi
bányászkolóniák szociális célú rehabilitációjának

szükségessége. A 2008-ban elkészített, az Integrált
Városfejlesztési Stratégia részét képezô Anti-szegregációs tervben jó lehetôség kínálkozott volna arra,
hogy Pécs kialakítsa a városon belüli szegregációs
folyamatok megállítására vonatkozó koncepcióját,
és ennek alapján megfogalmazza a leépült városi lakóterületeken tervezett, az ott élôk helyzetét javító
intézkedéseit. A terv készítése során azonban nem
sikerült kialakítani az önkormányzat, a stratégiát
és az ASZT-t készítô szakmai team, a civil szervezetek, az érintett lakossági csoportok és a tervkészítéshez szakmai segítséget nyújtó mentorok közötti
hatékony egyeztetési mechanizmust, a tervezésbôl
kimaradt a CKÖ, a civil és szakmai szervezetek
jelentôs része.
Hasonló anomáliák kísérték végig eddig a szociális városrehabilitációs program készítését, azzal a
különbséggel, hogy itt már reális lehetôség nyílik
1,5 milliárd Ft elnyerésére, így a helyi politikusok –
figyelmen kívül hagyva a kiírásban megfogalmazott
célokat – a látványos, ám a legrosszabb helyzetben
levô pécsi lakóterületeken élôk helyzetét alapvetôen
nem befolyásoló beruházásokat kívánják támogatni.
(„Én fizetem, nekem fütyül” utalt a pécsi programot
készítô szakemberekkel szembeni elvárásokra az
egyik elôadó egy 2008 ôszén megrendezett konferencián.) A programot értékelô szakértôk mindenesetre
az elkészült anyag korrekcióját, az európai gyakorlat és tapasztalatok alapján kialakított szempontok
fokozottabb figyelembevételét kérték a várostól. A
most zajló egyeztetések remélhetôleg oda vezetnek
majd, hogy sikerül összeegyeztetni a város és szegregáció által érintett területek lakóinak érdekeit, és
sikerül megalapozni a különbözô ágazatok – városfejlesztés, lakásügy, szociális ellátások, oktatásügy,
foglalkoztatás, környezetvédelem – közötti hosszabb
távú együttmûködést a városrehabilitáció területén.
Pécs városa nincs könnyû helyzetben. Szegregált lakóterületeinek egy részében (Györgytelep, Rückerakna, Elôd u., stb.) már nem a lakásállomány és környezet felújítása, hanem az ott élôk elköltöztetése,
az integrációjukhoz szükséges feltételeknek a város
más területein történô kialakítása lehet a megoldás.

Pörös Béla
A szerzô jelenleg az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatásával négy ormánsági településen
megvalósuló térségfejlesztési projekt („Gondoskodó falu”) vezetôje.
„Korképek” címmel 2009 decemberében jelenik meg
a leszakadó baranyai lakóterületeket bemutató könyve.
E-mail cím: poros.bela@mailbox.hu
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„A hódmezôvásárhelyi modell”

Az integráció és szegregáció kérdései, Hódmezôvásárhely
Megyei Jogú Város közoktatási rendszerének átalakítása
“The model of Hódmezôvásárhely” - The debate on integration and segregation, a public education reform
initiative in Hódmezôvásárhely.
The key element of the restructuring was the winding up of the segregation. Its aim is to establish a public education
system in Hódmezôvásárhely that is sustainable on a long-term basis on one hand and to establish a system that consists
of uniformly good schools and other institutions training well educated professionals on the other hand. Therefore,
regardless of the place or institution, all children will receive the same quality education. Through the restructuring
of school environment we tried to help the integration of cumulatively disadvantaged children. We developed student
friendly environment and obtained school equipment, which compensate the disadvantages and herewith created equal
education opportunities for cumulatively disadvantaged children.
Kulcsszavak: Hódmezôvásárhely, integráció, esélyegyenlôség, deszegregáció, oktatás

Modellértékû oktatási reformot hajtott végre
Hódmezôvásárhely, ráadásul úgy, hogy az alapvetô
és sokszor fájdalmas változásokat nem kísérték nagyobb társadalmi konfliktusok. Hódmezôvásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata tudatosan,
komplex program keretében munkálkodik a
különbözô társadalmi helyzetû városrészek és lakóik életkörülményeinek javításán. Nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a város minden lakója megtalálja
helyét és szerepét a közösségében.
A város lakosságának mintegy ötöde, 10.000 fô 18
év alatti gyermek. Hódmezôvásárhelyen a halmozottan hátrányos helyzet (HHH) nem etnikai hovatartozás szerint határolható körül, mivel a HHH
gyermekek három köre különíthetô el: a belterületen, nehéz körülmények között élô gyermekek, a
tanyavilág külterületi családjainak gyermekei és a
szerény körülmények között élô roma családok
gyermekei.
Hódmezôvásárhely számára stratégiai létkérdés
az, hogy milyen közoktatási rendszert és kínálatot
mûködtet. Az önkormányzat képviselôtestülete egyhangúan úgy döntött, a maga eszközeivel megpróbálja úgy átalakítani oktatási rendszerét, hogy az az
egész közösség épülését szolgálja. A modellértékû
reform 2006 szeptemberében indult el, de több mint
három éves elôkészítô munka elôzte meg.

„Nem az számít, hogy minek születik valaki,
hanem az, hogy mivé nô fel.”
A 2003/2004-es tanévtôl kezdtük el városunkban
az integrált nevelés programját, azóta fokozatosan kapcsolódtak be a folyamatba az iskolák. Fel-
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ismerve, hogy az oktatási rendszer minôségének
és hatékonyságának javítása azonnali feladat,
Hódmezôvásárhely Közgyûlése 2006. november 14.
napján fogadta el Közoktatási koncepcióját, majd
Intézkedési tervét, amelyet alapos helyzetelemzés
elôzött meg. A közoktatási koncepció és az intézkedési terv is az integráció városi szintû megvalósítását tûzte ki feladatul, annak követelményével, hogy
a város valamennyi pontján élô gyermek ugyanolyan színvonalú iskolában tanulhasson.
Az általános iskolák tekintetében új alapokra kellett helyezni a feladatellátást. A 2006/2007-es tanév
végeztével valamennyi általános iskola megszûnt,
és a korábbi tíz intézmény helyett öt intézményt
alapított újjá a közgyûlés. A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek kiegyenlített arányának
biztosítása érdekében a körzethatárok meghatározásához elkészítettünk egy, a HHH gyermekek
lakóhelyét mutató térképet, amely alapján döntés
született a szegregálódásnak indult intézmények
megszüntetésérôl és a körzethatárok újjáalakításáról. Az átszervezés fontos eleme volt a megszûnô,
szegregálódott iskolából a gyermekek új iskolába
történô irányítása. Úgy alakítottuk ki az új tanévtôl
érvényes körzeteket, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek aránya a lehetô legkiegyenlítettebb legyen. Az általános iskolák átszervezése
terén ki kell még emelnünk, hogy egy intézmény
fenntartói joga átadásra került a Szeged-Csanádi
Egyházmegye számára, két általános iskolát pedig a
Többcélú Kistérségi Társulás mûködtet tovább egy
intézményként.

MÛHELY

„Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk.”

A középfokú oktatás terén átfogó helyzetelemzés készült, amit a Szakképzés-fejlesztési Akcióterv
kialakítása követett. Eszerint a négy szakképzô
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intézménybôl egy közös igazgatású intézmény lett,
amely 2008. szeptember 1-jétôl Hódmezôvásárhelyi
Integrált Szakképzô Központ néven alakult újjá.
Pedagógusok: A kötelezô óraszámok változása és
a tanulólétszám folyamatos csökkenése, a racionalizálás kényszere elkerülhetetlenné tette a létszámgazdálkodás újragondolását. Ennek eredményeképpen az átszervezés alatt a létszámcsökkentés több
mint 100 pedagógust érintett városszerte.

Deszegregáció, esélyegyenlôség
A 2007 nyarán lebonyolított átszervezés kulcseleme volt a szegregáció felszámolása, célja pedig
az, hogy olyan közoktatási rendszert alakítsunk ki
Hódmezôvásárhelyen, amely hosszú távon fenntartható, egységesen jó iskolákból, jól képzett szakembereket nevelô intézményekbôl áll, és ezáltal
biztosíthatóvá válik, hogy valamennyi városrész
iskoláiban, minden gyermeknek ugyanolyan színvonalú oktatást nyújtson. Az iskolai környezet átalakításával a HHH tanulók integrációját segítettük
és segítjük. Lehetôségeinkhez mérten tanulóbarát
környezetet alakítottunk ki, olyan taneszközöket
szereztünk be, amelyek a hátrányok kompenzálását szolgálják, így teremtve meg a HHH gyermekek
iskolai esélyegyenlôségét. Minden iskola kiemelten kezelte és kezeli a HHH és a speciális nevelési
igényû (SNI) tanulók mentorálását.
Azt szerettük volna elérni, hogy városunkban a
sokszínû oktatás kínálata úgy maradjon meg, hogy
valamennyi gyermek ugyanolyan magas színvonalon tanulhasson a lakóhelyéhez közel esô intézményben, ezzel csökkentve az esélykülönbségeket
az oktatásban. Cél volt továbbá a kirekesztés-mentes közoktatási háttér, a befogadó intézményi környezet kialakítása, minden tanuló képességeinek
maximális kibontakoztatása, a társadalmi, kulturális különbözôség iránti érzékenység fejlesztése, az
elôítélet-mentes szemlélet kialakítása, az oktatási
szolgáltatások minôségének javítása, a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése és a család és iskola közötti kommunikáció javítása.

Az integráció elengedhetetlen feltételei
Alapvetô, hogy az érintettek – gyermekek, pedagógusok, szülôk – együttesen akarják az integrációt.
Csak az együttes akarat megteremtése után szabad
elkezdeni a segítô tényezôk kiépítését és az integrálás elôkészítését. A kedvezô oktatási feltételek
megalapozásához biztosítani kell a személyi, tárgyi
feltételeket is. Az integrációnak az egész intézmény
- a mi esetünkben egy egész közoktatási rendszer
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– megváltoztatására kell irányulnia, ugyanis, ha a
befogadás csak egy vagy néhány elkötelezett szakember ügye, akkor az integrált nevelés, oktatás nem
fog sikeresen megvalósulni. Akkor valósulhat meg
olyan szintû együttmûködés intézményen belül és
kívül, amely lehetôvé teszi, hogy az iskola alkalmassá váljék a normáktól eltérô, valamilyen szempontból hátrányos helyzetû tanulókkal való bánásmódra,
ha azt az egész intézmény, illetve település felvállalja. A sikeres integrált nevelés és oktatás kulcskérdése megtalálni azokat a pedagógusokat, akik képesek
az attitûdváltásra, elkötelezettek, és képesek kidolgozni az integrált neveléshez, oktatáshoz szükséges
innovációt és azokat a feltételeket, amelyek között
létrejöhet egy hatékony, konstruktív, együttmûködô
kapcsolat.
Az integráció megkezdése elôtt még az elôkészítô
szakaszban fontos a kompetenciák tisztázása, szoros munkakapcsolat kialakítása. Az integrációt
vállaló pedagógusokat szervezett formában fel kell
készíteni a változásra, és munkájukat folyamatosan segíteni kell, hiszen az integráció felvállalása és
kivitelezése a pedagógus részérôl többletmunkát,
szokatlan, újszerû helyzetek vállalását is jelenti. A
sikerhez hozzájárul az, ha elôre, majd folyamatában
is részletesen és alaposan tájékoztatják a szülôket
az integrált nevelésrôl. Lakossági fórumok tucatjait
szerveztük meg az elôkészítô idôszakban, és ha kellett, akár családonként is egyeztettünk az érintettekkel. Nem volt könnyû dolgunk, ugyanis éppen azok
ellenezték leginkább a reformot, akiknek az érdekét
leginkább szolgálta. A hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû, fôként a roma kisebbséghez tartozó családok ragaszkodtak a ,,szegregációhoz”. A
szülôk végül megértették, hogy gyermekeiknek - és
a város egész közösségének - használhat a változás.

Eredmények
A legfontosabb eredmény az, hogy az országban
akkor egyedülálló módon egy megyei jogú város
önkormányzata általános iskoláiban a HHH gyermekek oktatását egymáshoz hasonló színvonalú
intézmények mûködtetésével valósította meg. A
szegregáció-mentes iskolarendszer létrehozásával
a hátrányos helyzetû gyermekek társadalmi elfogadottsága, beilleszkedése erôsödik és biztosabbá
válik. A nevelési cél az, hogy a tanulók fejlett kompetenciájú emberekké váljanak, azaz képesek legyenek a környezetükkel szembeni pozitív attitûd
kialakítására, mások elfogadására, a pozitív önértékelésre, a hatékony kommunikációra és aktivitásra az interakciók során, saját viselkedésük elemzésére és a szükségszerû korrekciók megtételére. A
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Az átalakítások zöme 2007–2008-ban lezajlott,
most már az elsô eredmények kiértékelésével és a
továbblépés tervezésével foglalkozunk (új integráló
programok kidolgozása, kettôs mentorálás bevezetése, intézményszintek közötti átmenetek segítése,
stb.), amely a város - szakértôk által elfogadott Esélyegyenlôségi Intézkedési Tervében is szerepel.
A 2008/2009. és a 2009/2010. tanévre a beiratkozás
megtörtént, az átszervezés meghozta eredményét és
az új elsô osztályok 2008. szeptembertôl a közoktatási törvényben elôírtaknak megfelelô arányokkal,
az integráció törekvéseinek megfelelô osztályokkal
indultak.

A struktúraváltozáson túl
Természetesen a Közoktatási Koncepció kialakítása és a szerkezeti változtatások végrehajtása csupán
egyetlen tere az integrációs törekvéseknek. További
jelentôs városi kezdeményezések (saját költségvetési
forrásból) a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok támogatására:
• Kerekasztal-beszélgetés sorozat, pedagógusok
és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevonásával (2003-2004).
• Pedagógus-továbbképzések önkormányzati támogatása a HHH gyermekek oktatásának pedagógiai megalapozásához.
• 2004. óta kiemelt hangsúlyt fektetünk az intézmények kompetencia mérésének eredményeire,
és a kielemzésen kívül átfogó intézkedési terveket készítenek az intézmények az eredmények
javítása érdekében.
• Valamennyi intézményünk integrációs programot dolgozott ki.
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• Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvétel.
• A mindennapos testnevelés bevezetésével minden gyermek heti egy ingyenes úszásórán vesz
részt, így a HHH-tanulók is megismerik az
uszodát, megtanulnak úszni.
• 2003-tól minden általános iskolában mûvészeti
nevelés zajlik, amelyen a HHH gyermekek térítésmentesen vehetnek részt.
• 2005-tôl létrehoztuk az utazó iskolapszichológus
intézményét, 2008-tól pedig iskolapszichológiai
szolgálat mûködik az intézményekben.
• A közoktatási intézmények sikeresen pályáznak
a hátrányos helyzettel, sajátos nevelési igénnyel
rendelkezô gyermekek oktatásának segítésére,
ehhez a szükséges önerôt a Közgyûlés mindig
biztosította, az iskolában zajló munkát nyomon
követte.
Örömmel látjuk, hogy a Hódmezôvásárhelyen folyó közoktatás-fejlesztési programot egyre gyakrabban állítják mintául más, hasonló gondokkal küzdô
önkormányzatok számára. Egymás tapasztalatainak megismerése és megbecsülése, a folyamatos
konzultáció segíthet ennek a sok települést érintô
és egyre súlyosabb problémának a kezelésében.
Meggyôzôdésünk, hogy nincs egyedül üdvözítô
megoldás. Mi nem állítjuk, hogy évekkel járunk az
ország elôtt. Mi azt állítjuk, hogy amit Vásárhelyen
csináltunk az Vásárhelyen sikeres, és szívesen megmutatjuk mindenkinek, aki meg szeretné ismerni.
Sokat tettünk a hátrányos helyzetû gyermekekért,
de nem gondoljuk azt, hogy ennek eredménye egyik
napról a másikra teljes körûen megmutatkozik, és
hogy ennek a munkának vége lenne valaha is.
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szülôk bevonásával közös együttgondolkodásra
van lehetôség. A pedagógusok módszertani készségeinek fejlôdésével az integráció hosszabb távon
fenntartható lesz, széles körben elterjed a befogadó,
empatikus magatartás, magával hozva a társadalmi
elfogadottságot is.

Tóthné Kecskeméti Katalin
Hódmezôvásárhely Megyei Jogú Város Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Hódmezôvásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola igazgatója
Tel./ fax: 62/ 245-877
Mobil: 06-30-636-1062
E-mail:kktoth@mailbox.hu
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Városi bûnözés helyett társadalmi bûnmegelôzés

A társadalmi bûnmegelôzés lehetôségei a városi életminôség javításában
Community crime prevention instead of urban crime!? – Opportunities of community crime prevention in
urban quality of life improvement
By launching a criminal reform in 2002, Hungary caught up to the international crime prevention mainstream. An
important component of this reform was the elaboration of the National Community Crime Prevention Strategy, in
which a new approach has been adopted giving importance to the local institutions and civil communities as key
actors of active crime prevention and reducing the role of central bodies to the coordination and support of the local
initiatives and activities. One of the most important intervention areas of community crime prevention is promoting
urban security. In this field not only the physical, but also social regeneration is in focus. In the course of the five-year
activity of institutionalized community crime prevention, good practices have been outlined. The programs, movements
could be effectively used in integrated urban rehabilitation projects as well.
Kulcsszavak: társadalmi bûnmegelôzés, közbiztonság, közösségi kohézió, felelôsség, pályázat
Talán ma már egyértelmû, hogy elsôsorban saját
magunknak kell lépnünk, megmozdulnunk, gon
dolkodnunk és összefognunk ahhoz, hogy biz
tonságban éljünk. A cselekvési lehetôség széleskörû:
elsôsorban kreativitásra és elkötelezettségre van
szükség ahhoz, hogy biztonságban, azaz „jobban”
érezhessük magunkat. Ma Magyarországon már
léteznek olyan kezdeményezések, amelyek jó
példával járnak elôl, megmutatják, hogy merre
indulhatunk el. A kezdeményezések keretét jelentô
társadalmi bûnmegelôzés mozgalma a partnerségre,
az együttmûködésre ösztönöz, felelôsségvállalást
követel meg. A mozgalom számít az állampolgárokra
és kisközösségeikre céljai elérésében.

A társadalmi bûnmegelôzés
A társadalmi bûnmegelôzés koncepciója szerint a
bûnözés, a bûnelkövetés kialakulásában az egyént
körülvevô hálózatok, közösségek diszfunkcionális
mûködésének jelentôs szerepe van. Ezért a társadalmi bûnmegelôzési programok elsôsorban a közösség intézményeinek fejlesztésére, a lakókörnyezet
biztonságára, a bûnözéstôl való félelem csökkentésére koncentrálnak (Borbíró, 2009).
A magyarországi bûnmegelôzési politika is ezt
az irányvonalat követi. A fô csapásirányt jelentô
közösségi kohézió megerôsítését kiegészíti az áldozatvédelmi politika, amelynek lényege az állampolgárok, különösen a sérülékeny csoportba tartozók
önvédelmi képességeinek fejlesztése. Komplementer a bûnelkövetési szituációra reagáló intézkedések támogatása. A társadalmi bûnmegelôzés mozgalma tehát nemcsak a bûnelkövetési alkalmakra
koncentrál, hanem a bûncselekményt elôidézô
társadalmi okokra is reagál, és védelmi képességeket ad a potenciális áldozatoknak. Hosszú távon az elkövetôvé és áldozattá válás megelôzése,
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a bûnözés mérséklése csak e hármas, komplex beavatkozás eredménye lehet.
Az olvasó számára talán túlságosan is elképzelhetetlennek tûnik, hogy mindezek az elvek kiállják a gyakorlat próbáját, a mindennapokban – és
különösen ott – mûködô megoldásokhoz vezetnek.
Az imént ábrázolt koncepcionális keret ideális esetben például úgy valósulhat meg a gyakorlatban,
hogy egy projektben a nagyváros leszakadó kerületében szerveznek programot középiskolás korú
gyerekeknek. A fiatalokat környezetükért érzett
felelôsségvállalásra ösztönzik úgy, hogy az idôsek
által is látogatott közparkot önkéntes munkával ôk
teszik rendbe, gondozzák. A feladatvégzés mellett
lehetôségük van a helyi lakosokkal, civilekkel, az
önkormányzat környezetvédelmi munkatársával,
rendôrökkel beszélgetni, megismerkedni. Az együttes munka közösségépítô erejû, a fiatalok fogódzkodókat találhatnak. A beszélgetések szereplôi között olyan kapcsolat alakul ki, amely alapja lehet a
késôbbi együttmûködésnek, például annak, hogy a
fiatalok és idôsek elfogadóbbak lesznek egymással
szemben, megértik az önkormányzat szabályait és
érdekeit, bátran kérik a rendôrök segítségét. Biztosak lehetünk abban is, hogy a rendbe hozott parkot
a csínytevôk nem fogják a késôbbiekben megrongálni, hiszen saját munkájuk eredményét tennék
tönkre, így feltételezhetôen visszaszorul a környezetkárosító cselekmények száma. Az idôsek abból
profitálnak, hogy szociális kontroll alá helyezett
parkban biztonságosabb körülmények között tölthetik idejüket vagy pihenhetnek. Az önkormányzat
partnereket talál városszépítô akcióihoz, a fiatalok
bekapcsolódnak a település vérkeringésébe, szerepük, felelôsségük és beleszólásuk lesz.
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A modern felfogás szerint a bûnözés elleni küzdelem, a közbiztonság megôrzése nem csak a büntetô
igazságszolgáltatás feladata, hanem a célok eléréséhez szükség van a bûnmegelôzésre is. E párhuzamos cselekvéssel lehet csak hosszú távon kezelni a
bûnözés problémáját.

1. ábra: A közösségi bûnmegelôzés rendszere

Magyarország e nemzetközi elvárásokhoz a 2002ben induló kriminálpolitikai reformmal zárkózott
fel. A reformfolyamat jelentôs eredménye, hogy
az Országgyûlés 2003-ban elfogadta a Társadalmi
Bûnmegelôzés Nemzeti Stratégiáját. A stratégia új
szemléletet hozott az állam és a helyi közösségek
viszonyába, hiszen jelentôs szerepet és felelôsséget
szánt a települési önkormányzatoknak és lakossági önszervezôdéseknek, míg az állami szereplôk
feladatát jellemzôen a koncepcióalakításban és a
támogatásban határozza meg. A stratégia életbe lépése lehetôséget teremtett az országos szintû koordinációra, megnyílt a kapu a korszerû társadalmi
bûnmegelôzési gyakorlat kialakítására. A központi
feladatok felelôse az Országos Bûnmegelôzési Bizottság, amely tárca- és szakmaközi szerv, munkájába bevonja a társminisztériumokat és a szakmai
szervezeteket is. A Bizottság intenzív koordinációval és bûnmegelôzési pályázati programok támogatásával valósítja meg célkitûzéseit. A helyi projektek
központi szintû támogatása biztosítja a stratégiai
irányok centralizált meghatározását, az egyéni igényekre történô válaszadást, a specifikumokra való
reflexiót pedig a helyben tervezett programok teszik
lehetôvé.
A modern koncepciójú bûnmegelôzési stratégia gyorsan ismertté vált a kormányzati és helyi
szereplôk körében is, mára zsinórmértéket jelent a
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helyi önkormányzatok és a civil szervezetek számára. A korábban a – kizárólag rendészeti jellegû
– bûnmegelôzés egyetlen letéteményesének számító rendôri szervek kezdettôl fogva komolyan
vették a stratégia alapján rájuk váró feladatokat,
nyitottak voltak az új szemléletre. Nem tagadható
ugyanakkor, hogy kivételt jelent a települési önkormányzatok azon csoportja, amelyek a mai napig lényegesen nagyobb hangsúlyt helyeznek a szituatív
bûnmegelôzési eszközökre, mint a társadalmi összefogást erôsíteni kívánó társadalmi bûnmegelôzésre.
Néhány helyi önkormányzat a leghatékonyabb megoldást például – a bûnözési helyzetben csupán átmeneti javulást eredményezô – térfigyelô kamerák
telepítésében, a rendôri jelenlét megerôsítésében,
esetleg a kábítószer-fogyasztás veszélyeire való figyelemfelhívó frontális elôadásokban látja, és nem
számít a hosszabb távú folyamatokban rejlô eredményekre. Ezek az eszközök fontos szerepet játszhatnak a bûnmegelôzésben, kiegyensúlyozatlan alkalmazásuk azonban diszfunkcionális eredményekhez
vezet (Gyökös-Ivány 2009).
Ugyancsak figyelemmel kell lennünk arra, hogy
a bûnmegelôzési beavatkozások ne legyenek
stigmatizáló, kirekesztô jellegûek. A bûnözés kérdésére úgy kell tekintenünk, mint a környezetünkben
megjelenô, természetesen fellépô társadalmi jelenségre, amelyet meg kell próbálnunk a „körön belül”
kezelnünk. Amennyiben a jelenséget rajtunk kívülállónak tekintjük, akkor elképzelhetô, hogy szemléletünkre alapozott „megtorló jellegû”, kirekesztô
beavatkozások késôbb jelentôs negatív hatásokkal
hatnak vissza. Például azt vesszük észre, hogy életterünk korlátozódott, a kisközösségek megtartó
ereje meglazult, fizikailag is körülbástyázott területen élünk, állandó félelemben azoktól a gyanús
személyektôl, akiket pont mi kényszerítettünk saját
körünkön kívülre. Sokkal jobb megoldásnak mutatkozik az integráció, a közösségépítés, a befogadás, a
társadalmi típusú megelôzés.
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A társadalmi bûnmegelôzés intézményesülése

„A városi biztonság” prioritása
A társadalmi bûnmegelôzés nemzeti stratégiája
négy olyan prioritást határoz meg, amelyek máig
érvényesek:
• a gyermek- és fiatalkori bûnözés megelôzése;
• a városi biztonság fokozása;
• az áldozattá válás megelôzése, és a családon belüli erôszak visszaszorítása;
• a bûnismétlés megelôzése.
Témánk szempontjából a városi biztonság prioritásának van kiemelkedô jelentôsége. Nyilvánvaló
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ugyanakkor, hogy a részterületek egyes esetekben
jelentôs átfedéseket mutatnak, tisztán egy prioritásba tartozó tevékenység, beavatkozás, program tulajdonképpen nem valósítható meg. Például a börtönben lévô elítéltek jóvátételi jellegû településszépítô
munkáját, vagy a fiatalok által elkövetett rongálások
megelôzésére tervezett kreatív szabadidôs tevékenységet több pillérbe is sorolhatjuk.
A városi biztonság prioritásának – és szélesebb
értelemben a társadalmi bûnmegelôzésnek – központi kategóriája a közbiztonság, amely az emberek
életminôségének része. A hatékony bûnmegelôzési
programok megerôsítik a közbiztonságot, amely hozzájárul az élhetôbb, szolidárisabb és befogadóbb társadalmi közösség megteremtéséhez. A jó közbiztonságú települések például jelentôs vonzerôt gyakorolnak
a munkahelyteremtô beruházásokra, ezért nagyobb a
munkaerôvonzó és munkahelymegtartó képességük
is. Az emiatt nagyobb számban letelepülô polgárok
hozzájárulhatnak a helyi társadalom aktivizálásához,
a lokális kezdeményezésekhez. Ennek természetesen
feltétele az, hogy az új hatások következtében ne hulljon darabjaira a közösség, hanem mozgatórugót találjanak az emberek a közös cselekvéshez.
Biztonságérzetünkhöz hozzátartozik, hogy rendezett, esztétikus, jól használható terekben éljünk, de
ugyanúgy része az is, hogy ne legyen jelentôs különbség az ott élôk társadalmi státuszában, alapvetô
igényeiben, a közösséget ne rombolják súlyos konfliktusok. A városok fizikai megjelenését és a bennük élôk jólétét csak együttesen értelmezhetjük.
Amennyiben ezek kettéválását engedjük, akkor sem
a közbiztonság, sem a városfejlesztés nem lehet tartós. E kettôs akció követelményének a társadalmi
bûnmegelôzés és a szociális városrehabilitáció is
eleget kíván tenni, hiszen mindkettô tartalmaz szituációs elemeket, ugyanakkor figyelemmel van a
társadalmi folyamatok javítására is.
Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság ötéves
szakmai tevékenysége során körvonalazódtak azok
a programok, amelyek a városrészek szociális megújulásában eredményesek lehetnek. A kísérleti programokban a szakemberek jellemzôen a beavatkozás
célterületét jelentô leszakadó, elmaradott településrészek lakóinak kínálnak programokat, számunkra
teszik megismerhetôvé és szerethetôvé lakhelyüket,
nekik biztosítanak hasznos szabadidôs tevékenységet, belôlük formálnak erôs szomszédsági hálót. Valamennyi esetben a programok fontos elemét jelenti
az önkéntesség, amely rengeteg, Magyarországon eddig nem kellôen kiaknázott értéket foglal magában.
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Az integrált városfejlesztés komplex példája
Sok bosszúságot okoznak az illegális graffitik.
Rombolják a városképet, hátrányosan befolyásolják
a turizmust. Költséget jelentenek a lakosoknak és az
önkormányzatoknak is. Nyilvánvalóan lépni kell.
A büntetôjogi populizmus hevében, az összetett
társadalmi jelenségeket leegyszerûsítve, a probléma
egy szegmensénél leragadva a legtöbben a büntetések szigorítását követelik. Talán anélkül, hogy a
graffitizés okait és a szigorúbb büntetések következményeit alaposan átgondolnák. Ha például engednénk annak az igénynek, hogy szigorúbb szankciókkal – és csak azzal – sújtsuk a firkálókat, például
zárjuk börtönbe a rongálókat, akkor – amellett, hogy
a szankciórendszer konzisztenciája, arányossága
sérülne – számolnunk kellene azzal is, hogy a fiatal elkövetôt a büntetôeljárás természetes velejárójaként megbélyegezzük, adott esetben kiemeljük
családjából, arra kényszerítjük, hogy iskolai tanulmányait megszakítsa. Ez aránytalan lenne az elkövetett cselekmény súlyához képest. Amellett, hogy
a fiatal az eljárások következtében elveszítheti egyes
kapaszkodóit, deviáns viselkedésének motívumai
is erôsödhetnek. És akkor még nem is beszéltünk a
magas eljárási költségekrôl, vagy – a már abszurdnak hangzó – börtönbüntetés napi nyolcezer forintnál is magasabbra rúgó ráfordításáról.
Természetesen a jelenséget kezelni kell. Ezért az
Országos Bûnmegelôzési Bizottság az egyirányú beavatkozás helyett – a közösségi bûnmegelôzési követelmények alapján – összehangolt, összefogáson
alapuló, ugyanakkor határozott fellépésre tett javaslatot. A falfirkálás olyan helyi szintû beavatkozást
igénylô feladat, amelynek a megoldásához elengedhetetlen a helyi önkormányzatok aktív szerepvállalása, kezdeményezô fellépése. A városok közbiztonságának megerôsítése csak a rendôrség, a polgárôrség,
civil szervezetek, oktatási intézmények, a for-profit
szervezetek (pl. közlekedési társaságok, ingatlantulajdonosok szervezetei, stb.) és más társadalmi
szereplôk együttes munkájával, a lakosság érzékenyítésével és segítségével lehetséges.
Ezért megkerestük a polgármestereket, és azt javasoltuk, hogy a megelôzés eredményeit és eszközeit
felhasználó beavatkozásokat alkalmazzák, ezek közül különösen a jóvátétel, a helyreállítás módszereire, és az érdekeltek együttmûködésen alapuló kezdeményezéseire legyenek figyelemmel. A meglévô
jogintézmények keretei között a jóvátételi jellegû
szankciók, eljárások felhasználásával lehetôség
adódik arra, hogy az elkövetô szembesüljön cse-
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zát vagy egy mûemléképületet összefirkált fallal találja. Világosság tettük, hogy a graffitisnek vállalnia
kell tettei következményeit, ezért tájékoztattuk ôket a
büntetésekrôl. Arra biztattuk a fiatalokat, hogy legyenek kezdeményezôek, hiszen nekik is szerepet kell
vállalniuk abban, hogy önkifejezésük, mûvészetük
teret nyerjen, mûvészetük elismerését ki kell harcolniuk. A tájékoztatót a kompromisszumhoz vezetô
nagy lépésnek is szántuk, hiszen az információk segítségével megismerhetô a másik oldal véleménye,
amely a kommunikáció és a késôbbi együttmûködés
alapját jelenti.

A biztonságos városért indított helyi
kezdeményezések
A bûnmegelôzés szempontjait érvényesíteni kell
a városi társadalom- és gazdaságpolitikában, a várostervezésben. A városi szegénység, a társadalmi
marginalizáció és kirekesztés csökkentése a város közbiztonságának javulásához, a városlakók biztonságérzetének, toleráns szemléletének erôsödéséhez vezet.
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lekménye következményeivel, hogy „kiengesztelje” a sértettet és a megsértett közösséget, továbbá,
hogy megfelelô módon orvosolja a cselekményével
elôidézett sérelmet, megtérítse az okozott kárt. Rámutattunk a szociális munkások utcai tevékenységének, a kortárssegítés módszereit felhasználó, az
elkövetô fiataloknak más jellegû tevékenységet biztosító hosszú távú eszközöknek az eredményességére, amely megoldások a gyerekek, fiatalok számára
alternatívát jelenthetnek a bûnelkövetéssel szemben.
Elengedhetetlen volt a graffitizô fiatalokkal való kapcsolatfelvétel. Ezért olyan kiadványt készítettünk,
amelyben megmutattuk, hogy a gyerekek milyen legális formákban alkothatnak. Elmagyaráztuk, hogy
másoknak, azaz a szomszédnak, a városvédôknek, az
önkormányzatnak mit jelenthet, ha egyik reggel há-

Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság által támogatott pályázatok keretében megvalósított programok valódi megoldásokat nyújtanak a nagyvárosok
rehabilitációjához, megújításához vagy éppen állapotuk megôrzéséhez. A célkitûzést segíthetik azok a
modellprojektek, amelyek a jövôben az integrált városfejlesztési politika, a szociális városrehabilitáció
elemi részévé válhatnak.
A megvalósított pályázati programokról további
információk a www.bunmegelozes.hu honlapon találhatóak.
dr. Ivány Borbála
jogász
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bûnmegelôzési Osztály
Országos Bûnmegelôzési Bizottság
Tel.: 441-3618
Fax.: 441-3922
E-mail: ivanyb@irm.gov.hu
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Közbiztonság és városrehabilitáció
a Magdolna-negyedben
Public safety and regeneration in Magdolna Quarter
Magdolna Quarter is the largest deprived neighbourhood in Budapest, where a so called social rehabilitation (regeneration)
program – financed by Budapest Municipality, the Local Government of Józsefváros and the European Union – has been
realised since 2005. Based on statistics and local surveys, this paper presents the basic characteristics of social and
economic situation of slum dwellers, the different representations of public safety, eg. criminal statistics, „fear” of crime,
victimization and the main crime prevention projects under the umbrella of Magdolna Quarter Program.
Kulcsszavak: szociális városrehabilitáció, bûnözés, áldozattá válás, antiszociális viselkedés, bûnmegelôzés
„- M
 egyek tegnap éjjel a Nagyfuvaros utcában. Egyszer csak
elém áll valaki és el akarja venni a kabátomat.
- Rémes! És erre maga mit csinált?
- Szájonvertem!
- Rémes! És erre ô?
- Orbavert!
- Rémes! És erre maga?
- Én úgy tettem, mintha megint szájon akarnám verni és hirtelen
… odaadtam a kabátomat!
- Rémes!”

tetszik), az ún. Magdolna-negyednek a közbiztonságával
kapcsolatos jelenlegi ismereteinket. Mivel a kerület és így a
negyed közbiztonságával kapcsolatos írott és elektronikus
sajtó anyagainak értékelése nem áll rendelkezésünkre, ennek bemutatásától el kell tekintenünk. Kárpótlás gyanánt
a Magdolna Negyed Program II. (továbbiakban: MNP II.)
szomszédsági rendôri projektjérôl szóló Kék Fény riportot3
és Dr. Molnár Katalin erre (is) reagáló, Kritikában megjelent
cikkeit ajánljuk az olvasó figyelmébe (Molnár, 2008, 2009).

(Korabeli sajtó: Megyek a Nagyfuvaros utcán… (1945)1)

Mi mennyi? Avagy mit is kellene mérni?
A kriminálstatisztika szakemberei szerint a bûnözés
helyzetének megismerése érdekében annak háromféle vetületét, reprezentációját kellene figyelemmel
kísérni.2
(I) Egyrészt követni kell a rendôrségi statisztika
alakulását, hiszen – korlátait tudomásul véve – mégiscsak ez nyújtja a legközvetlenebb képet a bûnözés
alakulásáról.
(II) Másrészt, az áldozattá válás tendenciáit szükséges mérni. Bár a rendôrségi és a viktimizációs
statisztika közvetlenül nem vethetô össze (Kó, 2004),
ezt a problémát – a nálunk fejlettebb országokban –
egyebek mellett úgy hidalják át, hogy a viktimizációs
felmérés szolgáltatta legmagasabb gyakorisággal
elôforduló cselekmények alakulását külön is figyelemmel kísérik a rendôrségi statisztikában.
(III) Harmadrészt, regisztrálni, elemezni és értékelni kellene a média bûnözésrôl alkotott képét, hiszen
a tömegkommunikációs eszközök (hír)értékeken és
érdekeken alapuló konstruált valósága döntôen befolyásolja az emberek bûnözésrôl alkotott véleményét.
Ez a tanulmány a fenti tényezôket követve szeretné bemutatni Budapest legnagyobb összefüggô krízisterületének
(szegénynegyedének, dzsumbujának, gettójának, ahogy

Az alábbiakban ismertetett empirikus vizsgálati
eredmények a józsefvárosi szociális városrehabilitációs
program, az ún. Magdolna Negyed Program I-II. (MNP
I-II.) megvalósítása során születtek. A Népszínház utca
– Fiumei út – Baross utca – Koszorú utca – Mátyás tér
– Nagyfuvaros utca által határolt, 12 ezer lakosú4 városrészben 2005 novembere óta folyó projektet e folyóirat korábbi lapszámában Alföldi György tanulmánya
mutatta be (Alföldi, 2008).

Kik laknak a Magdolna-negyedben, és milyen
körülmények között élnek?
Az itt élôk szociológiai szempontú vizsgálatának elsô szembetûnô ténye, hogy a lakosság iskolai végzettsége alacsony. A 15-60 évesek valamivel
több, mint egyharmada legfeljebb nyolc általános
iskolai végzettséggel rendelkezik (35%), viszont a
25-60 évesek között mindössze 9% a felsôfokú végzettséggel rendelkezôk aránya (1. táblázat). A 2001.
évi Népszámlálás adatai szerint a Magdolna-negyedben a munkanélküliek száma a gazdaságilag
aktív népességhez viszonyítva 13%, amely 40%-kal
haladta meg a kerületi arányt, a fôvárosinak pedig
a kétszerese volt. 2007-ben – a lakásfenntartási támogatás kivételével – minden rendszeres szociális
támogatást legalább másfélszer magasabb arányban
vettek igénybe a Magdolna-negyedben, mint amek-

1
In: Budapest Orfeum 1907-1945, egy korszak dalok, versek, jelenetek tükrében, Benedek Miklós, Császár Angéla, Szacsvay László, A Magyar
Rádió felvétele (1984. november 28.) 1996 Hungaroton Classic Kft.
2
Erdôsi Sándor (2005): Fejlesztési irányok és célkitûzések a bûnözésmérés középtávú fejlesztéséhez – Javaslat. Budapest, BM. (Kézirat) URL: http://
crimestat.b-m.hu
3
Kék fény, 2008. 10. 06-i adás, amely az MTV honlapján megtekinthetô.
4
A városrész lakosságának tényleges száma ennél valószínûleg magasabb, azonban a be nem jelentett lakosok számáról (pl. önkényesek, bevándorló
családok) nem rendelkezünk becslésekkel.
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1. táblázat A Magdolna-negyedben lakók gazdasági és szociális helyzete
A gazdasági és szociális körülmények mutatói

Adat

A 0-8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezô személyek aránya a 15-60 évesek körében
Munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva (1)
A rendszeres szociális támogatásokból számított lokációs indexek (2)

13%
1,25-2,4
36%

Nem komfortos lakások aránya

21%

Túlzsúfolt lakások aránya I. (EU - szobánkénti laksûrûség > 1 fô/szoba)

40%

Túlzsúfolt lakások aránya II. (KSH - szobánkénti laksûrûség > 2 fô/szoba)

14%

Díjhátralékosok aránya

17%

Díjhátralékosok aránya az önkormányzati bérlakásban élôk között

21%

Díjhátralékosok aránya a saját tulajdonú lakásban élôk között

12%

Forrás: Magdolna Negyed Kérdôíves Vizsgálat, 2007 (a továbbiakban MNKV, 2007), illetve
(1) KSH Népszámlálás, 2001
(2) Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály, 2007
(3) Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2008

kora a városrészben lakók aránya volt.5 Az önkormányzati lakások aránya budapesti és józsefvárosi
viszonylatban is kiemelkedôen magas a negyedben.
Az utolsó népszámlálás idôpontjában a fôvárosban a
lakások 9%-a, a kerületben 27%-a, a Magdolna-negyedben pedig 42%-a volt önkormányzati tulajdonban. Ez
utóbbi arány az elmúlt években csökkent, a 2008. év
elején 36% volt. A 2007-ben végzett kérdôíves felmérésünk válaszadói az utolsó népszámlálás adataihoz képest (63%) jelentôsen magasabb arányban sorolták be
lakásaikat a komfortos kategóriába (79%)i. Erre részben
az eltérô definíciókii részben pedig a Népszámlálás óta
végrehajtott – engedéllyel vagy anélkül elvégzett, sok
esetben nem szabályosan kialakított – komfortosítások
adhatnak magyarázatot. Mindezek ellenére tény, hogy
a negyedben a nem komfortos lakások aránya (21%)
kerületi és fôvárosi viszonylatban is magas.
Az Európai Unióban alkalmazott mutató szerint egy
lakás akkor túlzsúfolt, ha egy szobában egynél több ember él. Megdöbbentô, hogy e mutató szerint 2007-ben a
Magdolna-negyed lakásainak 40%-a volt túlzsúfoltnak
tekinthetô, hiszen a 2005. évi Mikrocenzus adatai szerint
Magyarországon a lakott lakások 28%-a, Budapesten pedig 23%-a túlzsúfolt (Gratzl-Szûcs, 2006). Enyhébb feltételt
alkalmaz a KSH túlzsúfoltsági mutatója. Ebben az esetben
„szûk” a lakás, ha két lakónál több jut egy lakószobára. A
negyed lakásainak 14%-a e kritérium szerint is túlzsúfolt,
jelentôsen meghaladva a 2005-ben mért országos 4%-ot,
illetve a budapesti 3%-ot (Gratzl-Szûcs, 2006).
A saját bevallása, ismeretei szerint díjhátralékkal
rendelkezô háztartások aránya jelentôsen növekedett

2005-2007 között. Négy évvel ezelôtt végzett vizsgálatunk szerintiii a negyedben lakók 10%-ának volt lakáskiadásokkal kapcsolatos tartozása, ez az arány 2007ben már 17% volt. A saját tulajdonú lakásban lakó és
díjhátralékot felhalmozó háztartások aránya jelentôsen
növekedett, meghaladta ezen háztartások tizedét (12%).
Az önkormányzati tulajdonú lakásokban élôk közül
minden ötödik vallott (tudott) rezsitartozásról (21%).
1. ábra Az erôszakos és garázda jellegû, a vagyon elleni (nem
erôszakos) bûncselekmények és az egyéb bûncselekmények
százezer lakosra jutó számának alakulása Józsefvárosban
2002-2008 között

Forrás: ENYÜBS-ERÜBS, http://crimestat.b-m.hu

Józsefváros közbiztonsági helyzete
Józsefváros közbiztonsági helyzetérôl mindenekelôtt
az ismertté vált bûncselekmények százezer lakosra
jutó számának alakulása alapján alkothatunk képet.
Ezek az adatok az Egységes Nyomozó hatósági és

Az ún. lokációs indexek azt jelzik, hogy az egyes rendszeres támogatási típusokban hányszorosa a negyedben élô támogatottak aránya annak, amit

5

a negyed lakónépességének kerületbeli aránya indokolna. A lokációs indexek számításánál a lakónépességgel számoltunk. A kerület lakónépességének
14,8%-a él a Magdolna-negyedben. A háztartások aránya 14,1%, ennek használata esetén lokációs index értékei valamivel magasabbak volnának. A
lokációs indexek bûnözésmérés, elemzés területén történô alkalmazásáról lásd Xiaowen és Schneider tanulmányát (Xiaowen - Schneider, 2005).

Falu Város Régió 2009/2

55

TANULMÁNY

Önkormányzati bérlakások aránya (3)

35%
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Ügyészségi Bûnügyi Statisztika (ENYÜBS, korábban
ERÜBS) adatállományából származnak, amely állományba az adott évben lezárt nyomozások alapján
bûncselekménynek minôsített jogsértések (ismertté
vált bûncselekmények) kerülnek rögzítésre. Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy az ENYÜBS-ERÜBS
adatai nem tartalmazzák a latenciában maradó
bûncselekményeket, és idôben késnek az elkövetés
idôpontjához képest, mivel a számbavétel a nyomozati
eljárás befejezéséhez kötôdik.
Az elmúlt hét év adatai alapján Józsefváros
fôvároson belüli helyzetével kapcsolatban az alábbi
megállapításokat tehetjük:
A 2002-2008 közötti statisztikákban Józsefváros minden évben a „magas” cselekményszámú kerületek között szerepelt. Ez azt jelenti, hogy a százezer lakosra
jutó cselekményszám alapján Budapest VIII. kerülete
minden évben a kerületek felsô harmadába tartozott. A
magas cselekményszámú besorolás ellenére a kerület
egyik évben sem volt a negatív rangsor elsô helyén.6
Józsefvárosban a 2002-2003. évek közel azonos
cselekményszámához képest 2004-ben növekedett a
cselekmények arányszáma, a 2005. évben kiugróan
magas értéket ért el, majd 2006-ban visszaesett a
2004. évi szintre. Ezt követôen 2007-ben és 2008-ban
rendre növekedett az ismertté vált bûncselekmények
száma a kerületben (1. ábra).
Ha az összes ismertté vált bûncselekmény közül
csak az erôszakos és garázda jellegû cselekmények
százezer lakosra jutó számát vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy Józsefváros egy év (2007) kivételével
2003 óta minden évben a kerületi rangsor második
2. ábra Az erôszakos és garázda jellegû, az ismertté vált
vagyon elleni (nem erôszakos) bûncselekmények százezer
lakosra jutó száma Józsefvárosban 2002-2008 között*

helyén áll (2007-ben harmadik volt). Azaz a kerületben elkövetett erôszakos bûncselekmények aránya
fôvárosi viszonylatban is nagyon magas.
Az ismertté vált (nem erôszakos) vagyon elleni bûncselekmények százezer lakosra jutó számát 2002 és 2008 között tekintve, a kerület csak
2003-ban nem került be a „magas” cselekményszámú felsô tercilisbe.7 A vagyon ellen elkövetett
bûncselekmények kerületi rangsorában 2005 óta a
második-harmadik helyet tölti be Józsefváros, 2008ban a harmadik helyet foglalta el.
2005 óta figyelhetô meg az a tendencia, hogy az
erôszakos cselekmények aránya a vagyon elleni cselekmények számának körülbelül egy tizede Józsefvárosban (2. ábra).
A közterületen elkövetett ismertté vált bûncse
lekmények százezer lakosra jutó száma 2003 óta folyamatosan nô a kerületben (3. ábra).
Az ismertté vált bûnelkövetôk százezer lakosra
jutó száma 2002 és 2007 között minden évben Józsefvárosban volt a legmagasabb Budapesten, 2008-ban
azonban Kispest (XIX. kerület) „megelôzte” a kerületet. Tegyük hozzá, hogy ez az arányszám 2005
óta folyamatosan csökken a kerületben (3. ábra). Az
elkövetôk lakóhelye alapján rögzített, kiemelkedôen
magas kerületi statisztikai adatok értelmezésekor
figyelembe kell venni a kerületbe bejelentett hajléktalanok magas számát, a kôbányai piac rendszeres, idônként kiemelt ellenôrzését, a rendôri munka
eredményességét is, amelyek befolyásolják az ismertté vált bûncselekmények és elkövetôk számát.
E kérdésben nehéz tisztán látni, ezért tényként most
3. ábra A közterületen elkövetett ismertté vált
bûncselekmények százezer lakosra jutó száma és az ismertté
vált bûnelkövetôk százezer lakosra jutó száma 2002-2008
között Józsefvárosban

Forrás: ENYÜBS-ERÜBS, http://crimestat.b-m.hu
*Az ábrán két eltérô skálabeosztású ordináta (y tengely) szerepel. A jobb oldali az erôszakos cselekmények arányszámát jelzi 100 ezer lakosra,
amelynek beosztása 1/10-e a baloldalon jelzett vagyon elleni cselekmények arányszámát jelzô skálabeosztásnak.
6
Az alacsony, közepes és magas kategóriákba sorolás ún. tercilisek alapján történt. A kerületeknek az a harmada kapott „alacsony” minôsítést,
amelyekben a legkevesebb, és az a harmada kapott „magas” minôsítést”, amelyekben a legtöbb bûncselekmény történt. A besorolást korábban a Belügyminisztérium, 2006 óta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium statisztikai részlege végezte.
7
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Ekkor 33 bûncselekménnyel kevesebb történt a kerületben, mint a felsô harmad alsó határa.
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2. táblázat Egyes kiemelt bûncselekmények miatt elrendelt ügyek száma 2006. év I. félévében a Magdolna-negyed területén,
Józsefváros más negyedeiben összesen és Józsefváros egészében

1000 lakosra
jutó
nyomozás
elrendelések
száma

1000 lakosra
jutó
nyomozás
elrendelések
száma

db

Józsefváros összesen

1000 lakosra
jutó nyomozás
elrendelések száma

1000 lakosra
jutó nyomozás
elrendelések
száma

db

lopás*

98

8,12

1005

14,42

6,29

1103

13,49

betöréses
lopás**

24

1,99

165

2,37

0,38

189

2,31

7

0,58

26

0,37

-0,21

33

0,40

garázdaság

25

2,07

81

1,16

-0,91

106

1,30

testi sértés

13

1,08

65

0,93

-0,14

78

0,95

kábítószerrel
visszaélés

12

0,99

99

1,42

0,43

111

1,36

rongálás

9

0,75

65

0,93

0,19

74

0,90

jármû önkényes elvétele***

5

0,41

45

0,65

0,23

50

0,61

193

15,99

1551

22,25

6,25

1744

21,32

12068

-

69719

-

-

81787

-

rablás

összesen
lakosságszám,
fô, 2001

Forrás: BRFK VIII. kerületi Rendôrkapitányság, Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer
* A lopások kategóriában szerepelnek a besurranásos, a trükkös lopások, a zseblopások és a gépjármûlopások is.
** A betöréses lopás kategória tartalmazza a gépjármû feltörést is.
*** A jármû önkényes elvétele kategóriába azok az esetek kerültek, amikor a jármûlopás ténye nem bizonyítható.

csak azt kezelhetjük, hogy a kerület és így a Magdolna városrész is nyilvánvalóan sok bûnelkövetônek
nyújt állandó vagy ideiglenes lakóhelyet.

Adatok a Magdolna-negyed közbiztonságáról
Az ERÜBS rendszerétôl hangsúlyozottan eltérô
szemléletû adatok8 külön kigyûjtése alapján alkothatunk
– tájékoztató jellegû – képet a Magdolna-negyed közbiztonságának helyzetérôl. A nyolc kiemelt bûncselekmény
(2. táblázat) kapcsán indított ügyek száma alapján úgy
tûnt, hogy 2006. I. félévében a Magdolna-negyedben jobb
volt a helyzet, mint a kerület többi részében: az 1000 lakosra jutó nyomozáselrendelések (ügyek) száma a kerület
más negyedeiben 22, a negyedben pedig csak 16 volt. Az
egyes cselekményeket tekintve a három, személy elleni
erôszakos bûncselekménytípus esetében (rablás, garázdaság, testi sértés) viszont rosszabb volt a városrész mutatója, mint a kerület más negyedeié. A Magdolna-negyed tehát jelentôsen hozzájárult az erôszakos bûncselekmények

magas kerületi arányszámához. Hozzá kell tennünk,
hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a Teleki téri piac
és a szomszédos park területét. Az itt elkövetett szabálysértések és bûncselekmények alapján nyilvánvaló,
hogy a tér a városrész egyik bûnügyi gócpontja9 („hot
spot-ja”). Jegyezzük meg, hogy a negyedben igen magas a „latenciában maradó” cselekmények száma, amelyeket természetesen a fenti adatok sem tartalmaznak.
Rendôrségi tapasztalatok szerint ezek a bûncselekmények
elsôsorban a lopások, a garázdaság, a testi sértés, a hajléktalan emberek ellen szállókon és közterületeken elkövetett cselekmények, az önkényes lakásfoglaláshoz kapcsolódó ügyek és a családon belüli erôszak bûnügyei. E
kérdéskörre a viktimizációs eredményeink kapcsán még
röviden visszatérünk.
A 2006. I. félévi, Magdolna-negyedre vonatkozó
és a 2. táblázatban bemutatott adatok bizonyos fenntartásokkal összevethetôk a 2009. I. félévére vonat-

A Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer adatai egyes kiemelt bûncselekmények miatt elrendelt nyomozások, azaz a meg-

8

kezdett ügyek számára vonatkoznak.
9

Gócpont (hot spot) illetve csúcsidôszak (hot times) akkor lesz egy területbôl, napszakból, ha az ott, illetve abban az idôszakban elkövetett

bûncselekmények száma meghalad egy bizonyos gyakoriságot.
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3. táblázat „Mi a három legfontosabb probléma a környéken?”
Probléma

Válaszadók,

Válaszadók,

%

fô

Közbiztonság, bûnözés összesen

50,6%

228

Ebbôl:
antiszociális viselkedés

11,5%

52

kábítószer fogyasztók

5,5%

25

prostitúció

4,7%

21

Köztisztaság összesen

46,8%

211

6,2%

28

12,6%

57

11,3%

51

2,0%

9

Ebbôl:
kutya ürülék (emberi is)
Házak, lakások állapota összesen
Ebbôl:
a házak állapota
a lakások állapota
Cigányok

10,4%

47

Hajléktalanok és szálló

10,0%

45

5,5%

25

A környéken élô emberek
Zaj
Nincs probléma
Válaszadók összesen, fô*

4,2%

19

12,4%

56

-

451

* Több válasz is lehetett, az összeg így több mint 100%.
Forrás: Magdolna Negyed Kérdôíves Vizsgálat, 2005
(a továbbiakban: MNKV, 2005)

kozó adatokkal.10 A nyolc kiemelt bûncselekmény
kapcsán indított ügyek számának legszembetûnôbb
változása az erôszakos bûncselekmények – konkrétan a testi sértés, garázdaság és a rablás – számának
jelentôs növekedése a Magdolna városrészben.

Lakossági vélemények a közbiztonságról – két
vizsgálat tükrében
Egy szegénynegyed kapcsán különösen érdekes
szempont, hogy az ott élôk hogyan érzékelik a mindennapok közbiztonságát, mennyire befolyásolja
hétköznapi életüket.

A környék legfontosabb problémái
2005-ben a Magdolna és az Orczy városrészben
900 háztartást érintô reprezentatív kérdôíves adatfelvételt készítettünk. A Magdolna-negyedben élô
megkérdezett háztartásfôk (vagy házastársaik) szerint lakóhelyük környékének problémái közül kiemelkedett a közbiztonság és a köztisztaság kérdésköre, ezeket a válaszadók fele említette (3. táblázat).
E két téma vezetô szerepében nincs igazi meglepetés, hiszen a városlakók elégedettségét mérô vizsgálatok általában hasonló eredményre vezetnek. A
tágan értelmezett közbiztonságot, amelybe itt beleértettük az antiszociális viselkedést, a kábítószer-fogyasztást és a prostitúciót is, 4%-kal jelölték többen,
mint a köztisztaságot. A többi, konkrétan megnevezett problémacsoport (házak, lakások állapota; cigányok; hajléktalanok és a szálló) említési gyakoriságai
messze elmaradtak a fentiektôl, mivel a válaszadók
csupán 10-13%-a jelölte ezeket a legfontosabb problémák közé. A válaszadók 12%-a úgy vélte, hogy lakóhelye környékén nincs probléma.
A közbiztonság, köztisztaság kérdéskörével kap-

4. ábra A Magdolna-negyed legkevésbé biztonságosnak vélt utcái

Forrás: Magdolna Negyed Kérdôíves Vizsgálat, 2005 (MNKV, 2005)
10

2006-ban a negyedet határoló utcáknak csak az egyik oldala került be a statisztikába. Tekintettel arra, hogy egyes közterületi bûncselekmények

esetében nehéz vagy lehetetlen az utca egyik vagy másik oldalát megkülönböztetni a számbavétel szempontjából, 2009-ben a határoló utcák mindkét
oldalán történt cselekményeket regisztrálták.
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Forrás: Magdolna Negyed Kérdôíves Vizsgálat, 2007 (MNKV, 2007)

csolatban két megjegyzés kívánkozik ide. Az egyik
az, hogy 2006 elsô nyolc hónapjában a Józsefvárosi
Közterület-felügyelet által tett összes kerületi feljelentés kb. egyharmadát a Magdolna-negyedben
hajtották végre. A városrészben végrehajtott „feljelentés-intézkedések” 40%-a közterületi szeszfogyasztás miatt történt, a KRESZ parkolási szabályainak megszegése 35%, a közterületi vizelés 14%, az
egyéb köztisztasági szabálysértések aránya 7% volt
(Biál, 2006).
A másik megjegyzésünk az, hogy a hajléktalanellátó intézmények tekintetében a kerület és különösen a Magdolna-negyed „felülreprezentált”.
A kilencszáz szállást biztosító kerületi férôhely
40%-a Magdolna-negyedben található.11 A városrész bôvelkedik az ideiglenes szálláslehetôséget
nyújtó intézményekben, emiatt a szolgáltatásokat
igénybe vevôk a környéken folyamatosan vándorolnak. Problémát okoz továbbá, hogy az ellátási
helyek környéke (Teleki téri piac, a Mátyás téri padok, az elhanyagolt lakóházak nyitott kapui, közös helyiségei, lepusztult közterületek) vonzzák
a hajléktalan és annak tekintett embereket. A hajléktalan (és annak tekintett) emberek magas koncentrációja és közterületi életmódjuk a negyedben
élôket általában zavarja, különösen azokat, akik az
intézmények közelében vagy az „elfoglalt” közterek környékén laknak.

Nem biztonságos utcák és napszakok
A Magdolna-negyedben élô válaszadók 69%-a jelezte, hogy vannak a kerületnek olyan részei, amelyeket nem tart biztonságosnak. Ezeket a helyeket
a kulturális antropológia és a bûnügyi térképezés
(crime mapping) hagyományának összekapcsolásával mentális gócpontoknak (mental hot spots)
nevezhetnénk. Arra a konkrét kérdésünkre, hogy
nevezzen meg három ilyen területet Józsefvárosban, a Magdolna-negyedben élôk döntô többsége
(78%) saját városrészének utcáit nevezte meg, sorrendben: a Lujza utcát, Magdolna utcát, a Mátyás
teret és a Dankó utcát (4. ábra).
11

A válaszadókat megkértük arra is, hogy mindhá
rom általuk megnevezett terület esetében határozzák
meg azokat a „csúcsidôszakokat”, amikor azok nem
biztonságosak (mental hot times). Az összes válasz
valamivel több, mint harmada jelezte azt, hogy a
területek „soha nem biztonságosak” (37%), közel
harmada a 20-24 óra közötti idôszakot (30%), ötöde
pedig a 16-20 óra közötti idôszakot jelezte veszélyes
napszaknak az említett utcákban (20%).
Tegyük hozzá, hogy eredményeink nem bûn
cselekmények adatain, hanem a megkérdezettek véleményén alapulnak, így nem biztos, hogy
a legtöbb bûncselekményt a valóságban is ott és
akkor követik el, ahogyan azt a megkérdezettek
elmondták. Véleményük azonban mindenképpen
fontos, hiszen tükrözi, hogy a környék biztonsága,
a bûnelkövetés gócpontjai és csúcsidôszakai hogyan képzôdtek le gondolkodásukban.

Miért nem biztonságosak az említett utcák?
Annak érdekében, hogy képet nyerhessünk arról, vajon az itt élôk milyen tényezôk alapján azonosítják „elképzelt” városrészük egyes „kriminalizált tereit” (Niedermüller, 1994), megkérdeztük,
hogy miért nem tartják biztonságosnak az említett
utcákat. A válaszok azt a kézenfekvônek látszó
magyarázatot erôsítették meg, hogy az emberek a
nem biztonságos területeket alapvetôen két véleménydimenzió valamilyen kombinációja alapján
ítélik veszélyesnek.12
(I) Az elsô dimenzió szerint a területet azért tartják veszélyesnek, mert az ott élô, megforduló emberek között „sok a rossz kinézetû gyanús alak” és
hallottak arról, hogy a területen bûncselekményt
követtek el.
(II) A második dimenzióban a válaszadónak
közvetlen tapasztalata van a területrôl, azaz ô
maga vagy rokonai, ismerôsei itt váltak valamilyen bûncselekmény áldozatává.

Milyen bûncselekményektôl félnek az emberek?
A veszélyesnek minôsített, nagy többségében a Magdolna-negyedben elhelyezkedô közterületeken a válaszadók 54%-a vagyon elleni
(nem erôszakos) cselekmények elkövetésétôl,
39%-a pedig erôszakos és garázda jellegû cselekmények elszenvedésétôl (is) tartott. A konkrét
bûncselekmény típusokat vizsgálva negyedünk
lakói elsôsorban a lopástól (39%), másrészt a bántalmazástól (20%) és a rablástól (14%) tartottak.
Mivel e két utóbbi bûncselekményt nem tudjuk
egyértelmûen elkülöníteni egymástól, fontosnak
tartjuk kiemelni, hogy e két cselekmény együtte-

Forrás: A fôvárosi hajléktalan ellátó intézmények, 2009. július, a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata
A fôkomponens-elemzés két faktort eredményezett, ezek együtt a teljes variancia 55%-át magyarázták (az elsô 30%-ot, a második 25%-ot).

12
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5. ábra Mennyire tart Ön attól, hogy a környéken:
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6. ábra Mennyire tart Ön attól, hogy a környéken: …? A „nagyon” válaszok százalékos megoszlása a válaszadó korcsoportja szerint

Forrás: MNKV, 2007

sen a válaszok harmadát jelenti (34%), megközelítve a lopások említési gyakoriságát. Az ENYÜBS
(ERÜBS) adatai szerint Józsefvárosban az
erôszakos bûncselekmények a vagyon elleni (nem
erôszakos) cselekmények körülbelül 10%-át teszik
ki. A vizsgált két negyedünkben az erôszakos
cselekmények áldozatává válásával kapcsolatos
aggodalom 70%-a a vagyon elleni cselekmények
elszenvedéséhez kapcsolható veszélyérzetnek.
Tudomásul véve, hogy e két eredményt csak fenntartásokkal lehet összehasonlítani, mégis nagyon
szembetûnô, hogy az erôszakkal kapcsolatos veszélyérzet hétszer nagyobb, mint amit az ENYÜBS
adatai mutatnak.

Áldozattá válás a Magdolna-negyedben
A közbiztonsági helyzet értékelését 2007-ben felvett kérdôívünkbeniv kétféleképpen vizsgáltuk.
Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy a megkérdezett háztartásfôk mennyire tartanak attól, hogy
valamilyen bûncselekmény áldozatává válnak
azon a környéken, ahol laknak. A bûnözéstôl való
„félelem” erôsen szubjektív tényezôje mellett rákérdeztünk arra a tényre is, hogy az adatfelvételt
megelôzô évben kikkel fordult elô, hogy valamilyen bûncselekmény áldozatává váltak.
(a) „Félelem” az áldozattá válástól
A háztartásfôk negyede „nagyon” tart attól,
hogy az egyes felsorolt bûncselekmények kapcsán
áldozattá válhat a környéken (5. ábra). Meglepô
módon az egyes bûncselekménytípusok között

lényegében nincs különbség, egyedül a lakásbetörés esetében magasabb valamivel a nagyon „aggódók” aránya (28%). A válaszadók két ötöde (37-41%)
„egy kicsit” tart az áldozattá válás lehetôségétôl,
kb. harmaduk pedig „egyáltalán nem” tart ettôl.
Adataink alapján úgy tûnik, hogy az áldozattá
válástól való félelem cselekménytípusok szerint
nem nagyon differenciálódik. Azaz, ha valaki nagyon (kicsit vagy egyáltalán nem) tart attól, hogy
áldozattá válik, akkor többféle bûncselekmény
elkövetésétôl is tart (nem tart), nem csak bizonyos
bûncselekményektôl.
Kriminológiai evidenciának számít, hogy a
nôk és az idôsebbek jobban tartanak az áldozattá válástól, mint a férfiak, illetve a fiatalabbak.
Adataink is alátámasztják e megállapításokat, hiszen a nôi háztartásfôk között rendre többen voltak azok, akik nagyon vagy egy kicsit tartanak a
viktimizációtól. Egy kivétel van: a nôk és a férfiak
között nincs szignifikáns különbség az attól való
félelem tekintetében, hogy hozzátartozóik közül
megtámadnak valakit („altruisztikus félelem”).13
Az áldozattá válástól nagyon tartó válaszadók kor
szerinti megoszlását vizsgálva szembeötlô eredmény, hogy az idôsebb korosztályok minden cselekménytípus esetében rendre magasabb arányban szerepelnek, mint a fiatalabbak (6. ábra).
A válaszadók 60%-a szerint van olyan terület
otthonuk környékén, ahol sötétedés után félnek
egyedül. E csoport tagjainak fele, az összes válasz-

A nôk valamivel jobban tartanak ettôl, de a különbség nem szignifikáns.

13

60

Falu Város Régió 2009/2

Városi társadalmi kihívások
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adó 32%-a nappal is fél bizonyos környezô utcákon
egyedül közlekedni, másik fele – értelemszerûen
– csak az esti-éjszakai órákban fél magányosan
tartózkodni egyes utcákban. A nem és a korosztályi hovatartozás vizsgálata ismét szignifikáns
különbségeket hozott. A sötétben és nappal is félelemmel járók között rendre az idôsebbek vannak
magasabb arányban (7. ábra).

(b) Áldozattá válás a megelôzô évben
A negyedbeli háztartások kicsit több mint egytizede (12%) vált valamilyen bûncselekmény áldozatává az adatfelvételt megelôzô egy évben. Ez korábbi mérésünkhöz képest a viktimizációs arány
növekedését jelzi.14 A kérdéses 12 hónap alatt az
áldozatok zöme (84%) egy, 16% pedig két cselekmény áldozatává vált.

a rablásoknál és a lakásbetöréseknél pedig gyakrabban (az esetek 61%, illetve 67%-ban).
4. táblázat Milyen bûncselekmény áldozatává vált Ön
vagy az Önnel együtt élôk közül valaki az elmúlt egy évben?
(esetszámok, területi elhelyezkedés szerint és összesen)
Ismertté vált
bûncselekmény
kategóriák

Rendôrségi feljelentést az esetek felében (52%)
tettek az áldozatok, a lopásoknál és a testi sértéseknél ritkábban (az esetek 20%, illetve 36%-ban),

Józsefváros egyéb
területei

Összesen

0

14

0

0

1

10

2

0

12

2

0

0

2

11

0

0

11

Személy elleni bûncselekmények
Ebbôl:
- szándékos
testi sértés

13

1

Házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni
bûncselekmények
- erôszakos
közösülés

1

Vagyon elleni bûncselekmények
- lopás

A válaszadóink által felidézett bûncselekmények
85%-át a Magdolna-negyedben,15 további 13%-át
Józsefvárosban másutt követték el. A sértetté vált
családok háztartásfôinek rövid történetei alapján a
4. táblázatban bemutatott bûncselekménytípusok
elkövetését azonosítottuk. A viktimizációs esetszámok alapján azt mondhatjuk, hogy a Magdolna-negyedben elsôsorban erôszakos bûncselekményeket,
rablásokat és szándékos testi sértést követtek el válaszadóink ellen. A testi sértések gyakoriságától nem
sokban marad el a vagyon elleni, nem erôszakos
cselekmények száma sem, konkrétan a lopások és a
betöréses lopások (döntôen lakásbetörések) száma.

Budapest más
kerületei

Magdolnanegyed

ebbôl: gépjármû lopás
ebbôl: személygépkocsi
- betöréses
lopás

ebbôl: - gépjármû lopás
- lakásbetörés

9

0

0

9

(- autófeltörés)

2

0

0

1

- csalás

1

0

0

1

- rablás

18

5

1

24

Egyéb, nem
besorolható

1

0

0

1

Nem kívánt
beszélni róla

1

1

0

2

56

9

1

66

Összesen

Forrás: MNKV, 2007

14
A 2005-ben készített adatfelvétel során - a kutatás témája miatt - 2 éves, pontosabban 28 hónapos idôszakra vonatkozott kérdésfeltevésünk. Ezt az
idôszakot vizsgálva a megkérdezett háztartásfôk 14%-a említette, hogy saját maga vagy a vele együtt élôk közül valaki bûncselekmény áldozatává vált.
15
A bûncselekmény elkövetésének helyét a kérdezô segítségével kellett besorolnia a kérdezettnek.
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7. ábra Van-e olyan terület az Ön otthona környékén, ahol sötétedés után / nappal is fél egyedül járni?
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Antiszociális viselkedés a lakóépületekben
Az alkohol, a kábító- és bódítószerek fogyasztása, kereskedelme és a bûnözés más formái az egyéni, családi konfliktusok, tragédiák mellett egyes lakóépületekben, különösen
a tisztán önkormányzati bérházakban komoly problémát
okoznak. Az alkohol, kábítószer hatása alatt álló és/vagy
bûncselekményeket elkövetô lakók félelmet keltenek, illetve
konfliktusba keveredhetnek a ház más lakóival, és e konfliktusok a zajongástól, hangoskodástól, a verbális erôszakon át
a fizikai erôszakig terjednek. Az ettôl szenvedô lakók ritkán
merik szóvá tenni problémáikat azoknak, akik „antiszociálisan viselkednek”,16 mert félnek tôlük. Hivatalos úton is
ritkán mernek fellépni, mert úgy vélik, hogy sem ôk, sem
családtagjaik nem kapnak megfelelô védelmet akkor, ha
panaszt, feljelentést tesznek vagy tanúskodnak ellenük. A
lakók védtelenségük miatt érzik magukat tehetetlennek, a
rendôrség és az önkormányzat pedig azért, mert hivatalosan nem értesül, vagy értesül, de tanúk hiányában nem tud
eljárást folytatni az elkövetôkkel szemben. A „hallgatás kultúrája”, ha tetszik, a „jobb hallgatni” ökölszabálya, azért is
tûnik érthetônek, mert még a rendôrök is elismerik, hogy
ilyen esetekben a feljelentô, a tanú védelmére rendelkezésre
álló eszközeik, kapacitásaik nem elegendôek.
Azok, akik mégis megpróbáltak hivatalosan fellépni
az ôket félelemben tartó személyekkel szemben, testi épségüket, életüket kockáztatták. Az elmúlt években két
olyan házról szereztünk tudomást, amelyekben néhány
lakó – megelégelve az ôket rettegésben tartó bûnözôk uralmát – összefogott és hatósági fellépést követelt a ház nyugalmának helyreállítása érdekében. Az ezredforduló környékén lezajlott események közös tanulsága volt, hogy a
rendôrség és az önkormányzat együttes és végül eredményre vezetô fellépése csak a „legmagasabb fórumokhoz” (pl.
ombudsmani hivatal) történô feljelentés hatására kezdôdött
meg. „Hôseink” gyôzelmének hatására indult útjára az a
civil kezdeményezés, amely biztosítékokat, beleszólást kér
a bérházak bérlôinek kiválasztásába, és érdemi, szankcionálható házirend kidolgozását és alkalmazását követeli az
illetékesektôl.

Szociális városrehabilitáció, bûnmegelôzés
A dzsentrifikációs hatással járó városrehabilitációs projektek (pl. a középsô-ferencvárosi rehabilitáció vagy a józsefvárosi Corvin Sétány Projekt) megvalósításuk megkezdésekor szembesülnek a városrészek közbiztonsági helyzetével
és a megújítás kísérôjelenségeivel (pl. a kiürített épületek
fosztogatása, önkényes beköltözések). Aztán a lakosság önkormányzati-hivatali vagy spontán piaci szelekciója, elköltözése, kicserélôdése és az új negyedekben kiépített szituatív
bûnmegelôzési eszközök (kamerarendszerek, jó közvilágítás, biztonsági ôrök, növekvô nappali és éjszakai népesség)
várhatóan már biztosítják a területek közbiztonságát.
A szociális városrehabilitációs programok a lakosság
megtartását és az ott élôk életkörülményeinek, életesélyeinek javítását tûzik ki célul. E küldetés sikerében akkor reménykedhetünk, ha olyan oktatási, képzési, foglalkoztatási,
közösségfejlesztési és szociális projektek is megvalósulnak,

amelyek kiegészítik a mûszaki szempontból rendkívül leromlott épületállomány és a közterületek megújítását. Véleményem szerint e szegénynegyedekben a közbiztonság
javítása érdekében és a bûnmegelôzés területén is a közszférának kell megtennie az elsô lépést. Ezért a felsorolt eszközök alkalmazását ki kell egészíteni a szituatív bûnmegelôzés,
a biztonsággal kapcsolatos felvilágosítás, az egyéni válsághelyzetek, családi krízisek, lakóépületen belüli konfliktusok
enyhítésére alkalmas programok megvalósításával.
A Magdolna városrész közbiztonsági helyzetének elemzése egyrészt a tanulmányban bemutatott empirikus eredmények, másrészt a kerületi rendôrkapitányság, az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal szakembereinek
részvételével mûködô munkacsoport egyéves tevékenységén alapszik. A kidolgozott bûnmegelôzési stratégia ugyan
nem került elfogadásra, azonban javasolt projektjei beépültek a Magdolna Negyed Program II. (MNP II.) alprogramjai
közé. Az MNP II. Szociális és bûnmegelôzési alprogram
négy, már futó projektje a következô:
(1) A bûnmegelôzési tanórákon az áldozatok és elkövetôk
védelmével foglalkozó szervezetek szakemberei a veszélyforrásokról, a megelôzésérôl és a segítségnyújtás lehetséges
formáiról tájékoztatják a fiatalokat. Fontos cél a diákok bizalmának kialakítása annak érdekében, hogy szükség esetén vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat.17
(2) A helyreállító (resztoratív) konfliktuskezelési és közösségépítési eszközöket alkalmazó gyerekfoglalkozások,
valamint az ehhez kapcsolódó pedagógusképzés célja, hogy
olyan módszertant és szemléletmódot mutasson be és gyakoroltasson a józsefvárosi diákokkal és pedagógusokkal,
amely – eddigi tapasztalataink szerint – eredményesen képes kezelni a szereplôk (diák-tanár-család) között kialakuló
vitás, konfliktusos, egyes esetekben erôszakba torkolló helyzeteket, úgy az iskolában, mint iskolán kívül.
(3) A szomszédsági és közösségi rendôri modellek kiindulópontja a szolgáltatóként mûködô rendôrség és az ügyfeleknek tekintett állampolgárok közötti párbeszéd és bizalmon alapuló együttmûködés. Távlati célja pedig az, hogy a
közbiztonsággal kapcsolatos problémákat helyi szinten, a
lakosság részvételével határozzák meg és kezeljék a szakemberek. E kooperáció alapfeltétele, hogy az adott területen
szolgálatot teljesítô rendôr jól ismerje a helyi viszonyokat, a
városrész sajátos mikrokultúráját, legyen ismerôse az embereknek és mindezek alapján párbeszédet tudjon kezdeményezni az ott élôkkel. A józsefvárosi szomszédsági rendôr
program angol, holland és olasz minták alapján került kialakításra, gyakorlati bevezetésében pedig támaszkodik a
pécsi „Mi rendôrünk” programra. A Magdolna-negyedben
gyalogos járôrszolgálatot teljesítô rendôrök rendszeres kommunikációs-konfliktuskezelési képzéseken vesznek részt,
annak érdekében, hogy ismerjék, értsék az itt élôk szociális
helyzetét, problémáit és könnyebben legyenek képesek kapcsolatot teremteni velük.
(4) Az ún. intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatás külföldi tapasztalatokon nyugvó kísérleti program,
amely a családi vagy más okok miatt krízishelyzetbe került

16
Az angol szakirodalom az antiszociális viselkedés terminus alatt az alábbi problémaköröket érti: a szomszédok és járókelôk zaklatása, gyalázkodás,
mocskolódás, szándékos vagy gondatlan vagyoni károkozás, rongálás, csendháborítás, graffitizés, etnikai hovatartozás miatt elkövetett zaklatás, kiskorúak dohányzása és alkoholfogyasztása, a kábítószerekkel és bódítószerekkel való visszaélés, jármû önkényes elvétele, koldulás, prostitúció (különösen
a nôk gépkocsiból történô leszólítása prostitúciós szolgáltatás igénybevétele érdekében), petárdázás, rakétázás, valakinek a megtámadása, jármûvekkel
kapcsolatos bûnelkövetés, jármûvek, jármûroncsok magára hagyása, stb.
17
Elôadóink: BRFK Bûnmegelôzési Osztály, BRFK VIII. kerületi Rendôrkapitányság, Félúton Alapítvány, „Jóvá Tett Hely” Közösségi Foglalkoztató, Kapocs Ifjúsági Önsegítô Szolgálat, Kolibri Színház, Megálló Csoport Alapítvány, Ne Bánts Világ Alapítvány.
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A már futó projektek megvalósítása - partnereinkkel
együttmûködve - eredményesen folyik. De a józsefvárosi
szociális városrehabilitációs program már mûködô és ter-

vezett bûnmegelôzési projektjei egyelôre csak szigeteket
alkotnak. Az országos és helyi rendészeti, önkormányzati
és szociális ágazatok politikai és szakmai stratégiái ugyanis még nem születtek meg. A jövô titka, hogy projektjeink
illeszkednek-e majd ezekhez a stratégiákhoz, vagy a gazdasági, társadalmi és politikai válság közepette végzett pótcselekvéseknek minôsülnek. Olyan „jobb híján” akcióknak,
amelyeket csak azért folytattunk és folytatunk, mert - ahogyan Bertalan László tanár úr, a Közgazdaságtudományi
Egyetem szociológia oktatója tanította -, „a nem cselekvés
is cselekvés”. Szeretnénk remélni, hogy projektjeink nem
szorulnak majd a perifériára, hanem hozzájárulnak a jelzett
stratégiák (várva várt?) kikristályosodásához.
ifj. Erdôsi Sándor
kutatási program vezetô / Rév8 Zrt.
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.
Mobiltelefon: 06 70 332 30 45
E-mail cím: erdosi-sandor@rev8.hu

Hivatkozások és felhasznált irodalom:
Alföldi Gy., 2008: Szociális rehabilitáció a Józsefvárosban, Falu Város Régió, 2008/2. szám
Biál Cs., 2006: A Józsefvárosi Közterület-felügyelet Magdolna-negyedben tett intézkedései és a közterületi rend megteremtése érdekében
végzett egyéb tevékenysége, kézirat, 2006 szeptember
Egedy T. (szerk.), 2005: Városrehabilitáció és társadalom, Tanulmánykötet, Szerkesztô: Egedy Tamás, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet,
Budapest, 2005
Futó P., 2003: A szociális városrehabilitáció esélyei Középsô-Józsefváros és Külsô-Erzsébetváros szlömösödô negyedeiben, készült a Pardes
Város- és Településpolitikai Kutató és Tanácsadó Iroda és a Mixolid Tanácsadó Iroda megbízásából, 2003. szeptember 30.
Gratzl F. – Szûcs Z., 2006: Lakások, lakáskörülmények, In: Statisztikai szemle 2006/5-6. szám, http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/
PAGE/STATSZEMLE/STATSZEMLE_ARCHIVUM/2006_ARCHIVUM/2006_0506_ARCHIVUM/SZUCS.PDF
Kerezsi K., Finszter G., Kó J., Gosztonyi G., 2003: Nagyvárosi bûnözés, Bûnmegelôzés Budapest V., IX., és XXII. Kerületében, OKRI – Bíbor
Kiadó, 2003
Kó J., 2004: A kutatás módszertani eredményei. In: Irk Ferenc (szerk.): Áldozatok és vélemények. Budapest, Országos Kriminológiai Intézet
(OKRI), 25-56.
László M. – Tomay K., 2002: A Westend árnyékában, In: Szociológiai szemle 2002/3. szám, 66-90. o.
Molnár K., 2008: Hová leszel, újságírói tisztesség? Találkozásaim a magyar médiával KRITIKA - 2008. december (http://www.kritikaonline.
hu/kritika_08december_MOLNAR.html)
Molnár K., 2009: Van (még) tisztességes újságírás! KRITIKA - 2009. május (http://www.kritikaonline.hu/kritika_09majus_molnar.html)
Niedermüller P., 1994: A város: kultúra, mítosz, imagináció. Mozgó Világ, 20(5), újra megjelentette a SZOCHÁLÓ 2006-ban: SzocHáló,
január 21. URL: http://szochalo.hu/cikkek/192
Pardes, 2003: Keleti Kapu program elsô szakasz: problémafeltárás, http://mek.oszk.hu/06000/06053/index.phtml
Városkutatás, 2004: A szociális városrehabilitáció: koncepció, eszközrendszer és modellkísérletek, Budapest, 2004
Warr M., 1984: “Fear of victimization: why are women and the elderly more afraid?”, Social Sciences Quarterly, Vol. 65 No.3, pp.681-702.
Xiaowen Y. – Schneider R., 2005: Using Location Quotients Technique to Analyze Residential Burglary. San Diego, CA: Proceedings of the
Twenty-Fifth Annual ESRI User Conference., http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc05/papers/pap1154.pdf
i
A lakáson belüli fürdôszoba/zuhanyozó és WC létezésére vonatkozó kérdések alapján készített komfortfokozat besorolás még ennél is magasabb komfortos arányt jelzett (86%).
ii
A 2001. évi Népszámlálás során a lakások komfortfokozat szerinti besorolását több kritérium összesítése alapján készítették el. Ezen adatok szerint
a negyed lakásállományának 63%-a volt komfortos vagy összkomfortos lakás. A szigorú kritériumrendszer alkalmazása miatt feltételezhetjük, hogy az
addig utólagosan komfortosított negyedbeli lakások nem kerültek be a cenzus legalább komfortos kategóriájába.
iii
Az empirikus kérdôíves vizsgálat az Igazságügyi Minisztérium és a Józsefvárosi Önkormányzat támogatásával készített bûnmegelôzési kutatás
keretében, Józsefváros két krízisterületén, a Magdolna-negyedben és az Orczy-negyedben (Baross utca – Illés utca – Korányi Sándor utca – Diószeghy
S. utca – Orczy út) került felvételre 2005 áprilisában. Az összesen 900 lakásra kiterjedô kérdôíves vizsgálat elemszámából 523 kérdôív készült a Magdolna-negyedben, amely az ott található lakóegységek 9%-át érintette. A minta a 2001. évi Népszámlálás lakóegységei (lakások és lakott nem lakáscélú
helyiségek) közül történô véletlen kiválasztással készült, amit a KSH Népszámlálási fôosztálya, az adatfelvételt a Monitor Társadalomkutató Intézet és
Módszertani Központ Kft. készítette.
iv
A személyes lekérdezéssel készített kérdôíves vizsgálat 495 Magdolna-negyedbeli lakásban, az ott élô háztartásfôvel vagy annak házastársával,
élettársával került felvételre. A kiválasztás során a negyed lakásaiból választottunk véletlen mintát, így az közvetlenül a negyed lakásállományát, közvetve az ott élô háztartások helyzetét reprezentálja. Az adatfelvétel 2007 októberében fejezôdött be, amelyet a Marketing Centrum Országos Piackutató
Intézet Kft. hajtott végre.
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gyermekes családok számára nyújt szociális támogatást.
Elsôdleges célcsoportjába azok a családok tartoznak, ahol
már fennáll, folyamatban van vagy fenyeget a gyermek(ek)
védelembe vétele, vagy valamilyen rendkívüli helyzet nehezíti a család mûködését. A programban való részvétel önkéntes, a kitûzött célokat és feladatokat a család és a szociális
munkás írásos megállapodása rögzíti. A 4-6 hétig tartó, de
szükség esetén egy alkalommal 4 hétig meghosszabbítható
intenzív munka során szociális munkás napi kapcsolatban
áll a családdal és telefonon a nap 24 órájában elérhetô.

Társadalmi bûnmegelôzés

Mentôöv a Nap utcai szomszédságban
Lifebelt at Nap street neighbourhood
Nap Klub Foundation has conducted its complex crime prevention program in the Nap street housing project, in Józsefváros,
Budapest – by mobilizing the local community – in the framework of urban community development. The three main
components of the program are a set of free-time activities to assist child and youth protection, trainings for teachers to
meet and practice methods of aggression and conflict management and methods of restorative justice, and finally, the
establishments of a neighborhood watch service in the local areas in order to reach the goals of civil crime prevention.
Kulcsszavak: közösségi bûnmegelôzés, szomszédsági figyelôrendszer, prevenció, konstruktív problémamegoldás,
resztoratív módszerek
A Nap Klub Alapítvány a nagyvárosi közösségfejlesztés
keretében – a helyi közösség mozgósításával – szervezte
meg komplex bûnmegelôzési programját a Józsefvárosban, a Nap utcai lakótelepen. A Nap Klub Alapítvány 17
éve dolgozik Budapesten, a Középsô-Józsefvárosban és
a környezô, legszegényebb, szegregálódott, gettósodott
városrészekben. Munkánk igen sokrétû: a lakóterületi
közösségfejlesztés alapvetô célja az, hogy a kisközösségek létrejöttének serkentésével és mûködésük támogatásával kialakítsunk egy szupportív szociális, mentálhigiénés hálót, amely az itt élôk minden rétegét, korosztályát
védi. A másik fontos célunk a helyi demokrácia, a helyi
érdekérvényesítés, a társadalmi részvétel igényének és
gyakorlatának megvalósítása.

Az alapítvány tevékenységeit átfogó céljainknak
megfelelôen, de mindig a helyi közösségek szükségletei, érdekei figyelembevételével szervezzük. Ezért is
volt egyértelmû vállalásunk az a megvalósított társadalmi bûnmegelôzési projekt, amely az itt élôk aktuális,
égetô közös problémáinak megoldási folyamatát szervezte, támogatta. A „Mentôöv…” célja a szomszédság közbiztonságának fokozása volt. Ezt a társadalmi,
szociális, közmûvelôdési integráció elôsegítésével, a
helyi önsegítô közösségek és a kerületi intézmények
bûnmegelôzési együttmûködésének megszervezésével
terveztük elérni.
A program három fô eleme a gyermek-és ifjúságvédelmet szolgáló gazdag szabadidôs tevékenység
biztosítása; a pedagógusok tréning jellegû képzése a
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konstruktív agresszió- és konfliktuskezelésre, a helyreállító igazságszolgáltatás módszereinek megismerésére
és gyakorlására; valamint a helyi és környéki szomszédságokban a Szomszédok Egymásért Mozgalom keretében a szomszédsági figyelôszolgálat kiépítése volt.
Az elsô feladatvállalás a szomszédsági jelzôrendszer,
a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM), a közös
figyelôszolgálat kiépítése volt, amelyet a szomszédsági
tanácsra, a kisközösségekre, a lépcsôházak gondnokaira és a közös képviselôkre alapoztuk. Célul tûztük ki
a szemléletformálást, annak elérését, hogy a lakosok is
tegyenek saját biztonságukért, védelmükért. Ezért rendszeres havi szomszédsági fórumokat és képzéseket szerveztünk a lakosság részére, amelyet esetenként kerületi
szintre is kiterjesztettünk, az együttmûködô partnerek,
más szomszédsági kezdeményezések segítségével.
A helyi lakosság a vártnál is nagyobb aktivitással vett
részt a havonta összehívott fórumokon, szomszédsági estéken. Az elsô fórum a feszültségek és problémák indulatokkal teli felvetéseit hozta: „Mi a teendô a meglehetôsen
sok veszélyes terület esetében (kapualjak, átjárók, eldugott zugok)? Mit lehetne tenni az esti órákban a tereken,
a lépcsôházakban megjelenô drogozókkal, és mit lehet
tenni a láthatóan mûködô drogárusítókkal? Hogyan lehetne jobban ellenôrizni a közterületeket, ki segíthet ebben?” Arra törekedtünk, hogy a problémafelvetések után
azonnal készítsünk egy közös cselekvési tervet a megoldásokra. A számba vett problémák nyomán a szomszédsági tagokkal bejártuk és lefényképeztük a veszélyes
pontokat, terveket szôttünk a konkrét megoldásokra.
Például a veszélyes átjárók kapuráccsal történô esti lezárására, az eldugott zugok kitakarítására és megvilágítására. Természetesen listáztuk az együttmûködésbe
hívható felelôsöket, szakembereket, intézményeket is.
Így elkezdtük a kapcsolatépítést a házak gondnokaival,
a közös képviselôkkel, a kerületi polgárôrséggel, a közterület-felügyelettel és a rendôrkapitánysággal. A fórumainkon vendégünk volt a rendôrkapitányság és a polgárôrség
képviselôje. Ez lehetôvé tette az információcserét az áldozattá válás és a bûnelkövetés megelôzése érdekében
teendôkrôl, fontos állampolgári tudnivalókról, a lakosok
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A tapasztalatok alapján szerveztük meg a szomszédsági képzést, tréninget, amelyen kialakítottuk a szomszédsági figyelôszolgálat megvalósításának módszereit. A
jelzôrendszert, a SZEM mozgalmat ismertetô és csatlakozókat toborzó szórólapokat az aktivisták sokféle módon terjesztették. Felmerült a kérdés: „Hogyan tudassuk,
láttassuk, hogy „megszerveztük” magunkat? Legyen utcai megjelenés a lépcsôházak elôtt, az ABC-nél, az orvosi
rendelôben, a szakrendelô szûrési napján, a nagycsaládos kerületi rendezvényen és ahol csak lehet!” Kimentek
kettesével, hármasával, szórólapot osztottak, segítôket
kerestek, hívtak. Döntés született arról is, hogy készüljön megbízólevél a program segítôinek, jelzôôreinek, és a
mozgalomba kapcsolódott lépcsôházak kapjanak öntapadós matricát, ezzel erôsítve motivációjukat, az események
mozgalom jellegét és a közösséget.
A Nap utcai szomszédságban minden lépcsôházban
kiépültek a szomszédsági jelzôrendszer alapjai, a
Szomszédok Egymásért Mozgalom keretében. Ez a civil hírlánc a ház minden lakóját összeköti a szomszédsági aktívájával, továbbá a rászoruló és a jelzôrendszerben
aktívan közremûködô lakókat is a polgárôrséggel, a
rendôrséggel, valamint a Nap Klub Alapítvánnyal mint
jelzô és közvetítô szervezettel. 22 lépcsôház, mindenütt
50-70 lakás, azaz a benne élôk csatlakoztak a mozgalomhoz. A szomszédság tagjaként feladatot vállalók igazolványt kaptak a tagságukról, feladatukról, a SZEM-ben
résztvevô lépcsôházakban és a szomszédság parkjaiban,
játszóterein táblák jelzik: ”Ez a Ház, ez a Tér a Szomszédsági Figyelôszolgálat (a SZEM) védelme alatt áll.”
Projektünk külön eredményének és értékének tartjuk, hogy a környezô negyedek szomszédsági és civil
szervezôdéseibôl is rendszeresen voltak résztvevôk a
programjainkon. Ez segít a figyelôrendszer továbbépítésében, illetve a lakóközösségek öntevékeny bûnmegelôzési
munkájának serkentésében, a módszerek elterjesztésében.
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A projekt sikerének köszönhetôen a Szigony és a Magdolna negyedben is elkezdôdött a Szomszédok Egymásért
Mozgalom kiépítése. A Mentôöv a Nap utcai szomszédságban él és mûködik: a figyelôszolgálathoz folyamatosan
kapcsolódhatnak új tagok. Ennek népszerûsítését, életben
tartását segíti, hogy a havi Szomszédsági Esték elnevezésû
közösségi összejövetel rendszeres, állandó programmá
vált a helyi közösségben.
A második feladatvállalás az alapítvány gyermekvédelmi megelôzô munkájának megerôsítése, a tevékenységi kínálat gazdagítása volt, a közösségi tér, a közös játékok és
különbözô fejlesztô tevékenységek lehetôségeinek rendszeres biztosításával. Gazdagodtak a Nap Klub hagyományos szabadidôs programjai: sportfoglalkozás, játék,
kézmûvesség volt minden héten az ifjúsági klubban és
a játszóházban. A Práter utcai általános iskola állandó
használatra engedélyezte a sportpályát, ez lehetôvé tette
a téli idôszak benti asztalitenisz, asztali foci és társasjátékai után a szabadtéri sportprogramokat, a labdajá
tékokat, amelyeknek igen nagy a vonzereje. Több alkalommal szerveztünk hétvégi játékprogramot, farsangot,
zenés bulit is, amelyekre nagyon nagy igény van és lesz
is folyamatosan. Alapítványunknál hagyománya van
a hétvégi kiránduló programoknak is, akár múzeum,
kiállítás látogatások, akár természetjárás formájában.
Mûködött internet klub, informatikai szakkör és animációs filmmûhely kamaszoknak.
A harmadik feladatvállalás: az alapítvány szakmai bázisára (a szociális, a pedagógiai és a pszichológiai tudásra, gyakorlatra) építve képzések és pszichoszociális szolgáltatások biztosítása volt, a pedagógiai szemléletformálás, az
attitûdök átformálása érdekében, az iskolai és a családi agresszió és az utcai erôszak megelôzése céljából. Úgy gondoljuk, nagy áttörés és siker volt a pedagógusok körében
a meghirdetett konstruktív agresszió- és konfliktuskezelô
tréning és a helyreállító igazságszolgáltatás módszereit
tanító képzés. Korábban is voltak eredményes képzéseink, de ez alkalommal pillanatok alatt betelt a létszám,
mindenki saját elhatározása alapján jelentkezett, szívesen
jött a tréningre. A visszajelzô kérdôíveken túl a tréning
pozitív hangulata, intenzív munkája és utóhatásai is igazolták a fontosságát és eredményességét is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a tréning után megszervezhettünk egy
pedagógusokból álló esetmegbeszélô csoportot is, amelynek munkája ugyancsak eredményes volt, folytatását is
igényelték kollégák, annak ellenére, hogy az egyébként
oly’ fontos egyéni és csoport szupervízió kevésbé ismert
még a szakmai körökben is.
Horváth Judit
pszichológus, pedagógiatanár, közösségfejlesztô
kuratóriumi elnök
Nap Klub Alapítvány
Tel.: 06 1 333 0316, 06 20 528 4104
E-mail: hjho41@gmail.com, napklub@interware.hu
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cselekvési lehetôségeirôl. A rendezvényen ott voltak a környéki szomszédságok képviselôi, így specifikus megoldási
módszereket, javaslatokat kaphattunk a helyi problémákra. Nagy tanulságként le kellett vonnunk a következtetést,
hogy a lakosság közremûködése, együttmûködése nélkül
a rendôrség egyedül nem tud megbirkózni a jelentkezô
feladatokkal, nem tudja fenntartani a közbiztonságot. Nagyon nagy a szükség a helyi jelzôrendszer megszervezésre, a
helyi figyelem és segítségnyújtás biztosítására.

Társadalmi bûnmegelôzés

Szomszédok Egymásért a Lencsési lakótelepen
Neighbourhood Watch at Lencsési housing estate
The aim of this project was to promote public safety, strengthen community cohesion and to reduce and prevent crime
in the Lencsési housing estate, situated in city of Békéscsaba. The applied methods were discourses and resident forums
on prevention of victimisation, the role of neighbourhood watch and safeguarding tips. Both adults and, children were
involved in this program: at the schools classes were held on crime and simple techniques of self guard and prevention.
For volunteers, who applied to take part in the “Neighbourhood Watch” program, training was organized and their
further work will coordinated by the local neighbourhood watch.
Kulcsszavak: áldozattá válás megelôzése, készségfejlesztés, ismeretek átadása, kapcsolati háló építése, a konfliktus
megoldás békés útja: mediáció
Szervezet
A „Szomszédok Egymásért a Lencsési lakótelepen” elnevezésû projektet a Békéscsabai Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítô Központ valósította meg konzorciumi partnereivel 2008/2009-ben.
A gyermekjóléti és családsegítô központ munkatársai már a projektre való felkészülés során
közösségfejlesztô tréningen vettek részt, annak érdekében, hogy a projektet magas színvonalon tudják megvalósítani.

Célok
Projektünk célja az volt, hogy a lakótelepen élôk
biztonságérzetét javítsuk, erôsítsük a közösségi
szellemet, hogy a lencsési lakóközösségben elôforduló
bûncselekményeket megelôzzük, visszaszorítsuk.
A megvalósított modellprojekt
Havonta egy alkalommal olyan elôadásokat tartottunk, amelyek célja az ismeretek átadása, bôvítése
volt. Beszéltünk az áldozattá válás megelôzésérôl,
a rendôrség bûncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatairól, a Szomszédok Egymásért Mozgalom
jelentôségérôl, a polgárôrség lakótelepi szerepérôl,
illetve szakértô adott hasznos vagyonvédelmi tanácsokat. Egy alkalommal a mediációt (közvetítést)
mint konfliktuskezelési módszert mutattuk be és
igyekeztünk minél szélesebb körben népszerûsíteni.
Minden hónapban lakossági fórumokat rendeztük, mert szükségét éreztük annak, hogy a lakosság
és a szakemberek között élô, interaktív kapcsolat
jöjjön létre. Fontosnak tartottuk azt, hogy a lakótelepen élôk az általuk észlelt problémákat tolmácsolhassák az illetékesek felé, közösen keresve a jó megoldásokat. Problémaként vetették fel a résztvevôk a
graffitizést, a garázsfeltöréseket, a kukaborogatásokat, a kerékpárlopásokat és a közvilágítás hiányát
bizonyos területeken. A beszélgetések során arra a
közös álláspontra jutottunk, hogy az emberek nehe-
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zen vonhatóak be a közösségi tevékenységekbe, zárkózottak, visszahúzódóak, elsôsorban a saját problémáikkal vannak elfoglalva, holott közösen többet
lehetne elérni. Az elôadásoknak és a fórumoknak a
Lencsési Közösségi Ház adott otthont, amely a lakótelep közösségi életének központja. A programokra
szórólapokon, plakátokon, rádiós és televíziós hirdetések útján invitáltuk az embereket. A médiában
több alkalommal hívtuk fel a figyelmet szolgáltatásainkra, programjainkra.
A gyermekjóléti és családsegítô központ által
szervezett mediációs ügyelet újonnan bevezetésre került szolgáltatás, így fokozottan szükség volt
a népszerûsítésére, hiszen a konfliktuskezelésnek
ez az alternatív formája még gyerekcipôben jár hazánkban. Lehetôséget kívántunk teremteni arra,
hogy a szomszédok vagy akár a családok tagjai
között kialakult és elmérgesedett viszonyok békés
úton rendezôdjenek. A külföldi statisztikák mellett
ma már a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy
ez a módszer eredményes, hatékony és költségtakarékos a konfliktusok rendezésében, akár a szomszédok közötti béke megôrzésében is. Eredményként
könyvelhettünk el több sikeres mediációs ülést,
amelyben mindkét fél megelégedését éreztük, hi-
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szen megoldást találtak a felmerült problémákra.
A lakótelepen tevékenykedô közös képviselôk
számára klubot szerveztünk, amelynek közvetett
és közvetlen célja a közösségfejlesztés volt. A foglalkozások során megbeszélték egymással a munkájukból adódó nehézségeket, tanácsokkal segítették egymást, illetve szó esett a bûnmegelôzés
lehetôségeirôl. Igyekeztünk általuk is népszerûsíteni
a programunkat, amelyben a résztvevôk partnerei
voltak egymásnak. A közös képviselôk által felvetett nehézségek közül az egyik legnagyobb gondot
az emberek érdektelensége jelenti, a lakók nehezen
motiválhatóak arra, hogy bármit tegyenek a közösség érdekében.

Dr. Csereiné Árgyelán Anna
Igazgató
Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ
Tel.: 20-801-86-86
Fax: 66-523-874
E-mail: csaa@bekescsaba.hu
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Az iskolákban megrendezésre került rendkívüli
osztályfônöki órák és szülôi értekezletek nagy sikert
arattak, pozitív visszajelzések érkeztek. A gyerekek,
a szülôk és az elôadók ôszintén beszéltek a problé-

mákról, illetve a résztvevôk a mindennapi életben
használható ismeretekkel lettek gazdagabbak.
A program keretében a Szomszédok Egymásért Mozgalomba jelentkezô önkéntesek részére
magas színvonalú képzést biztosítottunk, további
mûködésüket a helyi polgárôrség koordinációs tevékenysége biztosítja.
Összességében elmondható, hogy széles réteg számára nyújtottunk hasznos ismereteket, tanácsokat
és tartalmas rendezvényeken vehettek részt a megjelentek. A program megvalósítása során sok érdekes emberrel találkoztunk, hasznos ismeretségek
kötôdtek.
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Büntetés és rendrakás

Közérdekû munka, büntetésre ítéltek városszépítô és
közösségkiengesztelô célzatú foglalkoztatásával
Penalty and tidying up –
Work for public interest: city beautification and community conciliate employment of prisoners
Lát-Kép Association working for the development of urban environmental culture has employed convicts to carry our
community service work for city beautification. The convicts clear-graffiti from the walls, gather rubbish, park-tidying.
The activities are visible and are of local community service, so they are symbolic compensation for the effects of crime.
The results testify the effectiveness and use of the activities and therefore the contribution will be financially supported.
Kulcsszavak: büntetés, foglalkoztatás, jóvátétel, közérdekû munka, helyreállítás
Az egyesület
A Lát- Kép Egyesület 2003 tavaszán alakult, azzal
a szándékkal, hogy aktív tevékenységgel hozzájáruljon a budapesti környezet-kultúra fejlôdéséhez,
a város és környéke megszépüléséhez. Tevékenységünk kezdetben kimerült néhány közeli útszakasz
és kisebb városi zöldterület kitakarításában, melléképületek kifestésében. Késôbb – megtartva az aktív cselekvés ideáját – munkánk a városi környezet
kulturális problémáinak bemutatására, a figyelemfelkeltésre, és jobbító javaslatok, tanulmányok elkészítésére is kiterjedt. Ennek keretében, elôször 2005ben több száz sokkoló fényképpel dokumentáltuk a
budapesti Nagykörút tragikus környezeti állapotát,
a házak, homlokzatok, kapualjak balkáni viszonyait.
A képeket eljuttattuk számos helyi és országos politikus, újságíró részére. Talán ennek is köszönhetô,
hogy a városvezetés tavaly végre megtisztította a
Nagykörutat a falfirkáktól, és a pozitív tapasztalatok
alapján 2009-2010-ben a teljes belváros megtisztítását is megkezdi.

Aktív cselekvés
A figyelemfelkeltô akciókon túl, mindvégig
igyekeztünk aktívan részt venni lokális környezetünk szépítésében. Tagjainkkal önkéntes graffititisztításokat, park-takarításokat végeztünk, és a
környék erdeit járva illegális-szemétlerakók felszámolását segítettük. A továbblépés egy véletlen
találkozásnak volt köszönhetô. A szabadságelvonással nem járó, közösségben végrehajtott büntetéseket irányító Pártfogó Felügyelôi Szolgálat egyik
munkatársa botlott belénk az utcán, és a kialakult
beszélgetésbôl késôbb munkakapcsolat született.
Kezdetben néhány graffitizôt, azaz rongáláson kapott, fiatalkorú elkövetôt vontunk be társadalmi
munkáinkba, késôbb – egy nyugdíjas bácsi segítségével – már önállóan kezdtük mûködtetni a közérdekû
munka büntetésre ítéltek foglalkoztatását.
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A kezdetleges szervezeti formából az Országos Bûnmegelôzési Bizottság pályázatán nyert 5
millió forintos forrással tudtunk kitörni, amelyet
késôbb újabb nyertes pályázat követett. A pályázati támogatásból nagynyomású mosóberendezést, graffiti-eltávolító vegyszereket, festékeket és
további felszereléseket vásároltunk, valamint a
munkafelügyelô-szakember munkáját fizettük. A
pályázatnak köszönhetôen felfuttattuk a hozzánk
kijelölt közérdekû munkára ítéltek számát, hetente
két-három alkalommal rendszeres foglalkozásokat,
tisztításokat, takarításokat szerveztünk. Ingyenesen
megtisztítottuk több tucat társasház homlokzatát,
számos kórház, iskola, és óvoda épületét, tucatnyi
játszóteret. Több mint 500 munkaórában tisztítottuk
meg a Budapest környéki erdôket az illegális szemétlerakóktól, szeméthegyektôl, és szinte minden
hónapban valamelyik budapesti park vagy zöldterület kitakarításáról is gondoskodtunk.
A programok során mintegy 50 személy
foglalkoztatását biztosítottuk, részt vettünk továbbá
több közös akcióban: segítettük például a Lövôház
utca és az Irinyi József utca lakóit, amikor saját
utcájuk megtisztítását, kicsinosítását szervezték.
Leglátványosabb
eredményünk
a
2006-os
Mûemlékvédelmi Világnap alkalmával a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal együtt megszervezett
akció, amelynek keretében – egy szakcég bevonása
mellett – megtisztítottuk a Lánchíd budai hídfôjét az
azt szégyenteljesen elcsúfító falfirkáktól.

Tapasztalatok
A Lát-Kép Egyesület által szervezett közérdekû
munka program sikeresen hangolta össze egy társadalmi egyesület igyekezetét, a városkép fejlesztését, megtisztítását, a büntetô igazságszolgáltatás új
alternatíváinak lehetôségeivel. Mint civil egyesület
kívülállóként kapcsolódtunk be a közérdekû mun-
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helyszínekre való eljutás megszervezése. Sokszor
okoztak problémát a „linkeskedô” elítéltek, akiknek
az olykori kimaradása megnehezítette a szervezést.

Jövôkép

Az OBmB pályázatának köszönhetôen sikerült a szükséges fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket is megoldani, és a segítôk bérezése is lehetôvé
vált. Jól mûködô rendszernek bizonyult az, hogy
a kezdetektôl többféle munkára álltunk rá (graffiti
eltávolítás, szemétszedés, játszótér takarítás), így
rugalmasan tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez. A programban több ezer munkaórában
végeztünk a városlakók mindennapjait jobbá tevô
takarításokat és tisztításokat, amelyek során rengeteg pozitív visszajelzéssel és együttgondolkodással
találkoztunk. A munkák során sikerült látványos
napi eredményeket elérnünk (homlokzattisztítás,
szeméthegy felszámolás), így a foglalkoztatottak is
a sikeres, jól végzett munka eredményével térhettek
haza.
Nehézségek
A munkavégzést jelentôsen befolyásolja az
idôjárás, hiszen a téli idôszakban nehezebb külsô
munkát szervezni, a homlokzattisztításhoz hideg
van, a fagy és hó miatt az erdei szemétszedés sem
alternatíva. A pályázati futamidôk azonban nem
mindig alkalmazkodnak az évszakokhoz, idôjárási
viszonyokhoz. Gondot jelent az is, hogy a bírósági
döntések lassan születnek, amelynek következtében nem tudtunk rugalmasan alkalmazkodni a
lehetôségek bôvüléséhez. Sokszor már lefutott a
pályázati program, mire a létszámbôvítés realizálódott. A pályázati idôszakon kívül a program folytatása nehézkes: a munkafelügyelô-szakember alkalmazása nem volt folyamatos. Mivel változó külsô
munkahelyeken dolgoztunk, nehézséget okozott a
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Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, hogy a
Lát-Kép Egyesület által kialakított program az egyre nagyobb teret nyerô, a büntetôeljárás keretében
alkalmazott jóvátételi jellegû szankciók új modellje.
Így az elkövetôket ma már lehet arra kötelezni, hogy
lemossák az általuk készített falfirkát, vagy rendbe
hozzák a megrongált parkot.
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ka büntetésre ítéltek foglalkoztatásába, de sikeresen
integrálódtunk a rendszerbe, és – remélhetôleg – sikerült új irányokkal, lehetôségekkel bôvíteni a foglalkoztatások horizontját.

Összességében megállapítható, hogy a közérdekû
munka büntetésre ítéltek közösségkiengesztelô célzatú foglalkoztatása sikeres volt, látványos eredményeket ért el, és a program – némi finomhangolás
után – a jövôben is követhetô modell. Sajnos a civil
szervezetek csak pályázati forrásokból tudják fenntartani tevékenységüket, önálló bevételekbôl nem.
A non-profit szervezetek továbblépéshez szükséges
lenne a többéves pályázati idôtartamra, a foglalkoztatottak szállítási lehetôségének folyamatos biztosítására, állandó munkafelügyelô alkalmazására,
amelyek lehetôvé tennék a program kiterjesztését.
Ha ezek megvalósulhatnának, olyan akcióbrigádokat lehetne létrehozni, amelyek hétrôl-hétre újabb
területek és felületek megtisztításával járulhatnának
hozzá a közösség értékeinek helyreállításához.

Hanzély Ákos
elnök
Lát-Kép Egyesület
Tel.: 06/20 9566 735
E-mail: info@tisztavaros.hu
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Közösségi védelem

Pécs, a közösségi védelem alatt álló város
Penalty and tidying up – Pécs - under the protection of the community
(„Adoption” of community spaces by communities)
The project’s main aims were the involvement of the target group through useful free-time activities (rewarding voluntary
work) and the establishment of cooperation with local institutions, NGOs in the maintenance and development of the
community places of the city of Pécs. The Baranya Ifjúságáért NKft. (Youth of Baranya County Non-profit Ltd.) is
convinced that the intensity of social inclusion can be increased if participation in social activities is achieved through
community development. Initiatives from below and local communities dedicating efforts for the common targets are
necessary. The programme is open; it continuously involves new communities and local institutions in its projects
because of the fact that the cooperation with local associations working on the same field is essential in achieving the
purposes of community crime prevention.
Kulcsszavak: ifjúság, közösség, civil, együttmûködés, koordináció
A Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft. (korábban
Kht.) 2002-tôl látja el Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Baranya
Megyei
Önkormányzat
gyermek és ifjúsági feladatait, ezen belül az ifjúsági bûnmegelôzéshez
kapcsolódó tevékenységek szervezését. Szervezetünk e területen az elmúlt évek sikeres partneri
együttmûködését tudhatja magáénak, amelyben a
partnerség felismerte a bûnmegelôzés, az élhetô és
biztonságos lakókörnyezet fontosságát, ezért képes
volt egy-egy városrészi programot városi, kistérségi, majd megyei szintre is továbbfejleszteni.

A „Közösségi védelem alatt álló város” program
szükségszerûsége
A városban végzett ifjúságkutatások eredményei szerint a fiatalok közéleti aktivitása igen alacsony, pedig a
közügyek iránti fogékonyság fontos megnyilvánulása
lehet olyan társadalmi problémák megoldására, mint
a bûnelkövetés. A fiataloknak csupán 8%-a tagja valamilyen társadalmi, civil vagy ifjúsági szervezetnek, és
15%-uk vett részt az elmúlt években szervezett megmozdulásokban. A kutatás rávilágított arra is, hogy
melyek a fiatalokat leginkább foglalkoztató problémák,
illetve hogy mennyire tartják megoldhatónak ezeket. A
közösségi terek hiánya, a meglévôk rossz állapota a tíz
legfontosabb között szerepelt. Ezt a problémát a gyerekek viszonylag könnyen megoldhatónak tartották. Szerintük nemcsak az anyagi háttér megléte, hanem a kulturált hozzáállás is fontos, valamint nagyon jelentôsnek
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tartották az egyéni – közösségi dimenziót. A fiatalok
„Pécs-képe” vizsgálatánál elôkerült a közösségi terek
tisztasága is, mint sürgôsen megoldandó ügy, amelyet
„jó szervezéssel könnyen meg lehet oldani”. A kerületek
tisztasága és a lakókörnyezet biztonsága között relációt
fedeztünk fel. A kutatási eredmények alapján terveztük
meg a „Közösségi védelem alatt álló város” projektet.

A projekt célkitûzései
„A közösségi védelem alatt álló város” projektünkben a korábbi „Csellengôk”, azaz a „Csellengô
fiatalok bûnelkövetôvé válásának megelôzése Pécs
veszélyeztetett területein” címû városrészi program
egyes elemeit terjesztettük ki az egész településre.
A programban a fiatalok számára hasznos, közösségért, környezetért végzett szabadidôs programokat szerveztünk. Fô célunk a lakosság figyelmének
felhívása, a lakókörnyezetük épített és természeti
értékei iránti érdekeltségük megteremtése, identitástudatuk erôsítése volt, a helyi környezet védelme
és biztonságosabbá tétele érdekében. Mindezt az
önkéntesség népszerûsítésével és a közösségfejlesztés hatékony módszereinek alkalmazásával vittük
véghez. További célunk volt a városi közösségi terek
újrarendezése, birtokba vétele, biztonságossá tétele,
esetleg újak létrehozása széleskörû együttmûködés
keretében, a lakosság aktív közremûködésével.
Erôsítettük a gyermek- és ifjúsági korosztály (6-24
évesek) környezettudatos viselkedését. Az aktív
civil szervezeteken keresztül igyekeztünk megszólítani a helyi lakóközösségeket, és felkelteni
érdeklôdésüket, aktivizálni ôket a célok közös elérése érdekében.
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1. A közösségi terek „örökbefogadása”, épített és
természeti értékek közösségi védelem alá helyezése
Elôször célzottan felkerestük a városrészek civil
szervezeteit, intézményeit, és tájékoztatást adtunk
a programról, majd nyilvánosan is meghirdettük a
közösségi terek örökbefogadását. Több pontosítás
és egyeztetés (tulajdonviszonyok, fejlesztési tervek,
van-e aktív helyi civil partner stb.) után kiválasztottunk városrészenként 2-3 közösségi teret, ahová a
késôbbi akcióprogramokat terveztük.

2. Helyi társadalmi kezdeményezések támogatása,
közös akcióprogramok szervezése
A programelem keretében összesen négy városrészben szerveztünk nagyszabású és további kisebb
volumenû akcióprogramokat. Több helyszínen az
akcióprogram és rendezvény napja elôtt is zajlottak
munkálatok a bevont önkénteseknek köszönhetôen,
akik az örökbefogadandó közösségi teret csinosították a rendezvény idejére.

3. Komplex fotóséta és „Környezetvédelmi ôrjárat”
a helyi környezet régi és felújított állapotáról
A programban együttmûködô szervezetek és
intézmények segítségével önkénteseket toboroztunk. A városrészek oktatási intézményeivel, helyi
civil szervezetekkel és fiatalok összefogásával, a
polgárôrséggel együttmûködve kerületenként indítottuk el a környezetvédelmi ôrjárattal összekapcsolt
fotósétát, ahol a helyiek ötleteit is begyûjtöttük. Az
így készült képekbôl vándorkiállítást szerveztünk.
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4. Közösségi képzô programok, képzômûvészeti
pályázatok
E programelem keretében tréning jellegû képzési
programot szerveztünk a bevont intézmények, civil
szervezetek és vállalkozók aktivistáinak. Célja a környezettudatos gondolkodásmód és viselkedés tudatosítása volt, ösztönözve a helyi együttmûködést. A
képzések mellett kötetlenebb programelemeket is
megvalósítottunk, pályázatokat, vetélkedôket szerveztünk a gyerekeknek. Óvodások és általános iskolások részére rajz és novella pályázatot hirdettünk,
amelyet a záró rendezvényen díjaztunk. Ezek célja
szintén az volt, hogy környezettudatos magatartásra
ösztönözzük a fiatal generáció tagjait.

5. Szakmai egyeztetô illetve médiafórumok
Az együttmûködô partnerekkel és más szervezetekkel rendszeres kapcsolatot tartottunk fenn,
így biztosítva a projekt gördülékenységét. A program végig nyitott volt, folyamatosan bevontunk
különbözô, az éppen aktuális programelemhez
kapcsolódó közösségeket, szervezeteket. Havonta
szerveztünk szakmai találkozókat a bevont partnerekkel közösen, amelyekre a média képviselôit is
meghívtuk.

Eredmények, hatások
–A
 város területén összesen hat helyen fogadtak
örökbe köztereket, közösségi tereket civil szervezetek, illetve két iskola. Az „örökbefogadók”
vállalták, hogy óvják, védik, figyelik a területet,
miközben naponta használják is.

MÛHELY

A program felépítése
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– Az egyik középiskola örökbe fogadta a szomszédságában lévô közterületet, amelyet parkosított a tanulókkal. Elhatározták, hogy ezentúl
minden évben ültetnek egy bokrot vagy fát az
ott végzôs évfolyamokkal, akik majd osztálytalálkozóikon késôbb ide látogatnak vissza.
– A programba bevont, közösségi teret örökbefogadó civil szervezetekkel, iskolákkal a projekt
lezárulása után is fennmaradt az aktív partnerség (együttmûködési megállapodások, közös
pályázati programok, köztér-elnevezési kérelmek összeállítása).
– Megalakult egy sportegyesület a programok során a látókörbe került fiatalokból, akik örökbe fogadták az extrém sportpályát, amelyet a jövôben
mûködtetni fognak. Ezzel biztosított a fenntartás, mûködtetés. A fiatalok elmondása szerint
90 %-kal csökkentek az utcai extrém sportok a
pálya megvalósulása óta. Így nem zavarják a
járókelôket, az idôseket, nem rongálják a közterületek mûtárgyait, hanem szervezett és biztonságos keretek között, felügyelet és házirend betartása mellett ûzhetik szabadidôs tevékenységüket.
– A képzômûvészeti alkotásokból vándorkiállításokat szerveztünk a város közintézményeiben,
hogy azokat minél többen lássák, azonosuljanak
a közösségi terek fontosságát hangsúlyozó célokkal, és felelôsséget érezzenek környezetükért.
– A programba bevontunk egy pártfogó felügyelet
alatt álló fiatalt, aki közérdekû munkavégzéssel
segítette a program céljait. A változatos feladatok elvégzése során az ô és az együttmûködô
partnerek szemléletmódja is megváltozott.
– A programban sikerült felhívni a városi döntéshozók figyelmét a közösségi terek problémáira,
illetve az ezekben rejlô lehetôségekre, ezáltal
pedig új szempontokat tudtunk adni a városfejlesztési programokhoz.
– Igen értékes dokumentáció született a program
során, amelyet mind képi, mind pedig audiovizuális formában tananyagként, módszertani
segédanyagként közzétettünk, közzéteszünk. A
teljes programról kisfilm készült.

Javaslatok
– A program fenntarthatóságának egyik kulcsa a
város önkormányzata és a projekt megvalósításába bevont intézmények, civil szervezetek között kialakult partneri viszony fenntartása. A
helyi önkormányzat ifjúsági, közbiztonsági és
bûnmegelôzési koncepciójában megfogalmazott
feladatok, és a remélhetôleg hozzá rendelt források
is biztosítják a projekt további fenntarthatóságát.
–F
 igyelembe kell venni minden esetben a város
és a benne tevékenykedô közösségek hivatalos
fejlesztési terveit, és a lakosság igényeit is. Ezért
a pénzügyi fenntarthatóság érdekében a „Pécs
Európa Kulturális Fôvárosa 2010.” nagyszabású
komplex programhoz illesztettük projektünket.
Ezen belül az egyes „városrészek rehabilitációja,
közösségi terek újra birtokba vétele” programelemet készítettük elô programunkkal, amely
épít a helyiek véleményére.
–A
 programba bevont civil szervezetek, intézmények szintén a fenntarthatóság zálogai, ezért a
folyamatos kommunikáció és információcsere
révén ôrizzük a projekt során egyre kiterjedtebbé váló partneri hálót. Nem kell mindig újat kitalálnunk, építeni kell a meglévô, mûködô szolgáltatásokra, partnerségekre.

Kárpáti Árpád
Baranya megyei ifjúsági referens
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Apáca u. 2/1.
Tel./fax: 72/211-134
Mobil: 06-30/356-3570
E-mail: karpad@tetthely.net

További információ a programról: www.tetthely.net, www.csellengok.pecs.hu
Országos Bûnmegelôzési Bizottság filmtára és kapcsolódó pályázati beszámolói:http://www.bunmegelozes.hu/index.html?pid=1288
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ELEVEN közösség – élhetôbb lakótelep
11 bekezdés a társadalmi bûnmegelôzés és
az ifjúsági közösségfejlesztés kapcsolatáról

ELEVEN community – for a more liveable huosing estate
A juvenile community place – called ELEVEN (alive) – is a community service area in the Széchényiváros housing estate
of Kecskemét inhabited by 35.000 persons. To the right of run down concrete blocks a green, alive community territory
was formed with help of the active participation of the local young. This area now is one of the most important spaces of
urban neighbourhood regeneration, and also of the crime prevention local programmes, moreover it is recognized at the
national level as a good model of the assistance of the youth.
Kulcsszavak: csellengôk, nyitott ifjúsági munka, közösségfejlesztés, alacsony küszöbû szolgáltatás, gene
rációk közötti párbeszéd, participáció

A helyi önkormányzat intézményeként mûködô
HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
1995-ben költözött a belvárosból Széchenyivárosba.
A lakótelepi helyzettel szembesülve hamar kiderült, hogy az intézmény alapító okiratában foglalt
szolgáltató tevékenysége (egyénre szabott információszolgáltatás, tanácsadás) messze nem elégíti ki
a helyi igényeket. A lakótelepi fiatalok elsôsorban
közösségi térnek, találkozópontnak használták az
irodát. A HELPI 10 éven keresztül saját intézményi
forrásaival és az együttmûködô civil szervezetek
segítségével próbálta kielégíteni e többletigényeket, de 2005-re nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég
idôben széttagolni az intézményben zajló tevékeny-

ségeket, térben is le kell választani egymástól a szolgáltatásokat. Ekkor fogalmazódott meg egy önálló,
alacsonyküszöbû (könnyen, önkéntesen, ingyenesen
hozzáférhetô) intézményi egység, egy ifjúsági közösségi tér létrehozásának gondolata.
„Kell egy hely” elnevezésû szakmai tervezetében
olyan védett intézményi környezet kialakítását tûzte
ki célul a szervezet, amely mindenkor a látogató fiatalok kulturális hátterére épülô tevékenységeknek
ad otthont, a helyi sajátosságokhoz és igényekhez
alkalmazkodni képes szolgáltatásokkal. A HELPI a
közösségi tér mûködtetését az ifjúságsegítés és közösségfejlesztés sajátos eszközrendszerével, a fiatalok
aktív bevonásával tervezte. Az európai gyakorlat ezt
a típusú munkát nyitott ifjúsági munkának nevezi.
A HELPI széchenyivárosi mûködésének 11. évében
civil partnereivel közösen, a települési önkormányzat
támogatásával foghatott hozzá az ifjúsági közösségi
tér kialakításához a Széchenyi sétány 11. szám alatti
bérelt ingatlanban, egy korábban felvonulási épületnek épített, lelakott betonkockában. Már az elsô
munkafázistól érvényesült az a célkitûzés, hogy a
használó fiatalokkal közösen történjen a szolgáltatás
megszervezése: az ingatlan felújítását, a helyiségek
tervezését és dekorálását a Prince’s Trust Alapítvány
angol önkéntesei helyi fiatalokkal közösen végezték
el. Tiszteletükre – és mert magyarul is találó, kedves
és dinamikus fogalmat jelöl – kapta a hely a nevét:
ELEVEN Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér.
Az ifjúsággal kapcsolatban a közösségfejlesztés
egyrészt az ifjúsági csoportokkal való közös munkát
jelenti, másrészt olyan képességek fejlesztését, amelyek lehetôvé teszik a különbözô „felnôtt” társadalmi
csoportokkal, szervezetekkel, képviseletekkel való
együttmûködésüket. Ez azonban nem egyirányú folyamat, tehát nem csak e csoportokat kell felkészíteni
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Kecskeméten Széchenyivárosban a település lakosságának közel harmada él. A városrész szociális körülményei rosszak, különösen a gyerekek és fiatalkorúak veszélyeztetettek. Hiányos a közmûvelôdési
alapstruktúra, alig akad hely a fiatalok számára, ahol hasznosan tölthetnék szabadidejüket.
Felértékelôdött a közterületek szerepe: játszótereken, parkokban csoportosulnak a kamaszok. Sokáig
hiányoztak azok az ifjúsági csoportok, pozitív személyiségformáló közösségek is, amelyekben elsajátíthatják a gyerekek a társadalmi folyamatokban, a
közéletben való hatékony részvételhez elengedhetetlenül szükséges szabályokat, normákat.

Társadalmi bûnmegelôzés

a felnôttek elôtt való megjelenésre, közös feladatokra, hanem ugyanolyan szükség van a felnôtt közösségnek is az ifjúkor sajátosságainak megismerésére,
az irányukban sokszor meglévô elôítéletek – vagy
gyakran csak tudatlanság – leküzdésére.
Az ELEVEN nagyon tudatosan készült arra, hogy
a helyi közösségbe lépésrôl lépésre vezesse be a szolgáltatást, hiszen létezése – ezzel együtt pedig a fiatalok beilleszkedési esélye – függött ettôl. Bár a lakótelepen a szolgáltatásnak hosszú elôtörténete volt, azért
mégis más minôséget jelentett, amikor a lakóövezethez közeli, játszóterekkel és parkokkal körülvett
csendes, a forgalomtól korábban mellôzött ingatlanban egyszer csak csapatosan és rendszeresen jelentek
meg olyan fiatalok, akiket nem lehet csak úgy elzavarni, mert immáron legálisan kaptak ott helyet.
A helyi társadalommal folytatott munkában és kommunikációban – a jellemzôen „problémás”, csellengô,
kallódó fiatalok kapcsán – jó hívószónak bizonyult
a bûnmegelôzés. A közösségi tér elsô programjait
ennek égisze alatt valósította meg, különösen koncentrálva a természeti és épített környezet védelmét
szolgáló tevékenységekre (falfirkátlanítás, környezetszépítés, játszótér és parkgondozás), hiszen ezek
látványosan és produktív módon mutatták, hogy e
fiatalok nem feltétlenül csak probléma okozói, hanem

valós erôforrásai is lehetnek a helyi közösségnek!
Az Országos Bûnmegelôzési Bizottság támogatásával sikerült rendszerszerûvé tenni az ELEVEN
mûködését: kiszámítható, napi szinten elérhetô szolgáltatások alakultak ki (nappali és éjszakai játszóház,
éjszakai alkotómûhely, netkuckó, stb.). Jól kiépült a
bûnmegelôzési jelzôrendszer, és sikerült legális utcai
sport illetve „street art” helyszíneket is kialakítani.
Leglátványosabb helyi akciójukban CSÉSZÉNYI VÁROS címmel ingyenes tájékoztató kiadványt állítottak
össze a fiatalok, amelyben a városrész történetérôl illetve a környezettudatos háztartásról olvashattak az
itt lakók.
Ugyanakkor az ELEVEN programjai és mûködése
kapcsán mindig is igyekezett azt a szemléletet kép-
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viselni, hogy legyen szó akár bûnmegelôzésrôl, akár
az ifjúsági részvételrôl, a kihívásokra nem csupán
intézményi, hanem helyi, társadalmi válaszokkal
is szükséges reagálni: a feladat közös marad. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy csupán azzal,
hogy intézményesített szolgáltatások jelennek meg
a „problémás fiatalok kezelésére”, bármit is megoldottunk. Ha az a szemlélet, amelyben a fiatalokra
mint problémás csoportra tekintünk, nem változik,
a helyzetet valóban csak kezeljük, de nem gyógyítjuk. További érzékenyítésre van szükség: közösségi,
társadalmi felelôsségvállalásra.
Ebben a kérdéskörben különösen fontos a generációk közötti párbeszéd erôsítése. Az ELEVEN törekszik arra, hogy programjaiba bevonja az idôsebb
korosztály képviselôit. Legjobb példa erre, amikor
a közösségi tér tankör programjában több évtizedes
tapasztalatokkal rendelkezô nyugdíjas pedagógusok
segítették az iskolai felzárkóztatásban a tanulási vagy
beilleszkedési nehézségekkel küszködô fiatalokat.
A közéletben való aktív részvétel helyi szinten
válik valósággá, ott, ahol a gyermekek, serdülôk,
fiatalok láthatják személyes elkötelezôdésük eredményét. Az iskolák, lakónegyedek, kerületek vagy
helyi szervezetek mindennapjaiban való részvétel
során tehetnek szert olyan tapasztalatokra és önbizalomra, amelyek segítségével akár most, akár
késôbb megtehetik a következô lépést a közéleti
szereplésben – akár európai szinten is. Azzal, hogy
részt vesznek olyan közösségi tevékenységekben,
amelyek mindenki számára nyitottak és mentesek a
diszkrimináció minden formájától, hozzájárulnak a
társadalom szolidárisabbá válásához, és kiteljesedik
közéleti részvételük.

Szabó Csaba
Intézményvezetô
HELPI Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Telefon, fax: 76/475-022
E-mail: szabo.csaba@helpi.hu
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Pláza program á la Máltai Szeretetszolgálat,

avagy a „Veled-Érted” modellprojekttôl a „SzínStér” intézményig
Shopping mall program á la Maltese Charity Service - or from the „With you-For you” pilot project to
the „Colourful place” institute
The target group of the „With you-for you” project was young people at the age of 12-18 spending their free-time
squatting at shopping malls. The coordinating organization was the West-Transdanubian Region of Hungarian
Maltesers’ association. Our partners were: Gyôr Pláza, University Széchenyi István, College Apáczai Csere János,
National Health Organization, House of Children in Gyôr, different schools of Gyôr (1 primary, 4 secondary
schools), Árkád shopping mall of Gyôr, Headquarter of Police Gyôr-Moson-Sopron county.
The main aim of our project was to persuade the people of the target group to spend their free time with useful
activities. To tighten the cooperation for a longer term between the partners was among our goals as well. The
program started by recruiting teenage-volunteers with the help of the contact person at the Police and the schoolyouth-guides. We held a special education and teambuilding day for the young peer volunteers. We set up an
information point in Gyôr Plaza to start the core work. Later we could open out own community place (the
“Colourful place”) at the Plaza. We could arrange free time activities with the help of the volunteers and experts
on weekdays between 14-19 hrs. (For example: police club, games on self-knowledge, hand working activities,
karaokee). We organized two successful sports days during the project. We held meetings for partners to discuss
the actual problems and events once in two weeks. Supervisions for volunteers were held as well. At the end of the
project we organized a special closing day with many programs.
Thanks to the program the chance of becoming a juvenile delinquent or victim has reduced in the target group. We
also achieved that the program had an influence in promoting the philosophy of volunteering. The project has also
successfully motivated the local partner organizations to cooperate on a long term basis. The “Colourful space”
project won a normative financial support for its activity. Our added goal is to prevent the young people from all
kind of drugs and help them to reduce the harm of their addictions.
Kulcsszavak: kortárs segítô, pláza program, interszektorális együttmûködés, önkéntesség,
hasznos szabadidô-eltöltés
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szektornak is. A fiatalok a program során kipróbálhatták magukat kortárs segítôként, önkéntesként.
Aki velünk volt, aki betért hozzánk, szabadidejét
hasznosan és védôhálóban tölthette.

MÛHELY

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hazai
szervezete idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Civil szervezetünk középkori keresztény hagyományait követve a mai idôkben arra törekszünk,
hogy a társadalom aktuális kérdéseire proaktív
módon, új koncepcióval, új helyszínen, innovatív
eszközökkel, rugalmasan adjunk válaszokat. Ebbe
a folyamatba illeszkedett a szervezet Nyugat-dunántúli Régiójában megvalósított „Veled-Érted”
pláza program, amelyet nyolc helyi szervezet – többek között a bevásárlóközpont, a megyei rendôrfôkapitányság, gyermekvédelmi és oktatási intézmények – együttmûködésével indítottunk útjára.
A projekt bûnmegelôzési céllal a fiatalok hasznos
szabadidô-eltöltését kívánta elôsegíteni. Az állami
szektort képviselô, fiatalokkal foglalkozó szervezetek mellett már a kezdetekben sikerült a versenyszféra szereplôivel, a bevásárlóközpontokkal is
együttmûködni a projekt keretében, amelyre eddig
még nem volt példa szervezetünk életében. A Gyôr
város egyik, lakótelepekkel körülvett bevásárlóközpontjában létrehozott közösségi hely mûködése
megmutatta, hogy megfelelô körülmények között
lehetnek közös céljai a profitorientált és a non-profit

A program
A program alapfilozófiája, hogy a szabadidô
hasznos eltöltésével közvetetten csökkenthetjük a
fiatalkori bûnözést és az áldozattá válást, hisz a tevékenységeket úgy alakítottuk ki, hogy a célcsoport
kontrollált helyen és módon töltheti szabadidejét.
Fontos elem, hogy a toborzásban és a lebonyolításban kortárs segítô önkéntesekre támaszkodtunk annak érdekében, hogy a célcsoportot hatékonyabban
bevonjuk programjainkba. Végül, de nem utolsó sorban lényeges volt az interszektorális együttmûködés,
amelynek keretében az ifjúsághoz különbözô módon kapcsolódó szervezetek megoszthatták egymással tapasztalataikat, és közös munkát végeztek.
A programban tehát – alapvetôen a partnerszervezetek együttmûködésére építve – az alternatív
szabadidô-eltöltés
népszerûsítését
valósítottuk
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1. ábra: Kortárs segítôk csapata a képzésen

meg, amelyben kulcsszerepet töltöttek be a kortárs
segítô önkéntesek. A toborzást és a felkészítô képzést követôen került sor a helyiség avatására, nagy
volumenû nyitórendezvény keretében, majd ezt
követte további két nagyobb sportrendezvény. A
klubhelyiségben folyamatos kortárssegítôi ügyelet
mellett zajlottak heti rendszerességgel a Police Klubok és a kreatív, illetve önismereti foglalkozások. A
SzínStérben lehetôség volt csocsózásra, karaokee-ra
és társasjátékok kipróbálására. Az elvégzett munkáról, eredményeinkrôl folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a sajtó képviselôinek, akik több alkalommal
is tudósítottak rendezvényeinkrôl, ezáltal terjesztve
a program hírét.
A toborzó munkát változó intenzitással, de a projekt egész ideje alatt folytattuk: iskolákat kerestünk
meg, plakátokat ragasztottunk, szórólapoztunk,
személyesen megszólítottuk a gyerekeket, kihelyezett osztályfônöki órákat tartottunk. Az önkéntesek
munkáját folyamatos koordináció, motivációs munka, csapatépítés és szupervízió kísérte. A projektben
közremûködô szervezetek között napi kapcsolat
volt, illetve kéthetente partneri egyeztetéseket tartottunk, ahol mindig más szervezet volt a vendéglátó. A program zárásaként értékelô napot szerveztünk a projekt partnereinek és az önkénteseknek. A
szélesebb nyilvánosság számára egy értékelô kiadványt adtunk ki DVD melléklettel, amely a projekt
során készült kisfilmjeinket tartalmazza.

A modell-jelleg bemutatása, a siker faktorai
• Újszerû együttmûködés: Gyôrben egyedülálló volt a projekt, hiszen ezt megelôzôen a
bûnmegelôzés terén nem volt egyszerre ennyi
(13) intézményt megmozgató, ekkora összefogást igénylô munkafolyamat.
• Rendszeres
egyeztetô
szakmai
csapat
mûködtetése, amely egy olyan nyitott munkacsoport volt, ahol együtt dolgoztak az önkor-
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mányzati, állami fenntartású intézmények, a
civil és a for-profit szféra munkatársai.
• Folyamatos, ingyenes, ellenôrzött keretek
között zajló programlehetôség: szemben az
alkalomszerûen megszervezett programokkal,
a projekt több száz fiatalnak kínált folyamatosan programot, csökkentve ezáltal a szituatív
bûnelkövetés lehetôségét.
• Kortárs segítô önkéntesek: a programban 25
kortárs segítô áldozatos és lelkes munkájával
zajlottak az események, ez a támogatók szempontjából is kiemelt jelentôségû volt.
•F
 enntarthatóság: a folytatás zálogaként a 25 kor
társ segítô vállalta a további önkéntes tevékenységet, a partnerszervezetek egy része is nyitottan
állt a folytatás elébe, valamint a Gyôr Pláza is további támogatásáról biztosította a programot.
• Önkéntes munka: a „SzínStér” elnevezésû közösen létrehozott közösségi helyünk üzemeltetését a szakmai team tagjai önkéntes munkával
segítették a „finanszírozási vákuum” idején.

Eredmények
1. Szoros, a projekt idején túlmutató együtt
mûködés valósult meg a partnerek között
A program során valóban szorosabbá vált a partnerszervezetek közötti együttmûködés. A személyes
kapcsolatok tovább erôsítették a szervezetek közötti
információ-áramlást, új együttmûködési dimenziót
alkotva a program kapcsán. Az idô elôrehaladtával
egyes partnerek között szorosabbá, másokkal lazábbá vált a kapcsolat aszerint, hogy melyik programelem került elôtérbe, illetve aszerint is, hogy az
adott szervezetek érdekei ezt hogyan kívánták.

2. A célcsoport szabadidô-eltöltési szokásai
megváltoztak, a fiatalok tájékozottabbá váltak
A látogatók száma, a foglalkozásokon való
résztvevôi létszám mind azt mutatja, hogy azok a fiatalok, akik ebben az idôben velünk voltak, hasznosan töltötték el szabadidejüket. A rendezvényeink,
sportnapjaink is sok látogatót vonzottak. Az interaktív foglalkozásokon, elsôsorban a Police Klubban
rengeteg információ került átadásra játékos, interaktív formában. Az ujjlenyomatvétel, a drogkeresôkutyák látogatása, a szerepjátékok mind azt a célt
szolgálták, hogy a fiatalok tájékozottabbá váljanak a
rájuk leselkedô veszélyekrôl, így védve ôket a nem
kívánt hatásoktól.
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3. ábra: Kortárs segítôk a Gyôr Plázában

Középiskolás kortárs segítôink önkéntes alapon
teljesítették szolgálatukat a programban. Nyitottságuk, lelkesedésük, fiatalos lendületük, ötleteik mindig elôrevitték a programot. Az önként vállalt szerepben megélhették a felelôsségvállalást, a másokra
való odafigyelést. Kommunikációs képességük is
fejlôdött, viselkedési formákat próbálhattak ki és sajátíthattak el, hiszen folyamatosan meg kellett szólítaniuk a kortársaikat, a pláza csellengô fiataljait.
Több segítônk sikerrel invitálta be a hely új látogatóit. Új embereket ismerhettek meg, elsôsorban egymást, hiszen több iskolából érkeztek. A beszámolók
készítôi gyakorolhatták írásbeli készségüket, több
kortárs segítô pedig riportalanyként próbálhatta ki
magát az írott és az elektronikus sajtóban.

4. Az önkéntesség szélesebb körben ismertté vált
A program marketingkommunikációjának fontos eleme volt a kortárs segítôk bemutatása, önkénMátai Enikô
projektvezetô
Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
SzínStér - Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbû Ellátása
Tel.: 30-644-8367
E-mail: matai.eniko@maltai.hu
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tes szerepük hangsúlyozása. Mikrokörnyezetükben
(iskolában, családban, barátok között) értesültek a
tevékenységrôl. A köszönô oklevél ünnepélyes keretek
között, a tanévzárón került átadásra a kortárssegítôink
számára, így ôket és munkájukat öt középiskola valamennyi diákja megismerte. Külön örömünkre szolgált, hogy kiképzett kortárs segítôink közül szinte
mindenki szeretné folytatni az együttmûködést, legalább húsz segítô támogatását élvezzük.

MÛHELY

3. Az önkéntesek szakmai tapasztalathoz jutot
tak, új ismereteket szereztek

Legnagyobb eredményünknek a Gyôr Plázában
megnyitott SzínStér közösségi helyünket tartjuk,
amelynek mûködését, jelenlétét a Pláza is kedvezôen
ítélte meg. 2009 júliusában intézményesültünk: három évre mûködési engedélyt szereztünk, így a
SzínStér szenvedélybetegek alacsonyküszöbû szolgáltatásként tovább várja látogatóit. A prevención
túl így már az ártalomcsökkentés is profilunkká
vált. A normatív finanszírozás a felmerülô költségek egy részét fedezi, így folyamatosan keressük a
kiegészítô forrásokat, elsôsorban a pályázati támogatásokat.
Gasztonyi Eszter
projekt-koordinátor
Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
SzínStér - Szenvedélybetegek
Alacsonyküszöbû Ellátása
Tel.: 30-692-1096
E-mail: eszter.gasztonyi@gmail.com
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Közbiztonság? Közösségi biztonság!

Nemzetközi jó gyakorlatok és politikák a társadalmi bûnmegelôzésben
Public safety? Community safety! – International good practices and policies in (social) crime prevention

In Hungary beside crime prevention policy led by police (authorities) there is a so called „social” crime prevention,
which is rather called „community” or „local level” crime prevention in the international (European) practice. What
kind of differences are there in European crime prevention policies and practices in terms of the initiative, strength of
cross sectoral cooperation or the degree of institutionalisation? We tried to answer these questions by means of case
studies, researches from the e-library of the European Urban Knowledge Network.
Míg a magyar bûnmegelôzési politika nem rendészeti ágazatát a „társadalmi” jelzôvel szokás illetni,
addig a nemzetközi (európai) gyakorlatban a „közösségi” (community) vagy a „helyi szintû” (local level)
prevenció fogalma a bevett. Mennyire differenciáltak
az egyes európai bûnmegelôzési politikák és gyakorlatok a különbözô dimenziók mentén, mint például
a prevenciós kezdeményezés irányultsága, az egyes
szektorokon átívelô együttmûködések erôssége, vagy
az intézményesültség foka? Ezen kérdésre az Európai
Városi Tudáshálózat (European Urban Knowledge
Network, EUKN) virtuális könyvtárában fellelhetô
esettanulmányok, kutatások felhasználásával kerestünk válaszokat.
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Támogatások önkormányzatok részére Nor
végiában: a KRÅD szerepe
Norvégiában a Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács
(KRÅD) célja az, hogy az önkormányzatok minél szélesebb körében alkalmazásra kerüljön a Helyi
Bûnmegelôzési Vállalati Modell. Ez alapvetôen
a rendôrség és az önkormányzat széleskörû
együttmûködésén alapszik, ezen túl a helyi szolgáltatók és szervezetek kooperációjával valósítják meg
a megelôzési intézkedéseket. A 420 helyi önkormányzat közül több mint 200 már alkalmazza ezt a
rendszert. A modell gyakorlati megvalósításakor a
városok pénzügyi és technikai segítséget is kapnak
a KRÅD–tól.

Nemzeti szintû kötelezettségek vagy helyi
kezdeményezések

Forrás: Nemzetközi jelentés a bu”nmegelo”zésro”l és a közösségi
biztonságról, 2008

Egy általánosabb megelôzési és cselekvési politika
részeként a bûnmegelôzés végsô célja az élhetôség, a
társadalmi körülmények javítása. A bûnözés magas
aránya összefügg a közösségi kohézió, a társadalmi
rend alacsony szintjével; a társadalmi stabilitást a
közösségben rejlô kapacitások (a rejtett „helyi tôke”)
felhasználásával, a lakosok integrálásával (közösségépítés) érdemes erôsíteni vagy helyreállítani. Vajon
helyi (települési, közösségi) szinten a központi kormányzat által elôírt, kötelezô jellegû (top-down); vagy
a helybeli kezdeményezéseken, együttmûködéseken
alapuló (bottom-up) prevenció a hatásosabb? Míg az
elôbbi könnyebben juthat (ugyan sokszor szigorú indikátoroknak megfelelô, statisztikai adatokkal alátámasztott igazolások ellenében) anyagi forrásokhoz,
addig az utóbbi mellett szólhat az az érv, hogy a helyi
problémákat feltehetôen jobban átlátó szervezôdésrôl
van szó.

Fontos tényezôk a szakpolitikák bázisát képzô kiinduló szempontok, amelyek intuitív jellegûek, vagy
reális tapasztalatokon alapulók lehetnek. A kvázi
„ad hoc” prevenciós politikák oka gyakran az, hogy
a kutatók, kriminológusok nem gyakorlati céllal, a
késôbbi megvalósításra törekedve végzik kutatásaikat, másrészt a politikusok nem feltétlenül fektetnek
elegendô hangsúlyt az empirikus kutatások eredményeire támaszkodó megvalósításra. A leggyakoribb
azonban az, hogy nem is készülnek helyi szinten kriminológiai felmérések, amelyek megfelelô figyelmet
szentelnének a helyi problémákra és igényekre.

A helyi hatóságok és a közösségek szerepe
A választott helyi képviselôk feladata a helyi stratégiák irányának formálása, a szolgáltatások és a bevont
szereplôk koordinálása, az átfogó és közösségközpontú megközelítés terjesztése (disszemináció). A helyi és
több területet átfogó (multiszektoriális) szemlélet erôs
jellemzôje az európai megelôzô politikáknak.
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„Biztonságos Krakkó”

A felmérésektôl a megvalósításig

1999-ben fogadta el a helyi önkormányzat a
„Biztonságos Krakkó” bûnmegelôzési programot.
E program fô célja a különbözô, biztonsággal kapcsolatos szereplôk (városi önkormányzat, a kerületi önkormányzatok, a rendôrség, a polgárôrség, a
tûzoltóság, a helyi közösségek, az NGO-k, az iskolák, a biztosítótársaságok, a magán biztonsági szolgálatok és a média) munkájának megszervezése és
koordinálása, illetve a városban mûködô megelôzési
projektek integrálása és támogatása. A terv nagy
elônye a rugalmassága: számos alprogramra bomlik,
és a keretein belül bármikor újabb alprogramok indíthatóak; gyengesége azonban a kiértékelés hiánya.

A helyi lakosság valamint a helyi szervezetek (pl. társadalmi csoportok, üzleti szektor) biztonsági szükségletei felmérésének (safety audit), és a biztonsági kockázatok kapott eredmények alapján történô kezelésének
különbözô fokon intézményesült formái vannak.
A vizsgálati szakasz állhat egyfelôl a már megtörtént események során károsultak, áldozattá váltak
felkutatásából, másfelôl pedig elôzetes felmérésbôl,
azaz a lakosság körében érzékelhetô biztonsághiány
feltárásából kérdôíves vizsgálatok, fókuszcsoportos
beszélgetések alapján. Ezen kutatásokat általában az
egyetemek, nagyobb szervezetek végzik, azonban
léteznek magán városbiztonsági tanácsadó cégek
is (pl. Franciaországban mintegy 70 ilyen szervezet
mûködik). A felmérések azonban akkor igazán hatékonyak, ha azok rendszeresen, akár minden évben
megismétlésre kerülnek.

Forrás: Biztonsághiány az európai városokban, 2004

Az ENSZ iránymutatása szerint „A közösségeknek különösen fontos szerepet kell játszaniuk a
bûnmegelôzési prioritások azonosításban, a megvalósításban és az értékelésben” (ECOSOC (2002a), § 16.).
A megvalósítás egyik formája a közösségi rendfenntartás (community policing), hiszen az egész társadalom, pontosabban a közösségek és a polgárok feladata
a rendfelügyelet. A bûnmegelôzési feladatokat meg
kell osztani a rendôrséggel. A rendfenntartó hatóságok szempontjából ez a rendôrségi filozófia átgondolását, a rendôrségi szabályok átformálását, szervezeti
átalakításokat, ügyvitelbeli változtatásokat igényel.
A közösségek esetében pedig (fizetetlen) önkéntesek
segítségére van szükség, akik saját lakóterületükön
járôröznek, informális hálózatokon keresztül feltérképezik a helyi problémákat: nem csak a bûnözést, hanem a félelmeket, kockázatokat is. Ilyen az ún. „szomszédsági jelzôrendszer” (neighbourhood watch).
A magánszektor szintén mûködhet katalizátorként,
illetve bevonható a megelôzési programokba. Az üzleti szektor az elônyök mellett azonban bizonytalan
tényezôket is magában hordozhat: a cégek erôsen
függnek a piaci helyzettôl, így az ô (pénzügyi) támogatásuk elég változó lehet.

A következô lépcsôfok az akcióterv, azaz a közösségi stratégiák formalizálása. Ebben a dokumentumban gyakori azon speciális célterületek és csoportok
meghatározása, ahová, illetve akikre különösen irányul a megelôzési politika. Veszélyeztetett területeknek számíthatnak a drogfogyasztás és árusítás
színterei, amelyek kiszorultak a belvárosból, így a
külsôbb területeken okoznak problémát vagy éppenséggel a belsô terekben (szállodákban, pl.: Hamburg).
A területi politikához tartozik a stigmatizáció elleni
küzdelem vagy az imázs-növelés. Célcsoportok lehetnek a fiatalok, idôsek, a kisebbségek, a magas-kockázatú foglalkozásban állók. A fiatalok mind elkövetôk,
mind áldozatok is lehetnek; az elôbbi esetben
felelôsségérzetük növelése a cél, pl. informális csoportjaikkal való kapcsolatfelvétellel, mentorálással.
Az idôsebb korosztály esetében hatásos lehet a gyakorlatban is felhasználható, védekezési technikák
oktatása. A veszélyeztetett foglalkozásban állók –
például a trafikosok, boltosok, taxisok – számára rádiórendszer létesítésével biztosítható gyors kapcsolat
a biztonsági szolgálatok, a helyi rendôrség felé.

Taxisok mint a biztonságért tenni képes helyi
szereplôk
KITEKINTÉS

A taxisofôrök mint magánszektorbeli partnerek fontos szerepet játszhatnak a közösségi biztonság megteremtésében, hiszen a városok „sûrûjében” dolgoznak
nap mint nap. Ha szükséges segítséget nyújthatnak,
ugyanakkor célpontokká is válhatnak. Portugáliában
a Tàxi seguro program keretében mobiltelefonos segítségnyújtási rendszert fejlesztettek ki – Belügyminisztériumi együttmûködéssel – a taxivezetôk és utasaik nagyobb biztonsága érdekében.
Forrás: Biztonsághiány az európai városokban, 2004
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Az akcióterv esetben is megfigyelhetô a kétirányú
szervezôdés lehetôsége: a vertikális logika szerint
a két kormányzat (központi és helyi) között létrejön
egy szerzôdéskötés a helyi szinten történô megvalósításról (pl. Franciaország, Belgium). Ezzel szemben az
angolszász gyakorlat szerinti horizontális logika keretében helyi cselekvési hálózatok létrehozása és a helyi szereplôk közötti feladatmegosztás a jellemzôbb.
A lakossággal történô kapcsolattartás, a lakosság
felé irányuló kommunikáció az egész prevenciós
folyamat során, tehát a felmérésektôl kezdve a megvalósítási programokon át egészen az értékelésig,
elengedhetetlen. A legegyszerûbb felmérések, a konzultációk, egyedi találkozók, biztonsággal kapcsolatos
közönségszolgálat (média) mellett a legszervezettebb
formának a szomszédsági bizottságok tekinthetôk:
önkéntes lakosok alapítják e szervezetet, és igyekeznek a közéletben minél inkább részt venni, saját érdekeiket érvényesíteni a bûnmegelôzés területén is.
Fontos azonban azt is figyelembe venni a közösséggel való párbeszéd során, hogy a résztvevôk gyakran
nem jól reprezentálják a közösség csoportjait, a marginális helyzetben levôket sokszor nem képviseli senki sem, ezáltal a vélemények torzulnak.

Amszterdami prevenciós politikák és gyakorlatok
Hollandia 1984 óta bír bûnmegelôzési politikával, a
jelenlegi nemzeti bûnmegelôzési politika – „Egy biztonságosabb társadalom felé” címmel – a bûnözés
visszaszorítására és a bûnmegelôzés helyes kombinációjára törekszik. 2003-ban lépett hatályba az
Amszterdami Biztonsági Terv, amely speciális célcsoportokon és területeken alapulva szabályozza a
beavatkozásokat. Elméletileg közösség bázisú, de a
gyakorlatban a közösségbôl hiányzik az a mentalitás, amely a közösségi bûnmegelôzéshez szükséges
lenne, ugyanis elvárják a kormányzattól, hogy az
cselekedjen elsôdlegesen; még nem internalizálták,
nem tették magukévá elegendô mértékben a közösségi megelôzés eszméjét. Így még mindig erôs a
felülrôl történô mûködés.
Forrás: Biztonsághiány az európai városokban, 2004

Összeállította:
Eszenyi Orsolya
Szociológus – geográfus hallgató
ELTE

Felhasznált irodalom:
European Forum For Urban Safety: Secucities Crime Prevention Europe 2002
http://www.eukn.org/binaries/eukn/netherlands/research/2006/3/secucities-crime-prevention-europe.pdf
Insecurities in European Cities. Crime-Related Fear Within the Context of New Anxieties and Community-Based
Crime Prevention 2004
http://www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/research/2007/10/insecurities-in-european-cities.pdf
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC): International Report On Crime Prevention And Community
Safety: Trends And Perspectives 2008
http://www.eukn.org/binaries/eukn/eukn/practice/2009/05/basse_resolution_international_report_crime_
prevention_and_community_safety.pdf
Ha többet akar megtudni a társadalmi bûnmegelôzés itt bemutatott nemzetközi példáiról és a jó gyakorlatokról, látogassa meg az Európai Városi Tudáshálózat (EUKN) e-könyvtárát a www.eukn.org honlapon!
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Egy új városrehabilitációs gyakorlat elsô tapasztalatai
Konferencia a szociális városrehabilitációról a Kesztyûgyárban

First experiences of a new way of urban renewal - Conference on complex urban regeneration in Kesztyûgyár
This conference offered a good opportunity to the cities to recognize the difficulties in practice, and to share with each
other good practices. In the morning at the plenary session the first examples from the capital city (Magdolna quarter
of district VIII. and Bihari road of district X.) were presented, followed by two projects from other cities (Nyíregyháza
and Pécs), and at the end by a project in Turin, Italy. In the afternoon three workshops were held to discuss community
development, crime prevention and participatory development programs.
The lesson of the conference was that complex regeneration is effective, but by itself it is not a sufficient for handling
urban problems. It has turned out in Hungary not every terms of integrated and community based engagement at
quarter level urban renewal projects are given. One of the important criteria of successful program realization is to
recognize and adopt a gradual way of approaching change.

Immár végéhez közeledik a modellkísérleti idôszaka
annak a városrehabilitációs programnak, amelyet a
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és Budapest
Fôváros Önkormányzata 2004-ben hívott életre. A
józsefvárosi városrehabilitációt 12 éve menedzselô
Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Zrt. által kidolgozott 15 éves program megindítását
részben az motiválta, hogy próbára tegye, alkalmazható-e a jelenlegi városi struktúrák között egy olyan
városmegújítási gyakorlat, amely a korábbiakkal ellentétben nem a fizikai felújítást tartja a rehabilitáció
legfôbb céljának, hanem a társadalmi szempontokat
helyezi mindenek elé.
A Magdolna Negyed Program1 elsô, négy éves
szakasza, a Magdolna Negyed Program I. eredményei már láthatók. Ezen tapasztalatok megosztása
céljából a szociális városrehabilitáció gyakorlati kérdései témájában rendezett konferenciát a Rév8 Zrt.
a józsefvárosi Kesztyûgyár Közösségi Házban 2009.
június 12-13-án. A konferencia jó alkalmat biztosított
arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében szociális városrehabilitációs projekt támogatására kandidáló települések megismerkedjenek
a gyakorlati nehézségekkel, és egyben megosszák
egymással eddigi tapasztalataikat.
A közel száz résztvevô a plenáris ülés keretében
a fôvárosi példáktól kiindulva két vidéki projekttel ismerkedhetett meg, majd a torinoi „The Gate
– Porta Palazzo” integrált városrehabilitációs projekt szakértôjének elôadását hallgathatta meg. A
plenáris ülés elôadói voltak: Alföldi György, a Rév8
Zrt. vezérigazgatója; Sárkány Csilla, a Rév8 Zrt. vezérigazgató-helyettese; Fecske Károly, a Kôbányai
Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatója; Pörös Béla,
1

Pécs MJV Önkormányzatának programvezetôje;
Giba Tamás, Nyíregyháza alpolgármestere; Luca
Cianfriglia, Torino Város projektfelelôse.
Alföldi György szakmai bevezetôjében a
városrehabilitáció elmúlt évtizedekben bekövetkezett változására, a hangsúlyok eltolódására hívta fel
a figyelmet. Az integrált, helyi értékekre koncentráló városmegújítási projektek megindításának igényét leginkább abban látja, hogy Európa fejlettebb
fele gazdaságilag megtorpant, ami kedvezôtlenül
hat a társadalmi folyamatokra is. A lisszaboni, a göteborgi karta irányelvei, amelyeket az Európai Uniós pályázati rendszer által támasztott kritériumok,
indikátorok is sugallnak, kétségtelenül fontosak. Az
önkormányzatoknak el kell fogadniuk, hogy ezek
az értékek nem a pályázati dokumentáció kipipálandó elemei, hanem ezeket a stratégiai célok szerves
részeinek kell tekinteni, hiszen a mélyen gyökerezô
problémák felismerésének és beismerésének hiánya
esetén sem fenntarthatóvá, sem versenyképessé nem
válhatnak városaink.
Az integrált szociális típusú városrehabilitáció,
más szavakkal leírva egy városrész regenerációját jelenti, ami az elôadó értelmezésében nem szól
másról, mint a város szerves fejlôdésének helyreállításáról. Ennek fontos eleme a városok önfenntartó
képességének fokozása. Az államok láthatóan kezdenek kivonulni a városok finanszírozásából. Ezért,
ha a helyi közösségek komolyan gondolják, hogy a
fenntarthatóság egy olyan elem, amit figyelembe
kell venni, akkor arra rendezkednek be, hogy feladataikat egy sokkal karcsúbb állami finanszírozás
és sokkal több magánerô mellett látják el.

Magdolna Negyed Program; Rév8 Zrt., Budapest, 2004, dr. Molnár György, Alföldi György, Sárkány Csilla, ifj. Erdôsi Sándor, Horváth Dániel.
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Hírek, események

Az integrált projekteknek egyik fontos célja kell
hogy legyen a városon belüli integráció, párbeszéd
megindítása, amely nem csak a társadalmi csoportok közötti közeledésrôl szól, hanem legalább ilyen
fontos a szervezetek, ágazatok közötti integráció
is. Ebben lényeges elem az, hogy az önkormányzat
megtalálja a helyét és a megfelelô szerepét.
Az elôadó kiemelte, hogy elôször van alkalom arra,
hogy már ne csak a tervekrôl, az elképzelésekrôl essék szó, hanem a Magdolna Negyed Program elsô
négy éve alapján a kézzelfogható eredményekrôl

számoljanak be a Rév8 Zrt. munkatársai. Alföldi György szerint a szociális városrehabilitációval
elsôsorban a társadalmi szétszakadást kell meggátolni, olyan eszközökkel, amelyek támogatják a kisközösségeket abban, hogy ráébredjenek egyéni és
közösségi felelôsségükre.

Józsefváros, Magdolna-negyed. Sárkány Csilla a Magdolna Negyed Program általános bemutatása keretében elmondta, hogy a projekt számos
szempontból kísérletinek tekinthetô. Mindenekelôtt
azért, mert nem volt olyan hazai elôzmény, amelynek
tapasztalataira a Rév8 Zrt. építhetett volna, emellett
hatalmas kihívást jelent egy leszakadó városi területen a társadalmi szolidaritás erôsítése. Kérdéses,
hogy eredményes lehet-e egy ilyen próbálkozás. Végül, de nem utolsó sorban egy városrehabilitációs
modell kísérletérôl is szó van, ahol a projekt
alprogramjai közötti integrációt egy szervezeti integráció is kíséri: a Rév8 Zrt. szervezeten belül integrálja a programelemeket, ugyanakkor ellátja a
partnerek közötti integrálás feladatát is. Kérdés,
hogy hosszú távon a magyarországi viszonylatok
között életképes modellrôl beszélhetünk-e.
A Magdolna Negyed Program I. üteme legsikeresebb részének a bérlôi bevonással történô épületfelújítási alprogram, és a Kesztyûgyár Közösségi
Ház létrehozása tekinthetô. Ez a két programelem
sok nehézsége ellenére megmutatta azt, hogy van
értelme a közösségi részvételre épülô integrált városmegújítási programoknak. Sikerült letenni az
alapjait annak, hogy a programban résztvevô lakóközösségek felelôsebben érezzenek lakókörnyezetük iránt, de érzékelhetô változást csak hosszú évek
múlva várhatunk.

Kôbánya, Bihari út. Fecske Károly, a Bihari
úti szociális városrehabilitáció vezetôje kiemelte, hogy a program megindítását szakmai viták
elôzték meg, a program elôkészítéséhez 2001-ben
láttak hozzá, a munka 2003-ban indult. A Bihari
úti tömböt kedvezôtlen adottságai miatt gazdasági alapon nem lehetett megújítani, ezért szociális
városrehabilitációba fogtak. A komplex program keretében – amely a Kôbányai Vagyonkezelô Zrt. és a
Családsegítô Szolgálat együttmûködésében valósult
meg – az épületfelújítás kiegészült szociális foglalkoztatóval, tanácsadással, gyermekprogramokkal,
bûnmegelôzési tevékenységgel, amelyeket a helyszínen kialakított szociális iroda bonyolított le. Az épületek felújítása után a környezô közterület közösségi
bevonással történô megújítására kerül sor.
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Pécs, István-akna. Pörös Béla elôadásából a pécsi
István-akna rehabilitációs programját ismerhettük
meg. A részben EU forrásból megvalósuló projekt
célja a lakáshelyzet javítása, helyi szociális szolgáltatások fejlesztése, a környezeti károk megszüntetése és a helyi közösség kialakítása volt. Az ott élôk
számára – miközben egyrészt az épületek, lakások
felújításában, másrészt ezzel párhuzamosan képzésben vettek részt – szakmai fejlesztô programok álltak rendelkezésre. Fontos eleme volt a programnak a
közösségfejlesztés: helyi újságot alapítottak, és rendszeresen sor került lakossági fórumokra is.
Nyíregyháza, Jósaváros. Giba Tamás a nyíregyházi Jósaváros lakótelep-rehabilitációs projektjét
ismertette. Hangsúlyozta, hogy az integrált programok lényeges tulajdonsága, hogy különbözô akciók
párhuzamosan jelennek meg egy területen, ezzel
hatékonyabban és eredményesebben kezelhetôk a
problémák. Megtudtuk, hogy az egykor Hild-díjjal
jutalmazott lakótelepen az elmúlt 30 évben negatív
folyamatok indultak meg, amelyekbe még idôben sikerült beavatkoznia a városnak. A projektnek fontos
eleme volt a források koncentrálása, és a területhez
tartozó úthálózat rekonstrukciója. A projekt eredményeként a lakótelep presztízse nôtt, a lakásárak emelkedtek, az ott lakók elégedettek a változással. Emellett éjjel-nappali ügyeletet szerveztek a házak körül,
hogy a felújítási munkák eredményét megóvják.
Örömmel tapasztalták, hogy az épület felújítása a lakások belsô, önerôs felújítására ösztönzôleg hatott.
Torino - Porta Palazzo. Luca Cianfriglia a torinói The Gate regenerációs projekt egyes részleteit ismertette. Torino egyik legleromlottabb
városnegyedének megújítása az 1990-es évek közepén indult, jelentôs Európai Uniós támogatással.
A komplex program egyszerre célozza a gazdaság,
a környezet, a társadalom és kultúra megújítását.
A jelenlévôk számára, akik szintén EU-s támogatás
felhasználásával kívánják megvalósítani projektjeiket, nagyon hasznos tapasztalatok hangzottak el.
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1998-ban alapították azt a „Porta Palazzo” projektszervezetet, amely koordinálja a városregenerációs
program lebonyolítását. A Torinoi Önkormányzat
által életre hívott nonprofit PPP-szervezet vezetésében nem csak a közigazgatás szereplôi foglalnak
helyet, hanem gazdasági kamarák, pénzügyi szervezetek, egyéb helyi szereplôk is. Az operatív megvalósításért felelôs helyi fejlesztési ügynökség – a
jelenlevôkhöz hasonlóan – a program megvalósítását szintén EU-s támogatás felhasználásával indította el, ugyanakkor a forrás apadásával egy nagyon
intenzív forrásgyûjtési tevékenységet épített fel. A
regenerációs program apró projektekbôl áll, amelyekre egyenként, külön-külön gyûjtik össze a pénzügyi fedezetet részben magán, részben közösségi
forrásból.
A délután folyamán három szekcióban folytatódott
az eszmecsere, a közösségfejlesztés, bûnmegelôzés
és a participatív eszközökkel megvalósított felújítási
programok témákban. A konferencia másnapján a
résztvevôk egy kisebb csoportja gyalogos túrán vett
részt szakmai vezetés mellett, amely a program több
partnerszervezetének meglátogatásával további tapasztalatcserére adott lehetôséget.
A konferencia során a hazai és a külföldi tapasztalatokat látva megmutatkozott az, hogy a szociális
városrehabilitáció hatékony, de önmagában nem
elegendô eszköz a városi problémák kezelésére,
enyhítésére. Az is felszínre került, hogy egy integrált, városnegyed szintû, közösségi bevonásra épülô
városmegújítási projekt végrehajtásához még nem
minden feltétel adott hazánkban. A sikeres projektek
megvalósításához vezetô út egyik fontos mérföldköve az alapvetô szemléletváltás meghonosítása. Üzenetei révén ebbôl a szempontból fontos állomás volt
a konferencia. Sok hasonlóra van még szükség.

Összeállította:
Horváth Dániel
Geográfus,
Rév8 Zrt.
a Magdolna Negyed Program egyik projektfelelôse
E-mail: horvath-daniel@rev8.hu
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A társadalmi egyenlôtlenségek alakulása
a magyar nagyvárosokban
Beszámoló a Budapest Kör 53. találkozójáról
State of social inequalities in Hungarian cities – The 53rd meeting of the Budapest Roundtable
Budapest Roundtable was established in 2004, based on the group of experts who worked together in the preparation of
Budapest Urban development Concept between 1997-2002. It aims to provide the opportunity to the urban professionals
to discuss the most interesting debates of current urban development of Budapest. Their monthly meetings have a
systematic structure: each topic is handled by a multidimensional approach, occasionally there are presentations by
outsiders too.
The last meeting – considering social inequalities such as homelessness, residential- and educational segregation and
urban regeneration – attracted notable attendance, this may sign the growing interest in social themes.
2009. szeptember 28-án került sor a Budapest Kör
53. találkozójára, amely meglehetôsen szép számú
érdeklôdôt vonzott. Ez talán annak is köszönhetô,
hogy a társadalmi kérdések egyre jobban foglalkoztatják a városról gondolkodó szakembereket. A rendezvényen elsôként Gerôházi Éva és Somogyi Eszter
(Városkutatás Kft.) ismertették Csepel szegregációs
mintáit feltáró kutatásuk eredményeit. Az elôadás
egyik fontos megállapítása az volt, hogy az átgondolatlan önkormányzati döntések – tudattalanul is
– nagyban hozzájárulnak a szegregálódáshoz, egyes
területek teljes leszakadásához (ilyen például Csepel esetében a gerincút, amely még inkább elvágja
a szegény területeket; vagy a hulladék-feldolgozó,
amely tovább rontja az ófalui szegényebb területek
értékét és élhetôségét).
Ezt követôen Molnár György „Embervédelem
vagy városvédelem” címû – szándékoltan – provokatív elôadása hangzott el. Felvetése szerint a
Józsefvárosban található szubstandard lakások
„megmentése” (ld. kovácsoltvas korlátok) és az ott
élô közel 9000 család „megmentése” (azaz komfortos, élhetô lakásba történô áttelepítése) között kell
választani. Számításai szerint az összes józsefvárosi
szubstandard lakás felszámolásához nagyjából 70
Mrd Ft kellene, ami a jelenlegi kerületi költségvetés
háromszorosa. Mit lehet ma csinálni a leromlott részekben élô emberekkel? Mindenképpen meg kell
ôrizni a várost, amíg kreatív ötletekkel a meglévô
szövetet fel lehet újítani? Ez azt jelentené, hogy legalább 20 évig embertelen körülmények között kell
tartani a lakosság egy részét? Vagy az ott élô emberek jobb körülmények közé juttatása élvezzen prioritást? Szûkös anyagi körülmények között hol húzzuk meg a határt a két szempont között?
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Bár erre a kérdésre a megjelent szakértôk sem tudtak elvi választ adni, elhangzott, hogy egyedileg, az
adott konkrét eseteket mérlegelve kell(ene) dönteni
arról, hogy hol mi a jobb megoldás. Van olyan terület, ahol néhány szép vagy értékes házat is be kell
áldozni a cél érdekében, ugyanakkor sok leromlott
területen az ott élôk maguk is tesznek azért, hogy
lakáskörülményeiket javítsák. Némi közösségi támogatással ezek az épületek fenntarthatóak lennének, és egy városnak szüksége van a kevésbé
komfortos vagy kevésbé kényelmes lakásokra, valamint az ott élô kevésbé tehetôs vagy éppen szegény lakókra is. Az egyik felszólaló viszont amellett érvelt, hogy azok a régi házak, amelyekben ma
a szegényebb réteg él, mûszakilag nem alkalmasak
arra, hogy – akár egy alapos felújítást követôen is – a
szegényebb rétegek lakóhelyéül szolgáljanak, mivel
nehezen kifûthetôek, rossz a hôszigetelésük. Ráadásul az építészeti értékek megtartása mellett ezeket
az épületeket nem lenne könnyû utólag hôszigetelni
(úgy, mint a paneleket), mert pont azok a díszítô
elemek kerülnének le róluk, amelyek értéküket adják (ld. Bécs példáját), és a korszerûsítô munkálatok
után is csak kismértékben csökkenne fenntartásuk
költsége.
A vitát részben felfüggesztve Zolnay János mutatta be Pécs aktuális szegregációs helyzetét és jövôbeni
kilátásait.1 Elôadásában a városrehabilitációs, városfejlesztési- és oktatáspolitika összefüggéseire, e
politikák összehangolásának szükségességére – és
magyar nagyvárosok példáján az összehangolás jelenlegi hiányára – mutatott rá. Mondanivalója egyik
lényegi eleme szerint Pécs iskolai szegregációja viszonylag alacsony mértékû, és noha a roma népesség
és tanulók száma nem alacsony, eloszlásuk egyenle-

Errôl a témáról részletesen ld. a jelen lapszámban megjelent cikkét!
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tes; amennyiben valahol elindul a szegregálódás, az
önkormányzat stratégiája az, hogy bezárja az adott
intézményt vagy tagiskolát, és szétszórja a tanulókat, ami eddig mûködött. A jelenlegi, mintegy 40
Mrd Ft-os beruházás hatására azonban várhatóan
felújításra kerül Pécs teljes belvárosa, ezáltal a belsô
területekrôl ki fognak szorulni az ott élô cigányok is,
és ez egy olyan mértékû átrendezôdést, az egyensúlyi helyzet felbomlását fogja okozni, amit félô, hogy
a helyi oktatáspolitika majd nem tud már kezelni.
Végül Gyôri Péter tartott diavetítéssel illusztrált
beszámolót a látható hajléktalanság („csövesek”)
csökkentésére irányuló aktuális európai gyakorlatokról. Budapesten a 2008. évi összeíráskor kb. 3000
fedél nélkülit találtak, ezzel szemben Londonban az
utóbbi években radikálisan csökkent a látható hajléktalanok száma nagyjából 800 fôre, köszönhetôen
az ott bevezetett új stratégiának. Ennek elemeként
egyrészt kormányzati szinten döntés született arról,
hogy csökkenteni akarják a hajléktalanok számát,
másrészt a hajléktalanellátó intézményeket alacsony
küszöbûvé tették (befogadnak pl. piszkos vagy alkoholos állapotban lévô személyeket is), harmadrészt
viszont a közterületeken nem engedik lefeküdni
ôket. A másik végletet Párizs esete mutatja, ahol esténként – bizonyos útvonalon, metrómegállókban –
buszokkal erôszakosan összegyûjtik az ott lévôket,
és elszállítják ôket egy a várostól távol esô központi
menedékhelyre, míg napközben teljes a tolerancia
az utcán fekvô csövesekkel szemben. Új jelenség
az intézménytelenítés, amelynek lényege, hogy a
nagyobb (a környékre általában negatív hatást gyakorló) hajléktalanellátó központok helyett szétszórva, egyesével vagy párban lakásokba helyezik ki a
hajléktalanokat, így kevesebb problémát okoznak és
a környezet is kevésbé vesz róluk tudomást. Gyôri
Péter szerint, ha egy város akarja, akkor meg tudja
oldani, hogy az aluljárókban ne aludjanak emberek, de persze erre pénzt és figyelmet kell fordíta-
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ni. Csak akkor érdemes a közterületekrôl elküldeni
embereket, ha vannak alternatív megoldások, azaz
léteznek olyan, valóban nyitott intézmények, ahová
befogadják ôket.

A Budapest Körrôl
A 2004 májusában alakult Budapest Kör célja az,
hogy a várost szeretô, a városért aggódó szakemberek havonta találkozhassanak és megvitathassák a
város fejlôdésének legérdekesebb kérdéseit. A kiindulást a Budapesti Városfejlesztési Koncepciót 19972002 között megalapozó csapat jelentette, amely
meghívásos alapon további Budapesttel foglalkozó
szakemberekkel bôvült.
A Budapest Kör az aktuálpolitikával szemben
elônyben részesíti a szisztematikus építkezést, a
kiválasztott témák sokoldalú megközelítését. A
havonkénti találkozók egy-egy elôre meghirdetett téma köré szervezôdnek, esetenként meghívott
elôadókkal. Ízelítôül a 2004 májusa óta eltelt idôszak
programjából:
•	Milyen Budapest mai helyzete nemzetközi összehasonlításban, igaz-e, hogy lemarad például Prága mögött?
•	 ’Találjuk ki’ Budapestet: milyen adottságokra kellene
felépíteni Budapest imázsát annak érdekében, hogy
térségében megfelelô szerepet tudjon betölteni, vonzó
legyen, de egyúttal lakói számára is kedvelt maradjon?
•	Budapest befogadó város? Hogyan érzik itt magukat a
külföldiek, milyennek látják városunkat?
•	Koncepciók Budapest fejlesztésére 1870 és 1990 között
– mit akartak és mi lett a sorsuk?
•	 A budai alsó rakpart szélesítésének története
•	 Budapest mint versenyképességi pólus
•	 Az elôvárosi közlekedés helyzete és jövôje Budapesten
•	 Budapest, a kerületek és a régió
•	 Romkocsmák és városfejlôdés

A Budapest Kör elérhetô a titkáron keresztül:
Tosics Iván
szociológus
E-mail: tosics@mri.hu.
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Jelentés az európai városok helyzetérôl
Recenzió

State of European Cities Report
The State of European Cities Report is based on the Urban Audit, an analysis including 258 European cities. The
resulting data set allows objective comparisons to be made between the cities included from across Europe, in the
fields of demography, social conditions, economic aspects, education, civic involvement, environment, transport and
culture. The report has sought to exploit the wide range of data gathered by the Urban Audit as far as possible. It
draws on key elements of the data set in chapters on population change, urban competitiveness, living conditions and
the administrative power of cities. This data set provides a basis for analysing structural patterns that affect today’s
societies. The other significant result of the Report (besides that it offers detailed description of the Urban Audit results)
is the City typology, which contains three main categories, and all together 13 sub-categories of the examined cities. The
Report – despite its incidental deficiencies – is an important summary which highlights the results of the Urban Audit
clearly, reasonably, abundantly illustrated with figures and maps. In the future it could be a crucial document of city
analysis, because of the proposed continuous data refreshment.

Az elsô teljes körû Urban Audit 2003-ban zajlott
az EU akkori 15 tagállamában, majd 2004-ben a tíz új
tagállamot, valamint Romániát, Bulgáriát és Törökországot is bevonták. Az új vizsgálati kör 2006-ban
kezdôdött és 2007-ben fejezôdött be (Svájc, Norvégia
és Törökország bevonásával, 321 város részvételével,
több mint 300 mutató számításával), a továbbiakban
háromévenként tervezik a felmérés megismétlését.
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State of European
Cities Report
State of European Cities Report – Adding value to the European Urban Audit

A 2007 májusában megjelent „Jelentés az európai
városok helyzetérôl” címû tanulmány1 alapját az
EU 27 tagállamának mintegy 258 városára kiterjedô
felmérés, az Európai Bizottság által megrendelt, az
Eurostat és a nemzeti statisztikai hivatalok által lefolytatott második Urban Audit (európai városfelmérés) képezte. Az európai városok átfogó vizsgálatának kezdeményezése 1999-re nyúlik vissza, ekkor
kísérleti projektként indult a városfelmérés (Urban
Audit Pilot Project). A felmérés célja egy összehasonlítható mutatókból álló indikátorkészlet összeállítása volt, a legnagyobb európai városok (ekkor még
csak 58) részvételével, a városi területekre vonatkozó összehasonlítható információk, adatok egységes
gyûjtése és elemzése érdekében. A kutatást az EuInforegio
rópai Bizottság Regionális
Politikai Fôigazgatósága
Consult the Inforegio website for an overview of EU Regional Policy :
koordinálja, célja http
a regionális
politika erôsítése (a
://ec.europa.eu/regional_policy/
Lipcsei Charta illetveregio-info@ec.europa.eu
a Területi Agenda alapján).
Egy ilyen jellegû kutatás azért is vált idôszerûvé,
mivel a városok, városi jelenségek iránt európai
szinten megújulóban van az érdeklôdés, egyre nagyobb hangsúlyt kap a téma napjainkban.

Adding value
to the European Urban Audit
Study contracted by the European Commission

May 2007

A felmérés három területi szintet vesz figyelembe: 1. a tágabb várostérséget, agglomerációs zónát
(LUZ: Larger Urban Zone), 2. maguknak a városoknak a szintjét és a 3. városon belüli területi egységeket, kerületeket (sub-city district). A Jelentés négy fô
fejezetre tagolódik, a témák sorrendben: (1) a városi
népesség változása; (2) a versenyképesség; (3) az
életfeltételek alakulása; valamint (4) a városok adminisztratív ereje.

A Jelentést az ECOTEC Research and Consulting Ltd. készítette a NordRegio és Eurofutures közremûködésével.
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1. ábra: A várostipológia 13 kategóriája a vizsgálatba bevont városokról

azt az alapkérdést veti fel, hogy általánosságban
növekszik vagy stagnál a városi népesség? Ös�szefoglaló megállapítása szerint a vizsgált városok
között nagyjából 1/3-1/3 arányban voltak az 1996 és
2001 közötti változást tekintve növekvô, stagnáló és
csökkenô népességû városok. A kelet-közép-európai városok zömében csökkenô népesség figyelhetô
meg, míg Európa többi részében országon belül is
viszonylag összetettebb képet mutatnak a demográfiai trendek.
A népességszám-változást különbözô szempontok alapján, több oldalról is megvizsgálja a jelentés:
figyelembe veszi a városok méretét (a kisvárosok
nehezebben képesek növelni a lakosságszámot), az
országon belüli elhelyezkedést (a periferiális helyzet
gyakran járhat népességcsökkenéssel), a lakosság
korszerkezetét (minél alacsonyabb az idôsek aránya,
annál nagyobb lehetôség van a növekedésre), valamint a migráció jelentôségét, a vonzóképességet (a
nagyobb városok nagyobb távolságokból képesek
népességet vonzani).

Falu Város Régió 2009/2

2. A városok versenyképessége
Ez a fejezet a városok gazdasági csomóponti szerepét vizsgálja, tárgyalja a foglalkoztatási ráta különbségeit, a munkaerô szektorális megoszlását és mindezek területi különbségeit. A fejezet legfontosabb
része mégis az a tipológia, amely a városokat három
szinten, összesen 13 különbözô kategóriába osztja
be. A tipológia összeállításában a fô szempontok a
városok mérete, a gazdaságszerkezet, a gazdasági
jelleg és a versenyképességi tényezôk voltak.
Az elsô kategóriát a nemzetközi csomópontok alkotják, ezek közös jellemzôje, hogy erôs, versenyképes városokról van szó, a nemzetközi ipar és kereskedelem élvonalába tartoznak. Három alcsoportot
különböztet meg a leírás: a tudásközpontokat, a
megalapozottan fôvárosi rangú városokat, valamint
az újra felfejlesztett központokat.

KITEKINTÉS

1. A népesség változásával foglalkozó fejezet

A második kategóriába a specializált pólusok tartoznak, ezek alapvetôen kisebbek, és esetleg csak egyegy gazdasági ágban szerezhetnek vezetô szerepet,
de mégis jelentôs városok a foglalkoztatás és növekedés szempontjából. Ide tartoznak a nemzeti szolgáltató központok, az átalakuló pólusok, a kitüntetett
infrastruktúrával rendelkezô városok, a modern ipa-
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ri központok, a kutatóközpontok és az idegenforgalmi központok (összesen hat alkategóriát képezve).
A harmadik szinten a nagyszámú „regionális pólusvárosok” állnak. Ezek közös jellemzôje, hogy kulcsszerepet töltenek be saját régiójukban, de ennél tágabb
hatókör nem jellemzi ôket. Ezek négy további alkategóriába kerültek besorolásra, úgymint: a hanyatló ipari városok, regionális piacközpontok, regionális közszolgáltatási központok valamint a szatellit városok.

3. A harmadik fô fejezet a városi életminô
séggel foglalkozik bôvebben.
Ezen belül szó esik a városi munkanélküliségrôl
mint a társadalmi kohézió alapvetô kihívásáról, a
munkanélküliség kor szerinti megoszlásáról (az
idôsek munkanélkülisége nyugaton jellemzôbb, például Belgiumban, míg a pályakezdôké Kelet-KözépEurópában), a városrészek közti különbségekrôl,
szegregációról.
A fejezet második fontos témája a lakáshelyzet. A
lakások nagyságát vizsgálva európai szinten háromszoros különbségek rajzolódnak ki az egy fôre jutó
átlagos lakásméretben. A skála pozitív felén a nyugat-európai országok találhatóak (pl.: Dánia, Hollandia, Németország, Luxemburg), a negatív végén
pedig az új tagállamok. Ezen indikátor – a szerzôk
megállapítása szerint – különösen jól mutatja az Európán belüli kelet-nyugat megosztottságot.
A fejezetrész foglalkozik még a lakások tulajdonviszony szerinti megoszlásával, az egyszemélyes
háztartások városon belüli arányával, a városlakók
képzettségi jellemzôivel, a születéskor várható átlagos élettartammal, a levegôminôséggel, valamint a
saját gépjármû és a tömegközlekedés használatának
megoszlásával a városlakók körében.

4. Az utolsó fô fejezet a városi kormányzás
kérdésével, a városi önkormányzatok szere
pével foglalkozik.
Az önkormányzatok hatalmának mérésére egy
indexet dolgoztak ki, ami számba veszi: a városok
méretét, az adminisztratív struktúrát, a helyi hatóságok adóbevételeit és kiadásait, valamint a nemzeti
szintû bevételeket és kiadásokat.

Felhasznált irodalom:

Mindezen mutatók alapján a „legerôsebb” önkormányzatok az északi államokban, valamint Olaszország városaiban vannak, a leggyengébbek pedig a
máltai, ciprusi, görög és ír városok önkormányzatai.
A hatalom, befolyás kérdése fontos lehet a feladatellátás, forráselosztás szempontjából, így jelentôs
hatással lehet az irányítás hatékonyságára és a versenyképességre.
A Jelentést már röviddel megjelenése után számos
kritika érte. Egyes vélemények szerint a Jelentés
megkerüli azt az alapvetô kérdést, hogy ma mit is jelent tulajdonképpen a város mint fogalom, és hogyan
lehet ezt a fogalmat a leghelyesebb módszerekkel
leírni. (Alessandro Balducci – Valeria Fedeli, 2008)
Egy másik kritika emellett azt is megemlíti, hogy a
felmérés csak a legnagyobb európai városokkal foglalkozik, ami az összes városnak csupán mintegy
egyharmada, így a kutatásnak a városok teljes körére való kiterjeszthetôsége megkérdôjelezôdik.
Több kritika érte a várostipológiát is. Maga a Jelentés is elismeri, hogy vannak korlátai, például a
városokat kiragadott egységekként kezeli, nem veszi
figyelembe a környezô települések hatásait; a szerzôk
érvelése szerint mégis alkalmas lehet egyfajta összehasonlításra, a városi folyamatok dinamikájának jobb
megismerésére. Másfelôl a kritikusok szerint az ilyen
jellegû tipológiákat óvatosan kell kezelni, hiszen a városok igen összetett jelenségek, nehezen lehet ôket kategóriákba sorolni, alapvetôen a mai városi kutatások
iránya sem az ilyen sematikus kategorizálások felé
mutat. (Alessandro Balducci – Valeria Fedeli, 2008)
A városi önkormányzati szerep mérésére vonatkozó indexálásnak szintén megvannak a maga korlátai,
hiszen például nem mindig állnak rendelkezésre
megfelelô városi szintû adatok, gyakran csorbul az
összehasonlíthatóság lehetôségének kritériuma.

A Jelentés az európai városok helyzetérôl – esetleges hibái, a körülette zajló viták ellenére – egy fontos
összegzô dokumentum, amely közérthetô módon, térképekkel illusztrálva tárja az olvasók elé az Urban Audit eredményeit. A jelentés és a vizsgálat is számos oldalról világítja meg a városok szerepét és helyzetét az
európai térben, amelyek idôbeli változásainak nyomon
követésérôl a rendszeres ismétlés gondoskodik majd.
Gere László
tervezô-elemzô gyakornok
VÁTI TTÉI, Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
E-mail: lgere@vati.hu

State of European Cities Report, 2007.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/stateofcities_2007.pdf
Alessandro Balducci – Valeria Fedeli: The State of European Cities Report: some critical reflections upon urban
phenomena in the European Union, Urban Research & Practice Vol. 1. Issue 3. pp. 240-253. 2008.
Hegedüs József: The future of re-invested/post-socialist cities in Europe: a reflection on the State of European Cities
Report (2007), Urban Research & Practice Vol. 1. Issue 3. pp. 311-318. 2008.
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Cigányhelyzet bennfentes szemmel

Interjú Tenigl Takács Lászlóval, az alsószentmártoni gimnázium tanárával
Roma situation from an “insider” point of view
This article, based on an interview with László Tenigl Takács – a teacher of the secondary school in Alsószentmárton –
presents the situation of Roma people in Hungary from an „insider” point of view. The interview briefly presents the
main groups of Roma, and their socio-economic situation in the South Transdanubian region. In the end of the article,
the interviewee criticizes the Hungarian Roma policy.

Válasz: Magyarországon a romológiai paradigma szerint három nagyobb cigánycsoport van, amit
nyelvi alapon különböztetnek meg, de valójában e
mögött kulturális különbségek is meghúzódnak. A
legnagyobb réteg – kb. 80% – a romungró cigányság,
amelynek tagjai nem beszélnek semmilyen cigány
nyelvet (lovári, beás), hanem magyar nyelven beszélnek „cigányos” dialektusban. Ez a csoport nagyrészt nem csak a nyelvét, de kultúráját is teljesen
elveszítette már. Elsôdlegesen városokban élnek, de
számarányukból kifolyólag vannak olyan kisebb települések is, ahol ôk képezik a cigányság többségét.
Oláh cigánynak nevezik azokat, akik használják
a cigány nyelvet – románi, lovári – és valamikor a
XIX. században költöztek át Romániából Magyarországra. Ez a csoport a maradék 20% nagyobb részét
teszi ki, jellemzôen vidéken szétszórva élnek, de kisebb csoportjaik Budapesten is megtalálhatóak. Körükben is jelentôs a nyelv- és kultúravesztés.
A harmadik csoport a beás cigányoké, akik a román nyelv egyik archaikus dialektusát beszélik. Ez
a csoport már jobban lokalizálható, tagjai elsôsorban
Dél-Magyarországon Baranyában, Somogyban és Zalában élnek. Ez a legkisebb réteg, körülbelül 40 ez-
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ren lehetnek. A beás cigányok csoportja az, amelyik a
legjobban kitett a nyelvvesztési folyamatnak. Van közöttük egyfajta romaöntudat is, ami a nyelv tudására
alapul – „aki nem tudja a nyelvet, az nem cigány”.
Ahol én lakom – Alsószentmárton – ott beás cigányok élnek, és fôként muncsán dialektust beszélnek
(a muncsán hegyet jelent). Összesen 7-8 ezer embert
tesz ki ez a csoport, amelynek tagjai földrajzilag a
Siklóstól délre esô területen élnek. Nem tudományosan alátámasztott elképzelés, de a hagyományok
szerint a beás cigányok muncsán csoportja a román
felföldrôl érkezett (Havasalföld, Moldva) míg a másik csoport, amelynek az elnevezése argyelán erdélyit jelent, tehát valószínûleg onnan települtek át.
Az országban a cigányok jellemzôen vegyesen élnek, Siklóson például a falvakban oláh és beás cigányok is laknak. A különbözô csoportok ennek ellenére
nem nagyon vegyülnek, egyfajta kölcsönös tartózkodás van közöttük, például kevés a vegyes házasság.

K: A muncsán cigány társadalom hogyan
rétegzôdik? Létezik-e még közöttük például a vajdasági rendszer?
V: A Kádár-rendszerben megszûnt a vajda rendszer, de olykor-olykor még feltûnt egy-két ember a
nagyobb nemzetségekbôl, akit vajdának neveztek,
de aztán a ’70-es évek végére teljesen eltûnt a vajdaság intézménye. A vajdasági rendszer végével
hasonló folyamatok zajlottak le a cigányság körében is, mint a magyar társadalomban: atomizálódás
és elszegényedés. A Kádár-rendszer alatt volt egy
olyan próbálkozás, hogy a cigányokat úgy akarták
integrálni, hogy a homogén falvakból kitelepítették ôket, és széttelepítették a családokat különbözô
városokba. E mögött valószínûleg az az elképzelés
húzódhatott meg, hogy majd így könnyebben integrálódnak a cigányok a magyar többséghez. Ez az
elképzelés természetesen megbukott, mivel a széttelepítésen kívül a felzárkóztatás egyéb eszközeit teljesen nélkülözte.
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Kérdés: Manapság sokakban az a téves elképzelés
él, hogy a cigányság egy egységes tömb. Be tudnád
mutatni a cigányság rétegzôdését?
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A
roma
társadalom
manapság
hasonló
rétegzôdésû, mint a magyar társadalom, csak az
egyes rétegek számossága eltérô. A társadalmi
rétegzôdés gazdasági alapú: nagyon sok a szegény
család, nagyon szûk a közép és gazdag réteg. A
gazdagabb családok általában elkülönülnek a településen belül, hasonlóan a magyar településekhez.
Természetesen a gazdagabb családoknak nagyobb
tekintélye, befolyása lehet egy-egy közösség életében, de a társadalmi szerepvállalás teljes mértékben
személyfüggô, tehát nincs benne semmilyen intézményesültség. Hasonlóan a magyar helyzethez: van,
aki próbál segíteni, de a többség inkább passzív.
A rendszerváltozás óta egy gettósodási folyamat megy végbe települési szinten: a cigányok
jellemzôen egy helyen, tömbökben laknak. Ez jelenthet akár egy teljes települést – például a borsodi
megyei cigányfalvak esetében – vagy egy városrészt,
mint amilyen Budapest VIII. kerülete. Némely esetben a magyarlakta településeken mindenféle eszközökkel megakadályozzák, hogy beköltözzenek a cigány családok. Ennek eredményeként az eltelepülés
is nehezen megoldható, mivel az ingatlanok értéke
egy cigányok által lakott településen körülbelül fele
a normál piaci áraknak, és nincs rá kereslet sem.

K: Mivel foglalkoznak az Alsószentmártonban élôk?
V: A lakosság 80-90%-a nyugdíjas vagy munkanélküli. Borzasztóan szeretnének dolgozni. Ha az emberek hallanak egy munkalehetôségrôl, akkor rohannak
jelentkezni az állásra. Persze van közöttük is lusta, de
az a magyarok között is van. Általánosságban nem
igaz az a sztereotípia, hogy a cigányok lusták. Úgy látom, hogy akár még Pécsre is bejárnának az emberek
dolgozni, ha lenne munka, de nincsen. Természetesen
én csak Alsószentmártonról beszélek, mert vannak
jóval szegényebb falvak is, ahol már lehet, hogy ez a
fajta munka iránti lelkesedés is hiányzik.
A
foglalkoztatási
probléma
abból
adódik
elsôdlegesen, hogy a rendszerváltozást követôen sajnos megszûntek a helyi nagy cégek, amelyek tömegesen foglalkoztatták a cigányokat. Ezek a cégek biztos
életformát, megélhetést biztosítottak a cigányoknak.
Szakoktatásban részesültek, volt fizetésük, nyugdíjuk, épültek a házak. A mai nyugdíjasok nagy része
még ebbôl az idôbôl került ki. Jelenleg a vállalkozások
többsége családi vállalkozás, amelyek nem képesek
fejlôdésre, és ezért nem tudnak több embert foglalkoztatni, és fôként, ha választhatnak két munkavállaló
közül, akkor nem cigány embert fognak alkalmazni.

K: Szerinted a mezôgazdaság nyújthatna valamilyen megoldást a foglalkoztatási helyzetre?
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V: Manapság olyan nagyok a munkaadói terhek,
hogy nem éri meg még minimálbéren sem alkalmazni az embereket. Ezért napszámot adnak, ha kell a
munkaerô, egy-két hétre foglalkoztatja az embereket a
termelô, és beragasztja a bélyeget a kis munkakönyvbe. Ez a rendszer azonban csak elodázza a problémát,
mert azok az emberek, akik így élik le az életüket – alkalmi munkák sora és segély –, amikor elérik a nyugdíjas kort, nem fognak nyugdíjat kapni, mivel életük
során nem fizettek a társadalombiztosítási rendszerbe.
És ezek a majdani nincstelen nyugdíjas-korú emberek
olyan közegbôl kerülnek ki, ahol addig is túlnyomó
részben segélyekbôl éltek, tehát nyugdíjas korukra se
segélyt, se nyugdíjat nem fognak kapni, és e mellett
természetesen semmiféle vagyonuk sem lesz. Ez egy
hatalmas társadalmi robbanáshoz fog vezetni, nem is
olyan sokára. Sajnos ezzel a kérdéssel a politika és a
társadalom nem néz megfelelôen szembe, és csak halogatja a probléma megoldását.
K: Települési szinten milyen infrastrukturális viszonyok uralkodnak Alsószentmárton környékén?
Vannak fejlesztési kezdeményezések?
V: Menj vissza 30 évet az idôben. Se posta, se gyógyszertár, se orvosi rendelô, semmilyen szakbolt nincs a
településen, de még egy bankautomata sincs. Mindenért a szomszéd faluba kell átjárni egy 1200 fôs faluból.
Élelmiszerüzletek vannak, de méregdrágák – a tej pl.:
250-300 Ft –, a kínálat – két fajta felvágott, egy fajta sajt
– viszont a 30 évvel ezelôtti szocialista idôket idézi.
Civil fejlesztési kezdeményezések léteznek az elmúlt idôkbôl, de nem túl sok. Például a katolikus
püspök fejlesztési pénzbôl építtetett egy óvodát, a
buddhista egyház létrehozta a Kis-Tigris gimnáziumot, és a helyi önkormányzat kibôvítette az épületét. Van próbálkozás, csak kevés…
K: Mire lenne szüksége az ilyen falvaknak, hogy
élhetôvé váljanak?
V: Nincsenek közösségi terek, a gyerekek az utcán flangálnak. Nincs egy közösségi vagy kulturális
ház, ahol az idôsebbek és fiatalok összejöhetnének,
leülhetnének és beszélgethetnének. A probléma az,
hogy manapság a gyerekeknek még arra sincs pénze Alsószentmártonban, hogy vegyenek maguknak
egy fagyit vagy üdítôt.
A másik megoldandó feladat, hogy ne kelljen minden szolgáltatásért a faluból elmenni. Ez sok embernek, fôként az öregeknek és a fiatal anyáknak nagy
megterhelést jelent. A tömegközlekedés katasztrofális, napi három buszjárat van, délután 5-kor elmegy
az utolsó busz és onnantól kezdve, ha valamire
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K: Sokan arra az álláspontra helyezkednek, hogy
az oktatás a felzárkóztatás kulcsa. Szerinted mekkora hatást lehet gyakorolni az oktatáson keresztül a
jelenlegi helyzetre?
V: Minél korábbról indul a megfelelô szintû és
színvonalú oktatás, annál nagyobb hatást tud gyakorolni. A felsô tagozatig nagyon sok minden eldôl:
viselkedési minták elsajátítása, szocializáció stb.
A gimnáziumban még lehet egy pozitív lökést adni,
de ha az ember addig nem ért el semmit, akkor nagyon nehéz a váltás. Az a cigányság oktatásával az
egyik legfôbb probléma, hogy rossz iskolákban,
rosszul oktatják ôket, majd a végén rossz és piacképtelen képességekkel érkeznek az életbe. Sok esetben
a családok hozzáállása sem a legjobb az iskolához.
A cigány családok többsége számára az iskola a hatóságot testesíti meg, és nekik ezzel szemben valamifajta félelmük van, mivel a legtöbb esetben egy olyan
papírt kapnak kézhez, ami úgy kezdôdik, hogy „Felszólítom…”. Ebbôl adódóan az iskola és a családok
között általában nem túl jó a viszony.
A másik probléma, hogy a cigányok nem látnak
elég ösztönzô mintát, amit követhetnének. Kevés a
sikerélményük és a kitörést egyfajta véletlenként élik
meg. Például valaki, aki beszél angolul, munkát kap
egy luxushajón, és milliókat keres. Erre az mondják:
„De hát ô tudott angolul!”. Az állítás mögött pedig
nem az a gondolat húzódik meg, hogy azért tudott
angolul, mert tanult, hanem mert szerencsés volt.
A pozitív minta leképezôdéséhez legalább egy
generáció kell, amíg az ösztönzôleg hat, és utána is
felmerül az az újabb probléma, hogy mi lesz a falvakkal és kistelepülésekkel, ha azokat elhagyják a
fiatalok? Mert ugye ma sincs és nem is lesz túl sok
állás diplomásoknak ekkora településeken. Szóval
összességében nagyon nehéz és összetett problémával állunk szemben, amivel sokkal többet és sokkal

alaposabban kellene foglalkoznia a magyar társadalomnak és politikának.

K: Véleményed szerint milyen lépésekkel, módszerekkel lehetne javítani a helyzeten?
V: Mindenképpen elônyös lenne a sikeres külföldi példákat tanulmányozni, és azokból a használható elemeket a hazai viszonyok között alkalmazni.
Itt van például az Egyesült Államok esete az afroamerikakkal. A ’40-es, ’50-es években a fekete kisebbség még hasonló helyzetben volt ott, mint manapság a cigányság nálunk. Az 1970-80-as évekre
azonban különféle felzárkóztatási eszköz segítségével elérték, hogy kialakult egyfajta erôsebb középréteg az afro-amerikak között is. Természetesen még
ma is jelent bizonyos hátrányt az embernek, ha afroamerikainak születik, de már sokkal kisebb ez a különbség, mint Magyarországon cigánynak születni.
Hihetetlenül sok pénz kellene, és az, hogy ez valóban a felzárkózásra menjen, és ne a probléma
fenntartására, konzerválására. A pénzt elsôsorban
munkahelyek létrehozására, iskolák létesítésére kellene adni, mert ez adhatna reményt az ott élôknek a
felzárkózásra. Ennek a problémának a felszámolása
ma körülbelül 1000 Mrd Ft nagyságrendû pénzt jelentene, és 6-800 ezer cigányt és 2-300 ezer mélyszegénységben élô magyart érinthetne.
A segélyek nem oldanak meg semmit – azt úgy
is kapod, ha nem csinálsz semmit –, a rossz képzést
nyújtó iskolák szintén csak konzerválják a jelenlegi
rossz helyzetet. Sok szervezet próbál segíteni, de
nem a megfelelô módon, például olyan munkákra
adnak szakképesítést, amire nincs kereslet, vagy
magának a szervezeteknek a fenntartása viszi el a
felzárkóztatási pénz jelentôs részét. Nagyon sok
esetben a pénzek „elvesznek és elfolynak” a rendszerben mielôtt elérnék a valós célcsoportot.
Sokszor a felzárkóztató és integrációs pályázatokban is megjelennek szakmailag nem megfelelô dolgok, például voltak olyan pályázatok, ahol a pénz
túlnyomó többsége fizetésre ment el. Ennek nincs
hosszú távú haszna, mivel a pályázat végével a fizetés
is véget ért, és sehova nem vezetett a dolog. Összességében az a véleményem, hogy ma a helyzet nagyjából
kilátástalan, de ha nem foglalkozunk vele attól még
nem oldódik meg, úgy csak önmagunknak okozunk
kárt, tehát nem szabad feladni a küzdelmet.
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szüksége van az embernek, akkor vagy kifizeti a
fuvart – 1500-2000 Ft Siklósig – vagy otthon marad
másnapig. Bemenni az ügyeletre vagy szakrendelésre egy napi programot jelent. Az autóval az a probléma, hogy a jogosítvány megszerzése 150-200 ezer
Ft. Emellett az autó fenntartása is jelentôs pénzeket
emészt föl, amit a legtöbb ember nem engedhet meg
magának.

Az interjút készítette, és lejegyezte:
Boros Szilárd
VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság
Tervezô-elemzô
Tel.: 224-3145
E-mail: szboros@vati.hu
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Bemutatkozik a Roma Fejlesztési
és Tervezôi Programiroda
Introducing the Roma Development and Planning Programme Office
The entire scope of activities carried out by the Office is centred around Roma integration. Another one of their objective
is to clarify the definition of Roma integration for Roma organisations and those in charge of preparing calls for proposals.
In addition, the Office intends to examine to what extent real Roma needs are taken into consideration in Operational
Programmes. The team is planning to select a sub-region in wich the projects are implemented within the New Hungary
Development Plan, where the Roma population is over-represented and to conduct a survey in the selected area. They
intend to find out how the people and the local government implement and make use of the given investments.
Már az ezredforduló idején is egyértelmû volt, hogy
az új évezred legnagyobb kihívásainak egyike nemcsak Magyarország, hanem a teljes régió számára is
a szociálisan leszakadt csoportok, és azokon belül
is kimondottan a roma közösségek felzárkóztatása,
integrációja lesz. Az azóta eltelt közel egy évtized
igazolta a várakozásokat, és egyetértést teremtett a
nemzetállamokon belül és az országok között abban,
hogy a roma integráció kérdése, annak elômozdítása
megkerülhetetlen. Ma már nem csak a régió országai, hanem az Európai Unió legfôbb döntéshozói is
úgy vélekednek, hogy a roma közösségek felzárkóztatása mindenképpen a régió, de leginkább a teljes
Európai Unió érdeke is egyben.
A 2004-ben az Oktatási Minisztériumban létrehozott Roma Program Támogatás Hálózat (RPTH) –
mostani szakmai egységünk elôdjének – mûködése
arra irányult, hogy a roma közösségekbe eljuttassa a
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pályázati lehetôségekrôl szóló információt, felkészítse a pályázni vágyó szervezeteket, valamint, hogy a
projektgenerálási feladatok eredményeként benyújtott pályázatok közül a nyertes projektek szakmai
megvalósításához, pénzügyi elszámolásához kínáljon támogatást. Mûködése során az RPTH többmilliárd forintnyi közvetett és közvetlen támogatáshoz
segítette hozzá a roma közösségeket, száznál is több
új civil szervezet megalakulását biztosította, továbbá elôsegítette azt, hogy a roma integráció kérdése
szerves része legyen a magyar fejlesztéspolitikának.
Az RPTH helyére lépô Roma Fejlesztés és Tervezô
Programiroda (RFTP) 2009. július 1-jén jött létre, és a
VÁTI Nonprofit Kft. biztosítja a szakmai, szervezeti
kereteket az átalakuló feladatokhoz.
Az új egység már nem végez projektgenerálást,
projekt-támogatást, ellenben lehetôséget kapott
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arra, hogy a roma integráció komplex értelmezéséhez szükséges szakmai háttérmunkát megalapozhassa. Ez a munka lehetôvé teszi, hogy a jövôben
létrejövô akciótervek, tervezési feladatok az eddigieknél alaposabban és részletesebben vegyék figyelembe a roma közösségek fejlesztési szempontjait és igényeit. Új feladatként az RFTP lehetôséget
kap majd arra, hogy a 33 leghátrányosabb helyzetû
kistérségben megvalósuló komplex fejlesztési
programot segítse, és olyan új megközelítésekkel
is támogassa a program eredményes megvalósulását, mint pl. a CSR, azaz a vállalatok társadalmi
felelôsségvállalásának elômozdítása.
Nagy esély hazánk számára a 2011-ben esedékes
soros EU elnökség. Reményeink szerint a most folyó szakmai munka elômozdíthatja, hogy a soros
elnökségi idôszak hat hónapja során a roma kérdéskör is egyike legyen a kiemelt témáknak, és
olyan felvetések is elhangozzanak, megtárgyalásra
kerülhessenek, amelyek új utat, új lehetôségeket teremthetnek a roma integrációnak.

FÓRUM

Városi társadalmi kihívások

A 2010. végéig tartó több, mint egy éves
idôszakban az RFTP kiemelt feladatai közé tartozik
majd többek között egy roma integrációs fogalomtár kidolgozása; az esélyegyenlôség dimenziójának
az ÚMFT kereteiben (pályázatok tervezése, megvalósítása, monitoringja) történô szélesítése; a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben megvalósuló
fejlesztésekhez kapcsolódó szakmai tanácsadás; a
közremûködôi szakmai háttér ismeretanyagának
bôvítése; szakmai alapú ajánlásokat tartalmazó
jelentések és tanulmányok kidolgozása; valamint
a lehetôségekhez mérten nemzetközi kapcsolatépítés, a roma integrációhoz szükséges nemzetközi folyamatokban való részvétel.
Az RFTP munkatársai örömmel állnak mindenki rendelkezésére, aki úgy véli, közös
együttmûködéssel tovább nôhet a roma felzárkóztatás esélye hazánkban.

Az RFTP elérhetôségei:
Rácz Béla
Roma Fejlesztési és Tervezô Programiroda
1016 Budapest
Gellérthegyi utca 30-32
Tel: 06 (1) 224 3125
E-mail: bracz@vati.hu
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Európai Területi Tervezési Megfigyel

Hálózat

Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat

2009/2

Az ESPON Európai Tervezési Megfigyel Hálózat 31 európai ország (27 tagország + Izland, Liechtenstein,
Norvégia, Svájc) területére terjed ki. Célja a területfejlesztési politika elemzésekkel, értékelésekkel és
adatokkal való támogatása. Az ESPON els , 2006-ig tartó ciklusa igazolta, hogy szükség van erre a jól
szervezett európai tudásteremtésre. Az európai térr l, térszerkezetr l, a régiókról, sajátos területi
problémákról, potenciálokról felhalmozott tudás segítheti a nemzetközi és nemzeti szint tervezést, kutatást;
valamint a régiók, városok számára is hasznos lehet stratégiai feladataik ellátásában.
AZ ESPON 2013 PROGRAM EDDIGI RÉSZEREDMÉNYEI
1. prioritás: Alkalmazott kutatások - területi elemzések a teljes ESPON térségre vonatkozóan
DEMIFER - Demográfiai és migrációs áramlások hatásai az európai régiókra és városokra
EDORA - Rurális területek európai fejl dési lehet ségei
ESPON CLIMATE - Klímaváltozás és annak régiókra és helyi gazdaságokra gyakorolt területi hatásai
Európában
FOCI - A városok jöv beli fejl dési irányai
ReRISK - A regionális energiaszegénység kockázata
TIPTAP - A közlekedési és mez gazdasági politika kísérleti területi hatásvizsgálata
2. prioritás: Célzott elemzések - sz kebb térségben, az érdekelt szervezetek által megfogalmazott témák
mentén
CAEE – Agglomerációs Gazdaságok Európában
ESPON TeDi - Területi diverzitás Európában
EUROISLANDS - Szigetek fejlesztése: európai szigetek és a kohéziós politika
METROBORDER - Határokon átnyúló policentrikus nagyvárosi régiók
SS-LR - Térbeli forgatókönyvek: új eszközök helyi-regionális területi szintek számára
SURE - A siker útja a konvergencia régiók gazdaságai számára

4. prioritás: Kapitalizáció - az ESPON kontaktpontok transznacionális hálózati tevékenységei

Városok társadalmi kihívásai –
esélyegyenlôség, bûnmegelôzés

További részletek a projektekr l www.espon.eu oldalon találhatók.

A pályázati rendszerben m köd programba hazai intézmények is bekapcsolódhatnak. A kutató, tervez
intézetek a projektek végrehajtásába, az önkormányzatok, régiók, megyék, minisztériumok az egyes kutatási
igények megfogalmazásával a kutatási témák megrendelésébe és a projektek végrehajtásába, hasznosításába.
A programban a társfinanszírozás a nemzeti befizetésekb l valósul meg, így a projektekben nincs szükség
önrész biztosítására. A következ pályázati kiírás meghirdetésére várhatóan 2010 szeptemberében kerül sor.
HAZAI HÁLÓZAT
A hazai kontaktpont a tájékoztatás mellett a program keretében a témakörrel kapcsolatos szakmai
m helymunkának is fórumot kíván biztosítani rendezvényei, hírlevelei és honlapja révén.
MAGYAR KONTAKTPONT
VÁTI Nonprofit Kft. Nemzetközi, Területpolitikai és Urbanisztikai Iroda
Irodavezet : Salamin Géza
Tel.: 06 1 224 3268, E-mail: espon@vati.hu, Web: www.espon.eu, www.espon.hu
A kapcsolattartás, koordináció és közvetítés operatív feladatait a VÁTI Nonprofit Kft. Nemzetközi, Területpolitikai és
Urbanisztikai Irodája látja el, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területrendezési és Településügyi F osztálya,
mint hivatalos magyar ESPON kontaktpont megbízásából.
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RÉSZVÉTEL A PROGRAMBAN

Elöregedés és migráció az európai és magyar
városokban
Társadalmi bÛnmegelÔzés: szomszédok egymásért, közösségi védelem, pláza program
Lakóhelyi- és oktatási szegregáció, és
esélyegyenlÔség-elvÛ támogatáspolitika
Szegénység és bÛnözés a harmadik világ városaiban

2009

3. prioritás: Tudományos Platform - adatbázis, indikátorrendszer, módszertanok
ESPON DATABASE 2013 – ESPON Adatbázis 2013
Typology Compliation – Tipológia összefoglaló

