
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mosonmagyaróvári Önkormányzat városfejlesztéssel kapcsolatos 

kutatásának eredményei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 

Szinapszis Kft. 

2022. február 

  



Tartalom 

1 Összefoglaló ..................................................................................................................................... 3 

2 Demográfia ...................................................................................................................................... 5 

3 Megtartó város ................................................................................................................................ 6 

4 Digitális város ................................................................................................................................. 10 

4.1 Digitális eszközök használata ................................................................................................. 10 

4.2 Informatikai jártasság ............................................................................................................ 12 

4.3 Internethasználati szokások ................................................................................................... 15 

4.4 Technológiai fejlődés iránti nyitottság ................................................................................... 17 

5 Kiszolgáló város .............................................................................................................................. 21 

5.1 Életminőséget befolyásoló tényezők ..................................................................................... 21 

5.2 Városi zöldterületek használata ............................................................................................. 22 

6 Zöldülő város ................................................................................................................................. 24 

6.1 Energiatermelés- és felhasználás ........................................................................................... 24 

6.2 Klímaváltozás és hatásai ........................................................................................................ 30 

6.3 Közlekedés ............................................................................................................................. 33 

7 Prosperáló város ............................................................................................................................ 37 

 

 

  



1 Összefoglaló 

A Mosonmagyaróvári Önkormányzat 2022 elején egy városfejlesztéssel kapcsolatos online kutatást 

indított a város lakosai körében, melynek eredményeiről ebben a tanulmányban számolunk be. A 

felmérés számos témára kiterjedt, melyek közül a legfontosabbak a város közszolgáltatásainak 

megítélése, a digitális eszközhasználat a lakosság körében, a különböző technológiai fejlesztések iránti 

nyitottság, az energiahasználat – beleértve a megújuló energiákat is –, valamint a közlekedés. Ezen fő 

témák mentén, megismerve a lakosok véleményét, meghatározhatóvá válnak a városvezetés számára 

azok a fejlesztési irányok, melyek a lakosok elégedettségét, életminőségét növelhetik. 

Az életminőség szempontjából a közszolgáltatások a legfontosabb tényezők, melyek minőségének 

magas szintje elégedettséget vált ki a lakosokból. A kutatás eredményeiből az látszik, hogy a 

közszolgáltatások egyes területeinek jelenlegi megítélése nem egységes, egyesekkel ezek közül a 

városlakók kevéssé elégedettek. Az oktatásüggyel – mint az általános iskola minősége, az óvodai és 

bölcsődei ellátás – való elégedettség az átlagosnál magasabb. Azonban a szintén közszolgáltatásokhoz 

tartozó szociális ellátással és egészségüggyel elégedetlenebbek a városban élők. A szociális ellátás 

minőségével közepesen elégedettek, míg az egészségügyi alap- és szakellátással inkább elégedetlenek. 

Ezen területek fejlesztése meghatározó lehet a városlakók életminőségének javításában. Van még egy 

további olyan terület mellyel az átlagosnál kevésbé elégedettek a kutatásban résztvevők, ez pedig a 

közlekedés. Az utak és járdák minőségének, valamint a közintézmények közelében történő parkolásnak 

a megítélése inkább kedvezőtlennek mondható, akárcsak a kerékpáros közlekedéshez tartozó 

infrastruktúra. Utóbbi fejlesztésével kapcsolatban részletesen is megkérdeztük a válaszadókat, melyből 

kiderült, hogy leginkább a kerékpáros úthálózat fejlesztésére van szükség (biztonságosság és bővítés). 

A digitalizációt tekintve elmondható, hogy a város lakóinak digitális eszközhasználata magas, 

okostelefont például szinte minden válaszadó használ. A különböző digitális eszközök használata nagy 

arányú internethasználattal is együtt jár, melynek legfőbb célja az információszerzés, kommunikáció és 

ügyintézés. Utóbbinak jelentős szerepe van az elmúlt két évben, hiszen a koronavírus járvány miatt 

előtérbe kerültek az online ügyintézési formák. Mindezt a kutatás eredményei is tükrözik, hiszen több 

szolgáltató esetében ez a kapcsolattartási a forma az elsődleges, vagy a másodlagos a személyes és 

postai levelezés után. Annak ellenére, hogy nem túl magas az IT végzettséggel rendelkezők aránya, az 

informatikai eszközök használatában való jártasság megfelelőnek mondható, a többség átlagos vagy a 

feletti készségekkel rendelkezik saját megítélése szerint. 

A technológiai fejlődés iránti nyitottság abszolút megvan az emberekben, azonban a ma még 

utópisztikusnak tűnő technológiák mindennapos alkalmazásával szemben bizalmatlanok, ellenállóak. Ez 

az ellenszenv a teljes – az élet minden szegmensére kiterjedő – digitalizációval szemben érezhető 

legnagyobb mértékben. Azonban fontos megjegyezni, hogy ezek a fejlesztések ma még nagyon 

távolinak, szinte elképzelhetetlennek tűnnek, legalább annyira mint, ahogy néhány évvel ezelőtt el sem 

tudtuk volna képzelni volt, hogy a telefonjainkon internetezzünk. A digitális fejlődés tehát inkább kisebb 

lépésekben, fokozatosan megvalósítva válik elfogadhatóbbá. 

A különböző zöld, környezetbarát megoldások iránt is igen nagy a nyitottság a megkérdezettek körében. 

Mind egyéni, mind pedig városi szinten fontosnak tartják a környezettudatos életvitelt, a szelektív 

hulladékgyűjtést vagy akár a megújuló energiaforrások használatát is. A kutatás eredményei alapján 

mindezek a szempontok azonban fontosabbak a város jövője szempontjából, mint egyéni szinten. Ebből 

arra következtethetünk, hogy a városnak kell példát mutatni ezeken a területeken és megteremteni a 

környezetbarát megoldások lehetőségét, aktívan támogatni az ilyen törekvéseket. Alulról szerveződő 



kezdeményezésekre tehát kevéssé lehet számítani, a városnak kell kijelölni az irányt, amelyet a 

környezetvédelem iránt elkötelezett lakók követni fognak. 

A klímaváltozás a megkérdezettek többsége szerint komoly problémát jelent, melynek hatásait a 

mindennapokban is egyre gyakrabban érzékelik. A városban fennálló legfontosabb környezetvédelmi 

problémákat három nagyobb csoportba sorolhatjuk. Az egyik ilyen probléma a túl sok autó és nagy 

forgalom, mely összefüggésben van a légszennyezettséggel is. Másik, sokak által említett probléma a 

kevés zöldterület, melyet az épülő társasházak miatt egyre nagyobb mértékben számolnak fel. Ez 

egyébként a zöldterületekkel való elégedettséget mérő kérdésben is megjelent – a lakók elégedettsége 

átlagos e területen. A harmadik problémát pedig a hulladékkezelés jelenti. A városlakók sok utcai 

hulladékról, a szelektív szigetek nem megfelelő használatáról és hulladék szállítási problémákról 

számolnak be.  

A kutatás eredményei alapján a következő javaslatokat fogalmazzuk meg: 

➢ A szociális ellátás és egészségügyi szolgáltatások javításával jelentősen növelhető a lakók 

életminősége és életminőség-érzete. 

➢ A közlekedési fejlesztések nagymértékben hozzájárulnak az életminőség javulásához, 

különösképpen igaz ez a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére. 

➢ A digitális technológiai fejlesztéseket kis lépésekben érdemes végrehajtani, a túl drasztikus 

változások ellenszenvet válthatnak ki. 

➢ A környezetbarát megoldások terén aktív támogatást kell nyújtani a városlakóknak. Például 

szelektív hulladékgyűjtő tartályokat biztosítani a háztartásoknak, támogatni a megújuló energiát 

használó rendszerek kiépítését, ösztönözni a helyben megtermelt élelmiszerek fogyasztását stb. 

 

  



2 Demográfia 

A 2022. januárjában végzett online felmérés 546 mosonmagyaróvári lakos részvételével készült. A 

kutatás során olyan fontos kérdéseket vizsgáltunk, amelyek meghatározóak a város fejlődése 

szempontjából, a kutatás eredményei pedig iránymutatásul szolgálnak a jövőbeli fejlesztésekhez. 

Az alábbi ábra a kutatásban résztvevők demográfiai összetételét szemlélteti. 

 

A kutatásban résztvevők többsége nő, valamint minden második válaszadó a 36-55 éves korosztályba 

tartozik. Ötödük a 16-35 éves korosztályból, míg további 23%-uk az 56 évnél idősebb korosztályból 

került ki. Az iskolai végzettség tekintetében elmondható, hogy a megkérdezettek jelentős többsége 

felsőfokú végzettséggel rendelkezik: 34% főiskolai, míg 20% egyetemi diplomával. További 2% doktori 

fokozatot szerzett. A válaszadók közel harmada középfokú végzettségű, melyből 24% érettségi 

szakképesítéssel vagy érettségire épülő szakképesítéssel rendelkezik. Az alacsony iskolai végzettségű 

válaszadók kevésbé jelentős számmal kerültek be a kutatásba, arányuk mindössze 8%. A 

megkérdezettek 84%-a aktív gazdasági státuszú, többségük alkalmazottként dolgozik jelenleg. A 

mintába került inaktívak aránya 16%. A jelenleg dolgozók 46%-a közintézményben vagy közhivatalban 

dolgozik, 18%-uk a KKV szektorban, míg csupán 10% dolgozik nagyvállalatnál. A munkavégzés helye 

függetlenül a munkahely típusától, jellemzően Mosonmagyaróvár. 

  



3 Megtartó város 

A kutatás első kiemelkedő témája a város megtartó képessége, melyben a városban elérhető 

szolgáltatásokról és az egyéb élhetőséget befolyásoló tényezőkről kérdeztük az emberek véleményét. 

Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy mi jelenti számukra a városhoz való kötődés alapját, illetve 

szerintük mi határozza meg a város identitását. 

A következő ábra a helyi kötődés alapját jelentő tényezőket mutatja. 

  

Az eredményekből jól látható, hogy a kötődés alapját a várossal való személyes kapcsolat határozza meg, 

a családi kötődés jóval erősebb, mint a város gazdasági, természeti értékeivel való kapcsolat. A 

válaszadók 63%-a Mosonmagyaróváron született, 57%-uk pedig itt (is) alapított családot. Utóbbi a 36 év 

feletti korosztályokra jellemzőbb, mint az ennél fiatalabbakra. A helyi közösségekben való részvétel és a 

helyi szokások gyakorlása a férfiakra jellemzőbb, mint a nőkre. Az 56 évnél idősebbek helyi kötődését 

jobban befolyásolja a helyi identitásúak összetartása és a nyugodt kisvárosi lét, mint a középkorúakét. A 

felsőfokú végzettségűek kötődésének alapját nagyobb mértékben jelenti a táj és természeti adottságok, 

mint az ennél alacsonyabb végzettségűek kötődését. Összességében ez a szempont azonban csak az 

ötödik helyen szerepel. A helyi identitásúak összetartása, mint kötődési alap csak az utolsó helyen 

szerepel és mindössze a válaszadók 8%-a említette. A válaszokból az látszik tehát, hogy a legerősebb 

kötődést a család, a születés és családalapítás jelenti a városlakók számára. 

A város identitásáról külön is megkérdeztük az embereket, kíváncsiak voltunk rá, hogy szerintük mi 

határozza meg jelenleg Mosonmagyaróvár identitását, véleményüket szabadon kifejthették. A 

következő ábra az erre a kérdésre adott válaszokat hivatott szemléltetni. 

 



 

A megkérdezettek közel fele semmit nem tudott mondani, ami meghatározná a város identitását, az 

értékelhető válaszok pedig nagyon szerteágazóak.  Négy terület van, melyet 10% feletti arányban 

említettek a megkérdezettek. Összességében legtöbben a város elhelyezkedéséhez kapcsolódóan 

fogalmazták meg a város identitását. A határok közelségét és az emiatt betelepülőket említették a 

legtöbben, sokan negatív hangnemben. Második legnagyobb arányban a város infrastruktúrájával 

kapcsolatos dolgokat említettek, mint identitást meghatározó tényezőt. Ezen belül a társasházak, 

építkezések, a fejlődés, a közlekedési problémák voltak a leggyakoribbak. A város közlekedését több 

szempontból is megközelítették, de főként problémákat fogalmaztak meg a városlakók. A város 

adottságait is többen említették, mint Mosonmagyaróvár identitását meghatározó tényezőt, ezen belül 

is a természeti értékeket és az épített környezetet emelték ki. Sokan említették a Szigetközt, a Lajta 

folyót, a várat, az óvárosi részt és a termálfürdőt is, mint meghatározó értékeket. Ezeket az adottságokat 

az 56 év felettiek nagyobb arányban emelték ki, mint az ennél fiatalabbak. Valamint a felsőfokú 

végzettségűek válaszaiban is nagyobb arányban jelentek meg ilyen irányú tényezők, mint a középfokúak 

körében. A városi élettel összefüggő válaszok is összességében 10% feletti arányban kerültek említésre. 

Ezek között a tömeg és a zsúfoltság, valamint a város lakóinak összetétele jelent meg a 

legmarkánsabban, de többen említették a város alvó, átjáróház jellegét is, amely többek közt összefügg 

a város elhelyezkedésével. Van további három terület, melyet 10%-nál kisebb arányban említettek 

összességében a megkérdezettek. Ezek a turisztika, az anyagi lehetőségek és a városvezetés. A 

turisztikával kapcsolatban többen kiemelték a színes kulturális programokat, de emellett sokan 

említették az egészségturizmust is, mely a turizmus egy speciális ágaként értelmezhető. Az anyagi 

lehetőségekkel kapcsolatban a biztos megélhetéssel és gazdasággal kapcsolatos tényezőket fogalmaztak 

meg, míg a városvezetésnél a politika is megjelent. Összességében az látható, hogy a mosonmagyaróvári 

lakosok fejében nem él egy egységes kép a város identitásáról, nem lehet egy-két elemet kiemelni, 

amely meghatározó lenne. 

A következő diagramm az életminőséggel való elégedettség növelésében szerepet játszó tényezők 

fontosságát mutatja be a válaszadók szempontjából. 



 

A megkérdezettek többsége (86%) számára a jelenleginél is magasabb színvonalú közszolgáltatások 

játszanák a legfontosabb szerepet saját életminőségükkel való elégedettségüknek növelésében. Ez a 

szempont a középfokú és a felsőfokú végzettségűek számára átlagosan sokkal fontosabb, mint az 

alacsony iskolai végzettségűek számára. A második legfontosabb tényező, mely hozzájárulna az 

életminőséggel való elégedettség növeléséhez, a jobb közbiztonság. Ezt a tényezőt átlagosan a nők 

nagyobb arányban említették, mint a férfiak. A minőségi közösségi terek szerepe a harmadik 

legfontosabb elégedettséget növelő tényező, mely átlagosan szintén a nők számára fontosabb. 

Hasonlóan fontos tényező még a magas jövedelmet biztosító munkahelyek megléte is, mely a 

munkaképes korúak számára átlagosan sokkal fontosabb, mint az 56 év felettieknek. A kulturális kínálat 

minőségének magasabb színvonala is igen fontosnak tűnik az életminőséggel való elégedettség növelése 

szempontjából, azonban ez is egy olyan tényező, amely inkább a nők számára fontos, mint a férfiak 

számára. A magas színvonalú kiskereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatások, a kedvezőbb lakhatási 

lehetőségek, a szélesebb körű sportolási lehetőségek és a változatosabb munkahelyek valamelyest 

kevésbé fontosak az elégedettség szempontjából, azonban fontosságuk még így is magasnak mondható. 

Látható, hogy az összes vizsgált tényező jelentős szerepet játszana az elégedettség növelésében, nincs 

egyetlen olyan tényező sem, amelyre egyértelműen azt lehetne mondani, hogy nem fontos. Pozitív 

irányban azonban ki lehet emelni a közszolgáltatások minőségének javítását, mellyel sokaknak lehetne 

növelni az elégedettségét. 

Az egyes közszolgáltatásokkal való elégedettség mértékét a következő ábra szemlélteti, melyen sorra 

vizsgáljuk az oktatás, egészségügy, a szociális ellátás egyes elemeit, valamint a városi élettel, a város 

élhetőségével összefüggő tényezőket is. 



 

A közszolgáltatásokkal való elégedettség igen változatos képet mutat és több ponton is fejlesztési 

irányokat jelölhet ki. Az oktatási, gyermek ellátási területek megítélése pozitívnak mondható, átlagosan 

az óvodai ellátás megítélése a legpozitívabb. Az általános iskola megítélése mind az oktatás, mind pedig 

infrastruktúra szempontjából kedvező, de a bölcsődei ellátás is hasonlóan kedvező megítélésben 

részesül. A válaszadók tehát inkább elégedettek ezekkel a területekkel. A közbiztonság az imént a 

második legfontosabb életminőséggel való elégedettséget növelő tényezőként szerepelt. Az ezzel való 

elégedettséget vizsgálva az látszik, hogy míg nappal inkább elégedettek a városközpont 

közbiztonságával, addig sötétedés után inkább csak közepesen elégedettek. Úgy tűnik, hogy az 

oktatással és a közbiztonsággal összefüggő tényezőkkel összességében inkább elégedettek a 

megkérdezett városlakók. Kevésbé elégedettek viszont bizonyos infrastrukturális tényezőkkel, a szociális 

ellátással és az egészségüggyel. A kulturális szolgáltatások és közterületek minőségével, valamint a 

zöldfelületekkel átlagosan közepesen elégedettek a válaszadók. Ezek olyan területek, melyeket 

korábban fontos tényezőként jelöltek meg az életminőséggel való elégedettséget növelésének 

tekintetében. A kulturális szolgáltatások esetében látható egy életkorból fakadó eltérés, az 56 évnél 

idősebbek sokkal elégedettebbek az ilyen jellegű szolgáltatásokkal, mint a fiatalabb korosztályok. A 

szociális ellátás is igen fontos terület az életminőség szempontjából, ennek megítélése is közepesnek 

mondható. A közepesnél rosszabb eredményt elérő tényezők két terület köré csoportosíthatók, melyek 

az egészségügy és a közlekedés. Az egészségügy tekintetében mind az alapellátással, mind pedig a 

szakellátással alacsony az elégedettség, a megítélésben azonban nem látható különbség sem az életkor, 

sem pedig az iskolai végzettség szerint. A másik problémás terület a közlekedés, melyen belül az utak és 

járdák minőségével is kevéssé elégedettek a megkérdezettek, akárcsak a kerékpározáshoz kapcsolódó 

infrastruktúrával. Emellett a kiemelt közintézmények közelében való parkolással kapcsolatban is 

komolyabb elégedetlenség látható. Ha az életminőséggel való elégedettség növelésében fontos 

tényezőket és az egyes tényezőkkel való elégedettséget együttesen vizsgáljuk, akkor az látható, hogy a 

legfontosabbnak ítélt közszolgáltatások tekintetében vannak olyan elemek, amelyek fejlesztésre 

szorulnak. Habár az oktatás megítélése kedvező, a szociális ellátás és az egészségügy területén vannak 

problémák a megkérdezettek szerint, melyek fejlesztésével az emberek elégedettsége és ezzel együtt 

életminősége is javítható. 



4 Digitális város 

A kérdőív digitális város címet viselő fejezetében arra kerestük a választ, hogy milyen digitális 

képességekkel rendelkeznek a válaszadók, mennyire nyitottak a digitális megoldásokra, mindennapi 

életük során milyen mértékben jelenik meg a digitális eszközök használata. 

4.1 Digitális eszközök használata 
A fejezet első részében a digitális eszközök használatát vizsgáljuk. Az alábbi diagrammokon látható, hogy 

a válaszadók mely eszközöket használják és hol. 

 

Jól látható, hogy az okostelefon mára egy hétköznapi digitális eszközzé vált, hiszen szinte minden 

megkérdezett használ ilyen eszközt. Ennek használata nem kötődik specifikusan sem a munkahelyhez, 

sem pedig az otthonhoz, jellemzően mindkét helyen használják a válaszadók. Annak ellenére, hogy igen 

elterjedt az okostelefon, használata azért jellemzőbb az 56 évnél fiatalabb korosztályokra. A második 

leggyakrabban használt eszköz a notebook vagy laptop, melynek használata inkább az otthonhoz 

kötődik. Használata jellemzőbb a 16-35 évesekre, mint az 56 év felettiekre, valamint a felsőfokú iskolai 

végzettségűekre. Asztali számítógépet a megkérdezettek 60%-a használ, melynek felhasználási helye 

egyaránt jellemző otthon és a munkahelyen is, utóbbi azonban kicsit magasabb arányban. Ennek 

használata a férfiakra jellemzőbb, valamint a legalább középfokú végzettségűekre. Smart televíziót is 

hasonlóan magas arányban használnak a kutatásban résztvevők, ennek azonban specifikusan otthon 

található a felhasználási helye. Használata szintén a férfiakra jellemzőbb, valamint a 16-35 évesek is 

jelentősen magasabb arányban használják, mint az 56 év felettiek. A táblagép és okosóra használata 

nagyjából a válaszadók 30%-át érinti. A táblagépet jellemzően otthon használják, míg az okosóra 

használata nem specifikusan helyhez kötött, otthon és a munkahelyen egyaránt jelen van. A táblagép 

használói között nem látható különbség demográfiai szempontból, azonban okosórát a 16-35 évesek 

sokkal magasabb arányban használnak, mint az ennél idősebbek. A megkérdezett válaszadók átlagosan 

három eszközt használnak a felsoroltak közül. A használt eszközök átlagos száma a 16-55 év közöttiek 

körében magasabb, mint az ennél idősebbek körében. Valamint a közép- és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők is átlagosan több digitális eszközt használnak, mint az alacsony iskolai végzettségűek. 



 

Mindegyik vizsgált digitális eszközről elmondható, hogy otthon napi rendszerességgel használják a 

megkérdezettek, többségében naponta többször is. Ez az okostelefon esetében a leginkább 

szembetűnő, de az okos óra is kifejezetten egy olyan eszköz, melyet napjában többször használnak a 

válaszadók. 

 

A munkahelyen használt eszközök használati gyakorisága is nagyon hasonló képet mutat, mint az otthoni 

használat esetében. A legtöbb eszközt a munkahelyen is napi rendszerességgel, naponta többször is 

használják a megkérdezettek. Otthoni használat esetén a laptop és az asztali számítógép esetében is 

markánsabban jelenik meg a heti néhány alkalommal történő használat. Ez feltehetően abból adódik, 

hogy munkahelyi használatnál ezek az eszközök elengedhetetlenek a munkavégzéshez, így szükséges 

napi szintű használatuk. 



4.2 Informatikai jártasság 
A következőkben a válaszadók informatikai jártasságát vizsgáló kérdéseket ismertetünk, melyből 

kiderülhet, hogy ez a magas digitális eszközhasználat mennyire jár együtt az informatikai tudás magas 

szintjével. 

 

Valamivel több, mint a válaszadók harmadának van informatika, számítástechnika terén szerzett 

végzettsége, azonban a többség nem rendelkezik ilyen képzettséggel. Nem és életkor tekintetében nem 

látható eltérés a megkérdezettek között, azonban a közép- és felsőfokú végzettségűekre jellemzőbb, 

hogy ilyen képzettséggel is rendelkeznek, mint az alacsony iskolai végzettségűekre. 

 

A megkérdezettek IT eszközök használatával kapcsolatos jártasságát összességében jónak mondhatjuk, 

hiszen minden második ember arról számolt be, hogy saját megítélése szerint készségei átlagosak, 



további 37% pedig átlag feletti készségekkel rendelkezik ezen a téren. Az 56 év felettiek körében 

jelentősen magasabb azok aránya, akik úgy gondolják, hogy egyáltalán nem rendelkeznek ilyen 

készségekkel, illetve azok aránya is, akik úgy gondolják, hogy készségeik átlag alattiak. A 16-55 éves 

korosztályban jelentősen magasabb azok aránya, akik készségeiket átlag felettinek tartják, mint az 56 

évnél idősebbek körében. Ez egyébként a közép-és felsőfokú végzettségűekre is igaz, szemben az 

alacsony iskolai végzettségűekkel. 

 

Az otthon használt internet tényleges letöltési sebességéről a válaszadók valamivel több mint negyede 

nem rendelkezett információval. A nők körében magasabb ez az arány. A használt internet sebessége 

eléggé változatos képet mutat. A válaszadók 2%-a 10 Mbit/s sebességű internetet, míg 13%-uk 10-50 

Mbit/s sebességű internetet használ. Ötödük 50-100 Mbit/s sebességűt, míg további másik ötödük 100-

200 Mbit/s sebességűt. 16% azok aránya, akik 200 Mbit/s-nél gyorsabb tényleges letöltési sebességű 

internetet használnak otthonukban. 

Az informatikai tudás szintjét hivatott mérni a következő kérdés is, mely konkrét ismeretre vonatkozik. 



  

A válaszadók harmada tudja, hogy mi az a DNS szerver, 11%-uk viszont a rossz választ jelölte meg. A 

férfiak között nagyobb arányban vannak azok, akik a helyes választ jelölték meg, míg az alacsony és 

középfokú iskolai végzettségűek között azok aránya magasabb, akik a rossz választ jelölték. Azonban 

fontos kiemelni, hogy a megkérdezettek több mint fele nem tudja, mi az a DNS szerver, közülük azonban 

38% utánanézne, ha szükség lenne rá. 

Összességében a megkérdezettek informatikai tudása és jártassága megfelelőnek, átlagosnak 

mondható a válaszaik alapján, azonban fontos megjegyezni, hogy ez a jártasság többnyire nem hivatalos 

képzésből származik, hiszen a válaszadók mindössze 38%-a rendelkezik informatikai képesítéssel. 

Továbbá úgy tűnik, hogy a tudás hiányát utánanézéssel tudják pótolni, amennyiben szükséges. 

  



4.3 Internethasználati szokások 
A következő két kérdés az internet használatával kapcsolatos, illetve azt vizsgálja, hogy a különböző 

digitális megoldások milyen szerepet játszanak az ügyintézések során. 

 

Jól látható, hogy az internetet igen változatos célokkal használják és több tevékenységre is igen magas 

arányban. Első helyen a tájékozódás és információszerzés szerepel, de hasonlóan magas arányban 

említették a kommunikációs célú használatot is. Emellett azonban 80% feletti arányban említették az 

ügyintézést és a közösségi oldalak látogatását is. 70% feletti arányban említették a különböző 

szolgáltatások igénybevételét, az ügyfélkapu használatát és napi munkavégzést is. A szórakozás, 

közlekedés és tanulás már kevésbé népszerű cél, mint az előbbiek, azonban ezeket is több mint a 

válaszadók fele említette. A játékok szerepelnek az utolsó helyen, ilyen céllal a megkérdezettek 

mindössze negyede használja az internetet. Az internethasználatot illetően komoly eltérések láthatók 

az egyes korosztályok, valamint az iskolai végzettség szerint is. A 16-35 évesekre jellemzőbb, mint az 

ennél idősebbekre, hogy az internetet közösségi oldalak látogatására, szórakozásra, közlekedésre és 

játékra használják. A napi munkavégzés, ügyintézés és tanulás pedig a 16-55 évesekre jellemzőbb, mint 

az 56 év felettiekre. A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezőkről elmondható, hogy körükben 

kiemelkedő az internetet munkavégzésre, ügyintézésre, ügyfélkapus ügyintézésre, kommunikációra és 

tanulásra használók aránya. Azonban szinte az összes vizsgált területről elmondható, hogy az alacsony 

iskolai végzettségűek körében kevéssé jellemző használatuk, kivéve a közösségi oldalak látogatását és a 

játékokat. 

Ahogy az az internethasználati szokásokból is látszik, sokan használják hivatalos ügyek intézésére is. A 

következő ábrán az egyes szolgáltatókkal való kapcsolattartás formája látható, melyek között digitális 

kapcsolattartási formák is helyet kapnak. Ezt részletesen megvizsgálva, kiderülhet, hogy a mindennapi 

életben mekkora szerepe van valójában az online ügyintézésnek. 



 

A kérdőívben 11 különböző szolgáltatóval való kapcsolattartás formájával kapcsolatban kérdeztük a 

mosonmagyaróvári lakosokat. Az ábrán jól látható, hogy a közművek esetében a domináns 

kapcsolattartási forma a hagyományos postai levelezés és az online ügyintézés. Az áramszolgáltatás 

esetében az online ügyintézés van túlsúlyban, a vizsgált területek közül egyébként itt a legmagasabb 

ennek a kapcsolattartási formának a használati aránya. A hőszolgáltatóval való kapcsolattartásban is 

többen használják az online formát, a víz és hulladékszállítás esetében azonban a hagyományos postai 

levelezés szerepe valamivel nagyobb, mint az online formáé. A további vizsgált területek esetében a 

személyes és online ügyintézés a két fő kapcsolattartási forma. A közhivatali, oktatási és banki ügyek 

intézése esetén mindkettőnek hasonló szerepe van, míg az egészségügy, kulturális szolgáltatások és 

szociális ellátás esetében a személyes ügyintézés kap nagyobb hangsúlyt. Az egészségügy egy olyan 

terület, amelynél kivételes módon a telefonos ügyintézés megelőzi az online formát, azonban a 

személyes ügyintézés a leghangsúlyosabb, a vizsgált területek közül is kiemelkedő. A mobil applikáción 

keresztül történő ügyintézés szerepe a banki szektorban a legmagasabb, de a közösségi közlekedés és 

áramszolgáltatás területein is 10% felett van a használók aránya. A szolgáltatási területtől függetlenül, 

több helyen látható, hogy az online ügyintézést inkább a fiatalabb korosztályok (16-55 év közöttiek) 

részesítik előnyben, valamint azok, akiknek iskolai végzettsége felsőfokú. A mobil applikációk használata 

pedig inkább a legfiatalabb, 16-35 éves korosztályra jellemzőbb, több területen is. Az online 

ügyintézéssel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az elmúlt két évben nagyobb szerepet kapott a 

koronavírus világjárvány miatt, hiszen a személyes kapcsolattartási formák háttérbe szorultak, illetve 

többször korlátozásra kerültek. Éppen emiatt számos szolgáltatás esetében akár a korábbiaknál 

szélesebb körben is elérhetővé vált az online ügyintézés lehetősége, melyet láthatóan a megkérdezettek 

is számos helyen igénybe vettek. 

  



4.4 Technológiai fejlődés iránti nyitottság 
A fejezet utolsó részében a különböző technológiai vívmányok és megoldások használata iránti 

nyitottságot vizsgáljuk, melyet több kérdésen keresztül fogunk bemutatni. 

  

A legkorszerűbb informatikai technológiák alkalmazását a válaszadók jelentős többsége fontosnak tartja 

a település és az ország jövője szempontjából. Minden második ember pedig kifejezetten fontosnak 

gondolja ezt. A férfiak átlagosan fontosabbnak tartják az ilyen irányú fejlesztést, mint a nők, életkor 

szerint azonban nem látható különbség a válaszadók között. 

 

Az önvezető autókkal szemben azonban már nagyobb ellenállás látható a válaszadók részéről, 42%-uk 

saját bevallása szerint soha nem utazna ilyen autóban. További 43%-uk pedig csak akkor, ha már 

elterjedt lesz ez a technológia. A megkérdezettek csupán 6%-a az, aki akár már most is utazna önvezető 



autóban. A 36-55 év közöttiek körében magasabb azok aránya, akik soha nem utaznának ilyen autóval, 

mint az ennél idősebbek körében. 

  

Az olyan új technológiai megoldásokkal – mint az önvezető autók – kapcsolatos közegészségügyi 

hatásokkal szemben a válaszadók komoly aggodalmat támasztanak. Minden második megkérdezett 

aggasztónak tartja, hogy nem vizsgálják az ilyen fejlesztések esetleges negatív hatásait, és további 38% 

közepesen aggódik emiatt. A nők átlagos aggodalma magasabb ezzel kapcsolatban, mint a férfiaké. 

 

A kérdőív fenti kérdésénél arra kértük a válaszadókat, hogy képzeljenek el egy olyan világot, melyben 

minden digitalizálva van. A megkérdezettek háromnegyede úgy gondolja, hogy egy ilyen világban 

kiszolgáltatott lenne. A nők körében magasabb azok aránya, akik határozott igennel válaszoltak erre a 

kérdésre, míg a 16-35 évesek körében azok aránya kiemelkedő a többi korosztályhoz képest, akik 



egyáltalán nem gondolják azt, hogy kiszolgáltatottá válnának. A válaszadók 62%-a nem szeretne ilyen 

világban élni – ennél az állításnál a legnagyobb egyébként a határozott igenek aránya. A nők körében itt 

is jelentősen magasabb a határozott igenek aránya, mint a férfiak körében. A férfiak és a 16-35 év 

közöttiek körében pedig azok aránya magasabb, akik nem aggódnának biztonságuk miatt egy teljes 

mértékben digitalizált világban. Legkevésbé azzal az állítással értenek egyet a megkérdezettek, hogy 

megnehezítené életüket a nagy mértékű digitalizáció. A nők és a 35 év felettiek körében magasabb azok 

aránya, akik nehezítő körülményként tekintenek a digitalizációra. Összességében tehát az mondható, 

hogy a nők sokkal kevésbé elfogadóak egy ilyen nagy mértékben digitalizált világgal szemben, mint a 

férfiak. 

Végezetül egy olyan kérdést mutatunk be, melyben egy szinte sci-fi szerű világról fogalmaztunk meg 

állításokat, mely szintén a technológiai újítások elfogadottságát hivatott vizsgálni. 

 

Összességében az látható, hogy ezek az utópisztikus állítások nem igazán szimpatikusak a válaszadók 

számára, nem szívesen élnének ebben az elképzelt világban. Leginkább a fejlett technikai eszközök 

mindennapi használatát tudnák elképzelni, azonban még erre is csak a válaszadók harmada mondta azt, 

hogy szívesen élne ilyen világban. Ezzel az elképzeléssel a férfiak és a 16-35 évesek szimpatizálnak 

nagyobb mértékben. Az emberi fejlettségi szintű mesterséges intelligencia használatának gondolata 

nagyon hasonló megítélést kapott mind a munkahely, mint pedig az otthoni használat tekintetében. A 

férfiak e tekintetben is nyitottabbak, közöttük magasabb azok aránya, akik szívesen élnének ilyen 

világban. Az emberszerű robotokkal való együttélés gondolata minden második ember számára 

elképzelhetetlen, egyáltalán nem szeretnének ilyen világban élni. A férfiak a robotokkal szemben is 

elfogadóbbak, körükben magasabb azok aránya, akik szívesen élnének egy olyan világban, ahol a 

robotok a mindennapi élet részei. A legnagyobb ellenszenvet a teljes digitalizáció váltotta ki a 

megkérdezettekben, háromnegyedük nem szívesen élne egy minden szinten digitalizált világban. Habár 

az utópisztikus világ minden egyes aspektusa kedvezőbb megítélésnek örvend a férfiak körében, azért 

fontos megjegyezni, hogy az átlagos megítélés a férfiak körében is alacsony, szinte mindegyik állítás 3 

alatti átlaggal bír. 



A technológiai fejlettség iránti nyitottságot összegezve az látható, hogy bár a megkérdezettek nyitottak 

az új technológiák irányába, szükségesnek tartják, azért tartanak is tőle. Ellenszenvük különösen erős a 

túlzott digitalizációval szemben, mely aggodalommal, félelemmel tölti el őket. 

  



5 Kiszolgáló város 

5.1 Életminőséget befolyásoló tényezők 
 A kérdőív ezen fejezetében az életminőséget befolyásoló tényezőket vizsgáltunk, valamint a városban 

található zöldterületekkel kapcsolatos véleményeket. Elsőként vizsgáljuk meg, hogy a különböző 

környezettudatos, zöld szempontok mennyire játszanak fontos szerepet az emberek életminőségében, 

valamint a város jövője szempontjából. 

 

A környezettudatos életvitel és a szelektív hulladékgyűjtés kifejezetten fontosak a válaszadók számára 

életminőségük szempontjából. A szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék otthoni hasznosítása az 56 évnél 

idősebbek körében átlagosan fontosabb, mint az ennél fiatalabbak körében. Ugyanez igaz a közép- és 

felsőfokú iskolai végzettségűekre az alacsony iskolázottságúakkal szemben. A megújuló energia 

használata (a háztartásban is) és a térségben megtermelt élelmiszerek fogyasztása is igen fontos. 

Legkevésbé a közösségben való aktív részvételt ítélik fontosnak a megkérdezettek saját életük 

szempontjából. A nőkről elmondható, hogy az összes vizsgált szempontot átlagosan fontosabbnak 

tartják, mint a férfiak. 

Ahogy a fenti ábrán is jól látszik, a vizsgált szempontokat a város jövője szempontjából fontosabbnak 

tartják a megkérdezettek, mint saját életük szempontjából. Itt azonban első helyen a szelektív 

hulladékgyűjtés szerepel, melyet a megkérdezettek 81%-a tart nagyon fontosnak (szemben a saját 

életük terén mért 64%-kal). A saját élet tekintetében első helyen szereplő környezettudatos életvitel itt 

a második helyen szerepel, azonban akárcsak a szelektív hulladékgyűjtés esetén, itt is magasabb a 

szempontot nagyon fontosnak tartók aránya. 90% feletti azok aránya, akik fontosnak tartják a 

környezettudatos életvitel és a megújuló energiaforrások használatát a város jövője szempontjából. 

Akárcsak a többi szempontot, a térségben megtermelt élelmiszerek fogyasztását és a közösségben való 

aktív részvételt is fontosabbnak tartják a megkérdezettek a város jövője szempontjából, mint saját 

életminőségük szempontjából. A nőkről elmondható, hogy a város szempontjából is átlagosan 

fontosabbnak ítélik az összes vizsgált szempontot, mint a férfiak. 



5.2 Városi zöldterületek használata 
A fejezet további részében a Mosonmagyaróváron található zöldterületekkel, parkokkal kapcsolatban 

szeretnénk megismerni a válaszadók véleményét. Elsőként arról kérdeztük őket, hogy milyen gyakran 

látogatják ezeket a területeket. 

 

A megkérdezettek válaszaiból az derül ki, hogy minden második válaszadó legalább heti 

rendszerességgel látogatja a városi zöldterületeket, parkokat. Közülük 14% naponta teszi ezt. További 

14% kéthetente, míg 33% havonta vagy ritkábban időzik a parkokban. Mindösszesen 3% az, aki saját 

bevallása szerint sosem látogatja ezeket a helyszíneket. A parkok látogatása nemtől, életkortól és iskolai 

végzettségtől is függetlennek mondható, nem látható jelentős eltérés a válaszadók között. 

 



A parkokat többféle céllal lehet látogatni, de a szabadidő eltöltése és rekreációs séta a legnépszerűbbek 

a megkérdezettek körében. Utóbbi tevékenység kiemelkedően magas arányban jellemzi az 56 év feletti 

korosztályt. A kültéri közösségi és kulturális programokon való részvétel, valamint a testedzés is 

megjelenik, mint cél, de népszerűségük elmarad a szabadidő eltöltés és rekreációs séta említési aránya 

mellett. 

Arról is megkérdeztük a városlakókat, hogy mivel lehetne vonzóbbá tenni számukra a belváros 

zöldfelületeit, ennek eredményét mutatja a következő diagram. 

 

A megkérdezettek válaszai igen változatos képet mutatnak a belvárosi parkok fejlesztési irányait illetően. 

Legtöbben a sétautak fejlesztését említették, melyet a válaszadók kétharmada vonzónak találna. A 

közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében jelentősen magasabb ennek a 

fejlesztésnek az említési aránya, mint az alacsony végzettségűek körében. A többség szívesen látna több 

szolgáltatást a környéken, valamint örülnének a közvilágítás további javításának is. Emellett a 

természetes vízfelületek jobb kihasználtságát és a gyakoribb kültéri programokat is több, mint a 

válaszadók fele említette, mint lehetséges fejlesztést. Az utcabútorok kihelyezése és a zenepavilon 

létesítése a legkevésbé népszerű fejlesztési javaslat a megkérdezettek körében. A játszóterek és 

testedző eszközök kihelyezése a nők, valamint a 16-55 év közöttiek körében népszerűbbek. 

  



6 Zöldülő város 

A zöldülő város fejezetben három nagyobb témával foglalkozunk részletesebben, melyek az 

energiatermelés- és felhasználás, a klímaváltozás és a közlekedés, annak is főként zöld aspektusai.  

6.1 Energiatermelés- és felhasználás 
Elsőként az energiafelhasználás témakörével foglalkozunk részletesen, melyből kiderül, hogy mit 

gondolnak a megkérdezettek az energiaszolgáltatóktól való függetlenedésről, a megújuló energiák 

használatáról, valamint megismerhetjük energiahasználati szokásaikat is. 

 

A megkérdezettek jelentős többsége fontosnak tartja a környezetet nem károsító energiatermelést. 

Háromnegyedük kifejezetten fontosnak gondolja ezt. A nők átlagosan fontosabbnak tartják ezt a 

szempontot, mint a férfiak, valamint ugyanez mondható el az 56 év felettiekről, a 16-35 évesekkel 

szemben. 



  

A válaszadók többsége azt is fontosnak tartja, hogy települése függetlenedjen a külföldi 

energiaszolgáltatóktól. Valamivel több, mint felük gondolja úgy, hogy ez kifejezetten fontos lenne. Ez a 

vélemény igen egységesnek mondható a megkérdezettek között, hiszen sem nem, sem életkor, sem 

pedig iskolai végzettség szempontjából nincs különbség a válaszadók között. Az energiaszolgáltatótól 

való függetlenedésről megkérdeztük a város lakosait egyéni szintre vonatkozóan is. 

 

A függetlenedést láthatóan nem csak település szinten, hanem egyéni szinten is fontosnak tartják, a 

válaszadók 86%-a szeretne függetlenedni energiaszolgáltatójától. Ha anyagilag megengedhetnék 

maguknak, akkor szívesen modernizálnák lakásuk energiaellátását és hőszigetelését is, ami arra utalhat, 

hogy ez inkább pénz és nem szándék kérdése. 



 

A megkérdezett mosonmagyaróvári lakosok ötöde számára megfizethetetlen lenne a gázárak infláción 

felüli 70%-os áremelése, valamint további 34% számára is komoly anyagi megterhelést jelentene. Így 

tehát az látszik, hogy minden második válaszadó csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudná 

kifizetni ezt a magas árat. Figyelembe véve azok arányát, akik nem használnak gázt, az látszik, hogy a 

többség számára ez az emelés gondot jelentene. 

A következőkben az energiahatékonyságot növelő fejlesztésekkel, egyedi környezettudatos 

megoldásokkal foglalkozó kérdéseket mutatunk be. 

 

A megkérdezett válaszadók 90%-a rendelkezik valamilyen környezettudatos eszközzel, megoldással 

otthonában, melyek közül a legnépszerűbb a házi komposztáló, mely minden második válaszadó 

háztartásában megtalálható. A házi komposztálást az 56 év felettiek körében jelentősen többen végzik, 



mint az ennél fiatalabb korosztályokban. Természetesen fontos megjegyezni a komposztálással 

kapcsolatban azt is, hogy társasházi, lakótelepi körülmények között ennek megvalósítására jóval 

kevesebb lehetőség adott. A különböző okos eszközök is szerepet kapnak a környezettudatos otthon 

megteremtésében, okos fogyasztásmérőt 27%, okos lakás irányító rendszert 12%, míg okos, családi ház 

telkét fenntartó rendszert 8% használ. A 16-35 évesek körében többen használnak okos lakás irányító 

rendszert, mint az 56 év felettiek körében. A tudatos otthon-tájolás és klímatudatos növénytelepítés a 

válaszadók ötödére jellemző, míg a megújuló energia használata 18%-ra. 7% a járműhasználattal próbál 

környezettudatos lenni, míg 5% egyéb megoldásokat eszközöket említett. Az egyéb válaszok között 

legtöbben a szelektív hulladékgyűjtést említették, valamint a ledes izzók használatát a háztartásban. 

A kutatásban arra is kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezettek milyen tüzelőanyagot használnak a 

fűtéshez. Ennek megoszlását mutatja a következő ábra. 

 

A fűtésre használt tüzelőanyag elsődlegesen a földgáz, melyet a válaszadók kétharmada használ 

háztartásában. Emellett azonban a tűzifával fűtők aránya is magas, majdnem a megkérdezettek 

harmada fűti ezzel otthonát. Távhőt a válaszadók 16%-a használ fűtésre, míg vezetékes elektromos 

áramot 13%. A megújuló energiával történő fűtés mértéke nem számottevő. 

A következőkben kifejezetten a megújuló energia használattal kapcsolatos kérdések következnek. 



 

A kutatásban résztvevő mosonmagyaróvári lakosok ötöde számolt be arról, hogy használ megújuló 

energiát. Ez jellemzően napelemet és fatüzelésű kályhát jelent, emellett azonban a napkollektor és 

geotermikus hőszivattyú is megjelenik, mint alternatív energia, azonban csak nagyon kis mértékben. A 

megújuló energia használata átlagosan az energiafogyasztás 52%-át teszi ki. A használat mértéke 

változatos képet mutat és természetesen nagyban függ az egyéni lehetőségektől. A felsőfokú iskolai 

végzettségűek körében magasabb, mint a középfokú végzettségűek körében azok aránya, akik az 

energiafelhasználásuk 76-100%-át biztosítják megújuló energiával. 

 

A megkérdezett válaszadók 11%-a rendelkezik napelemmel, azonban rajtuk kívül minden válaszadó 

tervezi tetőre építhető napelem vásárlását a jövőben. Közel felük az elkövetkező pár évben tervez ilyen 

irányú fejlesztést, míg 5% épp most készül erre a beruházásra. 38% azok aránya, akik önállóan nem 



dönthetnek ilyen volumenű fejlesztésekről, azonban nyitottan állnak a kérdéshez, és ha csak rajtuk 

múlna, akkor pár éven belül napelemet szereltetnének lakóépületük tetejére. 

 

A napelem mellett további energiahatékonysági, környezettudatos megoldások alkalmazására is 

kíváncsiak voltunk, ezek láthatók a fenti ábrán. A válaszadók negyede számolt be arról, hogy lakóhelyén 

van a csapadék megtartására és újrahasznosítására szolgáló létesítmény. Szintén a megkérdezettek 

negyede számolt be az elmúlt 5 évben történt zöldfelület növelést célzó fejlesztésről, lakóháza 

környezetében. Energiahatékonyságot javító felújítások azonban ennél nagyobb számban történtek, 

hiszen minden második válaszadó számolt be lakóépületének ilyen irányú felújításáról. 

  



6.2 Klímaváltozás és hatásai 
A kérdőívben a klímaváltozással és annak hatásaival kapcsolatban is kérdeztük a válaszadókat, a 

következőkben pedig ezt a kérdéskört járjuk végig válaszaik alapján. 

 

A klímaváltozás kérdését a válaszadók többsége szerint komolyan kell venni, fontos probléma. 23% úgy 

gondolja, hogy jobb lenne komolyabban kezelni ezt a problémát, 36% viszont már sürgetőnek tartja. 

További 28% szerint a klímaváltozás létkérdés és akár katasztrófa is lehet belőle. A bizonytalankodók 

aránya alacsony és szintén nagyon kevesen vannak azok is, akik úgy gondolják, hogy nagy túlzás, ahogy 

a klímaváltozás jelentőségét beállítják. A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében magasabb 

azok aránya, akik sürgetőnek tartják a problémát. A nők között pedig azok aránya magasabb, mint a 

férfiak között, akik azt mondják, hogy jobb lenne komolyabban venni a klímaváltozás problémáját. 

 



A megkérdezett mosonmagyaróvári lakosok többsége saját bőrén is érezte már a klímaváltozás hatását 

az elmúlt 5 év során. Minden második válaszadó az átlaghőmérséklet emelkedéséről számolt be, de 

sokan említették még a csökkenő mennyiségű csapadékot és a szélviharokat is. A felsőfokú iskolai 

végzettségűek körében magasabb azok aránya, akik csökkenő csapadékról számoltak be, mint az ennél 

alacsonyabb végzettségűek körében. Az alacsony és középfokú végzettségűek között magasabb 

arányban vannak olyan válaszadók, akik egyáltalán nem számoltak be az éghajlatváltozás 

következményeként értelmezhető eseményről az elmúlt 5 évben. 

 

A következményeket illetően legtöbben olyan személyes tapasztalatokról számoltak be, mint például 

kidőlt fák, leszakadt vezetékek, lehulló cserepek, állandó öntözés. Sokan érzékelték az egyre kevesebb 

csapadékot és a csapadék egyenlőtlen eloszlását is. Többen említették a hirtelen, egyszerre lezúduló 

csapadék által okozott károkat. A hőhullámok, a forró nyár és az egyre gyakoribb szélviharok is 

szerepelnek a megkérdezettek beszámolóiban. De többen említik az eltűnő, lerövidült évszakokat, mely 

a mezőgazdasági termés minőségét és mennyiségét is negatívan befolyásolja. Többen számoltak be a 

kiskertekben megjelenő növénytermesztéssel kapcsolatos problémákról is. Látható tehát, hogy az 

éghajlatváltozás következményei már a mindennapok szintjén is érzékelhetőek, így nem meglepő, hogy 

az emberek fontos problémának tartják. 

  



A Mosonmagyaróváron fennálló legfontosabb környezetvédelmi problémákról is megkérdeztük a 

válaszadókat, melynek eredményét a következő ábra mutatja. 

 

A válaszadók ötöde a sok autót és nagy forgalmat említette, mint legfontosabb környezetvédelmi 

probléma. Ezzel összefüggően a légszennyezettség és zajterhelés is megjelent a megfogalmazott 

problémák között. A zöldterületek felszámolását is sokan említették, mely szoros összefüggésben van a 

szintén említett társasházak építésével és a zsúfoltsággal. Mindezek mellet azonban többen 

panaszkodtak a hulladékkal, hulladék kezeléssel kapcsolatos problémákra is. Kritikát fogalmaztak meg a 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül kialakuló szeméthegyekkel és a gyűjtők ürítésével kapcsolatban. 

Továbbá az utcai szemetelés is komoly probléma a helyiek szerint. A nők körében többen említették a 

zöldterületek felszámolását problémaként, mint a férfiak körében. A férfiak között pedig nagyobb 

arányban került említésre a légszennyezés és a vegyes tüzelésű fűtési megoldások okozta környezeti 

problémák. Az 56 év felettiek körében magasabb a zajterhelést említők aránya, mint a 36-55 évesek 

körében. A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében többen említették a légszennyezést és 

sok autót, mint a középfokú végzettségűek körében. 

  



6.3 Közlekedés 
A következőkben a közlekedéssel kapcsolatos kérdések eredményeinek ismertetése következik. 

 

A megkérdezett városlakók jelentős többsége rendszeresen használ személygépkocsit. A férfiak, 

valamint a közép-és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők között magasabb a rendszeres gépkocsi 

használók aránya. A 36-55 év közöttiek körében is magasabb ez az arány, mint az 56 év felettiek körében. 

Az autóhasználók átlagosan 1,2 személygépkocsival rendelkeznek, 58%-uknak csak egy autója van. A 

megkérdezettek 13%-a rendelkezik 2 autóval, de az ennél több gépkocsival rendelkezők aránya nem 

számottevő. A férfiak átlagosan több autóval rendelkeznek, mint a nők. A felsőfokú iskolai végzettségűek 

átlagosan kevesebb autóval rendelkeznek, mint az ennél alacsonyabb végzettségűek. A válaszadók 

jelentős többsége nem tervezi a használatában lévő autók számának növelését a következő három 

évben. A 16-35 év közöttiek körében azonban magasabb arányban vannak azok, akik gépkocsi vásárlását 

tervezik, mint az 56 évnél idősebbek körében. 



 

A megkérdezett válaszadók többsége elektromos és hibrid autót is vásárolna magának egy éven belül, 

amennyiben ezt anyagilag megengedhetné magának. A hibrid autót többen választanák, illetve már 

többen rendelkeznek jelenleg is hibrid autóval, mint elektromossal. A nők között nagyobb arányban 

vannak azok, akik szívesen vennének elektromos autót. A közép és felsőfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezők körében pedig a hibrid autót szívesen vásárlók aránya magasabb, mint az alacsony iskolai 

végzettségűek körében. 

 

A kutatásban résztvevő városlakók többsége szokott kerékpárt használni, melynek elsődleges célja a 

hétvégi szabadidős tevékenység és a hétköznapi közlekedés. Vannak olyanok is, akik pedig sportolási 

céllal használják kerékpárjukat. A férfiakra jellemzőbb, hogy hétvégi szabadidős tevékenység és sport 



céljával használják ezt az eszközt, míg az 56 év felettiekre a hétköznapi közlekedésre való használat a 

jellemzőbb. 

 

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése minden vizsgált szempontból fontosnak tűnik a válaszadók 

számára. Véleményük szerint a legfontosabb fejlesztendő terület a biztonságos és kényelmes 

kerékpárutak építése. Emellett hasonlóan fontos terület lenne a kerékpárhálózat bővítése és a városon 

kívüli kerékpáros túraútvonalak kiépítése is. Habár a különböző kapcsolódó építmények és 

szolgáltatások kiépítése kevéssé fontos az útvonalak kialakításához képest, azért még ezek is igen fontos 

fejlesztendő területnek tekinthetők. A nők átlagosan fontosabbnak ítélték meg az összes vizsgált 

szempontot, mint a férfiak, a városon kívüli kerékpáros túraútvonalak kiépítésének kivételével. 

 



A különböző környezetbarát alternatív közlekedési eszközök használatának gyakorisága változatos képet 

mutat. A megkérdezettek közel negyede napi rendszerességgel használ valamilyen alternatív 

közlekedési eszközt. Ez a tevékenység a nőkre jellemzőbb, mint a férfiakra. További 18%-uk hetente 

több alkalommal, 43%-uk viszont csak ennél ritkábban. 16% azok aránya, akik egyáltalán nem használnak 

ilyen eszközöket.  

  



7 Prosperáló város 

A kutatás eredményeiből készített tanulmány utolsó fejezetében a helyben termelt élelmiszerekkel, 

különböző termékekkel kapcsolatban voltunk kíváncsiak az emberek szokásaira. 

 

A megkérdezett válaszadók jelentős többsége élelmiszereket ismer a térségben létrehozott termékek 

közül, azon belül is többen említették a zöldséget, gyümölcsöt. A különböző használati tárgyak és 

kézműves termékek is viszonylag ismertnek mondhatók. A nők között magasabb arányban vannak a 

használati tárgyakat ismerők, míg a férfiak között az egyéb élelmiszert, italt ismerős vannak túlsúlyban. 

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők között magasabb arányban vannak az egyéb 

élelmiszereket és a műalkotásokat ismerők. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők körében 

magasabb azok aránya, akik egyáltalán nem ismernek helyben termelt, készített termékeket. 



 

Jól látható, hogy a helyben készített termékek elsődleges vásárlási helye a piac, melyet a 

megkérdezettek 76% látogat ilyen céllal. A piacon történő vásárlás az 56 év felettiekre jellemzőbb, mint 

a 36-55 évesekre. Emellett azonban sokan vásárolnak közvetlenül a termelőnél, alkotónál is. Utóbbi a 

felsőfokú iskolai végzettségűekre jellemzőbb. Az internetes felületen keresztül történő vásárlás kevéssé 

jellemző, mindössze a megkérdezettek ötöde vásárol ilyen formában helyi termékeket. Ez a vásárlási 

mód a nőkre és a 16-35 évesekre jellemzőbb.  


