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Városi biztonság, nagyvárosi bűnmegelőzés

Európa a XXI. szózcd elején több ezer éves történelmének - legolóbbis békés idó
szokoil tekintve - vélhetően legmorkónsobb ólolokulósón megy keresztül. Lezáruló
ban von az oszlólylórsodolmok több évszózodos ídöszoko. Többé-kevésbé végle
gesnek rekinlheló nemzelóllomok hatórai bonlokoznok ki, amelyek közül sokra
hamarosan azok .légiesülése· vör. Bór az egyesüh Európo-pórliok és az úgyneve
zell euroszkeptikusok vilójo nem juloll nyugvópontra, a sok harcol megéli földrész
lassú újraegyesülése leltcrtóztcihotoilon folyomolnok lótszík.

Ebben az Európóbon mór több évszózodo dönló szerepel jólszonok a váro
sok, de legalábbis a vórosios települések. Ezek kulturölís, közgazdosógi szerepé
nek ecsetelése nem ennek a dolgozatnak a felodolo. Utalunk azonban orra, hogy
valamely európai orszóg közbíztonsógőnok olokulóso szemponljóból mór régóta
nem közömbös, hogy mii produkólnok a városai, amelyek szerepe méqlnkóbb fel
értékelődik okkor, ha azt vizsgóljuk: milyen az emberek közbíztonsógröl alkotoll vé
leménye; mösképp fogalmazva: milyen a vöroslokók bizlonsógérzele.

Az új évezred Európájának olyan problémókkol is meg kell küzdenie, amelyek
re ugyan korábban voltok mór példök, azonban ezek rég feledésbe merültek. Ilyen
a monopsóg meglehelós leegyszerúsiléssel csak .új népvöndorlósnok" nevezel!
migrációs folyamot, ami megint csak elsősorban a vórosokol érinti. S természetesen
ebben a környezetben érhetők !ellen az elmúlt évszózodok Európójánok ma mór
világjelenséggé lerebélyesedell gondjai, mini a lórsadolom Iősodróból leszaka
dók, munkanélküliek, hajléktalanok .kezelése",

Bár olykor az az érzés lámodhol, hogy a vidék nagyobb bajban von, mini a
város, azonban a hongeró lévúlro viheti az óvatlan szemlélői. A XXI. század Euró
pójónok jó- vagy balsorsa nem ezen orszógok vidéki népességének közérzetén,
hanem a városi problémák sikeres vagy sikertelen kezelésén fog eldölni. Minden
modern óllomberendezkedés egyik fontos jellemzóje a folyamatok ótlóthotóságo
ltronszparenciójo). Ha a vórosokbon ellenórizhelellen folyamatok indulnak meg
jpéldául önkényes lokósfoglolósokkol, .bódogvórosok" kiolokulósóvol, bizonyos
közfüségi helyeknek a többség szómóro elviselhetetlenné völösóvol], azok később
Jöbbnyire nem, vagy csak jelentős kórok elviselésével konolizólhotók. Amennyiben
az európai vórosok képesek úrrá lenni gondjaikon: a földrészünk életképessége
Jöbbé-kevésbé bizlosíloll maradhat.
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Azért csak többe-kevésbé, mert a XXI. szózod a sokat emlegetett globolizócióval
pórhuzamoson olyan problémök halmozót is kénytelen mogóval cipelni, az ezekből
keletkező kihívósakra adekvát vóloszoko t talólni, amelyek messze túlmutatnak egy
egy vóros, óllom vagy akár nagyobb régió lehetőségein. Az oszlólytórsadolmak
rendszeréből a vilóg még a XX. szózod mósodik felében megindult a rizikótórsodo
lom irányóbo. Ez nemcsak új problémókoí, hanem a koröbbí évszózadokban meg
szokottaktól alapvetően eltérő prioritósokal és eddig ismeretlen problémamegoldó
sok küolólósót teszi - méghozzó sürgetően - szükségessé.'

Ma még nem ismerjük, hogy ezekre a völíozósokro egyrészről a tórsadolom, más
ról az annak képviseletét ellátó politika, nemkülönben o tórsadolmi változásokkal pór
huzamosan alakuló, és ezen átalakulósokra egyre nagyobb befalyóssal bíró gazda
sógi erőközpontok hogyan fognak reagálni. Azt tudjuk, hogy az utóbbi folyamatok
iráni valamennyi, eddig emlílell közvélemény-formóló erő egyelőre teljes mértékben ér
zéketlen. Érdeklődésüket egyik irányból a globalizációval együtt jórvónyszerúen terje
dő nemzetközi (és gyakran szervezett) bönözés, rnósrészröl a lakossóg mindennapja
it megkeserítő, a lakossógi biztonságérzetet rövid tóvon befolyásoló hogyományos
devianciák (ezek körében az ide sorolható búnelkövelési formák) kötik le.

Koróbbon mególlapílottuk: a biztonsóg és annak lokossógi megítélése [bizton
sógérzet mint pozitív megközelítés, félelem és szorongós mint negatív megközelí
tés) a biztonsógteremlő és -fenntartó szervek, intézmények tevékenységének meg
ílélése szemponljóból egyenlően fontos. Ahhoz pedig, hogy a közbiztonságról
hiteles képel kaphassunk, szükség von a lakossági vélemények ismeretére is. Az
emberek ugyanis szómos olyan, biztonsógérzetüket kedvezőtlenül befolyásoló je
lenségről (közöttük a legsúlyosobboknak minősülő búncselekményekröl) is szómat
adnak, amelyek vagy nem jutnak a bűnüldözésre és -megelőzésre hivatott szervek
tudamósóro, vagy ezen szervezetek különféle manőverei következményeként nem
kerülnek nyilvónossógro, még kevésbé a statisztikai odotrendszerbe.2

Statisztikai áttekintés

Az elmúlt évtized kriminólslalisztikójót megtekintve szembetúnik, hagy az ismertt é
vólt büncselekményeket gyakorlatilag vóltozatlan nogysógrendben - 78-80% kö
zölt - vórosokban követik el I l. számú réblözot és l. számú öbrc].

1 Err61 •észle lesebben 16,d.: hl Fa Bizlon,6gé,zel , ;z;ko16,sodalombon? ln: K0tlnek L -K6halm; L - He,ka Cs.
lsZ8!l.J: Emlékkonyv lik Albe,1 egyelem; lanó, szüle lésének 120, évf0tdul6j610. Pécs, 2004, 59-72. o.

2 Erre •észle le ,en lósd az OKRl-bon Áldozalak és sélemények clmmel pólyóza1; l6moga16ual folyt kulalósró l
szóló beszóma lókat lgy ~k F. lsza,l J: Áldo zalok é, <élemények 1. é, 11. t.o1e1. OKRI, 2004.
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1. ,zómú 16blózol
BOnaelel:m6nyek C1Z elko.etés helye szerin t l 1994-2003I

bm811tévóh
C1Z elkovetés., bclnaele kmények hel,;eVÓIOS "szdmo

1994 389 451 304 169 78,1
1995 502 036 402 150 80.1
1996 466050 367045 78.8
1997 514 403 402 572 78.3
1998 600621 485 233 80.8
1999 505 716 391 937 77,5
2000 450673 349791 77,6
2001 465 694 362 420 77.8
2002 420 782 328 542 78,1
2003 413 343 326 234 78,9

1. szómú óbro

Bancse lekmények C1Z elove tés helye szeri nt 11994-2003)
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Az utóbbi líz év adolai szerinl az ismertté vóh személy elleni búncselekmények 67-
70, az eröszokos és garázda búncselekmények 68-71, a közlekedésiek 69-70, az
ifjúság és nemi erkölcs elleni búncselekmények 70-75, az óllamigazgalós, az igaz
sógszo!góllalós és a közélef liszlasóga elleni búncselekmények 51-73, a közrend
elle;ni búncselekmények 81-83, a gazdasági búncselekmények 65-90, a vagyon
e!!eni búncselekmények 78-79%-ól vórosokban kövelik el. Az ismerllé vóh büncse
lekmén,ek szómól lekinlve elsö helyen a vagyon elleniek vannak. E kolegóriól a
közrend, a közlekedés és a személy elleni búncselekmények kövelik. Mór e szóm
orónyok o'opjön is érlhet6, hogy
- elsösorbon a városi lakossógol érinti nagy számban a bűnözés, s emiall

11 vóros ■ egyéb
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- indokoltak azok o kutatósok, amelyek a vórosi lakónépesség szorongósai között
eminens figyelmet szentelnek a bönözésröl való aggódósnak.

Az előbbitől kissé különbözik a kép akkor, ha azt vizsgóljuk: a bűncselekmények
elkövetői lakóhelyét tesszük elemzés lórgyávó. Ebben az esetben azt lótjuk, hogy
az ismerllé vált bűnelkövetőknek .csok" 63-65%-o vóroslokó (2. szómú tóblózcí és
2. számú ábra).

Városlakó a vagyon elleni bűncselekmények ismerllé vólt elkövetőinek 65-68%-o.
Ez a szóm közrend elleni büncselekmények esetében 61-63, a közlekedési bún-

2. mlmú 16bl6zol
Bane~k oz elkovet6 lok6helye szerint l 1994--20031

11mem6 vólt az etkovel6
"' banetkOVet6k lakóhelye vóros %

szómo

1994 119494 77080 64,5
1995 121 121 76 790 63,4
1996 122 226 78 837 64,5
1997 130966 84 057 64,2
1998 140083 89554 63,9
1999 131 658 84 192 63,9
2000 122 860 78 445 63,8
2001 120 583 76919 63,8
2002 121 885 79482 65.2
2003 118 145 76857 65,1

1. uómú ebre
Banell:ova16k oz otkova10 lakóhelye szoml l 1994--20031
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cselekmények körében 64-66, a személy elleni büncselekmények esetében 60-
63% közölt ingadozik. Ebből az következik, hogy
-a nem vóroslokók a vórosi búncselekményekben kissé felülreprezentóltok; tovóbbó
- nem nélkülöz minden alapot a vöroslokóknok a nem helybéliektól való szorongóso.

A jelenlegi slolisztikai adalszolgóhalós ezt nem képes kimulalni, hogy a bűncselek
mények sérlelljei milyen arónyban laknak vórosbon, illetve vidéken. Emiall eleve
nincs lehetőség vóloszt kapni arra, hogy milyen arónyban vesznek részi városok
ban bekövetkező bűncselekményekben nem vöroslokók.'

És Budapest? (3. szómú tóblózot]

3. szómú róblózOI
A bonc:.elelm"1yek az olkllve16s helye 6s az olkllve16 loltóholyo szerint l 199.4--20031

„ ell&iel6, holyo 8...dopesr oz oful,,,16 lakd!iolye Budopost..
8udopo,I

o,d,oaol,.
8udopo,I o vótosok- %4bon - S<lbon

1994 JO,! 169 129160 42.5 77080 23 798 30.9
1995 402 150 123 636 30,7 76790 19954 26,0
1996 367045 146160 39,8 78 837 20 116 25,5
1997 402 572 134701 33,5 84 057 20645 24,6
1998 485 233 226 224 46.6 89 554 22 265 24.9
1999 391937 144 331 36,8 84 192 20845 24.8
2000 349791 120 453 34 ,4 78 445 19098 24,3
2001 362 420 120 189 33,2 76919 16 264 21,1
2002 328542 111 445 33,9 79 482 18032 22.7
2003 326 234 108 816 33.4 76857 19577 25,5

Mind a bűncselekmények, mind az elkövetők szómarónyót tekinlelbe véve megál
lapítható, hogy
-bór o lokossógszómhoz viszonyítva a felülreprezentóhsóg megvon,
- azonban a fóvóros szerepe lassú ütemben ugyan, de tendenciójóbon egyérle~
múen csökken,

Az utóbbi tíz év budapesti odolai szerint az ismerllé vóh személy elleni bűncselek
mények 22-32, o közlekedésiek [csökkenő tendencia mellet!) 16-28, az ifjúsóg és
nemi erkölcs elleni bűncselekmények 22-38, az óllomigazgatós, az igazságszol
góltotó5 és o közéleti liszlo5ógo elleni büncselekmények 10-32, o közrend elleni

3 Telibe~ ll>z.llG ttre a Urdtsre ._.,. a fololetet oz el6z6 fóbjegyzelben jelzorr kutot6s.
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büncselekmények 30-42, a gozdosógi büncselekmények 20-55, o vagyon elleni
büncselekmények 31-52%-ót ilt követik el. Az ismertté vólt büncselekmények szómól
óttekinlve elsösorban a nagyfokú ingodozós túnhel fel.

A budopesli elkövetök cselekmények szerinli megoszlósót vizsgólvo kilünik,
hogy o személy elleni büncselekmények elkövetőinek 18-26, a közlekedésiek 18-
31, a nemi erkölcs elleniek 21-31, az óllomigozgatós és o közélet tisztosógo elle
niek 23-33, a közrend elleniek 23-34, o gazdasógiak 18-35, a vagyon elleniek
22-31 %-a fövórosi lakos. Ezúttal is az ingadozós és szómos búncselekmény eselé
ben o növekvő nem lővórosi elkövetői illelőség o jellemző.

A városlakók félelmei, szorongásai és közérzete

A bünözésröl való félelemmel és szorongóssol összefüggő kulotósok hosszú ho
gyomónyra lekintenek vissza. A viktimológiai kutatósok hamar elvezettek ahhoz a
megfigyeléshez, miszerint nem kizórólog a bünelkövetók megvóltozlolósóvol [pél
dóul reszociolizólósóvcl, o büntetés élményének kotarlikus hatósóvol síb.] lehel
visszaszorítani a bünözést, hanem azzal is, hogy az embereket óltolöbon, o bün
elkövetők lómadósónok pedig különösen kitett személyekel speciólison felkészíljük
a helyes védekezésre. Ehhez azonban nemcsak a jogi procedúróbon mór óldozol
ló nyilvónítottakról, hanem a veszélyezletettekról és a hatósóg tudomósóra nem ju
lott sértettekról is több informócióro volna szükség. Ezt o - mór nemcsak a bünügyi
ludomónyok múvelói, hanem o politikusok eltol is tómasztolt - igényt klsérelték meg
kielégíteni az úgynevezett óldozati lekérdezések, angol elnevezéssel a viclim sur
veyk. E kutatások o 90-es évek elején voltok intenzíwé, mósodik felében pedig szó
mos orszógbon rutinszerüvé. Az első - Korinek lószló nevéhez füzódó - nemzetkö
zi együttmüködésben megvalósult, és ezérlaz orszóg határain lúli összehosonlüósro
is alkalmas felmérés Mogyarországon a XX. század nyolcvanas éveiben zojloll le.'
A 90-es évek második felében - elsősorban a Belügyminiszlérium felkérésére - az
OKRI kulalói közül számosan vettek részi, illelve irányítottak ilyen jellegü kulalóso
kal. Ezek egy része ugyancsak nem nélkülözte a nemzetközi együttmüködést. Eb
be o körbe sorolhaló az o kriminológusok és vórosszociológusok közreműködésé
vel, tovóbbö oz Európai Bizottsóg lámogalósóvol 2002-2004 közölt
Amszlerdom, Budapest, Hamburg, Krakkó és Bécs vórosokbon folyt (úgynevezett
lnSec-5) kulatós, amelyel Hamburg koordínólt, A vórosokro és a vórosonkénl kivó-

4 Korinek L: RojleN bünozés. KIK. 1988
5 lnSec • lnsecu1iries in Europeon Olies.
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loszíon kél-kél kerületre kiterjedő felmérés foglolkozoll az utolsó fél évszózad tórso
dalmi-gozdasógi ótolokolösövol, a bűnözésben bekövetkezett vóltozósokkol, a la
lr.ossógi szorongósok különféle megnyilvónulósoivol, valamin! a bűnözés csökkentése
érdekében megtett intézkedésekkel. Ennek sorón szokérrö interjúkra és vórosonkénl
2-2 kívólosztou kerületben, területi egységenként öltolöbcn 500 fős lakossógi lekér
dezésre is sor kerüli.

A következőkben elöbb mind az öl, rnojd a tovóbblokbon, a magyar vonatka
zósbon sok szempontból kilünletell érdeklődésre szómol lartó hórom vóros kél-kél
kerületének néhóny, figyelemre méltó hasonló, illetve eltérő vonósónak bemulaló
sóro kerül sor.

Elöljóróbon érdemes orra felhívni a figyelme!, hogy noha az egyes vórosok ke
rületeinek kivólosztósi szernponí[o l közöli szerepelt azok eltérő bizlonsógi szintje,
mégis sok esetben az azonos városokon belüli kerületek közöl! nagyobb volt a ha
sonlósóg, mini a különböző vórosok óholonos szorongósi, illetve közérzeti színvo
nala között.

Őt ~ros félelmei és szorongósoi

Az emberek közérzetét szómos körülmény zovorhono, 111 ismél el kell egymóslól vó
lasztani a lényeket és azok inleriorizációját. A vélemények a megkérdezellek meg
éh élményeiről szólnak, amelyek mégiscsak elsődleges lonlossógúok, ha nem csak
úgynevezelt obiektív, külső szemlélőként akarunk az emberi környezetről véleményt
alkolni.0 A következőkben ezeknek eredünk nyomóba.

Elsókénl az egyén állal megélt globális problémák ulón tudakozódtunk, előre
előkészített lista olopjón. Erről ad képet a 4. szómú tóblózat.

Ezutón orra kerestünk választ, hogy melyek azok a problémók, amelyek az em
bereket városukban leginkább nyugtolonítiák. A felkínált menüből íörténö vólosztós
az egyes problérnók lontossógi súlyáról od képel (5. szómú tóblózol],

Ezt követően a kerületben fellelhet6 kellemetlenségek súlyól vizsgóhuk. A szub
jektív megélés szintjéről a 6. szómú tóblózoíból olkothotunk véleményt.

Néhóny megjegyzés az egyes kerületek közöm eltérésekről:
A rossz közvilágítás: Hamburg egyik kerületében csaknem kétszer annyian jel

zilr. igen nagy problémónok, mini a mósikban (15 vs. 26%).
lerobbant épületek: mind Budapesten, mind Krokkóbon -a valóságos helyzellel

adelr.vóton - a kél kerület közöli nagy oz eltérés. (Igen nagy probléma: Ferencvó-

6 q,p ezht oz igozsóg •8'11 fei.r je leMl pildoul a búnözés olokulósó ról, a lözbillons6g vogy éppenséggel
o lo~.c~ jl.,!i r -,1:1oz6:/.Jr61 uóló irlo,m6ci6 ~.. Ezek igO.l• ic!onl6séggel cs.olr. okkor bírnak, ho az érinlell f6-
.,.,ep161. eV el ;, hi:.zil, mogul:é-,ó re,z;k, -.élem<lnyu\ robbé-ke-.ésbé egybe-,,óg a kOls6 meghgyel6ével.
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4. szómú tóblózot
Vóraolak&6s globóhs problémdk

A vór<»<>k ran9helye

A vóraolcl<ókat a globób probl6mók (ás Budope,t, valomlnt a sz6b6 helyek• ótlagértéka)
kozal legtnkóbb ll)'lgtolanftfo Amszlerdam Budapa,t Hombur9 Krokkó B6a

lömeges munkon61kulis.ég 4 3 (3,921 2 1 (4,781 5 (3,841
kö1nyezelszennyezés 513.62) 1 (4.37) 3 2 4
olome rómüvek 5 (3,37) 413,48) 1 (3,901 3 2
lszlóm és nyu901i vH69 kon íll,.IU>O 2 4 (3,921 3 1 (4,181 5 (3,551
iórvónyos be1eg5'gel 3 2 (4,181 4 1 (4.42) 5 (3.43)
hóbo'lil 4 3 (4.04) 2 1 (4.51) 513,91)
túlnépesedés 5 (3,20) 3 (3.42) 113.75) 2 4
népvóndorlós sze9'ny 0tsz69ból
9azdo9 orsz69olbo 5 (3.11) 1 (3,681 2 3 4

nemzel~özi bünözés 5 13.711 3 (4,081 2 1 (4,381 4
leuo,izmus 4 3 (4,251 2 1 (4,511 5 (3,931

• S - nagyon ftOfJ'I p,ob16mo; 1 - egy6holón nem p,obi.mo

5. számú láblázol

Vóraslok& és vórasl problémók
A YÓr0$0k ranghelye

A vóra~akókat a vórasl prob lémók (6s Budapast, valomlnt a széb6 helyek 61tagért6k.e )
kozol legtnkóbb ll)'lgtolonllfo

Amszterdam Budopesl Hamburg Krakkó B6a

munlanélküli,ég 4 3 (3,891 2 1 (4.711 5 (3,62)
búnöd·s 4 2 (4.35) 3 1 (4,50) 5 (3,241
bűnelkövetés küfoldiel sérelmére 3 4 (3.26) 2 1 (3,601 5 (2,821
korrupci ó 4 2 (4,191 3 1 (4,40) 5 (2,70)
szegény,ég 4 2 (4,201 3 1 (4,551 5 (3,271
ulcoi drogozás 3 4 (3,991 2 1 (4,461 5(3,711
biz1ons69 l.ónyo buszon. vonaton 2 3 (3,131 4 1 (4,42) 5 (2,431
iskolai er6szok 3 4 (3,171 2 1 (4.29) 5 (2,901
eléglelen egéwégugyi ell6tós 3 113,591 4 2 (3,551 511.s21
bűnöző lülloldiek 4 1 IJ.S0J 1 (3,801 l (3.801 5 (3.261
huligónok 2 (3.42) 4 1 (4.27) 512.271

rosban 25, Budafok-Tétényben 13%, Krakkó Kazimierz kerületében 38%, paneles la
kótelepi részén 8%. A többi vórosban azonban ez! a súlyt még csak meg sem köze
lílellék: 2-12% közöl! volt azok arónya, akik igen súlyos problémaként jelezték.

Graffitik: Amszterdam két kerülete közöl! van nagy különbség. Igen súlyos prob
lémaként éli meg az egyik kerület 5, a mósik 16%-0, ez utóbbi ugyanolyan aróny
ban, mini a lerencvórosiak. Jellemző a megítélés objektív és szubjektív szempontjai
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6. szómú lóblózal
Vdtoslokók ,, lokóks probl6mdk

A '/dro,ok ranghely,,
A Yllroslakókat a ker111eir pn,bi..nól, (6s Budapest, volamint o szél,6 hely,,k ó11a96rt,ke)
l:oz!JI laglnlóbb nyuglalanflla Anuzlordam Budape,t Hamburg Krakkó Béa

0 IOSSZ lözvilógi1~ 112.64) 112.64) 4 3 512,19)
lerobbonl épü letek 2 312.91) 4 112,991 512,04)
groffi1;k 3 412,85) 2 1 (3.31) 512.201
liota!lorü bondók 2 412.86) 3 1 )3,95) 5 12.67)
uemél az ulc6n, po,kokbon 1 13,84) 213.75) 313.58) 4 13.44) 512.59)
hojléllalanol, l.oldusok 1 13.42) 213.33) 512,08) 3 412,09)
n6k moleszt616so 1 (3.01) 3 12.51) 4 2 512,30)
itrosok az ulcóo 3 212.91) 4 1 13.73) 512.39)
nem elegendő ,end& 3 213.40) 4 1 (4,14) 5 12.751
lew, ,zabod ;cJ6, lehetó.-g 2 412.BIJ 3 113.731 512.62)
erőszak o C$0Jódbon 4 312.651 112,831 2 5 (2,441
túl nagy zaj 113.06) 3 12.71) 4 2 512,37)
vandalizmus 2 412,98) 3 1 (3.76) 5 (2.751
li>zlerüleli erőszak 2 312.71) 4 1 (3,48) 512.15)
gyerekmoleszlólós 2 412.39) 3 1 12.83) 512.101
>Zao6 ts ,eg,l>ég hi6oya 2 313.24) 4 1 13.59) 512,35)

közötti viszonyro, hogy o groffilivel jóformón nem is tolólkozó XXII. kerületi lakosok
sojót kerületükben nagyobb arónybon (20%) tolóljók ezt súlyos problémónok, mint
az összemocskolt falakkal .büszkélkedö" IX. kerületiek.

hotalkotú bondék: mind Amszterdam (63 vs. 51%). mind Budapest (38 vs.
26%). mind Hamburg (58 vs. 40%), mind Bécs (21 vs. 32%) kél-két kerületének la
kói között nagy eltérés von, ha az .igen nagy problémo" kotegórión belüli megosz
lóst vizsgóljuk. Budafok-Tétényben (23 vs. 11%) és a bécsi Leopoldstodtbon (25%
vs. 7%) többen vonnak azok, akik o fiotolkoní bandákat semmiféle problémaként
nem érzékelik, mini azok, akik ezt nagyos súlyos problémaként jelenítik meg.

Személ oz vtcán, parkokban: minden vórasbon nagy az eltérés a kerületek kö
zött; elsősorban o belvárosi kerületekben jelentkezik nyomasztó gondként.

Hajléktalanok, koldusok: Hamburg és Bécs lokassógo erre nem érzékeny, a
többi vórosbon o kerületek között jelentős az eltérés.
N6kmoleszlólósa: Amszterdam és Krakkó egy-egy kerülete kitűnik nagyfokú ér

zékenységével, Hamburg lakossóga óltalóbon, Bécs külső kerülete pedig nagy
mértékben érzéketlen e problémóro. Mind Budapesl, mind Hamburg mindkét kerü
lete lakosságának mintegy egyharmada nem érzékeli ezt o kérdést problémaként,
Bécs külső kerületében pedig minden második ember így vélekedik.

IRK FERENC
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lnosok az utcón: Krakkó szómas szórakozóhellyel teletúzdelt belvórosi kerülete
lakosainak fele tartja nagy problémónak, szemben a bécsiek ilyen irónyú 5-0%
óval. Az egyes kerületek között - a mór említett Bécs kivételével - mindenütt nagy
az eltérés, a belvórosi kerületek lakosai e hótrónyokat sokkal íoköbb megérzik.

Nem elegendő rendőr: az egységesen leginkóbb elégedett Hamburg kivételé
vel a kerületek közölt a probléma súlyossógónak megílélésében vannak eltérések.

Kevés szabod idős lehetőség: Bécs két kerülete között szignil ikónsnok tekinthe
tő az eltérés, egyébként a vórosokon belül o kerületek meglehetősen homogén ké
pel mutatnak.

Erőszak a családban: Budapest két kerülete tér el jelentős mértékben egymós
töl, ha azokat az értékeket vetjük egybe, amelyek azt mulaljók, hogy ez egyólto
lén nem probléma. A IX. kerületiek 18, a XXII. kerületiek 36%-o (egyébként vala
mennyi vóros kerületei közül o legmagasabb orónybon) vélekedik így.

Túl nagy zo]: Bécs kivételével, amelyik - o többivel egybevetve - o megkérde
zettek véleménye olopjón o .csendes vóros" címei is elnyerhetné, valamennyi v6-
rosbon lényeges eltérés mutatkozik a kerületek közölt. Különösen érdekesen visel
kedett az egyik holland kerület lokossóga, mert ugyanabból o kerületből kerültek ki
legtöbben azok, akik szerint o túlsógoson nagy zaj igen nagy probléma, és azok
is, akik szerint ez egyóltolón nem jelent problémól o kerületben.

Vandalizmus: Amszterdamban és Budapesten a kerületek között nagy a különb
ség, a többi vóros különböző kerületeinek megítélése nagyjóból egységes.

Közterületi erőszak: Amszterdam kivételével a vórosokon belül a kerületek
nagyjóból egyforma súllyal ítélik meg o kérdést.

Gyerekmolesztólós: Amszterdam kivételével a vórosakon belül a kerületek
nogyjóból egyforma súllyal ítélik meg o kérdési.

Szociólis segítség hiónyo: Bécs kivételével a többi vóros kerületei közölt nem
mutatkozott eltérés.

A biztonsógérzel mós minőségben jelentkezik nappal és éjjel (pontosabban:
sötétedés ulón). Sokon vonnak, akik a vóros bizonyos pontjain nappal nyugodtan
közlekednek, éjszaka (sötétben) viszont elkerülik. Egyszer okkal, mósszor ok nélkül.
Mindkét magatartás a biztonsógérzel minősített hiónyót jelenti, hiszen mind a tójé
kozódós, mind az adott hely nappali és éjszakai miliőjének különbözősége szoron
gós! vólthat ki az emberek kisebb vagy nagyobb részéből.

Csaknem minden vórosban vannak negyedek, amelyek éjszakai közblztonsógo
hírhedten rossz. Az is tény, hagy az úgynevezett jobb kerületeknek is vannak szoron
góskeltő részei. Ezek különösen akkor problematikusak, ha az ember nem maga vó
laszlja meg, hogy oda akar-e menni sötétedés ulón. Aki ilyen helyen lakik, annak nincs
mós vólasztósa. Vagy csak az, hogy éiiel {sőtétedés utón) nem hagyja el lakósól.

Belilgyi Szemle.
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Ebből o szempontból az egyes vórosok, vórosrészek nagyon eltérő képet mu
tollok. Amszterdamban 120, illetve 24%) és különösen Bécsben l 13, illetve 16%) vi
szonylag kevesen vonnak olyanok, akik soha, vagy csak ritkán hagyják el lokósu
kot. Hosonlóon alacsony az oróny Hamburg egyik vórosnegyedében 124%), míg
a mósikbon csaknem kétszer onnyion nyilatkoztok így 143%). Krakkó egyik negye
dében az 011 lokókno], csaknem fele 145%1, a mósikbon - hasonlóképp Budapest
mindkét kerületéhez 137, illetve 36%) - a nyilatkozók több mint egyharmada 138%)
soho, vogy esek ritkón hagyja el sötétedés ulón a lckósöl,

A sötétedés ulón lokósukot el nem hagyók túlnyomó többsége azt állílotta,
hogy ezért von sötétedés után lokösöbon, meri szeret otthon lenni. Az egyes kerü
letek közöl! azonban nogy az eltérés: 72 és 91 % közölt váltakozik. A sötétedés
utáni onhon maradás indokául a sötétt61 volá félelmet legnagyobb arónyban az
omszterdomiok 138, illetve 40%), legkisebb arányban o budapestiek l 19, illetve
18%1. volomint az egyik krakkói külterületi lakótelep megkérdezelljei l 14%) emlílel
rék. De Bécs, Krakkó és Budapest lakói hasonlóan alacsony arányban völosztottók
ezt o lehetőséget l 14 és 22%). A hamburgiak ennél valamivel nagyobb arányban
125, illetve 26%) jelezték indokként a félelmei. Sokat árul el oz egyes városok és
kerületek megkérdezel! lokossógánok életkoráról, ha ozl vizsgáljuk: o sötétedés
utáni ouhon morodás indoka az, hogy oz egyén fizikailag képtelen elhagyni lokö
sál. Ennek és még néhány indoknak o vizsgálati mintán belüli megoszlósót a 7. szó
mú táblázatban lehel nyomon kísérni.

E témakörben utolsóként ozl tudakoltuk: mennyiben larljo valószínűnek, hogy a
lokókerületében az elkövetkező időben esetleg oldozouö válhat bizonyos, óholunk
megnevezel! eseményeknek 18. számú táblázat).

7. sz6mú lóblózol
Az 61szakol Lnós el nem hagyó, Indoka (S)

"6r os-ks!Olet

Amszterdam Budapest Hamburg Krakkó Bécs

Indol: j !!'

J1 1 j 1j i t! .,, i
~ ~ e> E l J1,s JJ,!: t z ii5 -e

í z..i,c og ~~p~e'.en 57 22 12 11 26 36 37 24 39 11
f~! f!'.';f!;"!~: ;_-."l",e~ 57 51 37 25 46 36 49 53 38 37
c:C:?d: ci.!:l~::>6 1 t7 32 24 29 32 24 28 31 23 31
tre:J!ó-roo;ó, vogy lúroboljó, 59 57 41 32 57 45 63 64 36 42
ft: :, f'UJ'1 ·n'.o~; ~~~ ve'.e 60 50 44 37 53 40 69 68 46 39
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8. uómú tóblózat
Vór<=lt6s lolcólis szarongósok

A vórosalt rangholye
Kodmcla annalr, l6s Budapest, valamint a sril..s helyek cltlog6<téke)
hagy

Amszleidam Budapest Hamburg Kmkkó Bks

zaklotiók 3 S (1,971 2 113.39) 4
leütik és meg~rül 2 3 ll,941 4 112,871 5 (1,841
meglopiók 3 4 (2,591 2 1 (3,311 5 (2,351
megtómodiók, kirabaliók 2 4 (2,291 3 1 {3,131 5 {l,941
u:exuólison molesz lótiók 4 511,741 3 1 12.501 2
megeróuokoljók 4 S {1.561 3 1 12.391 2
közlekedé, baleset óldazato lesz 4 312,581 2 113,001 512,391
kulyo meghoropio 511,931 3 {2,731 2 1 {2,841 4
betörnek a lakósóba 4 2 {2,971 3 1 (3,581 5 {2,191
koc, ;iót !eltörik 3 113,441 2 n.o. 4 {2,611

Ez: a ltrd1h o lo~ kfrd61vben nem szerepe~. ez6ft csak 4 -.ótos euuhoSOl'll ltóWra von lehe!616g .

Ezúllal is hangsúlyozni kell, hogy o vórosokon belül oz egyes kerülelek közöl! szó
mos kérdés eselén jelenlós az eltérés.

Öt város közérzete

Hórom lémakörben julhallunk informóciókhoz o megkérdezel! véleményének meg
ismerése óltol:
a) mikénl boldogul mindennapi életében?
b) miként vélekedik ozokról a szervezetekről, intézményekről, omelyek mindennapi

nyugalmót és boldogulósót hivatottak szolgólni?
e) milyen a kapcsolata közvetlen környezetével?

Amindennapi nehézségek megoldóso nagyjóból valamennyi vizsgóll vóros lakójó
nak azonos nagysógrendü problérnót jelen!. Avórosok kerülelei közölli szórós is ala
csony. A szubjekliv megílélés alapjón a legsikeresebbnek Bécs és Hamburg, a leg
kevésbé Amszlerdam (és töle alig lemaradva Budapesl} polgórai érzik magukal.

A vilóg iöv6iér6/ olkolo/1 kép mór vórosonként és az egyes vórosok különböző
kerülelei közöl! is olykor jelenlós ehérésekel mutal. A leginkóbb optimistók a buda
pestiek (az ötfokú skólón: 3,36) és nyomukban a bécsiek (3,30}, a legpesszimis
többek a hamburgiak (2,85}, lólük nem sokkal lemaradva a krokkólok (2,97). Ez
utóbbi vórosban különösen nagy ehérés von a vizsgóll két kerület lakossógónak [ö-
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vöbe velell bizalmi szintje közölt [szórös; 1,20), míg Hamburg I0,96) és az ernlüet
lek közölt helyet foglaló Amszterdam I0,931 lakosai a különböző kerülelekben
nogyjóból azonosan vélekednek sajót lehetséges jövőjük jóra vagy rosszra fordu
lösöröl Budapesten a két kerület közölt igen nagy az eltérés: így fordulhat elö,
hogy a magyar fóvóros bünügyi szempontból fertózöltebb és óltolóbcn is eleset
lebb l!X.I kerületében a reménységi szint nagyjából azonos Amszlerdaméval és
Krakkóéval, míg a jobbon szituólt IXXII.I kerületben az optimistók orónya vetekszik
Bécs két kerületének lakosaiévol. Ugyanakkor az is jelzésértékű, hogy a remény
vesztettek legkisebb orónya is Budapestre jellemző. E csoport Hamburg egyik és
Krakkó mindkét vizsgólt kerületében kétszeresen haladja meg a budapesliél. A vi
lóg jövőjél leljesen reménytelennek íorlók orónyo Budapesten, Amszlerdamban és
Bécsben 5-7, Hamburgban 9-12, Krakkóban 12-17%.

E1től is eltérő azonban a személyes vágyak és lehet6ségek közötti összhangról
kialak,1all nézel. leglöbb reménnyel a bécsiek lekintenek jövőjükre (3,721, a legke
vesebbel a krakkóiok 13,131. Budapest 13,32) Hamburggal (3,501 és Amszterdam
mol 13,35) egyült a középmezőnyben foglal helyet. Az egyes kerületek közölli
összhang Bécsben [szórós: 0,921 és Amszterdamban I0,941 a legnagyobb, Krak
kóban ( 1,22) a legkisebb. A személyes sorsukkal szemben teljesen reményvesztel
tek orónyo is Bécsben a legkisebb 12-3%1, Budapest és Hamburg 1-1 kerületében
eléri a 8%-01, Krakkóban pedig a 13-14%-01.

A szabad idó eltöltése a vizsgált vórosakbon eltérő képel mulat. Különbözik a
feszültségoldás és információszerzés e fontos terrénuma nemcsak vórosonként, ha
nem városrészenként is, olyannyira, hogy - nem ebben az egyellen dimenzióban
- nagyobb lehel a hasonlóság kél különböző város egy-egy vórosrésze közöli,
mini egyazon város két kerülete közölt.

A boróli lársosóg szerepe orszógonkénl nagyon különböző, és semmiféle ösz
szefüggésl nem mulal a vizsgált terülel szociólis helyzetével. A preferencia-sorrend
ben első helyen van Amszlerdom és Bécs (a megkérdezeltek 90-92%-a nyilalkozoll
úgy, hogy ez a szcbodidö-eltöltés fonlos vagy nagyon fonlos formójol, amit Ham
burg és Krakkó kövei 183-86% között], a sori Budapest zárja (Ferencvárosban a
megkérdezeltek 74, Budafok-Télényben 79%-0 nyilatkozolt az említell Iorrnóbon].

A moziba jórós sehol nem tartozik a szabadidő-eltöltés legkedveltebb formái
közé. Ebben o lekinlelben azonban mór nemcsak a vórosok, hanem azokon belül
az egyes vórosrészek közöli is jelenlős eltérés rnutotkozott Ezl meggyőzően mulal
jo a 9. számú töblózot,

Hasonlóképp nagy a szórödös mind a vórosok, mind az egyes vórosrészek kö
zött, ha ezt vizsgóljuk: jór-e a megkérdezel! színhózba, koncertre. A ,soha' választ
adók legnagyobb orónybon Hamburg és Krakkó munkósnegyedeiból kerülnek ki
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9. u6mll 16bl6zol

Vóro>lcerola1ek •• szabadld~ l.
vóro,- k..ole1

Amuterdom Buda pest Honcu,g Kralck6 Bks

jdrrno>:Í>o' t f ll }j Ij l JjJ ~ a.8
.:!l N .;; .15 C)

1 lsohol 36 40 45 34 58 46 50 55 39 46
1+2 66 55 81 67 86 81 85 88 67 77
3+4 35 35 19 33 14 19 15 13 33 23
4 !nagyon gyok,on) 9 10 4 5 5 2 2 2 15 6

(57, illetve 53%), de nem sokkal marad le mögönük Krakkó mósik kerülete (53%).
tovöbbó mindkét amszterdami negyed (50, illetve 51%). Ebből a megközelítésből
Bécs és Budapesl .jobbik" kerülete szerepel! a legjobban (35, illetve 37%).

Az élleremlóto9otós 9yokorisó9a utolóst jelent a szobodidö-eltöltésl szokósok
ra is, de a vagyoni [ölét megélésének egyik fokmérője. Aligha meglepő az is, hogy
a legnagyobb gyakorisóggal mindkét bécsi, valamin! a .jobbik" hamburgi kerület
lakói lólogoljók ezeket az inlézményekel 167-73%). A sor rnósík végén Budapesl és
Krakkó, azoknak is szegényebb kerületei óllnok (23-35%). Amszterdam (o mór em
líten 67% mellen a mósik kerület 43%) és Hamburg 139, illetve 52%) erősen meg
oszlott, lólvónyosan tükrözik vissza a [ölét különböző lépcsöfokoit.

A szobodidö-ejöllés bevett módja, ha az egyén szociális tevékenységet folytat. Leg
olóbbís olyan orszógokban, ahol a munkamegoszlós jellegéből és szómos mós lénye
zö halósóra (egészségi óllopol nyugdÍjoskorban, viruló NGO-k sJb.) oz embereknek
marad erre lordílható szabad idejük. Ebböl a szempontból a legkedvezőbb helyzet
ben Amszterdam van la megkérdezellek 33, illetve 42%-o nyilatkozoll úgy, hogy ilyen
tevékenységet gyokron vagy nagyon gyakran végez), a legkedvezöllenebben Krakkó
mindkét kerülele 15, illetve 6%) és Ferencvóros 18%) von. Mindozonóhal e tevékenysé
gek vélhetően komoly hogyomónyokro is épülnek. Móskülönben nemigen volna érthe
ló, hogy az elöbbí vóloszt Bécs mindkét kerületében kevesebben l 11-11 %) odtök, mini
Budafok-Tétényben 113%), s Hamburg is messze von az élvonaltól 119, illetve 14%).

Az egyesületi, il letve a klubélet inlenzilósa sokban hasonló alapokon nyugszik,
mini az előbb lórgyoh kérdéskör. Tovóbbí értékelés helyen ólljon in az erre vonal
kozó eredményeket muloló 10. szómú tóblózot.

Figyelme! érdemel, hogy a diszkóba járós sokban hasonló .nemzeti" jellegzetessé
geket mulat, mini az előbb emlílell kél szcbodidó-ellöhési forma ( 11. szómú tóblózol],
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10. ,zómú lóblózol
V6toHar1Jle1ek 6>=badld6!M6sek 2.

vó1os-b r1Jle1

Amszler dom Budo pe,t Hamburg Kro k.lcó Bécs
Jór egyesOlelbe,

l t~ -ti~bbai t l }i II i .,, i
~ ~ -0 eicl! ~ 6 rJ 8. ..... 0

~ N t ~cl5 a; j -0
C)

1 (soho) 53 39 84 74 66 65 92 94 63 64
1+2 62 51 91 85 74 75 94 95 73 74
3+4 38 49 9 15 26 25 6 5 27 26
4 (gyak,an) 20 27 5 6 19 17 3 2 17 17

11. s.zómú lóblózal
Vdfo>«erfll e!ol: 6s sza~h6sek 3.

vóros-bn>lel

Amszt erdam Budapesl Hcmburg Krak.lcó Bécs

JdrcimóbaV j e>

}=1 li Ij l :1!1,. il ~ ~ &. !! "
~ N 1 1i s l! j ..... ~

V) C)

1 (soha) 55 62 84 77 86 73 79 81 74 72
1 + 2 72 74 94 88 93 89 91 91 84 85
3+4 29 26 6 12 7 11 9 9 16 15
4 (gym,an ) 9 8 2 4 2 2 2 2 9 7

Az aktív sportolós kétségtelenül mind egészségmegőrző, mind közösségformóló ere
jénél fogva fontos része o szabadidő-tevékenységnek. A koröbbí indokok miatt nem
meglepő: Amszterdam és Bécs szerepel a listo élén, Budapest és Krakkó (ezen vó
rosoknok is oz elesettebb kerületei) a sor végén. Budapest XXII. és Krokkó .jobb" ke
rülete közé csak Homburg hötrönyosobb helyzetben lévő kerülete ékelődik be.

Minden karosztóly legkedveltebb szabadidő-eltöltési formója o séta és a klrön
dulós.' Hamburgot kivéve, ahol ezt mindkét kerület megkérdezett lakossógónak
mintegy fele nagyon kedvelt időtöltési formónok tekinti, a többi vóros kerületei kö
zölt jelentős az eltérés. Azonbon még o .gyengébben teljesítő" kerületek sem kö
zelílik meg ozl o negatív rekorder, omil csaknem egységesen a magyar főváros
míndkél kerülete felmulol (33, illerve 27%).

7 Ez o~o le"ll)'el l:hd6M,en nem sze,opeh, ezfrl csok 4 ,óms O,szehosonlDOsóravon lehet65'1g.
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Összefoglalva a szabad idó eltöltésének jellemzőit, az a nem túl biztató kö
vetkeztetés vonható le, hogy régiónkban erre nem a közösségi élet különböző ler
rénumai o legjellemzőbbek. Az indokolás ugyan e felmérés által nem bizonyítha
tó, azonban mós vizsgálatokból eredeztethetően megalapozottan vélelmezhető:
a magyar és a lengyel Is itt a sor folytatható volna) polgárok jelentős részének
ezekre a szabadidő-eltöltési lehetóségekre részint ideje, részint megfelelő anyagi
hóttere, s igen gyakran az említettek egyike sem 611 a kívánatos mértékben rendel
kezésre.

A közérzet szempontjából fontos, hagy a lakosság bízhasson a klszolqölósóro,
érdekeinek védelmére létrehozott és általa finanszírozott intézményekben. Ha azt
vizsgáljuk, hagy az egyes intézményekbe veteti bizalom milyen fokon 611, a követ
kező képet kapjuk I 12. sz. lóblózol].

12. szómú lóblózal
Vóro,l akók blzalma az lnt6zm6nyekbon

A VÓrosok ranghalya

Blzalom l6s Budapes1, valamint a ,z6l,6 helyek óriag611ékaJ

Amszterdam Budapest Hamburg Krakkó Bócs

oz egészségügyben 3 4 (3.221 2 5 (3.13) 1 (4.13)
oz egyhózolbon 5 (2,81) 412.89) 3 1 13.30) 2
o szoci 61is intézrn6nyekben 5 (2.78) 3 (2,91) 4 2 1 (3.34)
oz óllom 6110l lélrehozon

mog6ninl6zm6nyekben 2 4 (2,96) 3 5 (2.80) 1 (3,631
oz ;liúsóg; jólé1; ln16zm6nyelben 3 4 (2,96) 5 (2,85) 2 1 (3.29)
o rend6,ségben 5 (3.10) 4 (3,241 1 (3,671 3 2
o bórósógolbon 3 4 (2,901 2 5 12.78I 1 (3.56)
az iskolarendszerben 4 3 (3,45) 5 (3,181 2 1 (3,681

Lótható, hogy ebből a szempontból a legjobban a bécsiek, a legrosszabbul a ma
gyarok érzik magukat. Valamennyi vóros polgórónak van egy-egy olyan intézmé
nye, amelyikre úgy gondolja, hogy lómaszkodhat. (Az itt nem jelzett, az egyes ke
rületek közötti olykor nagy szórósértékek azonban arra utalnak, hogy ez a
mególlapílós is olykor csak egyik vagy másik kerület lakosaira érthető.) A polgórok
véleményét figyelembe véve a többségnél ínköbb bízhatnak a hamburgiak a rend
őrségükben és az egészségügyi szolgóltatósukban, az amszterdamiak az állam
által létrehozott magóninlézményeikben, a krakkóiak az egyházban, a szociális és
az ifjúsógi jóléti intézményekben. Az is látható azonban, hogy ezek a bizalmi ér
tékek óltolóbon és egyenként is nagyon eltérőek. A bécsiek sokkal inkább bíznak
egészségi, mini egyéb intézményeikben. Az előbbihez képest nóluk is a szociális
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és oz iljúsógi intézmények megílélése sokkol rosszabb. Ugyanez o mósik végpon
ton is jól észlelhető.

Budopest kél kerülelének lakossóga összességében legtöbbre az iskolarend
szert, közvetlenül ezt követően o rendórséget és az egészségügyet becsüli. legke
vésbé bízik az egyhózokbon, a bírósógokbon és a szcciölls intézményekben.
Nem nehéz észrevenni: ez o rongsorolós jelentősen eltér ottói, omil o média köz
vetítésével hangadó közvélemény.formólók gyakran elhitetni okornok velünk. Csu
pön egyetlen lépést teszünk okkor, ha ebből a következő következtetésre jutunk:
vélhelóen mind a mindennapi, mind a bűnözés/ól való Félelmeink és szorongósaink
mérséklésében azok az inlézmények lehetnek a leglöbbel, amelyekben az embe
rek megbíznak. Akkor is, ha ez a bizalom korántsem teljes körű és töretlen.

A szabod idő ehöhéséröl mór volt szó. Arról még nem, hogy miként érzik az em
berek magukal közvetlen környezetükben. A tovóbbiokbon ebből o kérdéskörből
emelünk ki néhány jellemzó adatot.

A megkérdezettek többsége szívesen lakik ;elenlegi lakóhelyén, bór vóroson
kénl és városrészenként nem azonos mértékben. leginkóbb Krakkó és Bécs lakói
kedvelik lakóhelyüket, legkevésbé a budapestiek. Uellemz6 hogy o lakóhelyüket
egyáltolón nem kedvelők aránya o többi vórosbon 2-8% közölt mozog, Budapest
két kerületében azonban egyorónt 24%.) Abban az esetben azonban, ho a lehelt
kérdésnek o rnósík végponljól nézzük (nagyon szerel jelenlegi lakóhelyén lakni),
két városban is jelentős eltéréseket tapasztalunk. Így Amszterdamban 12, illetve
30%, Budapesten 27, illetve 40%. A lakóhelyüket nagyon kedvelők orónya vala
mennyi vizsgóh kerület közül Budafok-Tétényben mulollo o legmagasabb arónyl.

A következő kérdés az elöbbí válasz indokót kereste, és o megkérdezel/ lakó
kerülelének almoszféró;a ulón érdeklódött.

Lakóhelyüket a krokkóíok szeretik a leginkább (3,96), őket követik a bécsiek
(3,86). majd a hamburgiak (3,77). az amszterdamiak (3,68). a sori a budapesti
ek zárják (3.18). Ellentétben a többi vórossol (ahol ez az arány 2-8% közölt moz
gott), a magyar íövöros két kerületében az emberek 24-24%-o nyilatkozott úgy,
hogy kifejezetten utóljo azt a kerületet, ahol lakik. Ugyanakkor a kerületüket kedve
lő emberek orónyál tekintve ez a specialitás mór eltűnt: Budafok-Tétényben laknak
o vizsgó!otbo bevont kerületek közül legtöbben (40%) olyanok, akik kifejezetten
szerelnek itt lokni. A budapesti kerületek lokossógo tehát abban különbözik a röb
bítöl, hogy szélsőségesen polarizált.

Ezt követően az indokokat kerestük. A következő kérdésekre kopott rangsor so
kat elórul ezekről ( 13. szómú róblózotl.

E9'1etlen amszterdami kerület kivételével o megkérdezettek több mini 80%-a a kör
nyékbeli lak.osokol barótsógos embereknek tartja, s ugyoncsok egyetlen budapesti ke-

IRK FERENC
Vóto sí bizJon:óg, nogyv61o>i búnmege l6ú ,



13. sz6mú 1óblóz01

Vórollol.lk kt.z"21e!e

A vómsok ronghelye

Jellernm~ (6s Budapest, valomint a~helyelcótlag6rMke)

Anw:!erdam Budapest Hamb<#g Krakkó 84lcs

csolódio, almoszfé10 513.741 413.961 3 114,20) 2
tiszrosóg 4 213.14) 512,81) 3 l 13.49)
biztonsóg érzete 3 413,40) 2 513,11) 1 (3,83)
csendes 4 l 13,73) 3 5 (3.15) 2
borólsógo, 4 l 13.82) 5 (3.13) 2 3

rülel !XXII.) kivételével hasonló magas arónyban larljók jónak a helyi tömegközleke
dési. A lakhatósi költségek megíléléséről azonban mind az egyes vórosok, mind azok
kerületeinek lakossóga nagyon eltérően vélekedett: leginkóbb Hamburg 170.85%) és
Bécs egyik kerületében 187%) ítélték jónak a körülményeket, legrosszabb véleménnyel
pedig Amszterdam egyik 143%). valamint Krakkó mindkét kerülete 155, illetve 57%) vé
lekedett. Budapest mindkél kerülele 169, illelve 67%) a középmezőnyben foglalt helyet.
!Ugyancsak 67%-os arónyban vélték megfelelőnek a lakhatósi költséget Amszterdam
és Bécs rnósík kerületében.) Az üzletekkel való ellótollsógról Krakkó [mindkét kerüle~
ben 98-98%) és Budapest IX. kerületének lakosai 194%) nyilatkoztak leginkóbb pozití
van, Amszlerdam 177, illetve 72%), de különösen Hamburg egyik kerüleiében 167%)
az előbbieknél jóval kedvez6tlenebb kép alakult ki. Az esti szórakozóhelyek hióny6r61
legkevésbé Krakkó egyik kerületében panaszkodtok 173%-0s elégedellségi szini), míg
a hamburgi megkérdezettek adtak legnagyobb orónyban negatív véleményeket ( 16,
illetve 20%-0s elégedettségi szint). A kerületen belüli sponolási lehel6ségekkel legin
köbbHamburg 161, illetve 68%), valamint Bécs egyik kerülete (68%), legkevésbé Buda
pesl XXII. kerülele (38%) és Amszlerdam egyik kerülete (33o/o-0s aróny) volt elégedell.

A kerülelen belüli bizlonsógérzel és a kerülelen belül szolg616 rendőrségbe vet
he/6 bizalom nem feltétlenül mozog együtt. Leginkóbb Bécs egyik kerületében
(87%), legkevésbé Amszlerdam egyik kerületében (53%) bíznak a helyi rendőrök
ben. Hamburgban 172, illetve 78%). Budafok-Télény (76%), Krakkó lörténelmi vóros
részében (75%) és Bécs rnósík kerülelében (75%) magas arónyban bíznak a rend
őrségben. Ugyanez a bizalom közepesnek mondhaló Amszlerdam (60%),
Ferencvóros (62%) és Krakkó lckótelepí vórosrészében (63%).

A szomszédokkal való kapcsolat Krakkóban, Hamburgban és Budapeslen
(77-85% közöli) ínköbb jellemz6, Amszlerdomban és Bécsben a kopcsolalról be
szómolók arónya alacsonyabb (6669%). A baróti kapcsolatról beszörnolök köré
ben egyik irónyból kiemelkedik Krakkó (74-76%), mósik irónyból Bécs (43-45%), il-
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lelve Budapesl (40-49%) és Hamburg egyik kerülele (45%). Az emberek többsége
úgy véli: ha bojbo kerül, szóm,1hol szomszédjára. Azonban itt is vórosonként és ke
rülelenként [elentös ehérések mutoikoznck. Ez lálhaló a 14. számú róbiózoibon.

14. szómü roblózol
Vór<»le,de rek lakólnok bizalma a szomszédokban

'l<ltos-brOle r

Amszlerdam Budape,t Hamburg Ktakkó 86cs
Szómlhat
szomsdc!jd ra9 11 { li lt Ij

~
i!l1f l i

1 ~ ~ 3!

]l ~] 8. ,g a!
~ N 1 j ~

nem 30 23 37 20 18 27 20 18 48 36
igen 70 78 63 80 82 73 80 82 52 64

A közösségi kopcsolot megéli élménye a kőrnyezel kellemesebbé tételéér! együt
lesen kifeilell eröfeszílések sora. Ebben legaklívabb Budafok-Télény (77%), omil
Hamburg egyik kerülete kövei (60%-kol) és áhalábon Budopesl (Ferencvóros: 51 %,
azonos arányban Amszlerdom egyik kerülelével), míg az ilyen levékenységben
részi vevők aránya Bécs egyik kerülelében o 26, o másikban a 43%-01, Amszler
dom másik kerülelében o 33o/..ol éri el.

Öt város prevenciós módszerei

A bünmegelózésnek számos lehelósége von, amelyeknek akár csak vózlolos be
muloláso is meghaladná e lonulmány kereleil. Kél fonlos lerülelél mértük fel: egy
részi o fehóró iellegú levékenység oklivilásárál. másrészl az oklív megelózés gyo-
1.orloláról szereztünk információkol.

Elsókénl ozt vizsgólluk: honnan kophol leginkább az egyén segílségel ahhoz,
hogy kellemetlen élményeit másokkal megoszlvo o íovóbbí hasonló lámodósok e~
len az eddiginél sikeresebben ludion védekezni. Ez o konfliklusok kibeszélése. Az
egyes lársodolmok ehéró kuhúráio számos eseiben mulolkozotl meg. Ami közös vo
nós: a csolöd obszolúl prioritása. A részlelek o 15. számú lóblózotbon lótholók.

A búncselekmények oklív megelőzése számos környezeli lényezó holósóro le
het sikeres. Az egyes városok, ezeken belül a kerületek ezeknek az - áholunk me
nüként felkínál! - ölleleknek elléró fonlosságot tulaidonílotlak. Erről a 16. szómú
töblózot ad eligazí lósl.
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15. 1Zómú tóblózot
Vóro>«erilletek konlltbwldbeszélé.l lónnnol

v6ros-kert>ler '
Amutardom Budapest Hamburg Krold<6 B6cs

leginl:óbb...

t { '?,:=i ,~ ij Ij ~j~ ~ 8 e 11.8 1 e .- ~.. i .;; cl50

.. e csolódjóYCI 90 90 89 92 93 91 87 91 86 95
... o klubbon 42 47 7 18 31 23 5 5 22 29
. .. a .szomsz,kokkol 53 69 52 61 78 63 76 78 56 72
... a munko 16,soivo l 85 82 57 62 88 80 73 73 52 57
... o borótoivol beszélget 94 90 81 82 87 93 85 87 93 94

16. szómú tóblózot
Vórosok prevanc:16, orleret

Prevendós Olletek fogodóso oz egyes vórosok részéról,

Alegfobbmódszer o \'Órosok e szeMnH rongholyo
(6s Budopesr, valamint o szélsd helyek órlogértél<ela kenllerben

Amszrerdom Budopesl Hamburg Kraldt6 B6cs

jobb löz,,;l6gílós 2 1 13.401 512.74) 3 4
lérligyekl 2 312,98) 512,67) 1 (3,88) 4
lokossóg együHmúkodése o helyt

rend6rséggel 3 513,20) 2 1 (4,09) 4
kevesebb 61l6tholotlon hely 2 5 (3,05) 3 1 (3,95) 4
isztóbb ulcók, parkok 1 (3,99) 512,961 2 3 4
mogónbizlonsógi cégek 1 (3.39) 312.84) 512,59) 2 4
polgórclrség ljórclröz6 polgórokl 113,531 3 (2,981 5 (2,271 2 4
tobb sport, szobod ídös eUogloltsóg 2 513,16) 3 1 (4,41) 3
lokossóg bevonóso o kerület Ogyeibe 2 5 (2,91) 1 (3,901 3 4
i~oloi erőszak megelőzése 4 5 (3,101 1 14,49) 2 3
o szoció lison elesel! csopertck fobb
gondozóso 2 5 (2,971 3 114,26) 4

erőszak szigorúbb büntetése 3 5 (2,84) 2 1 (4,621 4
tobb rendclr oz utcókon 2 513,16) 4 1 (4,581 3
tobb hotolom a rencklrségnek 2 513,171 3 1 (4.37) 4

Három város hat kerülete

Az. eredelileg öt vórosra kiterjedő kvantitatív kutolós eredményeinek ismertetése ez
alkalommal hórornro korlólozódik. Ezek közül kettőt-kettőt a koróbbi (Budopest
Bécs], illelve a legutóbbi (Budapest-Krakkó) történelem szórnos ponton kötött össze.
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A prezenlóci6 érinli a kriminólis viklimiz6ci6 lémokörél, benne a lényleges óldozol-
16 vólós nogysógól és az óldozonö völósiól való félelem nagysógól és minóségét.
Ez! a megkérdezellek környezelükról olkololl vé leményének összehosonlíló érlékelé
se köveli, végül a jövő kil616soir6I alkololl vélemények összegzésére kerül sor.

Félelem, szorongás

A hörom vóros közül kellől-kellól a lörlénelem különböző szokoszóbon szómos
olyan kapcsolol füzöll össze, amelynek kuhurólis klhotöscí mindmóig nem múllok
el. Budapesl és Bécs évszózodokon kereszlül egy birodalom részei voltok, Budo
pesl és Krakkó - lúl a több évszózod előtti közös óllomisógon - a mösodík vilóg
hóború ulón csaknem fél évszózodon kereszlül larlozoll egy polilikoi tömbhöz. A
kuhurólis és politikci gyökerek és delerminónsok szómos óllélelen kereszlül napja
inkban is holósl gyakorolnak a .hélköznapi" viselkedésre, és befolyósoljók az em
ber beóluódösót a környezetéhez. Az okíuolís miliőből érkező holósok megélése
és megílélése, a lehetséges és célszerú vólosz-viselkedések reperloórjo nagyrészt
ollói függ, ahogyan valamely jelenséghez viszonyulunk, amilyen vóloszlehelősé
gek közöl! von módunk vóloszloni. Különféle lórsodolmokbon - nagyrészt a ho
gyomónyok erejénél fogva - ugyanarra a jelenségre mós-mós vóioszreokciök le
helségesek.

A negolív élmények !mini példóul bűnözés] nem csak a slaliszlikoi szómokbon
kifejeződő mennyiségükben és minóségükben halnak rónk. Az élmények megélé
se ottói is függ, hogy milyen a viszonyunk környezelünkhöz. A szokollonsóg, az is
merellenlől való félelem éppúgy növelheti az ember szorongósól, mini ahogy csök
kenlheli ez! az érzési az a meggyőződés, hogy szómílhal a közvetlen és a
lóvolobbi környezet segílségére.

Kttndulósi alap a felmérésnek az o mególlopílóso, hogy a három vóros megkér
dezett lakosságának közvelfenül megélt {direkt/ és közvetlen környezete által meg
élt (indirekt/ viktimizóciós lerhelése közel azonos. Tény, hogy a vórosoknok csupón
két-l(él morkónsan különböző (összesen hall kerülelének elemzésére kerüli sor, s
lény az is, hogy az egyes vórosokbon a megkérdezellek, illelve környezetük óllol
megélt viklimizóciós meglerhelés súlyponljai ehérőek. Ezek a kerületek és vórosok
közölli különbségek a végső összegzéskor azonban kiegyenlílődlek.

Mindezek ismerelében azl feltételezhetnénk, hogy a szúkebb és a lógabb kör
nyezetben, 10„óbbó a nagyvilógban jelenlkezó, szorongós! előidéző lényezőkről
is hasonlóan vélekednek a hol kerülerból, illelve a hórom vórosból megkérdezel! la
lcosok. Az eddigi odorfeldolgozósok ezl a hipolézisl egyérlelmúen cófoljók. Ebből
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pedig az következik, hogy m6s-m6s okok idézik elö ezeket o félelmeket és szoron
gósokol. Ha pedig ez így von, okkor o bűnözés elleni fellépés, méginkóbb o bú
nözéstöl való félelem csökkentése a vórosi, egyazon vóroson belül pedig o kerüle
ti sojólosságokhoz igazodó eszközök és módszerek olkolmaz6s6vol lehel
eredményes. A kulolós egyik fejleménye oz unilormizált prevenció alkalmazhatósó
góról eddig vallott felfogás újragondolása lesz.

A hórom vóros polgórai a direkt vagy az indirekt víktírn ízóclót eltérően élték
meg és dolgozlók fel magukban. Ez, a sérelem okozósót követően, o bűnoréstá!
való félelem szintjének eltérő változásábcn volt mérhető: Bécsben okör a közvetle
nül, okor a közvetve óldozolló vólós ulón, a koróbbínól nagyobb félelemben élők
arónya szignifikónsan kisebb volt, mini Budapesten és Krakkóban.

Budapest és Bécs lakossóga, a Krakkóban élőkhöz képest, sakkal kevésbé fél at
tól, hogy közvetlen lakókörnyezete kőzterületein fizikai tómadósnak eshet óldozatul.

A búncselekményeknek nem minősülő, azonban sok vóroslokó biztonsógér
zetél, nyugalmól és jó ízlését kedvezőtlenül befolyósoló devións jelenségeket
(mini hiónyos közvilógílós, romos épületek, graffitik, személ, csavargó fiatalok,
koldusok, zaj, vandalizmus stb.] legkevésbé Krakkó roleröl]o. amelyet Budapest
kövei. Az előzőekhez képes! e megnyilvónulósakal Bécs lakosai sokkal lnköbb
elviselik.

A város egészében jelentkező kellemetlenségek [okór olyan szoclólls gyö
kerú problémók, mini példóul munkanélküliség, szegénység, ulcoi köbüószere
zés, környezetszennyezés, okör olyan kriminólis problérnók, mini példóul a bü
nözés, a korrupció, a külföldiek elleni bünelkövelés, a külföldiek óltol elkövelell
büncselekmények) megítéléséről kapoll informóciók azl mulaljók, hogy az ernlt
lell jelenségek a legnagyobb problémól a krakkóiaknak, majd ezt kövelően o
budapestieknek okozzók. E kél vóroslól messze lemarad Bécs palgóroinok ér
zékenysége.

Ezen ismeretek birtokóbon nem meglepő, hogy o globális félelmek (ilyenek pél
dóul a vilógmérelú környezetszennyezés, o nukleóris er6múvek lehetséges holósoi,
a tömeges munkanélküliség, o nyugati és az íszlóm vilóg ellentéte, o nemzetközi
bűnözés vagy a terrorizmus jövőre gyakorolt halósai) is leginkóbb Krakkó lakosai
körében a legelterjedtebbek. Bór a globólis félelmek méretei! tekintve Krakkó egé
sze még a koróbbíoknöl is nagyobb lóvolsógro került Budapest kél kerületének ól
lagérlékélól, azonban ezúllol a magyar vóros kél kerülete is nagymértékben elté
rő véleményt formól. A bönözéstöl lényegesen kevésbé fertőzöll budai kerület o
leginkóbb szorongó Krokkóhoz közelít, míg oz évtizedek óla magosabb bűnözés
sel együll élni kénytelen pesti kerület szorongósi szinlje a legalacsonyabb érléket
jelentő Bécs mindkél kerületét alulmúlta.
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Közérzet

A jó vagy o rossz közérzelel lényegesen befolyásolni képes számos tényezó {ilye
nek például a bizonytolansógérzés, a zajos, koszos környezet, az elégtelen nyug
d'I, az elérhetetlen rendőrség, a szomszédokkal való kapcsolattortás rossz rnínösé
ge stb.) vizsgálata szerint bár ezek egyenkénti fontossága városonként, sói
kerületenként is eltérő, végső soron a hórom területi egység összességében mégis
nagyjából azonos képet mutat.

Az elöbbi kérdésnek tulajdonképpen egyik olkérdéseként is lehet tekinteni o
szabadid6-felhasznólós módját. Bécshez képest a mósik két város polgóroi sokkol
kevésbé veszik igénybe o testi és lelki egyensúly, a jó közérzet megórzéséhez fon
tos lehetőségeket [rnozlbo, színhózbo, egyéb szórakozóhelyekre, éttermekbe já
rós, sportolás, kirándulós). Az okok részben jól ismertek: Bécshez képest Budopest
és Krakkó lokossógónak lényegesen nagyobb része fordítja szabad idejét (munka
időn kívüli idejét) is munkavégzésre. Ehhez társul oz életszínvonal lényeges különb
sége egyrészt Bécs, másrészt Budapest és Krakkó között, ami miatt oz utóbbi két
vóras polgóroinok többsége bizonyos szabadidő-tevékenységeket mo még nem a
realitások, hanem a vágyok körébe sorol.

Három város prevenciós módszerei

Eltér a három vóros megkérdezett lokossógo abból a szempontból, hogy kikkel be
széli meg problémái/, továbbá, hogy mennyire használja ki a közösségi eszmecse
re lehetőségeit. Krakkóban lesznek leginkább kísérletet ilyen kommunikációra, Bu
dapest és Bécs ebből a szempontból közel azonos arányban, de kisebb aktivitást
mutat. Mindhárom helyen leginkább a család az a közeg, amelyik alkalmasnak
mutatkozik ilyen véleménycserékre. Ezt követi mindhárom városban a baróti kör,
majd a szomszédság. Krakkóban nagy szerephez jut a munkahely, míg Bécsben,
ahol a munkahely a másik két városhoz képest olórendelt szerephez jut, előtérbe
kerül a pub-beli (kocsmai?) ismeretségi kör.

A hatékony búnmegelőzés szempontjából nem közömbös, hogy a városlakók
mennyire bíznak azokban, akik életük, egészségük bizlosílósóban jelentős szere
pet játszanak, vagy legalábbis ilyen funkciói kellene hogy betöltsenek. A rendelke
zésre 6116 adatok szerint Budapest és Krakkó egyfelől, Bécs másfelől teljesen elté
rő képel mulat. Az egyházai kivéve (Krakkóban) valamennyi, a vizsgálatba bevont
intézmény úgynevezett bizalmi indexe a két közép-kelet-európai országban szigni
fikánsan alocsonyabb, mini Bécsben. Egyrészről Bécs, másrészt Budapest és Krak-
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kö lakosainak véleményei leginkóbb az egészségügyi és a szociólis hólózotról, az
óllom óltol olcpüou, de magánkézben működő inlézmények.ról lérnek el. Budapest
és Krakkó lakossága -Bécshez képest - sokkol kevésbé bízik oz igozsógügyi szer
vekben is. Egyes esetekben az emlnell intézmények irónli bizalmat kinyilvánnó bé
csi megkérdezellek orónyo több mini kétszeresen haladja meg akár a budapesti,
akár a krakkói polgárok bizolmónok. orónyól.

A bűnmegelőzés lehetőségeinek kíoknózösóbon a közeli és távolabbi környe
zetével legelégedetlenebb Krakkó a legaktívabb. A másik pólust Bécs jelenti, meri
a megkérdezel! lakókat ebben a városban érdekli legkevésbé a kriminólprevenció.
A búnmegelózési lehetőségekről Krakkó vallja a leginkább konzervatív nézeteket.
111 a legmagasabb a szigorúbb büntetési, a több hatalommal felruhózoll löbb rend
őri követelők, tovébbó a videomonilarak.bon és a mogónbizlonsógi cégek. bún
megelőzési tevékenységében bízók aránya. A k.rokkóiok a rnósik kél város polgó
roinól lájékozallobbok, meri az ő körükben o legnagyobb azok orónyo is, akik az
iskolai erőszak, a jobb szoclólis ellólós vagy a fiataloknak száni több és jobb szo
bcdldö-kíhosznólóst lorljók fontosnak.

Összegezés helyeit ezúllol csak néhóny kövelkezlelés levonásóro von lehető
ség. Ezek a következők:
l) A különböző városoknak a vizsgálatba bevont kerületeiben, o megkérdezel! sze

mélyeket ért közvetlen vagy a közvetlen környezetüket ért közvetell büncselekmé
nyi terhelés közel azonos.

2) Ennek ellenére a három különböző városban az emberek többsége eltérően rea
gál mind a büncselekményekre, mind a környezetükben jelentkező kedvezőtlen je
lenségekre. Ebben vélhetően a kulturálisan determinált - időben közeli és távolab
bi - hagyományok jelentős szerepel jótszanok.

3) Bécs megkérdezel! lakóinak többsége a tradicionális értékekben bekövetkező vél
tozósokot éppúgy, mini a deviancia legkülönbözőbb formáit nagyobb távalsógtor
tóssal és nagyobb belenyugvással fogadja el, mint az e jelenségekkel főként csak
az utóbbi évtizedben szembesülni kényszerülő Budapest, s különösen Krakkó lakói.
Feltételezhető, hagy ehhez a különbséghez nagyban hozzójórul a hivatalos intéz
ményekbe vetell nagyobb [Bécs] vagy csekélyebb !Budapest, Krakkó) bizalom. A
bizolomhiónynak - Budapest és Krakkó esetében - a másfél évtizede lezajlott
rendszerváltáson ólíveló, mind a múltból eredezletheló, mind a jelen valóságából
származó tapasztalati okai vonnak.

4) A nehezen megélt gyors vóltozósokot és az állomopparótussol szembeni nagyfo
kú bizolomhiónyt Krakkó két kerületének. megkérdezelljei o bünmegelőzés érdeké
ben lonúsíloll oklivitóssal ellentételezik.. Ugyanez a menlolitós azonban o közintéz
ményekkel szemben o Krakkóhoz hasonlóan nagy fenntortósokkol élő
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budapestiekre nem jellemző. A magyar fővóros kerolelelnek lakói nehezen veszik
ludomósul a ltörnyezelükben beköverkezell vóllozósokal. Nem csak a közinlézmé
nyeikbe velell bizalom alacsony, de kezdeményezőkészségük is a kedvezórlen je
lenségek megelőzése érdekében. Hasonlóan alacsony a kezdeményezőkészség
Bécsben, ahol azonban - az előbbi kél vóros lakóival ellenlélben - a lakossóg
nagy része úgy érezheli, hogy a közinlézmények megvédik a környezel kellemet
lenségeivel szemben.


