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Józsefváros a harmadik tegsűrűbben lakott pesti városrész (K5H, Budapest

statisztikai évkönyve, 2009), a főváros egyik olyan belső kerÜlete, ahol a ki.jtönböző

társadatmi és gazdasági hátrányok halmozottan, hatásukban egymást felerősítve,

koncentrálódva jelennek meg. Az itt étő takosság' ezen betÜt a fiatalok több mint

egyharmada szociális szempontbót hátrányos helyzetű. A kerÜtet takónépessége az

e|'múlt években kismértékben, 1-7%-kal növekedett, 2010.01.01.-én 83 465 fő vott. A

népesség ötöde atkotja projektÜnk egyik kiemelt célcsoportját, a 17 ezer fős 15-f9

éves korosztátyt (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Józsefváros kerületfejlesztési stratégiája 1996 őta változatlan. Aű. 1998 óta eltett

időszak egyik |'egjelentősebb eredménye a közbiztonság jetent<ís javulása vo[t, de a

kerütet még ma is a magas bűncselekményszámmal rendelkező kerÜletek közé

tartozik (ENyÜBs, http://crimestat.b-m.hul). így a gazdasági, társadalmi környezet

mind az á|'dozattá, mind az elkövetővé vátás szempontjából veszélyezteti a

cétcsoportokat. Az elmúlt másfét évtizedben Józsefvárosban több száz milliárd

forintnyi ingat[anfejlesztési, azaz takásépítési, rehabi[itációs és kereskedelmi

beruházás történt. A Belső-Józsefváros megújutása után Középső-Józsefvárosban

induttak meg a városmegújítási munkátatok. A Corvin-Sétány Program 2003 óta folyik,

a Futó utca és környéke 2003-2005-ben újutt meg és 2005-ben megindult az ország

első integrált szociális városrehabitĺtációs programja, a Magdolna Negyed Program

(továbbiakban MNP |-||.). A rehabilitációs projektek finanszírozásához a kerÜlet több

mittiárd forint európai uniós támogatást is elnyert (pt. Futó utcai Partnerségi

Program, Magdolna Negyed Program, Európa Belvárosa Budapest Program).

Az eredmények mellett tovább erősödött a kÜtönbség a keriilet városrészei között. A

társadatmi probtémák je|'lemzően két terÜleti egységben, az orczy-' és a Magdolna-

negyedbenz sĹirűsödnek, ezért a kiemelt projekt fókuszpontjában ezek a városrészek

áttnak.

A Józsefvárosi Roma Kisebbségi onkormányzat elnöke szerint 20-25.000 cigány ember

ét Józsefvárosban, az iskolákban kb. 33% cigány származásŰ diák van, az óvodákban

ez az arány 40% (Benga otáh Tibor, |n: Egyenlőtlenségek és esélyek. Roma fiatalok

helyzete a közoktatásban, Budapest, f001, a Józsefvárosi tnkormányzat kiadványa).

, A, orc,y-negyed határai: Ü||ói út - orczy út - Baross utca - |||és utca - Korányi Sándor utca.



1. A lakónépesséq változása

A takónépesség váttozásainak iránya, trendje csak hosszútávú változásokra adhat

magyarázatot. Józsefváros takónépessége 1997-f004 között évente csekély

mértékben (O-7%) csökkent, f004-tő|, ez a tendencia megfordulni tátszik és azóta

évente O-L%-kos növekedés érzékethető (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Józsefváros népessége3

A Budapestre is jetlemző korábbi elvándorlás során a mobilabb, jellemzően

magasabb, vagy tega|.ábbis kiegyensútyozottabb jĺivedetemmel rendelkező, többnyire

isko|'ázottabb csoportok hagyták el a Fővárost, és vélhetően így a kerütetet is.
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A népességszám-csökkenés megszűnéséhez a Városrehabititációs tevékenységek

következtében megéténki.jtt kerÜteti takásépítések nagymértékben hozzájáruthattak.

2 A Magdo|na-negyed határai: Baross utca - Koszorú utca - Mátyás tér - Nagyfuvaros utca - Népszínház

utca - Fiumei út.3 Forrás: KSH.

Népesség

(jan. 1 . )

1997. 1998. 1999. 2000. 2001. f002. 2003. 2004. 2005. f006.

Lakó

népesség

85.497 83.958 82.859 81.7f9 81.551 80.914 79.716 79.389 79.845 80.141

Áttandó

népesség

83.420 8f.193 81.f04 79.196 77.175 75.819 74.f64 73.430 74.362 73.07f



A népesség korösszetétetét vizsgálva megáttapítható, hogy a budapesti arányokhoz

hasonlóan a kerÜtetben is magas az időskorúak aránya, ugyanakkor az átlagéletkort

tekintve kerÜl'et népessége fiatalabb, mint a többi keri.jleté. A Főváros belső

migrációja és a kütső migráció egyaránt magyaráző erővel bír e jelenséggel

kapcsolatban

Józsefvárosban - arányaiban is - rendkívÜl magas az Ún. egyszemélyes háztartások

aránya, - közel negyvenkét százalék -, amely a teljes budapesti áttagnát jelentősen

nagyobb.

2. Az alacsonv iskolai véqzettséeeel rendetkező lakók maqas aránva

Az iskotai végzettség arányait tekintve Józsefváros terÜleti egységei között jelentős

kÜtönbségek fĺgyethetők. Míg a Tisztvisető tetep és a Palotanegyed takói körében

kĺemetkedően magas a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 éves és idősebb népesség

arányában (32% és f8%) - amely a fővárosi átlagot is meghaladja -, addig a kerĺjleten

belijt ĺs legkedvezőtlenebb helyzetű Magdolna-negyedben ez az arány csak 9% - a

budapesti érték mindössze 40%.a.

Kieme|'kedően nagy probléma a kerijletben, hogy rendkívÜl magas a tegfetjebb

á|'talános iskotai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek)

betÜt. A józsefvárosi átlag e mutató tekintetébenf7% vo|'t 2001-ben, amely arány a

kerÜlet krízisterÜletein meghatadja a 35%-ot, a Magdolna negyedben 387o, dz orczy

negyedben 36% (KsH, 2001. éVi Népszámtátás).

3. Alacsonv foelalkoztatottsáq, maqas munkanélk[j[iséq

2009 decemberében 3118 fő nyilvántartott áttáskerescí jutott a keriilet 57 689

munkavállatási korú lakosára (5,4%). Ezeknek az embereknek több mint a fete 180

napon túti áttáskereső (53%), ötöde egy éven túti áltáskereső (f17o), közet két

harmaduk kĺizépiskotánál alacsonyabb végzettségíj (64%) és háromnegyedÜk fizikai

fogtatkozásű (75%) volt. Kerliletek közötti összehasonlítás végezve, és ennek

érdekében 1000 munkaváttatási korú lakosra vetítve a nyilvántartott áttáskeresők, a

180 napon túti nyilvántartott álláskeresők és a középiskotánát alacsonyabb

végzettségű nyilvántartott áttáskeresők számát, mindhárom arány tekintetében a

kerÜ|'etek rangsorában Józsefváros a második hetyen volt 2009 végén (csak a XX|l|.



kerÜ|'et előzte meg).Az egy éven tút nyi|'vántartott áttáskeresők számának,|000

munkavállalási korú lakosra vetített számát tekintve a kerÜteti rangsor első hetyén

volt Józsefváros ugyenebben az évben. Nem szabad figyetmen kívÜl hagyni továbbá,

hogy a kerÜtetben nem kevesen lehetnek olyanok, akik a munkaerőpiacon nem

jelennek meg, munkanétkÜti e|'látásban nem részesülnek. Erre vonatkozóan nincsenek

adataink.

Gazdasági aktivitás az egyes keriilet.részek łisszehasonlításábana

Forrás: KsH, 2001. évi NépszámlóIás

A fogla|'koztatottsági hetyzetet tekintve is jelentős kÜtönbségek tapasztathatók

Józsefvároson bel'i.j|' az egyes terÜteti egységek között. Az alacsony iskolázottsággat is

összefÜggésben a Magdotna és az orczy negyedben volt a legmagasabb a

a Forrás: ,,Budapest - Józsefuáros |ntegrá|t Városfej|esztési Stratégia'', 2008. 04. 09., Rév8 Jizsefuárosi

RehabiIitációs és VárosfejIesztési Zrt.
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Területi egység
Tetjes

népessógszám

Gazdaságitag aktív

népesség aránya

MunkanétkÜliek aránya a

gazdaságitag aktív

népességhez viszonyítva

Palota negyed 13 299 44,f% 6,5%

Népszínháznegyed 7 742 4f,9% 8,f%

Csarnok negyed 11 03s 42,0% 10,0%

Józsefváros központ 10 f97 43,0% 9,5%

Magdolna negyed 1f 068 40,3% 12,6%

Orczy negyed I 690 4f,5% 10,9%

Tisztviselcítelep f 655 37,1% 6,7%

Ganz negyed 1 707, 50,6% 4,4%

Kerepesi negyed 1 05f 44,3% 4,9%

Százados úti negyed 3 449 43,3% 5,2%

Szigony negyed 9 793 46,7% 7,7%

Józsefváros 81 787 43,0% 8,8%

Budapest 1 777 9f1 44,8% 6,3%



megismerhető munkanétkiitiség: 1f,6% és 10,9% (KSH, 2001. évi Népszámtálás)' (A

tényteges inaktívak aránya még ennél is tényegesen magasabb.)

4. Háztartások iövedelmi helvzete. szociális támoqatások

Az alacsony iskotai végzettségi és fogtatkoztatottsági mutatók atapján nem meglepő,

hogy a budapesti keri.]letek között, az ezer lakosra jutó szemétyi jövedetem adót

fizető adőzők száma Józsefvárosban volt a legalacsonyabb 2009.ben (377 f ő / 1000

lakos). Az egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem

rangsorában az ötödik legrosszabb helyen, az egy adófĺzetőre jutó szemétyi

jövedetemadó összege rangsorában pedig a hatodik tegrosszabb helyen áttt a kerület

2009-ben (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Támogatottak száma és a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozó támogatottak

aránya %-ban egyes támogatási típusok esetében 2o1o. évben Józsefvárosban

Támogatottak

száma

(főleset)

Támogatottak aránya,

akiknek azegy főre jutó

havi jövedetme 0-28 500

Ft kcizött volt

aktív korúak ettátása (rendszeres szociális

segéty) 393 98%

aktív korúak ettátása (rendelkezésre átlási

támogatás) 10f6

normatív közgyógyettátás 7f0 75%

méttányos közgyógyettátás 730

lakásfenntartási támogatás, normatív 1f17 67%

lakbértámogatás, önként váttatt f47 4f%

időskorúak járadéka, normatív 3ó 81%

temetési segéty 96 41%

átmeneti segéty 3303 63%

For rós : Humánszolgáttatási ii gyosztáIy, Szociáli s i roda, 20 1 1



Az ezer lakosra jutó nyugdíjban, nyugdíjszerű ettátásban részesülők száma (226) és a

havi teljes ettátás átlagos összege forintban (93 446 Ft) a budapesti kerÜletek közĺitt

a legalacsonyabb vott 2010-ben (KSH, Budapest statisztikai évkönyve, 2009).

Az alacsony háztartásjövede|.mek és a létfenntartás, lakhatás köttségeihez való

hozzájárulás érdekében adott segétyek jogosultjanak száma nagyon magas a

kerÜtetben (11 118 Főleset 201O-ben). Az atábbi tábtázatból kiderÜl, hogy - azoknak

a támogatási típusoknak az esetében, amelyekre vonatkozóan adatokkal

rendelkezünk, itletve figyetembe vehetünk egy ilyen arány számításánát , a

támogatottak két harmadának (66,/,) egy főre jutó jclvedelme nem hatadja meg az

ciregségi nyugdíj minimumát.

Fet kett hívnunk a figyetmet arra, hogy a szegénység és kísérőjelenségeinek métysége

és tömeges volta miatt a magas színvonalú szakmai munka ellenére a támogatások, és

a nyújtott szotgá|'tatások is csak csekély esetben képesek olyan segítséget nyújtani az

egyéneknek, családoknak, hogy azok helyzetÜket tartósan legyenek képesek

stabilizálni, rendezni.

5. Lakáshelvzet

A kerÜleti takásáltományra sok terü|,eten még mindig a korszerűtlen szerkezet és az

alacsony minőség a jettemző. 1998.ban a kerÜlet takásáttománya összesen 40 f39

takásbót áttt. í998 és 2010 között a lakások mennyiségében és minőségében némi

javulás tapasztalható, 2010-ben 47181 takás tartozott a kerületi takásáttományba.

A tutajdoni viszonyok tekintetében fotytatódott a rendszerváltás után megindult

pńvatizációs folyamat, melynek hatására az 1998-ra jellemző 40%-os önkormányzati

tutajdoni hányad 20ĺO-re 14%-ra csökkent. Ez a fővárosi arány két és félszerese (6%),

s egyben a legmagasabb kerijleti bértakásarány Budapesten (Budapest statisztikai

évkönyve, 2009).

A keri]letre jel.lemző lakásviszonyok hiányosságai, a komfortbeti és egyéb, takhatási

hiányosságok az orczy-, a Magdolna- és a - kevesebb, mint kétezer lakosú - Ganz-

negyedben sűrűsödnek össze.

A Magdolna. és orczy-negyedben étők helyzetéről részletes adatokkal rendelkezijnk

(Magdolna Negyed Kérdőíves Vizsgálat 2007 és 2010, itt. Budapest Józsefvárosi

onkormányzat PmH.), melyek szeńnt a városrészekben a lakások fele egyszobás

6



(Magdotna 55% ), közet ötöde komfort nétkÜti (Magdolna 21%), harmada pedig

önkormányzati tulajdonban van (Magdotna 35%). A Magdolna-negyedben a lakások

14%-ban rendkívÜl nagy a zsúfoltság, itt a szobánkénti laksűrűség nagyobb, mint 2

főlszoba. Az Európai Unĺó zsúfoltsági mutatója szerint a túlzsúfolt lakások aránya

40% (a taksűrűség nagyobb, mint 1 fólszoba). A lakások jellemzően nagyon rossz

műszaki áttapotú takóépÜtetekben vannak, és az itt étők társadalmi, gazdasági

helyzete is a legkedvezcítlenebb.

Az anyagi helyzet tekintetében is rendkívüt nagy kütönbségek tapasztalhatók az egyes

kerÜtetrészek között, amely a hátralékosság mértékében is tükröződik.

Az önkormányzat támogatásával, egy bűnmegel'őzési kutatás keretében, Józsefváros

két krízisterÜletén, a Magdolna-negyedben és az orczy-negyedben került sor egy

jel'entősebb adatfel'vétetre 2005. ápritisában (Rév8 7rt.lifj. Erdősi S., 2oo5).5

A kutatás során a válaszadók közet negyede, az önkormányzati bérlakásban étők közet

harmada említette, hogy etőfordult már ve[e, hogy anyagi okok miatt nem tudta

kifizetni a lakással kapcsolatos kiadásokat, vagyis adóssága, hátratéka keletkezett.

A kérdezés időpontjában - a válaszadók saját bevallása szerint. a háztartások 10%-

nak volt lakbér-, és / vagy közműdíj tartozása, s közös köttség hátratéka. Az.

önkormányzati bértők és a tulajdonosok aránya többszörösében kütcinbözik a

tulajdonosok javára (bértők 18%, tulajdonosok 47o). Az adósságot említők 65%-a

egyszobás lakásban lakik, a csoport többségét kitevő bértakásban étők esetében ez az

arány 78% (tutajdonosok 32%).

A felhalmozott hátralék megoszlása is inkább a kevésbé eladósodott tutajdonosok

számára kedvező, mivel a bértők esetében jelentősen nagyobb a 100 000 Ft-ot

meghaladó adósság aránya (bértakásban étők 39%-a szemben a tutajdon osok 21%-

ávat).

A korábban Vagy a kérdezés időpontjában hátralékkat rendetkezők harmadáná|L (36%)

már előfordult, hogy tartozásuk miatt kikapcsották az áramot (az tjsszes

" Forrás: RévB Zrt./ĺ!. Erdősi S., 2005)' A vizsgálat keretében összesen 900 |akásra kiterjedő' kérdőíves

vizsgá|atot készítettek. A minta a 2001. évi népszámlá|ás |akóegységei közü| történő vé|et|en kiválasztássa|

készÜ|t, annak érdekében, hogy a |akásokban tény|egesen lakó, nem pedig csupán az oda beje|entett

népességről kaphassunk képet' Adataik tehát két o|yan kerü|etrészre vonatkoznak, ame|yeket az őket a|kotó

tömbök többsége alapján szegregált terÜleteknek, ,,szegénynegyednek'' is nevezhetünk (közös határuk a Baross

utca).
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megkérdezett 8%-a esetében). Ez az arány jelentősen magasabb volt a hátratékos

bértőknét (43%), mint a hátralékos tulajdonosoknál (f3%).

A Magdolna.negyedben újabb kérdőíves adatfelvétel készÜlt 2007-ben (Magdolna

Negyed Kérdőíves Vizsgálat, 7007), amelynek adatai atapján 17%-ra növekedett a

díjhátratékot bevalló háztartások aránya a kerületrészben. Minden ötödik bérlő (21%)

és minden tizedik tulajdonos (1f%) említett takáskiadás tartozást. A 20íO-ben

megismétett vizsgálat adatai atapján a Magdolna-negyed háztartásainak 16%-a vallott

hátratékokrót. A hátralékosság egyértelműen a bérl'eti szektorban élcí alacsony

jövedetmű háztartásokat érinti tegsúlyosabban. A rendelkezésre áttó adatok szerint a

bérl'akásban étők 36%-a volt takbér- Vagy rezsihátralékos 2011 év etején

Józsefvárosban (Etőterjesztés a Budapest Józsefvárosi onkormányzat ?011. február

17-i Ütésére a lakások bérbeadásának feltételeiről valamint a lakbér mértékérőt szótó

önkormányzati rendelet módosítására).

ó. TerÜleti szeereqáció

Amint azt a mindennapi tapasztalatok mutatták és mutatják, valamint az lntegrált

Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Terv fejezete adatokkal is jót

alátámasztotta, a társadalmi probtémák jellemzően két terÜleti egységben, a

Magdolna negyedben és az orczy negyedben sűrűscidnek. A legfontosabb probtémákat

a 2005-ben a két szegénynegyedben végzett, már idézett kérdőíves kutatás

beszámotója az alábbiakban foglalta össze (az adatok a két negyed egyÜttes adatait

mutatják, lényeges eltérés nincs közöttÜk).

,,alacsony iskolai végzettség - a háztartásfőket, azok házas- Vagy étettársait és a 15-

65 év közötti, teljes munkaidőben foglalkoztatott vagy váttatkozóként dolgozó

háztartástagokat (az un. potenciális háztartásfőket) egyÜttesen figyelembe véve,

megáttapítható hogy e csoport tagjainak 39%-a esetében az iskolai végzettség

tegfetjebb 8 általános iskolai osztály, s7%-uk a nyolc osztályt sem végezte el.

A gazdaságilag inaktívak magas aránya - a ,,potenciátis háztartásfők,' közé tartozo

csoport 44%-a gazdaságilag nem tekinthető aktívnak, 417o dotgozik teljes

munkaidőben foglalkoztatottként. Az inaktivĺtás formái szerint e csoport tagjainak

777o-a öregségi nyugdíjas, 9%-a leszázalékolt, rokkantnyugdíjas, 7%-a munkanétküti.

Minden tizedik háztartásban Van tegatább egy munkanélküti tag, s e háztartástagok

fete tegfetjebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.



Jelentős bevándorlás a negyedekbe - a megkérdezettek 53%-a született budapesti és

csupán f4%-a szÜletett józsefvárosi. A megkérdezettek jetenl'egi lakását megelőző

lakásainak 80%-a volt budapestĺ [akás, de Józsefváros csak 37%-uknak adott otthont

mai lakóhetyi.iket közvetlenijl megelőzően is'

Magas a kis |'étszámú háztartások aránya - a háztartások két harmada csupán 1-f fős

háztartásokbót átt: az egyfős háztartások aránya 38%, a kétfősöké pedig 3í%.

A takásáttomány összetétele, minősége rendkívíil kedvezőtlen - A negyedek lakásainak

több, mint fele egyszobás lakás, ezeknek a lakásoknak több, mint a negyedében 3

vagy annát több személy lakik. Az utólagos komfortosítás elterjedtsége ellenére a

lakások f1%-ban nincs sem Wc' sem fÜrdőszoba, itletve zuhanyozó.

Az alacsony jövedelmű háztartások magas aránya _ a vizsgált háztartások 13%-ában az

egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot (2005-ben

24700 Ft), 44% esetében pedig annak kétszeresét (49400 Ft).

Az önkormányzati bértakásban étő háztartások és a tulajdoni lakásban élő háztartások

gazdasági, szociális helyzetének lényeges eltérései . A két negyedben az

önkormányzati tulajdonban tévő takások aránya 41%, amely kiemelkedően magas

arányt jelent. A bérlakásokban étő háztartások jövedelmi viszonyaikat,

takáskörülményeiket és a lakáskiadásokkat vató etadósodottságukat (díjhátraték)

tekintve jetentősen rosszabb hetyzetben vannak, mint a tutajdoni takásban étcí

háztartások. E tények indokotják, hogy a bérlakásokat csupán a benne élők 78%-a

akarja megvásárolni.

Elégedettség-etégedetlenségatakáskörÜtményekket-alakóhellyel,
takáskörütményekket való elégedettség tekintetében a tulajdonban takók és a bértcík

között jelentős kütönbséget találtunk. A tutajdoni lakásokban étő megkérdezettek

69%-a elégedett, viszont az önkormányzati bérlakásokban étők csupán 4f%-a

elégedett lakóhelyével, takáskörütményeivel. Az, elégedet[enek véteményük

indoklására elsősorban a környékkel való etégedettenségre (35%) és a ház takóivat

való elégedetlenségre hivatkoztak (f6%), s csupán ezt követte a ház műszaki

áttapotára (f3%), a lakás - kis - atapterÜletére (ff%) és a komfortosság hiányára (13%)

való hivatkozás.

Jelentős köttcizési szándék - a megkérdezettek fele nem akar etköttözni a

negyedekből, viszont 18%-uk 1.2 éven belül szeretné elhagynĺ jelenlegi takását, 11%

pedig szintén költözne, de úgy véli, nincs rá tehetősége. Mindkét említett csoportban
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az tinkormányzati bértők felÜlreprezentáltak, azaz ki5zj]li]k 2z% költcjzne sllrgősen és

17% menne, ha volna rá lehetősége.

A Magdolna-negyed legfontosabb problémái: köztisztaság és közbiztonság - A

Magdolna-negyedben étő megkérdezettek véleménye szerint takóhetyük környékének

egyik legfontosabb probtémája a közterÜleteken, Üres telkeken és házakban tatátható

szemét, kosz, lom, mocsok és bűz, egyszóval a ktjztisztaság. Másik, ezze| egyenrangú

problémának a közbiztonság kérdését említették.

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2oo9. évi felülvizsgálata az Antiszegregációs

Terv egyik kumulált mutatója és a lakásfenntartási támogatás negyedenkénti bontásban

kłjzölt adatai atapján megállapítja, hogy ,,rendkívÜl éles szegregáció jellemzi a kerÜletet,

s ennek a helyzetnek az orvoslására nem elégségesek a szociálpolitika eszkłjzei''

(Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felijlvizsgálata 2009.).

Forrás: * KsH, 2011. évi NépszámlóIás, *" Jőzsefváros SzociáIis SzolgóItatástervezési

Koncepciójának felüIvizsgáIata 2009. 1 0. o.

Az érintett terület

megnevezése

Legfetjebb általános iskolai

végzettséggel rendelkezcík és a

rendszeres munkajövedelemmel

nem rendelkezők aránya az aktív

korú népességen belÜ[, % 
-

LFT-ben részesülők aránya

a lakások számához

viszonyítva **

Magdolna-negyed 23,f% 5,5%

Orczy-negyed f1,f% 5,4%

Józsefváros központ 18,8% f,7%

Csarnok-negyed 18,0% 3,8%

Népszínház-negyed 13,5% f,8%

Szigony-negyed 1f,f% 3,6%

Tisztviselő telep 1f,o% 0,8%

Ganz-negyed 10,1% z,f%

Palota-negyed 8,8% 1,4%

Kerepesi-negyed 8,3% 0,5%

Százados úti negyed 7,6% f,0%

Józsefváros összesen 15,6% 3,3%
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A bűncselekmények áldozatává válásának fokozott kockázata - 2003. január és 2005-

ápritis között a megkérdezett háztartások 15%-a említette, hogy tagjai közijt vataki

bűncselekmény áldozatává vátt. A kutatásban vizsgált hat bűncsetekménytípus kcizÜl'

a leggyakrabban említett cselekmény a lopás volt. A nem biztonságos terĺj[etet

megnevező válaszadók elsősorban a Lujza utcát és a Dĺószeghy utcát nem tartják

biztonságosnak a kerÜletben. A válaszadók válaszainak 36% azt jelezte, hogy ezek a

terÜletek ,,soha nem biztonságosak'', a válaszok 19%-a a 16-20 óra közötti időszakot,

29%-a pedig a f0-24 óra közötti időszakot mutatta elsősorban nem biztonságosnak. E

környékeken elsősorban lopástól, testi sértéstőt/rabtástót és betöréstől tartanak a

válaszadók.'' (ifi. Erdősi, 2006: Magdolnán a helyzet |. - A józsefvárosi Magdo|'na-

negyed és orczy-negyed takosságának helyzete és egyes kérdésekkel kapcsolatos

véteménye)

Forrás: Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala NépjóIéti osztáIy és

Gyermekvédelmi lroda, 2007

A rendszeres szociális támogatásokban részesülő háztartások Magdolna-negyedbe|.i

számát a ker[][et összes támogatott háztartásának számához viszonyítva jót látható,

hogy e negyedben - és vélhetően az orczy-negyedben is - a rendszeresen

támogatottak jelentősen fel[ilreprezentáltak a 15%-os lakossági arányhoz képest. Még

világosabbá tehetjük e tényt az un. tokációs index alkalmazásávat. Egy pétdávat

11

A kerület tjsszes

támogatottja kcizÜt

hány százatók ét a

Magdotna-

negyedben?

Lokációs index

2.004 f007 f004 f007

ápotási díj f1,4% ff,4% 1,45 1,5f

lakásfenntartási támogatás (tft. ) 5,4% 18,4% 0,37 1,25

adósságcsökkentéshez kapcsotódó tft. na. 35,5% na. ?,4

rendszeres szociális segéty (rszs) ff,6% f4,5% '1r53 1,66

>rszs-bő[ aktív korú nem foglalkoztatott 21,9% 24,3% 1,48 1,65

> rszs- bcí [ 67%- os m unkaképességet vesztettek f7,0% f6,f% 1,83 1,78

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény na. f9,4% na. 1,99



bemutatva a támogatások e koncentrációját: a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményhez tartozó tokációs index 1,99, ami azt jelenti, hogy a kedvezményben

részesÜlő háztartások száma közel kétszer akkora, mint ametyet a negyed

háztartásainak aránya i ndokotna.

AE. oktatási szegregációval kapcsolatosan a már idézett Szociális Szotgáttatás

Tervezési Koncepció felÜ[vizsgálata című tanulmány így fogalmaz: ,,A kerÜlet

közoktatási intézményeiben is jelen Van a szegregáció, részben spontán jetenségként

(a szÜtők a szabad iskolaválasztás révén a magasabb presztízsű óvodákba/iskolákba

íratják gyermekeiket), részben az oktatásszervezés ad módot rá a tagozatos osztályok

működésévet.ó

Az intézmények presztízse közötti kütönbségek kitapinthatóak. A statisztikák

egyérte[műen mutatják az iskolák eredményessége közötti kÜtönbséget. (A Lakatos

Menyhért Áttalános |skolában az országos áttagnát magasabb arányban tatátkozunk

hiányzás miatti évfotyamismétlőkkel, ennek okait nagyrészt ismertek, de a problémát

orvosolni szÜkséges' A diákok az országos átlagot meghaladó arányban fotytatják

tanulmányaikat szak iskotában. A kompetencia mérés adatai szerint az országosná l

lényegesebben gyengébb az ebben az iskolában tanuló diákok teljesítménye, az

iskolán kívi.jti segítő programokban csak a gyerekek 7 %-a vesz részt.)'' (Józsefváros

Szociálĺs Szotgáttatástervezési Koncepciójának felÜlvizsgálata 2009. ).

Az egyik krízisterÜlet leszakadásánäk megáttítását célozta 2005-2008 kozött Magdolna

Negyed Program |. integrált szociális városrehabititációs program' majd 2008-201,|

kcizött Magdo[na Negyed Program |l., utóbbi 1,733 milliárd forint európai uniós

támogatásbót vatósutt meg.

7. Gvermekvédelem, evermekĺólét

A Szociális Szotgáttatástervezési Koncepció 2009-es fetÜtvizsgálatának megáttapításai

szerint a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 37-38%, a halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekek aránya 14-15% (a pontatlanság a kijtönböző adatok ettérésébőt

6 Fol.l.ás: Bíró A|etta és Némedi Györgyné: ,,Józsefuáros Közoktatási Esé|yegyen|őségi Programja a

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében'' (2008., kézirat). Ez a tanu|mány így

foga|maz az esé|yegyenlőségrő|: ,Az esélyegyenlőség megvalósitásának alapfeltétele a diszkimináciimenŕesség,

szegregáciimenŕesség és a halmozottan hátrányos helyzet(i gyerekek oftatási és társadalmi integrációjának

biztosĺtása és előmozdÍtása, ktjlönös tekinteftel az esélýeremtésre.,,
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adódik) a kerÜletben. A sajátos nevelési igényű és részképesség-zavaros gyermekek

aránya 7To, d(ni megegyezik az országos átlaggat (a hátrányos helyzetű gyerekek

arányát városrészenként a következő táblázat mutatja be). A Koncepció egyebek

között megáttapítja, hogy - a meglévő terÜteti szegregációval egyÜtt - probléma-

gócpontot jelent a legrosszabb sorú józsefvárosi gyermekek helyzete.

Hátrányos helyzetű gyerekek számának megoszlása

Aű. ,,Átfogó értéketés Budapest Főváros Józsefvárosĺ onkormányzat 2O1O. évi

gyermekjótéti és gyermekvédetmĺ feladatainak eltátásáról'' című dokumentum7

megáttapításai szerint a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálatban 20,|0-ben megjelent

ügyfetek csupán 18%.a volt aktív kereső, viszont 46%-uk álláskereső volt. A

szolgáltatást igénybe vevők 63%-a anyagi eredetű segítségnyújtásért fordult a

szolgá[athoz.

, A fejezet további része az Átfogó értéke|és Budapest Főváros Józsefvárosi tnkormányzat 2010. évi
gyermekjó|éti és gyermekvédelmi fe|adatainak e|látásáról, 2011.05.03. című tanuImányt haszná|ja.

Képvise|ő-testületi e|őterjesztés a 201.1'05.19-i Ü|ésre.

Városrész megnevezése Lakónépesség száma

Rendszeres gyermekvéde[mi

kedvezményben részesülők aránya

a lakások számához viszonyítva

Palota-negyed 13318 1,6%

Népszínház-negyed 7748 4,0%

Csarnok-negyed 11016 7,3%

Józsefváros központ 10f97 5,8%

Magdolna-negyed 1f068 14,0%

Orczy-negyed 8ó90 1f,5%

Szigony-negyed 9793 5,5%

Tisztviselő telep f649 1,0%

Ganz-negyed 1874 6,0%

Kerepesi-negyed 105f 1,f%

Százados úti negyed 3f8f f,6%

Józsefváros összesen 81787 6,5%
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KĹjtön problémás csoportot jetentenek a bizonytalan lakhatással rendelkező családok.

KözéjÜk tartoznak a jogcímnétkÜti bértcík, a bejelentett lakcímmel nem rendelkező

szívességi lakáshasználók, rokonokhoz fetköttözők, illetve az önkényes takásfogtatók.

E kategóriák helyzete persze igen e[térő. A bejetentett lakcímmel nem rendelkező

kliensek a szociális etlátásokbót nem részesÜlhetnek, amely igen érzékenyen érinti a

gyermekes családokat. 
^ 

146/1993. (X.2ó.) Korm. rendelet biztosítja a közterületre

való bejelentkezést, azért, hogy bizonyos támogatásokban, ettátásokban ők is

részesülhessenek.

Minőségében más probtémát jelentenek az <ĺnkényes takásfogtatók, ezeknek a

családoknak a száma igen jetentős a kerÜletben. Főként vidékről felköltözők,

számottevcí közöttük a gyermekes család, melyek időnként bekerülnek a szociális

ellátórendszer látókörébe, de he[yzetÜk nehezen követhető, mive[ takhetyüket

gyakran váttoztatják. Ezek a családok áttatában alkalmi munkábót élnek, a
gyermekeik óvodába, iskolába nem' Vagy csak időszakosan járnak, a

legmargi natizátódottabb csoporthoz tartoznak.

Nagyon gyakori probléma az önkényes lakásfogtatók kitakottatásánát a gyermekek

elhelyezésének kérdése.

Az önkényes családok feté a legkisebb a tolerancia az önkormányzat és lakosság

részérőL egyaránt, elsősorban egyes családok szélsőségesen deviáns vĺselkedése

miatt, mely erős kihatással Van egy-egy szűkebb terÜlet életminőségére.

A kerületben kÜlönösen kedvezőtlen azoknak a gyermekes családoknak az aránya,

ahol az aktív korú felnőttek tartósan munkanélki,iliek, alacsony iskolázottságúak.

Ezeknél a csatádoknát hatékony beavatkozás hiányában a kedvezőtlen társadalmi

helyzet a gyermekeknél újratermetődik.

A kerÜtetben étők egészségi állapota az átlagosnát jetentősen rosszabb, ami részben a

korösszetétellet (elöregedés), részben a rossz szociális helyzettel Van

összefüggésben.

Áttatánosan is jetlemzó, hogy a lakosság körében a mentál'is és pszichiátriai betegek

aránya jóval magasabb az áttagnát.

Az itt élők rossz anyagi hetyzetét tükrözi az is, hogy a családsegítőhöz fordutó

klienseink mintegy felének nem elegendő a havi jcivedetme kiadásaik fedezésére,

illetve hónap végén nehézségeik vannak.
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A lakásfenntartással kapcsolatos hátralékok probtémája a háztartások nagy részének

komoly gondot okoz.

Általánosan is jellemző, hogy a l'akosság körében a pszichiátriaĺ betegek aránya jóvat

magasabb az átlagnál.

201O-ben 3214 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A

juttatásban részesÜlt gyermekek száma az elóző évhez képest emelkedett, amely

évek óta tartó tendencia. 20,t0-ben í890 új igény volt a támogatásra. RendkívÜli

gyermekvédelmi kedvezménykapcsán 1939 határozat szĹjletett, cisszesen 33 mittió

forint értékben.

A Józsefvárosi Gyermekjótéti Szotgátat 2010. évben összesen 1001 gyermek és

fiatalkorú számára nyújtott segítséget, amely ó47 családot jelentett.

A Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgátat által nyújtott szolgáltatások száma 20íO.ben

Forrás: Át1ogő értékelés Budapest Főváros Józsefvárosi önkormónyzat 2o1o. évi

gye rmekj óIéti és gyermekvédelmi felad atainak eIIátásárőI, 20 1 1 .05.03.

A fenti számokból egyértetműen látszik, hogy az átmeneti nevelésbe került fiatalok

igen kis százaléka kerÜ[ vissza vérszerinti csatádjába, mely arra utal, hogy a

bekerÜtési probtémák nagy része olyan (hajtéktatanság, szülői alkalmatlanság, sútyos

anyagi probtémák), amely a szociális munka eszközeive[ nem orvosothatőak. A 1f7

védetembe vett gyermeknét az esetek 60%-ban egy évnét hosszabb ideje fennáttó

védelembe vétetrőt van szó, miután a családok életében nem történt előremozdulás.

Ugyan ez mondható el az atapettátásban gondozott családokról is, hogy áttatában az

atapettátásos gondozás hosszú évekig tart, így Szolgálatunknak nem nagyon Van

lehetcísége eseteket lezárni, ugyanakkor évrőt évre egyre több új eset indul.

Gondozás típusa Gyermek/fiatal csa[ád

atapettátás keretében 205 1f8

védelembe vétel[e[ 127 76

átmeneti nevelés 628 409

tartós nevelés f7 ff

utógondozás 14 12

osszesen 1001 647
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1645 esetben érkezett konkrét probtémárót jetzés a jelzőrendszer tagjaitót

Szolgálatunkhoz, melyben intézkedésünket kérték. A tegtöbb probtémát az oktatási

intézmények jetezték, 543 esetben, általában iskolai hiányzásokat, a fĺatatok durva,

agresszív megnyilvánulásait, illetve a szÜlők elhanyagoló magatartását. 487 esetben

kereste meg Szolgálatunkat a jegyzői Gyámhatóság, Gyámhivatal, áttatában

környezettanulmány készítése cétjábót, valamint a hozzájuk érkezett jetzések

kivizsgátásának okán. Egyéb más szociális intézmények 187 esetben, átmeneti

gondozást biztosítók 133 esetben kérték az egyÜttműködési']nket, illetve

információadásunkat egy -egy csatád esetében. Kimagaslóan magas volt a f010.

évben a Rendőrségek áttat kért intézkedések száma, mety legtöbbször védelembe

vétel kezdeményezésére irányult a fiatalok bűnetkcivetései miatt, mint egy 80

esetben' Védőnőktőt, kórházak szociális munkásaitól 72 esetben kaptunk

intézkedésre vonatkozó [eve[et, az esetek nagy részében súlyos elhanyagolás, illetve

kábítószer használat miatt a gyermek nevelésére alkalmatlanná vált szÜtőkrőt.

Sajnálatos módon a keri.jletben igen komoly probtémát jelent a fiatalok bűnelkövető

magatartása. A 2010. évben gyermekkorú'ĺ0 esetben, fiatalkorú, pedig 57 esetben

követett valamilyen szabálysértést, míg a bűnelkövető gyermekkel 10 esetben,

fiata|'korúvat 33 esetben került Szol'gálatunk kapcsolatba. tsszesen 1í0 fiatat és

gyermekkorú került az lntézmény tátókörébe valamilyen szabálysértés vagy

bűncse[ekmény elkövetése miatt. Ez az ellátottak 10%-a.

A kerÜletben óriási probtémát jelent a családok lakhatásának hiánya, illetve a nem

megfelelő lakhatási körÜlményeik. Vizes, dohos, zsúfolt, sötét, penészes, rovaroktól

hemzsegő lakásokban él a klienseink nagy része. A takhatás hiánya miatt családok

átmenti otthonában összesen 19 családot helyeztünk e[, összesen 42 gyermekkel.

Gyermekek Átmeneti otthonába 38 gyereket kÜtdtÜnk, ebből 1o főt védetembe vétet

mellett.

A Józsefvárosi Gyermekjótéti Szolgálat Gyermekek Átmeneti otthona áttat

működtetett krízislakásokra a 2010. év során is nagy igény volt a Szotgátat tlgyfetei

részérol. Az ingatlanhasználat és a beköttözés fettételei a korábbi évekhez hasonló

vo[t, változás nem történt. A krízislakást igénybevevő családoknak előtakarékosságot

kellett fizetniÜk, a lakások közÜzemi díjait és fenntartási köttségeit továbbra is a

Gyermekjótéti Szotgátat fedezte.

A Gyermekek Átmeneti otthonában tavaly összesen 36 gyermek 3ó76 gondozási napot

töltött, amĺ átlagosan 1í gyermek gondozását jelentette. A 2010. évben sokkal
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nagyobb arányban kerÜltek be lakhatási problémávat kÜzdő családok gyermekei, mint

korábban, ennek fő oka, hogy a kerl'lleti lakosság körében is észlelt egyre nagyobb

mértékű szegénység, szociális vátsághetyzet figyethető meg. A tavalyi évben a

szegény családok gyermekei sokkal több esetben voltak fertőzöttek tetűvel és

poloskával, ami az intézménynek is egyre nagyobb anyagi terhet jelentett.

Az önkormányzat Képvisető-testÜlete z011.05.01. napjátót átatakítással létrehozta a

Józsefvárosi Csatádsegítő és Gyermekjótéti Központ kö|'tségvetési szervet. A

gyermekjótéti központ létrehozása szakmailag nagyon komoly előrelépés, a

megnövekedett kapcsolattartási Ügyek, az utcán csellengő és kábítószerrel visszaélő

fĺatalok fetderítése, a kórházban elhagyott, és bántalmazott gyermekek

problémáinak megoldása terén.

A fiatalkorúak áttat elkövetett bűncselekmények közül a tegjetlemzőbb a kÜtönféte

kereskedelmi láncok, Üzletek sérelmére elkövetett bolti lopások. Ezek közÜl is a luxus

márkákat forgalmazó iizletekben megvalósított cselekmények a leggyakońbbak,

melyek a kerÜlet terÜletén főként az Aréna Pláza, valamint a Corvin

bevásártókcizpont megnyitásával jelentek meg. Az elkövetés motivációja többnyire

nehezen áttapítható meg, tcibbnyire saját cé[ra, ittetőteg használatra történő lopás,

de nem zárható ki, hogy a termékek áron alu[i értékesítésével ,, könnyen', szerezhető

zsebpénzt szereznek kiegészítésképpen.

A V||l. kerÜlet terÜletén továbbra is jelen Van a fiatalkorúak áttat útonállásszerűen

elkcjvetett rablás, illetve kifosztás bűncselekmény etkövetése, melynek áldozatai a

náluk fiatalabb gyermekkorúak, vagy az idősebb nyugdíjas korosztály, illetve a

hajtéktatanok.

A gyermekkorúak áldozattá válásának az oka, hogy már egész kicsi korban

rendelkeznek mobiltelefonna[, Mp3 illetve , Mp4 lejátszóval, az alsó tagozatos

gyermekek is gyakran szÜtői kíséret nétkÜl kcizlekednek a takóhetyÜk és az iskola

között. A sérelmükre elkövetett bűncselekmények során az elkövető többnyire

verbális fenyegetést alkalmaz, mely a sértett kora miatt etegendő sokszor ahhoz,

hogy az áldozat megtörjön és ez áttat et tudják tulajdonítani tőtÜk az értékeiket.

Sútyosabb esetben, ha a szóbeti köztések nem elég hatékonyak Vagy a sértett és az

elkövető kcjzött nincs olyan jelentős korkijtönbség, akkor az elkövetési módszer

megváltozik. Gyakran a kés a fenyegető eszkozzé vátik és a gyors testi fenyítés is

bekövetkezhet.
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A fiatalkorÚak az idősebb korosztály sérelmére elkövetett bűncselekményei két

csoportra oszthatóak. A nők sérelmére elkövetett nyaklánc, illetve a táskakitépések

alkalmazása a sértett tehetetlensége okán. A fiatal gyakran jobb fizikai erőnléttel

rendelkezik' gyorsan jobban futó, mint az áldozat. A bűncselekmények szezonálisan

is csoportosíthatóak, nyáron az ékszer a szabadabb öttözkodés miatt, tétre pedig

marad a táska.

A hajtéktatanok séreImére eIkövetett rabtás illetve kifosztás bűncse[ekménye

jeltemző, mert a hajtéktatan gyakran tudatmódosutt állapotban van az alkoholtól,

illetve velük szemben a társadalom közönyös.

A közrend elleni bűncsetekmények közül ki ke[[ emetni a kerületben történő, ifjabb

gyanúsítottak áttat elkövetett garázdaságot. Ezen bűncselekmények elkövetésében

nagy szerepet játszik az alkohol áttat befotyásott áttapot - ittasság .. , d7 éjszakai

szórakozás miatt csoportosult fiatalok, a rossz kortárs csoport hátterét felhasználva,

etőttük ,, felvágva', , , jó butinak tartva ,, garázdálkodnak a kiskorúak. Áttatában a

szórakozóhelyre illetve onnan hazafelé tartva követik el a garázdaságot.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának visszaszorítása komplex

probtémát jelent a kerÜletben. A fiatalkorú elkcivetők szinte kizárótag csak a

fogyasztóĺ magatartást vatósítják meg melynek oka a szőrakozáshoz köthető, a

bűnelkövetők többsége alkalmi fogyasztó. Ritkábban fordu[ e[ő, hogy kábítószerfüggő

fiatatkorú ellen folytat etjárást a rendőrség ezekben az esetekben, a háttérben már

inkább családi probtémák állnak, melynek oka a rossz lecsúszott életkörÜlmények

között élő család elhanyago[ó életmódja, konfliktusos helyzetek megotdásának

képtelensége, kommunikácĺós nehézségek, gyász, veszteség, már meglévő addikciók

a csa[ádban.

A kábítószer fogyasztásban fÜggőségbőt adódik az újabb probléma. Ahhoz, hogy az

ittegátis drogot meg tudják vásárolni az elkövetők, bűncselekmények során szerzik

meg a pénzt, ezek az úgynevezett járutékos bűncselekmények. Többnyire kisebb

értékre elkcivetett, egyszerű megítétésű lopások, melyek a visszaélés kábítószerrel

bűncselekménnyel egyÜtt jelentősen sértik, veszélyeztetik a kcizrendet az

áttampotgárok nyugalmát.

A Gyermekjótéti Szolgálat, illetve a Gyermekvédetmi |roda felé minden esetben

érkezik a jelzés ahol a bűncselekmények etkcivetője fiatalkorú, gyermekkorű. Ez a
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2010. évi folyamán 210 fiatal, gyermekkorú esetében történt meg' ennek során az

érintettel szembeni bÜntetőetjárásról tájékoztatja a rendőrség az érintett szerveket.

2010 évben bűncse|ekményt elkövető

?n
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(38fő)

A|ape||átás Véde|errbevett
(14Íő) (15fő)

A rendőrségi jetzést követcíen a gyermekjótéti szolgátat megkeresésének

eredményképpen, atapettátásban gondozott gyermek 14 fó maradt, 15 fő gyermeket

kellett védelembe Venni. A bűncselekmény etkövetésekor egy gyermek sem Vo[t

gondozott még atapellátásban sem.

20í 0 évben szabálysértést elkövető
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A jelzett szabátysértést elkövető gyermekkorú és

atapettátásban volt szÜkséges gondozni 4 főt, íó esetben

őket. Nem Vo[t gondozásban a jelzett kiskorúak közĹ]t 23 fő.
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8. A közbiztonsáe helvzetének alakulása Józsefvárosban

Józsefváros közbiztonsági helyzetéről mĺndenekelőtt az ismertté vátt

bűncselekmények százezer lakosra jutó számának alakulása alapján atkothatunk

képet. Ezek az adatok az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bűni.lgyi

Statisztika (ENYÜBs, korábban ERÜBS) adatá|'tományábót származnak, amely

áttományba az adott évben lezárt nyomozások atapján bűncselekménynek minősített

jogsértések (ismertté vált bűncselekmények) kerÜlnek rögzítésre. Etötjáróban meg

kett jegyeznünk, hogy az ENYÜBS-ERÜBS adatai nem tartalmazzák a tatenciában

maradó bűncselekményeket, és időben késnek az elkövetés időpontjához képest,

mivel a számbavétel a nyomozati eljárás befejezéséhez kötődik.

Aű. elmúlt kilenc év adatai atapján Józsefváros fővároson betijti helyzetével

kapcsolatban az atábbi megáttapításokat tehetjÜk:

Az erőszakos és garázda jellegű, a vagyon elleni (nem erőszakos) bűncselekmények és az

egyéb bűncselekmények százezer lakosra jutó számának alakulása Józsefvárosban foof-
20ĺ0 kłjzött
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Forrás: ENYijBS-ERÜBS, http:| |crimestat.b-m.hu

A 700f.f010 közötti statisztikákban Józsefváros minden évben a ,,magas''

cselekményszámú kerületek között szerepelt. Ez azt jelenti, hogy a százezer takosra
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jutó csetekményszám atapján Budapest V|||. kerülete minden évben a kerÜtetek felső

harmadába tartozott. A magas cselekményszámú besorotás ellenére a kerü|'et egyik

évben sem volt a negatív rangsor etső helyén.8

Az erőszakos és garázda jellegű, az ismertté vált vagyon elleni (nem erőszakos)

bűncselekmények százezer lakosra jutó száma Józsefvárosban foo?-f008 közłjtt*
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"Az ábrán két eltérő skálabeosztású ordináta (y tengely) szerepel. A jobb oldali az
erőszakos cselekmények arónyszámót jelzi 1 00 ezer lakosra, amelynek beosztása 1 ĺ 10-e

a baloldalon jelzett vagyon elleni cselekmények arányszámát jelző skóIabeosztásnak.

Forrás: ENYÜBS-ERÜBS, http: t tcrimestat.b-m.hu

Ha az összes ismertté vált bűncselekmény közÜl csak az erőszakos és garázda jettegű

cselekményekszázezer lakosra jutó számát vizsgátjuk, azt tapasztaljuk, hogy

8 A' a|acsony, kcizepes és magas kategóriákba sorolás ún. tercilisek a|apján történt. A kerü|eteknek az

a harmada kapott,,a|acsony,, mĺnösítést, amelyekben a legkevesebb, és az a harmada kapott

,,magas,, minösítést,,, ame|yekben a |egtöbb büncselekmény történt. A besoro|ást korábban a

Belügyminisztériumhoz, majd az lgazságügyĺ és Rendészeti Minisztériumhoz, jelenleg ismét a
Be|ügyminisztériumhoz tartozó statisztikai rész|eg végezte, iIletve végzi'
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Józsefvárosban a z00f.z003 évek közet azonos cselekményszámához képest 2004.ben

növekedett a cselekmények arányszáma, 2005 évben kiugróan magas értéket ért el,

majd 2006-ban visszaesett a f004. évi szintre. Ezt követőenf007-2009 között rendre

növekedett, majd 20,|0-ben cscikkent az ismertté vált bűncselekmények száma.

Józsefváros két év kivétetévet 2003 óta minden évben a kerÜteti rangsor második

hetyén átt (2007-ben és 2010-ben a harmadik hetyen volt). Azaz a kertjtetben

elköVetett erőszakos bűncselekmények aránya fővárosi viszonylatban is nagyon

magas.

Az ismertté vátt (nem erőszakos) vagyon elleni bűncselekmények százezer lakosra

jutó számátz00f és 2010 között tekintve, a kerÜl.et csak 2003-ban nem kerÜl't be a

,,magas'' cselekményszámú felső tercilisbe9. A Vagyon ellen etkövetett

bűncselekmények kerÜleti rangsorában 2005 óta a második-negyedik helyet tötti be

Józsefváros,201O-ben a negyedik hetyet fogtatta et.2005 óta figyethető meg az a
tendencia, hogy az erőszakos cselekmények aránya a Vagyon elleni cselekmények

számának körÜtbelÜt egy tizede Józsefvárosban.

A közterÜleten elkövetett ismertté vátt bűncselekmények százezer lakosra jutó száma

2003 óta szinte folyamatosan nő a kerÜletben. Az ismertté vátt bűnetkövetők

százezer lakosra jutó száma f002 és f007 közott minden évben Józsefvárosban volt a

legmagasabb Budapesten, 2008-2009-ben azonban Kispest (X|X. kerütet) ,,megelőzte,,

a kerületetlo.

TegyÜk hozzá, hogy ez az arányszám 2005 óta folyamatosan csökken a kerÜtetben. Az

elkövetők takóhetye atapján rögzített, kiemelkedően magas kerÜteti statisztikai

adatok értelmezésekor figyelembe kell venni a kerÜletbe bejelentett hajtéktalanok

magas számát, a kőbányai piac rendszeres' időnként kiemett e|'tenőrzését, a rendőń

munka eredményességét is, amelyek befotyásotják az ismertté vátt bĹĺncsetekmények

és elkövetők számát. E kérdésben nehéz tisztán tátni, ezért tényként most csak azt

kezethetjük, hogy a kerület nyilvánvalóan sok bűnelkövetőnek nyújt áttandó vagy

idei glenes takóhetyet.

9 Ekkor 33 bűncse|ekménnye| kevesebb történt a ker[i|etben, mint a felső harmad alsó határa.

'o 2o1o-re nem rende|kezünk adatta|, tekintette| arra, hogy a Be|ügyminisztérium Statisztikai és

Koordinációs osztálya a budapesti adatokat kerü|eti bontásban nem tette közzé hon|apján
(http://crimestat.b-m.h u).
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Az ismertté vált bűnelkövetők és a közterÜleten elkövetett ismertté vált
bűncselekmények százezer lakosra jutó száma foo?-fo1o közijtt*
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* Az ismertté váIt elkövetők számáróI 2010-ben nincs adat. Forrás: rNYÜas.rnijas,
http : I I crimestat. b-m. hu

A rendelkezésre áttó adatok szerint a Magdotna-negyedben elsősorban a Vagyon e[teni

.bűncselekmények, ezen bell]l is a lopás a jeltemző (egyes kieme|.t biÍncsel'ekmények

miatt elrendelt Ügyek száma szerint a Vagyon etleni nyomozásetrendetésekbőt 188

topás a Magdolna-negyedben, 2009.ben). Azonban igen jetentős az erőszakos

bűncselekmények száma is (rablás, sútyos testi sértés és garázdaság együtt ,|55

nyomozáselrendelés 2009-ben a Magdotnában), és a 2009. év második fel'ében

jelentősen növekedett a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye miatt Ügyek

száma ĺs (39 nyomozáselrende|'és 2009-ben a Magdotnában). A kerület más részeivel

történő cjsszehasonlítás arra utal, hogy a városrészben magasabb az erőszakos

cselekmények aránya (2006. |. fétév adatai alapján), s úgy tűnik, hogy az erőszakos

cselekményszám növekedett 2006 etső fétévéhez képest. A közbiztonsági adatok és a

mindennapi tapasztalatok atapján a bűnmegetőzés eszközeinek alkalmazása

elengedhetetlen a városrész kiĺzbiztonsági helyzetének fenntartása, javítása és a
városrehabititációs program eredményes folytatása érdekében.

2007 szeptemberében etkészÜtt a Magdol'na.negyed közbiztonsági hetyzetének

elemzése és az ezen alapuló stratégia, azonban ez utóbbi dokumentum nem kerÜlt
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elfogadásra. Eddig csak a Magdolna negyedre történt részletes hetyzetfetmérés és

készÜtt stratégia, a kerület egészére nem.

9. A helvzet összefoqlalása

A kerÜletben a hátrányos helyzetű gyermekek aránya 37-38 Yo, a ha[mozottan

hátrányos hel.yzetű gyermekek aránya 14-15 %. A sajátos nevelési igényĹĺ és

részképesség-zavaros gyermekek aránya 7%, ami megegyezik az országos

áttaggat. (Forrás: Közoktatási Esélyegyentőségi Program)

A Józsefvárosi Gyermekjótéti Szotgátat Gyermekek Átmeneti otthona munkatársai és

más hetyi szakemberek tájékoztatása szerint a célcsoport szociális hátterének

általános je[|'emzői az alábbiak:

Á. korai párválasztás és gyermekvállatás

r. sok gyermek

Á. a családi szerepek hiánya

Á. alacsony iskolai végzettség

,Ą alacsony jövedelem (jettemzően támogatásokból, segétyekbőt étnek)

..Ä magas takbér- és közÜzemi díjhátraték

Á. általános. és alapvető készségek hiánya a mindennapi probtémák, feladatok

mego[dásához

l. Gyakori pszichés presszionáltság és annak következményei, egészségteten

étetmód és táptátkozás, egészségtelen környezet

Á. Alacsony önbecsü[és, kommunikációs defektusok, agresszió, céltalanság

Á. rossz háztartásvezetési- és gazdátkodási stratégiák, életvezetési probtémák,

a szabadidős tevékenységek ignoráltak.

A célcsoportba tartozó fĺatat felnőttek tcibbsége korábban a gyermekjótéti szotgátat

kliense volt - sokakat közÜtijk védelembe is vettek. Ennek okai a fizikai- és szeltemi

kcirnyezeti elhanyagoltság, családon betüti erőszak, iskotakerÜtés, stb..

A f010. októberében befejeződcĺtt lakossági közvéteménykutatás adataií

segítségével megvizsgáttuk a pátyázat két megvatósítási helyszínét, az orczy-parkot

és a Mátyás téri Kesztyűgyár Közösségi Házat körÜtvevő városrészekben (orczy- és
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Magdolna-negyed) étő célcsoport étetkörÜtményeit. A tervezett programok

elsődleges célcsoportját alkotó, 17-z9 éves gyerekek és fiatalok családjainak

legfontosabb jellemzői az alábbiak:

1. A Magdolna-negyedben a háztartások34%-ban él1z-79 év közötti gyermek, illetve

fiatal, ez az arány az orczy-negyedben magasabb, 39%. 
^ 

cétcsoporton betÜl két

korosztályt (1f-18, itt. 19-79 évesek) vizsgá[va, a két városrész között az a

különbség, hogy a Magdolna-negyedben magasabb a 1?-18 év közötti gyerekek

aránya (Magdolna 40%, orczy 78%), míg az orczy-negyedben vatamivel nagyobb 19-29

éves fiatalok aránya (orczy 82%, Magdolna76%, Fiiggeték ,|. tábtázat).

2. lskotai végzettség. A célcsoportba tartozó fiatalok családjaiban a háztartásfők

legmagasabb iskotai végzettsége nagyon alacsony szintű. A megkérdezett csatádfők

(vagy házas-, élettársaik) több mint harmada legfeljebb nyotc általánost végzett

(36%), negyede szakmunkásképzőt (24%), további harmada középiskotát (32%) és

csupán 8% fejezett be valamilyen felsőfokű képzést. A képzettségre vonatkozó

arányok a célcsoport fiatatjait nem tartalmazó háztartások esetében is hason[óak.

3. Gazdasági aktivitás. Az alacsony ĺskolai végzettségi szint ellenére a célcsoport

háztartásfői, illetve házas-, élettársaik többsége (63%) valamilyen formában

gazdaságilag aktív (FÜggeték 2. tábtázat). A fiatatokkat együtt étő csatádfők közet

felének (45%) tetjes munkaidős bejelentett munkája van. A célcsoport családjai

számára (is) jetentős erőfeszítést jelent, hogy képesek legyenek bejutni, illetve

megmaradni a munkaerőpiacon a gazdasági vátság körÜlményei között is, hiszen e

vátság is mindeneketőtt a kevésbé képzetteket érinti.

3. Lakáshelyzet. A célcsoport lakásainak átlagos alapterÜlete 51 nm, de a lakások

26%-a egyszobás l'akás. A takások 8%-ban nincs WC és 4Tuban nincs sem fürdőszoba,

sem zuhanyfÜtke. 
^ 

12-79 éves gyerekeket és fiatalokat tartalmaző háztartások 40%-

a önkormányzati tulajdonú lakásban takik. A célcsoport háztartásait súlyosan érinti

az anyagi okok miatt kialakutt díjhátraték probléma. A háztartásfők saját bevallása

szerint 41%-nak volt vagy van rezsitartozása, míg a célcsoportot nem tartalmazó

háztartásoknak csupánf67o érintett a probléma kapcsán.

A kerÜleti munkanélkiitiség adataiból, a több negyedre - Magdolna, orczy, Csarnok

negyedek - jellemző alacsony aktivitási szintből adódik egy igen fontos megállapítás,

hogy a gazdasági aktivitás emelése, a munka vitágába történő ĺntegráció speciális

segítségnyújtás nétkiil nem oldható meg.
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Ehhez kett társítani azután a kiemett foglalkoztatási programokat is, amelyek ugyan

tartós megoldást nem nyújtanak - ,,ki)z,, foglalkoztatási programok: közcé[ú,

közhasznú, közérdekű és egyéb közmunkák _, de szolgálják a munkakészségek

fenntartását, és egyúttat a hetyi (társadalmi) szotidaritást is.
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