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A kutatás felépítése – kvalitatív szakasz
A Városliget Zrt. megbízásából az Ipsos Zrt. több fázisú (kvalitatív, illetve kvantitatív kérdőíves) kutatást bonyolított le a budapesti
lakosság és a Városliget használói körében.
A kvalitatív kutatás eredményei nem reprezentatív eredmények, a kvalitatív kutatás arra alkalmas, hogy a résztvevők percepcióit,
motivációit és a véleménymintázatait megismerjük, vagyis feltárjuk, hogy egy adott témával kapcsolatban hogyan gondolkodnak,
s a gondolkodásuk mögött rejlő miértekre választ kapjunk.
A kvalitatív kutatást két módszere:
HAGYOMÁNYOS FÓKUSZCSOPORTOK

3 fókuszcsoportos beszélgetés Budapesten 6-6 fő részvételével
2 csoport az idősebb (55-69 évesek) és 1 a fiatalabb (25-45 évesek)
korosztályba tartozó Ligetbe járókkal
2016. január 18-19.
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ONLINE FÓRUMBESZÉLGETÉS

5 napos online fórumbeszélgetés 30 fő részvételével
Vegyes összetétel a Ligetbe járás gyakorisága, az életkor (18-55 évesek) a
nem, a Budapesten belüli lakóhely, a végzettség, a családi állapot és
életszakasz vonatkozásában
2016. január 22-26.

A kutatás felépítése – kvantitatív szakasz

A kvantitatív kutatást módszere: kérdőíves lekérdezés személyes, otthoni interjúk keretében április 9-től május 15-ig.
A lekérdezés hossza 30 perc volt a Városligetet nem látogatók körében, míg a látogatókkal összesen 45 perces interjút készítünk.

BUDAPESTI REPREZENTATÍV MINTA
600 fő
Reprezentatív korra, nemre,
kerületre vonatkozóan
Budapest 18 évnél idősebb
lakosságát tekintve
Nincs körükben további szűrés
arra, hogy milyen
mértékben látogatják a
Városligetet

3

VÁROSLIGET LÁTOGATÓ MINTA
800 fő (a budapesti reprezentatív mintából a Városliget látogatók, plusz
kiegészítő (ú.n. boost) interjúk során megkérdezett válaszadók,
akiknek összetételét a budapesti reprezentatív mintán belül a
látogatók összetétele alapján alakítottuk ki, a válaszadók korát,
nemét és iskolai végzettségét kontrollálva)
Az alábbiak közül legalább 1 feltételnek meg kellett felelniük:
Városligetet vagy annak intézményeit legalább 4 alkalommal
meglátogatták az utóbbi 1 évben
A Városliget min. 4 intézményét meglátogatták az utóbbi 1 évben.

A VÁROSLIGET
HASZNÁLATA
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A Városliget a legnépszerűbb park a budapestiek között.
Budapest parkjainak látogatottsága
Budapesti lakosok
Városliget
43%
Margitsziget
17%
Hajógyári sziget 5%
25%
Feneketlen tó
23%
Kopaszi gát
23%
Millenáris
29%
Népliget
23%
Gellért hegy
35%
Városmajor
16%
Normafa
25%
Szent István Park
17%
Vérmező
11%
Legtöbbet látogatott (Q7)

Egyéb látogatás

70%

66%

Látogatás összesen (Q5)

Q5. A következőkben felsorolok különböző budapesti helyszíneket, parkokat. Arra vagyok kíváncsi, hogy melyikben járt az elmúlt egy évben magában a parkban vagy a park területén található
intézményekben. (Több válasz)
Q7. És ezek közül melyik park területére jár a legtöbbet? (Egy válasz)
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N= 600|Bázis: Budapesti reprezentatív minta

A Városligetbe járás motivációs iránytűje
HELYEK: Vendéglátó-,
szórakozóhelyek Kertem, Petőfi Csarnok
(koncertek), Sörsátor
TEVÉKENYSÉGEK: A
szezonális
rendezvényeken,
fesztiválokon való
részvétel

HELYEK: Az Állatkert, a
Cirkusz és a Vidámpark
(régen), a játszóterek és
főképp a zöld részek
TEVÉKENYSÉGEK:
különböző
sporttevékenységek
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Együtt töltött
idő

Szórakozás

Vitalitás,
kalandok

TEVÉKENYSÉGEK, HELYEK: Nem
lokalizálható speciális terekhez,
helyekhez vagy aktivitásokhoz: az
„együtt történik” a hangsúlyos benne

Kikapcsolódás
Feltöltődés

Összetartozás

HELYEK: A zöld, parkos részek és a tó körüli
helyek, valamint a Széchenyi Fürdő
TEVÉKENYSÉGEK: Fürdőbe járás, sétálás,
kutyasétáltatás és bolhapiacozás

HELYEK: Nincsen kitüntetett
helye, a Liget mindegyik
helye, területe képes ennek a
motivációnak a kielégítésére
TEVÉKENYSÉGEK: Sokféle
aktivitás, de sajátos ritmikát
követ: letelepedés-sétálás
Múzeumlátogatás

A Városliget egy olyan városi tér, amely két övezetből áll össze

ÉRKEZÉSI PONTOK
„HÁTSÓ BEJÁRAT”

PUBLIKUS
Nyilvános
Hangos
Idegenek
Látnivalók
Kultúra
„Ész”
Épített
környezet
Mesterséges
Rendezett
Kontrolált
Biztonságos
Világosság

ÉRKEZÉSI PONTOK
„OLDALAJTÓK”PRIVÁT

Intim
Csendes
Ismerősök
Szabadidő
Sport
„Test”
Természeti
környezet
Természetes
Rendezetlen
Vadon
Veszélyesebb
Sötétség

CENTRUM

„FŐKAPU / FŐBEJÁRAT”

ÉRKEZÉSI PONTOK
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ÉRKEZÉSI PONTOK

A leggyakoribb és legtipikusabb tevékenység a park funkcióhoz kötődik. Az intézmények,
fesztiválok látogatása elterjedt, de ritkább.
Milyen gyakran töltik az idejüket a budapesti lakosok az egyes tevékenységekkel

Sokan csinálják, de ritka

Sokan csinálják és gyakori

Tevékenység penetrációja

Jelentős intézmények
együttvéve

Valamilyen
tömegrendezvényre
ment, fesztiválozott

A Szépművészetiben, a
Műcsarnokban, a
Mezőgazdasági
Múzeumban vagy a
Közlekedési
Múzeumban járt
Cirkuszban volt

Sétált az Állatkertben

Napozott, ücsörögött
Étterembe / kávézóba
ment
Meglátogatta a
Széchényi-fürdőt

Bolhapiacozott
Játszótérre vitte a
gyerekét

Piknikezett

Csónakázott a tavon

Korcsolyázott

Kevesen csinálják, és ritka
Q27. Az utóbbi egy évben milyen gyakran töltötte az idejét a következő módokon a Városligetben?
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A parkban sétált,
nézelődött

Sportolt, futott, focizott

Kutyát sétáltatott

Kevesen csinálják, de gyakori
Tevékenység gyakorisága

Bázis: Budapesti reprezentatív mintából, akik járnak a Városligetbe és előfordult a tevékenység az utóbbi 1 évben (Bázis az adott tevékenységnél jelölve az előző dián)

A Jelentős intézmények
összevont kategória:
Állatkert, Bolhapiac,
Széchényi-fürdő,
Műjégpálya, Csónakázó
tó, Műcsarnok,
Szépművészeti,
Mezőgazdasági,
Közlekedési Múzeum és
Cirkusz

Mind a budapestiek, mind azok, akik a Városligetet rendszeresen látogatják fele részben
tömegközlekedéssel érkeznek, negyedük autóval jön, a fennmaradó negyed főleg gyalogol
vagy biciklizik

KÖZLEKEDÉS A VÁROSLIGETHEZ
Városliget látogatók
54%

Tömegközlekedéssel

Autóval

28%

Gyalog

12%

Biciklivel

2%

Motorral

0%

Q33. Általában milyen közlekedési módon , milyen közlekedési eszközzel érkezett a Városligetbe? (Egy válasz)
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99 / 99 Szignifikánsan nagyobb /
kisebb, mint BP lakossága esetén

A VÁROSLIGET
JELENLEGI
MEGÍTÉLÉSE
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A Városliget egy könnyen megközelíthető, izgalmas és sokoldalú
városi tér, amely a kulturális szabadidő eltöltésére alkalmas
IZGALMASSÁG,
SOKOLDALÚSÁG

Budai Vár

Városliget

Kulturális
szabadidő eltöltés

Margitsziget
Népliget
Gesztenyéskert

Millenáris
Normafa
Kopaszi gát

Feneketlen tó
Városmajor

Vérmező

NEHEZEN
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Gellért hegy

Szent István
Park
Tabán

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

KÖNNYEN

A Városliget a Margitszigethez képest
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
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Hiányzik az inspiráció, a pezsgés,
a modernség, a jelenvalóság
Családosok által „uralt” terület
Régimódi és avítt, kicsit
elmaradott, múltba révedő

Büszkék vagyunk rájuk
Jelentős kiterjedésű zöld szigetek
Sokoldalú
A válogatás és választás élményét
nyújtják
Bebarangolhatók, felfedezhetők
Aktív és passzív szabadidő eltöltését is
lehetővé teszik
A legtöbb társadalmi csoport számára
nyitottak

A kultúra és a természet sűrített
találkozási pontjai
A Városliget szerethető hely, de
adottságai nincsenek megfelelően
kihasználva

•
•

A Városliget kicsit gazdátlannak tűnik,
•
kevesebb törődést kap, mint amennyit
•
„teljesítménye” alapján megérdemel

Egységesebben esztétikus,
gondozott
Izgalmasabb tér
Fiatalok által látogatott
Trendi és aspiratív

A Városliget a változatos programkínálata miatt is kedvelt hely, ami
ugyanakkor felújításra szorul a budapestiek szerint.
A Városliget megítélése

Budapesti lakosok
94%

Fontos, hogy büszkék lehessünk a Városligetre
Itt jól el lehet tölteni egy egész napot a családdal

88%

Tartalmas szabadidőeltöltésre alkalmas hely

88%

Sokféle programot, szórakozási lehetőséget kínál egyetlen helyen

87%

Könnyen megközelíthető

86%
81%

Bármely évszakban és napszakban is érdemes lehet idejönni

65%

Leromlott állapotú, felújításra szorul
Korszerű

38%

Q15, Q17, Q42. Most néhány állítást szeretnék mutatni Önnek, amit mások mondtak a Városligettel kapcsolatban. Kérem, mondja
meg, hogy egyetért-e ezekkel vagy sem. Az ábra az egyetértők arányát mutatja
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Szinte minden budapesti lakos szerint szükség van a Városliget felújítására
általában és az infrastruktúra szintjén is
Városliget látogatók

Budapesti lakosok
Teljes mértékben
felújításra szorul

13%

9%

Jó úgy, ahogy van

24%

Kisebb részben
felújításra szorul

Nagyrészt
felújításra szorul

50%

Teljes mértékben
felújításra szorul

15%

9%

32%
Nagyrészt
felújításra szorul

Teljes mértékben 12%
felújításra szorul

Városliget
felújítása

Jó úgy, ahogy van

Városligeti
infrastruktúra
felújítása
41% Kisebb részben
felújításra szorul

8%

Jó úgy, ahogy van

Kisebb részben
felújításra szorul

33%

46%

Nagyrészt
felújításra szorul
Teljes mértékben
felújításra szorul 14%

Jó úgy, ahogy van

8%

38% Kisebb részben

felújításra szorul

39%
Nagyrészt
felújításra szorul

Q18. Ön szerint mennyire szorul felújításra a Városliget? (Egy válasz) | Q19. Mi a véleménye a Városliget infrastruktúrájáról? (Pl. sétautak, padok, közvilágítás) (Egy válasz)
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N= 800| Bázis: Városliget látogatók

99 / 99 Szignifikánsan nagyobb /
kisebb, mint BP lakossága esetén

A Liget tisztaságához kapcsolódó elemek felújítást és bővítést is igényelnek, a
parkosítással kapcsolatban azonban inkább a bővítésre lenne igény
A VÁROSLIGETI INFRASTRUKTÚRA RELATÍV ÉRTÉKELÉSE
Fel kell újítani és több kell

Fel kell újítani, de elegendő

WC-k
Padok

Szükség van a felújításra

Járdák

Szemetesek

TISZTASÁG
Ivókutak

KÖZLEKEDÉS
Sportpályák

Játszóterek

Kutyás szemetesek
Világítás

Autóutak

Parkolók

Szökőkutak
Füves rétek

Árusító helyek
Tömegközlekedési
megállók

Köztéri szobrok

Fák, virágok

PARK

Szabadtéri kiállítások

Éttermek
Kávézók

GASZTRO

Nem kell felújítani és elegendő
Q20. Mit gondol a Városligetben található eszközök, infrastruktúra állapotáról tételesen? (Egy válasz, soronként)
Q21. Mit gondol a Városligetben található eszközök, infrastruktúra mennyiségéről? (Egy válasz, soronként)
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Nem kell felújítani, de több kell
Többre van szükség

Köszönjük a figyelmet!
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