KUTATÁSI JELENTÉS
Közparkok—közvélemény-kutatás a XIII. kerületi
lakosság körében
2008. március - 2011. április

TARTALOM

ÖSSZEFOGLALÁS

3

1

BEVEZETÉS

4

2

A MINTA ÖSSZETÉTELE

5

3

VÉLEMÉNYEK A XIII. KERÜLETRŐL

6

4

A PARKBAN

9

4.1

Egyes közterek, parkok népszerűsége

4.2

Fejlesztési elképzelések fogadtatása

5

9
12

AZ ANGYALZÖLD STRATÉGIA

16

2
2011. május

Összefoglalás
A XIII. kerület lakói összességében nagyon elégedettek voltak
szűkebb lakóhelyükkel, szeretnek itt lakni. 2008-ban harmaduk
2008-ban jó volt a XIII.
kerületben lakni, most említette, hogy nagyon jó itt élni, arányuk 2011-re 41%-ra nőtt.
még jobb
Ha a válaszokat egy 100 fokú skálára konvertáljuk, a számított
érték 2008-ban 74 pontnak adódik, 2011-ben pedig 79 pontnak.
A legkritikusabb területnek vélt köztisztaság esetében közepessemlegesnek megfelelő 50 pontnak adódott 2008-ban a számított
átlagérték. Ennél valamivel kedvezőbbnek látták a XIII. kerületiek az
utak, járdák állapotát (55 pont) A helyi játszóterek és parkok
állapotát egyformán, alapvetően pozitívan értékelték (63-65 pont).
2011-re fejlődés a közterek
tekintetében 2011-re mind a négy tényező „javított”, különösen a játszóterek és a
parkok állapota (63-65 pontokról egyaránt 74-74 pontra). Az utak,
járdák állapotának megítélése csak egy hajszállal kedvezőbb (55ről 57 pont), míg a köztisztaságról való vélekedések valamelyest
nagyobb mértékben javultak (50-ről 56 pontra).
A lakótelepi park
látogatása a legjellemzőbb
2008-ban és 2011-ben is

Mindkét kutatás tanúsága szerint a lakosság leggyakrabban az
otthonához közel eső lakótelepi parkot keresi fel, ha a szabadban
szeretne pihenni. 2011-re a Rákos-patak menti közparkok és a
Népsziget sokat vesztett népszerűségéből.

2008-ban és 2011-ben a lakosság leginkább a köztisztaság és a
fenntartás színvonalának növelését igényelte. Majdnem ilyen fontos
volt a fásítás, a gyepfelületek létrehozása és a virágültetés. Az
Változatlanul fontos:
elmúlt három évben a polgárok egyre „igényesebbek” lettek, egyre
köztisztaság és zöldfelület
nagyobb arányban tartják döntő fontosságúnak a felsorolt
tényezőket. A konkrét fejlesztések megítélésének terén sem
mutatkozott érdemi változás 2011-re.
Kevesek számára ismert
az AngyalZÖLD stratégia

Nagyjából minden tizedik válaszadó hallott az AngyalZÖLD
stratégiáról. Akik ismerték a programtervet, azok nagyrészt pozitív
véleményen voltak róla.

3
2011. május

1

Bevezetés
A Szonda Ipsos 2008. március végén, illetve az Ipsos Zrt. 2011
áprilisában telefonos közvélemény-kutatást készített a XIII.
kerületben 500-500 személy körében, a kerület parkjaival, azok
látogatottságával kapcsolatos gyakorlatról és véleményekről. A
megkérdezettek a kerület 18 éves és idősebb lakosságát
reprezentálták nem és korcsoport szerint. Az adatfelvétel
standard kérdőívvel, telefonos interjúkkal történt. A két minta
összetételének főbb jellemzőit a Bevezetés után közöljük.
A minták szükségszerű statisztikai hibája legfeljebb +/-4%, ami
azt jelenti, hogy ha az összes ilyen korú személyt felkerestük
volna,

az

egyes

válaszok

gyakorisága

legfeljebb

4

százalékponttal térne el a mintából származó adattól. Ha egy
kérdést a megkérdezetteknek nem a teljes, hanem egy szűkebb
körében tettünk fel, a mintavételi hiba ennél nagyobb is lehet.
A kerekítés miatt a százalékok összege néhol kissé eltérhet
100-tól. Ha egy válaszlehetőséget senki sem választott, az adat
helyén ‘-’ szerepel, ha viszont a kérdezettek kevesebb mint
0,5%-a élt az adott válaszlehetőséggel, akkor ezt ‘0’-val jelöljük.
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A minta összetétele
(%)
2008.

2011.

férfi

44

44

nő

56

56

18–39 éves

39

39

40–59 éves

32

32

60 év feletti

29

29

alapfokú

41

40

középfokú

37

37

felsőfokú

22

22

Nem

Korcsoport

Legmagasabb iskolai végzettség
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Vélemények a XIII. kerületről

A XIII. kerület lakói összességében nagyon elégedettek voltak 2008-ban
szűkebb lakóhelyükkel, szerettek itt lakni. Harmaduk, 34%-uk szerint nagyon jó a
kerületben élni és további 35%-uk is inkább pozitívan nyilatkozott. Ambivalens
érzései vannak a megkérdezettek negyedének és kisebb, vagy nagyobb mértékű
rossz véleményének mindössze 5%-uk adott hangot. A mintába került személyek
1%-a nem tudott, vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
Ha a válaszokat a könnyebb értelmezhetőség és összehasonlítás érdekében
egy 100 fokú skálára konvertáljuk, a számított érték 74 pontnak adódik, ami
iskolai osztályzatokkal kifejezve ’négyesnek’ felel meg. Ez egy szűkebb pátriájával
igen elégedett lakosság képét rajzolja ki.
Az elmúlt három évben a XIII. kerületi lakosok elégedettsége lakóhelyükkel
kapcsolatban növekedett. 2011-re 7 százalékponttal nőtt azoknak az aránya, akik
nagyon jól érzik magukat (41%), és 6 százalékponttal többen vannak azok is, akik
„csak” jól (40%). Csökkent viszont a felemás érzésekkel rendelkezők aránya (16%),
és mindössze 3% mondta, hogy rossz, vagy nagy rossz a XIII. kerület polgárának
lenni.
Az értékelés 100 fokú skálára vetített értéke 79 pont, ami 5 ponttal magasabb
érték a három évvel ezelőtti eredményhez képest. Az angyalföldiek
elégedettsége valamelyest erősödött szűkebb lakóhelyükkel kapcsolatban.
A társadalmi-demográfiai jellemzők szerint képzett csoportok véleményeinek
vizsgálata nem eredményezi igazán jelentős eltérések feltárását a 2008-as adatok
alapján. Annyit elmondhatunk, hogy az itt lakó hölgyek valamivel jobban szerettek a
kerületben élni (77 pont), mint a férfiak és az idősebb korosztály képviselői is az
átlagosnál elégedettebbek voltak lakóhelyükkel (77 pont). A kerületen belüli
elhelyezkedést vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Vizafogó és környéke kicsivel
kevésbé népszerű az ott lakók körében (71 pont).
A társadalmi-demográfiai jellemzők mentén képzett bontásban is ugyanolyan irányú
és nagyságú változás figyelhető meg 2011-re elégedettség tekintetében, mint a
minta egészén. A különböző csoportok elégedettsége 3-10 ponttal nőtt az elmúlt
három évben. Vagyis demográfiai bontásban is kisfokú növekedés tapasztalható
minden egyes csoport esetében.
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Mindent összevetve Ön szerint milyen a XIII. kerületben élni?
(érdemi válaszok transzformált átlaga; 0–100)
2008

2011

férfi

71

76

nő

77

82

18–39 éves

74

79

40–59 éves

72

80

60 év feletti

77

79

alapfokú

74

79

középfokú

75

78

felsőfokú

74

81

Újlipótvárosban

74

79

Vizafogón, Lőportár dűlőn

71

81

Angyalföldön

75

79

Lakossági átlag

74

79

Nem

Korcsoport

Legmagasabb iskolai végzettség

A kerület melyik részén lakik

Az általános közérzet vizsgálata után arra kértük a válaszadókat, hogy négy olyan
szempont alapján értékeljék a kerületet, amelyek jelentősen befolyásolhatják a lakók
komfortérzetét. A köztisztaság, az utak, járdák, a játszóterek, valamint a parkok
állapota vonatkozásában kértük a megkérdezetteket az osztályozásra.
2008-ban a négy vizsgált tényező közül eggyel kapcsolatban sem adtak a kerület
lakói határozott negatív véleményüknek hangot: még a legkritikusabb területnek
vélt köztisztaság esetében is közepes-semlegesnek megfelelő 50 pontnak
adódik a számított átlagérték. Ennél valamivel kedvezőbbnek látták a XIII.
kerületiek az utak, járdák állapotát (55 pont). A helyi játszóterek és parkok
állapotát
nagyjából
hasonlóra,
iskolai
osztályzatokban
kifejezve
’háromnegyedre’ értékelték a mintába került emberek (63 és 65 pont).
A köztisztasággal és az utak, járdák állapotával 2011-ben is csak közepes
módon voltak megelégedve a helyiek. A köztisztaság megítélése (6 pontot)
javult, ezúttal 56 pontot „ért el” a 100 fokú skálán, az utak, járdák állapota
szinte ugyanannyit, mint három éve (akkor 55, most 57 pont). Vagyis ennek a két
tényezőnek a megítélése még mindig közepes, bár valamivel kedvezőbbek a kerület
polgárainak minősítései, mint az előző kutatás alkalmával.
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A játszóterek és parkok viszont a „háromnegyedes” osztályzatukat négyesre
„javították”. Mindkét közösségi tér egyaránt 74-74 pontot kapott a 100 fokú skálán
2011-ben, vagyis mindkét esetben nagyjából 10 pontos növekedés figyelhető meg. A
XIII. kerület polgárai értékelik az elmúlt három év erőfeszítéseit a parkosítás, és a
játszóterek fenntartása, létesítése terén.
A kerület tisztaságával az átlagosnál kevésbé elégedettek voltak 2008-ban az
idősebbek (47 pont), az alapfokú végzettségűek (46 pont), a kerttel nem rendelkező
társasházban lakók (46 pont), illetve ez utóbbival összefüggésben az újlipótvárosi
területen élő megkérdezettek (44 pont).Az utak, járdák állapotát nagyon hasonlóan
értékelték az egyes szocio-demográfiai csoportok három évvel ezelőtt. Mindössze
annyit mondhatunk, hogy az átlagosnál valamivel elégedettebbek az idősek (60
pont).A játszóterek minőségével kapcsolatban a 60 év felettiek (67 pont), a családi
házakban élők (68 pont), illetve az újlipótvárosiak (67 pont) az átlagosnál kedvezőbb
véleményüknek adtak hangot az első kutatás során, míg ebben a kérdésben a
Vizafogón élők jóval kritikusabbak voltak (57 pont).A XIII. kerület parkjaival a hölgyek
(68 pont), az idősebb generációk képviselői (68 pont) és a Dráva utcáig tartó részen
élők (72 pont) voltak inkább kibékülve, és a közparkok minőségével is inkább a
Vizafogón lakók voltak elégedetlenek. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a
körükben mért 58 pont is inkább a pozitív értékelési tartományba tartozik). 2011-ra a
köztisztasággal kapcsolatban minden demográfiai-társadalmi csoport elégedettsége
kismértékben nőtt. A legnagyobb változás a 60 év felettiek (47-ről 59-re nőtt) és a
diplomások (49-ről 60-ra nőtt) körében tapasztalható.Az utak/ járdák állapotával való
elégedettség minimálisan javult az egyes csoportok esetében.A játszóterekkel
kapcsolatban is elégedettebbé vált mindenki, korra, nemre, iskolai végzettségre és
lakóhelyre való tekintet nélkül. De a Vizafogó (57-ről 75-re nőtt) lakosai és a
lakótelepen (61-ről 75-re nőtt) élők még az átlagnál is pozitívabban értékelik az
elmúlt három év fejleményeit. A parkok állapotát az újlipótvárosiak mindkét évben
átlagosan 72 pontra értékelték, más csoportok esetében valamelyest nőtt az
elégedettség, de a családi házban élők esetében a legszembeötlőbb a változás (69ről 83-ra nőtt a pontszám).
Mennyire elégedett az alábbiakkal?
(érdemi válaszok transzformált átlaga; 0–100)
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4.1

A parkban
Egyes közterek, parkok népszerűsége

A lakosság leggyakrabban az otthonához közel eső lakótelepi parkot keresi fel,
ha a szabadban szeretne pihenni: a megkérdezettek közel harmada (30%)
hetente megfordult ilyen típusú közkertekben 2008-ban. 23%-uk a Jászai Mari
teret látogatta ilyen gyakorisággal és nagyjából hasonló arányban voltak azok (2020%), akik családi-, vagy társasházuk zárt kertjében, illetve a Béke téren
kapcsolódtak ki. A válaszadók nagyjából hatoda minden héten elment a Szent István
parkba, ugyanennyien a Rákos-patak menti közparkba, valamint a Margitszigetre. A
Városligetet, a Budai-hegyeket, a Gyermek teret és a Népszigetet hetente felkeresők
aránya 5% körüli volt.
2011-ban szintén a lakóhelyhez közel eső parkok voltak a legnépszerűbbek. A
válaszadók 32, illetve 28%-a keresi fel legalább hetente a lakótelepi parkot,
illetve a családi ház, vagy tömbház zárt kertjét. Népszerű még a Béke tér, a
Jászai Mari tér (28-28% található meg ezeken a tereken legalább hetente) és a
Szent István park (21%). Közelsége ellenére a Margitszigetre csak 17% látogat ki
hetente; a Városliget, a Gyermek tér és a Budai hegyek 7-7%-ot vonzanak. A
legkevésbé látogatott parkos terület a Népsziget, a helyiek mindössze 1%-a
veszi arra az irányt heti rendszerességgel.
A 2008-as adatokkal összevetve feltűnő, hogy a Népsziget és a Rákos patak
menti közpark látogatottsága mennyire visszaesett. Az előbbit 2008-ban
átlagosan évente 3,5 „alkalommal” kereste fel egy kerületi lakos, 2011-ben ez a
szám már csak 1,7 volt. A Rákos patak menti közparkok esetében az átlagos
„látogatási alkalom” az első kutatás évében 12,2 volt, három évvel később viszont
mindössze 8. Kismértékben nőtt a Béke tér látogatottsága (15,1-ről, 16,4-re).
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Milyen gyakran látogatja Ön pihenési céllal az alábbi köztereket?
(látogatások száma átlagosan, évente)
2008

2011

lakótelepi parkot

21,2

18,6

Jászai Mari teret

16,6

16,7

15,6

15,8

15,1

16,4

Szent István parkot

12,7

13,4

Margitszigetet
Rákos-patak menti
közparkokat
Városligetet

12,5

12,7

12,2

8

6,8

6,3

Budai-hegyeket

6,0

6,1

Gyermek teret

5,8

5,2

Népszigetet

3,5

1,7

családi ház, vagy
tömbház zárt kertjét
Béke teret

A lakótelepi parkokat az átlagosnál gyakrabban látogatták 2008-ban a fiatalok, a
középfokú végzettséggel rendelkezők és a Dráva utca vonalától északra élők.
A Jászai Mari tér inkább a fiatalok, a kerttel nem rendelkező társasházban lakók,
valamint az újlipótvárosiak körében volt népszerű az első kutatás alkalmával.
A férfiak, a 40-59 évesek, a diplomások, az Angyalföldön élők az átlagosnál
gyakrabban pihentek saját házuk kertjében.
A Béke teret is sűrűbben keresték fel a fiatalok, a középfokú végzettségűek és az
angyalföldiek.
Jellemzően a nők, a 60 év felettiek, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és az
újlipótvárosiak kedvelték a Szent István parkot.
A Margitszigetre többször mentek a fiatalok, a diplomások és a Dráva utca - Szent
István körút közé eső terület lakói, mint más csoportok képviselői.
A Rákos-patak menti közparkokban inkább középkorúak, középfokú végzettséggel
rendelkezők és angyalföldiek kapcsolódtak ki.
A fiatalok, a férfiak és az Angyalföldön élők szívesebben utaztak azért, hogy a
Városligetben tölthessék szabadidejüket.
10
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A Budai-hegyekig inkább a férfiak és a Vizafogón élők kirándultak el.
A Gyermek téren az átlagosnál gyakrabban voltak fiatalok és angyalföldi lakosok.
A Népszigetre valamivel többször látogattak ki a 40-50 évesek és a diplomások.

2011-ben a lakótelepi parkok a fiatalok és értelemszerűen a lakótelepen élők között
volt a legnépszerűbb. Ezzel összefüggésben az Újlipótváros polgárai az átlagnál
jóval kisebb arányban látogatják hetente ezeket a közterületeket.
Ellenben a Jászai Mari téren az említett városrész polgárai, ezen kívül a fiatalok és a
diplomások fordulnak meg a legmagasabb arányban.
A Margitszigetre is elsősorban a fiatalok és a diplomások járnak, mint ahogy a Budaihegyek is főleg a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket vonzzák.
A Szent István park közelsége miatt az Újlipótvárosiak (és ezzel összefüggésben a
kert nélküli társasházban élők) kedvelt pihenőhelye. Az Angyalföld lakosai
elsősorban a Rákos patak menti közparkot és a Béke teret látogatják.
A családi ház, vagy tömbház zárt kertjében értelemszerűen a kertes társasházban
élők pihennek a legmagasabb arányban.

Az első, 2008-as kutatás tanúsága szerint a legfontosabb motivációs tényező, ami az
embereket a parkokba vonzza, a növényzet: a válaszadók 37%-a a fákat, szép
virágokat, a ’zöldet’ szereti, azért járt a közparkokba, hogy ezeket élvezze. 19%uk elmondása szerint a kedvelt park tisztaságát, rendezettségét értékelte, további
15%-uk pedig a csendet, a nyugalmat találja meg az általa gyakran látogatott helyen.
13%-nyian vannak, akik jó levegőn, a szabadban szeretnek lenni. A megkérdezettek
4-4%-a a sétát, a parkban lévő társaságot, beszélgetéseket, illetve a gyerekekkel,
unokákkal együtt töltött időt kedvelte és 1%-nyi azok aránya, akik sportolni jártak az
adott parkba. 14%-os az egyéb választ említők tábora, míg a megkérdezettek 13%-a
nem adott érdemi választ a kérdésre.
A kedvenc parkot vonzóvá tévő legfontosabb tényezők ugyanazok, mint három
évvel korábban. 2011-ben 46% a zöldterület, a fák és virágok miatt látogatja a
parkokat (ez a szempont korábban is a leginkább meghatározó volt, de ennél
alacsonyabb aránnyal), 33%-ot a tiszta, kulturált környezet vonz (korábban is ez a
tényező volt a második, de kisebb aránnyal). 17%-ot a csend és a nyugalom (ez
2008-ban is a harmadik volt a sorban, hasonló aránnyal). 11%-ra nőtt viszont azok
aránya, akik a gyerekek miatt látogatnak a közparkokba, a gyerekbarát környezetet
értékelik ezeken a helyeken. A jó levegőt 2011-ben 10% említette, a padokat, azt,
hogy le lehet ülni, 9%. 7-7%-ot pedig a sétálási lehetőség, illetve a szökőkutak
vonzanak.
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4.2

Fejlesztési elképzelések fogadtatása

2008-ban a legfontosabb orvosolandó problémának tekintett köztisztaság minősége
volt az a tényező, melynek javulása esetén jelentősen nőne a parklátogatások
gyakorisága. A kerületi lakosság nyolctizede döntő fontosságúnak tartotta
közparkok megfelelő gondozását és a rendezettség növelését. A
megkérdezettek háromnegyede több fa telepítése, kétharmada a nagy gyepfelületek
létrehozása esetén menne többször a kerület parkjaiba. Nagyjából hattizednyien
voltak, akik padok, asztalok elhelyezését, a játszóterek fejlesztését, illetve virágok
ültetését vélték kívánatosnak. 45 és 56% közötti tartományban mozgott azok aránya,
akiket a kutyafuttatók létesítése, korszerű világítóeszközök elhelyezése, sportpályák
építése, illetve új vízfelületek létrehozása vonzott volna. Futópályák kialakítása
esetén járt volna gyakrabban a kerületi parkokban a megkérdezettek négytizede,
harmaduk a burkolatok felújítását értékelte volna és mindössze 18%-nyian voltak
azok, akik vendéglátó létesítmények létrehozása miatt többször látogatná meg a
parkokat.
A 2011-es kutatás tanúsága szerint a legfontosabb preferenciák nem változtak,
viszont a lakosság „egyre igényesebb”. Már 86% tartja döntő fontosságúnak a
fenntartás színvonalát, a köztisztaság javítását. A „minél több zöldet” igénylők
aránya is megnőtt. Már 82% érzi mindennél előbbre valónak a fák telepítését, 71%
gondolja ezt a nagy gyepfelületek létrehozásával kapcsolatban, 64% minél több
virágágyat szeretne. Látványosan többen akarnak új burkolatot az utakra (47%), és
valamivel többen kívánják a korszerű világítás kihelyezését (62%), vízfelületek
létrehozását (51%), kocogásra való futópályák építését (47%). Idén is a
legsúlytalanabbnak a vendéglátóhelyek létét érezték a lakosok, de most kicsivel
magasabb arányban (23%) nevezték döntő fontosságúnak, mint három éve.
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Ahhoz, hogy gyakrabban látogassa a kerületi parkokat, mennyire lenne fontos
az Ön számára a(z)…?
(a kérdést döntő fontosságúnak vélők aránya, %)
2008

2011

81

86

74

82

nagy gyepfelületek létrehozása

67

71

padok, asztalok kihelyezése

63

62

játszóterek kialakítása, felújítása

61

59

virágágyak telepítése

60

64

kutyafuttatók létesítése

56

54

korszerű világítás kihelyezése
kerékpáros ügyességi pálya, labdapálya
létesítése
vízfelületek (szökőkutak, csobogók)
létrehozása
kocogásra való futópályák építése

53

62

46

42

45

51

38

46

31

47

18

23

a fenntartás színvonalának, a
köztisztaság javítása
fák telepítése

burkolatok felújítása
vendéglátó létesítmények (kávézók,
büfék) létrehozása a közelben

A virágágyak telepítése, a karbantartás és a köztisztaság javítása az Újlipótvárosban
élőknek volt fokozottan lényeges 2008-ban.
Angyalföldön a burkolatok felújítását, kerékpáros ügyességi pálya kialakítását,
valamint padok, asztalok kihelyezését az átlagosnál jobban szerették volna három
évvel ezelőtt.
A korszerű világítóeszközök kihelyezését fontosabbnak tartották a Vizafogón élők,
mint a kerület többi részén lakók.
Gyakrabban jártak a közparkokba a Dráva utca vonalától északra élő
megkérdezettek, amennyiben a játszóterek mennyisége és minősége javult volna,
illetve több vendéglátó egység várná az odalátogatókat.
2011-ben az újlipótvárosiak az átlagnál jobban futópályák építése, kerékpáros
ügyességi pályák kialakítása és a korszerű világítás kihelyezése.
A Vizafogó és a Lőportál dűlő lakói a többi kerületrész polgárainál inkább szeretnék a
gyalogos burkolatok felújítását.
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Az Angyalföld lakosai számára az átlagon felül lényeges a futópályák építése,
kerékpáros ügyességi pályák kialakítása és a világítás kihelyezése.
2008-ban a kerület lakosságának háromnegyede szerint elengedhetetlen lett
volna a zöldfelületek növelése, legyen az a fasorok felújítása, telepítése, vagy a
lakótelepi parkok bővítése. A konkrét területhez kötött fejlesztések közül a
Duna menti gyalogos sétány kialakítása élvezett prioritást a helyiek számára:
73%-uk nagyon fontosnak tartotta ennek megvalósítását. A megkérdezettek
kétharmada szerint igen lényeges a kerületben a kerékpárutak fejlesztése, illetve a
kisebb parkok felújítása. Nagyjából a válaszadók fele gondolta központi kérdésnek,
az új közparkok és sétálóutcák kialakítását szűkebb lakókörnyezetében, míg 50%
alatt maradt azok aránya, akik a Rákos-patak menti parkok, illetve a Népsziget
lehetőségeinek javítását kívánták.
A felsorolt fejlesztések fontossága nagyon keveset változott a lakosok
szemében az elmúlt három évben, csak pár tényező lett kicsivel súlytalanabb.
(Vagy éppen a fejlesztések hatására kevesebben érzik sürgetőnek, hogy valami
történjen az adott területen.) A lakótelepi zöldterületek fejlesztését még mindig
71%véli döntő fontosságúnak, de ez 4%-kal alacsonyabb arány, mint 2008-ban. A
kerületi kerékpár utak fejlesztését is valamivel kevesebben kívánják (59%). Rákospatak menti parkok felújítását csak 41% nevezte döntő fontosságúnak.
Ön mit gondol, mennyire fontos a(z)…?
(a kérdést döntő fontosságúnak vélők aránya, %)
2008

2011

76

76

75

71

73

74

65

59

kerületi kisebb parkok felújítása

65

68

új közparkok kialakítása a kerületben

54

51

sétáló utcák kialakítása a kerületben

52

50

Rákos-patak menti parkok felújítása
Népsziget területén pihenő funkciók
fejlesztése

47

41

45

48

fasorok felújítása, telepítés a
kerületben
lakótelepi zöldfelületek fejlesztése
Duna menti gyalogos sétány
kialakítása
kerületi kerékpárutak fejlesztése

A kisebb, kerületi parkok felújítása az újlipótvárosiak szemében a legégetőbb, 72%uk tartotta 2011-ban döntő fontosságúnak. Velük ellentétben a Vizafogó és a
Lőportár dűlő lakosainak csak 57%-a vélekedik így.
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A Rákos-patak menti parkok felújítása viszont az Angyalföldiek szemében sürgős
(50%), az újlipótvárosiak csupán 27%-a látja ezt döntő fontosságú problémának.
A Népsziget területén a pihenő funkciók fejlesztése szintén az angyalföldiek
szemében a legfontosabb (54%), és az újlipótvárosiak (39%) szemében a
legsúlytalanabb probléma 2011-ben.
Csak a 2011-es kutatás során arról is kérdezték a kerület lakóit, hogy, milyennek
kellene a kerületi közparkoknak lenniük, hogy szívesebben látogassák őket. Szinte
minden második (48%) válaszadó említette, hogy nagyobb tisztaságot,
kulturáltabb viszonyokat szeretne. Kimagasló azok aránya is (30%), akik még
több zöldterületre, több fára, virágra vágynak. Sokak vágya a biztonságos
környezet és a több pad, több ülőhely (17, illetve 16%). A kutyák és a hajléktalanok
10, illetve 7%-ot zavarnak.
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5

Az AngyalZöld stratégia

Csak a második, 2011-es kutatás során két kérdést tettünk fel az AngyalZÖLD
stratégiával kapcsolatban. Az adatok szerint a stratégia kevesek számára
ismert, mindössze 9%-nyi válaszadó hallott róla. A kerület zöldfelületi
stratégiájáról és zöldhálózatfejlesztési programtervéről a XIII. kerületik 91%-a nem
tudott semmit.
Demográfiai bontás szerint egyetlen csoport van, akik az átlagnál egy kicsivel jobban
értesültek. Ők - nem meglepő módon - a diplomások. Körükben 14% hallott a
programtervről.
Akik hallottak a tervről, azok is nagyrészt csak általánosságokat tudtak
mondani róla, bár a legtöbben (55%) jó elképzelésnek tartják. 7% véleményezte
általánosságban negatívan a programtervet, ugyanennyien elméletben jónak tartják,
de hiányolják a konkrét cselekvést. 9% „bevallotta”, hogy csak a nevét hallotta,
érdemben nem tudja, miről van szó. Nagyon magas azok aránya (22%), akik nem
tudtak, vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.

16
2011. május

