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• EU támogatású kutatási projekt (Horizont 2020)

2015 május – 2017 április

• 7 partnerintézmény 

spanyol, olasz, angol és francia intézmények

• Kiindulópont: csökkenő bűnözési ráta vs. növekvő bűnözéstől való félelem

• Cél: a bizonytalanságérzet vizsgálata és kezelése

A MARGIN projekt



A bizonytalanságérzet dimenziói

• Objektív dimenzió
rendőrségi statisztika + áldozattá válási kérdőívek

• Szubjektív dimenzió
bűnözéstől/áldozattá válástól való félelem

+ !
• Társadalomgazdasági dimenzió

társadalmi egyenlőtlenségek  szociális bizonytalanság
• Társadalomföldrajzi dimenzió 

„szomszédsági hatás” (környék jellemzői, pl. közösségi 
kohézió és hiánya)



• Mélyinterjúk
• intézményi, civil + marginalizált szószóló: a környék és a helyi 

biztonsági problémák

• Résztvevő megfigyelés
• Hős utca és Pongrác telep: 6 hónapos megfigyelési időszak: a 

problémák feltérképezése

• Kérdőívezés: 
• Olaszországban 15000 fő, Budapesten validálási céllal, 50-50 fő

 3 probléma definiálása: fókuszcsoportos beszélgetés
• 6 helyi szereplő: önkormányzat, rendőrség, intézmények, civil 

szervezetek
• a 3 probléma felvetése és a megoldási utak keresése

Kutatásmódszertan



• betöréses lopás (?): fővárosi szintű probléma
• társadalmi kirekesztődés

• társadalomgazdasági depriváció és területi szegregáció
• ellátórendszerből való kiszorultság és területi stigmatizáció

• lakhatási problémák
• bizonytalan jövő : bontás?
• nagy fluktuáció vs. közösségi kohézió (?)  kapcsolatok 

elvesztésének veszélye!
• kábítószer-fogyasztás és -terjesztés

• szocializációs tér 
 sérülékeny csoport 

kriminogén környezetben

Eredmények

Fotó: ATV riport

Kriminológiai és társadalmi 
problémák koncentráltsága



„Igazából maga a Hős utca olyan, mint egy nyílt drogpiac. 
Bármi van, a kisgyerek már beszól a csávónak, hogy ne itt lődd 
magad, menjél arrébb. Itt az a legszörnyűbb, hogy gyerekek 
nőnek fel úgy, hogy amikor először találkozol vele, akkor még 
nem beszél semmit, másodszor mikor találkozol vele, azt 
mondja, hogy a néni tűt szed? … Ez teljesen olyan, mintha a 
városnak ez egy olyan része lenne, ahol legális minden.”

Eredmények

Fotó: ATV riport



• Betöréses lopások
• klasszikus megoldás: több rendőrjárőr és kamera a Hősbe

• Kábítószer-fogyasztás és terjesztés
• prevenciós és szabadidős programok fiataloknak
• + új programok (pl. mentális egészség megóvása)

• Lakhatási problémák
• civil szervezetek bevonása
• kommunikáció és 

együttműködés

Megoldási javaslatok

Fotó: ATV riport



Megoldási javaslatok

Fotó: ATV riport

„Én azt gondolom, az lenne a megoldás, hogy meghallgatni 
azokat, akik napi szinten ott vannak, ismerik, tudják mik azok a 
problémák, amik, és egy közös megoldást találni, de ahhoz le kell 
ülni, kommunikálni. Az, hogy van egy elképzelés valahonnan 
fölülről, hogy majd a lenttel mit csinálunk, az eddig se működött, 
és abból nem lesz semmi.”



Köszönöm a figyelmet!

További információ a MARGIN projektről:
marginproject.eu és okri.hu

Tanulmány megjelenése:
Kriminológiai Tanulmányok 55. szám, 2018.

Kapcsolat: szigeti@okri.hu


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

