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Police Café Zugló 2017 Kérdőív
Tisztelt Police Café Résztevevő!

A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. és a XIV. kerületi Rendőrkapitányság 2017. április és július 
között 8 részes Police Café sorozatot rendezett. Ezúton is köszönjük, hogy részvételével hozzájárult 
a Café szakmai eredményességéhez.

Kezdeményezésünk az országban eddig egyedülálló, ezért kíváncsiak vagyunk a hatására. Az 
egész kerületre kiterjedő kérdőíves vizsgálat célja, hogy megismerjük a programban részt vevő 
szakemberek véleményét, ily módon összegyűjtsük a programsorozat tapasztalatait, és azokat egy 
záró tanulmány formájában idén ősszel a tudományos nyilvánosság elé tárjuk. További célunk, hogy 
a fórumalkalmak megvalósítását folytassuk, az eddigi tapasztalatok kiértékelését követően. 

Kérdéseinkkel a Zuglói Police Café valamennyi résztvevőjét megszólítjuk: a Cafék meghívott 
vendégeit és a házigazda rendőröket is. 

A kérdőívek feldolgozása és értékelése anonim módon történik, a kitöltő személyéhez nem köthető. 
A kérdőív megválaszolása körülbelül 10 percet vesz igénybe. Kérjük, hogy legkésőbb augusztus 20-
ig küldjék el nekünk a válaszaikat.

Véleménye rendkívül fontos számunkra. Kérjük, hogy válaszadásával segítse munkánkat, annak 
érdekében, hogy a Police Café rendezvénysorozat még magasabb szakmai színvonalon 
folytatódhasson Zuglóban. 

Köszönjük együttműködését!

Adler Katalin, projektvezető (ZKNP)  és  Dr. Molnár Katalin, Police Café tréner             
                               

*Kötelező

1. 1. Az Ön életkora *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 19-29 év

 30-39 év

 40-49 év

 50-59 év

 60- év

2. 2. Az Ön neme *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Nő

 Férfi

3. 3. Ön Zuglóban lakik? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen

 Nem



2018. 07. 31. Police Café Zugló 2017 Kérdőív

https://docs.google.com/forms/d/1OoGsWpRTnjwpZZ6baSJQGeVrIZ8t00cEQ6BOQ9dQrK4/edit 2/6

4. 4. Milyen szakterületen dolgozik? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Közigazgatás, városüzemeltetés

 Oktatás, nevelés

 Szociális szolgáltatások

 Kereskedelem

 Pénzügyi, gazdasági

 Kommunikáció

 Biztonsági, rendészeti szolgáltatások

 Egészségügy

 Művészet/közművelődés

 Műszaki/informatika

 Közlekedés

 Vendéglátás/idegenforgalom

 Egyéb: 

5. 5. Hány éve dolgozik ezen a szakterületen? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 1 évnél nem régebben

 1-4 éve

 5-9 éve

 10-14 éve

 15-19 éve

 20 évnél régebben

6. 6. Milyen intézmény képviseletében volt jelen
a Police Caféban?

7. 7. Mi az Ön beosztása? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Beosztott

 Középvezető

 Felsővezető

 Tulajdonos
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8. 8. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Általános iskola

 Szakmunkásképző

 Szakközépiskola

 Gimnázium

 Felsőfokú tanfolyam

 Főiskola

 Egyetem

 Posztgraduális képzés

9. 9. Volt-e előzetes ismerete a "Szomszédom a rendőr" programról? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen

 Nem

10. 10. Ha igen, hol hallott róla? Több választ is megjelölhet. *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Hirdetésben, plakáton, interneten, újságban láttam.

 A rendőröktől hallottam róla.

 Ismerőseimtől tudok róla.

 A munkám kapcsán értesültem róla.

 Egyéb: 

11. 11. Hallott-e korábban a World Café és a Police Café módszerről? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 A World Caféról igen, a Police Caféról nem.

 A Police Caféról igen, a World Caféról nem.

 Mindkettőről hallottam.

 Egyikről se hallottam.

 Police Coffee néven hallottam egy másik módszerről, ahol a lakosok kötetlenül, egyénileg
konzultálhatnak rendőrökkel.

12. 12. Kérjük, értékelje közlekedés, megközelíthetőség szempontjából azokat a helyszíneket,
ahol Ön részt vett Police Café rendezvényen. (1= legkevésbé ideális; 4 = legjobb)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

Paskál Kávézó
Kerékgyártó utcai Idősek Klubja
Bánki Donát utcai Idősek Klubja
Oli Sörpincéje
ZKNP - Laky Adolf u. 36.
Cserepesház
Vajdahunyadvár
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13. 13. Kérjük, értékelje komfortosság, vendéglátás szempontjából azokat a helyszíneket, ahol
Ön részt vett Police Café rendezvényen. (1= legkevésbé ideális; 4 = legjobb)
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

Paskál Kávézó
Kerékgyártó utcai Idősek Klubja
Bánki Donát utcai Idősek Klubja
Oli Sörpincéje
ZKNP - Laky Adolf u. 36.
Cserepesház
Vajdahunyadvár

14. 14. Kérjük, jelölje a skálán, mennyire volt elégedett a szervezéssel (előzetes tájékoztatás,
meghívás)? (1-es: legkevésbé, 4-es: leginkább elégedett) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

15. 15. Kérjük, jelölje a skálán, mennyire volt elégedett a Police Café moderálásával? (1-es:
legkevésbé, 4-es: leginkább elégedett) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

16. 16. Kérjük, jelölje a skálán, mennyire volt elégedett a Police Café asztalgazdáival? (1-es:
legkevésbé, 4-es: leginkább elégedett) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

17. 17. Ön szerint mennyire változott a szemlélete Zugló biztonságáról? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Egyáltalán nem változott.

 Elbizonytalanodtam néhány korábbi véleményemben.

 Úgy érzem, változtatnom kell a korábbi szemléletemen.

 Új szempontokat kaptam a meglévőek mellé.

 Jelentősen megváltozott.

18. 18. Az Ön számára más megvilágításba került-e a rendőrség tevékenysége? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Egyáltalán nem.

 Néhány dolgot másként látok.

 Sok mindent másként látok.

 Szinte teljesen más megvilágításba került.
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19. 19. A Police Cafék során milyen benyomásokat szerzett a rendőrökről? Több választ is
megjelölhet. *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

 Semmi különös, végezték a feladatukat.

 Sikerült megértenem, mit is csinálnak a rendőrök.

 Kicsit összezavarodtam, hogy mit is csinálnak a rendőrök.

 Kicsit beleláthattam, hogyan gondolkodnak.

 Kifejezetten kommunikatívak és együttműködőek, nyitottak a civilek problémáira.

 Egyéb: 

20. 20. Részt venne-e hasonló rendezvényen? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen

 Nem

 Talán

21. 21. Kérjük, indokolja meg előbbi válaszát!
 

 

 

 

 

22. 22. Kérjük, javasoljon egy témát egy
következő Zugló Café számára.

23. 23. Kérjük, jelölje, mennyire érezte úgy, hogy a Café során elmondhatta tapasztalatait,
véleményét, ötleteit. (1-es: egyáltalán nem, 4-es: teljes mértékben elmondhatta) *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

1 2 3 4

24. 24. Kérjük, nevezzen meg olyan konkrét
eredményeket, amelyeket a Police Café
alkalomnak köszönhet.

25. 25. Szerzett-e új ismeretségeket, kapcsolatokat a Police Café alkalomnak köszönhetően?
Ha igen, mennyit? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Nem

 1-3

 3-5

 5-nél több
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Üzemeltető:

26. 26. Kérjük, írja le maximum 3 szóban a Police
Café során tapasztalt hangulatot.

27. 27. Volt-e olyan eleme a programnak, amely Ön szerint nem vagy nem jól működött? Ha
igen, kérjük, nevezze meg.
 

 

 

 

 

28. 28. Ajánlaná-e másoknak is a Police Café-n való részvételt? Ha igen, miért? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Igen, mindenképpen, szinte bármilyen probléma megbeszélésére.

 Igen, de attól függ, kinek és mire.

 Csak fenntartásokkal.

 Csak akkor, ha a módszert pontosan betartják.

 Nem, nincs benne semmi különös.
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