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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat pályázatot nyújtott be az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium által meghirdetett „Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő 
kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat támogatásainak elnyerésére, 
bűnmegelőzési makro modellprojektek megvalósítására" című pályázati felhívására. 

A pályázatban résztvevő együttműködő partnerek: 

1. Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitányság 
2. Budapest Főváros Önkormányzata Városrendészeti Bizottság 
3. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Gyámhivatal 
4. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Családsegítő Szolgálat 
5. Kőbányai Gyermekjóléti Központ 
6. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ 
7. Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 
8. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány 

A pályázat átfogó célja: 
A kerület biztonsági átvilágítása, önkormányzati bázisú bűnözéscsökkentési, bűnmegelőzési 
program létrehozása. 

A pályázat célkitűzései: 
1) A helyi bűnözés mátrix szempontú átvilágítása, hot-point-ok meghatározása, veszélyes 
közterek azonosítása bűncselekmények típusa, elkövetési módok, időpontok, elkövetők 
jellegzetességei alapján, kriminogén faktorok feltárása-bűnözési térkép 
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2) Széleskörű biztonsági felmérés: 
a) lakosság biztonságérzetének felmérése 
b) helyi biztonsággal foglalkozó intézmények bizalmi indexének pozícionálása 
3) Fiatalkorú antiszociális magatartás felmérése 
4) Biztonsági ajánlások megfogalmazása; 
a) biztonsági szerződések megkötése; 
b) többéves, egymásra építő, fiatalokra fókuszáló intézményi program összeállítása; 
c) a rendőrkapitánysággal, helyi lakosokkal, közterület-felügyelettel közösen veszélyes 
közterek biztonsági szűrőprogramjának kidolgozása; 
5) Idős fókuszcsoportok kialakítása, segítése; 
6) Szakmai fórumok, egyeztetések, tájékoztatás. 

A pályázat azonban forráshiány miatt elutasításra került. 

A pályázat elutasítására, valamint a pályázatban foglaltak kerületünk szempontjából való 
fontosságára tekintettel a Szervezési és Ügyviteli Főosztály a Jogi Bizottság számára 
előterjesztést nyújtott be a pályázat egyes elemeinek megvalósítása érdekében, amely 
előterjesztésről a Jogi Bizottság a következő döntést hozta: 

21/2009. (II. 12.) sz. Jogi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Jogi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Fővárosi Közgyűlés 
Városrendészeti Bizottsága felé 2 millió forint összegű támogatási igény benyújtásához, 
részben a BRFK X. kerületi Kapitánysága infrastruktúrájának bővítése, részben más helyi, de 
azon túlmutató programok (plázaprogram, kutatás és konferencia) finanszírozása céljából. 

A Bűnmegelőzési Modellprogram rövid összefoglalása: 

I. Célmeghatározás 

A program általános célja: a kerületben található érintett területek széleskörű biztonsági 
átvilágítását követően egy olyan átfogó bűnözéscsökkentési, bűnmegelőzési program 
megteremtése, amely önkormányzati bázison nyugszik, ám társadalmi, civil, rendészeti és a 
profitorientált szféra kooperációján alapul. 

Közvetlen cél a közterületek rendjének növelése, az itt történt jogsértések azonosítása és 
csökkentése, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés időbeni felismerése és a reá történő helyes 
reagálás, a kerület polgárai objektív biztonságérzetének megteremtésével párhuzamosan a 
közösségi felelősségvállalás és cselekvés megteremtése. 
Olyan ajánlások, technikák kidolgozása és bevezetése, amely a felsorolt célokat hatékonyan 
és biztató eredményességgel segíti. Biztonsági szerződések kötése, amely nyílt és őszinte 
felelősségvállaláson és teljesítményen alapul. 

Fontos, hogy jól menedzselhető néven (pl. Kőbányai preventív modellprogram) olyan, bárhol 
adaptálható modell jöjjön létre, amely költséghatékony, és példaértékű megoldást szolgáltat a 
társadalmi bűnmegelőzésben. 
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II. Előzmények 

Verbai Lajos polgármester úr felkérésére 2009 őszétől egy átgondolt, kontextuális szemléletű 
program előkészítése zajlik. A programot dr. Jármy Tibor Európa jogász, a BRFK korábbi 
bűnmegelőzési vezetője fogja össze és irányítja. 

Az eltelt időszakban vezetésével megtörtént a kerületi, kriminálprevencióban érintett 
szervezetek felmérése és kompetenciák becslése. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 
munkatársainak együttműködésével három hónap 
alatt elkészült a kerület kriminogén faktorainak 
felmérését, a veszélyes, hot-pointokat is 
tartalmazó Kőbányai bűnözési kontextuális 
szemléletű elemzése, amely a bűnmegelőzési 
tervezéshez, a társadalmi kooperációhoz éppúgy 
elengedhetetlen, mint a pályázatokhoz vagy épp a 
kerület bűnmegelőzési koncepciójához. 

Dr. Jármy Tibor úr által felmérésre, és számos szempont alapján elemezésre kerültek egyebek 
mellett a közterületi rablások, a veszélyeztetett helyszínek, iskolák, fiatalok. 

Közterületi rablások a X. kerületben 

~ Kofc»M«fto.-lh*stu.éltal 
hMtrotttwrOIM) 

Mmy«fc«.HIfei0s4<tny 
k6rny4fc«) 

jgPSpIta-ri*. ..;.. 
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Törődő, aktív együttműködés indult el a kooperáció tagjai között, a Pataky Művelődési 
Központban pedig megkezdődött egy nyár elejéig tartó Bűnmegelőzési Szabadegyetem, 
amely valamennyi (nem csak veszélyeztetett) célcsoportot és társadalmi problémát érinti. 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat pályázatát forráshiány miatt az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium elutasította, ezért a program megvalósításához saját forrás 
biztosítása szükséges. 

A problémák, -amelyek egyediként és társadalmiként definiáliódnak1- megoldása felé csak az 
mutat, ha a kormányzat által működtetett jelzőrendszer jól működik, a problémák 
felismerésén túl képes (a normák által a társadalmi, a rendszerszférában pedig egyéni) 
különbségtételre. Hiszen ha a problémák gyökerében fellelhetőek társadalomszerkezeti 
problémák, akkor a felelősség is társadalmi (kevésbé érzékelhető) felelősségként jelenik meg. 
Ennek kezelésében az önkormányzatnak rendkívüli felelőssége van. 

Joggal tehetjük fel a kérdést, mennyiben vagyunk ma erre képesek? 

III. A program középtávú elemei címszavakban 

- adminisztratív humánerőforrás és infrastruktúra biztosítása. 
- a program tervezése 
- SWOT analízis 
- kérdőívek, lakossági felmérések tervezése 
- támogató környezet feltérképezése 
- kooperációk kidolgozása 
- bűnkibocsátó területek elemzése 
- költségvetési, pályázati források megteremtése 
- néhány látványos akció 
- kommunikációs terv kidolgozása 
- önkormányzati normaalkotás 
- biztonsági szerződések megkötése 
- nagyobb programok bevezetése 
- közvélemény-kutatások, 

Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. Erőszak és elhanyagolás a családban. KJK, Budapest, 1995. 42. p. 
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- előzetes felmérések és 
- közterületi problématérkép és 
- (fiatalkori) erőszaktérkép elkészítése 
- adat- és információgyűjtések elvégzése, majd 
- a program véglegesítése, egyeztetések 
- pályázatok 
- képzések, tréningek 
- modellév program bevezetése 
- korrekciók és audit 

- nemzetközi konferencia és workshop. 

IV. Rövid távú időrendi program és költségvetés 

A.) Programok 

2009. április-május 

A korábban Déri Pál úr és Körinek László úr által tervezett, ám jelen formájában a kőbányai 
viszonyokra akklimatizált lakossági bűnmegelőzési kérdőív mintafelvétele, és elemzése, (1. 
sz. melléklet), amely méri az egyes, bűnmegelőzéssel közvetve vagy közvetlenül foglalkozó 
intézmények bizalomindexét is. 
A kérdezőbiztosok kiválasztásra kerültek, megbízásuk és a lakossági értesítés (reprezentatív 
minták kiválasztása, kérdezőbiztosok felkészítése, stb. megtörtént). 
A kérdezőbiztosokat a következő intézmények biztosítják, munkaidőn kívül: 
Családsegítő Szolgálat 4 fő 
Gyermekjóléti Szolgálat 4 fő 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 4 fő 
Havasi Gyopár Alapítvány 2 fő 
X. kerületi Rendőrkapitányság 2 fő 
A bűnmegelőzési kérdőív mintafelvételének és elemzésének tervezett költsége: 
14 kérdezőbiztos 14x 30.000,-Ft 420.000,- Ft 
2 kérdezőbiztos és elemző 2x50.000,- Ft 100.000,- Ft 
Összesen: 520.000,- Ft + járulékai, vagyis 655.720,- Ft 

2009. június 

A Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottságával és a partnerekkel Biztonsági 
Szerződés kötése és sajtótájékoztató a kutatásról 

Tervezett költség: Sajtótájékoztató kb. 30.000,- Ft 

2009. július-augusztus 

Nyári akcióterv és programsorozat a csellengő diákokra, fiatalokra fókuszálva a helyi 
rendőrkapitánysággal 
Tervezett költség: 16 alkalom 16x20.000,- Ft 

Összesen: 320.000,- Ft 

5 



2009. szeptember-december 

Pláza projekt - a délutáni, iskolát követő időszak „plázázó", unatkozó fiataljait kívánjuk 
elérni, számukra programokat, bűnmegelőzési filmeket vetíteni. A program minden héten más 
plázában zajlana, heti egy alkalommal, decemberig. 
Tervezett költség: 12 alkalom 12x20.000,- Ft 

Összesen: 240.000,- Ft 

2009. november 

A kőbányai Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciójának elkészítése, véglegesítése és 
beterjesztése a képviselőtestület elé. 

Önkormányzati bűnmegelőzési normaalkotás. 

2009. november-december 

Idős fókuszcsoportok segítése, nyugdíjas fórumok szervezése és tartása a fővárosi 
rendőrség szakembereivel. 
Tervezett költség: 5 alkalom 5x20.000,- Ft 

Összesen: 100.000,- Ft 

Veszélyeztetett, peremhelyzetű, szegregált családok elektronikus veszélyjelző rendszer 
kialakítása 
Tervezett költség: 500.000,- Ft 

2010. január-február 

Antiszociális magatartás kérdőív mintafelvétele (2. sz. melléklet) 
Tervezett költségek: 
5 kérdezőbiztos 5x30.000,- Ft 
1 kérdezőbiztos és elemző 1x50.000,- Ft 
Összesen: 200.000,- Ft + járulékai, vagyis 252.200,- Ft 

Veszélyeztetett fiatalkorúak számára nyújtott intézményi és társadalmi kooperatív 
modellprogram megalkotása 

2010. március 

Országos szakmai konferencia és workshop 
Tervezett költség, kb. 150 főt célozva 550.000,- Ft 
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2010. április 

Közbiztonsági workshop 

Tervezett költség: 150.000,- Ft 

B.) Eszközök, egyéb kiadások 

1. Rendőrkapitányság számára 
a térfigyelő rendszerhez projektor beszerzése 280.000,- Ft 

2. Notebook 350.000,-Ft 
3. Mobil internet hozzáférés 2 év 180.000,- Ft 
4. A program honlapjának elkészítése 500.000,- Ft 
5. Útiköltségjárulékos kiadások 200.000,-Ft 

Összesen: 1.510.000,- Ft 

Mindösszesen tehát a 2009-2010-es programévek tervezett költségvetése: 4.307.920,- Ft 

A Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottságához, a céltartalék terhére támogatási 
kérelem benyújtása javasolt, amely támogatási kérelmet a Jogi Bizottság egyhangúan 
támogatott. Ebben 2 millió forint támogatást igényelhet az önkormányzat. 
A Városrendészeti Bizottság támogatási összegétől függően változhat a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat által biztosítandó összeg mértéke, azonban mivel a 
támogatási kérelem elutasításra is kerülhet, célszerű a teljes összeget biztosítani. 

A téma fontosságára tekintettel javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a Bűnmegelőzési 
Modellprogram támogatását, forrás biztosításával. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jogi Bizottsága, 
valamint Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága soros ülésén megtárgyalta. A bizottságok 
állásfoglalását a képviselő-testületi ülésen az elnökök ismertetik. 

Határozati javaslatok: 

1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a X. kerület Bűnmegelőzési Modellprogram 
forrásaként a 2009. évi költségvetés működési célú általános tartalékkerete terhére 
bruttó 2.700.000 forintot biztosít. 

2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a X. kerület Bűnmegelőzési Modellprogram 
keretén belül megvalósítandó bűnmegelőzési célú közvélemény-kutatás 
kérdezőbiztosai számára megbízási díjként a 2009. évi költségvetés működési célú 
általános tartalék/kerete terhére járulékokkal együttesen bruttó 655.720 forintot 
biztosít. 

7 



3) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a X. kerület Bűnmegelőzési Modellprogram forrásaként 
bruttó 952.200 forintot tervezzen be a 2010. évi költségvetésbe a következők 
szerint: 

• Járulékokkal együttesen bruttó 252.200 forint bér jellegű kiadás 
• Bruttó 700.000 forint egyéb kiadás 

4) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a X. kerület Bűnmegelőzési Modellprogramhoz kapcsolódóan az 
Önkormányzat 2.000.000 forint összegű támogatási kérelmet nyújtson be a 
Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága felé, részben a BRFK X. kerületi 
Kapitánysága infrastruktúrájának bővítése, részben más helyi, de azon túlmutató 
programok (plázaprogram, kutatás és konferencia) finanszírozása céljából 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyben 
felkéri a polgármestert a Bűnmegelőzési Modellprogram megvalósításához szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hegedűs Károly aljegyző 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 5. 

Törvényességi szempontból látta: 

Hegedűs Károly 

Dr. Neszteli István 

jegyző 



A. 'Wx^L /ru^5^b-
KÖZBIZTONSÁGI KÉRDŐÍV 

(Kitöltése önkéntes és anonim) 

I. 
A büntetések, a börtönnel kapcsolatos döntések általában 
foglalkoztatják a közvéleményt. Szeretnénk az Ön véle
ményét is megismerni. 

1. 
Ön szerint helyes-e, hogy a szabadságvesztésre ítélteket a 
börtönben tanúsított jó magatartásuk alapján gyakran 
már a büntetés teljes kitöltése előtt is szabadlábra helye
zik? 

Szerintem helyes 
Szerintem nem helyes 

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

A. Reszocializálás (Megjavítva visszavezetés a 
társadalomba) 
Nagyon fontos □ 
Elég fontos □ 
Nem fontos □ 

B. Megbüntetés 
Nagyon fontos 
Elég fontos 
Nem fontos 

C. Elrettentés (Hogy mások kedvét elvegyék hasonló 
cselekedetektől) 

Nagyon fontos 
Elég fontos 
Nem fontos 

Ártalmatlanná tevés (A bűnöző elkülönítése a 
társadalomtól) 

Nagyon fontos 
Elég fontos 
Nem fontos 

□ 

Gyakran hallani, hogy bizonyos helyeken nem érzi mindig 
biztonságban magát az ember. Mi erről a témakörről az 
Ön véleménye? 

Van-e az Ön lakóhelyének környékén. Kőbányán olyan 
hely kb. egy kilométeres körzetben, ahova félne éjjel 
egyedül (sétálni) menni? 

Van 
Nincs 

4. 
Félne-e Ön egyedül a lakásuktól 100 méteres körzeten 
belül éjjel egyedül az utcán? 

Igen 
Nem 

5. 
Van-e olyan hely Kőbányán, ahova félne nappal egyedül 
sétálni menni? 

Igen 
Nem 

Szokott-e Ön félni bűnözőktől, ha éjjel egyedül van a laká
sában? 

Mindig 
Gyakran 
Néha 
Nem, soha 

Valószínűnek tartja-e, hogy az elkövetkező 12 hónap so
rán az alább felsorolt bűncselekmények valamelyikét az 
Ön sérelmére követik el? 

valószínűnek nem tartja 
tartja valószínűnek 

erőszakos közösülés □ n 
rablás □ □ 
testi sértés (fegyver nélkül) □ □ 
testi sértés(fegyverrel) n □ 
betörés □ □ 
lopás □ □ 
gépjárműlopás □ □ 
dologrongálás □ □ 
egyéb bűncselekményt □ □ 
nem hiszem, hogy sérelmemre 
bűncselekményt követnek e az 
elkövetkező 12 hónapban □ □ 
8. 
Milyen intézkedéseket tettek Önök, hogy a lakásuk biz
tonságát fokozzák: 

Válaszlehetőségek: 

riasztókészülék □ 
ajtóretesz, ajtólánc □ 
az eredetin kívül újabb zár felszerelés, 
vagy a régi biztonságosabbra cserélése □ 
ablakrács, vagy egyéb ablak biztosítása □ 
lőfegyver □ 
házőrző kutya □ 
egyéb □ 
semmit sem □ 



Ha este 10-kor csöngetnek, vagy kopogtatnak az ajtón, 
mit szokott Ön tenni? 

b) Ha romlott, Ön szerint mi ennek a legfőbb oka (vagy 
okai)? 

gondolkodás nélkül ajtót nyit 
megnézi, vagy megkérdezi ki az 
este már senkinek sem nyit ajtót 

10. 
Fél-e Ön a bűnözéstől? 

Igen 
Nem 

11. 
Ön jobban fél-e a bűnözéstől, mint néhány évvel koráb
ban? 

Igen 
Nem 

12. 
Milyen bűncselekmények bekövetkezésétől tart? 

Zseblopás □ 
Gépkocsiból lopás □ 
Gépjárműlopás □ 
Betöréses lopás □ 
Testi sértés □ 
Erőszakos közösülés □ 
Rablás □ 

Kíváncsiak vagyunk, hogyan vélekedik Ön a helyi rendőr
ség, a bíróságok munkájáról. 

13. 
Véleménye szerint a büntető bíróságok Magyarországon a 
bűnözőkkel szemben 

engedékenyek 
megfelelő munkát végeznek 
nagyon szigorúak 

14. 
Véleménye szerint a lakóhelyük bűnözési helyzete az 
utóbbi három évben 

javult 
nem változott 
romlott 

a) Hogyan ítéli meg Ön hazánk bűnözési helyzetét az 
utóbbi három évben? 

javult 
nem változott 
romlott 

Lakóh elyén Hazánk 
ban 

1. A rendőrség és a bíróságok 
engedékenysége □ □ 

2. A családi élet, a szülői tekintély 
megszűnése □ □ 

3. Általános erkölcsi bomlás □ □ 
4. A mértéktelen alkoholfogyasztás □ □ 
5. A népesség ide-oda költözése □ □ 
6. A sok szabadidő □ n 
7. A gazdasági viszonyok □ □ 
8. Egyéb ok □ □ 
c) Ön szerint: a közbiztonság javítása érdekében mely 
intézkedések a legfontosabbak? Állítsa fontossági sor
rendbe! (1 legfontosabb, 2 kevésbé fontos...) 

nagyobb hatókör a rendőröknek D 
igazságszolgáltatás javítása O 
nagyobb rendőri jelenlét O 
polgárőrök Cl 
erélyesebb rendőri fellépés d 
több pénz a rendőröknek □ 
képzettebb rendőrök n 
korrupció megszüntetése rendőröknél O 

15. 
a) Ön szerint a lakóhelyének a bűnözési helyzete az elkö
vetkező három évben 

javulni fog 
nem változik 
romlani fog 

c) Hogyan vélekedik Ön hazánk várható bűnözési helyze
téről a következő három évben 

□ javulni fog n 
□ nem változik □ 
□ romlani fog 

d) Ön szerint Kőbánya közbiztonsága 

□ 

> az nagyon jó □ 
jó □ 
nem nagyon jó 
rossz 

□ 16. 
Mi a véleménye: az Ön lakóhelyén a rendőrség 

kiváló munkát végez □ 
jó munkát végez d 
kielégítő munkát végez □ 
nem végez kielégítő munkát □ 
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17. 
Ha rossznak ítéli a helyi közbiztonságot, Ön szerint lakó
helyének rossz közbiztonságáért mennyiben felelős a helyi 
rendőrség 

(l-es ha egyáltalán nem, 10-es ha teljes mértékben felelős) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. 
a) Ön szerint a helyi rendőrség munkájában melyik szol

gálati ághoz tartozó rendőrök nem végeznek meefele-
lő munkát? 

b) 

a.) nincs ilyen szolgálati ág □ 
b.) közrendvédelmi szolgálat járőrök □ 
c.) közlekedési szolgálat D 
d.) bűnügyi szolgálat □ 
e.) igazgatásrendészeti szolgálat □ 

Ön szerint a helyi rendőrség munkájában melyik szol
gálati ág végez kiemelkedően ió munkát? 

a.) nincs ilyen szolgálati ág □ 
b.) közrendvédelmi szolgálat járőrök □ 
c.) közlekedési szolgálat □ 
d.) bűnügyi szolgálat □ 
e.) igazgatásrendészeti szolgálat □ 

19. 

Szeretnénk megismerni, milyen bizalma van a helyi rendé
szeti, igazságszolgáltatási, egyéb szervekkel kapcsolat
ban. Ön szerint melyik szervre jellemző lakóhelyén a kor
rupció? (l-es a leginkább, 2-es ezt követően 3-as nem 
annyira, 4-es egyáltalán nem.) 

a.) 
b.) 
c.) 
d.] 
e.) 
f.) 
g.) 

rendőrség 
bíróság 
vám és pénzügyőrség 
határőrség 
önkormányzat 
közterület-felügyelet 
egyéb, éspedig 

□ 
□ 

19. 
Van-e a fenti bűnüldöző szervek tagjaival személyes kap
csolata, ismeretsége? 

Igen 
Nem 

21. 
Mi a véleménye a helyi rendőrökről? 

a.) 
b.] 
c) 

22. 

Aktívak, a bejelentéseket szívesen fogadják □ 
Tudomásul veszik, ha bejelentést akarunk tenni □ 
Vannak közöttük, akik arrogánsak 
a panasztevőkkel szemben O 
Felveszik a panaszt, de nem tesznek semmit □ 

Mit tenne Ön, ha azt tapasztalná, hogy valamelyik állami 
tisztségviselő iszákos, kicsapongó életet él, ill. bizonyos 
ellenszolgáltatást kér vagy fogad el. 

b) 
c) 

d) 
e) 

23. 

Felszólalnék a helyi önkormányzat 
valamelyik rendezvényén 
Szólnék az önkormányzati képviselőnek 
írnék a rendőrkapitánynak vagy 
a rendőr-főkapitánynak 
Bejelentést tennék a kerületi ügyészségen 
Nem tennék semmit, mert úgysem 
nekem lenne igazam 

Mi a véleménye a helyi polgárőr szervezetekről? 

a) Szükségesnek tartja-e Ön a polgárőrséget 
Igen 
Nem 

b) Tudomása szerint van-e az Ön lakóhelyén polgárőrség 
Igen □ 
Nem O 

c) Belépne-e Ön a polgárőrök közé? 
Igen 
Nem 

d) Részt venne-e Ön a távollévő szomszédok lakásainak 
figyelésében? 
Igen □ 
Nem □ 

e) Hogyan ítéli meg a helyi polgárőrök tevékenységét? 
Hatékonyak d 
Alig észrevehetők □ 
Bátortalan fellépésűek □ 

f) Milyen a helyi rendőrök és a polgárőrök együttműkö
dése? 
Átgondolt, a feladatokat megosztják □ 
Rendszertelen, ahol kellene nincs sem 
rendőr, sem polgárőr d 

20. 
Ha névtelenül tenné meg bejelentését, akkor a levelét 
vagy telefon üzenetét kinek küldené? 

a.) Rendőrkapitánynak n 
b.) A bűnügyi osztály vezetőjének □ 
c.) A vám-és pénzügyőrség parancsnokának □ 
d.) A körzeti megbízottnak □ 
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24. 
Mi a véleménye Önnek a lakóhelyén működő bűnmegelő
zési intézmények működéséről? 
a) Nem hallottam ilyen szervezetről □ 
b) Megfelelő intézkedéseik vannak □ 
c) A szociális kérdésekbe nem szólnak bele □ 
d) Örülök, hogy ők is törődnek e kérdéssel □ 
e) A gyermekek védelmére megfelelő 

lépéseket tesznek □ 

IV. 
A következő kérdéseink azzal kapcsolatosak, hogy követ
tek-e el az Ön, vagy környezete sérelmére valamely bűn
tettet az alábbi felsoroltakból. 

25. 
a. Az elmúlt 12 hónap során betörtek-e az Önök lakásá

ba, mellékhelyiségeikbe (pince, padlás), víkendházá-
ba, présházába stb. vagy kíséreltek-e meg ilyet végre
hajtani? 

Egyszer sem 
Egyszer 
Kétszer 
Háromszor 
Négyszer 
Ötször 

b. Hány esetben tettek feljelentést 

Egyetlen esetben sem 
Egyszer 
Kétszer 
Háromszor 
Négyszer 
Ötször 

c. Amikor nem tettek, miért nem? 

Sok fáradtságba kerülne utánajárni 
Lehet, hogy úgysem tudnák kideríteni 
Rossz tapasztalatai vannak az 
igazságügyi szervekkel 
Egyéb ok 

□ 
a 
□ 
□ 
D 

26. 
A fel nem jelentett bűncselekményeknek 

ismert a tettese □ 
alapos gyanújuk van valakire □ 
ismeretlen a tettese L~l 

27 . 
a) Ismer-e Ön személyesen valakit, akinek a sérelmére 

betörést, lopást követtek el, vagy kíséreltek meg az 
elmúlt 12 hónap alatt? 

Nem O 
Ha igen, kinek a sérelmére: 

b) 

d) 

fia, lánya, veje, menye □ 
szülő, após, anyós □ testvér, sógor, sógornő □ 
egyéb családtag □ 
szomszéd □ 
barát □ 
ismerős □ 

Ha igen, tudomása szerint tett-e valaki fel elenti 

Igen □ 
Nem □ 
Hol történt(ek) az eset(ek)? 

otthon, vagy a lakás közelében □ 
a város, a falu más részén □ 
a városon (falun) kívül a 
Ismer-e Ön személyesen valakit, akihez betörtek, 
akinek ellopták valamilyen dolgát vagy értékét, vagy 
megkísérelték azt ellopni. 

Nem 
Ha igen, kinek az alábbiak közül? 

fia, lánya, veje, menye 
szülő, após, anyós 
testvér, sógor, sógornő 
egyéb családtag 
szomszéd 
barát 
ismerős 

□ 

d. Ha igen, kb. mennyi kárt okozott ez Önöknek? 

-10 000 Ft □ 
10 000 - 50 000 Ft n 

50 000 - 100 000 Ft n 
100 000 - 500 000 Ft □ 

500 000 Ft felett □ 
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28. 
Mi a véleménye a bűnözés növekedésétől? 

1. Enyhék a törvények □ 
2. A bíróságok enyhe ítéletet hoznak □ 
3. Mind több a munkanélküli □ 
4. Nagy a létbizonytalanság □ 
5. Nő a gazdagok és a szegények közötti ellentét □ 
6. A rendőrség létszáma, technikája nem 

elégséges a bűnözés visszaszorítására □ 
7. Nagy a drágaság D 
8. Sokan visszaélnek a demokratikus jogokkal □ 
9. Általában fellazultak az erkölcsök □ 
10. Sok a menekült □ 
11. Megszüntették a visszaeső bűnözők 

ellenőrzését □ 
12. A rendőrség bizonytalan □ 
13. A rendőrség szakszerűtlen és nincs 

kapcsolata a lakossággal □ 
14. Nincs megfelelő technikai védelem a 

rablások, lopások, betörések ellen □ 
15. Egyéb okok □ 
16. Az iskolában négy évtizeden át nem 

volt vallásoktatás □ 

A kérdőivet összeállította, tisztelettel megköszöni az Önök 
segítségét, valamint bármilyen bűnmegelőzéssel kapcsola
tos kérdéssel a segítségükre van: 

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
és a X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
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Antiszociális magatartás kérdőív 
Kőbánya 

1. Mikor születtél? 
év 

2. Iskolai végzettséged? 
[nem jártam iskolába 
általános iskola 1-4.oszt. 
[általános iskola 5-6.oszt. 
jáltalános iskola 7-8. oszt. 
[szakmunkásképző 
Szakközépiskola 
gimnáziumi érettségi 

3. Kőbánya melyik városrészén laksz: 
'városközpont 
! Rákosmente 
l Fehér út - Gyakorló út környéke 
|Újhegy 
[Óhegy 
'Pongrácz telep 
iZágráb út környéke 
[Ligettelek 

4. Lakókörülmények: 
Milyen lakásban laktatok/laktok családoddal? 
[Lakótelepi lakás 
[családi ház 
[régebbi bérház 
, egyéb: 

Volt/van saját szobád? 
[igen 
[nem 

Hányan laktatok egy szobában? 
jegyedül laktam 
[ketten voltunk egy szobában 
[hárman voltunk egy szobában 
[többen: 

5. Családi helyzeted 
[Mindkét szülőddel laksz 
[édesanyáddal laksz 
[édesapáddal laksz 
[egyéb rokonnal: 
[nevelőszülőnél 
[egyéb személynél: 



6. Testvéreid száma? 
^gyedül vagyok gyermek 
[egy testvérem van 
jkettő testvérem van 
^öbb testvérem van 

4 B 

7. Ha több testvéred van, mindegyikőtök ugyanakkora szeretetet kap/kapott édesapádtól? 
jmindenki egyformán kapott szeretetet 
júgy érzem én többet kaptam 
|úgy érzem testvéreim többet kaptak 
[egyikünk sem kapott szeretetet 
Mindegyikőtök ugyanakkora szeretetet kap/kapott édesanyádtól? 
jmindenki egyformán kapott szeretetet 
júgy érzem én többet kaptam 
júgy érzem testvéreim többet kaptak 
[egyikünk sem kapott szeretetet 

8. Hova jártál iskolába (település, iskola neve)? 

9. Családod anyagi helyzete? 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

nincs autónk a családban 
1 autónk van 
2 autónk van 
több autónk van 

|nem voltam még nyaralni a családommal 
jegyszer már voltam nyaralni 
[minden évben egyszer elmentünk, elmegyünk nyaralni 
egy évben többször jártunk el nyaralni 
nincs számítógép a családban 
[egy számítógép van a családban 
[több számítógép van a családban 
nincs televíziónk 
[egy televízió van a családban 
[több televízió van a családban 
[nincs mobiltelefonunk 
[legalább egy mobiltelefon van a családban 
több mobiltelefon van a családban 
soha nem szoktam internetezni 
inéha szoktam internetezni 
rendszeresen internetezek 
Ha szoktál internetezni, hol? 
jotthon 
[iskolában 
[nevelőintézetben 
jnetcafe 
egyéb helyen: 



h) Ha szoktál internetezni, milyen oldalakat látogatsz általában? 
Sviccoldal 
[ismeretterjesztő 
[hírek 
jutazás, külföld 
jkülönböző fórumok, chat-oldalak 
[sport 
erotika, szex 
^gyéb: 

10. Életkörülményeitek? 
[nagyon jók 
[mindenünk megvan, ami kell 
[nehéz helyzetben élünk 

11. Mennyi zsebpénzt kapsz átlagosan egy hónapban? 

12. Szüleidnek mi az iskolai végzettsége? 
Édesapám: [főiskolai, egyetemi diploma 

[érettségi 
Szakmunkás 
[8 általános 
[nem fejezték be az általános iskolát 

Édesanyám: [felsőfok 
[érettségi 
J8 általános 
[nem fejezték be az általános iskolát 

13. Szüleid foglalkozása? 
Édesapám: 
Édesanyám: 

14. Jelenleg édesapád dolgozik -e? 
[igen, teljes munkaidőben 
[igen, részmunkaidőben rendszeresen (kevesebb, mint heti 36 óra) 
[csak alkalmi munkát végez 
[nem 

15. Ha nem dolgozik, miért nem? 
[öregségi nyugdíjas 
[rokkant nyugdíjas 
[tanuló 
[GYES, GYED, főállású anya 
[munkanélküli 
[katonai szolgálatos 
[egyéb, éspedig: 



16. Jelenleg édesanyád dolgozik -e? 
[igen, teljes munkaidó'ben 
[igen, részmunkaidőben rendszeresen (kevesebb, mint heti 36 óra) 
^sak alkalmi munkát végez 
[nem 

17. Ha nem dolgozik, miért nem? 
öregségi nyugdíjas 
[rokkant nyugdíjas 
[tanuló 
[GYES, GYED, főállású anya 
[munkanélküli 
[katonai szolgálatos 
egyéb, éspedig: 

18. Mely kijelentések jellemzik legjobban az iskoládat, osztályodat, tanáraidat? 
[nagyon tetszik az iskola 
[úgy érzem, hogy sok olyan dolgot tanulok, ami fontos lesz az életben 
[szerintem az iskolának semmi haszna nincs 
[nagyon sok konfliktus és vita van a tanulók között 
[az iskola magas követelményeket állít 
[az osztályban klikkek vannak 
[az osztályban nagy az összetartás 
[a túl magas követelmények meglátszanak az osztály hangulatán 
gyakran vannak lyukasórák, ill. helyettesítések 
[a tanárok alig foglalkoznak a diákok személyes problémáival 
[a tanárok velem általában korrektek 
[a tanáraim törekednek arra, hogy az órák minél változatosabbak legyenek 
[a tanárok nem akarják észrevenni, ha a tanulók között súlyos vita vagy konfliktus van 
[az iskolában vannak tanárok, akikhez bizalommal fordulhatok. 

19. Ha problémád van, tud neked segíteni az iskola, a tanárok? 
IGEN/NEM 

20. Van hobbid? Ha igen sorold fel ezeket! 

21. Családoddal voltak közös programjaitok az elmúlt egy évben? Sorolj fel néhányat! 

22. Otthon milyen gyakorisággal beszélgettél családtagjaiddal a problémáidról, nehézségekről? 
^oha 
[ritkán 
[hetente 
[havonta 



23. Kivel beszélgettél a legtöbbet, ki hallgatott meg? 
{édesapám 
édesanyám 
[nagyszülők 
[testvérem, testvéreim 
[egyéb személy: 

24. Kikből áll a baráti köröd? 
csak fiúk 
csak lányok 
[fiúk, lányok vegyesen 

25. Az alábbi kijelentések közül melyek illenek Rád és a baráti körödre? 
[együtt járunk kocsmába, diszkóba, koncertekre 
fannak olyan társaságok, amelyekkel haragban vagyunk 
[csak ebben a társaságban fogadnak el igazán 
[hogy elérjük amit akarunk, gyakran alkalmazunk erőszakot 
gyakran járunk moziba 
[együtt tanulunk 
[ha együtt megjelenünk valahol, láthatóan félnek tőlünk az emberek 
[ha együtt vagyunk, sokat iszunk 
[csak úgy poénból már csináltunk tiltott dolgokat 
yerekszünk másokkal 

26. Vannak életcéljaid? Mit szeretnél elérni az életben? 

27. A szabadidőd nagy részét hogyan töltöd/töltötted? 

28. Mióta vagy a intézet zárt keretei között? 

29. Miért kerültél ide? 
[bolti lopás 
gépkocsifeltörés 
[zseblopás 
[rablás 
[testi sértés 
[rongálás 
garázdaság 
egyéb: 

30. Hol követted el? Település, hely nevére vagyunk kíváncsiak! 



31. Milyen volt az elkövetés helyének jellege? 
jkisbolt egy alkalmazottal 
jkisbolt több alkalmazottal 
[áruház 
plaza 
park, sétány 
[szórakozóhely 
[utca,parkoló 
[lépcsőház 
[családi ház 
[pályaudvar 
[aluljáró 
[egyéb: 

32. Életed során hány bűncselekményt követtél el? 
azt az egyet, amiért ide bekerültem 
[kettőt 
ihármat-négyet 
főbbet 

33. Milyen bűncselekményeket követtél el? 
jlopás 
[rablás 
[kocsifeltörés 
[betörés 
[bántalmaztál másokat 
[szexuális bűncselekmény 

34. a) Előfordult már hogy szándékosan megrongáltál vagy tönkretettél olyan dolgokat, amelyek 
nem a Tieid voltak, pl. telefonfülkét, postaládát, iskolai berendezést stb.? 
IGEN/NEM 

b) Csináltál már -e valaha tiltott helyen graffitit vagy firkáltál -e már össze középületet? 
IGEN/NEM 

c)Törtél már fel nyilvános helyen telefont, hogy a pénzt megszerezd? 
IGEN/NEM 

35. Ha lopást, betöréses lopást, gépkocsifeltörést, rablást követtél el, mit kezdtél a megszerzett 
pénzzel? 

[félreraktam, gyűjtögettem 
[elbuliztam, szórakozásra költöttem 
Vásároltam magamnak belőle, olyan dolgot amit már rég szerettem volna 
[hazaadtam a szüleimnek, testvéremnek, családtagjaimnak 
[odaadtam barátoknak 
[odaadtam megbízómnak, „főnökömnek" 
[egyéb: 



36. Amennyiben a bűncselekmény közben megszereztél egy tárgyat, műszaki cikket stb. mit 
tettél vele? 

[eladtam egy piacon 
[eladtam egy használt műszaki cikkekel foglalkozó kereskedésében 
leiadtam az ismeretségi körömben valakinek 
[eladtam egy nagyobb bevásárlóközpontban egy idegennek 
[megbízómnak átadtam 
[megtartottam 
[családtagomnak, barátomnak ajándékoztam 
[eladtam egyéb helyen: 

37. Az elkövetett bűncselekmények közül hány bűncselekmény miatt ítéltek el? 
[a mostani egy miatt 
[kettő miatt 
[több miatt, méghozzá: 

38. Egyedül követted el bűncselekményeket? 
igen 
[ketten voltunk 
jhárman voltunk 
[többen voltunk, méghozzá: 

39. Ha többen követtétek el, a társaidat honnan szerezted, hol ismerted meg? 
[iskolában 
[utcán, téren 
szórakozóhelyen 
[munkahelyen 
[lakóházamban 

40. Ha többen követtétek el a cselekményt, cselekményeket, társaid milyen korosztályból voltak? 
^/elem egykorúak voltak 
fiatalabbak voltak 
^/oltak fiatalabbak és idősebbek is 
[idősebbek voltak 

41. Miért követted el, mi volt a célod a cselekménnyel? 
[pénz miatt 
[bizonyítanom kellett 
[irigység miatt 
[bosszúból, mérges voltam az illetőre 
[ideges voltam, feszültséget akartam levezetni 
[pusztán a balhé miatt 
[igazából nem tudom megmondani 

42. Az elkövetés után mit éreztél? 
[megbántam 
[örömet, elégedettséget 
[dühös voltam magamra 
[félelmet 
[semmi különöset 

^g| 



43. Ha lopást, gépkocsifeltörést, rablást követtél el, az elkövetés után mit tettél? Mi volt az első 
lépésed? 
jmeglévő kapcsolataim felhasználásával a megszerzett tárgyat azonnal értékesítettem 
[idősebb társaimnak adtam a megszerzett értéket 
ja megszerzett pénzt aznap már elbuliztam 
[biztos helyen elrejtettem a tárgyat és csak később értékesítettem 
ja megszerzett tárgyat, pénzt szüleimnek adtam 
jhogy minél hamarabb megszabaduljak a lopott dologtól, egy ismeretlen személynek a 
környéken eladtam 
[használt műszaki cikkekkel foglalkozó boltnak eladtam 
[egy piacon egy árusnak eladtam 
[hirdetést adtam fel, és úgy adtam el. 

44. Ösztönzésre tetted, vagy saját elhatározásból? 
[ösztönzésre, bíztatásra 
muszáj volt, rámparancsoltak, megfenyegettek 

[saját elhatározásból 

45. Megbántad, amit tettél? 
igen 
[nem, máskor is megtenném 

46. Mi volt az első bűncselekmény, amit elkövettél? 

47. Hány éves voltál az első bűncselekmény elkövetésekor? 

48. Te személyesen mit teszel az ellen, hogy megvédd magad a bűncselekményektől? 
[felnőttek visznek/hoznak az iskolába/iskolából 
[fegyver van nálam (kés, gázspray,gázpisztoly) 
[bizonyos utcákat, tereket, parkokat kerülök 
[bizonyos embereket elkerülök, átmegyek az utca túloldalára 
[pénzt, egyéb értékeket nem hordok magamnál 
többször „lógtam" a suliból, mert ott félek 
[inkább nem megyek el szórakozni és otthon maradok 
[mindig van nálam mobiltelefon, hogy gyorsan segítséget tudjak kérni 

49. Hogyan látod a jövőt, min szeretnél változtatni? 
[nagyon reménytelinek 
[reménytelinek 
[borúsnak 
[nagyon borúsnak 
[hol így, hol úgy 

50. Milyen pálya vonz? Van lehetőséged arra, hogy álmaidat valóra váltsd? 



51. Ha úgy érzed nem tudod elérni céljaidat, mit gondolsz mi lehet ennek az oka? 

52. Ha kérhetnél valamit, mi lenne az? 

53. Melyik könyv volt, amelyiket utoljára olvastál? 

54. Mikor olvastad azt a könyvet? 
pár napja 
1 hete 
[l hónapja 
jléve 
|nem emlékszem 

55. Mit szoktál olvasni? 
természettudományos könyveket 
[történelmi könyveket 
krimiket 
[sci-fi irodalmat 
[horrort 
[napilapokat 
^/iccújságokat, vicckönyveket 

56. Kik a kedvenc hőseid, vagy ki a kedvenc hősöd filmben, könyvben? 


