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A KUTATÁS CÉLJA

• A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről
és a felmerülő igényekről.

• A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy adekvát módszerrel (pl.:
kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú, stb.) alkalmazásával, egy
időintervallumban.

• Jelen dokumentum Budakalász település lakossági elégedettségmérésének eredményeit, az eredmények
elemzését és összefoglalását, valamint a módszertant és a metodikai háttér összefoglalását tartalmazza.

• Ahol elérhető volt, összehasonlításképpen feltüntettük az adott eredmény megfelelőjét a 2014-es
felmérésből.

• A kutatás elvárt eredménytermékei:

• Lakossági elégedettség és igényfelmérés módszertan (jelen dokumentum tartalmazza)

• Közvélemény-felmérés

• Az eredmények értékelése és prezentációja

3



A LAKOSSÁGI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS MÓDSZERTANA

• Minta
• Mobil és vezetékes telefonos hálózati telefonszám-adatbázisból leválogatásra került véletlenszerű mintavétellel a

megkérdezendő ügyfelek számának háromszorosa, 1220 fő.

• A felmérés reprezentativitását a teljes alapsokaságból véletlenszerűen kiválasztott minta biztosítja.

• A felmérés korcsoportokra és nemre reprezentatív.

• Az adatbázisból betöltött 406 fő véletlenszerű sorrendben történő telefonos megkérdezése 2017. október 16-31.
között zajlott.

• Adatbázis
• A megkérdezésekre adott válaszokból adatbázis készült az elemzéshez.

• Az elemzést megelőzően az adatbázis szűrése és tisztítása megtörtént.
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Demográfia



DEMOGRÁFIA: NEMEK SZERINTI REPREZENTATIVITÁS
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DEMOGRÁFIA: ÉLETKORI REPREZENTATIVITÁS

7



DEMOGRÁFIA: TELEPÜLÉSRÉSZ ÉS A VÁROSBAN ELTÖLTÖTT ÉVEK
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DEMOGRÁFIA: HÁZTARTÁSMÉRET, GYERMEKEK
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A felmérés kérdései és a válaszlehetőségek



A FELMÉRÉS KÉRDÉSEI ÉS A VÁLASZLEHETŐSÉGEK
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A FELMÉRÉS KÉRDÉSEI ÉS A VÁLASZLEHETŐSÉGEK
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A FELMÉRÉS KÉRDÉSEI ÉS A VÁLASZLEHETŐSÉGEK
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AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA

• Összesen 406 fő megkérdezésére került sor. A kérdésre adott válaszok ehhez lettek arányosítva, %-osan meghatározva. Ha

kevesebben adtak választ, akkor az adott kérdésre válaszolók számához történt az arányosítás.

• Ahol fontos megmutatni, hogy egy kérdésre adott válasz és a demográfiai tényezők között van-e összefüggés, ott az

elemzés kiterjed az életkor, lakhely (városrész), illetve a városban lakás időtartamára vonatkozó kérdések kérdésszintű

elemzésére is.

• Ahol az adott kérdésnél nem jelöltünk demográfiai összefüggést, ott a kérdés és a demográfiai adatok között nem

mutatható ki korreláció.

• Értékelési skála értéke: (1-egyáltalán nem elégedett, 10-maximálisan elégedett; 1-egyáltalán nem fontos, 10-rendkívül

fontos).

• Az 1-től 10-ig terjedő skálás kérdéseknél a korábbi felmérésekhez hasonlóan külön megnéztük a 7-10-ig adott válaszok

arányát, illetve ahol bontásban is vizsgáltuk az adott kérdést, ott az 1-4-ig adott és az 5-6-os válaszok arányát is

csoportonként. Amely kérdéseknél lehetett, ott összehasonlítottuk az elégedettséget a korábbi 2014-es felmérés

eredményeivel.

• Korcsoport: Budakalász korcsoport szerinti megoszlásához viszonyítva, arányosan a 18 év felettiekre vetítve.

• Megkérdezettek köre: 18 éven felüli nők és férfiak
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Részletes eredmények



FEJLESZTÉSEKKEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG
(1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett, a 10-es jelentése: maximálisan elégedett) 
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MAGAS ELÉGEDETTSÉG AZ INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOKKAL ,  
NAGY ELŐRELÉPÉS AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK MEGÍTÉLÉSÉBEN
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1. Mennyire elégedett az Önkormányzat fejlesztéseivel az alábbi területeken?
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett, a 10-es jelentése: 

maximálisan elégedett 

85%
61%

2014: 37%



F IATALOK ÉS IDŐSEK LEHETŐSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE: MAGAS ELÉGEDETTSÉGI SZINT
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1. Mennyire elégedett az Önkormányzat fejlesztéseivel az alábbi területeken?
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett, a 10-es jelentése: 

maximálisan elégedett 

83% 89%

2014: 88%



S IKERTERÜLET A ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA ,  
KIVÁLÓRA ÉRTÉKELT OMSZK PARKI FEJLESZTÉSEK
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1. Mennyire elégedett az Önkormányzat fejlesztéseivel az alábbi területeken?
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett, a 10-es jelentése: 

maximálisan elégedett 

91% 86%



KÖZBIZTONSÁG: A LAKOSSÁG MARKÁNS JAVULÁST ÉRZÉKEL
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1. Mennyire elégedett az Önkormányzat fejlesztéseivel az alábbi területeken?
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett, a 10-es jelentése: 

maximálisan elégedett 

89%

2014: 68%



VÁROSI RENDEZVÉNYEK: EGY ÚJ SIKERTERÜLET, 

KIVÁLÓ ÉRTÉKELÉS A VÁROSI KOMMUNIKÁCIÓNAK IS
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1. Mennyire elégedett az Önkormányzat fejlesztéseivel az alábbi területeken?
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem elégedett, a 10-es jelentése: 

maximálisan elégedett 

94% 86%

2014: 76%



BUDAKALÁSZ FEJLŐDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE:  81% SZERINT SOKAT FEJLŐDÖTT A VÁROS
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2014: 66%

2014: 28%

2014: 2%



FEJLESZTÉSEK FONTOSSÁGA:  NAGYON JELENTŐSNEK TARTJÁK AZ ÚJ ISKOLÁT (91%) 

ÉS A VASÚT SORI ÓVODÁT (94%)
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3. Mennyire tartja fontosnak a folyamatban lévő és tervezett nagy fejlesztéseket, beruházásokat? 
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem fontos, a 10-es jelentése: rendkívül 

fontos 

91%
94%

2014: 92%
2014: 96%



FEJLESZTÉSEK FONTOSSÁGA: KIEMELT TERÜLET AZ ÚTÉPÍTÉS (92%)
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3. Mennyire tartja fontosnak a folyamatban lévő és tervezett nagy fejlesztéseket, beruházásokat? 
Értékelje 1-től 10-es skálán, ahol az 1-es jelentése: egyáltalán nem fontos, a 10-es jelentése: rendkívül 

fontos 

80% 92%

2014-es kérdés: útfelújítások 
és a körforgalom 
tehermentesítése - 89%



ÉLETMINŐSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA 3 KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSSEL:  

POMÁZHOZ KÉPEST EGYÉRTELMŰ BUDAKALÁSZ ELŐNYE , SZENTENDRE KAPCSÁN

MEGOSZLANAK A VÉLEMÉNYEK , DUNAKESZI PEDIG „NEM VERSENYTÁRS”
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A legtöbben úgy gondolják, hogy
• Budakalászon biztosan jobb az életminőség, mint

Pomázon (60%)
• Szentendréhez képest 14%-ban gondolják úgy,

hogy rosszabb
• legkevésbé Dunakeszihez tudták hasonlítani a

várost a megkérdezettek (NT/NV)

Pomáz
Szentendre

Dunakeszi



A POLGÁRMESTER MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS ELÉGEDETTSÉG: 3%-OS JAVULÁS

2014-HEZ KÉPEST
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86%

2014: 83%



A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ISMERTSÉGE VÁLTOZÓ ,  

A VELÜK VALÓ ELÉGEDETTSÉG ÁTLAGOSAN 3%-KAL MAGASABB A 2014-ES ÉRTÉKNÉL
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75%

2014: 72%



KÖZVETLEN LAKÓKÖRNYEZETBEN TÖRTÉNT FEJLESZTÉSEK:  69%-OS ELÉGEDETTSÉG
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69%

2014: 64%



HELYI ÜGYEKRŐL VALÓ INFORMÁLÓDÁS FORRÁSAI
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8. Honnan informálódik a helyi ügyekről, közérdekű információkról, programokról? Kérem, válassza ki, 
hogy a következőkben felsorolt hírforrásokat használja-e! 

2014: 95%

2014: 23%

2014: 13%

Hirdetőtábla
Egészségklub
Faluház

2014: 32%



SZABAD SZAVAS JAVASLATOK A TOVÁBBI FEJLESZTÉSI TERÜLETEKRE

30



Összefoglalás



ÖSSZEFOGLALÁS

• Az Önkormányzat fejlesztéseivel kapcsolatos elégedettség:

• Az utak minőségével 61%-ban elégedettek a megkérdezettek, a korábbi, 2014-es felmérésben a közutak állapotával
kapcsolatos elégedettség csak 37%-os volt.

• Az idősekről való gondoskodással kapcsolatos korábbi elégedettség 88%-os volt, továbbra is nagyon elégedettek ezzel a
lakosok.

• A zöldterület karbantartásával kiemelten elégedettek a megkérdezettek.

• Az Omszk park fejlesztésével kapcsolatosan is magas az elégedettség.

• A közbiztonsággal kapcsolatos elégedettség a 2014-es 68%-os elégedettséghez képest jelenleg 89%.

• A városi rendezvények színvonala 2014-ben 83, gyakorisága 76%-os elégedettséget mutatott, most össz. 94%.

• A város életével kapcsolatos tájékoztatással 86%-ban elégedettek a megkérdezettek.

• Budakalász fejlődésének értékelése

• Azok aránya a legmagasabb, akik szerint sokat fejlődött a város.

• 3 évvel ezelőttihez képest 15%-kal többen gondolják ezt, leginkább azok, akik 5-15, illetve 15 évnél többet éltek itt.

• A városrészek közül a Duna-partiak, a Virág utcák és a Taván dűlő környékiek értenek egyet ezzel a megállapítással.

• A folyamatban lévő fejlesztések és beruházások:

• Az új iskola és óvoda építése a korábbiakhoz hasonlóan fontos a budakalásziaknak, rendkívül fontosnak tartják ezeket a
fejlesztéseket.
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ÖSSZEFOGLALÁS

• Életminőség összehasonlítása a környező településekkel:
• A legtöbben úgy gondolják, hogy Budakalászon biztosan jobb az életminőség, mint Pomázon, viszont Szentendréhez 

képest 14%-ban gondolják úgy, hogy rosszabb. 

• Legkevésbé Dunakeszihez tudták hasonlítani a várost a megkérdezettek, ott a többség nem tudott erre mit mondani. 

• A polgármester munkájával kapcsolatos elégedettség 3%-kal javult 2014-hez képest, 83-ról 86%-
ra.

• A helyi önkormányzati képviselővel kapcsolatos elégedettség is 3%-kal nőtt a korábbiakhoz képest 
(72-ről 75%-ra)
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ÖSSZEFOGLALÁS

• Közvetlen lakókörnyezetben történt fejlesztések:
• 5%-kal nőtt az elégedettség, 64-ről 69%-ra

• Legjobban a Taván dűlői és Virág utcákon élők elégedettek, a legkevésbé a berdói, Duna-parti, Madár utcákbeli és a
József Attila utcai/tóparti lakók

• A városban eltöltött évek számát tekintve az 5 évnél kevesebbet itt élők a legelégedetlenebbek, az 5-15 évet itt töltők
pedig a legelégedettebbek

• Informálódás:
• Legtöbben a Hírmondóból tájékozódnak a programokról, ennek aránya azonban 6%-kal kevesebb, mint 2014-ben

• Meglepően sokan hagyatkoznak a szomszédokra/ismerősökre, mintegy 72%-ban

• A weboldalt is kétszer annyian használják, mint korábban, (23% 45%)

• A facebookról leginkább a 40-59 évesek tájékozódnak

• A TV és a szomszédok a 60 év felettieknél szolgálnak tájékozódásra.

• Fejlesztési javaslatok (szabad szavas):
• Legtöbben a közlekedést és az infrastruktúrát szeretnék javítani – a korábbi felmérés szerint is ez volt a legfontosabb

fejlesztési elvárás.
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Köszönjük a figyelmet!


