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A közösségi felmérés a cselekvő Közösségek aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-

15-2016-00001 kódszámú projekt által kiadott Közösségfejlesztés módszertani útmutatóban 

foglaltak szerint történt.    

 

A tevékenység célja: 

• A helyi cselekvők körének további szélesítése. 

• A helyi embereket valóban érdeklő ügyekről széles körű véleményhalmaz gyűjtése, a 

közösség tagjainak cselekvési hajlandóságát és cselekvési kapacitását is célzó 

felmérés. 

• A legszélesebb körű megszólítás. Azoknak is lehetőségük nyílik állást foglalni, 

véleményt nyilvánítani, akik ezt eddig azért nem tették meg, mert személyesen, 

szóban nem volt rá alkalmuk vagy kedvük. 

A kérdőív a különböző témakörök mellett a fejlesztési ötletekre is rákérdez, valamint a 

lehetséges cselekvési kapacitást is feltárja, hogy az adatok összegzése és az eredmények 

értékelése után megindulhasson a tervezés és a megvalósítás.  

 

Papíralapú kérdőívet 400 db-ot juttatunk el a lakosság számára, ezek egy részét a közösségi 

beszélgetések után személyesen adtuk át a megjelenteknek, más részét a közösségfejlesztő 

jutatta el a terület random kiválasztott utcáiba, a lehető legnagyobb területre, és voltak 

olyanok, amelyeket önkéntesek jutattak el lakókörnyezetükbe. Célunk az volt, hogy a lehető 

legszélesebb körből szerezzünk adatokat. Online változatot is készítettünk a kérdőívből, 

amelyet az egyesület saját honlapján, valamint a projekt közösségi oldalán is elhelyeztünk. 

Az adatok feldolgozása után kijelenthető, hogy a településrész lakosságának irányából jóval 

nagyobb igény mutatkozott az online változatra, de azért a digitális kompetenciákkal nem, 

vagy kevésbé rendelkezők részéről a papír alapú kérdőív terjesztése is hasznos volt. 

Összesen 84 db. beérkező kérdőívet dolgoztunk fel.           
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Eredményeink: 

 

1. Demográfiai adatok:  

a. A kitöltők átlagéletkora: 40 év.  

b. Legnagyobb számban a Győri kapu, Aba, Vászonfehérítő, Bársony János és Rácz 

Ádám utcákból érkezett be válasz.  

c. A válaszadók 64%-a házas vagy élettársi kapcsolatban él.  35%-uk egyedülálló vagy 

elvált, 1 fő özvegy.  

d. 78%-a a megkérdezetteknek több mint 20 éve él a városrészben.  

e. 53%-uk főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezik, 42%-uk szakközépiskolai 

vagy gimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal. Elenyésző a szakmunkás végzettséggel 

rendelkezők száma.   

f. 63%-uk dolgozik, 13%-uk nyugdíjas, 13%-uk tanuló, 6%-uk nem dolgozik, mert 

gyerekneveléssel foglalkozik. 1 fő kulturális közfoglalkoztatott, 2 fő munkanélküli.     

 

2. Digitális kompetencia: a válaszadók túlnyomó többsége naponta használ számítógépet és 

internetet. Több mint 70%-uk használja az ismerősökkel történő kapcsolattartásra, a 

szükséges információk megszerzésére valamint elektronikus levelek küldésére és 

fogadására. 30% használja munkára, játékra vagy tanulásra is.   

 

3. A felmrés során megállapítható, hogy a lakosság 92%-a szereti azt a lakókörnyezetet, 

amit a városrész biztosít számukra.    
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4. A „Mire büszke a városrésze vonatkozásában?” kérdésre széles spektrumból érkeztek a 

válaszok (n=72). Voltak, akik mindenre (5 fő), mások semmire (3 fő). 29%-uk a környezeti 

értékeket tüntette ki figyelmével (zöld környezet, parkok, Szinva patak, stb..), 21%-uk  az 

épített környezetet tartotta legfontosabbnak megemlíteni (Ifiház, Ifjúsági Sportpálya, 

iskolák, templomok). Harmadik helyen a csend, nyugalom, biztonság hármasra büszkék 

az itt élők (18%). A válaszadók 6%-a a Győri kapu közösségi életében, az itt élő 

emberekben látja azt, amire büszkék lehetnek.       

 

 

5. A lakókörnyezetben megtalálható 3 legjobb dolog sorrendje a megkérdezettek szerint: 

1. Minden (szolgáltatások, üzletek, belváros, stb..) megtalálhatóak elérhető 

közelségben /53% 

2. Természeti szépségek (Zöld területek, parkok, Szinva, kertek) /43% 

3. Közlekedés (tömegközlekedés, ingyenes parkolás, kerékpárút) /41% 



 „KAPUZÖRGETŐ” című 
TOP 6.9.2-16-MI2-2017-00003 projekt 

 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 

  

 

6. A lakókörnyezetben megtalálható 3 legrosszabb dolog sorrendje a megkérdezettek 

szerint: 

1. Közbiztonság (hajléktalanok, kukázók, cigányok, bűnözés) /74% 

2. Tisztaság állapota (koszos, szemetes, elhanyagolt a városrész) /37,5 %   

3. Parkolás helyzete (kevés a parkoló, kaotikus állapotok) /21% 

 

7. Az „Ön szerint mely közösségi igényeket képesek kiszolgálni a városrészben jelenleg 

rendelkezésre álló lehetőségek?” kérdésre az alábbi arányban érkeztek válaszok:  

 

 

8. A lakókörnyezetében elérhető rendezvény kínálat megítélése tekintetében 51-71%-uk 

válaszolta a megkérdezetteknek, hogy „Kellenek ilyen programok, de most nincsenek” az 

alábbi területeken:  

- Időseknek szóló programok 51% 

- A középkorú felnőtteknek szóló programok (52%) 

- Ismeretterjesztés  (54%) 

- Hagyományőrzés és kézművesség (58%) 

- Szabadidős sport (59%) 

- Informatikai megoldások elterjesztése (64%) 
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- Családtámogatási, családvédelmi lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás (64%) 

- Digitális írástudás fejlesztése (65%) 

- A településrész története, az itt élő emberek élményeinek feldolgozása (66%) 

- Generációk közötti tudásátadás (71%) 

- A településrész tisztaságát, a környezeti értékeket védő programok (77%) 

 

„Gyermek programok” és „Családi programok” kérdéskörökben 50%-ban az a válasz 

érkezett, hogy „Most is vannak ilyen programok, de több kellene”.   

Fentiek alapján elmondható, hogy a vizsgált területeken az elérhető rendezvénykínálat a 

lakosság véleménye szerint szegényes.   

 

 

9. A társadalmi és kulturális rendezvényekről szóló tájékoztatást a kérdőívet kitöltők 1-7-es 

skálán (ahol az 1 azt jelenti, hogy nagyon alacsonyra értékeli, a 7 pedig nagyon 

magasra) átlagban 3,4-re értékelték.  

 

10. Min kellene leginkább változtatni? Jellemző válaszok az egyes témakörökben:   

a. a városrészben a kulturális, szabadidős programok tekintetében?  

- „Több programra lenne igény!” „A híreket a programokról el kell juttatni a 

lakossághoz!”  

- „Ne zárják be az Ifiházat!” 

- „Újabb közösségi tereket létrehozni a Győri kapuba!”  

b. a városrészben élők véleményének kikérése, hasznosulása tekintetében? 

- „Lehetőséget biztosítani arra, hogy el tudják mondani a véleményüket.” 

- „Egyáltalán nincs kikérve. A legkisebb változás is jól jönne.” 

- „Több lakossági fórumot szervezni, összekapcsolva akár valamilyen egyéb 

rendezvénnyel” 
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c. a városrész köztereinek állapota tekintetében? 

- „Több szemetes elhelyezése a köztereken” 

- „Jobban ügyelni a tisztaságra!”, „Elzavarni a szemetelőket, a rendbontókat!  Ezt 

nem teszi meg senki, sem a rendészet, sem a rendőrség, senki!” 

- „Parkokat, zöld területeket karbantartani, leamortizálódott részeket felújítani, 

„színesíteni” 

- „Több kutyafuttatót, meglévőket fejleszteni. Több szemetest a kutyaürülék 

tárolására.”  

d. a közösségi, kulturális, szabadidős programokat befogadó fedett közösségi terek 

elérhetősége, használata kapcsán? 

- „Ifiház ne szűnjön meg!”  

- „Ifjúsági Sportpályát jobban nyitottá tenni (WC, mosdó, öltöző biztosítása a 

sportolni vágyóknak)”  

- „Több kulturális és szabadidős programokat befogadni képes közösségi térre van 

szükség!” 

e. a városrész természeti értékeinek, tisztaságának védelme érdekében? 

- „Szinva patak környezetének rendbe tétele” 

- „Közterek karbantartása” 

- „Több kuka kihelyezése a közterekre.”   

- „Illegális szemétszedés, kukázás, szemetelés megakadályozása” 

- „Faültetés, parkosítás, meglévő zöld területek karbantartása, köztéri padok 

kihelyezése” 
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f. a városrészben élők tudásának, élményeinek, illetve az itt található értékek 

megjelenítésével kapcsolatban? 

- „Láthatóvá kell tenni.” 

- „Több információ és tájékoztatás”; „Információs táblák”; „Marketing és reklám”; „A 

Győri kaput városi médiákban bemutatni” 

- „Helyi történelem nyilvánossá tétele”; „Helytörténeti séták, előadások szervezése”;  

- „Kerekasztal beszélgetések, előadások, filmvetítések” 

- „Fontos a generációk közötti tudásátadása” 

 

11. A városrész közelmúltjának valamely kulturális, közösségi rendezvényén a 

megkérdezettek 66%-a részt vett.  

 

A kérdésre válaszolók 81%-a látogatóként, résztvevőként volt jelen a rendezvényeken. 

Elenyésző volt a szervező, önkéntes segítő a válaszadók között.   

 

12. A városrészben tevékenykedő csoportok, társaságok, közösségek jellemzően az 

Ifiházban tevékenykedő tánc vagy egyéb mozgásművészeti, ill. sport csoportok, ill. van 

egy nyugdíjas klub. Ezen kívül az Ifjúsági Sportpálya ad teret a futás, gyaloglás, a futball 

kedvelőinek. A vallásos emberek a területen lévő katolikus és református templomokat, 

ill. egy gyülekezeti imaházat látogatják. A Győri kapuban nincsenek jelen aktív civil 

szervezetek. 
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KÖZBIZTONSÁG 
 

13. A Belváros megújulását 1-7 között 4,7-re pontozták (ahol az 1 azt jelenti, hogy nagyon 

alacsonyra értékeli, a 7 pedig nagyon magasra) (n=21).  

14. Miskolc Belváros megújulása eredményeképpen az Ön komfortérzete, elégedettsége 

növekedett?  Igen – nem : 55% – 45%       

15. Mennyire tartja biztonságosnak a városrészt az Önhöz eljutó hírek/információk alapján?   

 

 

16. A válaszadók 36%-át soha nem érte közvetlen sérelem, 64%-ukat érte már sérelem, 

7%-uknak gyakran vagy napi szinten van problémájuk a közbiztonsággal.  

17. Nyújt-e biztonságérzetet Ön számára az a tudat, hogy a városrész közterületein 

növekszik a térfigyelő kamerák száma?  A megkérdezettek felének igen, 20%-uk 

közömbös, 31%-uknak egyáltalán nem nyújt biztonságérzetet.   

18. Miskolc legkevésbé biztonságos városrészének az emberek legnagyobb része az Avast 

tartja. Ezt követi szorosan utána Lyukóvölgy. További jellemző válaszok:  Búza tér, 

Tetemvár, Újgyőr, Vasgyár.  
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19. „Mi javítaná az Ön közterületi biztonságérzetét lakókörnyezetében?” 236 válaszból  

a. 23% az aktívabb polgárőrség,  

b. 18% A deviáns viselkedési formák megjelenésének csökkentése,  

c. 17% A lakosság (pl. szomszédok) nagyobb mértékű összefogása ,  

d. 16% A tudatmódosító szerek használatának visszaszorítása,  

e. 14%. Több biztonsági berendezés az utcákon (térfigyelő kamera, segélykérő telefon),  

Érdekesség, hogy a „Több mezőőr a külterületen” választ mindössze 2,1% válaszolta, 

ellenben a lehetőségek között fel sem sorolt (de az „Egyéb” kategóriába többek által is 

beírt) „Több rendőrt az utcákra”/”Rendőri járőrözés” ennek több mint kétszerese jelölte 

meg. Sokan a biztonságérzet növelését Győri kapui rendőrőrs felállításában látnák.  

 

20. Véleménye szerint baj esetén számíthatna-e szomszédjai segítségére? 80 válaszból az 

eredmény: 

 

 

21. A válaszadók 93%-a a rendőrséget értesítené, ha az utcán veszélyhelyzetbe kerülne és 

nem a Miskolci Önkormányzati Rendészet.  
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

 

22.  A megkérdezettek 42%-a szerint az itt jelentkező közlekedésbiztonsági problémák, 

kockázatok nem rosszabbak, mint máshol a városban. 

 

 

23. Az alábbi ábrán az látható, hogy a válaszadók szerint milyen módszerekkel lehetne 

(tovább) növelni a közlekedés biztonságot a településen? 
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24. Hogy miként lehetne javítani a városrész közlekedésbiztonságát kérdésre az alábbi 

jellemző javaslatok érkeztek: 

- „Több fekvőrendőr, több jelzőlámpa, több zebra”  

- „Több sáv a belváros és Diósgyőr között.” 

- „TÖBB PARKOLÓHELY!” 

- „Figyelemfelhívások, oktatások, a lehető legtöbb ember elérése ez ügyben!” 

 

A közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és a közösségi felmérés eredményeit 

követően SWOT analízist végzünk és megkezdődhet a Cselekvési terv elkészítése. 

 

 

 

Miskolc, 2018. 07. 02.  


