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Igényfetmérés eredményei a Szomszédsági Tanács megalakítása

keretében

A Rév8 Zrt. aMagdotna Negyed Program ll. végrehajtása keretében 2009 őszén megbízást

adott a Nap Ktub Atapítványnak a takosság érdekeit kifejező és képvisető un. szomszédsági

tanács megatakítására a városrészben. E munka keretében az alapítvány egy 654

háztartásfőre (házastársára, étettársára) kiterjedő reprezentatív kérdőíves adatfelvételt

készített a Magdo|'na.negyed tetjes terül.etén. A kutatás szakmai irányítói dr. Csanádi

Gábor és Csizmady Adrienne, az ELTE TáTK Társadatomkutatások Módszertana Tanszék

(ELTE TáTK TMT) munkatársai vo|'tak. Az adatfetvétet 2o1o februárjában fejeződött be.

Az atábbiakban bemutatjuk a Magdotna Negyed Központ akcióterÜleti tervében foglalt

legfontosabb fejtesztésekhez kapcsotódó igényfetmérés eredményeit. A bemutatott

aditot<at . néhány kivétettőt ettekintve - Magdotna Negyed Központ (MNKp) és Magdolna-

negyed, de nem a Központ területe (nem MNKp) bontásban kiizötjÜkĺ.

Teteki téri piac és a környéken tévő Üzl,etek használata, elképzelések

az átatakítással kapcsolatban

A Magdo|'na-negyedben étő megkérdezett háztartásfők több mint fe|'e szokott a piacon és a

ktirnyéken |'évő i.jztetekben is vásáro|.ni (567o, ábra). A Magdotna Negyed Központban (MNKp

vagy akcióterÜtet) é|'ők esetében még magasabb ez az arány, a tér közetsége miatt

kétharmaduk szokott itt vásárolni (66%).

Figyelemre méttó, hogy a vátaszadók negyede sem a piacon, sem a téren nem vásárol

(25%), itt értel.emszerűen fetÜlreprezentáttak azok, akik az akcióterü|'eten kívÜl, a tértőt

távo|'abb é|'nek (34%). A környék etkerÜtésében a távolságon tút szerepet játszhat a tér és a

piac átlapota, rendezetlensége is, ennek jetentőségérőt azonban nem rende[kezĹjnk

információval.

A negyedben étők több mint fete (55%) hetente több a|'ka|'ommal vásárol a piacon Vagy az

azt ovező Ĺjzletekben. Ezen betĹjt köze|, harmaduk a mindennapi bevásárlásait is itt intézĺ

(3o%). Az akcióterületen takó háztartásfők még magasabb arányban használják ezeket az

Üzteteket, piaci stand okat, 64%-uk hetente több atkatommal itt vásárol' ezen betÜt napi

bevásártást intéz 37%- uk.

ábanválaszadők12vo.nakesetében'.nemtudiukmeghatározni,hogya
megkérdezett.t u n"gy"áäetý tomtiete,, laknak. Ezęk az adatok csak az osszesen kategóriában szerepelnek' A

lelíolgozast ifi. Erdőli Srándoi a Rév8 Zrt.|utatásíprogľam vezetóje készítette.



í. ábra Szokott vásároĺni a Teleki téri piacon, illetve a téren lévő Üzletekben?

(n^ĄNlQ=23 5 r ]lnemmNKp=333, n6=544;

- egyikben sem

* csak a téren |évĺĺ

Üzletekben

- csak a Piacon

- mindkettőben

ea MNKp l nem MNKp tr Összesen*

Forrás: MNP ||. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Ktub Atapítvány.ELTE TáTK TMT
- A terütetiteg ue neńiároř1'ató vátaszokkat egyÜtt (az összes válaszadó 1f%-a\.

2. ábra Milyen gyakran jár oda vásárotni? (ngNxp=202l ÍlnemMNKp=f18, n6=Ąff)

- ritkábban

_ harcnta néhányszor

- hetente egyszer

- hetente többszor

- naponta

@ MNKp Ľ nem MNKp tr Összesen*

Forrás: MNP tl. 5zomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Ktub Atapítvány-ELTE TáTK TMT

- A terütetiteg ĺe nem iá,ořr'ato vátaszokkat együtt (az összes válaszadó 1f%.a).

Fenti adatok atátámasztják a mindennapi tapasztalatainkat, me|'yek szerint a piacot és a

környéken tévő Üzteteket - a jel'entegi átl'apotok ettenére - intenzíven használják a

környékbeti takosok. A piac és a környező közterÜtetek rendezése nyilvánvalóan további

vásártói rétegeket is idevonzhat, keresletvesztést az okozhat, ha a jelenleg kedvezőnek

ítétt jettem zői megszűnnek a piacnak (mérsékelt árak, kis és őstermetők jelenléte a

standokon).

15o/"10o/o



Tanfotyamok iránti igények

A negyedben él.ő háztartásfők valamivel több mint fete semmiképpen nem vállalkozna arra,

hogy valamityen tanfolyamon Vegyen részt (54%, ábra), s e tekintetben nem taláttunk

kÜtönbséget az akcióterÜleten és az azon kívÜt étő takók között. A tanfolyamok iránti

érdekte|'enséget magyarázhatjuk a tétfenntartás érdekében folytatott mindennapi

küzdetemmel, a kijlönböző okokbót fakadó motivá|'attansággat, de mivel a negyed és az

akcióterÜtet lakosságának harmada tegfetjebb áttatános isko|'ai végzettséggel rendetkezik,

e tényt mindenképpen résztetes további elemzésnek, értéketésnek kell alávetni.

A vátaszadók kijze|. negyede mindenképpen részt Venne valamilyen tanfolyamon, s

vatószínűteg motiválni |'ehet a válaszadók t'tł'dét atkotó bizonyta|'an egy részét is, akik

,,talán'' etmennének ezekre a képzésekre.

3. ábra Ha lenne lehetősége részt venni vatamilyen tanfolyamon, vállalkozna

ľá? (nłłx6o=228, nn"'141111p=3f1 , no=622|

Osszesen*

nem MNKp

@- igen, mindenképpen l- ta|án tr- semmiképpen

Forrás: MNP l|. s'o*,ffigĺ t*á.'ĺ"t'érés, 2010, Rév8-Nap Ktub Atapítvány.ELTE TáTK TMT
- A területiteg be nem soroĹható vátaszokkat együtt (az összes válaszadó 1f%-a).

A ,,mindenképpen,, vagy ,,ta[án'' választ adó részt vevők együttes adatait vizsgál'va látható,

hogy a nyetvtanfotyam (ó4%) és a számítógépes képzés (51%, tábtázat) a tegnépszerűbb. A

nyelvtanfotyamra az akcióterÜ|'eten kívÜti étők, számítógépes képzésre inkább az

akcióterütetiek jönnének el. Szakmai képzések iránt a tanfolyamokat nem elutasító

válaszadók ttibb mint harmada jönne et (38%), itt nincs tényegi kÜtönbség a terÜleti

hovatartozás a|'apján. Váttatkozói ismereteket viszont inkább az akcióterÜleten kívüt étő

háztartásfők vá|'asztanának (34% vs. 23%).



MNKp nem MNKp nincs adat (isszesen*

..MindenkéoDen'' részt venne

nvetvtanfolyam 57% 65% 6896 63%

63% 56%{-ítÁĺÁnac kánzé< 59% 51%

49% 4f% 75% 49%
vatami szakmai képzés, éspedig..

váttatkozói ismeretek 30% 31% f6% 30%

esvéb. éspedig.. 15% 30% 29% f4%

háztartási praktikák f5% f0% 11% f0%

Tatán'' részt v.3nne

nyetvtanfolyam 56% 7f% 67% 66%

számítóeépes képzés 49% 41% 50% 45%

egyéb, éspedig.. 0% f5% 43% f9%

váttalkozói ismeretek 16% 38% 17% f7%

valami szakmai képzés, éspedig.. 13% Ż6% 54% 24%

háztartási praktikák 16% 30% 11% ff%

.Mindenkéooen'' vaqv ,,ta[án reszt venne egyutt

nyelvtanfolyam 56% 69% 68% 64%

számítóeépes képzés 54% 47% 57% 51%

valami szakmai képzés, éspedig.. 33% 35% 66% 38%

váttatkozói ismeretek 23% 34% ff% f8%

egvéb, éspedig.. 13% 30% 36% f5%

háztartási praktikák f1% 24% 11% f1%

áTK TMT
Forrás: MNP ll tanacs ą|ml z

1. tábtázat Az alábbiak kijzÜl mire járna szívesen? TerĹjleti és a részvételi

haj landóság szerinti bontásban

" A terÜtetiteg be neńsoroĺható vátaszokkat egyÜtt (az összes válaszadó 1f%.a\.

A szomszédsági rendőr program ismertsége és értékelése

A 2oo8 októbere óta fotyó negyedbe|'i szomszédsági rendőr programról a válaszadók

kevesebb, mint öttide (18%) hattott, az akcióterüteten étők ennét Valamivel ttjbben (z1%),

az azon kívijt étők valamivel kevesebben (16%).

A szomszédsági rendőr program rövid bemutatására vonatkozó kérdésre . az arról

egyáttatán hattók - 29%-a említett olyan tényt, amety vatamilyen elemére utal a

piogramnak, 71% viszont egyáttatán nem tudott ilyen etemet mondani. A programot

helyesen jetl.emzĺík elsősorban a (rendszeres) járőrözésre és a rendőrség lakosság

kapcsotatának javításá ra, azösszefogásra utaltak. A programot tévesen ismerők elsősorban

az őszi pol.gármester vál.asztási kampány egyik szl.ogenjéve|' tévesztették össze a projektet

(,,minden házba rendőr,,). A vátaszadók ötöde szerint a szomszédsági rendőr projekt még

nem kezdődött el.

Környéken szol'gál.atot tetjesítő gya|'ogos rendőrjárőrrel a vátaszadók 57%-a találkozott. A

tatátkozások gyakoriságát az ábra mutatja be. A rendőrökket tatátkozó válaszadők f!%-a

beszé|'getett a járőrökket. A kerÜ|'eti gyatogos járőrök alacsony száma miatt e találkozások

dtjntő többsége a szomszédsági rendőrökket történhetett. Mĺvet azonban az e szotgálatban

részt vevők megkÜtönböztetése más járőröktőt kĹjtsőteg nem lehetséges (ruházat,



felszerel'és atapján, mivet az öltözet szabá|'yzatban rögzített), a válaszadók közÜt

va|'ószínűleg csak kevesen tudhatták, hogy a szomszédságiakkat tatátkoztak. Megtepő

viszont, hogy a talátkozások számávat kapcsolatban a vátaszadók fete (54%) úgy

nyitatkozott, csak 1-f-szer tátta a gyalogos járőröket.

4. ábra A gyalogos rendőrjárőrijkkel való ta[álkozások gyakorisága azon

válaszadóknál, akik talátkoztak járőrökkel (n=228)

6..|g.szer 1O-néltöbbször

g% 3Vo

Forrás: MNP Il. Szomszédsági tanács felmérés, 2010, Rév8-Nap Ktub Atapítvány.ELTE TáTK TMT

A program összefogtató értéketését csak azon válaszadők esetében értékeltijk, akik a

szomszédsági program valamety e|'emét helyesen tudták (az összes válaszadó 5%-a). A 33

értékető válasz fele hasznosnak, jónak, szükségesnek tartotta a programot (55%). A

fettétetekke|' hetyestők válaszait (337") az atábbi felsorolás mutatja be.

Ha járnának a rendőrÖk ugyan úgy mĺnt régen. nem |enne annyi kábítoszeres, meg az

a|róholistár ' Ezt a programot így jónak tartanám.

Jó gondo|at, ha hatékony
Jó |enne az osszefogás a rendórségge|, mert sok a garázdá|kodó kiskorú

Jó lenne, ha műkodne
Jó vo|na, ha megszűn ne az ita|ozás az utcán, ezt el|enőrizhetnék

Jobban oda ke||ene Íĺgye|ni mindenre, prostik eltávo|ítása

Leá||t a program, mert iendorhiány van. A közterĹi|etesek sem aktívak, panaszkodnak.

Pozitív ot|et. tobb rendór ke||ene és nagyobb hatáskör, akkor eredményesebb lenne

Remé|jÜk jobb lesz a közbiáonság.
Tetszik, jó lenne
Tobb heĺyre is ke||ene te|epíteni, gyorsabb fe|derítési hatékonyság miatt, és visszatartó hatása

miatt is.

Tekintettet a negyed közbiztonsági hetyzetére és annak takossági megítétésére (td. 4.

pontban az áttandó rendőrjárőr irántĺ nagyon magas igény) a szomszédsági rendőr program

fotytatása elengedhetetlen, azonban az alacsony ismertség, a program céljainak

ismeretlensége és az ebbőt adódó következtetések további elemzést, értéketést és

megfele|.ő változtatásokat igénye[nek.

kétszel
27o/o



Mire volna szÜkség a környéken?

A Magdotna Negyed Központban él'ő vátaszadokdöntő többsége szerint a kilrnyéken a házak

kü|'sejének rendbetétete a l'egfontosabb teendő (88%). Megtepő módon nagy az egyetértés

az áttandó rendőri jetentét szÜkségességében (vagy erősítésében) is (79%), de a

közterĹ.i|'etek rendbetélele, megúj ítása (77%), a köztisztaság (71%| és a parkosítás, fásítás

(70%) vátaszadóinak aránya is je|'entősen meghaladja az 50%-ot. A vá|'aszadók közet fete

tartaná szükségesnek, hogy közösségi hety tegyen kiatakítva a fiataloknak (48%)' valamint,

hogy vá|'tozzon meg a |'akosság összetétele (47y,).

5. ábra Mire lenne szÜkség a ktirnyéken? Csak a Magdolna Negyed Kiizpont

válaszadói (n61xp=239)

6. a szórakozóhe|yek nyitw tartásának rövidÍtése

8' parkolóhaz, mé|ygarálzs kialakÍtása

5. új boltok nyitása

13. egyéb, éspedig:'..

7' forga|omcsokkentés

4' új játszóterek kia|akÍtása / régiek felújÍtása

,| 2. a lakosság összetéte|ének megvá|toztatása

.ĺ.|. közösségi he|y a f ataloknak

3. parkosítás, ÍásÍtás, zo|d területek rendbetéte|e

10. utcaseprők a|ka|mazása

2. utcák rendbetéte|e (szélesÍtés, burkolat javítása)

9. ál|andó rendőrjárőr az utcákon

1. hćlzak kü|sejének rendbetéte|e

w igen u nem tr már \an

Mire volna szÜkség a házukban?

A házak fetújításával, a belső Ügyek rendbetéte|'ével kapcsolatos kérdések atapján úgy

tűnik, hogy a vál'aszadók elsősorban a takóépÜtetek kütső megje|'enésével kapcsolatos,

esztétikai munkálatokat tartják a tegszijkségesebbeknek (vakotat.javítás, tépcsőházfestés,

pince, udvar rendbetétete). Csak ezt követi a biztonságot (kapu) és az épütetek műszaki

áttapotát lényegesen befotyásoró szerkezeti elemek (fÜggőfotyosó), közművezetékek,

O7o 109o 20l/o 3OVo 4O7o 50% 60% 7oo/o 80% 90% 100%



nyítászárók fetújításának igénye. Érthető az itt étők gondotkodásmódja, hiszen

ktjzérzetüket etsőd|'egesen az évtizedek óta e|,hanyagott épített ktirnyezet befolyásolja,

azonban a fetújítások tervezése, kivitelezése során figyetembe kell venni, hogy ezek az

épÜtetek nem voltak még fetújítva és vatós műszaki át|'apotukkat a takók áttatában

nincsenek tisztában.

ó. ábra Mire lenne szÜkség a házukban? Csak a Magdolna Negyed Központ

válaszadói (nłłľrp=23 9 )

13. egyéb, éspedig:...

1 2. |akók összetéte|ének megvá|toztatása

8. házfelügye|o, gondnok a|kalmazása

1 1. lakásbe|ső íelÚjítása

9. házfe|ügye|o, kozos képüse|ő fokozott el|enőzése

10. |akásajtó / ablak Íe|újÍtása

7' rpzetékek cserele (uz, gźr, áram)

5. fijggőfolyosó rendbetéte|e

3. kapu rendbetétele

4. udlar rendbetétele

6. pince rendbetéte|e

2. |épcsoház íestése

1. háa r'akolatának javítása

0% 10% 20y.

w igen l nem o megcsiná|ták

Forrás: MNP Il. Szomszédsági tanács fetmérés, 2010, Rév8-Nap Ktub Atapítvány-ELTE TáTK TMT



lgényfetmérés eredményei az !p;f1 . Fenntarthatóság Hetyi Programja

keretében

í. Az igénýelmérés körülményei, az igényfelmérési fotyamat kezdete, befejezése

A Budapest-Józsefváros Hetyi Agenda2í folyamatot koordĺnáló Rév8 1rt. kérdőíves

fetmérést készített a tetjes kerÜletre vonatkozóan, így a Magdolna negyedben is, amelynek

cétja a takosság környezeti tudatosságának, étetmódjának, elvárásainak és igényeinek

fetmérése volt. Mivet a vizsgá|'atokat a szomszédos városrészekben is etvégeztÜk, így az

eredmények könnyedén összehasontíthatók.

A kérdőív összeá|'tításakor figye|.embe vettÜk a Magdolna Negyed program további

Ütemeinek tervezési szempontjait, a jetenlegi pátyázat és más szociátis városrehabititációs

jettegű beavatkozások megalapozásának szempontjait egyaránt.

A fe|'mérést a Helyi Agenda2í programkoordinátora vezette, Józsefvárosban 13 egyetemi

hattgató vett részt a munkában. A kérdőívezés 2010. március 1-jén kezdődött, és 2010.

ápritis ,|5-én fejeződött be. Az eredmények fetdotgozása folyamatos volt, a kiértéketés

201o. ápritis 30-ig megtörtént.

2. Célcsoport

A célcsoport kijetötése vétetlenszerű volt, nem vott szel'ekció. Etső tépésben az

okmányiroda segítségével összeállítottuk a teljes címtistát Józsefvárosra és a Magdolna

negyedre is. Ezt követően vétetlen kiválasztásos módszerret 750 főcímet és ezekhez 5-5

póicímet határoztunk meg. Amennyiben az adott főcímen nem volt etérhető válaszadó,

akkor a kérdezĺĺ továbbment az adott főcímhez tartozó 1., f .,... 5. pótcímre.

A Magdotna negyedben a kérdezőbiztosok 89 kérdcíívet töttöttek ki, a teljes józsefvárosi

minta végÜt 765 kérdőív tett (a hiányosan megválaszott kérdőívek miatt kúszott 750 föté a

kérdőívek száma néhány pótcím póttótagos tekérdezésévet).

A beérkező kérdőívek utca és házszám szerint keri]ttek rögzítésre, így jót leválogathatók. A

kapott vátaszok atapján leszögezhető, hogy a vátaszadók demográfiai jettemzői

nagymértékben nem térnek e[ a statisztikai adatoktól, bár értetemszerűen a statisztikai

áttagnát kissé magasabb a könnyebben otthon érhető nyugdíjasok, munkanélküliek,

valamint - a nagyobb részvéteti hajtandóság miatt _ a fetsőfokú végzettségget rendelkezők

aránya.

osszes váIaszadó szóma a lł1agdolna negyedben: 89 fő
- nő..57%
- férfi:42%

ebbőt:



A vólaszadók kor szerinti megoszlósa:

- 30 éves, vagy fiatalabb..29,2%
- 31-40 éves.. f3,6ľo
- 41-54 éves: 15,7%
. 55 éves vagy idősebb.. 31,4%

A vóIaszadók iskolai végzettsége:

- 8 áttatános Vagy kevesebb: 34,8%
- szakmunkás végzettségíj.. ff ,5ľo
- érettségivel rendelkezik.. 27%
. fetsőfoklvégzettségű vagy egyetemi hallgató: 15,7%

A ÄĄagdotna negyedben éIő vótaszadók mióta |aknak a Józsefvárosban?

- 5 évnét nem régebben: 15,9Yo

- 5-10 éve.. f1,6%
- 11-20 éve..79,5%
. 20 évnét régebben: 32,9Yo

3. A módszer indokolása

A kérdőíves fetmérés ilteszkedett a keri.jletben fo|'yó Hetyi Agenda21 folyamathoz, vatamint

az ennek atapjáut szotgátó Fenntarthatóság Hetyi Stratégiája c. dokumentum

megalapozásához. A kérdőívezés segítségévet sok hetybel'ihez |.ehetett eljutni, és jót

fetkészü|'t kérdezőbiztosokkat lehetett növe|'ni a bizalmat a lakosság körében. Ehhez

hozzájáru|t, hogy a kérdezők egy kísérőtevelet is kézbesítettek a megkérdezettek számára.

A kérdőíven 20 tartatmi kérdés met|.ett 5 szemétyes kérdés szerepelt (a válaszadó neme,

életkora, iskol'ai végzettsége, foglatkozása, Józsefvárosban ettötttitt éveinek száma),

valamint fakultatív módon megadhatták a telefonszámukat és az e-mail címÜket is. A

személyes megkeresés hatására kiatakutó bizalom fontos jetzője, hogy a válaszadók ktizĺj|' a

további kapcsotattartás reményében összesen 41 fő adta meg a telefonszámát, 3,| fő az e.

mail címét.

A kérdőívek eredményei alkalmazhatók a Magdotna negyedben étők igényeinek felmérésére

is. A kérdések egy része ugyan az egész Jőzsefvárosra vonatkozott, de a válaszadók

tútnyomó többsége elsősorban saját városrésze, szomszédsága tapasztalatai atapján

fejtette ki vél'eményét. Ezt az egyes negyedekben kapott eredmények összehasontításávat

igazolni lehet.



4. Äzigények meghatározása érdekében fontos kérdésekre adott válaszok értékelése

7. ábra szeret.e Józsefvárosban élni? (a vátaszok %.os megoszlása)

A vál'aszokbót tátható, hogy a Magdotna negyedben a válaszadóknak csak 62%-a szereti a

saját kerijletét, 38%-a n"'. Jó,,"fváros etutasítottsága nagyon magas' amiben jelentős

szerepet játszik a saját városrész - a Magdo|'na negyed . etutasítottsága. A kerÜlet összes

városrészének összehasonlításában - a Ganz negyed után - itt a legmagasabb a Józsefvárost

nem kedvelők aránya, ezt az atábbi tábtázatból is kio|'vashatjuk

2. tábtázat Szeret.e Józsefvárosban élni?

Városnegyed igen nem

Csarnok negyed 83,08 16,92

Ganz negyed 55,50 44,50

Józsefváros Központ 78,f6 f1,74

Kerepesi negYed 75,00 25,00

Magdolna negYed 61,80 38,20

Népszínház negyed 71,f5 2'8,75

Orc4y negyed ó8'8'ĺ 31 ,.ĺ9

Patotanegyed 87,65 1f,35

Százados úti negyed 78,95 f1,05

Szigony negyed 86,49 1 3,51

Tisztviselőtetep 78,79 f1,f1

Következtetés: a Magdo|'na negyed takóinak je|.entős része nem érzi magát jót a saját

kerÜtetében, illetve szĺr"nu szomszédságában. Mindez nagyobb volumenű városfejlesztési

beavatkozásokat tesz szÜkségessé.



8. ábra Szívesen ét lakóházában? (a válaszok %.os megoszlása)

A Magdo|'na negyed takóinak 68%-aszereti a takóházát,3f%-a viszont nem. Látható, hogy a

saját takóház etfogadottsága magasabb ugyan' mint az egész kerij|,eté (|'ásd az eLőző

kérdést), de az itt takók csaknem harmada nem szívleti a saját takóházát.

A kerÜteti összehasontításban a Magdotna negyed csak a Ganz és azorczy negyedeket előzi

meg. Ez a három városrész dZ, ahot a takóházak minőségének je|'entős növelését

i ndokoLtnak tarthatj uk.

3. tábtázat Szívesen ét lakóházában?

Városnegyed igen nem

Csarnok negYed 87,69 1f,31

Ganz negyed 55,50 44,50

Józsefváros
Központ 80,43 19,57

Kerepesi negYed 83,33 16,67

Magdolna negYed 68,í8 31,82

Népszínház negyed 75,31 f4,69

Orczy negyed 66,97 33,03

Palotanegyed 88,27 11,73

Százados úti
negyed 84,f1 15,79

Szigony negYed 86,49 13,5,ĺ

Tisztviselőtelep 78,79 f1,f1

Következtetés: A takóházhoz vató kłjtődés erősebb, mint a kerÜlethez vató kötődés. A hetyi

identitás növelésének fontos eszköze lehet a takóházak megújítása, ami ntiveti a városrész

és az egész kerÜ|.et presztízsét.



9. ábra

A Magdotna negyedben étők elsősorban a bevásártási |'ehetőségek miatt kedvelik a

városrészt. Jetentős az egyéb választ megjetötők aránya is, itt elsősorban a központi fekvés

szerepel kedvező adottságként. Nagyon kevésnek tatátják a hetybétiek a szabadidős

tehetőségeket, és nem tartják szerethetőnek az épített környezetet (a házakat) sem, ami

egybevág a korábbi kérdésekket. Fettűnő, hogy minden nyotcadik Magdotna negyedbeli

lakos semmit sem szeret a lakókörnyezetében.

Következtetés: a napi programba tartozó kedvező adottságokon (jó közlekedés, bevásárlási

tehetcíség, munkaheiyek kózetsége) kívÜt nem kimondottan szerethető a Magdolna negyed a

hetyiek számára. Kütöntjsen az épített ktirnyezet átlapota aggasztó, az egyébként

meikapó, patinás épütetek lepusztultságuk miatt egyáttatán nem bizonyulnak vonzónak.

KérjÜk, nevezze meg, hogy mit szeret a legjobban lakókłjrnyezetében!
(több válasz is megjđtölhető) (a vátaszok %.os megoszlása)
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10. ábra

l elköttijznek

I maradnak

E nem tudja

A kérdésre adott vá|'aszok meglehetősen tesújtóak és aggasztóak a hosszútávú demográfiai

stabil.itás és fenntarthatóság szempontjábót. A vátaszadók atig több, mint harmada

gondolja úgy, hogy a következő generáció itt marad a kerÜ|'etben. Jellemző vátasz volt az

i,, nogý ,,a romák maradnak, a magyarok elköttöznek'', ami - megfetelő beavatkozás híján -

a Magdotna negyed további gettósodását eredményezheti.

Következtetés: a takosság kłjrében tovább ét Józsefváros negatív imázsa, és ez a következő

évtizedekre is kivetítoaĺř. Úgv gondotják, a kerÜlet - és szűkebb takókörnyezetĺlk - etéggé

taszító jettegű városrész ahhoz, hogy a fiatatok nagy számban kö|'tözzenek et a kerÜtetbcí|'.

Mindez komoty veszétyeket hordoz magában Józsefváros és a Magdolna negyed társadalmi

fen ntarthatósága szempontj ábót.

ön szerint a Józsefvárosban élő gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd

költözni ebből a kerĹiletbőt, vagy inkább itt maradnak? (a válaszok %.os

megoszlása)

Hajtandó-e a jövőben jobban takarékoskodni az energiával (villany'

gaź) es avizzel? (a válaszok %-os megoszlása)
í,|. ábra

17%



A kérdés a környezeti tudatosságra vonatkozott. Látható, hogy a negyed akóinak 83%-a

hajtandó ttjbbet takarékoskodni. Ennek azonban napjainkban számos akadátya van (pt.

vízmérő órák hiánya).

Következtetés: a helyi |'akosságban megvan az igény, hogy jobban odafigyetjen a

takarékossági szempontokra. Ehhez azonban számos beavatkozásra Van szÜkség, amelyet

az esetek nagy részében az épÜtetek megfe|'e|.ő megújításávat, az infrastruktúra

minőségének növetésével tehetséges elérni.

A Józsefvárosban műkłidő vátlatkozások, üzletek, _boltok és egyéb

szotgĺĺtato eg;ységek kietégítik-e az ön szÜkségteteit? (a válaszok %.os

megoszlása)

1f. ábra

A vá|'aszokbót kitűnik, hogy a Magdolna negyedben étők áttatában etégedettek a he|'yĺ

váttatkozások, Üzletek, boitok, egyéb szotgáttató egységek számával és a választékkat.

Mindez komol.y vonzereje Józsefvárosnak, az et|'átottság megfe|'e|'cínek mondható.

13. ábra 5zeretné.e ön, hogy józsefvárosban nłivekedjen az olyan

uáitall.o'ĺsok, Üzleteti-ĺottot, irodák száma, ahol a Józsefvárosban

lakók dolgozhatnak? (a válaszok %.os megoszlása)



A vá|'aszadók 80%-a szeretné, ha bővülnének a kerĹjtetben a józsefvárosiak számára

etérhető munkatehetőségek. A nemmel vátaszotók aránya kissé magasabb, mint a kerÜleti

áttag (í 3,8%\, ez a belvárosias jeltegbőt fakadó magasabb ettátottsági színvonalra utal.

Következtetés: a társada|'omban atapvető igény van a hetyi munkahelyek számának

növelésére, ami nem meglepő. Mindezt figye|'embe ke|.t venni a kerület és a Magdolna

negyed fejlesztése során.

Mit támogatna leginkább az alábbi, közlekedéssel kapcsolatos
fejtesztésel közül a} elkövetkezendő 20-30 évben? (a válaszok o/o-oS

megoszlása)

14. ábra

30

z0
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s

parkolók kialakítása közŁisségi közlekedés gyalogos közlekedés

fejlesztése fejlesztése

kerékpáros

közlekedés

fejlesztése

A negyedben étők etsősorban a ktizösségi köz|,ekedés fej|'esztését támogatnák, de a

kerékpáros köztekedés feltételeinek javítása is fontos cétként jetenik meg (amellett, hogy

a kerékpárral rendszeresen közlekedők aránya atig hatadja meg a 11%-ot).

Következtetés: a negyedben takók között jetentős igény van a fenntartható közlekedési

módok iránt. A parkotók kiatakítását csak a hetybétiek 15,7To-a priorizálja. Mindez a

városrész fenntartható fejtesztése számára komoty potenciátt jetenthet.

A Magdotna negyedben a válaszadők a kerÜlet környezetĺ áttapotát rosszra értékették. A

környezeti áttapotot a ktjvetkező értékekke|. lehetett meghatározni: 1=kivátó; f=jő; 3=

közepes; 4= (oSS7i 5= elfogadhatatlan. A kérdőívek atapján meghatározható áttag: 3,8.

Mindebben nagy szerepet játszik a saját negyed (szomszédság) nem megfelelő á[[apota,

mivel a több zötdterĺjlettet jetl'emezhető negyedek (pt. Tisztviselőtelep, Százados úti

negyed), és a tisztább városrészek (p|'. Palotanegyed) vá|,aszadói kedvezőbb pontszámokat

adtak; mindezt az a|'ábbi tábtázat fogtatja tjssze.

16,9 20,2



4. tábtázat összességében mityennek értékeli a kerÜlet környezeti átlapotát

( levegőmTn őség, ziáldterii letek, zaj, h u lladékhe lyzet stb. )?

Városnegyed
Átlagos

pontszám

Csarnok negyed 3,4f

Ganz negyed 3,44

Józsefváros Ktizpont 3,46

Kerepesi negyed 3,58

Magdolna negyed 3,80

Népszínház negyed 3,4
Orczy negyed 3,82

Patotanegyed 3,34

Százados úti negyed 3,05

Szigony negyed 3,ff
Tisztviselőtelep 3,f4

Megj.: minét atacsonyabb a pontszám, anná|. kedvezőbb a környezet megítélése

Következtetés: a városrész takóinak igen tesújtó a véteménye a ktirnyezet áttapotárót.

Mindez komoty beavatkozást tesz szÜkségessé. Növelni kell a zö|.dterÜ|'etek nagyságát (pt.

udvarzötdítésse|.), virágossá kett tenni a homlokzatokat, csökkenteni kett az elhagyott'

szemetes udvarok, kapuatjak számát stb.

5. tábtázat Ha ön lenne a józsefvárosi önkormányzat helyében, milyen sorrendben

végezné az alá.bbiakat? (Az egyes feladatok fontosságának átlaga)

Korszerűsĺtési
beavatkozás

Átlagos
pontszám

épÜtetek szigetelése f ,06

vizőra beszerettetése 3,09

nyítászárók cseréje 2,14

takások fűtéskorszerűsítése f,68

Megj.: minét a|.acsonyabb a pontszám, ""i:!n*:',ťŁl'."$". 
beavatkozás (1.: a legfontosabb; 4.: a

A Magdotna negyed takói - ha ők ten-nének az tjnkormányzat helyében - elsősorban a

takóházak egészének megújítását végezné et etőször (épijtetek szigetetése, nyítászárók

cseréje). Ezt követi a fűtéskorszerűsítés. Kevésbé fontosnak, elsősorban egyéni felelősségi

kijrbe tartozónak gondotják a vízórák beszereltetését.

Következtetés: az erre a kérdésre adott válaszok atapján is kitapintható a takóépÜtetekket

va|'ó e|.égedetlenség, sürgősen elvégzendő fetadatnak tartják a válaszadők az épÜtetek

hőszigete|.ését és nýítászáró-cseréket, azaz a jetentcís energia.megtakarítást eredményező

beavatkozásokat.



ó. tábtázat Mityen lakóközösségi vagy önkormányzati kezdeményezésekben venne
réizt az alábbiak közĺil? (Az egyes kezdeményezések átlagszáma)

Kł5ziisségi kezdeményezés
Átlagos

pontszám

Közterületek takarítása 3,Zf

Fa- és virágüttetés közterületen f,76

Vitafórumokon részvétel 3,30

Huttadékok szelektív gyűjtése f,15

A fenntarthatósággat kapcsolatos
tájékoztatáson való részvétel

f,7f

Környezetvédelmi rendezvényen
való részvétel

f ,66

Megj.: minét atacsonyabb a pontszám, annál fontosabb az adott beavatkozás Vátaszlehetőségek voltak: 1--

bizoíyosan részt uenríe; i. ŕatoszĺnĺt* 
;::il"ľffiľ*ilľ..:::ĺ; 

4 - nem valószínű, hogy részt venne; 5 -

A vátaszadók teginkább a szelektív hut|'adékgyűjtésben Vennének részt, de megfelelő

szervezés esetén a többség valószínű|'eg részt venne a fa- és virágÜ[tetésen, a

fenntarthatósággat kapcsolatos tájékoztatáson és környezetvédelmi rendezvényen is.

Következtetések: a válaszok a köztisségi bevonás lehetősége szempontjából kedvezőek, azt

mondhatjuk, hogy a Magdolna negyedben étők többsége vagy részt venne bizonyos

akciókban, vagy alaposan megfontolná a részvételt.


