
1.1. Igényfelmérő közvélemény-kutatás

A  Zuglói  Sport-  és  Rendezvényszervező  Nonprofit  Kft.  közreműködésével  2016

októberében kérdőíves közvélemény-kutatást végeztünk, mely során a következőket

mértük fel a sportközpontot látogatók között:

1. Mit mondana, mi jellemző a pályákra, ha a sporttelep funkcióját kellene leírni?

2. Milyen célból látogatják a sporttelepet?

3. Milyen gyakran látogatják a sporttelepet, egyedül vagy társasággal?

4. Mennyire  tájékozottak  a  sporttelep  ügyeivel  kapcsolatban,  és  honnan  szokott

tájékozódni a sporttelepen zajló programokról?

5. Melyek azok a létesítmények, amiket a legjobban szeret a területen?

6. Mit tart a legnagyobb fejlesztendő problémának a sportpálya területén?

7. A  felsorolt  újonnan  javasolt  fejlesztési  programok  közül  (amit  a  pályázati

anyagban  alább  részletesen  kifejtünk)  mit  kellene  1  /  3  /  5  éven  belül

megvalósítani?

8. Milyen egyéb javaslatai észrevételei vannak?

A  felmérés  kapcsán  vizsgáltuk  a  kérdőívet  kitöltők  korosztályos  és  nem  szerinti

eloszlását  is.  Az  alábbi  leírásban  részletesen  ismertetjük,  hogy  a  területet  használó

lakosság, mely problémákat tartja a legjelentősebbnek, illetve rövid és hosszabb távon, mi

az,  amit  itt  legjobban  megvalósulni  szeretne  látni  a  fejlesztések  kapcsán.  (A  részletes

eredményeket külön csatoljuk.)

Az  adott  válaszok  összegzéséből  a  következő  főbb  tények  állapíthatók  meg:  a

Mogyoródi úti sporttelepet – amellett, hogy ideális rendezvény helyszín a Rákos-patakhoz

közel –, a zuglóiak leginkább a sportolásra nyitott, ingyen látogatható, nagy potenciállal

rendelkező  zöldfelületnek tekintik,  amely  ideális  helyszíne tud  lenni  az  egyéni  és

közösségi mozgásfejlesztésnek egyaránt.  A terület  adottságait  kihasználó látogatók zöme

heti  rendszerességgel jön  ide  sportolni,  leginkább  kisebb-nagyobb  társasággal.  A

sporttelepen zajló  programokról  a  környéken élők  leginkább  plakátokon,  szórólapokon,

illetve  ismerősökön,  családtagokon,  valamint  a  kerületi  honlapon,  portálokon

keresztül tájékozódnak. 

A kutatás jó visszajelzést adott a jelenleg már megépült pályák kihasználtságáról, az

eddigi  fejlesztés  eredményességéről  is.  Legtöbben  a  füves  focipályát,  a  futópályát

(felújítandó), és a street workout, illetve a Görzenál (orange ramp) pályát szeretik használni.

Továbbá  nagy  pozitívum,  hogy  minden  szolgáltatás  ingyenes,  nagy  a  szabad  terület,

nyugodt zöld környezet, mindenre elegendő hely áll rendelkezésre, egyszerre több sportág is

művelhető illetve  amellett,  hogy könnyen megközelíthető,  van parkoló is,  és a sporttelep

folyamatosan  nyitva  van.  A  személyzet  segítőkész,  állandó  a  portaszolgálat,  a  terület

rendezett, családcentrikus programok szervezhetők.

A közvélemény-kutatás során felmerült, a jelenlegi állapottal és használattal kapcsola-

tos főbb lakossági problémák a következők:



 igény van rá, hogy a fenntartást részben társadalmasítani kellene,

 a futópályát a korábban már felsorolt okok miatt fel kell újítani,

 további igény van a sporteszközök fejlesztésére, újabbak kihelyezésére,

 a klubház megépülésével megoldódik sok olyan probléma, amit szintén jeleztek az

idelátogatók, pl.: a wc, pelenkázó, értékmegőrző, büfé, telefon, öltöző, és zuhanyzó

stb. létesítése iránti igények,

 sokan jelezték, hogy szeretnének a kisgyermekek számára is játszóteret látni a terü-

leten,

 nagyobb zártkörű szervezett rendezvények megtartására is igény van, amit megfelelő

infrastruktúrával – így nagyméretű szabadtéri színpaddal, hangosítással is el kell lát-

ni,

 probléma még az árnyékolt felületek hiánya. 

Zugló  Önkormányzata  a  mindennapos  testnevelés  kötelező  bevezetését  követően

szembesült azzal a problémával, hogy a kötelező testnevelésórák megtartásának szabadtéri

lehetőségei,  főként  infrastrukturális  feltételei  nem  adottak  minden  kerületi  általános

iskolában,  továbbá több helyen  nem megoldható  a  fejlesztés.  Ezért  az  Önkormányzat  a

kerületi sportolási lehetőséget biztosító, iskolán kívüli területek felújítását, bővítését határozta

el. A kerületi iskolákba járó gyermekek igényeinek megismerésével felmérte, hogy a kamasz

és  fiatalkorú  lakosság milyen  sporttevékenységet  részesít  előnyben,  milyen

sporteszközökre  lenne  szükségük,  amelyek  az  egészségmegőrző  funkciójukon  túl  az

élményszerű együttlétet is biztosítja ennek a generációnak. A felmerült igények alapján jött

létre a 2014-es évben megvalósult görkorcsolyapálya, gördeszka és BMX pálya, streetball

pálya, kosárlabdapálya valamint a street workout pálya is. 

Megjelenő további igény azonban, hogy a fiatal, sportolni vágyó diákok és gyermekek

mellett  a felnőtt és idős lakosság sportolási igényei is ki legyenek elégítve.  Jelenleg

nem található a kerületben olyan, kifejezetten a senior korosztály számára kiépült szabadtéri

fitneszpark, ahol az idősebb korosztály is sportolhat, szabadtéri mozgást végezhet. A kerü-

letben működő civil szervezetek és egyesületek túrák, közösségi sportprogramok szervezé-

sével nyújtanak lehetőséget az idősebb korosztály számára. Más kerületekben már kiépítés-

re kerültek az idősek játszóterei, amelyek kültéri fitnesz eszközök kihelyezésével nyújtanak

lehetőséget szabadtéri sportolásra. A pályázati programtervnek éppen ezért egyik fontos ele-

me egy komplex szenior fitnesz pálya kiépítése. Jelenleg az idősebb lakosságnak szóló,

elérhető sportolási kezdeményezés a Nordic walking, amely keretében a résztvevő idősek

nagyobb távú sétákat tesznek a kerület zöld övezeteiben. A séta során a Mogyoródi úti kö-

zösségi sportpálya körül található salakos futópályát is érintik. Zugló Önkormányzata fontos

feladatának tartja az idősebb lakosság igényeinek kielégítését – így különösen nagy figyel-

met fordított a kerületi idősügyi stratégia létrehozására, melynek értelmében törekszik előse-

gíteni az aktív időskor pozitív megélésének lehetőségeit is. 




