KÖZBIZTONSÁGI KÉRDŐÍV
(Kitöltése önkéntes és anonim)
I.
1.
Ön szerint megfelelő-e Szentes városban a közbiztonság?
igen (1)

nem (2)

II.
A büntetések, a börtönnel kapcsolatos döntések általában
foglalkoztatják a közvéleményt. Szeretnénk az Ön véleményét
is megismerni.
2.
Ön szerint helyes-e, hogy a szabadságvesztésre ítélteket a
börtönben tanúsított jó magatartásuk alapján gyakran
már a büntetés teljes kitöltése előtt is szabadlábra
helyezik?
Szerintem helyes (1)
Szerintem nem helyes (2)




3.
A börtönöknek különböző feladatokat kell ellátniuk. Ön
szerint mennyire fontosak az alábbi feladatok?
A.

Reszocializálás
(Megjavítva visszavezetés a társadalomba)
Nagyon fontos (1)
Elég fontos (2)
Nem fontos (3)





B.

Megbüntetés
Nagyon fontos (1)
Elég fontos (2)
Nem fontos (3)

C.

Elrettentés (Hogy mások kedvét elvegyék hasonló
cselekedetektől)
Nagyon fontos (1)

Elég fontos (2)

Nem fontos (3)


D.

Ártalmatlanná tevés (A bűnözők elkülönítése a
társadalomtól)
Nagyon fontos (1)

Elég fontos (2)

Nem fontos (3)






III.
Gyakran hallani, hogy bizonyos helyeken nem érzi mindig
biztonságban magát az ember. Mi erről a témakörről az Ön
véleménye?
4.
Van-e az Ön lakóhelyének környékén olyan hely, kb. egy
kilométeres körzetben, ahova félne éjjel egyedül (sétálni)
menni?
Van (1)

Nincs (2)

5.
Félne-e Ön egyedül a lakásuktól 100 méteres körzeten
belül éjjel egyedül az utcán?
Igen (1) …………….. városrészben

Nem (2)

6.
Van-e olyan hely az Ön lakóhelyén, ahova félne nappal
egyedül sétálni, menni?
Igen (1) …………….. városrészben

Nem (2)

7.
Szokott-e Ön félni bűnözőktől, ha éjjel egyedül van a
lakásában?
Mindig (1)

Gyakran (2)

Néha (3)

Nem, soha (4)

8.
Valószínűnek tartja-e, hogy az elkövetkező 12 hónap során
az alább felsorolt bűncselekmények valamelyikét az Ön
sérelmére követik el?
valószínűnek
nem tartja
tartja
valószínűnek
erőszakos közösülés
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
rablás
testi sértés (fegyver nélkül)
 (5)
 (6)
testi sértés (fegyverrel)
 (7)
 (8)
betörés
 (9)
 (10)
lopás
 (11)
 (12)
gépjárműlopás
 (13)
 (14)
dologrongálás
 (15)
 (16)
egyéb bűncselekmény
 (17)
 (18)
nem hiszem, hogy sérelmemre
bűncselekményt követnek el az
elkövetkező 12 hónapban
 (19)
 (20)

9.
Milyen intézkedéseket tettek Önök, hogy a lakásuk
biztonságát fokozzák?
Válaszlehetőségek:
riasztókészülék (1)

ajtóretesz, ajtólánc (2)

az eredetin kívül újabb zár felszerelés,
vagy a régi biztonságosabbra cserélése (3)

ablakrács, vagy egyéb ablak biztosítása (4)

lőfegyver (5)

házőrző kutya (6)

egyéb (7)
semmit sem (8)
10.
Ha este 10-kor csöngetnek, vagy kopogtatnak az ajtón, mit
szokott Ön tenni?
gondolkodás nélkül ajtót nyit (1)

megnézi, vagy megkérdezi ki az (2)

este már senkinek sem nyit ajtót (3)

11.
Fél-e Ön a bűnözéstől?
Igen (1)
Nem (2)




12.
Ön jobban fél-e a bűnözéstől, mint néhány évvel
korábban?
Igen (1)

Nem (2)

13.
Milyen bűncselekmények bekövetkezésétől tart?
(Többet is megjelölhet!)
zseblopás (1)
gépkocsiból lopás (2)
gépjárműlopás (3)
betöréses lopás (4)
testi sértés (5)
erőszakos közösülés (6)
rablás (7)









IV.
Kíváncsiak vagyunk, hogyan vélekedik Ön a helyi rendőrség,
a bíróságok munkájáról.
14.
Véleménye szerint a büntető bíróságok Magyarországon a
bűnözőkkel szemben
engedékenyek (1)

megfelelő munkát végeznek (2)

nagyon szigorúak (3)


15.
Véleménye szerint a lakóhelyük bűnözési helyzete az
utóbbi három évben?
javult (1)

nem változott (2)

romlott (3)

a.) Hogyan ítéli meg Ön hazánk bűnözési helyzetét az
utóbbi három évben?
javult (1)

nem változott (2)

romlott (3)

b.) Ha romlott, Ön szerint mi ennek a legfőbb oka (vagy
okai)? (Többet is megjelölhet!)
lakóhelyén hazánkban
a rendőrség és a bíróságok
engedékenysége
 (1)
 (2)
a családi élet, a szülői
tekintély megszűnése
 (3)
 (4)
általános erkölcsi bomlás
 (5)
 (6)
a mértéktelen alkoholfogyasztás
 (7)
 (8)
a népesség ide-oda költözése
 (9)
 (10)
a sok szabadidő
 (11)  (12)
a gazdasági viszonyok
 (13)  (14)
egyéb ok
 (15)  (16)
c.) Ön szerint: a közbiztonság javítása érdekében mely
intézkedések a legfontosabbak? Állítsa fontossági
sorrendbe! (1 legfontosabb, 2 kevésbé fontos …)
nagyobb hatókör a rendőröknek (1)

igazságszolgáltatás javítása (2)

nagyobb rendőri jelenlét (3)

erélyesebb rendőri fellépés (4)

több pénz a rendőröknek (5)

képzettebb rendőrök (6)


korrupció megszüntetése rendőröknél (7)
16.
a.) Ön szerint lakóhelyének a bűnözési helyzete az
elkövetkező három évben
javulni fog (1)

nem változik (2)

romlani fog (3)

b.) Hogyan vélekedik Ön hazánk várható bűnözési
helyzetéről a következő három évben
javulni fog (1)

nem változik (2)

romlani fog (3)


17.
Mi a véleménye: az Ön lakóhelyén a rendőrség
kiváló munkát végez (1)
jó munkát végez (2)
kielégítő munkát végez (3)
nem végez kielégítő munkát (4)






18.
Mi javítaná az Ön biztonságérzetét (kérem, jelölje meg a
három legjobban igényelt intézkedést!)
több rendőr az utcákon (1)

több biztonsági berendezés a lakásban
(zár, kamera, házőrző kutya) (2)

több biztonsági berendezés az utcákon
(térfigyelő kamera, segélytelefon, stb.) (3)

jobb közvilágítása a közterületen
……………….. városrészben (4)

aktívabb polgárőrség (5)

több mezőőr külterületen (6)

a szomszédok egymásra figyelése,
szükség esetén segítése
(Szomszédok egymásért mozgalom) (7)

a munkanélküliség csökkentése (8)

a hajléktalanok számának csökkentése (9)

szociális gondok enyhítése (10)

segélykérő telefon (11)

kevesebb éjszakai szórakozóhely (12)

az alkoholizmus visszaszorítása (13)

a kábítószer-fogyasztás visszaszorítása (14)

egyéb (15) ………………………………..

19.
Részt venne-e Ön a távollévő szomszédok lakásának
megfigyelésében, szükség esetén segítene-e?
igen, baj esetén telefont fogadnék,
telefonálnék a rendőrségnek (1)

igen, akár személyesen is segítenék baj esetén (2) 
nem, mert félnék a bűnözők bosszújától (3)

nem, mert semmi közöm hozzá (4)


nem (5)
20.
El tudná-e fogadni, ha
a.) gyermeke cigány fiatallal kötne házasságot
igen (1)
nem (2)




b.) cigánycsalád költözne a szomszédos lakásba
igen (1)
nem (2)




c.) cigánycsalád költözne a szomszédba
igen (1)
nem (2)




d.) gyermekének cigány származású barátai lennének
igen (1)

nem (2)

21.
Van-e cigány származású munkatársa?
igen (1)
nem (2)
22.
Ha
Ön
cigány
származású,
érez-e
megkülönböztetést származása miatt?



hátrányos

a.) a városban
igen (1)
nem (2)




b.) a munkahelyén
igen (1)
nem (2)




c.) az iskolában
igen (1)
nem (2)




d.) bármelyik hivatalban
igen (1)
nem (2)




23.
Szeretnénk megismerni, milyen bizalma a helyi rendészeti,
igazságszolgáltatási, egyéb szervekkel kapcsolatban. Ön
szerint melyik szervre jellemző lakóhelyén a korrupció?
(1-es a leginkább, 2-es ezt követően, 3-as nem annyira, 4-es
egyáltalán nem)
rendőrség (1)

bíróság (2)

vám- és pénzügyőrség (3)

ügyészség (4)

önkormányzat (5)

közterület-felügyelet (6)

egyéb, éspedig …………………….. (7)


24.
Van-e a fenti bűnüldöző szervek tagjaival személyes
kapcsolata, ismeretsége?
igen (1)

nem (2)

25.
Ha névtelenül tenné meg bejelentését, akkor a levelét vagy
telefonüzenetét kinek küldené?
rendőrségnek (1)

polgármesternek (2)

minisztériumnak (3)

médiának (TV, rádió) (4)

26.
Mi a véleménye a helyi rendőrökről?
aktívak, a bejelentéseket szívesen fogadják (1)
tudomásul veszik, ha bejelentést akarunk tenni (2)
vannak közöttük, akik arrogánsak
a panasztevőkkel szemben (3)
felveszik a panaszt, de nem tesznek semmit (4)






27.
Mit tenne Ön, ha azt tapasztalná, hogy valamelyik állami
tisztségviselő iszákos, kicsapongó életet él, illetve bizonyos
ellenszolgáltatást kér vagy fogad el?
felszólalnék a helyi önkormányzat
valamelyik rendezvényén (1)

szólnék az önkormányzati képviselőnek (2)

írnék a rendőrkapitánynak (3)

bejelentést tennék az ügyészségen (4)

bejelentést tennék a polgármesternek (5)

nem tennék semmit, mert úgysem
nekem lenne igazam (6)

28.
Mi a véleménye a helyi polgárőr szervezetekről?
a.) Szükségesnek tartja-e Ön a polgárőrséget?
igen (1)
nem (2)




b.) Tudomása szerint van-e az Ön lakóhelyén polgárőrség?
igen (1)

nem (2)

c.) Belépne-e Ön a polgárőrök közé?
igen (1)
nem (2)




d.) Hogyan ítéli meg a helyi polgárőrök tevékenységét?
hatékonyak (1)

alig észrevehetők (2)

bátortalan fellépésűek (3)


e.) Milyen a helyi rendőrök és
együttműködése?
átgondolt, a feladatokat megosztják (1)
rendszertelen, ahol kellene nincs sem
rendőr, sem polgárőr (2)

a

polgárőrök




V.
A következő kérdéseink azzal kapcsolatosak, hogy követtek-e
el az Ön, vagy környezete sérelmére valamely bűntettet az
alább felsoroltakból.
29.
a.) Az elmúlt 12 hónap során betörtek-e az Önök lakásába,
mellékhelyiségeikbe (pince, padlás) víkendházába,
présházába stb., vagy kíséreltek-e meg ilyet végrehajtani?
egyszer sem (1)

egyszer (2)

kétszer (3)

háromszor (4)

négyszer (5)

ötször (6)

b.) Hány esetben tettek feljelentést?
egyetlen esetben sem (1)
egyszer (2)
kétszer (3)
háromszor (4)
négyszer (5)
ötször (6)
c.) Amikor nem tettek, miért nem?
sok fáradságba kerülne utánajárni (1)
lehet, hogy úgysem tudnák kideríteni (2)
rossz tapasztalatai vannak az
igazságügyi szervekkel (3)
egyéb ok (4)












d.) Ha igen, kb. mennyi kárt okozott ez Önöknek?
– 10.000 Ft (1)

10.000 – 50.000 Ft (2)

50.000 – 100.000 Ft (3)

100.000 – 500.000 Ft (4)

500.000 Ft felett (5)

30.
A fel nem jelentett bűncselekményeknek
ismert a tettese (1)
alapos gyanújuk van valakire (2)
ismeretlen a tettese (3)





31.
a.) Ismer-e Ön személyesen valakit, akinek a sérelmére
betörést, lopást követtek el, vagy kíséreltek meg az elmúlt
12 hónapban?
nem (1)

Ha igen, kinek a sérelmére:
fia, lánya, veje, menye (2)
szülő, após, anyós (3)
testvér, sógor, sógornő (4)
egyéb családtag (5)
szomszéd (6)
barát (7)
ismerős (8)









b.) Ha igen, tudomása szerint tett-e valaki feljelentést?
igen (1)

nem (2)

c.) Hol történt(ek) az eset(ek)?
otthon, vagy a lakás közelében (1)
a város más részén (2)
a városon kívül (3)





d.) Ismer-e Ön személyesen valakit, akihez betörtek,
akinek ellopták valamilyen dolgát vagy értékét, vagy
megkísérelték az ellopni?
nem (1)

Ha igen, kinek az alábbiak közül?
fia, lánya, veje, menye (2)
szülő, após, anyós (3)
testvér, sógor, sógornő (4)
egyéb családtag (5)
szomszéd (6)
barát (7)
ismerős (8)









32.
Mit gondol melyek a legfontosabb okai a bűnözés
növekedésének? (jelölje meg a három legfontosabb okot)
enyhék a törvények (1)

a bíróságok enyhe ítéletet hoznak (2)

mind több a munkanélküli (3)

nagy a létbizonytalanság (4)

nő a gazdagok és a szegények közötti ellentét (5) 
a rendőrség létszáma, technikája nem
elégséges a bűnözés visszaszorítására (6)

nagy a drágaság (7)

sokan visszaélnek a demokratikus jogokkal (8)

általában fellazultak az erkölcsök (9)

sok a menekült (10)

megszüntették a visszaeső bűnözők
ellenőrzését (11)

a rendőrség bizonytalan (12)

a rendőrség szakszerűtlen és nincs
kapcsolata a lakossággal (13)

nincs megfelelő technikai védelem a rablások,
lopások, betörések ellen (14)

egyéb okok (15)

az iskolában négy
évtizeden át nem volt vallásoktatás (16)

33.
Milyen a közbiztonság Szentesen? (Értékelje egy 5
fokozatú skálán, az 1-es a legjobb!)



