FÜGGELÉK

AZ ORSZÁGOS REPREZENTATÍV ADATFELVÉTEL
KÉRDŐÍVE1

1

Terjedelmi okok miatt a kérdezett társadalmi hátterére vonatkozó kérdésblokkot nem áll módunkban
közölni
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Kérdőív
A. blokk
A1 Most a magyarországi cigányokról szeretnénk Önt kérdezni. Hogyan jellemezné a
cigányok és a többi magyar viszonyát?
1. nagyon jó
2. jó
3. közepes
4 rossz
5 nagyon rossz
9 nem tudja
0 nem válaszol
A2 A lakóhelyén (Budapesten a kerületében) voltak-e konfliktusok a cigányok és nem
cigányok között az elmúlt egy-két évben?
1 – Nem voltak
2 – Jelentéktelen konfliktusok voltak
3 – Voltak, de nem súlyosak
4 – Súlyos konfliktusok voltak
5 – Nagyon súlyos konfliktusok voltak
----------------------------9 – Nem tudja
0 – Nincs válasz
A3 Véleménye szerint ma Magyarország lakosságának hány százaléka cigány?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
A4 Mit gondol, húsz év múlva Magyarország lakosságának hány százaléka lesz
cigány?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
A5 Véleménye szerint a felnĘtt cigány lakosság hány százaléka munkanélküli?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
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A6 És a teljes magyarországi felnĘtt lakosság körében hány százalékos a
munkanélküliség?
…………. százalék
______________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja

MOST A SZEGÉNYSÉGRėL SZERETNÉNK KÉRNI AZ ÖN
VÉLEMÉNYÉT.
A7 Ön szerint a cigányok hány százaléka szegény ma Magyarországon?
KÉRDEZė! HA VISSZAKÉRDEZ, HOGY KI A SZEGÉNY: Az a szegény, akinek a
legszükségesebbre sem telik.
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
A8 Ön szerint ma Magyarországon az emberek hány százaléka szegény?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
A9 Manapság sok szó esik a magyarországi cigányság hátrányos helyzetérĘl. KülönbözĘ
véleményeket gyĦjtöttünk össze ennek okairól. Mennyire ért egyet a következĘkkel?
Hasonlóan ahhoz, ahogy az iskolában szokás, arra kérném, hogy egytĘl ötig osztályozza
az állításokat, 5-öst adjon, ha teljesen egyetért és 1-est, ha egyáltalán nem ért egyet egyegy állítással.
VÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉS

NT NV

1. A cigányok azért vannak hátrányos helyzetben, mert nincs
megfelelĘ szakképzettségük,
2. … mert nem akarnak beilleszkedni,
3. …mert elmaradott településeken élnek.
4. A cigányok azért vannak hátrányos helyzetben, mert nem
szeretnek dolgozni.
5. …mert rossz körülmények közé születtek.
6. … mert felelĘtlenül élnek.
7. … mert nem tudnak elhelyezkedni.
8. A cigányok azért vannak hátrányos helyzetben, mert nem
tudnak vigyázni a pénzükre.
9. … mert a társadalom elĘítélete sújtja Ęket.
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10. … mert semmit nem tesznek magukért, és mindent a
társadalomtól várnak.
11. … mert rossz az egészségi állapotuk.
12. … mert sok a gyerekük.
A10 Most különbözĘ véleményeket gyĦjtöttünk össze a szegénység okaival kapcsolatban.
Mennyire ért egyet a következĘkkel? Hasonlóan ahhoz, ahogy az iskolában szokás, arra
kérném, hogy egytĘl ötig osztályozza az állításokat, 5-öst adjon, ha teljesen egyetért és 1est, ha egyáltalán nem ért egyet egy-egy állítással.
ÉRTÉKELÉS

VÉLEMÉNY

NT

NV

1. Azok szegények, akiknek nincs megfelelĘ szakképzettségük.
2…. akik nem szeretnek dolgozni.
3…. akik elmaradott településeken élnek.
4. Azok szegények, akiknek nincs munkalehetĘségük.
5. … akik nem tudnak vigyázni a pénzükre.
6. … akik testi vagy szellemi fogyatékosok.
7. … akik nem tesznek magukért és mindent a társadalomtól várnak.
8. Azok szegények, akiknek sok gyereke van.
9. … akik felelĘtlenül élnek.
10. … akik szegény családban születtek.
A11 Ha az ország pénztárcája megengedné, az itt felsorolt csoportok közül Ön kiknek a
helyzetén javítana? 10 fokú skálán osztályozza az egyes csoportokat, 10-est adjon, ha
maximálisan támogatná a csoportot, 0-át, ha egyáltalán nem támogatná és 5-öst, ha
közepesen támogatná.
CSOPORT
1. kisnyugdíjasok
2. sokgyerekesek
3. tartós munkanélküliek
4. hajléktalanok
5. pályakezdĘ fiatalok
6. fogyatékkal élĘk
7. a rossz helyzetben élĘ cigányok
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A12 Ön szerint ma Magyarországon mi szükséges ahhoz, hogy javuljon a cigányság
helyzete? Mennyire szükséges a cigányok helyzetének javulásához, hogy csökkenjenek a
cigányokkal szembeni elĘítéletek? 10 fokú skálán osztályozzon, 10-est akkor adjon, ha
feltétlenül szükségesnek tartja, és 0-át, ha egyáltalán nem, 5-öst ha közepesen mértékben
szükséges.
És a cigányok akaratereje mennyire szükséges?
ÉRTÉKELÉS

NT

NV

Csökkenjenek a cigányokkal szembeni elĘítéletek.
A cigányok akaratereje.
A cigány származás eltitkolása.
Alkalmazkodjanak a nem cigány lakossághoz.
Kevesebb gyerek vállalása.
A cigányok szorgalma.
Növekedjen a cigányok közötti összetartás.
Legyen hatékonyabb a cigányok érdekképviselete.
Ápolhassák a saját nyelvüket és kultúrájukat.
SegítĘkész társadalmi környezet.
Legyenek saját iskoláik.
A13 Mindent összevetve Ön mit gondol, ki mennyit tehet azért, hogy a cigányok helyzete
javuljon? 10 fokú skálán osztályozzon!
Mennyit tehetnek a cigányok helyzetének javulásáért maguk a cigányok? A 10-es azt
jelenti, hogy nagyon sokat tehetnek, a 0 azt, hogy semmit sem.
És mennyit tehet a cigányok helyzetének javításáért a településen élĘ többi magyar?
ÉRTÉKELÉS

NT NV

Maguk a cigányok
A településen élĘ többi magyar
A települési önkormányzat
A település cigány kisebbségi önkormányzata
Az egyházak
A kormány
A14 Ön szerint a 18-25 éves cigány fiatalok között mennyi ma az érettségizettek aránya?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
A15 És az azonos korú teljes népességben mekkora az érettségizettek aránya?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja

Delib_book.indb 331

2007.09.18. 21:41:45

A16 Ön Inkább olyan oktatási rendszer híve,
1. ahol a cigány és nem cigány gyerekek együtt tanulnak egy osztályban, vagy
2. ahol külön cigány és nem cigány osztályokban tanulnak a gyerekek, vagy
3. ahol a cigány gyerekek külön iskolában tanulnak
9=nem tudja
0=nem válaszol
A17 Most felsorolunk néhány álláspontot az általános iskolai oktatással kapcsolatban.
Mennyire ért egyet a következĘkkel? 10 fokú skálán osztályozza az állításokat, 10-est
adjon, ha teljesen egyetért, 0-át, ha egyáltalán nem ért egyet egy-egy állítással, 5-öt, ha
közepesen ért egyet.
VÉLEMÉNY
1– A vegyes, a cigány – nem cigány osztályokban a tanulók sokszínĦ
tapasztalatokat tudnak szerezni.
2–A vegyes osztályokban könnyebb a pedagógusok munkája.
3– A külön cigány osztályokban magukhoz hasonlók közegében
gyorsabban haladnak a tanulók.
4– A külön cigány osztályokban elkerülhetĘek a szülĘk közötti
konfliktusok.
5– A származás szerinti elkülönítés az iskolákban sérti az emberi
méltóságot.
6– A külön cigány osztályok javítják a tanítás hatékonyságát.

ÉRTÉKELÉS NT NV

B. blokk
MOST A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSRėL SZERETNÉNK
NÉHÁNY KÉRDÉST FELTENNI.
B1 Milyen gyakran érte Önt hátrányos megkülönböztetés az életben?
1 – nagyon gyakran
2 – gyakran
3 – néha
4 – elvétve
5 – soha
----------------------------9 – Nem tudja
0 – Nincs válasz
KÉRDEZė. HA A 7-ES KÉRDÉSNÉL ROMÁNAK VALLOTTA MAGÁT, AKKOR A
KÖVETKEZė KÉRDÉST ÚGY KÉRDEZD, HOGY: Mit gondol, egy Önhöz hasonló
helyzetĦ, hasonló életúttal rendelkezĘ NEM cigányt milyen gyakran ért hátrányos
megkülönböztetés az életében?
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B2 Mit gondol, egy Önhöz hasonló helyzetĦ, hasonló életúttal rendelkezĘ cigányt milyen
gyakran ért hátrányos megkülönböztetés az életében?
1 – nagyon gyakran
2 – gyakran
3 – néha
4 – elvétve
5 – soha
----------------------------9 – Nem tudja
0 – Nincs válasz
B3 Mit gondol, hol ér valakit leggyakrabban hátrány csak azért, mert az illetĘ cigány?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Munkavállalásnál
RendĘrségen
Bíróságon
Szórakozóhelyen
Önkormányzatnál
Utcán
Iskolában
Egészségügyi ellátás során
Szomszédok részérĘl

Gyakran
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ritkán
2
2
2
2
2
2
2
2
2

soha
3
3
3
3
3
3
3
3
3

NT
9
9
9
9
9
9
9
9
9

NV
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B4. Ön szerint joga van-e ahhoz a munkaadóknak, hogy cigányokat ne vegyenek fel?
1= nem
2= igen
9=nem tudja
0=nem válaszol
B5 Ön szerint ma bünteti-e a törvény, ha a munkaadó nem vesz fel cigányokat?
1= nem
2= igen
9=nem tudja
0=nem válaszol
B6 Kellene-e azokat a munkaadókat büntetni, akik cigányokat nem vesznek fel?
1= igen, legalább 6 millió forint pénzbírsággal
2= igen, 1-6 millió forintos pénzbírsággal
3= igen, de kevesebb mint 1 millió forint pénzbírsággal
4= egyáltalán nem kellene büntetni
9=nem tudja
0=nem válaszol
B7 Ön szerint jogos-e, ha a rendĘrség szigorúbban lép fel a cigányokkal szemben?
1= igen---------------------> Ha igen, mivel indokolná? …………………………………
2= nem

……………………………………………………………...

9=nem tudja
0=nem válaszol
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B8 Vannak olyan szórakozóhelyek, ahol ki is írják, cigányokat nem szolgálnak ki,
másutt nem engedik be a cigány külsejĦ vendégeket a szórakozóhelyre. Önnek mi a
véleménye errĘl?
1= A szórakozóhely tulajdonosának jogában áll megszabni, hogy kit enged be és kit
nem.
2= A tulajdonos eljárása nem jogszerĦ, de érthetĘ, mert a többi vendég kívánságának
tesz eleget.
3= A tulajdonos eljárása elfogadhatatlan, és errĘl fel kell világosítani Ęt.
4= A tulajdonos eljárása elfogadhatatlan, és az ilyen tulajdonost meg kell büntetni.
5=A tulajdonos magatartása törvénybe ütközik ugyan, de én ennek ellenére helyeslem
a tulajdonos viselkedését.
9=nem tudja
0=nem válaszol
B9 A sajtó manapság gyakran ad hírt arról, hogy cigány családok beköltözését egy-egy
falu megakadályozza. Egy ilyen típusú konfliktus esetében Ön szerint a hatóságoknak
mit kell tennie? Ön melyik véleménnyel ért egyet?
1= Aki ragaszkodik hozzá, hogy beköltözzön oda, ahol nemkívánatosnak minĘsítették,
azt a hatóságnak el kell távolítania.
2= Akit meg akarnak akadályozni abban, hogy oda költözzön, ahová kíván, azt a
hatóságnak meg kell védenie.
3= A hatóságnak nem kell az ügybe beavatkoznia.
4=Egyéb, éspedig: …………………………………………………………….
9=nem tudja
0=nem válaszol
B10 Egy településen a polgármester vezetésével a falu lakói megakadályozták, hogy egy
cigány család az általa megvásárolt házba beköltözzön. Mi az Ön véleménye az esetrĘl?
1= A polgármester eljárása törvénysértĘ volt.
2= Bár a polgármester eljárása törvénysértĘ volt, nem tehetett mást, mint amit a
lakosok vártak tĘle.
3= A polgármesternek igaza volt.
9=nem tudja
0=nem válaszol
B11 Ön szerint a cigány családok hány százaléka lakik olyan lakásban, ahol még
folyóvíz sincs?
…………. százalék
________________________
000 – nem válaszol
999 – nem tudja
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B12 Manapság sok szó esik arról, hogy a cigányok közük sokan nyomorúságos
körülmények között telepeken laknak, ahol nincs villany, víz, köves út. Abban azonban
megoszlanak a vélemények, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani. Ön mennyire
tartja jó megoldásnak azt, ha vissza nem térítendĘ lakásvásárlási támogatást kapnak a
cigánytelepen élĘk, hogy ott vásároljanak házat, lakást maguknak, ahol szeretnének.
Kérjük, osztályozzon 0-tól 10-ig. A 10-es azt jelenti, hogy nagyon jó megoldásnak tartja,
a 0 azt, hogy kifejezetten rossz megoldásnak tartja, az 5 pedig azt, hogy közepes
megoldásnak tartja.
És mennyire tartja jó megoldásnak azt, ha belterületi lakásokat építenek a cigánytelepen
élĘknek, és oda átköltöztetik Ęket?
ÉRTÉKELÉS

NT

NV

1–Vissza nem térítendĘ lakásvásárlási támogatást kapnak a cigánytelepen
élĘk, hogy ott vásároljanak házat, lakást maguknak, ahol szeretnének
2– Ha belterületi lakásokat építenek a cigánytelepen élĘknek, és oda
átköltöztetik Ęket.
3– Ha az állam az ország területén üres lakásokat felvásárolja, és
kedvezménnyel eladja a telepen élĘknek.
4– Az államnak az elnéptelenedĘ településeken kell lakást, házat
vásárolnia a cigánytelepeken élĘk részére, majd azt kiutalni számukra.
5– Az államnak külterületeken kell lakótelepet létrehozni a telepi
cigányok számára.
6– A cigányoknak maguknak kell megoldani a helyzetüket.

C. blokk
MOST NÉHÁNY, A POLITIKÁVAL, A KÖZÉLETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉST
SZERETNÉNK FELTENNI.
C1 A sajtóban gyakran olvashatunk a cigányok és a nem cigányok közötti különféle
konfliktusokról. Ön szerint mit lehetne tenni a konfliktusok csökkentése érdekében?
Felsorolunk néhány elképzelést. Kérjük, osztályozza 1-tĘl 5-ig, hogy melyikkel mennyire
ért egyet. 1-est adjon, ha egyáltalán nem ért egyet, 5-öst adjon, ha teljesen egyetért.
VÉLEMÉNY
1– Külön kormányprogramra van szükség a cigányok
megsegítéséért.
2– Több felvilágosításra van szükség, hogy csökkenjenek a
cigányokkal szembeni elĘítéletek.
3– Szigorúbb törvények kellenek a cigányokkal szembeni
diszkrimináció ellen.
4-A cigányokat hátrányosan megkülönböztetĘ intézményeket és
személyeket szigorúan meg kell büntetni.
5– A cigányoknak törekedni kell arra, hogy jobban beilleszkedjenek.
6- A cigányoknak ki kell közösíteni maguk közül azokat, akik nem
megfelelĘen viselkednek.
7– ErĘs hatósági és érdekvédelmi jogkörrel kell felruházni a cigány
kisebbségi önkormányzatokat.
8– Az általános és középiskolában tanítani kéne a cigányok
történetét és irodalmát.
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C2 KülönbözĘ elgondolások vannak arról, hogy hogyan lehetne tartós javulást elérni a
magyarországi cigányság helyzetében. Tegyük fel, hogy a következĘ választások elĘtt
három program lát napvilágot. Ön melyik programot támogatná?
CSAK EGY VÁLASZ LEHETSÉGES
1= A cigányság helyzetén úgy kell javítani, hogy a szociális ráfordításokkal
valamennyi szegény helyzetén javítanak
2= A cigányság helyzetén úgy kell javítani, hogy kifejezetten Ęket segítĘ
intézkedéseket hoznak
3= Ha mindenki számára biztosítottak a demokratikus jogok, akkor egyedül a
cigányságon múlik, hogy helyzete javuljon.
9=nem tudja
0=nem válaszol
C3 A pártoknak kell-e tenni azért, hogy a szegények száma csökkenjen?
És azért, hogy a cigányokkal szembeni diszkrimináció csökkenjen?

a szegények száma csökkenjen
a cigányokkal szembeni
diszkrimináció csökkenjen
a cigányok és a többi magyarok
közötti konfliktus csökkenjen

igen,
sokat
1
1

igen,
valamennyit
2
2

semmit

1

2

3

NT

NV

3
3

C4 Az elmúlt 15 évben a baloldal (MSZP, SZDSZ) vagy a jobboldal (FIDESZ-MPP,
MDF) tett-e többet azért, hogy kevesebb ember legyen szegény? És azért, hogy a
cigányok helyzete javuljon?
a szegények száma csökkenjen
a cigányokkal szembeni
diszkrimináció csökkenjen
a cigányok és a többi magyarok
közötti konfliktus csökkenjen

baloldal
1
1

jobboldal
2
2

mindkettĘ
3
3

egyik sem
4
4

1

2

3

4

NT

NV

C5 Ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, Ön:
4 - biztosan elmenne,
3 - valószínĦleg elmenne,
2 - valószínĦleg nem menne el vagy,
1 - biztosan nem menne el szavazni?
N - Nem tudja
V - Válaszmegtagadás
X - Nincs válasz
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C6 (Ha mégis elmenne, és) Ha most vasárnap lennének a választások, Ön melyik pártra
szavazna? Kérem, a kártyalapról válasszon.
1 - Centrum Párt
2 - Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (Fidesz - MPSZ)
3 - Jobbik Magyarországért Mozgalom
4 - Magyar Demokrata Fórum (MDF)
5 - Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP)
6 - Magyar Szocialista Párt (MSZP)
7 - Munkáspárt
8 - Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ)
9 - egyéb pártra, szervezetre szavazna
88 - megismétli, hogy nem menne el szavazni
99 - egyéb válasz (nem párt, nem szervezet)
N - Nem tudja
V - Válaszmegtagadás
X - Nincs válasz
C7 Tart-e Ön attól, hogy Magyarországon éhséglázadás tör ki a cigányok körében?
1 – Kizártnak tartja, hogy éhséglázadás törjön ki a cigányok körében Magyarországon.
2 – Eléggé valószínĦtlennek tartja.
3 – ValószínĦtlen is, és nem is.
4 – Lehetségesnek tartja.
5 – Szinte biztos benne, hogy elĘbb utóbb lesz ilyen éhséglázadás Magyarországon.
----------------------------9 – Nem tudja
0 – Nincs válasz

C8 És el tudja-e képzelni, hogy a magyarországi cigányok egyszer csak mozgolódni,
szervezkedni kezdenek hátrányos megkülönböztetéseik miatt?
1. Biztos vagyok benne, hogy igen.
2. ElképzelhetĘ.
3. Kizártnak tartom.
--------------------------------------------------------------------------9. Nem tudja
0. nincs válasz
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D. blokk
KÉRDEZė! A KÖVETKEZė KÉRDÉSBEN A MAGYAROKTÓL VALÓ TÁVOLSÁGOT CSAK
AZOKTÓL KÉRDEZD LE, AKIK AZ Ön milyen nemzetiségĦnek érzi magát KÉRDÉSRE
(7.) NEM CSAK 1-GYEL VÁLASZOLTAK
D1 Az emberek egymás közti viszonyai különbözĘképpen alakulnak. Ön
családtagként elfogadna-e egy cigány származásút. HA NEM, Ön elfogadná
barátként?
KÉRDEZė! OSZLOPONKÉNT KÉRDEZD, ÉS AZ ELSė „ELFOGADNÁ” VÁLASZ
UTÁN TÉRJ RÁ A KÖVETKEZė OSZLOPRA.
1 = elfogadná, 2 = nem fogadná el, 9 = NT, 0 = NV
cigány

kínai

fekete
bĘrĦ

zsidó

magyar

1.
2.
3.
4.
5.

családtagként elfogadna
barátként elfogadna
lakószomszédként elfogadna
egy településen együtt élne vele
az ország állampolgáraként
elfogadna
6. az országba látogató turistaként
elfogadna
D2 Most tulajdonságokat sorolunk fel, s arra kérjük, mindegyik esetben döntse el,
hogy az adott tulajdonság mennyire jellemzĘ a cigányokra és a nem cigányokra.
A „0” azt jelenti, hogy senkire, a „100” azt, hogy mindenkire jellemzĘ.
KÉRDEZė! ELÖBB A CIGÁNYOKRA, AZTÁN A NEM CIGÁNYOKRA KÉRDEZD LE AZ
ÖSSZES TULAJDONSÁGOT.
cigányok
TörvénytisztelĘ
Élhetetlen
Intelligens
Megbízhatatlan
Nem összetartóak
GyerekszeretĘ
ErĘszakos
VersenyszellemĦ
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0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30

40
40
40
40
40
40
40
40

50
50
50
50
50
50
50
50

60
60
60
60
60
60
60
60

70
70
70
70
70
70
70
70

Nem cigányok
80
80
80
80
80
80
80
80

90
90
90
90
90
90
90
90

100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20
20
20

30
30
30
30
30
30
30
30

40
40
40
40
40
40
40
40

50
50
50
50
50
50
50
50

60
60
60
60
60
60
60
60

70
70
70
70
70
70
70
70

80
80
80
80
80
80
80
80

90
90
90
90
90
90
90
90

100
100
100
100
100
100
100
100

NT
999
999
999
999
999
999
999
999

NV
000
000
000
000
000
000
000
000
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