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BIZTONSÁG ÉS BIZALOM A KORMÁNYZATBAN

B.2. KÖZBIZTONSÁG ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM

B.2.1. A lakosság biztonságérzete közterületen, a lakókörnyezetében
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A közbiztonság állapotának elérését
Nagyon biztonságban érzi magát
Eléggé biztonságban érzi magát
és folyamatos biztosítását a demokratiEgy kicsit veszélyben érzi magát
Nagyon veszélyben érzi magát
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Mennyire érzi biztonságban magát, ha egyedül sétál lakóhelye környékén sötétedés után?
Forrás: KSH
A KSH az utóbbi öt évben végzett
a közbiztonságérzet változását követő,
rendszeres, statisztikailag verifikált hazai mérést. Ennek
zettek 35%-anyilatkozott úgy, hogy veszélyben érzi magát,
eredményeire lehet alapozni a trendek vizsgálatát a lakosebből 12% pedig úgy, hogy nagyon veszélyben, addig ezek
ság biztonságérzete közterületen, a lakókörnyezetében
az arányok 2017-rejelentősen – 2014 óta ráadásul töretlekérdéskörben.
nül – csökkentek: a magukat veszélyben érzők 21,4%-ot tetA KSH lakossági percepciós mérésen alapuló adatainak
tek ki, ebből a magukat nagyon veszélyben érzők pedig csak
forrása az OSAP 2154 azonosító számon futó Háztartási
4,7%-ot, ezzel párhuzamosan a magukat nagyon biztonságköltségvetési és életkörülmény című, éves gyakoriságú adatban érzők aránya több mint 10 százalékponttal, 16,9%-ról
felvétel, amelynek mintájában o
 rszágosan kb. 13 ezer ház27,3%-ra nőtt.
tartás szerepel. A mutató alapja a kérdőív következő kérdése:
Regionális különbségek természetesen tapasztalhatók,
„Mennyire érzi biztonságban magát, ha egyedül sétál lakóhelye
a nyugat-dunántúli régió az, ahol a legtöbben érzik magukörnyékén sötétedés után?”
kat biztonságban (87,6%) és a legkevesebben veszélyben
A kutatásban részt vevő válaszadók négy lehetőség közül
(12,4%) az országban. Ellenpontként Észak-Magyarország
választhattak, a lakosság kicsit több mint fele úgy nyilatkoemelhető ki, ahol a többi régióval összehasonlítva a legzott, hogy „eléggé biztonságban érzi magát” a közterületekevesebben érzik magukat biztonságban (69,4%), és a legken. A KSH 2013–2017 között mért adatai szerint évről évre
többen veszélyben (30,5%). Az Eurostat 2013-asfelmérése
javult a lakosság biztonságérzete. Míg 2013-bana megkérdealapján a V4-országok között hazánk a harmadik helyen
állt, a megkérdezettek 17,4%-anyilatkozott úgy a feltett kérdésre („Mennyire érzi
biztonságban magát, ha éjszaka egyedül
sétál?”), hogy „nagyon biztonságban”
érzi magát.
Kiemelendő a főindikátorral kapcsolatban, hogy az európai polgárok biztonságérzetét az elmúlt években nagymértékben befolyásoló migrációs hullám
és a nyugati országokban elkövetett terrormerényletek ellenére is növekvő tendenciát mutat a magyar lakosság szubjektív biztonságérzete.
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Javul a lakosság biztonságérzete: míg 2013-bana megkérdezettek kétharmada érezte magát biztonságban
a közterületeken, lakókörnyezetében, addig 2017-benmár több mint háromnegyede.

Forrás: Eurostat
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