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Témavezető: dr. Borbíró Andrea egyetemi docens 

 

 

AZ UZSORA TEREPKUTATÁSÁNAK EMPIRIKUS TAPASZTALATAI 

 

 

Kutatásom terepe egy deprivált észak-alföldi kisváros volt, munkám során elsősorban e 

város romák által lakott szegregátumaira fókuszáltam. Bár az uzsora a társadalom 

bármely rétegében előfordulhat, de úgy gondolom, hogy különös jelentősége van ott, 

ahol a marginalizáció hatásai a leginkább érvényesülnek. Az uzsora nemcsak hazánk, de 

az egész kelet-európai térség egyik olyan komoly társadalmi problémája, amely 

halmozottan sújtja azokat, akik már eleve a társadalmi kirekesztődés legszélsőségesebb 

formáit szenvedik el. Kutatásomban az uzsora e legsúlyosabb, telepszerű körülmények 

között megvalósuló formáját vizsgáltam.
1
 

 

A tudomány jelenlegi állása, a feldolgozott szakirodalom 

 

Elmondható, hogy az uzsora vizsgált formája mérsékelten kutatott. Készültek célirányos 

kutatások is, de sok esetben szegény megélhetési stratégiákkal foglalkozó felmérések és 

falukutatások során, szándékon túl találtak rá kutatók terepmunkájuk során az uzsora 

jelenségére. 

A témával rendkívül intenzíven foglalkozott többek között Durst, Béres és Lukács, 

valamint a Hüse – Fábián – Szoboszlai szerzőhármas, továbbá Gosztonyi Márton és a 

Messing – Molnár szerzőpáros is. A külföldi szakirodalom sajnálatos módon angol 

nyelven igen szegényes, a környező országokban egy-két ilyen tanulmányról 

beszélhetünk. A nem hazai irodalomból különösen Kužel műve emelkedik ki. Olybá 

tűnik, hogy a témában több tanulmány is születik mind hazánkban, mind a környező 

országokban, azonban amíg ezek a tudományos lingua franca nyelvén közlésre nem 

kerülnek, addig a jelenségről összegyűjtött tudományos ismeretek javarészt az egyes 

országhatárokon belül maradnak. 

A kutatások érdemben jórészt egyező és rendkívül értékes leírásokat adnak az uzsora 

társadalmi és gazdasági környezetéről, működési mechanikájáról és következményeiről, 

ám számos kérdésben az eredmények, illetve következtetések ellentmondók vagy nem 

adnak megnyugtató választ – saját kutatási kérdéseim döntő része elsősorban ezekre, az 

                                                 
1
 A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériumának Új Nemzeti Kiválóság Programja keretében 

valósult meg. 
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előttem járó szakemberek által fehéren, de legalábbis szürkén hagyott területekre 

irányult.  

 

A kutatás terepének rövid bemutatása 

 

A kiválasztott település az észak-alföldi térség általában negatív konnotációkkal társított 

városa, olyan járási központ, amely rendelkezik az uzsora szakirodalmában vizsgált 

települések jellemzőivel. Ezek a jellemzők elsősorban a korábban jelentős, de mára 

leépült ipar, az ennek következtében kialakuló egyre súlyosbodó munkanélküliség, a 

lassan elvándorló nem cigány lakosság, és az egyre inkább deklasszálódó helyi 

cigányság, az intézményi szinten megjelenő szegregáci, a kiterjedt szegregátumok és a 

roma-nem roma és roma-roma viszonylatban is gyengülő társadalmi kohézió.  

A településen korábban az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékének szervezésében 

szaktáborok valósultak meg, amelyek hatalmas segítséget nyújtottak saját kutatásom 

lebonyolításában. E szaktáborok kutatócsoportjai számos olyan jelenségről gyűjtöttek 

releváns adatokat, amelyek alapvetően meghatározzák a terepmunka helyszínéül 

választott település társadalmi struktúráját és dinamikáját: ilyen például a pünkösdi-

karizmatikus egyházak szerepe, a közmunka, az intézményekbe vetett bizalom, a roma-

nem roma kapcsolatok helyzete, a helyi szabálysértési gyakorlatok, a kábítószer-

használat vagy épp a prostitúció. 

E kutatások nagy segítséget nyújtottak abban, hogy számos, a kutatás környezetére 

vonatkozó kérdésben már kész válaszokkal rendelkeztem, és így jelen kutatás során 

lehetőségem volt sokkal célirányosabban az uzsorára fókuszálnom. Elmondható, hogy a 

fent említett szaktáborok – amelyeken jómagam is részt vettem –, az exploráció 

fogalmát messze meghaladva rendkívül gazdag tudásanyagot gyűjtöttek össze, és ennek 

köszönhetően a terep megismerésével már kevéssé vagy inkább egyáltalán nem kellett 

foglalkoznom.
2
  

 

A terepmunka és az empirikus kutatás céljai 

 

A korábbi kutatások által felhalmozott tudományos ismeretek számos kérdést vetettek 

fel. A szakirodalom feldolgozása után nyolc központi kérdést azonosítottam az uzsora 

jelenségét érintően, amelyek a következőek: 

 Mennyiben tekinthető az uzsora kizsákmányoló jellegű kriminológiai 

jelenségnek, és mennyiben inkább piaci viszonyokra visszavezethető 

gazdasági szükségszerűség? 

                                                 
2
 A kutatás vezetője Vig Dávid, vezető szervezői Herman Szilvia, Krámer Lili, Szontagh Veronika és 

jómagam voltunk. Kutatótársaimnak ezúton is köszönöm a közös munkát és támogatást. 
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 A társadalmi kirekesztődés mely aspektusai játszanak közre az uzsorakölcsön 

felvételéhez vezető egyéni életutakban? 

 Milyen kapcsolódási pontok fedezhetőek fel a helyi hatalmi struktúrák és a 

lokális uzsora szerkezetében?  

 Mennyiben szükségszerű velejárója a konkrét fizikai erőszak, illetve az 

erőszak mint a teljesítés kikényszerítésének lehetséges eszköze az uzsora 

jelenségének?  

 Van-e feltárható kriminogén hatása az uzsorakölcsön felvételének? 

 Járt-e jelentős hatással az uzsora kriminalizációja a jelenség visszaszorítása 

terén? 

 Mennyiben etnikus az uzsora jelensége? 

A téma szakirodalmát feldolgozva végezetül a következő hipotézist fogalmaztam 

meg: a társadalmi kirekesztődés sokrétű hatásai kirekesztik a formális pénzügyi piacról 

az uzsora érintettjeit, akik alternatíva hiányában informális hitelekből kénytelenek 

kielégíteni időszakos pénzszükségleteiket. 

 

A választott módszertan bemutatása és a választás oka 

 

A kutatásom elején a kérdőív, a félig strukturált interjú, a résztvevő megfigyelés és a 

tartalomelemzés módszereit jelöltem meg kívánatos módszerként. 

A kutatás legelején rá kellett jönnöm, hogy releváns információk csak ez utóbbi 

háromtól várhatóak. Mind a téma szenzitív jellege, mind a kérdőívek személytelensége 

olyan akadályként jelent meg, amelyek alkalmazását redundánssá tették. Annak ellenére 

ugyanis, hogy explorációra már tulajdonképpen nem volt szükség, az uzsora sui generis 

tényállásként való kriminalizáltsága és bármely interjúalany potenciális érintettsége 

abba az irányba hatott, hogy a minél puhább és kifinomultabb, ugyanakkor minél 

mélyebbre ható – nyilvánvalóan kvalitatív – módszereket részesítsem előnyben. 

Kiindulási pontom három, a település szegregátumaiban mély ismeretekkel 

rendelkező – ott élő –, ugyanakkor az élet különböző területeiről érkező, különböző 

affiliációkat képviselő interjúalany volt. A kutatás kezdetben tőlük szerzett információk 

alapján, később általuk ajánlott újabb interjúalanyokhoz továbbhaladva – 

tulajdonképpen hólabda-módszerrel –, majd hozzájuk vissza-visszatérve zajlott. 

Az interjúk tekintetében szintén előre nem látott változás volt, hogy a tervezett 

szemi-strukturált formátumtól kis részben el kellett térnem, méghozzá olyan irányba, 

hogy szinte már narratív interjúkat voltam kénytelen felvenni. Így minden interjú kb. 2-

3 órát vett igénybe, de az ún. nudging, avagy a beszélgetés sodrának finom, de tudatos 

terelése segítségével az általam kutatott szenzitív témáról nyíltan, feszültség nélkül és 

álláspontom szerint a lehető legőszintébben beszéltek az interjúalanyok, akik között 
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több adósként érintett, avagy áldozat is volt.
3
 Az interjúalanyok között voltak hatósági 

személyek, így rendőrök is. 

A résztvevő megfigyelés alatt a közösség rítusaiban való elmélyedést, az ezeken való 

részvételt és az ezek során történő megfigyelést kell érteni. A résztvevő megfigyelés az 

etnográfiai módszertan fegyvertárába tartozik, és az interjú kiváló kiegészítő módszere 

lehet – ezt az ígéretet a módszer a kutatás során be is váltotta. A résztvevő megfigyelés 

keretében elsősorban önkormányzati eseményeken (pl. honvéd toborzónap), helyi 

romaszervezetek eseményein (“cigánymajális”), illetve helyi pünkösdi-karizmatikus 

egyházak, gyülekezetek istentiszteletein
4
 vettem részt. Speciális célja és jelentősége 

miatt kiemelendő még a segélyosztás mint a résztvevő megfigyelés tárgya. 

Végül a tartalomelemzés két MSZMP PB határozatra és az azokban foglaltakat 

megvalósító helyi jogforrásokra, majd a rendszerváltást követő és legújabb 

önkormányzati dokumentumokra – jelentésekre, képviselő-testületi ülések 

jegyzőkönyveire, közmunkából megvalósult fejlesztésekről szóló beszámolókra – 

terjedt ki, és célja a település szegregátumainak kialakulására és fennmaradására 

vonatkozó adatok kinyerése volt. 

 

Kutatási eredmények 

 

A kutatás huszonkilenc kontaktnapja
5
 során mintegy hatvanegy interjú készült és 

tucatnyi megfigyelés valósult meg.  

A legfontosabb kutatási eredményekre szorítkozva elsőként az uzsora konkrét 

mértékére és az adósságterhek alakulásának logikájára szeretnék kitérni. Míg a korábbi 

kutatások eltérő, jellemzően 50 és 200 százalék közötti havi kamatlábakról számoltak 

be, az én kutatásom terepén interjúalanyaim egyöntetűen 50 százalékos kamatlábat 

határoztak meg a településen működő uzsora tekintetében. Az interjúalanyok érzékletes 

példákkal írták le az adósságspirál kialakulását: a kamatos kamattal megnövelt 

tőketartozás hamar el tudja érni azt a mértéket, hogy az adós már a hónap legelején 

kénytelen az összes jövedelmét átadni, és abból újra kölcsönkérni. Sokszor annak a 

bankkártyának a kezelését, amelyre különféle szociális transzferek és hivatalos 

(bejelentett vagy köz-)munkából származó bevételek érkeznek, a tartozás fejében az 

uzsorás veszi át. Az ilyen adósságcsapdából az interjúalanyok szerint szinte lehetetlen 

megszabadulni. Még egy akár kezelhető tartozás is nehezebben törleszthetővé válhat, 

                                                 
3
 Amint a kutatási kérdekből is kitűnik, az uzsorát felvevők adós vagy áldozat jellege, ennek 

meghatározásának igénye a tudományos diskurzus homlokterében található.  
4
 E pünkösdi egyházak a köznyelvben elterjedten “roma kisegyházakként” élnek. Egy lelkipásztor 

interjúalanyom fontosnak tartotta kiemelni, hogy ezek a gyülekezetek a történelmi egyházakhoz képest 

érdemben nem, legfeljebb a kodifikáció szintjén különböznek, és hogy a helyes terminus ennek 

megfelelően ugyanúgy egyszerűen “egyház”, nem pedig “kisegyház” volna. E tanulmányban ennek 

megfelelően a közösség által használt kifejezést használom. 
5
 Ebből öt nap kutatócsoporttal végzett terepmunka, ami a már említett szaktábor keretei között 

valósult meg. 



Tran Dániel: Az uzsora terepkutatásának empirikus tapasztalatai 

 

 435 

mivel olykor az uzsorások nem a tőketartozás, csupán a kamatok tekintetében számítják 

be a megfizetett részleteket. 

Tisztázódni látszik a rendőrségi attitűd is: a nyomozóhatóság tagjai az uzsorát 

elsősorban nem létezőként, másodsorban érdektelenként észlelik. Az uzsora-ügyek 

nyomozása nehézkes, a sértettek könnyen elállnak korábbi tanúvallomásaiktól, ha az 

uzsorással sikerül megegyezniük. Felmerül a kérdés, vajon uzsorabűncselekmény 

gyanújával inkább akkor indul-e büntetőeljárás, ha az más, jellemzően erőszakos 

bűncselekménnyel társul? Erre nézve a jövőben átfogó aktakutatás adhatna még 

pontosabb választ. 

Tudományos szempontból eredményes volt – és a cselekmény kriminalizálásához, 

valamint a bűnüldözéshez is kapcsolódik – a behajtás konkrét menetében bekövetkezett 

változásról szerzett információk alapján végzett résztvevő megfigyelés. Több 

interjúalany is beszámolt arról, hogy az uzsorabűncselekmény kriminalizációja, 

valamint a főtéren, illetve a posta körül felszerelt térfigyelő kamerák jelenléte kitolta az 

uzsora behajtását a szomszédos utcákba, ahol – szó szerinti idézet – egyfajta “érdekes 

tánc” vesz kezdetét az uzsorások és adósaik között. A segélyosztáskor a postahivatal 

környékén végzett résztvevő megfigyelés alátámasztotta, hogy az interjúkban említett 

adatok nem alaptalanok. 

Korábbi tanulmányok szót ejtenek arról, hogy az uzsorakölcsön megfizetése mögött 

esetlegesen nem csupán a potenciális erőszak fenyegetése, hanem valamiféle közösségi 

norma, valamiféle, az érintettek körére speciálisan jellemző kulturális mintázat állhat: 

tehát, hogy az uzsorakölcsön felvevői esetlegesen valamiféle internális szégyent éreznek 

akkor, ha nem teljesítik a rájuk eső tartozást. Ebben a kérdéskörben az interjúalanyok 

egybehangzóan tagadták ilyen norma vagy kulturális mintázat létezését, és sokkal 

inkább arról számoltak be, hogy bár a belső szégyen nem, de a nyilvános 

megszégyenítés lehet az uzsora megfizetésének hajtóereje. Álláspontom szerint a rá- 

vagy bekiabálások és a zaklatás egyéb, nagy nyilvánosság, de ami még fontosabb, a 

közösség tagjai előtt megnyilvánuló formái és az ebből eredő fizetés semmiképp sem 

keverendő össze a belső szégyenérzet motiválta önkéntes teljesítéssel.  

Ez utóbbi kutatási eredmény és az az interjúkból kirajzolódó álláspont, miszerint az 

uzsora mögött végső soron mindig ott szerepel az erőszakkal való fenyegetettség, 

alapvető jelentőséggel bír a kutatás hipotézisére és legfontosabb kutatási kérdésére 

nézve. A szakirodalmi diskurzusban felfedezhető vita ugyanis, miszerint kérdéses, hogy 

az uzsora parazita jellegű ún. élősdi bűncselekmény, avagy hiánygazdaság szülte 

szükségszerűség, megdőlni látszik. E diskurzus alapvető ellentéte a kriminológia egyik 

ősi kérdését veti föl, jelesül hogy lehet-e áldozatnak tekinteni azt, aki magát nem tekinti 

annak? 

Az általam megkérdezett interjúalanyok álláspontja között nincs vita abban, hogy az 

uzsora kizsákmányoló tevékenység, amelynek hétköznapi rezsimjét művelői, az 

uzsorások végső soron erőszakkal tartják fenn. Az ő adósaik pedig az interjúalanyok 

által lenézett vagy sajnált, de mindenképpen kihasználtnak tekintett áldozatok. 
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Úgy gondolom, hogy a rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy 

a tudományos diskurzus alapkérdésfelvetése is téves lehet. Olybá tűnik ugyanis, hogy 

eleve nincs olyan közösségi norma, amely az erkölcsi alapú önkéntes teljesítés irányába 

hat, továbbá az empirikus módon kinyert adatok tanúsága szerint az uzsorással szemben 

valódi tisztelet és hála kultúrájáról sem beszélhetünk. Az interjúkból kitűnik a jelenség 

szükségszerűségének felismerése, de az áldozatok részéről ez sem beletőrődést nem 

okoz, sem pedig felmentést nem ad. 

Végezetül mindenképpen meg kell említeni a pünkösdi-karizmatikus egyházak eddig 

alábecsült szerepét a telepszerű körülmények között megvalósuló uzsora jelenségében. 

Olybá tűnik, hogy ezek a relatíve szabálytalan jogi és vagyoni viszonyok között 

működő vallási közösségek kedvező hatással lehetnek a gyülekezeti tagok uzsorával 

szembeni sérülékenységére, illetve akár aktívan is részt vehetnek az adott települést 

érintő uzsoratevékenységében – egymással ellentétes példák is felmerültek erre nézve 

kutatásom során. 

E helyt érdemes megemlíteni, hogy a kutatás terepéül szolgáló település néhány ezer 

lelket számláló roma szegregátumaiban mintegy 50-55 pünkösdi-karizmatikus 

gyülekezet működik. E közösségek között találtam példát az egyházi “adóból”, 

“tizedből” és adományokból adott kamatmentes egyházi kölcsönre, amely 

nyilvánvalóan visszatartotta a gyülekezet tagját attól, hogy esetlegesen katasztrofális 

következményekkel járó uzsorakölcsönért forduljon. Hasonlóan pozitív és a 

vulnerabilitás ellen ható tevékenységként észlelem az ún. “női napokon” tartott “Milyen 

a jó sáfár?” témájú műhelybeszélgetéseket. Ez alatt azt kell érteni, hogy a közösség 

egyik idősebb nő tagja nem elveszi, de beosztja a fiatalabb asszonyok pénzét – a fiatal 

háziasszonynak egy hónapig azt kell vásárolnia, amit az idősebb asszony a számára egy 

papírcetlire felír. A folyamatos felügyelet mellett átélt hónap végén a folyamat szükség 

esetén addig folytatódik, ameddig a megsegített fiatalasszony meg nem tanul 

gondosabban gazdálkodni szűkös javaival. Ez a fajta, tulajdonképpeni pénzügyi oktatás 

kárral semmiképp, haszonnal viszont igen sokkal kecsegtet, és jó gyakorlatként állhat 

más, akár az uzsorával érintett településeken működő nem vallási csoportok számára is. 

A pünkösdi-karizmatikus egyházak szerepe azonban nem egyértelműen és kivétel 

nélkül pozitív: a terepmunka feltárta, hogy sajnos léteznek olyan közösségek, illetve 

közösségi vezetők is, akik adott esetben maguk is foglalkoznak élelmiszer-uzsorával. 

 

Összefoglalás 

 

Zárszóként elmondható, hogy az empirikus kutatás eredményei részben megválasztották 

a kutatási tervben foglalt kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a felvett interjúk és 

megvalósított résztvevő megfigyelések árnyaltabb képet festettek az uzsoráról és az 

uzsora társadalmi környezetéről. A megszerzett információkkal nem csupán a témáról 

alkotott akadémiai tudásanyag bővült: az uzsora konkrét működésére vonatkozó 
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ismeretek segíthetik a bűnüldözés és a szociális ellátórendszer gyakorlati szakembereit, 

s akár segítségül szolgálhatnak a törvényhozás döntés-előkészítői számára is. 

A kutatás borús képet fest a magyar vidékről. Számos olyan rendkívül káros 

társadalmi jelenség tűnt fel az uzsora mellett, amelyek e kutatásnak nem képezik szoros 

tárgyát, de mégis kapcsolódik hozzá: az új pszichoaktív szerek kiterjedt használata; a 

belföldi és külföldi prostitúció; a siralmas munkaügyi helyzet és a magáncélokra 

fordított közmunka-program. Hiszen hogyan választható el az élelmiszer-uzsorára való 

rászorultság a kábítószer-addikciótól hajtva elszórt pénztől; a törleszthetetlen 

adósságteher a prostitúcióra kényszerítéstől; a kilátástalan munkerőpiaci lehetőségek a 

megélhetésért kamatos kamatra felvett kölcsöntől? 

Reményem, hogy e kutatás az uzsora társadalmi valóságának tudományos 

ismertetésén át – még ha közvetve és csekély mértékben is – talán hozzájárul 

társadalmunk e kórtüneteinek enyhítéséhez. 
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*** 

 

THE EMPYRICAL RESULTS OF RESEARCHING LOAN SHARKING 

 

The field of my empyrical research was a Northern Great Plain small town. During the 

course of my work I primarily focused on the Roma slums of the town. 

Altough loan sharking can and does occur in every social strata, I believe that it has a 

special significance where the effects of marginalization are most palpable. Loan 

sharking is a serious problem not only on a domestic, but a regional level that gravely 

affects those already suffering from the worst forms of social exclusion. 

In my research, I examined the aforementioned aggravated kind of loan sharking, 

primarily present in rural conditions. The chosen research methodology consisted 

interviews, participant observation and content analysis. 

The field work was conducted in roughly a month, during which the researcher had 

the chance to accostume to the local environment and develop fruitful connections with 

local residents, whose everyday life is in many cases gravely affected by the researched 

phenomenon. 
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