
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 23/2016. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Tájékoztató a „Roma Koncepció” témájában készült kutatási 

jelentésről 
 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2016. január 27. 
Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, 2016. január 27. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 
 
 
 
 
  

igen X 

nem  

 



   2 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága által a KEN. 26/2015. (III.18.) számú határozatával elfogadott 2015. évi Roma Koncepció 

keretében „Felmérés/Kutatás ” címmel a TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. közvélemény-kutatást 

végzett a IX. kerületben élő, a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló lakosság 

körében. 

 

A kutatás során az alábbi témaköröket vizsgálták: 

 demográfiai adatok: nem, életkor, iskolai végzettség, családi állapot, háztartásban élők száma, 

lakhatási viszonyok, munkavégzés, aktív/inaktív keresőképesség, 

 egészségi állapot: veleszületett illetve szerzett betegségek, gyógyszerfogyasztás, 

szenvedélybetegségek- alkohol, dohányzás,  

 kerületi, fővárosi rendezésű közösségi programok ismertsége, látogatottsága  

 aktivitás, önkéntesség mérése, 

 életminőség, elégedettség, preferenciák, 

 tájékozódási, elérési csatornák, 

 

A kerület vizsgált városrészei a következők voltak:  

 Belső-Ferencváros (történeti városrész: Vámház körút – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér 

– Duna folyam – Fővám tér) 

 Középső Ferencváros (Boráros tér – Ferenc körút – Üllői út – Kelet-nyugat vasúti fővonal – 

Duna folyam) 

 József Attila lakótelep (Üllői út – Határ – M5-ös bevezető szakasza – Epreserdő út – Ecseri 

út) 

 

A populációs arányok a Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálási adatai alapján kerültek 

előkészítésre a teljes budapesti roma népesség nem és korcsoport szerinti arányaira figyelemmel. A 

vizsgált korcsoportok: 18-39 évesek, 40-59 évesek, 60 évesek, vagy ennél idősebbek. 

 

Az interjúk elkészítésénél különös figyelmet fordítottak a készítők arra, hogy a válaszadókat 

véletlenszerűen válasszák ki, így elkerülve a területi és az egyéb (kérdezőbiztosi és válaszadói) 

torzításokat. A válaszadókat véletlensétás eljárással találták meg, amely azt jelenti, hogy a 

kérdezőbiztosok nem konkrét címeken keresték fel a válaszadókat, hanem egy előre meghatározott 

kiindulópontról indulva a véletlenséta pontos szabályait betartva kerestek válaszoló roma személyeket. 

A véletlenséta során minden lakást több alkalommal is fel kellett keresni, így elkerülve azt, hogy a 

dolgozó személyeket jóval alacsonyabb arányban kérdezhessék meg. A kutatás során összesen 13 

kiindulópontról indultak el a kérdezők, melyeket az alapján választottak ki, hogy a vizsgálni kívánt 

területet a lehető legnagyobb mértékben lefedjék. 

 

A kutatás legfontosabb elemei 

 

A TÁRKI adatfelvétele 2015. október 14 – november 2. között zajlott a ferencvárosi 18 évesnél 

idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló lakosság körében. Az adatfelvétel befejezését követően 

az adatok minőségének ellenőrzése, az adatok tisztítása történt meg. 

2015. november 2. - 2015. november 12. között zajlott az adatok feldolgozása valamint a tanulmány 

megírása. 
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Az elkészült kutatás kapcsán főbb megállapításaink a következők: 

 

 A IX. kerületi roma lakosság egészségi állapota általában jónak mondható, mindössze 

16% azok az aránya, akik egészségi állapotukat rossznak vagy nagyon rossznak találják. 

Összességében a kérdezettek egynegyede szed valamilyen betegségére orvos által felírt, 

vényköteles gyógyszert – természetesen, ahogy a betegségek, úgy a gyógyszerszedés is 

nagymértékben összefügg a korral. A kerületi felnőtt roma lakosság majdnem háromnegyede 

cigarettázik, ám jóval kevesebben vannak, akik saját bevallásuk szerint rendszeresen 

fogyasztanak alkoholt, vagy nyugtatót, altatót szednek (11-10%). Annak ellenére, hogy a 

válaszadók jelentős része jelezte, hogy dohányozik, rendszeresen fogyaszt alkohol, illetve szed 

valamilyen gyógyszert, csak elenyésző azok aránya, akik ezt szenvedélybetegségként fogják fel.  

 A kerületi roma lakosság nagymértékben tájékozott a közösségi programokat illetően. A 

konkrét események közül a legismertebbnek a Ferencvárosi Gyereknap bizonyult: a kérdezettek 

majdnem fele hallott róla, és több mint egyharmaduk részt is vett rajta. Ugyancsak sokan 

hallottak a Roma Gyermekkarácsonyról, a Roma Kulturális Fesztiválról és a Roma Holokauszt 

emléknapról. A Gyermekkarácsony és a Roma Kulturális Fesztivál látogatottsága is magas: a 

kérdezettek több mint egynegyed vett rajta részt  

 A válaszadók viszonylag nagy része, 13%-a vállalna önkéntes tevékenységet a 

lakókörnyezetében vagy máshol élő rászoruló emberekért. Az elmúlt 12 hónapban a 

kérdeztettek 8%-a vett részt valamilyen romaszervezet tevékenységében, munkájában, vallási 

szervezet tevékenységében pedig 4%-nyian, míg politikai párt, szervezet munkájában 1%-nyian.  

 Az válaszadókat arról is megkérdeztük, érte-e őket hátrányos megkülönböztetés roma 

származásuk miatt különböző helyeken. Legkevésbé az önkormányzatnál, a szociális 

szolgáltatások során, illetve a rendőrségnél tapasztaltak hátrányos megkülönböztetést – a 

válaszadók majd kétharmada számolt be arról hogy soha nem érte hátrányos 

megkülönböztetés ezeken a helyeken. Másrészről a munkavállalás során mindössze a 

kérdezettek egyharmada nem tapaszalt származása miatt soha megkülönböztetést, de sokan 

jelezték, hogy a közlekedés közben és szórakozóhelyeken, szabadidős tevékenység során nem 

ritka a a származási megkülönböztetés.  

 A kerületi eseményekről, ügyekről a kérdezettek egyharmada egyáltalán nem tájékozódik. 

Akik tájékozódnak, legnagyobb részt a kerületi, Ferencváros című lapból teszik ezt, vagy 

ismerősök révén jutnak információhoz Azok a válaszadók, akik igényelnék az önkormányzat 

segítségét, legtöbben lakásproblémáikra és anyagi gondjaikra szeretnének átmeneti vagy tartós 

megoldást találni 

 

A fentiek alapján elkészített kutatási jelentést tájékoztatóként mellékelem a Tisztelt Képviselő-testület 

részére. 

 

Melléklet: 
Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló,  

IX. kerületi lakosság körében „Roma Koncepció” témájában 

 

Budapest, 2016. január 15. 

Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 


