
A Csepeli közpark második
igényfelmérésének eredményei

A vázlattervek véleményezése



− Kérdőív kitöltése: 2022.02.03. és 02.28. között 

− Módszer: online kvantitatív kérdőív

− Minta: 598 kitöltő, nem reprezentatív

− 49% nő, 51% férfi

− 59% XXI. kerületi

− 61% felsőfokú végzettségű

− 34% érettségizett
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Módszer és a válaszadók demográfiai összetétele

Ahol az eredményekben a csepeli lakosság véleménye eltérő, azt a megfelelő helyen jeleztük
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A Duna parton elterülő erdő (galériaerdő) természetközeli állapotban
történő bemutatása.

Nyílt, nagy zöldfelületek létesítése a városi közparkban. Egy, a park kijelölt részén kutyások által szabadon használható terület
(zárt kutyafuttatókon kívül), ahol póráz nélkül mozoghatnának a

kutyák.

Mennyire tartja hasznosnak az alábbi tervezett funkciókat?
(1 – egyáltalán nem hasznos 5 – teljes mértékben hasznos)

Válaszolt: 589

Teljes mértékben hasznosnak tartom. Inkább hasznosnak tartom. Közepesen hasznosnak tartom. Inkább nem tartom hasznosnak. Egyáltalán nem tartom hasznosnak. 3

Tervezett funkciók

− A galériaerdő természetközeli állapotban történő bemutatása és a nyílt, nagy zöldfelületek egyértelmű 
támogatottságnak örvendenek a kitöltők körében. A szabad kutyafuttató a nem kutyások által is elfogadható.

Átlag: 4,7 Átlag: 4,7
Átlag: 4
Kutyatartók: 4,5
Nem kutyások: 3,7



− A kitöltők kb. kétharmada igényelne strandot, 47% egy kisebb, 22% nagyobb területű strand kialakítását tartja indokoltnak.

− A válaszadók több mint fele (55%) venné igénybe a strandot, ebből mindössze 18% használná rendszeresen, 37% pedig 
alkalmanként. A megkérdezettek másik fele (45%) várhatóan egyáltalán nem venné igénybe.

− Akik nem tartják indokoltnak strand kialakítását, azoknak 5%-a mégis alkalmanként igénybe venné, ha lenne rá lehetőség. Akik 
igényelnének strandot, azoknak kb. harmada (35%) azonban várhatóan nem használná azt.

− A csepeli lakosok némileg kevesebben (64%) igénylik a strandot és kevésbé is vennék azt igénybe. 
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Tervezett funkciók

45%

37%

18%

Amennyiben lehetőség lenne strandolásra, igénybe 
venné Ön a strandot?

Válaszolt: 589

Várhatóan nem venném igénybe.

Alkalmanként venném igénybe.

Rendszeresen igénybevenném.

Csepeliek: 48% 

47%

22%

31%

Egy kisebb területű strand
kialakítása indokolt, ami nem

jár jelentős környezeti
beavatkozással.

Mindenképp legyen nagyobb
területű strand.

Semmilyen strand kialakítása
nem indokolt.
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Ön mennyire igényli a dunai fürdési, strandolási 
lehetőséget?
Válaszolt: 588

A kitöltők 69%-a, a csepeliek 64%-a  szeretne strandot.

Csepeliek: 36% 
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Streetfood egységek Büfé Kisebb étterem Bár Nagyobb étterem Egyéb Semmit
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Milyen vendéglátó egységeket látna szívesen a közparkban?
Válaszolt: 589

5

Tervezett funkciók

− A kitöltők leginkább streetfood egységeket (71%), büféket (62%) és kisebb éttermet (48%) látnának szívesen 
a parkban. A válaszadók 7%-a egyáltalán nem szeretne vendéglátó funkciót a parkba.

Pl. Kávézó, 
fagyizó
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Tervezett funkciók

− A válaszadók négyötöde szívesen látna görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas parkot, a válaszadók több, 
mint fele (53%) inkább egy kisebb területűt. 

− Mindössze 20% zárkózik el a görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas park létesítésétől.

53%

26%

20%

Milyen méretű görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas parkot látna szívesen a Csepeli 
közparkban?

Válaszolt: 590

Szívesebben látnék kisebb görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas
parkot

Szívesebben látnék nagyobb görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas
parkot

Egyáltalán ne legyen görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas park
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Tervezett funkciók

− A válaszadók kb. négyötöde szívesen látna mászófalat a közparkban, többségük (45%) nagyobb méretűt. 
Mindössze 18% vélekedik úgy, hogy egyáltalán ne létesüljön mászófal.

45%

37%

18%

Milyen méretű mászófalat látna szívesen a Csepeli közparkban?
Válaszolt: 587

Szívesebben látnék nagyobb mászófalat

Szívesebben látnék kisebb mászófalat

Egyáltalán ne legyen mászófal
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Tervezett funkciók

− A kitöltők 62%-a szívesen felkeresné a közösségi kertet, amennyiben létrejönne ilyen. Nagyobb részük csak nézelődés céljából, de
a válaszadók 12%-a használná is a kertet.

− A közösségi kertre nyitottak legnagyobb arányban (48%) heti rendszerességgel látogatnának ki.

− A csepeli lakosok kétharmada (68%) keresné fel a közösségi kertet, akár aktívabb részvétellel is. Nagy többségük (67%) minimum 
heti gyakorisággal látogatna ide.  

38%

27%
22%

12%

Nem. Igen, szívesen nézném a
kertészkedőket.

Igen, szívesen kérnék
tanácsot, vagy

útmutatást otthon
tartott növényeimhez.

Igen, használni is
szeretném.
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Amennyiben létrejönne egy kertészkedésre is 
alkalmas közösségi kert a Csepeli közparkban, 

felkeresné valamilyen célból?
Válaszolt: 587

Igen: 62%

Csepeliek: 27% 

Csepeliek: 16% 

Csepeliek: 58% 

Csepeliek: 9% 

Csepeliek: 68% 
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Tervezett funkciók

− A válaszadók 70%-a tartaná hasznosnak egy olyan látogatóközpont kialakítását, amely elsősorban oktatási 
és ismeretterjesztési célokat szolgál. A csepeliek még inkább támogatnák ezt az ötletet. 
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Teljes mértékben hasznosnak
tartom

Inkább hasznosnak tartom Közepesen hasznosnak tartom Inkább nem tartom
hasznosnak

Egyáltalán nem tartom
hasznosnak

Nem tudom megítélni

Mennyiben támogatná egy olyan látogatóközpont kialakítását, amely elsősorban oktatási és 
ismeretterjesztési célokat szolgál, a természet és az ember viszonyának egyensúlyát mutatja be?

(1 – egyáltalán nem hasznos, 5 – teljes mértékben hasznos)

Csepeliek: 4,2

Átlag: 4
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Tervezett funkciók

− A legnépszerűbb bérelhető sporteszköz a csónak (48%). Azonban kerékpárt, kajakot, tollasszettet, SUP-ot, 
pingpong felszerelést és kenut is is sokan bérelnének, ha lenne rá lehetőség a parkban.
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Nem bérelne

Egyéb

Gördeszka

Kézilabda

Futball labda

Görkorcsolya

Röplabda

Kosárlabda

Kenu

Pingpongütő és labda

SUP (ún. állószörf, deszka és evező)

Tollasütő és labda

Kajak

Kerékpár

Csónak

Amennyiben bérelne sporteszközt a közparkban töltött idő során, milyen 
sporteszköz lenne az? (Több válasz lehetséges)

Válaszolt: 581 fő

Átlagos említés

Pl. Roller
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Tervezett funkciók

− A válaszadók fele (51%) legalább hetente egyszer kilátogatna a parkba. A kitöltők harmada (32%) havonta 
többször használná a Csepeli közparkot.

− A csepeli lakosok ennél is sűrűbben, kb. harmaduk (30%) legalább heti többször, 61% legalább heti egyszer 
látogatna ki. 
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Naponta Heti többször Hetente Havonta többször Ritkábban Soha

Elképzelése szerint, a fenti funkciók ismeretében milyen gyakran használná a 
Csepeli közparkot?

Válaszolt: 580 fő

Csepeliek: 61% 

Csepeliek: 30% 
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Tervezett funkciók

− A közparkot közösségi közlekedéssel közelítené meg a legtöbb válaszadó (38%).

− Népszerű közlekedési forma a parkhoz a személygépkocsi, vagy motor is (34%).

6%

22%

34%

38%
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Egyéb.

Kerékpárral.

Személygépkocsival, motorral.

Közösségi közlekedéssel.

Mivel közelítené meg a parkot a leggyakrabban?
Válaszolt: 575 fő

pl. gyalog
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Tervezett funkciók

− A kitöltők túlnyomó többsége (87%) kisebb méretű parkolót szeretne, megfelelő mennyiségű mozgássérült és 
családi parkolóval és olyan megoldásokkal, amik környezetbarát közlekedésre ösztönzik a parkba 
látogatókat..

87%

13%

Az alábbiak közül melyik állítással ért egyet?
Válaszolt: 573 fő

A parkoló méretét úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegye a környező természeti értékeket, mindenképp legyen elég mozgássérült és családi
parkoló, de inkább a környezetbarát közösségi közlekedéssel vagy kerékpárral történő megközelítésre kell ösztönözn

A lehető legnagyobb méretű parkolót kell kialakítani, ami maximálisan kiszolgálja az autósok igényeit, akkor is, ha ez a zöldfelület rovására
kialakítandó többlet burkolt felülettel jár.
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Összefoglalás

− A galériaerdő természetközeli állapotban történő bemutatása és a nyílt, nagy zöldfelületek egyértelmű 
támogatottságnak örvendenek a kitöltők körében. A parkba tervezett szabad kutyafuttató még a nem 
kutyatartók részéről is elfogadhatónak tekinthető. 

− A válaszadók kisebb méretű strandot és görkorcsolyázásra/gördeszkázásra alkalmas parkot preferálnának a 
közpark kialakítása során. Ezzel szemben mászófalból egy nagyobb méretűt is szívesen látnának.

− Vendéglátóegységekből a streetfood egységek és a büfék élveznek előnyt a válaszadók körében.

− A kitöltők csaknem kétharmada szívesen felkeresné a közösségi kertet, amennyiben létrejönne ilyen. 
Nagyobb részük csak nézelődés céljából, de a válaszadók egytizede használná is a kertet. 

− A válaszadók egyértelműen támogatnák egy oktatási és ismeretterjesztési célokat szolgáló látogatóközpont 
kialakítását.

− A bérelhető sporteszközök közül csónakot bérelnének a legtöbben a kitöltők, de igény lenne kerékpárra, 
egyéb vízisportra alkalmas eszközökre és labdajátékokra is. 

− A válaszadók legnagyobb arányban tömegközlekedéssel közelítenék meg az új parkot, bár közel 
ugyanennyien autóval vagy motorral érkeznének. 

− A válaszadók mégis egy olyan, akár kisebb méretű parkolót részesítenének előnyben, ami a megfelelő 
mennyiségű mozgássérült és családi parkolók biztosítása mellett környezetbarát közlekedésre ösztönzi a 
parklátogatókat.

− A válaszadók fele legalább hetente egyszer, további egyharmada havonta többször látogatna ki a Csepeli 
közparkba.


