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I.Előszó 
 

 
2015 nyarán kaptunk felkérést Aszód Város Önkormányzatától arra vonatkozóan, hogy a város 

szociális térképét elkészítsük.  

Cégünk azt vállalta, hogy az Aszódon élő felnőtt lakosság 5 % - ának részvételével egy személyes 

adatfelvételt szervez meg és bonyolít le a településen 2015. júliusában és augusztusában. 

A cél az, hogy a lekérdezett minta, valamint a rendelkezésünkre bocsátott adatok és információk 

alapján képet adjunk a város felnőtt korú lakosságának demográfiai jellemzőiről, vagyoni és 

jövedelmi helyzetéről, a településen élők iskolázottságáról, a lakhatási és foglalkoztatási 

viszonyokról. 

Annak érdekében, hogy a településen élők helyzetének „feltérképezése” minél pontosabb legyen, 

nem csak a demográfiai, szociális, anyagi helyzetre, hanem a foglalkoztatási- és 

lakáskörülményekre, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételére, a 

lakosság egészségi helyzetére vonatkozóan is feltettünk kérdéseket a kutatás során. 
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II. Mire is jó egy szociális térkép? 
 

„Szociális térképnek azt a típusú problématérképet nevezzük, amely tipikusan a helyi szociális 

jellegű problémák feltárását célozza meg. E térképen a munkanélküliek, alacsony képzettségűek, 

rendszeres segélyezettek, a helyi szociális szolgáltatásokkal folyamatosan kapcsolatban állók, 

idősek, nagycsaládosok, stb. valamint a szociális intézményrendszer elemei és a köztük lévő 

kapcsolat kerül felvázolásra – azaz a szociális térkép egy adott szempont szerint szűkített 

problématérkép” (forrás: dr. Nagyné Schiffer Rita: Részfeladatok a szociális probléma megoldásban. Tanulói 

jegyzet. Ligatura Kft, 2010. 110. oldal.) 

A szociális térkép készítésének alapvetően nincsen egységes módszertana – áttekintve a 

nyilvánosan elérhető szociális térképeket azt mondhatjuk, hogy a legtöbb esetben a térkép szót a 

„feltérképezés” értelmében használják. 

A szociális térképek felhasználása „a helyi szinten jelentkező szociális problémák kezelését 

jelenti, mégpedig a támogatási rendszer és intézményhálózat fejlesztése által. A felmérés 

tehát arra fókuszál, hogy melyek a megoldásra váró helyi szociális problémák, milyen 

módon lehetne ezeket kezelni, hogyan működik a helyi szociális ellátórendszer és mit 

lenne célszerű változtatni ezen” (forrás: dr. Nagyné Schiffer Rita: Részfeladatok a szociális probléma 

megoldásban. Tanulói jegyzet. Ligatura Kft, 2010. 107. oldal.). 

  



 
ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP 

 

- 6 - 

 

III. Az adatfelvétel 
a.  Általános információk az adatfelvételről 

 
Ahhoz, hogy Aszód város szociális térképét elkészítsük, a településen élők körében egy nemre és 

életkorra reprezentatív mintát vettünk a rendelkezésre álló legfrissebb KSH adatok (forrás: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00) és a településen elkészült Helyi 

Esélyegyenlőségi Program (HEP) adatainak felhasználásával.  

A legfrissebb, 2011-es népszámlálási adatok megmutatják azt, hogy a településen – a különböző 

életkori kategóriákban - hány nő és hány férfi él. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával úgy 

tudunk reprezentatív mintát venni, hogy a különböző életkori eloszlásokat hozzá arányosítjuk a 

tervezett, kérdezendő darabszámhoz. 

 

Az adatfelvétel célja az, hogy egy átfogó képet alakítsunk ki arról, hogy az Aszódon élő 

családoknak milyen a demográfiai, a szociális és az anyagi helyzete, milyenek foglalkoztatási 

lehetőségeik; milyen a lakáskörülményeik, hogyan élnek?  

További cél az, hogy feltérképezzük: milyen módon vesznek igénybe szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatásokat, milyen az általános egészségügyi állapotuk, milyen fejlesztéseket tartanának még 

fontosnak? 

Arról, hogy kik és milyen körülmények között élnek a településen, egy személyes megkereséssel 

járó, kb. 30 – 35 perc hosszúságú kérdőívvel próbáltunk választ kapni, melyet 258 válaszadó 

részvételével készítettünk el. 
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A válaszadási hajlandóság kifejezetten jónak volt mondható a településen; az esetek elenyésző 

hányadában fordult elő válaszmegtagadás – a terepmunka során azt láthattuk, hogy a felkeresett 

aszódi háztartások szívesen és érdeklődve fogadták kérdéseinket és örültek annak, hogy 

véleményt nyilváníthatnak. 

A magas válaszadási hajlandóság annak is köszönhető volt, hogy a településen élők jól voltak 

informálva arról, hogy Aszódon személyes megkereséssel járó adatfelvétel zajlik a város 

önkormányzatának megbízásából. 

A visszajelzések szerint a kérdőív kérdései jól szerkesztettek és könnyen megválaszolhatóak 

voltak, az átlagos kérdezési idő 30 - 35 perc között alakult. 
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b. Módszertan 

Az adatfelvételt személyesen, a válaszadók otthonában bonyolítottuk le 2015 nyarán. A felkeresett 

háztartások kiválasztása véletlen séta segítségével történt. 

Annak érdekében, hogy a település minden területe nagyságához mérten érintett legyen a 

válaszadásban, a település minden utcájában készítettünk kérdőíveket, figyelembe véve a 

településre jellemző demográfiai eloszlásokat és a választókerületi határokat is. 

c. A terepmunka előkészítése és folyamata 

A terepmunkát nyolc, településkutatásokban igen nagy tapasztalattal rendelkező kérdezőbiztos 

készítette el. Számukra a munka megkezdése előtt egy központi eligazítást tartottunk, ahol 

megtörtént a kérdések átnézése és értelmezése is.  

A kérdezők számára a megjelenés kötelező volt az eligazításon. Aki ezt elmulasztotta, nem 

vehetett részt a munkában - csak olyan kérdezőbiztos dolgozhatott tehát a terepmunka idején, aki 

az oktatáson részt vett és jól felkészült volt.  

A terepmunka elején minden kérdezőt hivatalosan aláírt, lebélyegzett, névre szóló megbízó 

levéllel láttunk el. A megbízólevélben ismertettük néhány mondatban a kutatás hátterét és 

biztosítottuk a válaszadót arról, hogy a kérdésekre adott válaszai név nélkül kerülnek 

feldolgozásra. Minden megbízólevélen szerepelt a kutatási igazgató és a projekt – vezető mobil 

telefonjának az elérhetősége is, annak érdekében, hogy a válaszadó minél hamarabb további 

információhoz jusson, ha szüksége van rá. 

Az eligazítást követő napon már el is kezdődött a tényleges terepmunka. 
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d. Minőségbiztosítás, ellenőrzés 

A szabálytalanságok kiküszöbölésére, a minőségi munkavégzésre nagy hangsúlyt fektetünk. A 

gyakorlat az, hogy egy – egy terepmunka során többször kérünk be a kérdezőbiztosoktól anyagot, 

hogy munkájukat folyamatosan ellenőrzés alatt tudjuk tartani. 

Abban az esetben, ha egy kérdező (akár) egy kérdőívéről kiderül, hogy csalt, vagy nem a 

szabályoknak megfelelően járt el, a teljes anyagot megismételtetjük. Az ellenőrzés az egri 

központban történt, ahol az adatfelvétel során több ellenőr dolgozott folyamatosan. 
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IV. A terepmunka – számokban 
 

a. A terepmunka idő igénye 

Az adatfelvétel során 258 kérdőív készült el. A 258 válaszadó megkérdezése összesen 8 (nyolc) 

kérdezési napot vett igénybe. A terepmunkával párhuzamosan - minőségbiztosítási elveinknek 

megfelelően - zajlott a kérdőívek átnézése és ellenőrzése is; ezután kezdődhetett meg az adatok 

feldolgozása. A kérdőívek átnézése és ellenőrzése öt, az adatfeldolgozás kettő, az adatok elemzése 

pedig további öt napig tartott.  

b. Meghiúsulási okok 

Az alábbi táblázat értékei azt mutatják meg, hogy a válaszadásra felkért személyek milyen 

indokkal utasították el a válaszadást. 

Meghiúsulási okok Nem válaszoló személyek száma 

Üres lakás 6 

Senki sincs otthon - többszöri felkeresésre sem 184 

Nem lehet bejutni (nincs csengő, kutya, stb.) 67 

A kérdezendő személy idő hiányában nem tud válaszolni a kérdésekre 68 

A kérdezendő személy indoklás nélkül megtagadta a válaszadást 56 

Összesen 381 

 

Összességében elmondható, hogy az adatfelvételt jó válaszadói hajlandóság kísérte – a meghiúsult 

megkérdezések leginkább azért hiúsultak meg, mert a kérdezés időpontjában a válaszadók nem 

tartózkodtak otthon. 

  



 
ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP 

 

- 11 - 

 

V. Kutatási eredmények 

A kutatási eredményeket a kérdőívvel összhangban, kérdésenként előre haladva és több 

változóval bontva mutatjuk be. 

A kérdőív szerkezeti felépítése lehetővé teszi, hogy nem csak a 258 konkrétan megkérdezett 

személyről tudhatunk meg pontos információkat, hanem a velük egy háztartásban élő 

családtagjaikról is több olyan tényadat kiderül, mely a szociális térképben található információkat 

gazdagítja.  

A demográfiai, foglalkoztatással és egészségüggyel kapcsolatos kérdéseket úgy tettük fel, hogy a 

válaszadó a vele egy háztartásban élő családtagjai helyzetéről is beszélni tudjon – így az 

adatfelvétel során végül 788 személy adatait lehet elemezni több fontos témakörnél is. 

a. demográfiai mutatók 

A kérdőív első kérdéseként azt kérdeztük meg a válaszadóktól, hogy hányan élnek közös 

háztartásban. A mintába került háztartások alapján elmondható, hogy Aszódon nem jelentősen 

ugyan, de többségben vannak a két személyes háztartások – ahogyan a táblázat is mutatja, a 

megkérdezett családok 26,7 % - át két fő alkotja. 

Háztartás létszáma: …… fő 

  
Válaszok 
száma % 

Érték / valid 1 34 13,2 

2 69 26,7 

3 63 24,4 

4 49 19,0 

5 31 12,0 

6 10 3,9 

7 1 ,4 

9 1 ,4 

Total 258 100,0 
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A mintába került háztartások csupán 37,2 % -ában él 18 éven aluli - a kiskorú gyermeket nevelő 

családokra pedig általában az jellemző, egy gyermeket nevelnek; mindössze 4,7 % -nál fordul elő 

az, hogy 3 vagy több gyermek él a háztartásban.  

Családban élő gyermekek (18 éven aluliak) száma: …… fő 

  Válaszok száma % 

Érték / Valid 

0 162 62,8 

1 56 21,7 

2 28 10,9 

3 11 4,3 

4 1 ,4 

Total 258 100,0 

 

A településen a generációk együtt élése viszonylag ritka – a mintába került háztartások csupán 

7,36 %-nál láthatjuk azt, hogy az idősebbek mellett fiatalabb családtagok élnek (vagy éppen 

fordítva). 

Aszódon az országos arányokkal összhangban valamivel több nő, mint férfi él. A kérdőívre 

választ adó személyek nem szerinti eloszlása a következő: 

K4. A válaszadó neme 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) 
 

  Válaszok 
száma % 

Érték / valid 

férfi 115 44,6 

nő 143 55,4 

ÖSSZESEN 258 100,0 
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Életkori eloszlásuk pedig a következőképpen alakul: 

 

korcsoport 
 

  Válaszok 
száma % 

Érték / 
valid 

18-29 50 19,4 

30-39 53 20,5 

40-49 48 18,6 

50-59 41 15,9 

60+ 66 25,6 

Összesen 258 100,0 

 
 
A válaszadók nem és életkori eloszlását az alábbi kereszttábla mutatja meg: 
 
 

K4. A válaszadó neme 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) * korcsoport 
Crosstabulation 

 

  
korcsoport 

Total 
18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

K4. A válaszadó neme 1. 
CSALÁDTAG 

(VÁLASZADÓ) 

férfi 27 24 22 18 24 115 

nő 23 29 26 23 42 143 

ÖSSZESEN 50 53 48 41 66 258 

 
 
Felmérésünk alapján az Aszódon élő felnőttek fele házas, további 6-7 % pedig élettársi 

kapcsolatban él. Adataink alapján a felnőtt lakosság mintegy 9,7 százaléka elvált, és ettől nem 

sokkal alacsonyabb az özvegyek aránya sem (7,8 %). 

A családi állapot természetesen összefügg az életkorral – fiatalabbak közül kerülnek ki az 

egyedülállók, az özvegyek pedig értelemszerűen az idősebb generációhoz tartoznak. 
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K7. Családi állapota 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) 

  Válaszok száma % 

Érték / Valid 

Hajadon/Nőtlen 65 25,2 

Férjezett/Nős 129 50,0 

Élettárs 19 7,4 

Elvált 25 9,7 

Özvegy 20 7,8 

Total 258 100,0 

 
A válaszadók többségének (37,2 %) középfokú iskolai végzettsége van, amely az országos 

arányokhoz illeszkedik. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 42,6 %, míg diplomával a 

kérdezettek 9,3 %-a rendelkezik. 

K8. Iskolai végzettség 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) 

  VÁLASZOK 
SZÁMA % 

Érték / 
valid 

8 általánosnál 
kevesebb 11 4,3 

8 általános 23 8,9 
szakmunkás 76 29,5 

érettségi 96 37,2 

felsőfokú, nem 
diplomás 28 10,9 

diploma 24 9,3 
Total 258 100,0 
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b. foglalkoztatottság 

 

A kérdőívben a felmérésben részt vett családok gazdasági aktivitását személyenként 

megkérdeztük. Azt látjuk, hogy a válaszadók mindösszesen 1,2 % - a munkanélküli – amely egy 

rendkívül alacsony szám -, a kérdezettek 58,9 % - a aktív kereső – vagy saját vállalkozásában, vagy 

pedig alkalmazottként tevékenykedik. 

 
K9. Gazdasági aktivitása 1. CSALÁDTAG 

(VÁLASZADÓ) 

  Válaszok 
száma % 

Érték / 
Valid 

alkalmazott 133 51,6 

vállalkozó, önálló, 
saját 

vállalakozásában 
alkalmazott 

16 6,2 

alkalmi munkákat, 
megbízásokat vállal 3 1,2 

munkanélküli 3 1,2 

közmunkás, 
közhasznú ill. 

közcélú munkás is 
2 ,8 

nyugdíjas (öregségi, 
rokkant, özvegyi) 69 26,7 

szülési 
szabadságon, 

gyeden, gyesen van 
16 6,2 

tanuló 12 4,7 

egyéb (pl. eltartott ) 4 1,6 

Total 258 100,0 

 

 

Az alacsony munkanélküliségi arány javarészt a település kedvező elhelyezkedésének köszönhető 

– ingázással ugyanis viszonylag rövid idő alatt megközelíthetőek a környező nagyobb települések 

(Gödöllő, Hatvan) és a főváros is, ahol biztosított a rendszeres munkavégzés. 
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A foglalkoztattak aránya csak némileg lesz alacsonyabb abban az esetben, ha a háztartásban 

szereplő összes családtagra vonatkozóan megvizsgáljuk a gazdasági aktivitási adatokat. 

A munkanélküliek aránya továbbra is rendkívül alacsony szinten marad (mindössze 1,6 %).  

 

Gazdasági aktivitás 

  Válaszok 
száma % 

Érték / 
Valid 

alkalmazott 349 44,3 

alkalmi munkákat, 
megbízásokat vállal 9 1,1 

egyéb (pl. eltartott ) 29 3,7 

közmunkás, közhasznú ill. 
közcélú munkás is 2 ,3 

munkanélküli 13 1,6 

nyugdíjas (öregségi, rokkant, 
özvegyi) 171 21,7 

szülési szabadságon, gyeden, 
gyesen van 23 2,9 

tanuló 159 20,2 

vállalkozó, önálló, saját 
vállalakozásában alkalmazott 33 4,2 

Total 788 100,0 

 

 

Az egyes háztartások tagjaira vonatkozóan kitértünk a munkanélküliséggel kapcsolatos 

jellemzőkre: megkérdeztük, hogy mióta munkanélküliek, regisztrált munkanélküliek-e vagy sem, 

és hogy mit tesznek / tennének meg annak érdekében, hogy el tudjanak helyezkedni. 

A kérdésekre adott válaszok alapján azt találtuk, hogy a felmérésben részt vett családok töredéke 

érintett a munkanélküliség problémájával – mindösszesen 4,65 százaléknál fordul elő az, hogy 

valamelyik háztartástagnak éppen nincsen munkája. 

A munkanélküli családtagok általában regisztrált munkanélküliek, és munkanélküliségük csupán 

néhány hónapja tart. 

A 788 érintett közül – ahogyan a fenti táblázatból is látszik – mindösszesen 13 munkanélküli 

személyt térképeztünk fel az adatfelvétel során; közülük 12 fő (tehát 92,3%) aktívan munkát 

keres, elhelyezkedésének érdekében továbbképzést és ingázást is vállalna. 
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c. lakásadatok 

 

A szociális térkép alapjául szolgáló kérdőívben a következő kérdésblokk a lakásadatokat vizsgálja. 

Ahogyan Aszód Város HEP felülvizsgálata is leírja, a településen abszolút többségben vannak az 

összkomfortos ingatlanok, arányuk a kérdésre adott válaszok alapján 90,7 %.  

A kérdezettek többségének (50, 4 %) otthona 50 – 100 m2 nagyságú, de jelentős azoknak a száma 

is (36,4 %), akik 100 – 150 m2 közötti ingatlanban élnek. 50 m2 alatti lakásban csupán a válaszadók 

3,5 %-a él. Az 50 m2 alatti lakások többsége összkomfortos, 22,2 %- uk pedig komfortos. 

Komfort nélküli ingatlannal, szükséglakással az adatfelvétel során nem találkoztak 

kérdezőbiztosaink. 

K16. Az Önök otthona…. 

  Válaszok 
száma % 

Érték / 
Valid 

összkomfortos 234 90,7 

komfortos 24 9,3 

Total 258 100,0 

 

 

Ingatlan méretek 

  Válaszok 
száma % 

Érték / 
Valid 

50 m2 
alatt 9 3,5 

50 - 100 
m2 
között 

130 50,4 

101 - 
150 m2 
között 

94 36,4 

151 - 
200 m2 
között 

6 2,3 

201 m2 
fölött 14 5,4 

nem ad 
választ 5 1,9 

Total 258 100,0 
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d. a lakások infrastrukturális ellátottsága 

 

A kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján feltérképeztük azt, hogy a településen található 

ingatlanok milyen infrastrukturális ellátottsággal rendelkeznek. A kérdéseink arra vonatkoztak, 

hogy található-e az ingatlanban – melyben életvitelszerűen él a család -: 

 fürdőszoba, 

 vízöblítéses (angol) WC, 

 folyóvíz, 

 villany, 

 gáz, 

 szennyvíz csatorna. 

 

A kérdésre kapott válaszok alapján jól látszik az, hogy a település infrastrukturális ellátottsága 

minden területen magasabb a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva: 

 Pest megyében a fürdőszobával ellátott ingatlanok aránya 97 % (forrás: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakasviszonyok, 12_04_08.xls), míg Aszódon 

99,6 százalékos érték 

 Pest megyében a vízöblítéses (angol) WC-vel ellátott ingatlanok aránya 96,47 % (forrás: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakasviszonyok, 12_04_20.xls), míg Aszódon 

98,8 százalékos érték 

 Pest megyében a szennyvíz csatornával ellátott ingatlanok aránya 72,5 % (forrás: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_lakasviszonyok, 12_04_20.xls), míg Aszódon 

az adatfelvétel során 96,5 százalékos értéket mértünk. 
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A kérdésekre kapott válaszok eloszlásait az alábbi táblázatok mutatják: 

 

K17. Van-e az Önök otthonában… fürdőszoba 

  
válaszok 
száma % 

érték / valid igen 257 99,6 

nem 1 ,4 
Total 258 100,0 

K17. Van-e az Önök otthonában…vízöblítéses (angol) WC 

  
válaszok 
száma % 

érték / valid igen 255 98,8 

nem 3 1,2 
Total 258 100,0 

K17. Van-e az Önök otthonában…folyóvíz 

  
válaszok 
száma % 

érték / valid igen 257 99,6 

nem 1 ,4 
Total 258 100,0 

K17. Van-e az Önök otthonában…villany 

  
válaszok 
száma % 

érték / valid igen 257 99,6 

nem 1 ,4 
Total 258 100,0 

K17. Van-e az Önök otthonában…gáz 

  
válaszok 
száma % 

érték / valid igen 236 91,5 

nem 22 8,5 
Total 258 100,0 
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K17. Van-e az Önök otthonában…szennyvíz csatorna? 

  
válaszok 
száma % 

érték / valid igen 249 96,5 

nem 9 3,5 
Total 258 100,0 

 

e. háztartások felszereltsége 

A kérdőívben kitértünk a háztartások különböző javakkal és szolgáltatásokkal való ellátottságára. 

A háztartások felszereltsége az egyik leggyakrabban használt életszínvonalat jellemző mutató, 

mellyel azonban érdemes óvatosan bánni. Annak ellenére, hogy elvi síkon a „sok” tárgy / 

szolgáltatás birtoklása magasabb életszínvonalat feltételezhet, mint a „kevés” tárgy / szolgáltatás 

birtoklása a valóságban ez nem minden esetben van így (pl. a legtöbb tartós fogyasztási cikk 

hitelre is megvásárolható). 

Összesen 19 tételt soroltunk fel ebben a kérdésben – köztük voltak viszonylag olcsóbban (pl. 

feltöltő kártyás telefon) és viszonylag drágábban beszerezhető tárgyak és javak (pl. üzletrész, 

telephely, termőföld). A kérdésre adott válaszok alapján jól látszik az, hogy a viszonylag 

alacsonyabb értékű tárgyak előfordulási aránya magas, míg a drágább tartós fogyasztási cikkek és 

javak előfordulási aránya viszonylag alacsony. A megkérdezett háztartások 

(nézzük először az olcsóbb tárgyakat) 

 95,3 százaléka rendelkezik mikrohullámú sütővel, 

 automata mosógépet 93,8 százalék, 

 kábeltévé előfizetést 87,2 százalék, 

 DVD lejátszót 69 %, 

 személyi számítógépet 76,4 %, 

(majd a drágábbakat) 

 mosogatógépet 29,5 %, 

 hétvégi házat /nyaralót 3,1 %, 
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 termőföldet 9,3 % birtokol. 

A kérdésre adott válaszok eloszlásait az alábbi táblázatok mutatják be: 

 
 

K18. Rendelkeznek-e Önök… mikrohullámú sütő 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 246 95,3 

nem 12 4,7 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… automata mosógép 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 242 93,8 

nem 16 6,2 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… előfizetéses mobiltelefon 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 190 73,6 

nem 68 26,4 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… feltöltőkártyás 
mobiltelefon 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 131 50,8 

nem 127 49,2 
Total 258 100,0 
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K18. Rendelkeznek-e Önök… kábeltévé előfizetés 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 225 87,2 

nem 33 12,8 
Total 258 100,0 

 

K18. Rendelkeznek-e Önök… mosogatógép 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 76 29,5 

nem 182 70,5 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… nyaraló/hétvégi ház 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 8 3,1 

nem 250 96,9 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… termőföld 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 24 9,3 

nem 234 90,7 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… sporteszközök (100.000 Ft 
feletti) 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 16 6,2 

nem 242 93,8 
Total 258 100,0 
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K18. Rendelkeznek-e Önök… munkagép (100.000 Ft 
feletti) 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 15 5,8 

nem 243 94,2 
Total 258 100,0 

 

K18. Rendelkeznek-e Önök… műhely/iroda 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 20 7,8 

nem 238 92,2 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… üzletrész/üzlet 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 11 4,3 

nem 247 95,7 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… szauna 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 4 1,6 

nem 254 98,4 
Total 258 100,0 

K18. Rendelkeznek-e Önök… bejárónő/takarítónő 

  
válaszok 
száma % 

Érték / valid igen 1 ,4 

nem 257 99,6 
Total 258 100,0 
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f. jövedelmi helyzet 
 
Ahogyan a felmérés eredményeiből fentebb már láthattuk, Aszódon elenyésző azoknak a 

háztartásoknak a száma, amelyek nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel valamilyen 

forrásból (munkavégzés, nyugdíj, stb.). 

A KSH adatai szerint (http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli030.html) 

Pest megyében 2015. I. negyedévében a nettó átlagkereset 144.482 Ft volt. 

A jövedelmi kérdések válaszait általában magas válaszmegtagadási arány jellemzik – ezt a kérdést 

is csupán a kérdezettek 62 % - a válaszolta meg értékelhetően. A kérdésre adott válaszok alapján 

elmondható, hogy a településen élők többnyire a Pest megyei átlaghoz illeszkedő jövedelemmel 

rendelkeznek. 

 

K19. Havi jövedelem összege 

  Válaszok 
száma % 

Érték / 
Valid 

42.751 Ft – 57.000 
Ft 1 ,4 

57.001 Ft – 71.250 
Ft 2 ,8 

71.251 Ft – 100.000 
Ft 16 6,2 

101 - 200 ezer Ft 53 20,5 

201 - 300 ezer Ft 59 22,9 

301 - 500 ezer Ft 26 10,1 

501 ezer Ft felett 3 1,2 

nem ad választ 98 38,0 

Total 258 100,0 
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző létszámú háztartások mekkora bevétellel 

gazdálkodnak egy átlagos hónap során: 

 

A kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a háztartások jövedelme 101 – 200 ezer 

Ft, illetve a 201 - 300 közötti kategóriák valamelyikébe tartozik. A megkérdezett háztartások 

közül ezen belül ritkán ugyan, de előfordul, hogy az egy főre eső jövedelem alig haladja meg a 

20.000 Ft / hó összeget (a táblázatban pirossal jelöltük ezeket az eseteket). 

  

Jövedelem_kategória * Háztartás_létszám Crosstabulation 

Count 
         

  

    Háztartás_létszám Total 

    1 2 3 4 5 6 7 9   

Jövedelem_kategória 

42.751 Ft – 57.000 Ft 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

57.001 Ft – 71.250 Ft 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

71.251 Ft – 100.000 Ft 4 2 1 1 1 0 0 0 9 

101 - 200 ezer Ft 10 27 16 3 3 0 1 0 60 

201 - 300 ezer Ft 3 20 16 10 5 4 0 1 59 

301 - 500 ezer Ft 1 3 3 11 7 1 0 0 26 

501 ezer Ft felett 0 0 0 2 1 0 0 0 3 

Total    20 52 37 27 17 5 1 1 160 
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A kiadások részletezésénél már jóval több válasz érkezett, mint a bevételi források esetében. 

Azoknál a kérdőíveknél, ahol értékelhető választ kaptunk a bevételi és kiadási oldalra is, 

megállapítható, hogy a kiadások rendezése után a családok pénze általában elfogy, tartalékolni 

nincsen lehetőségük. 

 

k20_a. Kiadások eloszlása 

  Frequency Percent 

Érték / Valid 

101.000 - 
200.000 Ft 

között 
67 26,0 

201.000 Ft 
és 300.000 
Ft között 

81 31,4 

301.000 Ft - 
500.000 Ft 

között 
44 17,1 

50.000 Ft - 
100.000 Ft 

között 
13 5,0 

50.000 Ft 
alatt 5 1,9 

501.000 Ft 
fölött 8 3,1 

nem ad 
választ 40 15,5 

Total 258 100,0 
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A kiadások tételes felsorolásánál azt látjuk, hogy a téli hónapok rezsije az, amely átlagosan a 

legmagasabb összeget jelenti a családi kiadások területén, de előkelő helyen szerepelnek az 

élelmiszerre kiadott összegek is. 

Az életkor előre haladtával párhuzamosan növekednek a gyógyszerre és egészségügyi kiadások, és 

szignifikánsan csökkenek az utazásra, kultúrára és élvezeti cikkekre elköltött összegek.  

 

  

korcsoport 

Total 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

Mean Mean Mean Mean Mean Mean 
K20_a. rezsi (téli 
hónapokban) 

68480 69061 71762 67639 70917 64719 

K20_a.…rezsi (nyári 
hónapokban) 

45696 46844 46595 47500 42861 45052 

K20_a. …élelmiszer 58565 54829 66545 53394 68438 52036 
K20_a. …ruházat, cipő 11339 14057 12370 14200 12297 6467 
K20_a. …egészségügy 
(kezelés, szolgáltatás) 

2578 3086 1239 2300 1784 3983 

K20_a. …egészségügy 
(gyógyszerek) 

8936 8857 4652 5800 8919 14367 

K20_a. …internet 
előfizetés 

4889 5557 5878 5588 5419 2950 

K20_a. …telefon 
előfizetés 

7020 8471 8954 5750 7608 5175 

K20_a. …TV előfizetés 4587 4386 5520 4625 4676 3908 
K20_a. …oktatás 2335 1714 1783 4875 1703 1817 
K20_a. …utazás 8381 8629 13891 10125 6351 4100 
K20_a. …kultúra 2798 2486 3000 2775 4838 1583 
K20_a. …élvezeti 
cikkek (dohány, 
illatszerek) 

9206 12200 12152 9475 10216 4400 

K20_a. …lakás hitel 14101 8771 26304 18775 15568 3833 
K20_a. …egyéb hitel 4179 3086 5000 4975 8946 717 

 
 

g. szubjektív vélemények az anyagi helyzet változásával kapcsolatosan 

Ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjunk arról, hogy hogyan élnek a családok Aszódon, több 

szubjektív kérdést is feltettünk. Az egyik ilyen szubjektív kérdés a jövedelmi helyzet elmúlt két 

évben történt változására vonatkozott. 
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A válaszadók több, mint harmada (36 %) érzi úgy, hogy a háztartás pénzügyi helyzete negatív 

irányba alakult: 8,5 százalék szerint sokkal rosszabb lett, 27,5 % szerint rosszabbak lettek anyagi 

körülményeik. Ugyan alacsonyabb arányban (17,7 %), de jelen vannak azok a válaszadók is, akik 

pozitív irányú változásról számoltak be az adatfelvétel során az elmúlt két évre vonatkozóan. 

A negatív irányú változásokról azt mondhatjuk, hogy minden háztartás nagyságnál előfordulnak, a 

pozitív irányú változások viszont csak a kisebb háztartás létszámokra jellemzőek. 

Háztartás létszáma: …… fő * K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi 
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban? 

 

  

K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi 
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban? 

Total 

sokkal 
rosszabb 

lett 
rosszabb 

lett 
nem 

változott jobb lett 
sokkal 

jobb lett 
Háztartás 
létszáma: 
…… fő 

1 0 7 21 6 0 34 

2 7 22 33 7 0 69 

3 6 17 30 9 1 63 

4 4 14 24 6 1 49 

5 3 9 7 12 0 31 

6 1 1 7 1 0 10 

7 0 1 0 0 0 1 

9 1 0 0 0 0 1 

Total 22 71 122 41 2 258 
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A gazdasági aktivitást tekintve azt láthatjuk, hogy az alkalmazottak helyzete lett (sokkal) rosszabb 

az elmúlt két évben, de negatív irányú változásokról számol be a nyugdíjasok 34,7 százaléka is. 

Alacsony arányban, de képviseltetik magukat a közmunkások és alkalmi munkavállalók is – 

esetükben kivétel nélkül negatív irányú az anyagi helyzet változása. 

K9. Gazdasági aktivitása 1. CSALÁDTAG (VÁLASZADÓ) * K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi 
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban? 

 

  

K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi 
helyzetük, és ha igen, ilyen irányban? 

Total sokkal 
rosszabb 

lett 

rosszabb 
lett 

nem 
változott 

jobb 
lett 

sokkal 
jobb 
lett 

K9. Gazdasági 
aktivitása 1. 

CSALÁDTAG 
(VÁLASZADÓ) 

alkalmazott 13 37 54 27 2 133 

vállalkozó, önálló, saját 
vállalakozásában 

alkalmazott 
1 4 9 2 0 16 

alkalmi munkákat, 
megbízásokat vállal 1 1 1 0 0 3 

munkanélküli 1 1 1 0 0 3 

közmunkás, közhasznú 
ill. közcélú munkás is 1 1 0 0 0 2 

nyugdíjas (öregségi, 
rokkant, özvegyi) 4 19 40 6 0 69 

szülési szabadságon, 
gyeden, gyesen van 0 4 9 3 0 16 

tanuló 1 4 5 2 0 12 

egyéb (pl. eltartott ) 0 0 3 1 0 4 

Total 22 71 122 41 2 258 

 

  



 
ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP 

 

- 30 - 

 

A szubjektív kérdések körébe tartozik az a kérdésünk is, amely arra irányult, hogy gondot okoz-e 

a különböző tételek kifizetése a kérdezett háztartások részére. Ezek között a kiadások között 

szerepelnek többek között a rezsi költségek finanszírozása, a gyógyszerek, a hitelek, az 

iskoláztatás, a ruházkodás, az étkezés költségei. 

A kérdésre adott válaszok alapján azt láthatjuk, hogy a felsorolt tételek kifizetésénél a 

kérdezetteknek- tételesen: 

 a rezsi költség kifizetése 29,8, 

 a közlekedési költségek finanszírozása 14,  

 a munkába járás költsége 10,5, 

 az étkezés finanszírozása 14, 

 a gyógyszerek 15,5 

 a gyermekek iskoláztatása 11,3, 

 a ruházkodás költsége 16,7 

 a beteg családtagok ápolása 8,2 százalékának problémája támad.  
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Az anyagi körülmények feltérképezésekor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezett 

háztartások rendelkeznek –e díjhátralékkal valamelyik szolgáltató felé, ha pedig igen, akkor mióta 

áll fenn a tartozás. 

Ahogyan a táblázat adatai is mutatják, a díjhátralékkal rendelkezők száma határozottan alacsony (a 

díjhátralékok pedig általában néhány hónapja állnak fenn) – ahogyan az adatok elemzésénél már 

többször visszaköszönt, a városban viszonylagos és tervezhető anyagi biztonságban lehet élni. 

TARTOZÁS megnevezése TARTOZÓK aránya (%) 

lakbér, albérleti díj 0,40% 

közös költség 0,80% 

lakáscélú kölcsöntörlesztés 4,30% 

személyi kölcsön 5,80% 

áruvásárlási hitel 0,80% 

lakásfenntartási költség 
(villany, víz, gáz, csatorna) 5,40% 

társadalombiztosítás 1,90% 

biztosítás (lakás, élet, autó 
stb.) 1,20% 

közlekedés (bérlet, 
üzemanyag) utazás 1,20% 

TV, újságok 0,40% 

telefondíj 1,20% 

gyógyszer 0,8 % 

egyéb szolgáltatások 
(javítás, tisztítás stb. 0 % 

egyéb 0,40% 
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h. pénzbeli és szociális ellátások ismerete és igénybe vétele 

A különböző pénzbeli és szociális ellátásokkal kapcsolatosan elsősorban arra voltunk kíváncsiak, 

hogy a válaszadók ismerik -e ezeket az ellátási formákat, és ha igen, akkor igénybe veszik –e őket. 

A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a kérdezettek többsége hallott és ismeri 

a különböző ellátási formákat, az igénylők száma viszont igen alacsonynak mondható. A 

válaszadók többsége úgy gondolja, hogy ezekre az ellátásokra neki nincs is szüksége / vagy pedig 

elképzelésük alapján nem is jogosultak rá. 

Azt gondoljuk tehát, hogy bár az ellátások elnevezései ismertek, az igénylési feltételeikre 

vonatkozó ismeretek a településen élők körében hiányosak. Ahhoz, hogy az ellátásokat a 

jelenleginél egy szélesebb réteg tudja igénybe venni, az ellátásokkal kapcsolatos kommunikációban 

a város önkormányzatának nagyobb hangsúlyt kell fektetnie – új kommunikációs csatornákat kell 

keresni és a jelenlegieket meg kell erősíteni. 

 

Támogatás elnevezése Ismeret igénybe 
veszi 

nincs rá 
szüksége 

szerette volna, de nem kapta 
meg 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 66,70% 4,70% 55,80% 3,10% 

Iskoláztatáshoz kötődő támogatások 68,60% 5,814% 58,527% 1,938% 

Önkormányzati segélytelepülési támogatás 64,00% 2,71% 54,65% 4,26% 

Lakásfenntartási támogatás 69,40% 2,30% 60,10% 4,30% 

Étkezési támogatás 70,50% 6,60% 58,10% 3,50% 

Közgyógyellátás 74,40% 5,00% 62,50% 3,50% 

Gyógyszersegély 67,10% 2,70% 59,30% 3,10% 
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A kérdésre adott válaszok eloszlásait az alábbi táblázatokban mutatjuk be: 
 

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 86 33,3 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 12 4,7 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 144 55,8 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 8 3,1 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal) 2 ,8 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 6 2,3 

Total 258 100,0 

    

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Iskoláztatáshoz kötődő támogatások 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 81 31,4 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 15 5,8 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 151 58,5 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 5 1,9 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal) 2 ,8 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 4 1,6 

Total 258 100,0 
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Lakásfenntartási támogatás 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 79 30,6 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 6 2,3 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 155 60,1 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 11 4,3 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal) 1 ,4 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 6 2,3 

Total 258 100,0 

    
K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Önkormányzati segélytelepülési 

támogatás 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 93 36,0 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 7 2,7 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 141 54,7 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 11 4,3 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal) 1 ,4 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 5 1,9 

Total 258 100,0 
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Étkezési támogatás 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 76 29,5 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 17 6,6 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 150 58,1 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 9 3,5 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal) 1 ,4 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 5 1,9 

Total 258 100,0 

    

K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Közgyógyellátás 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 66 25,6 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 13 5,0 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 160 62,0 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 9 3,5 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 alkalommal) 3 1,2 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 7 2,7 

Total 258 100,0 
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat?Gyógyszersegély 

  válaszok száma % 

érték / 
valid 

nem ismeri 85 32,9 

ismeri és jelenleg igénybe is veszi 7 2,7 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ 
SZÜKSÉGE) 153 59,3 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM 
KAPTA MEG) 8 3,1 

ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE 
SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB alkalommal) 5 1,9 

Total 258 100,0 
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i. szociális ellátások ismerete és igénybe vétele 

A szociális ellátó rendszer működése Aszódon széleskörűen biztosított, a városban két óvoda, 

bölcsőde, Idősek Klubja, Álláskeresési Klub, szociális étkeztetés, Gyermekjóléti szolgálat, 

Családsegítő szolgálat működik.   

A kérdőívben kíváncsiak voltunk arra, hogy a fenti szolgáltatások ismertsége mekkora a 

településen élők körében. Ezen kívül arra kértük a válaszadókat, hogy az iskolai osztályzatokhoz 

hasonlóan értékeljék a különböző szolgáltatók munkáját. Az értékelést egy 1 -5 terjedő skálán 

kellett elvégezni, ahol az (1) elégtelen, az (5) pedig jeles osztályzatot jelent. A közbeeső 

véleményekkel a kérdezett árnyalhatta véleményét. 

Az ismertségre vonatkozó adatok közepesnek mondhatóak – magasnak sajnos nem gondolhatjuk 

őket az eredmények alapján (a Gyermekjóléti Központot mindössze a kérdezettek 62 %,  

Családsegítő Központot 64 % - a ismeri, a házi segítségnyújtásról a válaszadók 60,9 % -a hallott).  

  ISMERET OSZTÁLYZAT (átlag) 

Kistérségi Gondozási 
Központ Gyermekjóléti 

Szolgálata 
62% 3,15 

Kistérségi Gondozási 
Központ Családsegítője 64% 3,16 

Idősek Klubja 72,50% 3,11 

Szociális étkezés 65,90% 3,09 

Házi segítségnyújtás 60,90% 3,1 

Bölcsőde 71,30% 3,23 

Álláskeresési Klub 66,30% 3,08 

Óvoda 71,30% 3,21 
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A legmagasabb ismertsége a településen működő Idősek Klubjának van (a válaszadók 72,5 

százaléka jelezte, hogy ismeri a klubot), majd a sorban az óvoda és a bölcsőde következik 71,3 

százalékkal. A szociális területen működő intézmények osztályzata nem különösebben 

kiemelkedő, inkább semleges, közepes értéket mutat.  
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j. szociális háló 

A kérdőív további kérdései arra irányultak, hogy a kérdezettek kire számíthatnak leginkább a 

mindennapokban, van – e  valamilyen védőháló, amely körül veszi őket.  

Felvezetőként ismét egy szubjektív kérdést tettünk fel, melyben arra voltunk kíváncsiak, hogy a 

válaszadó mit tart a legnagyobb problémájának az életében jelenleg. A válaszadók közel 40 % - a 

pénzhiányt tartja a legnagyobb problémájának. A sorban a második leggyakrabban elő forduló 

probléma az általános egészségügyi állapotra vonatkozik – a kérdezettek 13,6 százaléka nevezte 

meg ezt jelenlegi legnagyobb gondjának. 

Abszolút pozitív üzenete van annak, hogy a válaszadók 32,6 százalékának – a kérdésre adott 

válaszok alapján – nincsenek problémái.  

K23. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyik jelenti 
az Ön számára a legnagyobb problémát a mindennapokban? 

  Válaszok 
száma % 

Érték / Valid 

Kevés pénz 97 37,6 

Egészségügyi 
problémák 35 13,6 

Lakáshelyzet 11 4,3 

Gyermekek 
napközbeni 
felügyelete 

7 2,7 

Közlekedés 8 3,1 

Gyermekek 
nyári 

felügyelete 
10 3,9 

Idős vagy 
beteg 

családtag 
gondozása 

6 2,3 

Nincsenek 
problémái 84 32,6 

Total 258 100,0 
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Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk arról, hogy a településen élők honnan remélhetnek 

segítséget, ha bármilyen problémájuk adódik, megkérdeztük tőlük azt, hogy kikre tudnak 

támaszkodni a mindennapok során. 

A kérdésre adott válaszok alapján az látszik, hogy a család szerepe a legjelentősebb tényező (a 

kérdésre érkezett igenek aránya 81 %), a második legbiztosabb pontot pedig az ismerősök és 

barátok jelentik. 

Ahogyan a kutatás során többször is visszatérünk rá, a különböző közhivatalok, a szociális ellátó 

rendszert képviselő intézmények ebben az esetben sem foglalnak el előkelő helyet – csupán a 

kérdezettek 5 – 10 százaléka jelezte azt, hogy probléma esetén igénybe veszi a különböző 

intézetek nyújtotta lehetőségeket. 

A kérdésre adott válaszok százalékos kiértékelését az alábbi táblázatok mutatják meg: 

 
K24_1. Családtag   % 
  igen 81 
  nem 16 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
1,2 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

1,2 

      
K24_2. Barát, ismerős igen 59 

  nem 38 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
1,2 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

1,6 

      
K24_3. Szomszéd igen 42 
  nem 54 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
1,6 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

2,3 
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K24_4.Önkormányzat 
(hivatal, 
ügyfélszolgálat) 

igen 14 

  nem 67 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
3,1 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

17 

      
K24_5. Járási Hivatal igen 7 
  nem 63 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
3,9 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

26 

      
K24_6. Munkaügyi 

Központ 
igen 7,8 
nem 60 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

3,9 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

29 

      
K24_7. 

Kormányhvatal tb. és 
családtámogatási 

főosztály 

igen 7 
nem 60 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

3,1 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

30 

      
K24_8. Családsegítő 

Szolgálat 
igen 7,4 
nem 52 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

3,1 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

37 

      
K24_9. Gyermekjóléti 

Szolgálat 
igen 6,6 
nem 54 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

2,7 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

37 
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K24_10. Civil 
szervezet, egyház 

igen 4,3 
nem 64 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

3,1 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

29 

      
K24_11. Önsegítő 

csoport 
igen 2,7 
nem 63 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

2,7 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

32 

      
K24_12. Vöröskereszt igen 12 

  nem 58 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
3,5 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

26 

      
K24_13. Nevelési 

tanácsadó 
igen 5 
nem 57 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

2,7 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

35 

      
K24_14. Egyház igen 14 
  nem 57 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
3,1 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

26 

      
K24_15. Párt igen 0,4 
  nem 69 
  jelenleg is kapcsolatban 

állunk 
2,3 

  irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

28 
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K24_16. Egyéb 
magán szervezet 

igen 1,9 
nem 66 
jelenleg is kapcsolatban 
állunk 

2,7 

irreleváns / nem 
vonatkozik rájuk 

30 
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k. segítségnyújtás igénylése 
 

A szociális térkép készítésének egyik célja az, hogy feltérképezzük: egyes településeken milyen 

szociális szolgáltatásokra lenne még szükség a meglévőkön kívül. Ezen kívül cél az, hogy 

meghatározzuk azt, hogy a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan lehetne minél 

hatékonyabban használni. 

Annak érdekében, hogy definiálni tudjuk a különböző fejlesztési irányokat, a kérdőívben 

konkrétan rákérdeztünk arra, hogy a településen élők igényelnének-e segítséget az alábbi 

területeken: 

1. A napi bevásárlásban 
2. Háza/házkörüli terület rendben tartásában 
3. Hétköznapi ügyintézésben 
4. Ebéd házhozszállításában 
5. Beköltözhessen egy idősek otthonába 
6. Álláskeresésben 
7. Életmódvezetésben 
8. Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni) 
9. Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében 
10. Pénzkezelésben 
 

A válaszok elemzésénél azt látjuk, hogy a felsorolt szolgáltatások esetében a kérdezettek 

érdeklődése igen mérsékelt, több esetben a nulla értékhez közelít. Azt láthatjuk, hogy az 

érdeklődés hiánya minden korosztályra jellemző: még a 60 éven felüliekből sem váltott ki 

különösebb reakciót az, hogy életük több területén (pl. ház körüli teendők, ebéd házhoz szállítása, 

stb.) könnyebb lenne a minden napos feladatok megoldása. 

A legnagyobb figyelmet az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételénél nyújtott segítség váltotta 

ki, de ez a tétel is csupán a kérdezettek 6,2 százalékának volt érdekes, a többség ebben a 

kérdésben sem nyilvánított érdeklődést. 
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző szolgáltatásokat a kérdezettek hány 

százaléka venné igénybe a településen. 

    
Érdeklődők aránya 

a teljes mintán 
belül 

1. A napi bevásárlásban 3,10% 
2. Háza/házkörüli terület rendben tartásában 5,43% 
3. Hétköznapi ügyintézésben 1,94% 
4. Ebéd házhozszállításában 1,55% 
5. Beköltözhessen egy idősek otthonába 0,00% 
6. Álláskeresésben 7,75% 
7. Életmódvezetésben 1,55% 
8. Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni) 3,10% 
9. Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében 6,20% 
10. Pénzkezelésben 0,78% 
 

Az alábbi táblázatokban pedig bemutatjuk, hogy a különböző szolgáltatások iránti érdeklődés 

hogyan oszlik el az egyes életkorok és nemek között. A táblázatban a kérdésre adott válaszok 

számát tüntettük fel azért, mert százalékos kiértékelés esetében a cellákban szinte csak nulla 

értékek szerepelnének az alacsony érdeklődés miatt. 

K26.  Igényelne-e segítséget…A napi bevásárlásban * életkor_nem Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_1 
igen 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 8 

nem 23 21 23 29 22 26 18 23 24 41 250 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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K26.  Igényelne-e segítséget…Háza/házkörüli terület rendben tartásában * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_2 
igen 4 3 1 2 0 1 0 1 0 2 14 

nem 23 20 23 27 22 25 18 22 24 40 244 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K26.  Igényelne-e segítséget…Hétköznapi ügyintézésben * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_3 
igen 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 

nem 26 22 23 29 22 26 18 23 23 41 253 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K26.  Igényelne-e segítséget…Ebéd házhozszállításában * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_4 
igen 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4 

nem 27 21 23 29 22 26 18 23 24 41 254 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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K26.  Igényelne-e segítséget…Beköltözhessen egy idősek otthonába * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_5 nem 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K26.  Igényelne-e segítséget…Álláskeresésben * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_6 
igen 5 2 1 1 0 3 0 0 4 4 20 

nem 22 21 23 28 22 23 18 23 20 38 238 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K26.  Igényelne-e segítséget…Életmódvezetésben * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_7 
igen 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

nem 26 22 24 28 22 26 18 23 23 42 254 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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K26.  Igényelne-e segítséget…Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni) * életkor_nem 
Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_8 
igen 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 8 

nem 26 23 23 27 22 26 18 22 22 41 250 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K26.  Igényelne-e segítséget…Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_9 
igen 3 1 0 2 1 4 1 1 1 2 16 

nem 24 22 24 27 21 22 17 22 23 40 242 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K26.  Igényelne-e segítséget…Pénzkezelésben * életkor_nem Crosstabulation 

Count 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 

29 év 
közötti 

férfi 

18 - 
29 év 
közötti 

nő 

30 - 
39 év 
közötti 

férfi 

30 - 
39 év 
közötti 

nő 

40 - 
49 év 
közötti 

férfi 

40 - 
49 év 
közötti 

nő 

50 - 
59 év 
közötti 

férfi 

50 - 
59 év 
közötti 

nő 

60 + 
férfi 

60 + 
nő 

K26_10 
igen 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

nem 27 22 24 28 22 26 18 23 24 42 256 

Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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l. szociálpolitikai kérdések 

A kérdőíves felmérés során kíváncsiak voltunk arra, hogy a településen élők hogyan vélekednek a 

szociális ellátásokról, igénybe veszik –e ezeket a juttatásokat vagy ha nem, tettek – e arra 

vonatkozóan kísérletet, hogy az ellátást / ellátásokat megkapják. 

A kérdőívben az alábbi szociális ellátásokat soroltuk fel – kérdéseink pedig arra vonatkoztak, 

hogy a kérdezettek jelenleg igénybe veszik – e az adott segítséget, vagy ha nem, akkor szerették 

volna igénybe venni, de kérelmüket valamilyen okból kifolyólag elutasították, vagy pedig nem is 

tettek arra vonatkozóan kísérletet, hogy az ellátó rendszerbe bekerüljenek. 

  

1. pénzbeli segítség, segély, 
2. lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás, 
3. munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség, 
4. egészségi állapottal kapcsolatos segítség, 
5. gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség, 
6. ügyintézés, jogi segítség, 
7. lelki, mentális segítség, 
8. családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan, 
9. fogyatékossággal kapcsolatosan adott támogatás. 

 
 

A kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a különböző ellátási formák 

kihasználtsága igen alacsony, a településen élők alacsony hányada veszi igénybe ezeket a 

lehetőségeket. 

A válaszok eloszlásából kiderül az, hogy nem csak azoknak a háztartásoknak az aránya alacsony, 

amelyek részesülnek a különböző támogatási formákban, hanem azoknak a háztartásoknak az 

aránya is csekélynek mondható, amelyek egyáltalán meg próbáltak a rendszerbe bekerülni. 
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Az alábbi táblázatban jól látható a kérdésre adott válaszok eloszlása: 

    igényelt 
és kapott 

igényelt, 
de nem 
kapott 

nem kért 

1. pénzbeli segítség, segély 7,75% 4,65% 87,60% 
2. lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás 4,26% 2,33% 93,41% 
3. munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség 3,10% 2,33% 94,57% 
4. egészségi állapottal kapcsolatos segítség 1,16% 1,16% 97,67% 
5. gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség 2,71% 0,78% 96,51% 
6. ügyintézés, jogi segítség 4,26% 0,39% 95,35% 
7. lelki, mentális segítség 0,00% 0,39% 99,61% 
8. családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan 1,55% 1,16% 97,29% 
9. fogyatékossággal kapcsolatosan 1,16% 0,00% 98,84% 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy az Aszódon élők és az önkormányzat között szociális 

területen az együttműködés általában alacsony mértékben valósul meg – a leggyakrabban igénybe 

vett segítség a pénzbeli segély, melyben a kutatásban részt vett családok 7,75 százaléka érintett. 

Megfigyelhető, hogy ha a különböző ellátási formák esetében összeadjuk az „igényelt és kapott”, 

illetve az „igényelt, de nem kapott” kategória válaszait, a pénzbeli segítségnyújtáson kívül sehol 

nem éri el a két szám összege a 8 százalékot sem.  

A kérdőív 28. kérdése szintén a fenti adatokat támasztja alá: a kérdezettek 92,8 százaléka 

semmilyen ellátásban nem részesül az önkormányzat részéről. 

Ennek a jelenségnek több oka van: 

k. a településen élők több, mint 90 százaléka rendszeres bevétellel rendelkezik, amelynek 

következtében a segélyezési rendszerből „kimaradnak” azok a családok, akiknek csak 

alkalmanként lenne szüksége egy – egy pénzügyi segítségre (ahhoz van elég jövedelmük, 

hogy megéljenek  - és hogy a támogatási rendszerből kiszoruljanak - , de egy – egy 

váratlan kiadás már gondot okoz), 

l. lakással, lakhatással kapcsolatos problémák alacsony arányban fordulnak elő a településen 

(a kérdezettek 88 százaléka saját ingatlanában vagy a tulajdonos felmenő / lemenő 

rokonaként él otthonában), 
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m. a magas foglalkoztatottsági mutatókat figyelembe véve munkanélküliséggel kapcsolatos 

segítségnyújtásra azért kerül ritkán sor, mert alig vannak a településen munkanélküliek 

(szinte nincs, aki igényelje az ellátásokat), 

n. a fogyatékossággal kapcsolatos támogatások igénybe vétele azért is alacsony, mert élők 

mindösszesen 1 százaléka rendelkezik valamilyen fogyatékossággal (a HEP Felülvizsgálati 

Jegyzőkönyv alapján a településen 54 személy vesz igénybe fogyatékossági támogatást), 

o. általános és nem csak Aszódon előforduló jelenség az, hogy a támogatási rendszerből 

kimaradnak azok a személyek, akik információ hiányában nem is tudnak arról, hogy 

jogosultak lennének az egyes ellátási formákra, 

p. szintén ugyanilyen általános és országos jelenség az, hogy az emberek szégyellik azt, ha 

kérni kell; félnek a megbélyegzéstől és tartanak attól, hogy „ki – mit fog szólni” ha 

segélyért folyamodik. 

 

A kérdésre adott válaszok számát az alábbi táblázatokban összesítettük (szintén nem 

százalékos arányt jelenítettünk meg): 

 

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?pénzbeli segítség, segély * életkor_nem 
Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_1 

igen és 
kapott 5 1 0 2 3 3 1 1 1 3 20 

igen, de 
nem kapott 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 12 

nem kért 20 20 22 26 18 22 17 21 22 38 226 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás * 
életkor_nem Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_2 

igen és 
kapott 1 1 3 1 0 2 1 0 0 2 11 

igen, de 
nem kapott 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 

nem kért 23 21 20 28 22 23 17 23 24 40 241 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
 

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos 
segítség * életkor_nem Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_3 

igen és 
kapott 0 2 0 3 0 1 0 1 1 0 8 

igen, de 
nem kapott 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6 

nem kért 25 21 23 25 22 24 18 22 22 42 244 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?egészségi állapottal kapcsolatos segítség * 

életkor_nem Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_4 

igen és 
kapott 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

igen, de 
nem kapott 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

nem kért 26 21 22 29 22 26 18 22 24 42 252 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség * 

életkor_nem Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_5 

igen és 
kapott 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 7 

igen, de 
nem kapott 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

nem kért 24 21 23 28 22 26 17 23 24 41 249 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
 

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?ügyintézés, jogi segítség * életkor_nem 
Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_6 

igen és 
kapott 2 0 1 3 1 0 0 2 1 1 11 

igen, de 
nem kapott 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

nem kért 25 23 23 26 20 26 18 21 23 41 246 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?lelki, mentális segítség * életkor_nem 

Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_7 
igen, de 

nem kapott 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

nem kért 27 23 24 29 22 25 18 23 24 42 257 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan 
* életkor_nem Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_8 

igen és 
kapott 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4 

igen, de 
nem kapott 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 

nem kért 27 22 22 28 22 25 18 23 23 41 251 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 

             
K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától?fogyatékossággal kapcsolatosan * életkor_nem 

Crosstabulation 

  

életkor_nem 

Total 
18 - 29 

év 
közötti 

férfi 

18 - 29 
év 

közötti 
nő 

30 - 39 
év 

közötti 
férfi 

30 - 39 
év 

közötti 
nő 

40 - 49 
év 

közötti 
férfi 

40 - 49 
év 

közötti 
nő 

50 - 59 
év 

közötti 
férfi 

50 - 59 
év 

közötti 
nő 

60 + 
férfi 60 + nő 

K27_9 
igen és 
kapott 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

nem kért 26 23 23 29 22 26 18 23 24 41 255 
Total 27 23 24 29 22 26 18 23 24 42 258 
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m. a település megítélése 

 

Arról, hogy milyen a településen élni, és hogy a kérdezettek szerint milyen lesz a város 5 – 10 

éven belül, egy szubjektívnek minősülő kérdést tettünk fel, melyre a válaszadók öt válaszlehetőség 

segítségével mondhatták el véleményüket. A kérdezettek csupán 12,8 százaléka gondolja úgy, 

hogy a településen romlani fognak az életkörülmények, 48,1 százalékuk pedig nem vár semmilyen 

változást. A település elhagyását fontolgatók aránya 12,4 százalék – viszont új otthonukat nem 

olyan távol, hanem a közelben szeretnék megteremteni (pl. Gödöllő, Vác, Domony völgy, 

Budapest). A költözést tervezők 18,75 százaléka szeretne külföldön letelepedni. 

A településen egyre gyakrabban fordul elő az, hogy a 14 éven aluli gyermeket nevelő családok 

gyermekeik iskoláztatását, óvodába járását nem Aszódon, hanem a környező települések 

valamelyikében oldják meg. 

Ennek az oka a szülők elmondása alapján az, hogy 

 a környező településeken magasabb színvonalú oktatásban részesülnek a gyerekek, mint 

Aszódon, 

 mivel gyakran már az óvodába sem ide járt a gyermek, az iskolát ott folytatja, ahol az 

alapfokú oktatást elkezdte, 

 a településen magas az ingázók aránya – így a gyermek iskoláztatása a szülő 

munkahelyének településén történik meg. 
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n. fejlesztési irányok 

Az adatfelvétel alkalmával megkérdeztük azt a válaszadóktól, hogy az önkormányzatnak mely 

területeken kellene fejlesztéseket végre hajtania. 

A megkérdezettek válaszai alapján azt látjuk, hogy a kulturális szolgáltatások, ifjúsági programok 

fejlesztésére kifejezetten nagy igény mutatkozik – a kérdezettek 80,2 százaléka igényelve változást 

ezen a téren. Az akadálymentesítés és a szociális szolgáltatások fejlesztésének szükségességét a 

válaszadók közel 56 százaléka tarja fontosnak, míg a tájékoztatás, kommunikáció fejlesztésének 

szükségességét az adatfelvételben részt vevők 58 százaléka hangsúlyozta. 

A szociális szolgáltatások igénybe vétele kapcsán már jeleztük, hogy a rendszerben jelen lévők 

alacsony aránya azzal is összefügghet, hogy az érintett személyek nem is tudnak arról, hogy ők 

valójában tényleg érintettek és jogosultak a különböző ellátási formákra, emiatt elengedhetetlen, 

hogy a kommunikáció ezen a területen javuljon, közvetlenebbé és szélesebbé váljon. 

A településen élők több, mint 70 százaléka gondolja úgy, hogy az utak állapotát, a tisztaságot és a 

közbiztonságot illetően is lenne hova fejlődni Aszódon. 

A kérdésre adott válaszok eloszlását az alábbi táblázatok mutatják meg: 

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 
végrehajtania?kulturális szolgáltatás, ifjúsági programok 

  Válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 207 80,2 

nem 51 19,8 

Total 258 100,0 
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K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 

végrehajtania?akadálymentesítés 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 143 55,4 

nem 115 44,6 

Total 258 100,0 

    
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 

végrehajtania?szociális szolgáltatások fejlesztése 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 144 55,8 

nem 114 44,2 

Total 258 100,0 

    
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 

végrehajtania?több anyagi támogatás 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 150 58,1 

nem 108 41,9 

Total 258 100,0 

 

  



 
ASZÓD – SZOCIÁLIS TÉRKÉP 

 

- 58 - 

 

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 
végrehajtania?tájékoztatás 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 151 58,5 

nem 107 41,5 

Total 258 100,0 

    
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 

végrehajtania?tisztaság 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 179 69,4 

nem 79 30,6 

Total 258 100,0 

    
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 

végrehajtania?közbiztonság 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 194 75,2 

nem 64 24,8 

Total 258 100,0 

    
K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 

végrehajtania?gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 140 54,3 

nem 118 45,7 

Total 258 100,0 
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K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 
végrehajtania?idősellátás 

  válaszok száma % 

Érték / valid 

igen 126 48,8 

nem 132 51,2 

Total 258 100,0 

 
o. egészségügyi helyzet 

 
A kérdőívben egy külön blokk foglalkozik az egészségi állapotra vonatkozó kérdésekkel. Ebben a 

blokkban egy ötfokozatú skála segítségével, az iskolai osztályzatoknak megfelelően kértük a 

válaszadót, hogy ítélje meg saját egészségi állapotát ((1) nagyon rossz, (5) nagyon jó, a közbeeső 

értékekkel pedig árnyalhatja véleményét). 

 

Az egészségi állapot szubjektív megítélésére az ötfokozatú skálán a felnőtt lakosság 3,6 átlagot ért 

el, amely  egy erős közepes osztályzatot jelent. A „jó” és „nagyon jó” egészségi állapotról a 

válaszadók mintegy 58,1 százalékát teszik ki, „nagyon rossz” és „rossz” egészségi állapotról a 

kérdezettek 8,1 százaléka számolt be. 
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A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes háztartásokban mekkora a fogyatékkal 

élő emberek száma. A felvett adatok összesítése az alábbi táblázatban található: 

 

fogyatékosság megnevezése (fő) 

Értelmi fogyatékos személy 5 

Hallás fogyatékos 5 

Látás fogyatékos 5 

Pszichiátriai betegségben szenvedő 5 

Mozgáskorlátozott 13 

Szenvedélybeteg 8 

Rossz egészségi állapotú idős 12 

Gondozásra, felügyeletre szoruló családtag 10 

Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás 9 

Tartósan beteg gyermek 9 
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A kérdőívben kitértünk arra, hogy a válaszadók átlagosan milyen időközönként keresik fel a 

különböző egészségügyi intézményeket. Az alábbi táblázat nem csak a felkeresés gyakoriságát, 

hanem azt is megmutatja, hogy a felkeresések hogyan oszlanak el a különböző korcsoportokban. 

A szakellátást nyújtó intézmények leggyakrabb látogatói a 60 éven felüliek közül kerülnek ki. 

 
 

Table 1 

  

korcsoport 
Total 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

Mean Mean Mean Mean Mean Mean 
K36_1. családorvos 6,12 6,82 6,02 4,88 5,27 7,12 
K36_2. fogorvos 2,05 2,66 1,66 2,23 2,37 1,56 
K36_3. tüdőszűrés ,87 1,10 ,77 ,71 ,88 ,88 
K36_4. járóbeteg szakellátás 2,08 1,70 1,81 2,23 2,20 2,39 
K36_5. rákszűrés ,65 ,60 ,66 ,44 ,73 ,77 
K36_6.fizikoterápia (pl. 
reumakezelés) 

,69 ,76 ,43 ,50 ,34 1,18 

K36_7. ápolónő, védőnő ,46 ,78 ,89 ,58 0,00 ,08 
K36_8. kórház, bent fekvéssel ,33 ,22 ,30 ,35 ,29 ,44 
K36_9. speciális szolgáltatások (pl: 
logopédus, gyógytornász, 
pszichológus) 

,58 ,70 ,62 ,46 1,02 ,26 

K36_10. kórház, baleseti osztálya ,10 ,14 ,09 ,15 ,05 ,06 
K36_11. speciális kórházi 
szolgáltatások (pl.: kemoterápia, 
dialízis) 

,07 ,04 ,04 0,00 ,07 ,17 

K36_12. rehabilitációs otthon ,03 ,06 0,00 0,00 0,00 ,06 
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p. szabadidő eltöltése 
 

A szabadidő eltöltésével kapcsolatos kérdések a kérdőív utolsó blokkjában kaptak helyet. A 

szabadidő eltöltésének lehetőségei nyilvánvalóan anyagi forráshoz kötöttek – a kérdésre adott 

válaszból kitűnik az, hogy leginkább azok a tevékenységeket részesítik előnyben, amelyekért nem 

kell külön fizetni. 

A megkérdezettekre általában jellemző, hogy a különböző kikapcsolódási lehetőséget ritkán vagy 

pedig soha sem veszik igénybe (a válaszadók 61,6 százaléka nem jár színházba, étteremben 

ebédelni a mintába kerület háztartások közül alig 5 százalék jár el). 

 

Szabadidős tevékenységek 1 - soha 
(%) 

2 - nagyon 
ritkán (%) 

3 - néha 
(%) 

4 - gyakran 
(%) 

5 - nagyon 
gyakran 

(%) 

rokonának, barátjának segíteni? 8,5 14,3 18,6 40,3 18,2 

kirándulni 27,1 26,7 24,8 17,8 3,5 

vendégeket fogadni (ebéd, vacsora) 8,1 27,9 31,4 24,4 8,1 

vendégségbe menni 13,2 36,4 27,1 19,8 3,5 

színházba járni 61,6 22,9 10,1 4,7 0,8 

könyvtárba menni 74,0 14,0 7,0 4,7 0,4 

moziba járni 54,3 23,6 15,9 5,4 0,8 

étteremben ebédelni 49,2 31,0 14,7 4,3 0,8 

önkéntes munkát végezni 74,0 12,4 7,4 5,8 0,4 

gyermekével bábszínházba, moziba, vidámparkba, 
állatkertbe menni 69,8 12,0 10,1 5,8 2,3 

szaunázni 81,8 8,1 5,8 3,9 0,4 

komolyzenei koncertre, operába járni 82,9 9,3 5,8 1,9 0,0 

meghírdetett helyi programokon részt venni 29,5 24,0 25,6 19,4 1,6 

városi fesztivál programjai 29,5 20,5 20,2 24,4 5,4 

könyvtár programjai 77,1 9,3 7,4 5,8 0,4 

múzeum programja 65,9 14,7 12,4 5,4 1,6 
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Szintén alacsony érdeklődés mellett zajlanak a könyvtár és a múzeum programjai is, ellentétben a 

városi fesztivál programjaival, melyre a kérdezettek 60,5 százaléka ellátogat kisebb – nagyobb 

rendszerességgel. 

A megkérdezettek 37,6 százaléka szeretné azt, hogy ha a településen több sportolási és szabadidős 

program állna rendelkezésre. A legtöbben a focit, az úszást és a különböző labdajátékokat 

preferálják, de vannak, akik annak örülnének, ha előtérbe kerülnének olyan sportok is, mint pl. a 

futás, a ping – pong vagy éppen a horgászat. 

A település egészére vonatkozó fejlesztési javaslatot a válaszadók 34,5 % százaléka tett – közülük 

többségben vannak azok, akik szabadidős programok szervezésének örülnének, mozinak, ifjúsági 

háznak, baba – mama programoknak, de nem elhanyagolható azoknak a válaszadóknak az aránya 

sem, akik a települést szeretnék tisztábbnak, rendezettebbnek látni, az utakat és a közbiztonságot 

javítani. 

A kérdőív utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy a válaszadóknak lenne – e igénye ingyenes 

internet használati lehetőségekre. A kérdésre adott válaszok alapján kiderül, hogy erre 

egyértelműen lenne igény a településen – a kérdezettek 79 százaléka nyilatkozott úgy, hogy saját 

maga / vagy családtagja szívesen venné, ha lenne térítésmentes internet igénybe vételére. 

K42. Lenne igénye ingyenes internet használási lehetőségekre? * életkor_nem Crosstabulation 
Count 

  

életkor_nem 

Total 18 - 29 
év közötti 

férfi 

18 - 29 
év közötti 

nő 

30 - 39 
év közötti 

férfi 

30 - 39 
év közötti 

nő 

40 - 49 
év közötti 

férfi 

40 - 49 
év közötti 

nő 

50 - 59 
év közötti 

férfi 

50 - 59 
év közötti 

nő 
60 + férfi 60 + nő 

K42. Lenne 
igénye 

ingyenes 
internet 

használási 
lehetőségekre? 

igen, 
nekem 

személy 
szerint 

7% 4% 6% 6% 6% 7% 4% 8% 8% 12% 68% 

igen, a 
háztartás 

tagjai 
közül 
lenne, 

akit 
érdekelne 

2% 1% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 11% 

nem 2% 3% 2% 3% 2% 1% 3% 1% 1% 3% 21% 
Total 10% 9% 9% 11% 9% 10% 7% 9% 9% 16% 100% 
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6. ÖSSZEGZÉS 
 

Ahogyan az elemzés során többször kitértünk már rá, a szociális térkép egyik alap megállapítása 

az, hogy az Aszódon élők és az önkormányzat között szociális területen az együttműködés 

hézagosan és néhány területen kifejezettem elhanyagolható mértékben valósul meg. 

Ennek a jelenségnek több oka van: 

1. a településen élők több, mint 90 százaléka rendszeres bevétellel rendelkezik, amelynek 

következtében egyértelmű az, hogy: 

 a családok jelentős része nem igényel semmilyen szociális ellátást;  

 a segélyezési rendszerből „kimaradnak” azok a családok, akiknek csak alkalmanként 

lenne szüksége egy – egy pénzügyi segítségre (ahhoz van elég jövedelmük, hogy 

megéljenek  - és hogy a támogatási rendszerből kiszoruljanak - , de egy – egy váratlan 

kiadás már gondot okoz számukra), 

2. a lakással, lakhatással kapcsolatos problémák alacsony arányban fordulnak elő a 

településen (a kérdezettek 88 százaléka saját ingatlanában vagy a tulajdonos felmenő / 

lemenő rokonaként él otthonában), a településen alacsony a bérlakásban vagy 

önkormányzati tulajdonban élők aránya, 

3. a magas foglalkoztatottsági mutatókat figyelembe véve munkanélküliséggel 

kapcsolatos segítségnyújtásra azért kerül ritkán sor, mert alig vannak a településen 

munkanélküliek (nincs indok az ellátások meg igénylésére), 

4. a fogyatékossággal kapcsolatos támogatások igénybe vétele azért alacsony, mert a 

településen élők mindösszesen 1 százaléka rendelkezik valamilyen fogyatékossággal (a 

HEP Felülvizsgálati Jegyzőkönyv alapján a településen 54 személy vesz igénybe 

fogyatékossági támogatást), 

5. a támogatási rendszerből kimaradnak azok a személyek, akik információ hiányában 

nem is tudnak arról, hogy jogosultak lennének az egyes ellátási formákra, javasoljuk 

tehát azt, hogy a különböző szociális szolgáltatások igénybe vételének lehetőségeit 

minél széleskörűen kommunikálják a lakosság irányába. 
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7. A KÉRDŐÍV - MELLÉKLET  
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Kérdőív 
sorszáma 

    

 

Választókerület 
száma 

    

 

 
 

 

Adatfelvétel ASZÓD lakosai körében 
 

A válaszadás önkéntes! 

Utca neve, ahol a kérdezés történik:  .........................................................  
 
 

Kérdező aláírása:  ..........................................................................................       
 kérdezői igazolványszám 

Dátum 2015. …………..hó …………nap …………óra …………perc 
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Üdvözlöm!  ………………… vagyok a Sztratégosz Intézet munkatársa. A helyi ügyeket érintő 

kérdésekkel kapcsolatban végzünk felmérést. Kérdőívünkkel 258, véletlenszerűen kiválasztott 

családot keresünk fel. A kérdőív kitöltése kb. 20 - 25 percet vesz igénybe.  

Nagyon hálásak lennénk, ha értékes válaszaival segítené munkánkat! 

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy válaszait az adatvédelmi törvény értelmében szigorúan 

bizalmasan kezeljük, és kizárólag e kutatás keretei között, összesítve, matematikai, statisztikai 

módszerekkel dolgozzuk fel. Ezen kívül szeretnénk megnyugtatni arról is, hogy a beszélgetés 

során nem kívánunk Önnek semmit eladni, kizárólag az Ön véleményére lennénk kíváncsiak. 
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HÁZTARTÁSI ADATOK 

 

K1. Háztartás létszáma: …… fő 

K2. Családban élő gyermekek (18 éven aluliak) száma: …… fő 

K4. A válaszadó neme: (1) férfi (2) nő 

K5. Kérdezetthez viszonyított állása: (2) házastársa / élettársa, (3) gyermeke, (4) szülője, (5) 
nagyszülője (6) testvére (7) unoka (8) egyéb 

K7. Családi állapota: (1) Hajadon/Nőtlen, (2) Férjezett/Nős, (3) Élettárs, (4) Elvált,(5) 
Özvegy 
 
K8. Iskolai végzettség: (1) 8 általánosnál kevesebb, (2) 8 általános, (3) szakmunkás, (4) 
érettségi, (5) felsőfokú, nem diplomás, diploma, 
 
K9. Gazdasági aktivitása: (1) alkalmazott, (2) vállalkozó, önálló, saját vállalakozásában 
alkalmazott, (3) alkalmi munkákat, megbízásokat vállal, (4) munkanélküli, (5) (közmunkás, 
közhasznú ill. közcélú munkás is), (6) nyugdíjas (öregségi, rokkant, özvegyi), (7) szülési 
szabadságon, gyeden, gyesen van, (8) tanuló, (9)egyéb  (pl. eltartott ). 

K10. Munkavégzés típusa: (1) szellemi foglalkozású, (2) fizikai munkát végez 
 
K11. Beosztása:(1) közepes és nagyvállalkozó, (2) diplomás szabadfoglalkozású (pl. ügyvéd, 
fogorvos), (3) egyéni vállalkozó, cégtulajdonos (pár személyes BT-k, Kft) (4) gazdálkodó, 
mezőgazdasági kisvállalkozó, (5) felső vezető (főosztályvezető felett), (6) középszintű vezető, (7) alsó 
vezető, csoportvezető, művezető, (8) beosztott értelmiségi,  (9) egyéb szellemi, szolgáltató, kereskedő, 
(10) szakmunkás, (11) betanított- vagy segédmunkás, (12) – mezőgazdasági fizikai dolgozó, 
idénymunkás. 

K5_a: (1) tulajdonos / résztulajdonos, (2) tulajdonos felmenő /lemenő rokona, (3) szívességi 
használó (4) bérlő, (5) egyéb
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K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 (ha 
dolgozik) 

K11 (ha 
dolgozik) 

K5_a 

Családtag 
sorszáma 

Válaszadó 
neme 

Kérdezetthez 
viszonyított 

állása 
Születési éve Családi állapota Iskolai 

végzettsége 
Gazdasági 
aktivitása 

Munkavégzés 
típusa 

Beosztása A lakásban…  

1   1 - a kérdezett               

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   
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PROG & KÉRDEZŐ, a K12 – K14. kérdéseket csak a munkanélküliektől kérdezd meg (K9=4). Ha a válaszadó nem munkanélküli, kérjük, hogy 
munkanélküli családtagjairól beszéljen nekünk. Köszönjük  PROG: Ha nincs munkanélküli a családban (K9 minden sorban <>4), a K15. kérdés 
következik. 

 
K14. Mi jellemző Önre? Elhelyezkedése érdekében …. (1) aktívan munkát keres, (2) vállalná az átképzést , (3) vállalná az ingázást, (4) vállalná 
a lakóhelyétől távoli munkalehetőséget, (5) csak hétvégén járna haza , (6) más helyre is elköltözne a munkavállalás érdekébe, (7) Gyes/Gyed-ről 
visszatérhet korábbi munkahelyére (8) nem akar munkát vállalni (9) gyesről/gyedről nem tud korábbi munkahelyére visszamenni   
      

K3 K4 K6 K12 (ha K9=4) K13 (ha K9=4) K14 (ha K9=4) K14A (ha K14=9) 

Családtag 
sorszáma Válaszadó neme Születési éve Mióta munkanélküli? 

….. Év …. Hó 
Regisztrált 

munkanélküli? 
Mi jellemző Önre? TÖBB 
VÁLASZ LEHETSÉGES! 

Mi az oka? (Nyitott 
kérdés) 

1             
2             
3             
4             
5             

6             
7             
8             
9             
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LAKÁSADATOK 

A következő kérdéseket otthonára vonatkozóan szeretnénk fel tenni. 

K15.  

 Hány nm az Önök lakása? 
    nm 

Szobák száma:  db Félszobák száma:  db 
 

K16. Az Önök otthona…. 

(1) összkomfortos (2) komfortos (3) komfort nélküli 

K17. Van-e az Önök otthonában… 

K17_1 fürdőszoba 1 - igen 2 - nem 
K17_2 vízöblítéses (angol) WC 1 - igen 2 - nem 
K17_3 folyóvíz 1 - igen 2 - nem 
K17_4 villany 1 - igen 2 - nem 
K17_5 gáz 1 - igen 2 - nem 
K17_6 szennyvíz csatorna? 1 - igen 2 - nem 

K18. Rendelkeznek-e Önök… 

K18_1 mikrohullámú sütő 1 - igen 2 - nem db 
k18_2 automata mosógép 1 - igen 2 - nem db 
k18_3 előfizetéses mobiltelefon 1 - igen 2 - nem db 
k18_4 feltöltőkártyás mobiltelefon 1 - igen 2 - nem db 
k18_5 kábeltévé előfizetés 1 - igen 2 - nem   
k18_6 személyi számítógép 1 - igen 2 - nem db 
k18_7 DVD lejátszó 1 - igen 2 - nem db 
k18_8 autó (2 évesnél fiatalabb autó) 1 - igen 2 - nem db 
k18_9 autó (2 évesnél idősebb autó) 1 - igen 2 - nem db 
k18_10 parabola antenna 1 - igen 2 - nem   
k18_11 mosogatógép 1 - igen 2 - nem db 
k18_12 nyaraló/hétvégi ház 1 - igen 2 - nem db 
k18_13 termőföld 1 - igen 2 - nem ha 
k18_14 sporteszközök (100.000 Ft feletti) 1 - igen 2 - nem db 
k18_15 munkagép (100.000 Ft feletti) 1 - igen 2 - nem db 
K18_16 műhely/iroda 1 - igen 2 - nem db 
K18_17 üzletrész/üzlet 1 - igen 2 - nem db 
K18_18 szauna 1 - igen 2 - nem db 
K18_19 bejárónő/takarítónő 1 - igen 2 - nem   
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JÖVEDELMI HELYZET 

K19. Kérem, vegye számba összes bevételét (a munkából származó jövedelmével együtt). 
Az elmúlt 12 hónap során mennyi volt ezek NETTÓ összege egy átlagos hónapban, amit 
a család kézhez kaptak? 

........................................  Ft/hó 
-2: nem ad választ  K19a.  És azt megmondaná-e, hogy az alábbi 

kategóriák közül melyikbe tartozik? 
 

 
 

01  –   kevesebb, mint 28.500 Ft 
02  –   28.500 Ft – 42.750 Ft 
03  –   42.751 Ft – 57.000 Ft  
04  –   57.001 Ft – 71.250 Ft  
05  –  71.251 Ft – 100.000 Ft  

06  –  101 - 200 ezer Ft 
07  –  201 - 300 ezer Ft 
08  –  301 - 500 ezer Ft 
09  –  501 ezer Ft felett 
-2: nem ad választ 

 

K20_a. Egy átlagos hónapban mennyit költ az Önök háztartása… 

rezsi (téli hónapokban) Ft 
rezsi (nyári hónapokban) Ft 
élelmiszer Ft 
ruházat, cipő Ft 
egészségügy (kezelés, szolgáltatás) Ft 
egészségügy (gyógyszerek) Ft 
internet előfizetés Ft 
telefon előfizetés Ft 
TV előfizetés Ft 
oktatás Ft 
utazás Ft 
kultúra Ft 
élvezeti cikkek (dohány, illatszerek) Ft 
lakás hitel Ft 
egyéb hitel:… Ft 

 

K20_b. Az elmúlt 2 évben változott-e az anyagi helyzetük, és ha igen, ilyen irányban? 

(1) sokkal rosszabb lett 
(2) rosszabb lett 
(3) nem változott 
(4) jobb lett 
(5) sokkal jobb lett 
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K20_c. Gondot okoz –e az alábbi tételek finanszírozása a háztartás számára? 

rezsiköltség kifizetése 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

közlekedési költségek 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

munkába járás költsége 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

étkezés költségei 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

gyógyszerek kifizetése 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

gyermek iskoláztatási 
költségei 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 

költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

ruházkodás költsége 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

beteg családtag ápolása 1 - igen 2 - nem 3- nem tudnak erre 
költeni 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
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K20_d. Van valamilyen díjhátralékuk, tartozásuk? 

K20_d2. PROG & KÉRDEZŐ: ha K22_d=1, kérlek, használd az alábbi kódokat: (1) 1-2 
havi (2) 3-6 havi (3) 7-12 havi (4) 12 hónapnál több 

  K20_d K20_d2 

lakbér, albérleti díj 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

közös költség 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

lakáscélú kölcsöntörlesztés 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

személyi kölcsön 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

áruvásárlási hitel 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

lakásfenntartási költség 
(villany, víz, gáz, csatorna) 1 - igen 2 - nem 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

társadalombiztosítás 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

biztosítás (lakás, élet, autó 
stb.) 1 - igen 2 - nem 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

közlekedés (bérlet, 
üzemanyag) utazás 1 - igen 2 - nem 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

TV, újságok 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

telefondíj 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

gyógyszer 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

egyéb szolgáltatások (javítás, 
tisztítás stb. 1 - igen 2 - nem 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
  

egyéb 1 - igen 2 - nem 
4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
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K21. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az alábbi pénzbeli ellátásokat? 

(1) nem ismeri 
(2) ismeri és jelenleg igénybe is veszi 
(3) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ SZÜKSÉGE) 
(4) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM KAPTA MEG) 
(5) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 

alkalommal) 
(6) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB 

alkalommal) 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény   
Iskoláztatáshoz kötődő támogatások   
Önkormányzati segélytelepülési 
támogatás   
Lakásfenntartási támogatás   
Étkezési támogatás   
Közgyógyellátás   
Gyógyszersegély   
Egyéb   

 

K22_1. Ismeri Ön /igénybe veszi Ön az szociális szolgáltatásokat? 

(1) nem ismeri 
(2) ismeri és jelenleg igénybe is veszi 
(3) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NINCS RÁ SZÜKSÉGE) 
(4) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (NEM KAPTA MEG) 
(5) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE 1 – 2 

alkalommal) 
(6) ismeri, de jelenleg nem veszi igénybe (IGÉNYBE SZOKTA VENNI ÉVENTE TÖBB 

alkalommal) 
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K22_2. Kérem, osztályozza az Ön által ismert aszódi szolgáltatásokat (1 – 5 között, 
mint az iskolában: 1 – elégtelen, 5 – jeles). 

 

  k22_1 k22_2 (ha 
k22_1 <>1) 

Kistérségi Gondozási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata     

Kistérségi Gondozási Központ Családsegítője     

Idősek Klubja     

Szociális étkezés     

Házi segítségnyújtás     

Bölcsőde     

Álláskeresési Klub     

Óvoda   

 

K23. Kérem, jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyik jelenti az Ön számára a 
legnagyobb problémát a mindennapokban? PROG: Egy válasz lehetséges. 

(1) Kevés pénz 
(2) Egészségügyi problémák 
(3) Lakáshelyzet 
(4) Gyermekek napközbeni felügyelete 
(5) Közlekedés 
(6) Gyermekek nyári felügyelete 
(7) Idős vagy beteg családtag gondozása 
(8) Nincsenek problémái 
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K24. Kérem, jelölje, hogy a táblázatban szereplő személyek /intézmények közül Ön és 
háztartása kikre tud támaszkodni? 

Családtag 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Barát, ismerős 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Szomszéd 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Önkormányzat (hivatal, ügyfélszolgálat) 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Járási Hivatal 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Munkaügyi Központ 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Kormányhivatal TB. és Családtámogatási 
Főosztály 1 - igen 2 - nem 

3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Családsegítő Szolgálat 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Gyermekjóléti Szolgálat 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

civil szervezet 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

önsegítő csoport 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Vöröskereszt 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Nevelési tanácsadó 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Egyház 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Párt 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 

Egyéb magán szervezet 1 - igen 2 - nem 
3 - jelenleg is 
kapcsolatban 

állunk 

4 - irreleváns / 
nem vonatkozik 

rájuk 
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K25. Igényelt Ön védendő fogyasztói státuszt? 

(1) nem tudom, hogy mi ez 
(2) igen 
(3) nem – k25a. Miért nem? ……………………………………………(kérem, részletezze) 

 

K26.  Igényelne-e segítséget… 

A napi bevásárlásban 1 - igen 2 - nem 

Háza/házkörüli terület rendben tartásában 1 - igen 2 - nem 

Hétköznapi ügyintézésben 1 - igen 2 - nem 

Ebéd házhozszállításában 1 - igen 2 - nem 

Beköltözhessen egy idősek otthonába 1 - igen 2 - nem 

Álláskeresésben 1 - igen 2 - nem 

Életmódvezetésben 1 - igen 2 - nem 

Közösségi programokhoz való hozzájutásban (oda tudjon menni) 1 - igen 2 - nem 

Egészségügyi szolgáltatás igénybevételében 1 - igen 2 - nem 

Pénzkezelésben 1 - igen 2 - nem 
 

K27. Igényelt Ön az alábbiak közül segítséget Aszód Város Önkormányzatától? 

pénzbeli segítség, segély 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

egészségi állapottal kapcsolatos segítség 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítéség 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

ügyintézés, jogi segítség 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

lelki, mentális segítség 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 

fogyatékossággal kapcsolatosan 1 - igen és 
kapott 

2 - igen, 
de nem 
kapott 

3 - nem 
kért 
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K28. Ön vagy a háztartás tagjai közül jelenleg részesül(nek) valamilyen ellátásban, 
segélyben? 

(1) igen, kérem, nevezze meg: ………………………………………. 
(2) nem 

 

K29. Mit gondol, milyen lesz az élet Aszódon 5-10 év múlva? 

(1) sokkal rosszabb 
(2) rosszabb 
(3) nem változik 
(4) jobb 
(5) sokkal jobb 

K30. Tervezi, hogy a közeljövőben elköltözik a településről? 

(1) igen, kérem, nevezze meg…………………………….. 
(2) nem 

 

K31. (Amennyiben van 14 éven aluli gyermek a családban) Tervezi, hogy nem Aszódon 
fogja megoldani gyermeke iskoláztatását, óvodai ellátását? 

(1) igen, tervezem – K31.a. Mi az oka? Kérem, fejtse ki:  ……………………………….. 
(2) igen, ez már jelenleg is így van - – K31.b. Mi az oka? Kérem, fejtse ki:  

…………………………………………………………………………………………. 
(3) nem 
(4) nem vagyok érintett, nincs 14 éven aluli gyermek a családban. 

K32. Ön szerint Aszód Önkormányzatának mely területeken kellene fejlesztéseket 
végrehajtania? 

kulturális szolgáltatás, ifjúsági programok 1 - igen 2 - nem 

akadálymentesítés 1 - igen 2 - nem 

szociális szolgáltatások fejlesztése 1 - igen 2 - nem 

több anyagi támogatás 1 - igen 2 - nem 

tájékoztatás 1 - igen 2 - nem 

tisztaság 1 - igen 2 - nem 

közbiztonság 1 - igen 2 - nem 

gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 1 - igen 2 - nem 

idősellátás 1 - igen 2 - nem 
 



 
ASZÓD VÁROS SZOCIÁLIS TÉRKÉPE, 2015. 

80 

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET 

 

K33. Van –e a háztartásban…. 

K33_b. Részesül fogyatékossági ellátásban? 

K33_c. Érintett személy sorszáma a családi táblából: 

 

  
K33. Van? K33_b. FOGYTÁM? K33_c. 

SORSZÁMA  

Értelmi fogyatékos személy 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Hallás fogyatékos 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Látás fogyatékos 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Pszichiátriai betegségben szenvedő 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Mozgáskorlátozott 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Szenvedélybeteg 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Rossz egészségi állapotú idős 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Gondozásra,felügyeletre szoruló családtag 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
Tartósan beteg gyermek 1 - igen 2 - nem 1 - igen 2 - nem   
 

K34. Hogyan ítéli meg a saját EÜ állapotát? 

(1) nagyon rossz 
(2) rossz 
(3) közepes 
(4) jó 
(5) nagyon jó 
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K35. Az elmúlt egy évben előfordultak-e az Önnel együtt lakók körében, vagy Önnél az 
alábbiak? 

K35_b. Érintett személy sorszáma a családi táblából: 

 

  K35. Előfordult? K35_b. 
SORSZÁMA  

rosszkedv, lehangoltság, depresszió 1 - igen 2 - nem   
komoly, tartós betegség/krónikus betegség 1 - igen 2 - nem   
baleset 1 - igen 2 - nem   
fertőző betegség 1 - igen 2 - nem   
koraszülés 1 - igen 2 - nem   
egyéb, éspedig:………………………. 1 - igen 2 - nem   

 

K36. Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette 
igénybe a következő egészségügyi szolgáltatásokat (KÉRD: ha többen is igénybe vették, adjátok 
kérlek össze a számokat)? 

 

családorvos …. Alkalommal 
fogorvos …. Alkalommal 
tüdőszűrés …. Alkalommal 
járóbeteg szakellátás …. Alkalommal 
rákszűrés …. Alkalommal 
fizikoterápia (pl. reumakezelés) …. Alkalommal 
ápolónő, védőnő …. Alkalommal 
kórház, bent fekvéssel …. Alkalommal 
speciális szolgáltatások (pl: logopédus, 
gyógytornász, pszichológus) …. Alkalommal 

kórház, baleseti osztálya …. Alkalommal 
speciális kórházi szolgáltatások (pl.: 
kemoterápia, dialízis) …. Alkalommal 

rehabilitációs otthon …. Alkalommal 
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SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉNEK MÓDJA 

 

K37. Milyen gyakran szokott… válaszlehetőségek: (1) egyáltalán nem, (2) ritkán, (3) néha (4) 
gyakran (5) nagyon gyakran 

 

rokonának, barátjának segíteni?   

kirándulni   

vendégeket fogadni (ebéd, vacsora)   

vendégségbe menni   

színházba járni   

könyvtárba menni   

moziba járni   

étteremben ebédelni   

önkéntes munkát végezni   

gyermekével bábszínházba, moziba, 
vidámparkba, állatkertbe menni   

szaunázni   

komolyzenei koncertre, operába járni   
meghírdetett helyi programokon részt 
venni   

városi fesztivál programjai   

könyvtár programjai   

múzeum programja   
 

K38. Részt vesz valamilyen önkéntes tevékenységben? 

(1) igen 
(2) nem 

K39. Szívesen bekapcsolódna valamilyen önkéntes tevékenységbe? 

(1) igen 
(2) nem 

K40. Milyen helyben űzhető sportot preferál? (NYITOTT KÉRDÉS) 
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K41. Mire lenne igénye? (NYITOTT KÉRDÉS) 

K42. Lenne igénye ingyenes internet használási lehetőségekre? (TÖBB VÁLASZ) 

(1) igen, nekem személy szerint 
(2) igen, a háztartás tagjai közül lenne, akit érdekelne 
(3) nem <PROG: (3) válasz kizáró (1) és (2)> 

 

 

 

KÉRDÉSEK A KÉRDEZŐNEK: 

K43. Megítélésed szerint milyen az épület műszaki állapota?  

(1) rendkívül elhanyagolt, romos jellegű  
(2) jelentős műszaki problémák láthatók (pl. aládúcolás, teljes vakolathiány) 
(3) felszínes műszaki problémák láthatók (pl. foltokban málló vakolat, elrongálódott 

fűtőtestek a közös helyiségekben) 
(4) nem látszanak műszaki problémák nyomai 

 

K44. Megítélésed szerint milyen a lakókörnyezet állapota (látható környezetben)?  

(1) A lakókörnyezet elhanyagolt, lepusztult 
(2) A lakókörnyezet átlagos minőségű 
(3) A lakókörnyezet kifejezetten jó minőségű, magas ingatlanértékű 

 

MEGJ. Megjegyzés rovat- (egyéb szociális szempontból érintett kérdés a válaszadás 
során, amelyre kérdésfeltevés nem történt) 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

KÉRDEZÉS VÉGE: 2015.  ……….. hó     …….. nap …….. óra …… perc 
 

KÖSZÖNJÜK 
VÁLASZAIT!!!  


