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Online közvéleménykutatás összefoglaló 

2021. május 24. – június 2. 

A 2021. május végén lebonyolított online kutatás során összesen 548 lakos mondott véleményt. A 
szakmai sztenderdeknek megfelelően közülük került kiválasztásra 300 fő, nem, életkor és végzettség 
alapján. A kérdések 3 témakört jártak körül: járványhelyzet, a város ügyeinek megítélése, illetve a 
fürdővel, szabadidőparkkal kapcsolatos vélemények. 

1. Pandémia 
Egyértelműen megállapítható, hogy a lakosság nagy részét közvetlenül érintette a 

járványhelyzet. A válaszadók több mint 40%-a mondta, hogy volt fertőzött a saját családjában, 
ha pedig ezt a tágabb ismeretségi körben nézzük, akkor majdnem kétharmad az érintettek 
aránya. Ez fontos információ, hiszen ezek alapján a lakosság nagy része a saját bőrén 
tapasztalta a járványt, annak minden bizonytalanságával együtt. 
 
A konkrét hatásokra kérdezve látható, hogy elsősorban az emberi kontaktusok, a 
mindennapos kapcsolatok sérültek, illetve ezzel kapcsolatban a bezártság jelentett leginkább 
problémát, melyeket rendre 30-40% válaszadó említett. Ugyanakkor az anyagi gondokat (lásd 
állásvesztés) csak egy szűk, 7-10% körüli réteg jelezte – azaz szociális feszültségre nem kell 
készülni. 

Nagyon fontos információ, hogy a lakosság döntően a TV-facebook-internet 
háromszögben tájékozódik, itt rendre 40% körüli eredményt kaptunk. Ezzel szemben akár az 
országos, akár a megyei offline lapokat nézzük, 5, illetve 2%-os arányt láthatunk és hasonló a 
helyzet a rádiókkal is.  
Ez fontos információ a jövőre nézve, hogy hol érdemes kommunikálnia a városnak. Ugyanakkor 
meg kell jegyezni, hogy az önkormányzati híradásokat még mindig a válaszadók majdnem 20%-
a követte, pedig kimondottan csak a járványhelyzettel kapcsolatos tájékozódásról szólt a 
kérdés. Ennek oka a helyi adatok, óvoda, bölcsőde, stb. helyi hírek, amik fontosak és relevánsak 
az itt élőknek.  

A járványhelyzetről kapott információkkal összességében inkább elégedettek az 
emberek, azonban itt már nagyobb a vélemények szórása, iskolai osztályzás szerint erős 3-asra, 
4-es alá értékelhető ez az eredmény.  
 

A legfontosabb információt – illetve a korábban már említett bizonytalanság 
megjelenését – a járvány utáni helyzet megítélésénél találjuk. Ezek alapján a válaszadóknak 
csak az egynegyede gondolja azt, hogy visszatérünk a régi életünkhöz, 30% szerint már nem 
lesz ugyanolyan az életünk és többnyire nagy változásokat várnak. Ez alapján egyértelmű, hogy 
a biztonság, kiszámíthatóság felértékelődik az emberek számára. 
 
A járvány további hatásaként a válaszadók 27%-a változtat valamilyen szokásán. Ez elsősorban 
az egészségesebb, tudatosabb életmódot jelenti, ugyanakkor az online munkavégzést is a 
válaszadók 24%-a említette. 
 
A járványhelyzet kezelésével kapcsolatban lényegesen jobb az önkormányzat 
tevékenységének megítélése, mint a központi kormányzaté. A jó, illetve nagyon jó vélemények 
aránya a kormányzat esetén 13%, míg helyi szinten 28%, míg a kimondottan elégedetlenek 
aránya ugyanebben a sorrendben 27% a helyi 8%-kal szemben. 
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Utolsó kérdésként általánosságban mondtak véleményt az önkormányzat tevékenységéről, 
melyet összességében jónak ítélnek, közel háromszor többen elégedettek, vagy nagyon 
elégedettek (28%), míg 10% válaszolta, hogy elégedetlen, vagy nagyon elégedetlen az 
önkormányzat munkájával. 
 

2. Város ügyei 

A város területén elérhető szolgáltatások esetében kettősség tapasztalható. a 
válaszadók egyértelműen elégedettek a város infrastruktúrájával, a közbiztonsággal, illetve 
zöldterületekkel. Ugyanez igaz az oktatási intézményekre, illetve a szociális ellátásokra, azaz 
ezeken a területeken leginkább a meglévő eredményeket célszerű megóvni, az elért minőséget 
megtartani. 

Ugyanakkor látható - és egyben várható volt -, hogy vannak hiányosságok, és ezekkel 
kapcsolatos lakossági igények. Ezek elsősorban szolgáltatások, bank, posta, bolt, 
egészségügyi ellátások, gasztronómia és szórakozási lehetőségek körét jelentik, melyek 
azonban vagy állami/kormányzati hatáskört, vagy versenypiaci területet érintenek, így ezekre 
az önkormányzatnak egyáltalán nincs, vagy csak korlátozott a hatása. 

A fejlesztendő területekre vonatkozó kérdés megerősíti a fenti sorrendet, ugyanakkor 
itt már első helyen az egészségügyi ellátások szerepelnek, csak ezt követik a posta, a banki 
szolgáltatások és vásárlási lehetőségek. 

3. Fürdő - Szabadidőpark 
 
Az utolsó témakör a fürdő és Szabadidőpark megítélése volt. Fontos megjegyezni, hogy az 
adatfelvétel idején még nem volt nyitva a fürdő, melynek elmúlt éve viszontagságosnak 
mondható. Ennek ellenére a válaszadók majdnem fele, összesen 46% szerint jó irány a fürdő 
fejlesztése, míg ugyanez a szám 54% a Szabadidőparkkal kapcsolatban. Azoknak az aránya, akik 
szerint ezek a fejlesztések nem megfelelőek, 7%, illetve 2% a fürdővel, illetve Szabadidőparkkal 
kapcsolatban. (A válaszadók 56%-a járt már a Szabadidőparkban, míg 31%-uk a fürdő 
szolgáltatásait is igénybe vette.) 

 

Összességében az elmúlt évek turisztikai beruházásait kimondottan jónak ítéli meg a 
lakosság, 29% szerint ezek a fejlesztések előnyösek Bábolna számára, míg csak 7% szerint rossz 
a fejlesztések iránya, a régi téglagyár területének megújításával döntően elégedett a lakosság,  

Fontos megjegyezni, hogy a fenti eredmények miatt célszerű a fejlesztést komplexen, 
egyben kommunikálni. 
 

Ezt erősíti, hogy a konkrét szolgáltatásokra rákérdezve nagy különbséget látni a fürdő 
és a Szabadidőpark megítélése között. Míg utóbbival a válaszadók 35% nagyon, vagy inkább 
elégedett, addig ugyanez a szám a fürdő esetében mindössze 16%.  
 

Értelemszerűen az elégedetlenek aránya is magasabb a fürdőnél, mely minden 
bizonnyal összefügg a kényszerű zárással, illetve azzal, hogy láthatóan vannak hiányosságai a 
fürdőnek. Ezzel kapcsolatban konkrét fejlesztési irányokat is megjelölhettek a válaszadók. A 
nyitás igénye mellett a válaszadók közel fele a magas árakat kifogásolta, illetve több medencét, 
fedett medencét, azaz további – az önkormányzat terveiben is szereplő – fejlesztéseket 
említett. 


