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National Report O2 Hungary 

Hogyan használják a győriek a köztereiket – kérdőíves felmérés eredményei a 

Pre-Health projekt keretében 

1.1. Bevezetés 
A Széchenyi István Egyetem, mint az egyik konzorciumi partner, elnyerte a Pre-Health (Promoting 

education and jobs to enhance the use of urban blue and green infrastructure for health and fitness) 

ERASMUS+ projektet, melynek a megvalósítása 2017-ben elkezdődött és 2019 júliusában zárul. Ennek 

a kutatásnak a keretében lakossági véleményeket gyűjtöttünk Győr Megyei Jogú Város 

közterületeiről, az ott található szolgáltatásokról és lehetőségekről, illetve a közterületeket használó 

lakosság szokásairól, valamint a különböző közterületekhez kötődő viszonyáról.  

A kutatás két lépcsőben zajlott. Első körben az előre kiválasztott helyszíneken a kérdezőbiztosok által 

személyesen lekérdezett lakossági kérdőívek felvételére került sor. A kérdőív kérdéseire az éppen a 

közterületen tartózkodók szokásairól, és az éppen látogatott közterület használatáról kaptunk 

választ, valamint megismerhettük az adott közterületről alkotott véleményüket is. A személyes 

megkérdezést délelőtt és délután, illetve hétköznap és hétvégén végeztünk, azért, hogy figyelembe 

tudjuk venni a különböző napszakokban és napokban a különböző társadalmi csoportok eltérő 

térhasználatát, időrendjét és szokásait. Az adatfelvétel 2017. június 27-e és 2017. július 11-e között 

zajlott le. Ezen időszak alatt összesen 123 kérdőívet sikerült kitöltetni. Az adatokat adatbázisba 

rendeztük, és a tisztításuk után a további vizsgálatokat SPSS 22 szoftverrel dolgoztuk fel.  

Az információgyűjtés második lépcsőjeként a helyhez kötött kérdőív kérdéseit online környezetre 

adaptálva, online, önkitöltős kérdőívet készítettünk. A kutatás fókusza ebben az esetben a 

kérdezettek által leggyakrabban látogatott közterületre koncentrált, ennyiben eltért a 

kérdezőbiztosok által a közterületeken használt kérdőív logikájától. Az online kérdőívet összesen 324 

fő töltötte ki, melyet a Google űrlapok rendszerébe feltöltve tettünk elérhetővé Győr lakosai 

számára. A kérdőív kitöltése 2017 szeptembere és decembere között történt, az első kitöltött 

kérdőívet 2017. szeptember 11-én, míg az utolsót december 9-én mentette a rendszer. Az adatbázis 

feldolgozását tisztítás után szintén SPSS 22 szoftverrel végeztük.  

1.1.1 A helyhez kötött személyes lekérdezésre kiválasztott közterületek 
A helyhez kötött személyes lekérdezés három helyszínen történt, és véletlenszerűen kérdeztük az 

éppen ott tartózkodókat. A három helyszín közül az egyik az ún. folyópartok volt, mivel ez a terület 

hosszan elnyúlik a belváros és Révfalu területén, ezért akár négy helyszínről is beszélhetünk. Tehát a 

lekérdezés helyszínei a következő közterületek voltak: 

 Batthyány tér (belváros) 

 Adyvárosi tavak és környékük (lakótelep) 

 Folyópartok (Rába, illetve Mosoni-Duna belvárosi szakasza), ahol külön lekérdezés zajlott az 

Aranyparton és a Dunakapu téren. 

Batthyány tér 

A kiválasztott tér a belvárosban található, kifejezetten a szűkebb belváros lakóit szolgáló parkosított 

tér, melynek területe 20 ezer m². A teret mind a négy oldalról utcák, 3–4 emeletes beépítésű, 

egybefüggő lakóövezet veszi körbe. Tipikus belvárosi park, ahova pihenni, kutyát sétáltatni, a 

játszóteret és a sportpályát igénybe venni mennek többnyire a közelben lakók. A térre két eltérő 

használat a jellemző, egyrészt a több szabadidő eltöltésére tett látogatás, másrészt a park útvonalain 



2 
 

átmenő gyalogos forgalom a tér oldalán elhelyezett helyi autóbusz megállók használata miatt.  A 

teret 2014-ben újították fel, aminek keretében a futók, kocogók számára kavicsos utakat alakítottak 

ki, és 4 darab szabadtéri sporteszközt is kihelyeztek. A kialakított futó útvonal egyre népszerűbb a 

kocogni vágyóknak. A kutyasétáltatók részére “kutya WC” van kihelyezve, vagyis a kutyák ürüléke 

számára zacskók és gyűjtő edény. A tér keleti oldalán bekerített gyermekjátszótér és a kicsik számára 

KRESZ park, valamint labdajátékokra alkalmas, magas kerítéssel elkerített terület található. Ezeken 

kívül a sétálókat és a pihenni vágyókat padok szolgálják. A park hagyományos parki növényzettel 

rendelkezik, díszcserjékkel, vegyes fákkal. A fák sűrűsége megfelelő árnyékot biztosít nyáron. Több, 

öntözött virágágyásban egynyári lágyszárúak kerülnek minden évben. Az utak közötti területek 

gyepesek. 

 

Adyvárosi tavak és környékük 

A három tóból álló tórendszer a 60-70-es évek terméke, mikor a nagy lakótelep építések miatt 

kavicskitermelés történt. A lakótelep elkészültével ezeket a frissen keletkezett tavakat rekultiválták. A 

terület ma egy nagyobb, lakótelepi jellegű, 4–10 emeletes panel épületek lakóit szolgálja ki. A magas 

épületek miatt ez a terület a látszólag ritka beépítés ellenére a város legnagyobb népsűrűséggel 

rendelkező része. Az Adyvárosi tavak (három tó) környékén a zöld terület több, mozaikos darabban 

áll rendelkezésre, mivel a tavakhoz viszonylag közel épültek a fent említett panelházak, valamint 

élelmiszer áruházak is. A területet ketté osztja egy belső elkerülő főút, melynek az egyik oldalán a 

föld felszínén vezetett távhővezeték, a másik oldalán vasútvonal húzódik, amelyek tovább erősítik az 

közterület osztottságát. A három tó egyenként kb. 0,8–1,2 ha vízfelülettel rendelkezik, s partjukon 

csak keskeny sávok maradtak, amelyek a szabadidős tevékenységekre alkalmasak, viszont hozzájuk 

kapcsolódva még jelentős méretű területeket találunk. Így összességében mintegy 9 ha kiterjedésű 

zöld illetve kék területről van szó (a tavak vízfelületét is beleértve), egyenként 2,3–3,5 ha 

kiterjedésben. Ezek a területek egymástól elválasztottak, nem értelmezhető egyetlen, nagy 

kiterjedésű közterületként. A három tó közül a legnyugatabbi a leginkább rendezett. A tavat 

körbevevő utak kőburkolattal ellátottak, virágágyásokat, tájékoztató táblákat, padokat, valamint egy 

játszóteret is találunk itt.  

A középső tó körül murvás sétaút található, míg a legkeletibb, s egyben legnagyobb tó körül kiépített 

kocogó pálya, s néhány pad áll rendelkezésre. A három tó közül a legnyugatabbra elhelyezkedő tó 

környezetét, növényzetét újították fel az utóbbi időben. Meglehetősen ritka, kevés árnyékot adó fás 

szárú növényzet jellemzi a tó környékét, ahol találunk kislevelű hársot, fűzfaféléket, díszfákat 

egyaránt. A felújítás során virágágyásokba bokorrózsák, pergolára futórózsák kerültek, kocsányos 

tölgy csemetéket ültettek, s mindez nagymértékben növeli a park látvány értékét. Problémát jelent, 

hogy nyári időszakban a kevés árnyék, illetve a vízhiány következtében a fák közötti gyep kiszárad. 

A másik két tó esetében a növényzet kevésbé rendezett. Az elmúlt évtizedek során telepített, vagy 

vadon növekedett fás szárú növények között számos nyárfafajt, illetve húsz-harminc éves díszfa 

sorokat találunk. Mindezek együtt is rendkívül ritkásak, kevés árnyékot adnak. Egyéb kertészeti 

beavatkozás (lágyszárúak, virágágyások) nem találhatók. A vízfelület part menti sávját vízi növényzet, 

főleg nádas nőtte be.  

Folyópartok (Rába, illetve Duna belvárosi szakasza, 3a) Aranypart és a 3b) Dunakapu térhez 

kapcsolódó zöld terület)  

„Győr, a folyók városa” vagy „Győr, a találkozások városa” jól ismert szlogeneknek van valóság 

alapjuk, mert Győr közigazgatási területén négy folyó találkozik, és a négy folyópart összesen 47 km 

hosszú. Győr belvárosának folyópartjai egy európai uniós projekt keretében 2012 és 2014 között 
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teljesen megújultak. A projekt általános célja a vízrendszer vízminőségi, - mennyiségi állapotának 

javítása és az ökológiai potenciál növelése, a vizes élőhelyek rekonstrukciója és az árvízi és belvízi 

biztonság megőrzése volt, ugyanakkor társadalmi céljai és hozadékai is voltak, mint a városkép 

javítása, sétaútvonalak kiépítése a partok mentén, valamint turisztikai vonzerőképesség növelése. A 

hosszú folyópartból két szakaszt választottunk, a Rába folyó és a Mosoni-Duna belvárosi szakaszát, 

valamint a Mosoni-Duna hagyományosan rekreációs szakaszát, az ún. Aranypartot, mely az egyetemi 

campus szomszédságában terül el. Mindkét vizsgált terület az egész város számára fontos közterület, 

sőt eltérő jelleggel, de turisztikai célt is szolgál. Az Aranypart elsősorban az egyetemi hallgatók napi 

rendszerességgel használt területe, de hétvégén a város nagy részéből érkeznek ide elsősorban 

mozogni, sportolni vágyók. Nyáron, a strand miatt, télen a szánkózási lehetőség miatt kedvelt 

helyszín. Turisztikai jelentőségét a nyári vízitúra szezonban tapasztalhatjuk, mivel a vízen érkezők 

számára táborhely áll rendelkezésre. Ez a terület ugyanakkor az evezős sportágak számára verseny 

helyszínül is szolgál, nemzetközi, sőt világversenyeket (maratoni evezős világbajnokságot) is 

rendeztek itt. 

A Dunakapu térhez kapcsolódó folyóparti zöldterület a történelmi városközpont szomszédságában, 

konkrétan az egykori városfalak alatt helyezkedik el. Itt a városlakókon kívül számos turista is 

megfordul, és a horgászoknak is kedvelt helye. A folyópartok hosszanti kiterjedésüknél fogva eltérő 

jellegű területeket foglalnak magukba. Az “Aranypart” kb. 4 ha kiterjedésű folyó menti terület, 

melynek egy része homokos strand. A másik vizsgált térség “Dunakapu tér”, illetve ahhoz kapcsolódó 

park jellegű folyópart az egykori győri vár fala, valamint a Mosoni-Duna és a bele torkolló Rába 

közötti keskeny területsáv, melynek a kiterjedése mintegy 2,5 ha-ra tehető, de folytatólagosan a 

folyó mentén további zöld területek kapcsolódnak hozzá. A belvárosi folyópartokon elhelyezkedő 

vizsgálati területek közül az “Aranypart” berendezései a strandolást, illetve a vízi sportokat szolgálják. 

Mindemellett sportpálya is található itt. A gyermekek számára csak egy kisebb játszótér épült, de a 

közelben, a vizsgálati területen kívül található egy nagyobb méretű is. Az “Aranypart” 

infrastruktúrájának jellemzője, hogy a vízi túrázók számára táborhely is egyben, így zuhanyozó, WC, 

tűzrakóhely is rendelkezésre áll.  

A Dunakapu térhez kapcsolódó zöldterület az elmúlt évek fejlesztése nyomán kapott játszóteret, 

ugyanakkor szűkült a horgászokat kiszolgáló létesítmények által használt terület, viszont megmaradt 

a horgász csónakkikötő.  

Mindkét vízparti területre érvényes, hogy a 2012 és 2014 közötti árvízvédelmi beruházásoknak 

köszönhetően a folyópartokat lebetonozták, a partokon sétányt alakítottak ki a folyók teljes belvárosi 

szakaszán. Ez újdonság, hiszen korábban a félig természetes állapotban a folyópartok nem voltak 

bejárhatók részben a növényzet, részben a partig terjeszkedő ingatlanok miatt. Napjainkban ez több 

kilóméter hosszban megtehető. Mindkét vizsgált területen a folyó menti erdők maradványa 

található, tekintélyes, idős nyárfákkal, néhol beültetett hasonló fajokkal vagy kocsányos tölggyel. Az 

Aranypart egy korábban fátlan részét is beültették alacsony növésű díszfákkal a strand árnyékolása 

céljából. A Dunakapu térhez kapcsolódó folyóparton több virágágyást alakítottak ki, idényjellegű 

lágyszárú növényzettel. Az elmúlt évek árvízvédelmi és vízpart rendezési munkálatai során 

valamennyi folyóparton jelentős mértékben megritkították a fás vegetációt, számos idős fát kivágtak, 

a fasorok szélességét lecsökkentették, igaz, újabb sorokat ültettek is. A két vizsgált területen a cserjék 

is eltűntek. Így ma a folyópart képe mesterségesebb, mint korábban, ugyanakkor átláthatóbb, 

mindenhonnan látszik a vízfelület. 

1.2. A közterület látogatói 
A fejezet a kérdőív kitöltők közterület használatáról ad átfogó képet, bemutatásra kerülnek a köztér-

használók főbb jellemzői, a közterületen végzett tevékenységük, és az abból származó előnyök. A 

fejezetben külön kerülnek értékelésre a személyes lekérdezés és az online kérdőív eredményei, 
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ugyanakkor, a lehetséges összehasonlítási pontokon utalást teszünk a főbb azonosságokra és 

különbségekre.  

1.2.1. A közterület látogatók jellemzői 
A személyes lekérdezésnél, a 123 válaszadó esetében a nemek aránya viszonylagosan kiegyenlített 

képet mutat: a megkérdezettek mintegy 45%-a férfi, 55%-a nő. A korcsoportokat tekintve, két olyan 

csoport van, amely kiemelkedik a többi közül: a 18-25 évesek (25%) és a 65 év felettiek korosztálya 

(24%), ebbe a két korcsoportba tartozó válaszadók adják a minta mintegy felét (1. ábra). Fontos 

megjegyezni, hogy a személyes lekérdezés során a már az adott közterületeken tartózkodókat 

kérdeztük meg, így a korcsoporti megoszlás egyszersmind utalhat arra is, hogy melyek azok a 

korcsoportok, akik szívesebben látogatják ezeket a közterületeket.  

1. ábra A személyes lekérdezésben részesülők és az online kérdőív kitöltők korcsoportonkénti megoszlása (N1=123, N2=324) 

 

Forrás: személyes és online lekérdezés 

Hozzá kell tenni, hogy a lekérdezés nyáron történt, így vélhetően az iskolai szünet is hozzájárult 

ahhoz, hogy a fiatalok (főként az egyetemista korosztály) nagy számban képviseltették magukat a 

kiválasztott helyszíneken. Egyrészről örvendetes, hogy a szenior kategória képviselői jelen vannak a 

közterületeken (utalva arra, hogy magyar viszonylatban az idősek egészségmegőrzése kritikus 

kérdés), ám a későbbi válaszok alapján az is látszik, hogy elsősorban nem konkrét fizikai aktivitás 

miatt jelentek meg a helyszíneken. Ugyanakkor, ez a tény megerősíti azt a kiindulási feltételezést, 

hogy a közterületek alkalmasak lehetnek az idősebb generáció egészségmegőrzésének ösztönzésére.  

Míg a személyes lekérdezés a ténylegesen a közterületen tartózkodók profilját mutatja be, addig az 

online lekérdezésben a potenciális közterület-használók nyilatkoztak. Az online lekérdezésben 

szereplő összesen 324 válaszadó profilja több ponton is merőben különbözik a személyes lekérdezés 

során vizsgált megkérdezettekétől. Egyrészt a nemek szerinti felbontásban, a nők aránya magasan 

vezet (72,5%). Másrészt, a korosztályos felbontásban a középkorúak (36-45 éves korosztály) 

dominálnak, jóval kevesebb a mintában az idősebb és a fiatalabb korosztály. (1. ábra)  

Ennek elsődleges magyarázata az online kérdőív természete, nevezetesen, hogy a domináns 

korosztály az, aki a leginkább hozzáfér és ismeri azokat a portálokat, ahol a kérdőívet elérhetővé 

tettük.  
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A személyes lekérdezésben résztvevő válaszadók családi állapota szintén vegyes képet mutat (2. 

ábra). Legtöbbjük (28,7%) a párjával él, gyermekek nélkül (fontos megjegyezni, hogy ide tartoznak 

azok az idősebb párok is, ahol a gyerekek már kirepültek). Őket követik azok, akik a szüleikkel (vagy 

gondviselőjükkel) élnek (24,6%), ami összecseng a korcsoport vizsgálatával, feltételezve, hogy a 

fiatalabb korosztály együtt él a szüleivel. Továbbá, magas arányban képviseltették magukat azok, akik 

párjukkal és gyermekükkel élnek együtt (22,1%), és említést érdemel azoknak az aránya is, akik 

egyedül élnek (15,6%).  

2. ábra A személyes lekérdezésben résztvevők és az online kitöltők megoszlása családi állapot szerint (N1=123, N2=324) 

 

Forrás: személyes és online lekérdezés 

Ami a háztartások helyzetét illeti, két olyan kategória van, ami a két lekérdezés között lényeges 

különbségeket mutat. Az online lekérdezés esetében a párjukkal és gyermekükkel élők csoportja a 

legnagyobb (37,7%), míg a személyes lekérdezés során ez a kategória csak a harmadik helyen 

szerepelt. A másik kategória pedig a szülővel (gondviselővel) élők. Míg a személyes lekérdezésben 

ehhez a csoporthoz tartozott a válaszadók majdnem negyede, addig az online válaszadók nem 

egészen 6%-ára volt ez igaz. Mindkét tényező tulajdonképpen a mintában résztvevő korosztályok 

arányszámával magyarázható, vagyis, hogy az online kérdőívben a középkorúak dominálnak, és jóval 

kevesebb a fiatal, 25 év alatti válaszadó.  

A két válaszadó csoport között eltéréseket mutat a legmagasabb iskolai végzettség megoszlása is. Az 

online kérdőív esetében a diplomával rendelkezők vannak túlsúlyban (a BsC és MsC szinteket is 

figyelembe véve arányuk több mint 57%). A szakközépiskolát vagy gimnáziumot végzettek aránya 

19,4%, őket követik a felsőfokú szakképzéssel rendelkezők (17,3%). A szakmunkásképzőt és általános 

iskolát végzettek aránya marginális.  

A korosztályos megoszlással ellentétben, a legmagasabb iskolai végzettség nem mutat kiugró 

értékeket egyetlen csoport esetében sem. Legtöbben szakközépiskolát vagy gimnáziumot végeztek 

(31%), őket egyenlő arányban (19,8%) követik a szakmunkásképzőt és a felsőfokú szakképzést 

végzettek. Az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya (a BsC és az MsC képzést együttvéve) 

szintén 20% körüli értéket mutat. Általános iskolát a megkérdezettek 9%-a végez (vagy végzett), de 
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nyilvánvalóan ide tartoznak azok a diákok is, akik korcsoport alapján még az általános iskolai 

képzésben tanulnak (3. ábra).  

3. ábra A személyes lekérdezésben résztvevők és az online kitöltők legmagasabb iskolai végzettség szerint (%) (N1=121, 
N2=324) 

 

Forrás: személyes és online lekérdezés 

A megkérdezettek foglalkoztatási státuszában két kategória emelkedik ki: a teljes állású 

alkalmazottak (37,4%) és a nyugdíjasok (34,1%). A tanulókon kívül (14,6%) a többi kategória 

marginálisan képviselteti magát, ami érthető, mert Magyarországon a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak száma nagyon alacsony, a munkanélküliség Győrben elhanyagolható. Viszont 

örömteli, hogy a nyugdíjas korosztály előfordulása magas a közterületeken. A végzett munka 

jellemzőivel kapcsolatosan megállapítható, hogy a fizikai, kétkezi munkát végzők vannak túlsúlyban 

(66%), szemben az irodai, szellemi munkát végzőkkel.  

Az iskolai végzettség aránya értelemszerűen előrevetíti a foglalkoztatási szerkezet összetételét is: az 

online kérdőívben megkérdezettek túlnyomó többsége (79%-a) teljes idejű alkalmazott, mindössze 

10,5% a nyugdíjasok, 4,6% pedig a tanulók aránya. Szintén eltérően a személyes lekérdezéstől, ebben 

a mintában az irodai, szellemi dolgozók dominálnak (87,4%). A részmunkaidős foglalkoztatás aránya 

meglehetősen alacsony, Csehországgal és Bulgáriával együtt az egyik legalacsonyabb az Európai 

Unióban. Míg az uniós átlag 2015-ben 19,6 százalék volt, addig Magyarországon ez az érték csupán 

5,7 százalék a 15-64 éves népesség körében a KSH adatai alapján.  

A látható és érzékelhető differencia ellenére úgy is tekinthetjük a két mintát, mint amelyek 

kiegészítik egymást. Minden esetre a köztérhasználók jellemzői közötti különbségeket a további 

kérdések vizsgálatakor feltétlenül szükséges figyelembe venni, és értelmezésüket a felhasználói profil 

jellemzőihez igazítani.  
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1.2.2 fejezet: A közterületek felkeresése, használata 
A személyes lekérdezés alapján az állapítható meg, hogy a válaszadók legszívesebben a lakásuk 

környékén (szomszédságában) található közterületeket látogatják. Ugyanakkor, sok válaszadó (21%) 

szívesen megy el a város más részeire is. A legkevesebb azoknak az aránya volt, akik a városon kívül 

eső közterületeket is látogatják. Ez utalhat arra is, hogy a város megfelelő számú közterülettel képes 

ellátni a keletkező igényeket.  

Ezzel kapcsolatosan talán némiképp meglepő, hogy a vizsgált közterületekre érkezők fele (50,9%) 

több mint 1 km-es távolságból jönnek azért, hogy az adott park/folyópart nyújtotta lehetőségeket 

kihasználják. A gyakran nagyobb távolság ellenére a legtöbben (51,7%) mégis gyalogosan érkeznek a 

közterületre, ezzel szemben a bicikli (16,7%), a tömegközlekedési eszközök (20%), vagy éppenséggel 

az autó (11,7%) használata alacsonynak mondható.  

A megkérdezettek legnagyobb része (33,6%) egy héten belül minimum kétszer kilátogat az adott 

közterületre (4. ábra). Gyakori azoknak az aránya is, akik havonta többször (21,3%), hetente egyszer 

(16,4%) vagy csak havonta egyszer (12,3%) keresik fel a közterületet. Ugyanakkor a válaszadók több 

mint 15%-a, pontosan 19 fő ritkán (tehát csak esetlegesen) keresi fel az adott közterületet.  

4. ábra A közterületek látogatásának gyakorisága a személyes lekérdezés alapján (N=123) 

 

Forrás: személyes lekérdezés 

A tartózkodás időtartamára vonatkozóan kijelenthető, hogy a válaszadók több mint fele (55,3%) egy 

óránál többet tölt az adott közterületen. A válaszadók 30%-a fél és egy óra közötti időtartamot, míg 

14,6%-uk kevesebb mint fél órát tölt el ugyanitt. Az időtartam hosszúságából következhet, hogy az 

időtartam alkalmas lehet az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek végzésére, ám ahogyan 

a későbbi elemzés kapcsán kiderül, az itt töltött idő legnagyobb részét nem a fizikai aktivitással töltik.  

A közterületekre látogatók 39%-a egyedül érkezik a területre, míg az esetek többségében valakivel 

együtt érkezik ide. A társasággal érkezők nagyobb arányban (32,5%) más felnőttel vagy felnőttekkel 

együtt jönnek, ugyanakkor magas azoknak az aránya is, akik gyermekkel érkeznek (24,4%). A 

gyermekekkel érkezők többnyire 6 év alatti gyerekekkel érkeznek, és jóval kisebb arányban, de 

vannak 7-11 éves kor közötti gyermekek is. Viszont ennél idősebb gyermeket (legalábbis a személyes 

lekérdezés keretében) nem kísértek a közterületre. Ez az arány vélhetően arra utal, hogy a városi 
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közterületek, közparkok megfelelő lehetőséget biztosítanak a kisebb gyermekek foglalkoztatására is, 

azzal, hogy mindhárom kiválasztott helyszínen megtalálhatók a játszóterek (5. ábra).  

5. ábra A közterületeken végzett tevékenységek a személyes lekérdezés során(N=123) 

 

Forrás: személyes lekérdezés 
*kosárlabda, futball, ping-pong, evezés, úszás, röplabda, köredzés, aerobic, 

** olvasás, fagylaltozás, telefontöltés, napozás, eseményen vett részt, dolgozott, 
 

A válaszok azt mutatják, hogy a legtöbben pihenés céljából veszik igénybe a vizsgálat során kijelölt 

helyszíneket, parkokat, folyópartokat. Jóval kevesebb azoknak az aránya, akik ténylegesen az aktív 

testmozgás céljából látogatnak ki. A PREHealth kutatás keretein belül a szociális interakciót is a 

mentális egészség egyik elemeként definiáltuk. Ennek értelmében a szocializációra irányuló 

tevékenységek képezhetik az egészséges életmódra való törekvést, és látható, hogy a vizsgált győri 

közterületek esetében ez a második leggyakoribb oka a parkok látogatottságának. Ugyanakkor, az is 

igaz, hogy tényleges fizikai aktivitást ennél jóval kevesebben végeznek. Az igazsághoz persze azt is 

hozzá kell tenni, hogy a személyes lekérdezést olyan nyári hőség-viszonyok idején végeztük, mikor a 

fizikai aktivitás magától értetődően háttérbe szorulhatott.  

Az online lekérdezés során arra kértük az online válaszadókat, hogy nevezzék meg azt a győri 

közterületet, amelyeket a leggyakrabban látogatnak (6. ábra), majd minden további, közterületre 

vonatkozó kérdés erre a térre vonatkozott.  
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6. ábra Az online válaszadók által leggyakrabban látogatott győri közterületek (N=324) 

 

Forrás: online kérdőív 

Az eredményekből ugyanakkor következtethetünk azokra a győri helyszínekre is, amelyek 

látogatottságuk gyakoriságából fakadóan alkalmasak lehetnek az egészségmegőrzés promotálására. 

Ennek kapcsán az látható, hogy a folyópartok (valamint a Radó sziget) a legnépszerűbbek a győriek 

körében, melyeket szorosan követnek a belvárosi, majd a nádorvárosi közterületek (6. ábra).  

Az online válaszadók legnagyobb része (43,2%) mind a lakásukhoz közel eső, mind pedig a város más 

részeiben található közterületeket is látogatják. Hasonlóan a személyes lekérdezéshez, ebben az 

esetben is marginális volt azoknak az aránya (1,2%), akik a város területén kívül eső tereket látogatják 

(7. ábra).  

7. ábra Az online válaszadók által látogatott közterületek típusai (N=324) 
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Forrás: online kérdőív 

Ami a közterületektől való távolságot illeti, hasonló az arány a személyes lekérdezéshez. A válaszadók 

41%-a több mint egy kilométer távolságot is hajlandó megtenni egy-egy közterületért. A legtöbben 

gyalogosan közelítik meg a közterületeket (57%), biciklivel vagy tömegközlekedéssel jóval 

kevesebben (12,7% és 7,7%). Az autó használatával kapcsolatban kijelenthető, hogy a második 

legnépszerűbb közlekedési eszköz (22,6%), arányuk duplája a személyes lekérdezéshez képest.  

A közterületen való tartózkodás időtartamával kapcsolatosan elmondható, hogy az esetek majdnem 

felében (46,9%) a válaszadók fél és egy óra közötti időtartamot töltenek el a köztéren, ami 

(hasonlóan a személyes lekérdezéshez) alkalmas az aktív testmozgás végzésére. Az online válaszadók 

legnagyobb része (41%) más felnőtt társaságában szeret a köztéren időt tölteni, 28%-uk gyerekekkel 

érkezik. Ugyanakkor, nem elhanyagolható azoknak az aránya sem, akik egyedül látogatják a parkokat, 

tereket (29%).  

Ami a közterületen végzett tevékenységeket illeti, több szempontból is más képet mutat az online 

lekérdezés eredménye, mint a személyes megkérdezésé (8. ábra). Látható, hogy az online válaszadók 

minden lehetséges választípust gyakrabban jelöltek meg, ami azt jelenti, hogy jobban kihasználják a 

közterek, parkok által nyújtott lehetőségeket. További fontos különbség, hogy míg a személyes 

lekérdezés esetében egyértelműen a pihenési, rekreációs funkció dominált, addig az online 

kutatásban résztvevők körében a sétálás és kocogás volt a leggyakrabban említett opció (43,8%). 

Érdemes újra hangsúlyozni, hogy a személyes megkérdezés júliusi nagy melegben történt, míg az 

online válaszadás az általános közterülethasználatra vonatkozott.  

8. ábra Az online válaszadók által a közterületeken végzett tevékenységek említettsége (N=324) 

  

Forrás: online kérdőív 

Bár a többi tevékenység esetében is lényegesen magasabb arányban jelölték meg a válaszadók az 

egyes opciókat, például a kerékpározást több mint 10-szer annyian jelölték meg, mint a személyes 

lekérdezésben résztvevők. Ezek az eltérések vélhetően a minta különbözőségére vezethetők vissza, 

vagyis azt állapíthatjuk meg, hogy a zömében középkorú válaszadók jóval gyakrabban és 

intenzívebben veszik igénybe a köztereket, ráadásul az ő esetükben az egészségmegőrzési funkció is 

jóval erőteljesebben dominál (sétálás, kerékpározás, sportolás, szocializáció).  Ez is alátámasztja azt a 

megállapítást, hogy az idősebb korosztály kevesebbet mozog, ezért egészségmegőrzésük nagy 



11 
 

kihívás! A két korcsoport térhasználatában közös pont az, hogy mindkét esetben találunk olyan 

csoportokat az idősek és a középkorúak között, akik az átlaghoz képest több időt töltenek kint 

közterületen, azonban a tevékenységszerkezet teljesen más. Míg a középkorúak a gyerekeikkel 

töltött idő, illetve a sporttevékenység miatt, addig az idősebb korosztály a pihenés és a közösségi lét 

lehetősége miatt indul el lakásából valamilyen parkba vagy a folyópartra. 

1.2.3 fejezet: Előnyök és fejlesztési lehetőségek  
A kérdőíves kutatás keretében fontos vizsgálati szempont volt az a tényező is, hogy vajon a köztér-

használók mennyire elégedettek a győri parkokkal, közterületekkel, milyen fejlesztéseket 

valósítanának meg, és amennyiben lehetőségük lenne rá, milyen egyéb tevékenységet végeznének az 

adott helyszíneken.  

A személyes lekérdezésben résztvevők elégedettek azokkal a közterületekkel, ahol a lekérdezést 

végeztük, azaz többségük (51,2%) részben vagy teljesen elégedett az adott helyszín adottságaival. 

Ugyanakkor, 21%-uk szerint a közterület csak néhány igény kielégítésére alkalmas. Marginális volt 

azoknak az aránya (3,3%), akik szerint semmilyen igény kielégítésére nem alkalmasak a vizsgáltba 

bevont közterületek. Nincs szignifikáns kapcsolat az egyes vizsgált helyszínek és az elégedettség 

mértéke között, bár az Adyvárosi tavak használói között több volt az elégedetlen.  

A közterületekre látogatás elsődleges motivációja és „nyeresége” a pihenés és a relaxáció, ezt az 

opciót jelölték meg a válaszadók a legfontosabbnak, amely nem meglepő annak tükrében (ahogyan a 

korábbi eredmény mutatja), hogy a legtöbben éppen a pihenés miatt választják ezeket a 

közterületeket (9. ábra). Másodikként jelölték meg a természet élvezetét, hiszen a bevont 

közterületek jellegükből fakadóan (folyópartok, belvárosi park és panelházakat övező vizes területek) 

valóban természet közeli helyként definiálhatók.  

9. ábra A köztérlátogatásból származó előnyökkel való egyetértés erőssége a személyes lekérdezés válaszaiban (%) (N=123) 

 

Forrás: személyes lekérdezés 

Látni kell, hogy az egészségmegőrzési funkció nem teljes körűen kihasznált és azonosított tényező. 

Míg az egészség javítását és a szocializációt fontos előnyként, funkcióként határozták meg a 

válaszadók, addig a tényleges fizikai aktivitással járó tevékenységeket (fitten tartás és sportolás) nem 
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kapcsolták az egészség megőrzéshez. Ez azt mutatja, hogy bár a vizsgált közterületek alkalmasak 

lennének az ilyen tevékenységek ösztönzésére is, ennek ellenére a legtöbb válaszadó egyáltalán nem 

emiatt látogat ki a győri parkokba, folyópartokra.  

A személyes lekérdezésben résztvevők az infrastruktúra hiányában látják az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos tevékenységek hiányát, mert a válaszok szerint amennyiben megfelelő infrastruktúra 

állna rendelkezésre, akkor jóval többen végeznének aktív testmozgást (10. ábra). A megkérdezettek 

négyötöde (80,5%) válaszolt úgy, hogy megfelelő infrastruktúra esetén sportolna valamit az adott 

közterületen. A legtöbben (44,7%) csupán egy sportot jelölt meg, a válaszadók 35,8 százaléka pedig 

kettő-három, illetve négy sportágat is említett. A legtöbben a sportolni kívánók közül a szabadtéri 

tornát választanák, illetve a sétát és kocogást. Összesen 19,5%-uk válaszolta azt, hogy akkor sem 

végezne más tevékenységet, ha az infrastruktúra adott lenne. A válaszok arra utalnak, hogy a 

megfelelő lehetőségek megteremtése valóban képes növelni az egészségmegőrző tevékenységek 

arányát a győri köztérlátogatók körében. Kiemelhető a kérdésre adott válaszok közül az úszás nagy 

aránya is (14,9%). Ez annak köszönhető, hogy a lekérdezés egyik helyszínéül az Aranypart 

(szabadstrand) szolgált, amely azonban jelenleg nem teljesen alkalmas az úszásra (iszapos), így ennek 

a területnek a jobb kialakításával jelentősen növelni lehetne a fizikai aktivitást végzők arányát.  

10. ábra A személyes lekérdezésben résztvevők által szívesen végzett tevékenységek említettsége (N=123) 

 

Forrás: személyes lekérdezés 

Ami az igényelt fejlesztéseket illeti (11. ábra), a legtöbb köztérlátogató az ivóvízhez való hozzájutást 

hiányolta (34,3%). Ezzel kapcsolatosan hozzá kell tenni, hogy a lekérdezés idején, a nyári 

hőségnapokon ez a szempont nyilvánvalóan felértékelődött. Nagy arányban említették még meg a 

köztisztaság és a növényzet javítását is, valamint a padok, utcai bútorok kihelyezését is. Ezzel 

szemben ugyanakkor az látható, hogy a konkrétan sportoláshoz, fizikai aktivitáshoz köthető 

fejlesztések nem dominálnak az igények között. Némiképp ellentmondás, hogy bár a válaszadók fele 

sportolna az adott közterületen, ám úgy tűnik, hogy ezt nem a sportolási infrastruktúra pótlása 

oldaná meg – ehelyett inkább olyan alapvető fejlesztési tényezők, mint WC, ívóvíz hozzáférés, több 

szemétgyűjtő stb., amelyek a használatot tennék komfortossá.  
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11. ábra A személyes lekérdezésben résztvevők által javasolt fejlesztések (az említések százalékában) (N=123) 

 

Forrás: személyes lekérdezés  
*kutyafuttató kijelölése, játszótér árnyékossá tétele, több játék 

Az online lekérdezés válaszadói jóval nagyobb arányban voltak elégedettek a közterületekkel, mint a 

személyes lekérdezésben résztvevők: túlnyomó többségük (74%) részben vagy teljesen elégedett volt 

az általa leggyakrabban látogatott területtel. Ugyanakkor, ez valószínűsíthetően a két lekérdezés 

közti különbségből is fakadhat. Míg az első esetben konkrét közterületekre kilátogató embereket 

kérdeztünk meg, addig a második esetben a válaszadónak kellett megjelölnie azt a győri közterületet, 

amelyet a leggyakrabban látogat. Érthető, hogy ez utóbbi esetben nyilvánvalóan olyan parkokat, 

közterületeket neveztek meg, ahol egyébként is szívesen tartózkodnak, hiszen jó néhány igényüket 

kielégítik. 

A közterületre kilátogatás elsődleges „nyeresége” az online válaszadók szerint a természet élvezete, 

melyet szorosan követ a pihenés és relaxáció (12. ábra). Ez a válasz teljesen megegyezik a személyes 

megkérdezés eredményével. Fontos tényezőként értékelték még az egészség megőrzését és a 

szocializációt is. Hasonlóan a személyes lekérdezéshez, a konkrét fizikai aktivitáshoz kapcsolódó 

tevékenységek (sportolás és fitten tartás) alacsonyabb értékeket kaptak, ugyanakkor az online 

válaszadók ezeket a tényezőket jóval fontosabbnak értékelték, mint a személyes lekérdezésben 
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résztvevők. Vagyis, míg a sorrend hasonló, addig az egyes tényezők értékelése jóval magasabb az 

online lekérdezésben résztvevők esetén. 

12. ábra A köztérlátogatásból származó előnyök az online válaszadók véleménye szerint (N=324) 

 

Forrás: online lekérdezés 

Míg a személyes lekérdezésben résztvevők majdnem fele sportolna az adott közterületen annak 

ellenére, hogy a felkeresés során nem értékeli ezt a tényezőt hasznosnak, addig az online válaszadók 

többsége (56,8%) egyáltalán semmit nem tenne másként, mint most (13. ábra). 
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13. ábra Az online válaszadók által szívesen végzett köztéri tevékenységek (említsek százalékában) (N=324) 

 

Forrás: online lekérdezés 

Vagyis, az esetenként hiányzó infrastruktúra pótlásával nem lehetne az online válaszadókat 

magasabb fizikai aktivitásra bírni – ellentétben a személyes lekérdezésben résztvevőkkel. Azt is hozzá 

kell tenni ugyanakkor, hogy az online válaszadók már jelenleg is jóval nagyobb arányban végeznek 

testedzést a közterületeken, így az ő esetükben az ösztönzés kevésbé fontos, mint a személyes 

lekérdezésben résztvevők csoportjainál.  
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14. ábra Az online válaszadók által javasolt fejlesztések (említések százalékában) (N=324) 

 

Forrás: online lekérdezés 

Ami az igényelt fejlesztéseket (14. ábra) illeti, az eredmények sorrendje nagyban hasonlít a személyes 

lekérdezés eredményéhez. Itt is azok a tényezők domináltak, melyek elsősorban nem kimondottan a 

fizikai aktivitáshoz köthető infrastruktúra javítását célozzák, hanem azok, amelyek a közterületeket 

általánosságban teszik vonzóbbá. A legfontosabb tényező az online válaszadók körében a több pad és 

ülőhely kihelyezése, a növényzet bővítése és az ingyenes ivóvíz biztosítása, de említésre került itt is a 

nyilvános WC hiánya, köztéri sporteszközök kihelyezése, közterület gyakoribb takarítása is. 

1.2.4 fejezet: A köztérhasználók életmódja  
Végül, de nem utolsó sorban, a köztérhasználókkal kapcsolatosan kíváncsiak voltunk életmódjukra, 

illetve, hogy ez az életmód befolyásolja-e a közterületek látogatását és használatát. A kérdőívben az 

életmódot az ülőmunkával, a szabadidővel, a stressz mértékével, és a végzett fizikai tevékenységgel 

mértük.  

A személyes lekérdezésben résztvevők nagy része (74%) napi 6 óránál kevesebb ülőmunkát végez. A 

megkérdezettek ötöde 7-12 órát tölt el ülőmunkával, vagy (nyugdíjasok esetében) üldögéléssel, és 

kevés azoknak az aránya (5,7%), akik több mint napi 12 órában nem mozognak. A szabadidő 

tekintetében megosztóbb a kép, a legtöbben (37,4%) 2-4 óra szabadidővel rendelkeznek, ám azoknak 

is magas az aránya (26%), akiknek több mint napi 6 óra szabadidejük van. A stressz szintet egy 

ötfokozatú skálán mértük. A személyes lekérdezésben résztvevők nagy többsége (73%) közepes vagy 

annál alacsonyabb stressz mellett él. 17%-ukat nagy, míg 9,8%-ukat nagyon nagy mennyiségű stressz 

éri. A legtöbb megkérdezett végez valamilyen mozgásformát (15. ábra). A legtöbb esetben ez 
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kerékpározás vagy futás – amelyet természetükből fakadóan kültéren végeznek az emberek. Ezen 

kívül népszerű még a futball és az úszás is, mindkettő indokolja a magasabb értéket (szabadtéri úszási 

lehetőség, focipálya a strandon). Tulajdonképpen az egyetlen olyan fizikai aktivitás, ahol a beltéri 

tevékenységek aránya dominált a kültérivel szemben, az a torna. Ebben a tekintetben a közterületek, 

parkok jó lehetőséget biztosíthatnának, ugyanakkor a személyes lekérdezésben résztvevők ezt a 

lehetőséget nem igazán ismerik, így nem is használják ki.  

 

15. ábra A személyes lekérdezésben résztvevők fizikai aktivitása (N=124) 

 

Forrás: személyes lekérdezés 

*jóga, kajak 

Végezetül pedig, a kültéri mobilinternet használatra is rákérdeztünk. A válaszadók többsége (64,8%) 

használja a mobilnetet, ám a legtöbben a közösségi média felületeket használják, nagyon alacsony 

azoknak az aránya (6%), akik hely-alapú játékokat vagy fitneszalkalmazásokat vesznek igénybe. 

Az online lekérdezés az életmód vizsgálatában a személyes lekérdezéshez képest jelentős eltéréseket 

mutat. Ami a napi ülőmunkával vagy üldögéléssel töltött időt illeti, a válaszadók majdnem fele 
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(48,1%) napi 7-12 órát, sokan pedig (38,3%) 2-6 órát töltenek így. A szabadidővel kapcsolatban 

megállapítható, hogy a válaszadók túlnyomó többségének (74%) 4 óránál kevesebb szabadideje van 

naponta, és jóval kevesebben vannak azok (9%), akik napi 6 óránál több szabadidővel rendelkeznek. 

Ez a tény nem meglepő, ha a válaszadók korösszetételével vetjük össze, mert a 26-55 éves korosztály 

van túlsúlyban, akik a munkaidőt követően tudják csak használni a közterületeket. A stressz kapcsán 

kijelenthető, hogy bár az online válaszadók legnagyobb részét (hasonlóan a személyes lekérdezéshez) 

közepes mennyiségű stressz éri, sokan vannak azok, akiket nagy mennyiségű (31,2%) vagy nagyon 

nagy mennyiségű (13,6%) stressz ér.  

16. ábra Az online lekérdezésben résztvevők fizikai aktivitása (N=324) 

 

Forrás: online kérdőív 

A magas stressz faktor miatt lenne igazán szükséges a fizikai aktivitás növelése. Erre vonatkozóan az 

látható, hogy (bár magasabb értékekkel rendelkeznek az online lekérdezésben résztvevők), még 

mindig kevés sport dominál kültéren. Hasonlóan a személyes lekérdezéshez, ebben az esetben is a 

kerékpározás és a futás/kocogás dominál, melyet a legnépszerűbb kültéri sport, a futball követ. 

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy a többi sport és fizikai aktivitás ehhez képest nagyon alacsony 

arányszámmal szerepel, különösen, ami a kültéri értékeket illeti (16. ábra). Ráadásul, a személyes 

lekérdezésnél kiemelt szabadtéri torna az online válaszadóknál még alacsonyabb arányszámmal 

szerepel, mindössze 1,5%, pedig a kiválasztott közterületek némelyikén van szabadtéri tornaszer.  
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1.3 A közterület használatát befolyásoló tényezők 
Mint azt már korábban kifejtettük, az egyes helyszíneken történt lekérdezés és az online térben 

lefolytatott adatgyűjtés más szociodemográfiai hátterű csoportokat volt képes megszólítani. Az egyes 

közterületeken, a kutatásra kijelölt napszakban elérhető és a kérdezőbiztosok megkeresését 

pozitívan fogadó válaszadók csoportja teljesen más, mint az online módon, önállóan kitöltött 

kérdőívekre válaszadók csoportja. Megvizsgáljuk a továbbiakban azt, hogy a közterület használatában 

észlelhető különbségek mögött milyen más változók játszanak szerepet. Elemezzük azokat az 

összefüggéseket és eltéréseket, amelyek a közterület használat mikéntjében, rendszerességében és 

megítélésében megfigyelhetők, és a válaszadók egyéb tulajdonságai alapján magyarázhatók. Arra is 

keressük a választ, hogy milyen összefüggések mutathatók ki az egyes társadalmi csoportok 

közterület használati módjai között. 

1.3.1 Közterületek látogatásának gyakorisága  
Közterületeket használunk nap mint nap, amikor a városban közlekedünk gyalogosan, vagy egyéb 

közlekedési eszközón, a tudatos közterület látogatás – amikor a közterületen való tartózkodás, az ott 

végzett tevékenység tervezetten célja a válaszadónak  – már különbségeket mutat, hiszen a 

szabadidejét mindenki más módon tervezi és tölti el.  Ezért változik a közterületek látogatásának 

gyakorisága, illetve eltérő mennyiségű az ott töltött idő is a megkérdezettek között.  

Elsőként a személyesen lekérdezettek látogatásának gyakoriságával kapcsolatosan kerestünk 

összefüggéseket, és találtunk is a különböző korcsoportok látogatói gyakoriságai között. A 

közterületek leggyakoribb látogatói az inaktív korosztályból azon belül is a nyugdíjasok csoportjából 

kerülnek ki (17. ábra). Nem meglepő ez az összefüggés, hiszen az aktív korosztály tagjai kevesebb 

szabadidővel rendelkeznek, illetve szabadidejüket másra fordítják. A leggyakoribb látogatók 

kategóriájában a 65 év felettiek kétszeresen vannak felülreprezentálva. Ebbe a korosztályba tartozó 

látogatók 60%-a mondta azt, hogy heti többször is kilátogat arra a közterületre, ahol a lekérdezés 

történt. Elmondható tehát, hogy ahogy növekszik a látogatók életkora, vele együtt a szabadideje, úgy 

növekszik a közterületek látogatásának gyakorisága (egy bizonyos életkorig). Az egyszerűnek tűnő 

összefüggést a 26-28 és a 18-25 éves korosztályok írják felül. Míg ez utóbbinál az eltérő aktivitás és 

szabadidős mintázatok, addig az előbbinél a gyerekvállalás és az ezzel megváltozó aktivitás és 

szabadidős elfoglaltságok játszanak főszerepet.  A 26-38 éves korosztály 28,6%-a nyilatkozott úgy, 

hogy heti többször is meglátogatja azt a közterületet, ahol a lekérdezés zajlott, míg 40%-uk csupán 

kéthetente egyszer érkezik látogatóként. A leginaktívabbnak egyértelműen a középkorúak 

bizonyultak. Az ő csoportjuknak a fele a lehető legritkább látogató kategóriába esik, a leggyakoribb 

látogatói kategóriát a korcsoportba tartozóknak csupán 16,7%-a választotta.  

Nincs szignifikáns összefüggés a közterek látogatásának gyakoriságát illetően sem a nemi, sem a 

családi állapot, sem a foglalkozási jellegre vonatkozóan.  
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17. ábra Közterületek látogatásának gyakorisága az egyes korcsoportokban a személyes megkérdezés során (%) 

 

Forrás: Személyes lekérdezés 

Kapcsolat van azonban közterületen végzett tevékenységek és a közterület látogatásának gyakorisága 

között. A 18. ábra bemutatja, hogy hogyan oszlanak meg az egyes tevékenységeket bejelölő 

válaszadók látogatási gyakoriságai a két felvett adatbázisban. Minden sorban csak azoknak a válaszai 

láthatóak ebben az esetben, akik az adott tevékenységet végzik a közterületen. A kerékpározás alig 

jelenik meg, mint aktivitás, de ez érthető is, mert a kérdőívben csak a közterületen való 

átkerékpározást kérdeztük, ami így nem köthető a közterületen végzett tevékenységhez. Itt ismét fel 

kell hívnunk a figyelmet arra, hogy míg az online kérdőív esetében bármilyen gyakran látogatott 

közterülettel kapcsolatos tevékenység megjelenhet, míg a személyesen, helyben felvett kérdőívek a 

három fő közterülettel kapcsolatos tevékenységeket mutatják, ezért lehet ennyire eltérő a válaszok 

megoszlása és a közterületek látogatásának gyakorisága.  

A közterületen felvett (személyes lekérdezés) adatokból jól látszik, hogy fizikai aktivitást végzők 

esetében mutatható ki a legnagyobb arányú közterület látogatás. A sportot, szabadidős 

tevékenységet bejelölők 85%-a nagyon gyakori látogatók. Ebben az esetben a közterületen végezhető 

sportokról, az ott található sporteszközök használatáról van szó, mivel a futók és sétálók 

csoportjában csak 20%-ot tettek ki a nagyon gyakori látogatók és körülbelül ugyanennyien voltak 

akik, a legritkább látogató kategóriát jelölték. A jól kiépített, helyben használható sportolásra 

alkalmas infrastruktúra tehát kialakíthat és vonzza az állandó használók körét. Hasonlóan gyakori 

látogatói csoport az idejüket pihenéssel töltők és a más emberekkel találkozók csoportja. Mindkét 

esetben kicsit több mint kétharmaduk jelölte be a leggyakoribb látogató kategóriát, és a további 

értékeik is a rendszeres használatot támasztják alá. Két tevékenységi kategóriát kell még itt 

megemlítenünk, ahol összességében nagy gyakorisággal vannak jelen az adott közterületet sűrűn 

használók: a gyerekeikkel játszótérre érkezők és a kutyát sétáltatók csoportjáról van szó. Ebben az 

esetben is van egyfajta állandóság a közterület használatában, de nem olyan magas a legsűrűbben 

érkezők aránya, mint a sportolók körében, vagy a pihenők körében. Ezzel a két csoporttal át is 

térhetünk az online válaszadók körére, ahol az utóbb két tevékenység (kutyasétáltatás, gyerekkel 

játszótérre érkezés) hasonló gyakoriságokat mutat, azzal a kis különbséggel, hogy ebben az esetben a 
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kutyát sétáltatók köréből került ki az adott közterületet a legnagyobb arányban a leggyakrabban 

látogatók csoportja.  

Az online kérdőív adatai szerint nagyon alacsony minden tevékenység esetén a legritkábban 

látogatók csoportja, és mivel a korosztályi megoszlás ebben az esetben fiatalosabb, ezért az aktívabb 

tevékenységeket megjelölők esetében láthatunk nagyobb látogatói hajlandóságot. A kutyasétáltatók 

és a sportolók, kiemelkedő értékei mellett a többi csoport látogatói gyakorisági arányai közel 

hasonlóak (18. ábra). 

18. ábra A közterület látogatásának gyakoriságai a különböző tevékenységek esetében a két megkérdezés során 

 

Forrás: Személyes és online lekérdezés 

Végezetül vizsgáljuk meg, hogy miként függ össze a látogatás gyakorisága és a közterületen eltöltött 

idő hossza. Ez a két változó csak a helyben felvett kérdőívek esetében korrelál egymással, az online 

kérdőívben kapott válaszok kapcsán szignifikáns kapcsolat nem volt kimutatható. A kéthavonta 

látogatók csoportjába csupán egy válasz került, ezért az ott látható megoszlás kilóg a többi közül. 

Ebben az esetben kijelenthető, hogy a gyakoribb közterület látogatás nagy valószínűséggel hosszabb 

szabadidős elfoglaltságot is takar. A gyakori látogatók (kétszer vagy többször egy héten, illetve 

egyszer egy héten) között a több mint egy órát a közterületen tartózkodók aránya a legnagyobb. 

Mivel fentebb már kiderült, hogy ez a csoport többségében a sportolók és más aktív elfoglaltságot 

űzőket jelöli, ezért kijelenthető, hogy a rendszeres látogatók egyben a legaktívabb tevékenységeket 

vállalók csoportjából kerülnek ki (19. ábra).  
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19. ábra Kapcsolat a közterület látogatásnak gyakorisága és a látogatás hossza között 

 

Forrás: Személyes lekérdezés 

A helyben felvett kérdőívek kapcsán nem tudtunk kimutatni kapcsolatot a közterület (a felvétel 

helyszíne) és annak látogatási gyakorisága között, azonban a látogatás hossza esetében igen. A 

következőkben a közterületek látogatásának hosszát befolyásoló tényezőket mutatjuk be bővebben. 

1.3.2 Közterületek látogatásának hosszát befolyásoló tényezők 
Az előbbiekben már kifejtettük, hogy a látogatások gyakorisága és a tartózkodás időtartama is 

összefüggnek egymással. A tartózkodás idejét a közterület adottságai is jelentősen befolyásolják. A 

három megkérdezési helyszínünk különböző városrészeket érintett. Mindegyik közterület más 

jellemzőkkel írható le és más szolgáltatások és infrastrukturális adottságok jellemzik. Ennek 

következményeként az egyes közterületeken megkérdezett lakosok is más-más tartózkodási 

időtartamról számoltak be. A belvárosi Batthyány tér a parkjával és a lakótelepi környezetben 

található Adyvárosi tavak körül található közterületek, bár városrészileg más helyen találhatóak, más 

a méretük, de főbb funkcióik, igénybe vehető szolgáltatásaik megegyeznek. Az ezen a két területen 

felvett kérdőívekben a tartózkodási idők arányai hasonlóak, legalábbis a hosszú tartózkodási idejű 

csoport tekintetében. A Battyhány téren találhatóak a legnagyobb arányban azok, akik a legrövidebb, 

maximum fél órás tartózkodási időtartamot jelölték meg. Az itt megkérdezettek 24 százalékos 

arányához képest az Adyvárosi tavaknál és a folyópartokon válaszolóknak csak az 9 és 13 százaléka 

tartozott ebbe a kategóriába. A közepesen hosszú, illetve a nagyon hosszú tartózkodási idők arányai 

közel azonosak Adyváros és a Batthyány tér esetében. Jelentősen eltér ettől a két területtől a 

belváros közeli folyóparti rész, ahol meglehetősen komplexek mind a térbeli, mind az infrastrukturális 

elemek. Mint korábbi fejezetben már említettük, egy helyszínnek tekintettük a belvárosi folyópartiés 

a szabadstrand területét, így a kérdőívet itt kitöltők is egy csoportot alkotnak. Mivel a lekérdezés 

nyáron zajlott, ezért a strandon hosszabb ideig tartózkodó megkérdezettek válaszai jelentősen 

növelték a területen hosszabb időt eltöltők arányát. Nem véletlen tehát, hogy az itt megkérdezettek 

alkotják a hosszabb ideig egy területen tartózkodók derékhadát, az összes itt megkérdezett városlakó 

több mint kétharmada (70%) egy óránál többet tartózkodik a folyópartok közelében (20. ábra). 
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20. ábra Látogatás időtartamának változása az egyes adatfelvételi helyszíneken (%) 

 

Forrás: Személyes lekérdezés 

Jól látható a fentiekből, hogy a különböző típusú közterületek más hatással bírnak az emberek 

kültéren eltöltött időmennyiségére. Ez összefügg azzal is, hogy a különböző közterületek 

felszereltsége, infrastruktúrája eltérő, és mivel a szabadidős tevékenységek is más-más 

időmennyiséget igényelnek, így az egyes közterületeken végezhető tevékenységek is nagy hatással 

lehetnek az ott eltöltött idő hosszára.  

Az alábbiakban a két különböző adatfelvételből származó, a közterületen különböző tevékenységeket 

végzők időtöltéseinek hosszát hasonlítjuk össze (21. ábra). A kerékpáros kérdésre adott válaszok 

eloszlása mutatja a legnagyobb különbséget, hiszen a vizsgált három közterületen átkerékpározók 

nagyon rövid időt töltenek egy-egy helyen, ami a kerékpározás sajátosságaiból fakad, ugyanakkor az 

online kérdőívben nagyobb közterület-egységek is bejelölésre kerültek, ahol lehetőség van hosszabb 

idejű kerékpározásra.  
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21. ábra Időtöltés hossza a különböző tevékenységek kapcsán személyes és online lekérdezés válaszaiban (%) 

 

Forrás: személyes és online lekérdezés 

Jól látható a különbség az aktív korosztályi háttérből nagyobb arányban merítő online kérdőív 

esetében, hogy az eltöltött idő hossza átlagosan minden tevékenység esetében kisebb, mint a 

helyszínen lekérdezett lakosság körében, ahol magasabb volt az inaktívak (idősek, nyugdíjasok, 

kisgyermekes szülők) aránya. Egyértelműen a kutyasétáltatók csoportjában figyelhetünk meg nagyon 

hasonló arányokat, ami nagy valószínűséggel a kutyák hasonló igényeiből és nem a gazdáik 

elképzeléseiből fakad.  

Azok a tevékenységek, amikhez a leghosszabb tartózkodási idők tartoznak, sorrendben a következők 

(a személyes lekérdezés adataiból, az egy óránál tovább tartózkodók arányaival érzékeltetve): 

sportolás (79%), séta gyerek(ek)kel (79%), találkozás ismerősökkel (71%). Az online megkérdezés 

esetében ugyanezen tevékenységeknél a legmagasabb tartózkodási idők arányai rendre 30 

százalékkal kisebbek: sportolás (46%), séta gyerek(ek)kel (50%), találkozás ismerősökkel (42%). 

Összességében elmondható, hogy a fent felsorolt, időigényesebbnek mondható elfoglaltságok 

mellett a további tevékenységeket a megkérdezettek döntő többsége fél és egy órányi időtartamban 

végzi, ennyit tartózkodik a vizsgált közterületek valamelyikén. A séta, kocogás esetében pedig vagy a 

legrövidebb, vagy a leghosszabb tartózkodási időt jelölték be a válaszadók. A személyes lekérdezés 

esetén a megkérdezettek egynegyede (27%) maximum fél órát sétál vagy kocog, azonban 43% egy 
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órán túl űzi ezt a tevékenységet, az online megkérdezés esetén a fél és egy óra közötti időtartamot 

jelölte be a megkérdezettek több mint fele (55%). 

A közterületen végzett tevékenységek gyakorisága és fajtái, felhasználói csoportok 
A következőkben azt mutatjuk be, hogy az egyes, közterületen végzett tevékenységek hogyan 

kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes közterületek jellemezhetőek-e egy adott tevékenységkör 

nagyobb jelenlétével. Nagyon hasonlóan alakult az egyes válaszadók által említett tevékenységek 

számának aránya mindkét megkérdezés esetében. Mindkét esetben a válaszadók 1-2 százaléka 

jelezte azt, hogy az általunk megfogalmazott és listába szedett nyolc tevékenységtípus közül egyet 

sem végez az adott közterületen. A túlnyomó többség pedig egy, maximum kettő tevékenységet 

említett meg. A válaszadók több mint háromnegyede tartozik ebbe a csoportba. Három 

tevékenységet pedig a megkérdezettek csupán 16%-a jelölt be. A fennmaradó 6-12% ennél többet. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy melyek azok a tevékenységek, amik együtt járnak, együtt 

említették őket. A legnagyobb arányban a pihenés és az ismerősökkel való találkozás jelent meg 

együtt a válaszok között. Második legtöbbször együtt említett tevékenység a pihenés és a játszótér 

látogatás gyerek(ek)kel volt. Harmadikként pedig a pihenés, a találkozás ismerősökkel és a séta 

hármasa jelent meg együtt a leggyakrabban. A pihenés tehát az a tevékenység, ami összefüggésben 

áll más tevékenységekkel is, nem feltétlenül elválasztható azoktól (22. ábra). 

22. ábra A közterületen végzett összesen említett tevékenységek száma (Nszemélyes=123, Nonline=324) 

 

Forrás: Személyes és online lekérdezés 

A fentiekben már említettük, hogy a különböző közterületek más adottsággal bírnak, ami az ott 

végezhető tevékenységek körét is nagyban meghatározza. Kizárólag a személyes megkérdezéssel 

gyűjtött adatok vizsgálatával elmondható, hogy a tevékenységkörök jól elkülöníthetőek helyszín 

alapján (23. ábra).  
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23. ábra Az egyes tevékenységek említettsége a megkérdezés helye szerint 

 

Forrás: Személyes lekérdezés 

Az egyes helyszínekhez kötődő tevékenységek vizsgálatára a helyszínen felvett kérdőívek adatai 

voltak csak jól használhatóak. A pihenés mindhárom esetben a legnagyobb arányban szerepelt, a 

válaszadók közel hatvan százaléka bejelölte ezt az tevékenységet. A Batthyány tér esetében a 

találkozóhely és a séta, illetve kocogó funkció került előtérbe, mindkettőt az ott megkérdezettek 

több mint egyharmada végezte. Ezen a helyszínen még kiemelkedő a játszótérhasználat is. A 

sportolás ezzel szemben az Adyvárosban található tavaknál és a folyópartokon jelent meg nagyobb 

arányban. A kerékpározás szempontjából egyik helyszín sem emelhető ki. Érdekes és egyben 

meglepő, hogy a folyópartokon nem volt olyan megkérdezett, aki a kint tartózkodása alatt a 

természettel is foglalkozott volna, ez inkább a belvárosi Batthyány téren volt jellemző elfoglaltság. 

Összegzés 
 

A kérdőíves információból a győri közterek használatát, az elégedettséget és a fejlesztési javaslatokat 

kívántuk felmérni. Mivel személyes lekérdezés és online lekérdezés is történt, összesen 447 kitöltött 

kérdőív információira támaszkodhatunk. Viszont a személyes lekérdezés 123 kérdőív, és a 324 online 

kérdőív információit külön kell kezelni, részben a minta különbözősége miatt, részben azért, mert a 

kérdőív kérdései a személyes lekérdezés esetében az adott közterület látogatására, míg az online 

lekérdezés esetében a válaszadó által leggyakrabban használt köztérre vonatkozott. Ennek ellenére 

mutatkoznak hasonlóságok és jelentős eltérések is az elemzés során. Mindkét megkérdezés során 

igaz az, hogy Győr folyópartjai nagyon népszerűek a felmérésben résztvevők számára, a válaszadók 

szívesen keresik fel azokat. Mindkét csoportban a közterületen végzett tevékenységek közül a 

sétálás, a kocogás és a pihenés a legnépszerűbb tevékenységek, de kifejezetten a kültéri 
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sporttevékenységekre vonatkozóan nagyon hasonló mindkét felmérés eredménye, azaz 

legnépszerűbb tevékenység a futás, a kerékpározás és a foci.  

A különböző korcsoportba tartozó megkérdezettek köztérhasználata nagyobb különbségeket mutat, 

mint a két teljes minta. Az idősebb korosztály számára a köztér látogatása elsősorban a pihenést 

szolgálja, míg a középkorú, és fiatalabb generáció a sportolás végett keresi fel a köztereket. Ebből 

már következik, hogy az előző korosztály esetében a köztéren eltöltött idő is hosszabb. Fontos 

továbbá megjegyezni, hogy a különböző közterületek különböző adottságokkal bírnak, ami erősen 

befolyásolja az adott köztérhasználatot, és az ott eltöltött időt is.  

Fontos szempont volt megtudni, hogy a megkérdezettek mennyire elégedettek a felkeresett 

helyszínekkel, milyen fejlesztéseket tartanának fontosnak. A személyes lekérdezés során kijelölt 

három helyszínnel a válaszadók több mint fele elégedett volt, az online lekérdezettek körében az 

elégedettség tovább nőtt, mintegy háromnegyedük fejezte ki elégedettségét a választott 

közterülettel szemben. A személyes válaszadók több mint fele úgy nyilatkozott, hogy szívesen 

sportolna, az online válaszadók körében eleve magasabb a fizikai aktivitást végzők száma. Az 

elégedettség mértékének és az általuk javasolt fejlesztések meghatározásának ismerete hasznos 

lehet Győr város számára. A felmérésből kiderült, hogy a közterületek vonzóbbá tételéhez a köztéri 

bútorok, padok számának növelését, a növényzet bővítését a parkgondozást és az ivóvíz és az 

illemhely biztosítását látják legfontosabb megoldandó feladatnak  

 


