sorszám

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

bíróság által elmarasztalt
fiatalkorúak vizsgálata

2008

„A” kérdőív
Kérdező neve:………………………………………………
Kérdezés kezdete: 2009. ………hónap…nap….óra….perc

Ennek a kérdőívnek a kitöltésével Ön egy tudományos kutatáshoz
nyújt segítséget, melyet a Csemegi Károly Alapítvány végez. A kutatás
célja a fiatalkorú elítéltek magatartásának, véleményének, gondolkodásának megismerése.
A kutatás során összesen mintegy 700 elítéltet kérdezünk meg. A véletlenszerűen kiválasztott mintába Ön is bekerült.
A kutatás garantálja a teljes anonimitást. A kérdőívek névtelenek, és semmi olyan információt nem tartalmaznak, amellyel azonosítani lehet a megkérdezetteket. A számítógépes feldolgozást követően az adatokat csak összesített formában publikáljuk, tehát sem az egyénekre, sem intézményekre
vonatkozó információkat nem kaphat senki.
A kérdőív kitöltése természetesen önkéntes. Ön a kérdezés folyamán is
bármikor jelezheti, ha egy kérdésre nemkíván válaszolni. Nekünk azonban
nagyon fontos, hogy minél több fiatalkorú válaszait ismerjük meg.
Segítségét és közreműködését előre is köszönjük!
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1. A kérdezett neme
1 - Férfi
2 - Nő
2.

Ön melyik évben és hónapban született?		
19… év ……… hó

3.

NV - X / NT - 0

év:

Kik laknak Önnel egy háztartásban? Kérem az
segítségével válaszoljon!
NV - X / NT - 0

hó:

1. VÁLASZLAP

1 - EMLÍTÍ 2 - NEM EMLÍTÍ

a . egyedül élek
b . édesapa
c . nevelőapa
d . édesanya
e . nevelőanya
f . testvér(ek)
g . nagyszülők
h . más rokonok
i . barát
j . ismerős
k . egyéb nem rokon személy
l . élettárs/házastárs
m . saját gyerek(ek)
n . intézetben, családotthonban élek, állami gondozott vagyok
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4.

Összesen – Önnel együtt – hányan laknak egy háztartásban?
……… fő

NV - X / NT - 0

Most arra kérem, hogy a testvéreivel kapcsolatban
válaszoljon néhány kérdésre!
5.

A testvérei nemére, korára, jelenlegi foglalkozására, iskolázottságára vagyunk kíváncsiak, valamint arra, hogy egy háztartásban lakik-e
Önnel. Kérjük jelezze, ha féltestvéréről van szó!
Hány testvére van?

Összesen ……… testvére van, ebből féltestvér:……………
88 – nincs testvére		
99 – nincs féltestvére		
NV - X / NT - 0

1. testvér
2. testvér
3. testvér
4. testvér
5. testvér

Nem Kor

Foglal. Iskola

osztály

hzt

Kódok az 5. kérdéshez:
nem:
foglalkozás
iskola
egy háztartás
NV - X / NT - 0
1 – általános iskola 1 – igen
1 – férfi 1 – tanul
2- nő
2 – dolgozik
2 – gimnázium
2 – nem
3 – tanul és dolgozik 3 – szakközépiskola
4 – büntetését tölti 4 – szakmunkásképző,
5 – nem tanul és nem		 szakiskola
		 dolgozik
6 – egyéb
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Féltest.

féltestvér

1 – igen
2 – nem

Most arra kérem, hogy a saját családjával kapcsolatban
válaszoljon néhány kérdésre!
6.

Jelenleg van-e férje/felesége vagy élettársa
(barátja/barátnője), akivel együtt él?
1 - igen, ….. hónapja
2 - jelenleg nincs, de korábban volt
3 - nem volt és jelenleg sincs
NV - X / NT - 0

7.

hó:

Vannak-e saját vagy nevelt gyermekei?

Összesen ……… gyermeke van
8 – nincs gyermeke NV - X / NT - 0					
1. gyermek
2. gyermek
3. gyermek
4. gyermek
Kódok a 7. kérdéshez:

Kor

hol

1 – egy háztartásban élek vele
2 – intézetben, családotthonban,

Hol

Saját/nevelt

saját/nevelt

1–
2–

NV - X / NT - 0

saját gyermeke
nevelt gyermeke

nevelőszülőnél él

3 – nem velem él, a másik szülő neveli
4 – nem velem él, más rokonok nevelik

a következő kérdések a lakókörnyezetére vonatkoznak

8.

Hol, melyik településen lakik?
település neve ……………………………….
KSH kód

NV - X / NT - 0
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9.

Milyen jellegű épületben lakik? Kérem a 		 2. VÁLASZLAP
segítségével válaszoljon
1 - családi ház
2 - bérház
3 - lakótelep
4 - diákszálló
5 - nevelőotthon, családotthon
6 - egyéb helyen:______________________
7 - sehol, hajléktalan vagyok
NV - X / NT - 0

3. VÁLASZLAP
10. Van-e Önöknek a házban/lakásban…? Kérem a		
segítségével válaszoljon
1. - EMLÍTI

NV - X / NT - 0
a . villany
b . folyóvíz
c . fürdőszoba, mosdófülke
d . angol wc (vízöblítéses)
e . állandó melegvíz (villany- és gázbojler is)
f.
központi-, cirkó-, vagy távfűtés
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
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színes televízió
mosógép
automata mosógép
hűtőszekrény
mélyhűtő
HiFi
Számítógép
otthoni Internet kapcsolat
25 ezer forintnál drágább mobiltelefon
MP3 lejátszó
Autó
Motorkerékpár

2. NEM EMLÍTI

most néhány kérdés következik az iskoláival kapcsolatban

11.

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?			

Kódok az 11. kérdéshez:
első kódkocka: iskola
		
1 – általános iskola
2 – gimnázium
3 – szakközépiskola
4 – szakmunkásképző, szakiskola
12.

második kódkocka:
az elvégzett osztályok száma

NV - X / NT - 0

Rendelkezik Ön szakképzettséggel?			
1 - igen: _______________ szakmám van
2 - nem
NV - X / NT - 0

13.

Ismételt-e évet?							
1 - igen:
2 - nem
NV - X / NT - 0

14.

első kódkocka: évfolyam

második kódkocka: évismétlések száma

Volt-e Ön magántanuló valamikor?					
1 - igen, korábban az voltam
2 - igen, jelenleg is az vagyok:
3 - nem
NV - X / NT - 0

15.

1

FEOR

ugrás a

16. kérdésre

Mely évfolyamon volt magántanuló?					

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14
1 - igen NV - X / NT - 0
99
2 - nem

16.

Hány különböző általános iskolába járt?			
1 - egy általános iskolába jártam
…. Db különböző általános iskolába jártam
NV - X / NT - 0

ugrás a

18.

kérdésre

4. VÁLASZLAP
Miért kellett iskolát váltania? Kérem a			
segítségével válaszoljon! Több válasz is lehetséges!

17.

NV - X / NT - 0

1. - EMLÍTI

2. NEM EMLÍTI

a . más településre költöztünk és onnan messze volt a régi iskola
b . megszűnt a régi iskola
c . iskola/tanáraim javasolták/eltanácsoltak
d . nevelési tanácsadó javasolta
e . szüleim akarták
f . én akartam iskolát változtatni
g . nevelőotthonba került
h . bírói büntetése miatt
18.

Volt olyan középiskola, amit elkezdett, de nem fejezett be?
figyelem! a jelenlegi iskola nem számít

1 - igen: _________________ iskola
2 - nem
NV - X / NT - 0

19.

OM kód

Jelenleg jár iskolába?					
1 - igen: _________________ iskola
2 - nem
NV - X / NT - 0
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OM kód

a következő kérdések a munkavégzéssel kapcsolatosak

20.

Jelenleg édesapja/nevelőapja – amelyikükkel együtt él – dolgozik?
Kérem az 5.		
VÁLASZLAP segítségével válaszoljon!
1 - igen, bejelentett állandó állása van
2 - igen, van állandó állása, de nincs bejelentve („feketén” dolgozik)
3 - igen, alkalmi munkát vállal
4 - egy évnél rövidebb idő óta munkanélküli, és munkát keres
5 - egy évnél rövidebb idő óta munkanélküli, és nem keres munkát
6 - egy évnél régebben munkanélküli, és munkát keres
7 - egy évnél régebben munkanélküli, és nem keres munkát
8 - soha nem is volt munkaviszonya
9 - nyugdíjas
10 - GYES-en, GYED-en van
11 - nem él
12 - nem tud az édesapjáról/nevelőapjáról
NV - X / NT - 0

21. Jelenleg édesanyja/nevelőanyja – – amelyikükkel együtt él
– dolgozik? Kérem az 5.		
segítségével válaszoljon!
VÁLASZLAP
1 - igen, bejelentett állandó állása van
2 - igen, van állandó állása, de nincs bejelentve („feketén” dolgozik)
3 - igen, alkalmi munkát vállal
4 - egy évnél rövidebb idő óta munkanélküli, és munkát keres
5 - egy évnél rövidebb idő óta munkanélküli, és nem keres munkát
6 - egy évnél régebben munkanélküli, és munkát keres
7 - egy évnél régebben munkanélküli, és nem keres munkát
8 - soha nem is volt munkaviszonya
9 - nyugdíjas
10 - GYES-en, GYED-en van
11 - nem él
12 - nem tud az édesanyjáról/nevelőanyjáról
NV - X / NT - 0
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22.

Jelenleg Ön dolgozik? Kérem az		
5. VÁLASZLAP
válaszoljon!

segítségével

1 - igen, bejelentett állandó állásom van
2 - igen, van állandó állásom, de nem vagyok bejelentve („feketén”
dolgozik)
3 - igen, alkalmi munkát vállalok
4 - egy évnél rövidebb idő óta munkanélküli vagyok, és munkát
keresek
5 - egy évnél rövidebb idő óta munkanélküli vagyok, és nem keresek
munkát
6 - egy évnél régebben vagyok munkanélküli, és munkát keresek
7 - egy évnél régebben vagyok munkanélküli, és nem keresek munkát
8 - soha nem is volt munkaviszonyom
9 - nyugdíjas vagyok
10 - GYES-en, GYED-en vagyok
NV - X NT - 0

23.

Ön(ök) mennyi pénzből él(nek) egy hónapban összesen?

NV - X / NT – 0 nincs jövedelme: 9999 ezer Forint
Hányan élnek ebből a pénzből?    NV - X / NT - 0      fő

most néhány kérdés következik a szabadidővel és a
barátaival kapcsolatban

24.

Hetente kb. mennyi időt tölt a 		
6. VÁLASZLAP
tevékenységekkel?

felsorolt

a . TV-nézés, video, DVD nézés
b . zenehallgatás
c . számítógépezés, számítógépes játék vagy chatelés
d . újság vagy képregény olvasása
e . lógás a haverokkal
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kódok a

f . kocsmázás

1 - semennyit
2 - max. fél órát
3 - max. 1 órát
4 - max. 3 órát
5 - 4 órát vagy többet
NV - X NT - 0

g . sportolás, kirándulás
h . zenélés hangszeren
i . házi feladat elkészítése
j . könyv olvasása
25.

24. kérdéshez:

Sok embernek állandó baráti társasága van, akikkel együtt töltik
szabadidejüket, együtt csinálnak programokat vagy csak együtt
lógnak. Önnek van ilyen társasága?
1 - van 		
2 - nincs
NV - X NT - 0

Hány fős ez a társasaság?
ugrás a

fő:

II. részre

ha a társaság max.

5 fő ugrás 26. kérdésre
ha a társaság több mint 5 fős ugrás 27. kérdésre
26.

Kikből áll ez a baráti kör? Az első barát milyen nemű, korú, egy
helyen/környéken él-e Önnel, egy iskolába/osztályba jár-e Önnel?
A második barát milyen nemű ….
1. barát
2. barát
3. barát
4. barát
5. barát

Kódok a 26. kérdéshez:
NV - X / NT - 0
nem:
Hely:
1 – férfi
1 – igen,
2–

nő

2–

nem

kor

hely

iskola

iskola:
1 – igen,

egy körényéken
élek vele
nem,
2
nem élek vele
egy környéken

–

egy osztályba/iskolába
járok/jártam vele
nem járok/jártam
vele egy
iskolába/osztályba
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27.

Kikből áll ez a baráti kör? Többségében milyen nemű, korú, egy
helyen/környéken élnek-e Önnel, egy iskolába/osztályba járnak-e
Önnel?

A baráti kör többségében

nem

Kódok a 27. kérdéshez:
NV - X NT - 0
nem:
1 – csak férfiakból áll
2 – többségében férfiakból áll
3 – a nemek aránya közel azonos
4 – csak nőkből áll
hely:
1 – többsége
egy környéken/helyen
lakik velem

2 –többségenem lakik

velem egy környéken/helyen

28.

hely

iskola

kor

1 – többsége fiatalabb nálam
2 – többsége velem egykorú
3 – többsége idősebb nálam
iskola

1 – többsége egy
osztályba/iskolába
jár/járt velem
2 – többségen nem jár/járt
egy osztályba/iskolába

Ha a barátaival együtt van legtöbbször mivel töltik a szabadidőt?
Kérem a 7. VÁLASZLAP segítségével válaszoljon!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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kor

diszkóba vagy könnyűzenei koncertekre megyünk
zenélünk
alkoholt iszunk
drogot fogyasztunk
szórakozásból megrongálunk dolgokat
szórakozásból ellopunk dolgokat az üzletből
sportolunk
harci játékokat játszunk a számítógépen vagy chatelünk
szórakozásból ijesztgetjük, vagy felidegesítjük az embereket
mást csinálunk, konkrétan:__________________________

28. kérdéshez: NV – X / NT - 0
1 - soha 2 - néha 3 - gyakran 4 - mindig

kódok a

Most arra kérném, hogy ezt a néhány oldalas kérdőívet
önállóan törltse ki, s ha végzett, tegye be a borítékba,
majd azt lezárva adja nekem vissza. A borítékot csak
a kutatás vezetői fogják kinyitni, és annak tartalmát
szigorúan bizalmasan kezelik. Én nem fogom látni,
hogy Ön mit írt!
Természetesen, ha úgy kívánja, segítek!
most add át a „b” kérdőívet!

ezt a kérdezett önállóan tölti ki. csak akkor segíts, ha kéri!

Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat!

I1. Mennyire volt készséges a megkérdezett a kérdések megválaszolásában?
1. Nagyon együttműködő volt
2. Átlagosan
3. Nem nagyon
4. Kezdetben szívesen, később nem
5. Kezdetben nehezen, később szívesen
I2. Az interjú alatt a megkérdezett egyedül volt-e jelen, vagy volt ott még
harmadik személy is.
Ha igen, kicsoda?
1. Az interjúalany egyedül volt jelen
2. Az interjúalany nem volt egyedül
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I3. Ki(k) voltak még jelen
1. Házastársa, partnere
2. A gyerekek jelen voltak
3. Más hozzátartozók jelen voltak
4. Egyéb személyek,:....................................................
I4. Milyennek ítéled a kérdezett anyagi helyzetét?
1. Kifejezetten szegényes
2. Szegény
3. Átlagos
4. Az átlagnál jobb
5. Kifejezetten jó
I5. Szerinted roma származású-e?
1. Biztosan nem
2. Inkább nem
3. Nem tudom eldönteni
4. Valószínűleg
5. Biztosan

106

sorszám

A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES!

bíróság által elmarasztalt
fiatalkorúak vizsgálata

2008

„B” kérdőív
Mielőtt elkezdené a kérdőív kitöltését,
kérjük, olvassa el!

Ebben a kérdőívben olyan személyes dolgokról kérdezzük, amikről
lehet hogy nem szívesen mondaná el véleményét élő szóban. Ezért
ezt a kérdőívet kérjük, önállóan töltse ki, majd tegye vissza
a borítékba, és zárja le. A lezárt borítékot kérjük, adja vissza
munkatársunknak.
Természetesen mindkét kérdőív névtelen, nem szerepel rajta sem
az Ön neve, sem más olyan információ, amely alapján azonosítani
lehetne Önt, így még jelenlévő munkatársunk sem ismerheti meg az
Ön válaszait.
Reméljük, minden kérdésünkre módjában áll válaszolni, de ha van
köztük olyan, amelyikre semmiképpen nem szeretne, vagy érzése
szerint nem tud őszintén válaszolni, azt nyugodtan hagyja üresen.
Ha szükségesnek látja, természetesen fordulhat munkatársunkhoz
segítségért.
Köszönjük a segítségét!
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Visszagondolva a korábbiakra, előfordult-e Önnel, illetve látta-e már a
következő dolgok valamelyikét?
1. Elvettek-e valamit Öntől (óra, mobil telefon, cipő stb.), úgy, hogy megfenyegették
 Nem → UGRÁS A 2. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor történt ez meg Önnel?

……-szer

Hol történt meg Önnel ez (ha többször fordult Önnel elő, akkor több
válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a támadó (ha többször fordult Önnel elő, akkor több válasz is
lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!) apa,
anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
2. Látott Ön olyat, hogy elvesznek valakitől valamit (óra, mobil telefon,
cipő stb.), úgy, hogy megfenyegetik?
 Nem → UGRÁS A 3. KÉRDÉSRE
 Igen
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Hányszor látott ilyet?		

… -szer

Hol látott már ilyet (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
KI volt a támadó (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
Az áldozat: (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
3. Ütötték vagy sebesítették-e meg úgy Önt, hogy utána orvoshoz kellett
mennie?
 Nem → UGRÁS A 4. KÉRDÉSRE
 Igen
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Hányszor történt ez meg Önnel?

……-szer

Hol történt meg Önnel ez (ha többször fordult Önnel elő, akkor több
válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a támadó (ha többször fordult Önnel elő, akkor több válasz is
lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
4. Látott Ön olyat, hogy valakit úgy megütöttek vagy megsebesítettek,
hogy utána orvoshoz kellett mennie?
 Nem → UGRÁS A 5. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor látott ilyet?		

… -szer

Hol látott már ilyet (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
110

 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a támadó (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
Az áldozat (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
5. Loptak-e már Öntől el valamit (pl. pénzt, mobiltelefont, biciklit, sportfelszerelést)?
 Nem → UGRÁS A 6. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor történt ez meg Önnel?

……-szer

Hol történt meg Önnel ez (ha többször fordult Önnel elő, akkor több
válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
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 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a támadó (ha többször fordult Önnel elő, akkor több válasz is
lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
6. Látott-e már olyat, hogy valakitől ellopnak valamit (pl. pénzt, mobiltelefont, biciklit, sportfelszerelést)?
 Nem → UGRÁS A 7. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor látott ilyet?		

… -szer

Hol látott már ilyet (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a támadó (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
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 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
Az áldozat (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
7. Bántották-e Önt vallása, bőrszíne, anyanyelve, homoszexualitása/leszbikussága miatt?
 Nem → UGRÁS A 8. KÉRDÉSRE Igen
 Igen
Hányszor történt ez meg Önnel?

……-szer

Hol történt meg Önnel ez (ha többször fordult Önnel elő, akkor több
válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a támadó (ha többször fordult Önnel elő, akkor több válasz is
lehetséges)?
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 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!) apa,
anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
8. Látott-e már olyat, hogy valakit bántanak a vallása, bőrszíne, anyanyelve, homoszexualitása/leszbikussága miatt?
 Nem → UGRÁS A 9. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor látott ilyet?		

… -szer

Hol látott már ilyet (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakókörnyezetben
Ki volt a támadó (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
Az áldozat (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
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 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
9. Átesett-e Ön valaha beavatási szertartáson?
 Nem → UGRÁS A 10. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor történt ez meg Önnel?

……-szer

Hol történt meg Önnel ez (ha többször fordult Önnel elő, akkor több
válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a beavató (ha többször fordult Önnel elő, akkor több válasz is
lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
10. Látott-e már olyat, hogy valakit beavatási szertartáson esik át?
 Nem → UGRÁS A 11. KÉRDÉSRE
 Igen
Hányszor látott ilyet?		

… -szer
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Hol látott már ilyet (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Családban, otthon
 Nevelőotthonban
 Családotthonban
 Iskolában
 Kollégiumban / Diákotthonban
 Javítóintézetben
 Lakóhely környékén
 Máshol:______________
Ki volt a beavató (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
Az áldozat (ha többször látott ilyet, akkor több válasz is lehetséges)?
 Hozzátartozó volt: (Kérjük húzza alá, hogy ki!)
apa, anya, testvér, más rokon:________
 Baráti körbe tartozott
 Iskolatárs volt
 Idegen volt
11. Kiközösítették-e Önt valaha társai az iskolában (nevetségessé tették,
cikizték, megütötték)?
 Nem → UGRÁS A 12. KÉRDÉSRE
 Igen → Hányszor történt ez meg Önnel?
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……-szer

12. Látott-e már olyat, hogy valakit társai kiközösítenek az iskolában
(nevetségessé tették, cikizték, megütötték)?
 Nem → UGRÁS A 13. KÉRDÉSRE
 Igen → Hányszor látott ilyet?		

…… -szer

13. Kiközösítették-e Önt valaha barátai (nevetségessé tették, cikizték,
megütötték)?
 Nem → UGRÁS A 14. KÉRDÉSRE
 Igen → Hányszor történt ez meg Önnel?

……-szer

14. Látott-e már olyat, hogy valakit barátai kiközösítenek (nevetségessé
tették, cikizték, megütötték)?
 Nem → UGRÁS A 15. KÉRDÉSRE
 Igen → Hányszor látott ilyet?		

… -szer

15. Volt-e már valaha szexuális kapcsolata?
 Nem → UGRÁS A 18. KÉRDÉSRE
 Igen, egyszer
 Igen, többször
16. A szexuális partnere(i) milyen korú(ak) volt(ak)? Több válasz is lehetséges!
 Velem egyidős
 Nálam fiatalabb _________évvel
 Nálam idősebb _________évvel
17. Érte-e ezalatt bármikor bántalmazás szexuális partnerétől?
 Igen
 Nem
18. Zaklatta-e már valaki szexuálisan?
 Nem → UGRÁS A 20. KÉRDÉSRE
 Igen
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19. A zaklató (ha többször fordult Önnel elő, akkor több válasz is lehetséges)?











szülő
nevelőszülő
testvér
más hozzátartozó
tanár
más intézeti növendék
diáktárs
elítélttárs
zárkatárs
idegen volt.

20. Van-e az Ön szűkebb vagy tágabb családjában olyan személy, aki:
(Soronként több választ
is jelölhet!)

szűk
családban

tág
családban

Én
magam

nincs
ilyen

a.

rendszeresen sok alkoholt fogyaszt

1

2

4

8

b.

öngyilkosságot kísérelt meg

1

2

4

8

c.

öngyilkosságot követett el

1

2

d.

börtönben / javítóban volt

1

2

4

8

e.

sok nyugtatót vagy altatót szed

1

2

4

8

f.

pszichológushoz jár vagy járt

1

2

4

8

g.
h.
i.

kábítószert használ vagy használt
tartós beteg
tartós munkanélküli (egy éven túli)

1
1
1

2
2
2

4
4
4

8
8
8

8

21. Kérjük, sorolja fel milyen cselekményekért kapott korábban ügyészi
vagy bírói elmarasztalást és azt is írja le, hogy jelenlegi büntetését
milyen bűncselekmény elkövetésért kapta!
Korábbiak:
Jelenlegi:
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22. Előfordult már, hogy szándékosan megrongált valamit, például buszmegállót, ablakot, buszülést, vonatülést vagy autót, illetve graffitizett?
1 

Nem  Ha nem, ugrás a 23-as kérdéshez

2 

Igen

 Ha igen, válaszoljon az alábbiakra
22.1
22.2.

Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?
Amikor előfordult,
általában egyedül
vagy másokkal
tette?

____ éves voltam
1
2
3
4

22.3.

Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

22.4.

Ha kiderült, kapott 1
érte büntetést?
2
3
4
5

22.5.

Amikor ezt
1
tette, általában
2
fogyasztott-e előtte
alkoholt?
Amikor ezt
1
tette, általában
fogyasztott-e előtte
drogot?

22.6.

1
2
3
4
5

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel
 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki előtt
 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a barátaimtól
az ügyész vagy bíró
elmarasztalt
 Nem
 Igen
 Nem
 Igen
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23. Lopott-e már boltból vagy bevásárlóközpontból?
1  Nem 

Ha nem, ugrás a 24-es kérdéshez

2  Igen

Ha igen, válaszoljon az alábbiakra



23.1

Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?
23.2. Amikor előfordult,
1
általában egyedül
2
vagy másokkal tette? 3
4

1
2

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel
 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki előtt
 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a
barátaimtól
az ügyész vagy bíró
elmarasztalt
 Nem
 Igen

1
2

 Nem
 Igen

23.3. Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

1
2
3
4
5

23.4. Ha kiderült, kapott
érte büntetést?

1
2
3
4
5

23.5. Amikor ezt tette,
általában fogyasztott-e
előtte alkoholt?
23.6. Amikor ezt tette,
általában fogyasztott-e
előtte drogot?
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____ éves voltam

24. Betört-e már épületbe azzal a céllal, hogy onnan ellopjon valamit?
1 

Nem

 Ha nem, ugrás a 25-ös kérdéshez

2 

Igen

 Ha igen, válaszoljon az alábbiakra
24.1

Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?

____ éves voltam

24.2. Amikor előfordult,
általában egyedül
vagy másokkal tette?

1
2
3
4

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel

24.3. Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

1
2
3
4
5

24.4. Ha kiderült, kapott
érte büntetést?

1
2
3
4

 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség
előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki
előtt
 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a
barátaimtól
az ügyész vagy bíró
elmarasztalt
 Nem
 Igen

5
24.5. Amikor ezt tette,
1
általában fogyasztott-e 2
előtte alkoholt?
24.6. Amikor ezt tette,
1
általában fogyasztott-e 2
előtte drogot?

 Nem
 Igen
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25. Hordott-e már magánál fegyvert, mint például botot, kést (támadó
vagy védekező eszközként), vagy láncot?
1  Nem 

Ha nem, ugrás a 26-os kérdéshez

2  Igen

Ha igen, válaszoljon az alábbiakra



25.1

Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?
25.2. Amikor előfordult,
1
általában egyedül
2
vagy másokkal tette? 3
4
25.3. Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

1
2
3
4
5

25.4. Ha kiderült, kapott
érte büntetést?

1
2
3
4
5

25.5. Amikor ezt tette,
1
általában fogyasztott-e 2
előtte alkoholt?
25.6. Amikor ezt tette,
1
általában fogyasztott-e 2
előtte drogot?
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____ éves voltam

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel
 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség
előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki
előtt
 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a
barátaimtól
az ügyész vagy bíró
elmarasztalt
 Nem
 Igen
 Nem
 Igen

26. Megfenyegetett-e már valakit fegyverrel vagy azzal, hogy megveri
abból a célból, hogy elvegye tőle a pénzét vagy más értéktárgyát?
1  Nem  Ha nem, ugrás a 27-es kérdéshez
2  Igen

 Ha igen, válaszoljon az alábbiakra

26.1

Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?

____ éves voltam

26.2. Amikor előfordult,
általában egyedül
vagy másokkal tette?

1
2
3
4

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel

26.3. Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

1
2
3
4
5

 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki előtt

26.4. Ha kiderült, kapott
érte büntetést?

1
2
3
4

 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a
barátaimtól

az ügyész vagy bíró
elmarasztalt
26.5. Amikor ezt tette,
1  Nem
általában fogyasztott-e 2  Igen
5

előtte alkoholt?

26.6. Amikor ezt tette,
1
általában fogyasztott-e 2
előtte drogot?

 Nem
 Igen
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27. Részt vett-e már csoportos verekedésben az iskolaudvaron, focimeccsen, az utcán vagy más nyilvános helyen?

2 
1

Nem

 Ha nem, ugrás a 28-as kérdéshez

Igen

 Ha igen, válaszoljon az alábbiakra

27.1 Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?
27.2. Amikor előfordult,
általában egyedül
vagy másokkal tette?

____ éves voltam
1
2
3
4

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel

27.3. Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

1
2
3
4
5

27.4. Ha kiderült, kapott
érte büntetést?

1
2
3
4

 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség
előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki
előtt
 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a
barátaimtól

5 az ügyész vagy bíró

elmarasztalt
27.5. Amikor ezt tette,
1  Nem
általában fogyasztott-e 2  Igen
előtte alkoholt?

27.6. Amikor ezt tette,
1  Nem
általában fogyasztott-e 2  Igen
előtte drogot?
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28. Előfordult már, hogy szándékosan megütött bottal vagy késsel megszúrt valakit, ami miatt orvoshoz kellett mennie?
1  Nem

 Ha nem, ugrás a 29-es kérdéshez

2  Igen

 Ha igen, válaszoljon az alábbiakra
28.1

Hány éves volt,
amikor ezt először
tette?
28.2. Amikor előfordult,
általában egyedül
vagy másokkal tette?

28.3. Amikor ilyet tett,
általában kiderült?

____ éves voltam

1
2
3
4

 Egyedül
 Felnőttekkel
 Más gyerekekkel
Felnőttekkel és más
gyerekekkel

1
2
3
4
5

 Nem
 Igen, a szüleim előtt
 Igen, a rendőrség
előtt
 Igen, egy tanár előtt
 Igen, más valaki előtt

 nem
 megszidtak
 megvertek
 eltiltottak a
barátaimtól
5 az ügyész vagy bíró
elmarasztalt
28.5. Amikor ezt tette,
1  Nem
általában fogyasztott-e 2  Igen
28.4. Ha kiderült, kapott
érte büntetést?

1
2
3
4

előtte alkoholt?
28.6. Amikor ezt tette,
1
általában fogyasztott-e 2
előtte drogot?

 Nem
 Igen
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29. Hány olyan barátja van, aki az alább felsoroltak közül valamelyiket
már csinálta?
Vannak olyan barátaim, akik fegyverrel
vagy veréssel fenyegettek meg valakit
nincsenek
azért, hogy elvegyék tőle a pénzét vagy
más értéktárgyát.

igen, ____ barátom

Vannak olyan barátaim, akik bottal
megütöttek vagy késsel megsebesítettek nincsenek
valakit.

igen, ____ barátom

30. Az utóbbi 30 napban hány teljes tanítási napot hagyott ki?

b.

(Minden sorban egy
választ jelöljön be!)
betegség miatt
egyszerűen nem ment
be

c.

más okból

a.

egyet
sem

1
napot

2
napot

3-4
napot

5-6
napot

7-et
vagy
többet

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

31. Mennyiben ért egyet a következő állításokkal legutolsó iskolájával
kapcsolatosan?
a.

Sok a lopás

b.

Gyakori a
verekedés
Gyakori a
rongálás
Gyakran
árulnak
kábítószert
Az emberek
általában
nem jönnek
ki jól
egymással

c.
d.
e.
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Teljesen
egyetértek

Általában
egyetértek

Inkább nem
értek egyet

Egyáltalán nem
értek egyet

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

32. Az elmúlt egy hónapban milyen jellegű jövedelme volt?







Szüleimtől kaptam zsebpénzt: ______ Ft
Dolgoztam:__________ Ft
Segélyt kaptam: _________ Ft
Kölcsön kaptam ismerőstől:_________ Ft
Eladtam saját dolgaimat:____________Ft
valamilyen bűncselekményt követtem el:____________Ft

33. A következő megállapítások közül melyik érvényes leginkább
Önre?
Roma származású vagyok és ezt hangoztatni is szoktam
Roma származású vagyok, de nem szeretek ezzel foglalkozni
Roma vagyok, de nem törődöm vele
Nem tartom roma származásúnak magam, de a környezetem sokszor
annak tart
 Nem tartom roma származásúnak magam és nem is szoktak annak
tartani.
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