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BEVEZETÉS 

 

„ A város, az emberi civilizációnak ez a bonyolult képződménye első rápillantásra könnyen 
megállapodott, kihűlt formának látszik, tehát statikus jellegűnek, holott kétségtelen, hogy a 

város az időben él, alakul, fejlődik s különböző erők hozzák létre és alakítják ki formáit.” 
(Granasztói Pál: Építészet, városépítés, társadalom) 

 

 

2015. augusztusában a Fóti Önkormányzat megbízásából megkezdtük a település Szociális 

Térképének elkészítését azzal a céllal, hogy feltérképezzük a település szociális és társadalmi 

helyzetének feltárását, jelenlegi problémáinak, illetve jövőbeni feladatainak meghatározására 

irányuló elképzelések összefoglalását.  Egy település életét számos tényező alakítja, alapjaiban 

meghatározó tényezőként kell számon tartani földrajzi helyzetét, fekvését, a környező 

településekhez kapcsolódó viszonyát, helyi társadalmát, innovativitását, gazdaságban 

betöltött szerepét, közigazgatási pozícióját, valamint azt is, mennyire eltökélt hosszútávon 

települési szerepének megtartására.  

Fót település szociális térképének vizsgálatában ezek a fő vonalak adták az irányvonalat, ezek 

egyfelől a város vezetőinek, prominens képviselőinek oldaláról, másfelől a helyi társadalom 

szemszögéből jelentek, jelennek meg. Azonban ahhoz, hogy valóban láthatóvá váljanak az 

irányvonalak, szükséges megismerni a település mindennapjait, intézményi rendszerét és 

strukturális viszonyait, látni azokat a szükséges beavatkozási pontokat, amelyek 

megismerését követően a település hatékonyan tud cselekedni.  

Ennek az alapos helyzetnek a megismerésében segített tehát a közel 9 hónapon át tartó 

településre irányuló helyzetfeltárás, melynek különböző kutatási pillérei segítették a 

széleskörű és alapos feltáró munka elkészítését.  

 

A kutatás három fő egységből állt, mely egységek mindegyike a szociális térkép (lásd később, a 

tartalmi összefoglaló után) tartalmának kialakítását, eredményeinek összefoglalását segítette. 

A kutatáshoz szükséges keretek összeállításához a település területi és társadalmi 

történetének leírása, valamint a település legfontosabb adatainak összefoglalása alkotta az 

első kutatási egységet. Ezt a munkát segítették egyrészről a településről megjelent történeti 

kiadványok (Asztalos et al. (1998): Pest megye kézikönyve I-II. Budapest, Ceba Kiadó, Forró 

Katalin (2002): Fót a XXI.század küszöbén. Budapest, Ceba Kiadó és Huszai Gábor (2000): 

Monográfia a Millenium évében. Fót Nagyközség Polgármesteri Hivatal), a Központi 
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Statisztikai Hivataltól megvásárolt és a hivatal által rendelkezésre bocsátott adatok, a Fóti 

Önkormányzat, képviselő testülete által elfogadott különböző szakmai dokumentumai (Fót 

Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló középtávú gazdasági programja, Fót város 

Önkormányzatának Szociális Szolgáltatásszervezési koncepciója, valamint annak 

felülvizsgálata) 

A Fót város szociális térképéhez tartozó kutatás (második egység) 900 fő 18 évesnél idősebb 

fóti lakos bevonásával, személyes megkérdezéssel készült. A kérdezés 2015. november 

közepén indult és 2016. január 7-én zárult. A kutatás célja Fót jelenének, társadalmi 

összetételének leírása, a legfontosabb problémák azonosítása, és kiemelt hangsúllyal a 

szociális ellátórendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok, hiányosságok feltárása. 

Ennek érdekében a kutatás több témát is körbe járt: a várossal, az önkormányzat egészével, 

illetve a szociális ellátórendszerhez tartozó fontosabb intézményekkel való elégedettséget; a 

lakosság jövedelmének szerkezetét, a szociális ellátások terén való érintettségét és az 

ellátásokhoz hozzá nem férő, de szociálisan rászoruló népesség arányát; a lakosság egészségi 

állapotát, szorosan kötődve a kiemelten kezelt szociális dimenzióhoz és a sportolási 

szokásokat. 

A kutatás a ’térkép’-jellegénél fogva különös hangsúlyt helyez a Fóton tapasztalt szociális 

viszonyok, társadalmi rétegződés, vélemény- és elvárásrendszerek területi elhelyezkedésére. 

A térkép elkészítésének részletes módszertana a MÓDSZERTAN egységben került részletes 

leírásra.  

A kutatás egyének megkérdezése útján sok esetben háztartásokra vonatkozó információkhoz 

igyekezett jutni. Ez egyrészt azzal jár, hogy bizonyos kérdéseknél a 900 válaszoló adata 

összesen közel 2300 Fóti lakosra, 1850 fő 18 évesnél idősebb lakosra vonatkozóan nyújt 

információt. A háztartásokra vonatkozó kérdések viszont azzal a sajátossággal is járnak, hogy 

sokszor a kérdezett szocio-demográfiai viszonyai mentén tudjuk a háztartás tapasztalatait 

vizsgálni. Például egy olyan kérdésnél, hogy van-e a háztartásban olyan személy, aki nem 

tudja ellátni magát, a kérdés szerkezetétől függően nem feltétlenül tudjuk, hogy az ’igen’ 

választ adó kérdezett saját magára gondol, vagy másra a háztartásban, így az elemzés is csak 

arról tud számot adni, hogy mely tulajdonságokkal rendelkező válaszadók háztartásaira 

jellemző a jelenség, arra nem, hogy egyénenként kikre jellemző. Ez azonban csak néhány 

kérdésnél eredményez kismértékű torzítást, a kutatási jelentésben bemutatott 

összefüggésekből látható, hogy adekvát módon lehet a háztartásról szóló információkat a 

válaszadók jellemzői mentén vizsgálni. 
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Ezt a tartalmi elemet egészítette ki azoknak az interjúknak a köre, amelyeket a város szakmai 

vezetőivel, képviselőivel és a szociális, illetve egyéb intézményeinek vezetőivel készítettünk, 

abból a megfontolásból, hogy vajon ők hogy látják a település helyzetét. Ennek eredményeit 

részben az elemzési egységben, részben a kutatói összefoglalásban jelenítettük meg.  

Az elméleti és kutatási egységek szöveges értékelése mellett külön hangsúlyt helyeztünk arra 

is, hogy az elkészült anyagok valamilyen ún. térkép formájában is megjelenjenek, ennek 

megfelelően az egyes, értékelhető területekre elkészítettük a településegységre vonatkozó 

térképeinket is, ezek segítségével vizuálisan is megjeleníthetőek a település lakóinak 

véleményei, válaszai.  

 

Megjegyzés: A szociális térkép elkészítése során a KSH-tól vásárolt adatok (beleértve a 

városrészek elnevezéseit) alapján dolgoztunk. 
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MÓDSZERTAN 

A szociális térkép elkészítéséhez szükséges minta kialakítása 

A kutatásban arányosan rétegzett, véletlenszerűen kiválasztott 900 személyt tartalmazó 

valószínűségi mintával „dolgoztunk”. 

A 900 fős lakossági minta Fót településhálózatát és társadalmi-demográfiai szerkezetét 

arányosan reprezentálta. A mintába kerülő személyek összetételi aránya a legfontosabb 

szociológiai mutatók szerint (nemek, életkori csoportok, iskolai végzettség) megfelelt a teljes 

fóti felnőtt népesség összetételének. A minta alapsokasága a Fóton élő, magyar 

állampolgárságú, 18 éves és idősebb korú népesség volt. Ezen információk alapján 

meghatározható a mintaszemélyek mintába való bekerülési valószínűsége. Ennek kiszámítása 

a p=n/N képlet segítségével történik, (ahol n=tervezett mintaméret, N=alapsokaság létszáma), 

p=900/15400=0,0584. 

A mintaválasztás első lépcsője, a mintába kerülő személyekhez köthető kiinduló címek 

kiválasztása volt. Ez a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

(KEKKH) 2009-es címadatbázisából történt. A kérdezési esetszámnak megfelelően 

választottunk lakcímeket (házszámokat). Ez 900 címnek 168 utcában való véletlenszerű 

kiválasztását jelentette. 

A 900 cím mindegyikéhez kapcsoltunk nemet és korcsoportot úgy, hogy azok együttesen 

reprezentálták az adott populáció, a 18 éves és idősebb lakosság összetételét a 2011-es 

népszámlálási adatok szerint.  A kérdezők címkártyát kaptak, amelyen minden cím (utca, 

házszám) mellett a keresett és majdani válaszadó neme és korcsoportja szerepel.  

A címkeresés menete: a megadott utcában és házszám alatt kellett kötelezően elsőként olyan 

válaszadót keresni, aki nemben és korcsoportban megfelel a címkártyára írtaknak. Ha a 

kérdező valamilyen ok miatt (elköltözés, válaszmegtagadás) nem járt sikerrel, akkor a 

megadott címtől jobbra araszolva a következő házban/lakásban kellett próbálkoznia. Ezt az 

eljárást egészen addig kellett folytatni, amíg nem sikerült megfelelő kvótaszempontú személyt 

találni. Az alkalmazott mintakezelési technika biztosította, hogy a kiinduló minta címeinek és 

a megkérdezettek társadalmi, demográfiai paraméterek szerinti összetétele lényegében 

azonos maradjon. 

Az adatfelvétel PAPI módszerrel készült, azaz a kérdőíveket megszerkesztve, az Ipsos 

sztenderdjeihez igazítva, nyomtatott formában kapták meg a kérdezők. 
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A súlyozás elve 

Az adatfelvétel során bekövetkezett torzulásokat minden esetben ún. többszempontú, 

iterációs súlyozási eljárás segítségével korrigáljuk. A többszempontú súlyozás lényege, hogy a 

minta főbb társadalmi-demográfiai változók mentén megfigyelhető torzulásait a 2011-es 

mikrocenzus adatai alapján korrigált, 18 év feletti népességre vonatkozó adatokhoz igazítjuk. 

A súlyozási eljárásba bevont szocio-demográfiai változók: a nem, az életkor és az iskolai 

végzettség. Az egyes változókon belül a következő kategóriák szerepeltek. 

 A nem változó attribútumai: férfi; nő 

 Az életkor változó attribútumai: 18-29 éves; 30-39 éves; 40-49 éves; 50-59 éves; 60-69 

éves; 70 év feletti 

 Az iskolai végzettség attribútumai: legfeljebb 8 osztályt végzett; szakmunkásképző 

iskolát végzett; középfokú iskolát végzett; felsőfokú iskolát végzett 

Az eljárás további lényeges jellemzője, hogy a fenti változók mentén a mintában szereplő 

népességen és a teljes népességen belül is részcsoportokat képeztünk. Ennél a lépésnél 

egyszerre két változót használunk, így összesen háromféle párosítást alkalmaztunk: a nem-

korcsoport, a nem-iskolai végzettség, valamint a korcsoport-iskolai végzettség alapján. Így 

például a nem-életkor szerinti párosításban 12 részcsoportot képeztünk. Az iterációs folyamat 

során a mintabeli részcsoportok arányait igazítjuk a 18 év feletti népességben megfigyelt 

részcsoport-arányokhoz mind a három párosítás esetében. Az eljárás egészen addig tart, amíg 

a leginkább optimális helyzetet nem regisztráljuk, azaz a súlyváltozó értékei a lehető 

legkisebbek nem lesznek. E kutatás adatbázisának súlyozását követően a legkisebb 

súlytényező 0,4-es értéket vesz fel, a legnagyobb 2,1-et.  
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A kutatás (a Szociális Térkép) legfontosabb eredményeinek összefoglalása 

 

 Fót lakossága folyamatosan nő, elsősorban a beköltözők viszonylag magas, a Fótról 

elköltözőkét jelentősen meghaladó számából fakadóan. A város vonzereje és 

népességmegtartó ereje igen nagy és lakosságszámának növekedése arányaiban 

meghaladja Pest megye településeinek átlagát. A kutatásból kiderül, hogy a városba 

költözők legnagyobb része Budapestről érkezik, és az újonnan beköltözők státusza 

átlagosan magasabb a helyiekénél: minél frissebben költözött valaki a városba, annál 

nagyobb a valószínűsége, hogy a magas jövedelmű, iskolázott réteget gyarapítja. 

 A természetes szaporulat (a születések és halálozások mérlege) nulla körül alakult az 

elmúlt évtized során, a népesség számára tehát inkább a beköltözés és az elköltözés 

mérlege van hatással. 

 A kutatás más módon, de ugyancsak rámutatott, hogy a gyermekkel rendelkezők 

körében jellemző átlagos gyermekszám nem elég a lakosságszám fenntartására, 

miközben egy problémára is rávilágított: a szülőképes korúak gyerekvállalási 

hajlandósága alacsonyabb a kedvezőtlen jövedelmi helyzetben lévők körében, vagyis a 

rossz szociális helyzet, a bizonytalanság csökkenti a gyerekvállalási hajlandóságot. 

 A foglalkoztatottságot vizsgáló kérdésekből az derül ki, hogy a város felnőtt 

lakosságának kétharmada aktív kereső (foglalkoztatott vagy vállalkozó). Az elmúlt öt 

évben 15 százalékot érintett személyesen a munkanélküliség és a válaszadók 69 

százalékának van a családjában olyan személy, aki az elmúlt években munkanélküli 

volt. A munkanélküliség (regisztrált álláskeresők száma) alakulása nagyjából az 

országos, illetve a megyei átlagnak megfelelő Fóton: 2009-2010-ben tetőzött, azóta 

visszaesett, de nem érte el a korábbi szintet, tehát a kétezres évek elejével 

összehasonlítva nagyobb munkanélküliség van a városban. A KSH adatai (magas 

végzettségű regisztrált álláskeresők száma) és a kutatás eredményei (a magas 

végzettségűek többsége nem Fóton dolgozik) egyaránt arra világít rá, hogy kevés 

helyben a magas presztízsű, magas végzettséget igénylő munka. 
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1.sz. térkép 

 

 A város aktív foglalkoztatott rétegének több mint fele más településen dolgozik, 48 

százalékuk Budapestre jár. Mind a magas végzettségűekre, mind a magasabb 

jövedelműekre jellemző, hogy az átlagosnál magasabb arányban járnak Budapestre 

dolgozni. 

 A Budapestre ingázók több mint fele (54 százalék) autót használ a napi munkába 

járáshoz, a harmaduk vonattal, negyedük busszal jár. Bár nem feltétlenül ez indokolja 

az autóhasználatot, érdemes megemlíteni, hogy Fót problémái között hangsúlyos 

helyen szerepeltek a tömegközlekedéssel kapcsolatos gondok. A várost Budapesttel 

összekötő közlekedés fejlesztése segítheti az ingázókat, és egyúttal jobb feltételeket 

teremthet a további beköltözni szándékozóknak. 

 A tömegközlekedés hiányosságainál is nagyobb problémaként jelentkezik a városban a 

közutak állapota. A megkérdezettek negyede említette ezt a kérdést a három 

legfontosabb probléma között. 
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2.sz. térkép 

 

 

 A kutatás számtalan dimenzió mentén vizsgálta a lakosság elégedettségének mértékét. 

Az eredmények közül talán érdemes kiemelni, hogy a védőnői szolgálat munkáját, 

valamint az óvodai ellátás szakmai színvonalát találja a fóti lakosság leginkább 

kielégítőnek és (ahogy az a problémák felsorolásából is kiderült) lesújtónak tartja a 

belterületi utak és járdák állapotát, valamint elégedetlen a kerékpártárolók számával 

és a munkalehetőségekkel. A város megítélése összességében közepes, és a legtöbb 

tényezőt egyesével is közepeshez közel álló átlagos értékkel osztályozta a lakosság. 

 A város különböző részein lakók közül a legtöbb kérdésben a Nyugati iparterület 

mellett lakók látják leginkább kedvezőnek a helyzetet, jelezve, hogy a saját 

környezetükben tapasztalt állapotok hatással vannak arra, ahogy a város egészét 

értékelik az emberek. A másik pólus az elégedettség tekintetében Kisalag városrész: az 

itt élők számtalan területen elégedetlenebbek az átlagnál a város állapotával és 

szolgáltatásaival. Külön vizsgáltuk a közbiztonság és a balesetbiztonság kérdését. 

Ennek eredményeként elmondható, hogy közepesnél kedvezőbben értékelik a fótiak 

átlagosan mind az egész városban, mind a közvetlen lakókörnyezetükben 

tapasztalható állapotokat. Más kérdésekhez hasonlóan kimagaslóan elégedettek ezen a 
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téren is a Nyugati iparterület mellett élők, miközben Kisalagon a biztonságérzet is 

elmarad az átlagostól mind a bűnözéssel, mind a balesetekkel kapcsolatban. 

 A helyi civil szervezetek ismertségének vizsgálata arra mutatott rá, hogy mindössze 

négy olyan szervezet van a városban, amelynek legalább a nevét ismeri a felnőtt 

lakosság fele: a Fóti Polgárőr Egyesület, Fóti Sport Egyesület, Civil Összefogás a 

Fótiakért Egyesület, Fóti Gazdakör Egyesület. Fontos információ továbbá, hogy minél 

magasabb valakinek a státusza, annál több civil szervezetet ismer, és egyesével 

vizsgálva a városban működő egyesületeket, alapítványokat, ugyancsak nem találunk 

egyet sem, amely jobban megtalálná az utat a hátrányosabb helyzetűekhez, mint a 

magas státuszúakhoz, amennyire az ismertségből erre következtetni lehet. 

 A kutatásban a fóti lakosság szociális helyzetét a jövedelmek szerkezetének, a 

háztartások bevételeinek, a segélyigényléseknek a vizsgálatával tártuk fel, valamint 

vizsgáltuk, hogy van-e a háztartásban olyan személy, aki valamilyen szempontból nem 

tudja ellátni magát. 

 A jövedelmek összetételét célzó vizsgálat legfontosabb tanulsága, hogy az aktív korú 

(jelen esetben 55 év alatti) felnőtt lakosság 4 százaléka főállásból vagy vállalkozásból 

származó jövedelemmel nem rendelkező háztartásban él. További 5 százalék olyan 

háztartást találunk a mintában, ahol az együtt élő felnőttek száma meghaladja az egyet, 

miközben úgy van a háztartásnak mindössze egy családtag főállásából származó 

bevétele, hogy ezt nem egészíti ki másik családtag nyugdíja vagy vállalkozásból 

származó bevétele. 

 Azon háztartások, amelyekben szerepet kap valamilyen szociális vagy egyéb 

rászorultsági (pl. munkanélküliség) alapon nyújtott támogatás, segély, az összes 

háztartás 15 százalékát teszik ki; a városon belül leginkább Öreghegyen tömörülnek, és 

viszonylag magas az előfordulási arányuk Kisalagon is. Valamilyen települési szociális 

támogatás a válaszadók 2 százalékának a háztartásában jelenik meg a bevételek között. 

A települési támogatások legfontosabb célcsoportját az idősek jelentik: a támogatásban 

részesülő háztartások közel fele 60 éves vagy idősebb válaszadóhoz tartozik. 

 A háztartások 14 százalékában él olyan személy, aki valamilyen szempontból nem tud 

magáról gondoskodni, ellátásra szorul. Elsősorban az idősek háztartásairól van szó, és 

ezen belül is fokozottan érintettek az alacsony végzettségű idősek. A városrészeket 

tekintve az ellátásra szoruló családtagot ápoló háztartásokat is elsősorban Öreghegyen 

találjuk.  
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 A háztartások 4 százalékában okoz gondot valamelyik családtag (fogyatékossággal élő, 

idős, gyermek) otthoni ápolása, gondozása.  

 

3.sz. térkép 

 

4.sz. térkép 
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5.sz. térkép 

 

 

 A fóti lakosság 16 százaléka fordult valamilyen szervezethez vagy személyhez szociális 

segítségért az elmúlt évben. A segítséget kérők aránya azon 14 százalék körében, 

akikre jellemző, hogy a háztartásban van olyan személy, aki nem tudja teljes 

mértékben ellátni magát, 62 százalék, azok körében, akiknél a háztartás nettó 

jövedelme 150 ezer forint alatt alakul, 31 százalék. A rászorulók szociális segítségért 

először az ismerősökhöz, családtagokhoz fordulnak. Jellemző még a családsegítő 

szolgálat felkeresése, valamint a háziorvoshoz, gyerekorvoshoz, védőnőhöz fordulás. 

Egyházi szervezethez, a területi gondozási központhoz és a gyermekjóléti szolgálathoz 

3-3 százalék fordult, civil szervezethez pedig 2 százalék. 

 A Fóton élő „egyedülálló” idősek nem fordultak az elmúlt évben az átlagosnál 

magasabb arányban szociális támogatásért különböző intézményekhez, 

szervezetekhez. A támogatást nem igénylők körükben is elsősorban azok közül 

kerülnek ki, akik nem szorulnak segítségre, de az átlagosnál kevésbé jellemző ez az érv 

(59% a teljes népességben mért 75%-kal szemben). Azok aránya körükben, akik úgy 

érzik, hogy szükségük lenne segítségre, de nem bíznak benne, hogy megkaphatják az 

átlaghoz hasonlóan 11%. A fiatalabb együtt élő családtagok támogatása nélkül élő 

idősek 21%-a nem tudja, hogy jogosult-e szociális támogatásra. Ez az arány jelentősen 
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meghaladja a teljes felnőtt lakosság 6%-os arányát, tehát a legnagyobb problémaként 

az idősek estében az információhiány, a lehetőségekhez való hozzáférés problémája 

emelhető ki. A csoport 6%-a nyilatkozott úgy, hogy azért nem kért támogatást, mert 

szégyellte. Ez az arány is magasabb kicsivel, mint a teljes népességben tapasztalt 3%.1 

 A szociális ellátórendszerrel való elégedettség szempontjából nem különbözik ez a 

csoport szignifikánsan a teljes népességtől. A szociális ellátórendszert ötös skálán 3,2-

re értékelik az idősek, a város teljes népessége pedig 3,3-ra, és hasonló módon nem 

találunk érdemi különbséget a szociális ügyek intézésének hatékonysága és a területi 

gondozási központ munkájának az értékelése terén. Azt feltételezzük, hogy ha 

lényegesen több segítséget várnának a jelenleginél az önkormányzattól a csoport 

tagjai, ezek az értékek, de legalábbis a szociális ellátással való általános elégedettség 

nem biztos, hogy kedvezőbb képet mutatna körükben. 

 

6.sz. térkép 

 

 

 

                                                           
1
„Egyedülálló” idősnek tekintjük azokat, akik legalább 70 évesek és egyedül élnek, vagy házastársukkal, 

élettársukkal kettesben, vagyis nincs a háztartásban fiatalabb rokon, gyermek, aki az ellátásáról, ellátásukról 
gondoskodna. A mintába 62 ilyen válaszadó került (7%), közülük mindössze 26-an élnek valóban egyedül, a 
többiek együtt élnek a házastársukkal, élettársukkal.  
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7.sz. térkép 

 

 Azok körében, akik nem kértek támogatást, a legmagasabb arányban azokat találjuk, 

akik nem szorulnak segítségre: ez a csoport teszi ki a támogatást nem kérők 

háromnegyedét. Viszonylag magas (12 százalék) azok aránya, akik úgy gondolták, hogy 

úgysem kapnának támogatást, bár megítélésük szerint rászorulnának. Szintén a 

támogatások és az igények közötti hézag mutatkozhat azok arányában, akik nem 

tudják, hogy kapnának-e támogatást, jogosultak lennének-e, illetve azokéban, akik 

szégyelltek kérni. Ezzel együtt összesen a támogatást nem kérők 21, az összes 

megkérdezett 19 százaléka tartozik azok csoportjába, akik esetleg jogosultak lennének, 

kaphatnának támogatást és rászorulnának, de vagy nincsenek tisztában a 

lehetőségeikkel, vagy rossz tapasztalataik vannak. Ezen csoportok tagjai ugyanúgy az 

idősek és alacsony végzettségűek között találhatók meg, ahogy a szociális támogatásért 

fordulók. Még ennél is magasabb azok aránya, akik ismernek valakit, aki nem vesz 

igénybe támogatást, pedig a válaszadó tudomása szerint jogosult lenne rá: 35 százalék. 

Ráadásul azok, akik ismernek olyan embereket, akik rászorulnának támogatásra, de 

nem vesznek igénybe ilyet, átlagosan négy ilyen embert ismernek. Természetesen ezen 

utóbbi számok nem azt mutatják meg elsősorban, hogy milyen a támogatásban nem 
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részesülő rászorulók aránya, hanem azt, hogy milyen a fóti lakosság percepciója a 

támogatáshoz jutás lehetőségeiről és az emberek helyzetéről. Ugyanakkor fontosnak 

tartjuk megjegyezni, hogy mivel a tényleges igénybevevőknél sokkal nagyobb a 

rászorulók csoportjának feltételezett mérete s a segítséget kérők jelentősebb 

mértékben fordulnak családjukhoz, ismeretségi körükhöz, mint a szociális 

intézményekhez kijelenthetjük, hogy a potenciális érintettek a szervezetek 

kommunikációja csak részben éri el. 

 A szociális támogatást kérők legmagasabb arányban lakhatással kapcsolatos 

támogatást és étkezéssel, illetve gyógyszervásárlással kapcsolatos segítséget kértek (4-

4 százalék). 3 százalék a felnőtt népességben azok aránya, akik kértek egészségi 

állapottal vagy a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítséget, vagy általános 

pénzbeli segítséget, segélyt. 

 A kiemelten vizsgált, a szociális ellátásban szerepet kapó intézmények közül leginkább 

a gyermekjóléti szolgálattal elégedettek az érintettek (akik kapcsolatba kerültek vele 

az elmúlt évben): ötös skálán átlagosan 3,6-os értékkel. Az ügyintézés gyorsaságával 

való elégedettség elmarad a dolgozók udvariasságáról, segítőkészségéről, valamint a 

tájékoztatásról alkotott véleményektől. 

 Valamivel kevésbé, de még mindig a közepest meghaladó mértékben elégedettek az 

érintettek a családsegítő szolgálattal (3,4). A dolgozók munkája és segítőkészsége a 

legerősebb pontja a családsegítőnek, az ügyintézés gyorsasága és a tájékoztatás viszont 

hagy kívánni valót maga után a tapasztalattal rendelkezők szerint. 
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8. térkép 

 

 

 Legkedvezőtlenebb értékelést a területi gondozási központ kapott: összességében 

átlagosan 3,0. Itt is a tájékoztatás és a gyorsaság a leggyengébb pontok, bár a dolgozók 

segítőkészsége sem éri el a másik két intézménynél tapasztalt kedvező értékelés 

szintjét. 

 Az adatok alapján kijelenthetjük, hogy a szociális ellátórendszer három intézményének 

– a Gyermekjóléti Szolgálatnak, a Családsegítő Szolgálatnak valamint a Területi 

Gondozási Központnak –hírneve egyértelműen pozitívabb, mint konkrét 

tevékenységük megítélése. Az előbbi közvetve, hallomásokra, a családi, ismerősi 

véleményekre támaszkodva alakul ki, az utóbbi saját tapasztalatokon nyugszik. Jól 

látható, hogy a városban a szociális intézményekkel közvetlen kapcsolat kritikusabbá 

teszi az érintetteket, koptatja a korábban megszerzett – nem közvetlen benyomásokra 

épülő – reputációt. 

 A kutatás eredményei szerint Fót felnőtt népességének közel ötöde sportol 

rendszeresen. Az életkor előrehaladtával radikálisan csökken az aktivitás ezen a téren, 

így az idősek körében tapasztalt 8 százalékos arány lefelé húzza a városi átlagot. A 

társadalmi státusz mentén jelentősen különbözik a rendszeresen sportolók aránya: a 

magas végzettségűek és a vagyonosabbak, magasabb jövedelemmel rendelkezők jóval 
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magasabb arányban sportolnak rendszeresen, mint az alacsonyabb státuszúak. A 

megkérdezettek 20 százaléka válaszolt arra a kérdésre, hogy van-e valamilyen sport, 

mozgásforma, amelyet szívesen végezne, de jelenleg nincs rá lehetősége Fóton. A 

válaszok kimagasló többsége (59 százalék) az uszoda hiányára mutatott rá. Jellemzőek 

a megfelelő állapotú sportpályát, sportcsarnokot, sportcentrumot hiányoló válaszok 

(18 százalék), ezen belül felmerültek kifogások a futballpálya karbantartásával 

kapcsolatban. A sportlehetőségeket hiányolók 9 százaléka korcsolyázási lehetőséget, 

műjégpályát szeretne. 

 

 

A személyes beszélgetések, interjúk rövid összefoglalása 

A város képviselői és a szociális és kulturális szakterületen dolgozó szakembereinek 

körében egyértelműen megfogalmazódott, hogy a fóti lakosság különbözőképpen 

viszonyul a településéhez. Egy részük aktív lakóként jelenik meg, akik számára fontos a 

település jövője, az együttműködés és társadalmi szolidaritás eszméje. A lakók másik 

része a várost alvóvárosként használja, nem kíván a mindennapokban szerves része 

lenni a településnek, és végül vannak azok a lakók, akik részben használják a várost, a 

különböző intézményeit, szervezeteit, szolgáltatásit és egyéb, aktuális állapothoz 

kapcsolódóan szükséges intézményeit.  Az interjúk során egyértelműen kiderült, hogy 

számos probléma jelenik meg a város mindennapjaiban. A szociális térképhez 

kapcsolódóan három olyan terület jelent meg a válaszok mindegyikében, amelyek a 

város fejlesztésének továbbgondolásában a jövőben elengedhetetlenek lesznek, a 

további válaszok pedig átgondolást, újragondolást feltételeznek.  

1. Szükségesnek és elengedhetetlennek látszik a szociális gondozás területének 

további fejlesztése, az idősgondozás, az egyedülállók és magányosok 

életkörülményeinek a javítása. Ez egyfelől intézményi, másfelől egyéb szociális 

tevékenység útján képzelhető el.  

2. Ehhez kapcsolódóan nélkülözhetetlen az önkormányzat, a magángazdaság és a 

civilek bekapcsolódása- ez utóbbi különösen fontos elemnek bizonyul - a 

segítségnyújtásba. A város civil szervezeteinek működése gyenge pilléreken áll, 

annak ellenére, hogy van néhány alapítvány, szervezet, amely a város által 

támogatottságot élvez. Azonban azok a kezdeményezések hiányoznak, amelyek 

a további társadalmi segítségnyújtásban vagy környezeti problémák 

megoldásában nyilvánulnak meg.  
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3. A képviselők hathatós munkája ellenére hiányzik a „közösség” a városból. A 

közösségek gyenge erővel rendelkeznek, kevés az aktív fiatal, illetve fiatal 

felnőtt. . Jelentős hányaduk Budapesten tanul, az életterük is a fővároshoz 

kapcsolódik, mindennapjaikat ott töltve a helyi – kulturális, szociális - 

intézményi struktúrát is kevésbé veszik igénybe. A közösségfejlesztés 

elengedhetetlenné válik a településen. 

4. A város mindennapjait meghatározza a Gyermekváros és a város viszonya. 

Megoldásra váró  feladat a város központi, belső agorájának kialakítása, 

létrehozása, ezáltal egy városközpont alakulhatna ki, amely közösségi 

színtérként működhetne, a helyben élők „közös pontjává” válhat.  

5. A településen meglévő és látható problémát jelent a régi és az 

újlakók(bevándorlók) közötti feszültség. Az 1990-es évek második felétől élénk 

kiköltözési hullám jellemezte a település mindennapjait. Létrejöttek új 

lakóterületek, egységek, a régi területekre is beköltöztek új lakók, de úgy tűnik 

Fót régi lakossága még mindig kissé távoltartóan tekint a település 

bevándorlóira. 

6. Komoly gondot jelent a város lakói számára az utazás, legfőképpen a helyi 

közlekedés. A helyben élők egy része autóval közlekedik, az idősek és a fiatalok 

inkább a közösségi közlekedést veszik igénybe, melynek minősége a 

településrészeken igen eltérő. Mindenféleképpen szükséges újra gondolni a 

településrészek közötti és településen belüli közlekedés lehetőségét, minőségét, 

úgy hogy a különböző korcsoportok számára is megfelelő legyen. Nem említve 

az utak és járdák minőségének, használhatóságának kérdését is.  

7. Az interjúalanyok egyöntetűen úgy gondolják, hogy a település intézményi 

ellátása megfelelő. Fót rendelkezik iskolával, óvodával, családgondozó 

intézménnyel, rendelőintézettel, kulturális intézményekkel, szolgáltatásokkal 

stb. A minőségük megfelelő, a válaszadók úgy gondolják a lakók többnyire 

elégedettek a helyi intézményi rendszerrel és az önkormányzattal egyaránt. 

Hiányosság az orvosi ellátás bizonyos területeire, a szegények és magányosok 

szociális intézményeinek körére vonatkozóan került említésre. Felmerülő 

probléma lehet a különböző egészségügyi szolgáltatásokra történő 

várakozásidő tartalma, biztosítása (bizonyos szolgáltatásokra 2-6 hetet is kell 

várni a lakosságnak).  A háziorvosokkal, és a településen működő 24 órás orvosi 

ügyelettel a válaszadók fele nem volt elégedett.  A minőségi „kiszolgálás”, ellátás 
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mindkét esetben problémás. A szociális ellátásban a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézménye (ESZEI) 

által biztosítja. Az ESZEI tagintézményei közé tartozik a Területi Gondozási 

Központ, a Családsegítő, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat.  A szolgáltatást 

biztosító tagintézményeket a válaszadók eltérően minősítették, 

munkavégzésükkel, illetve annak hatékonyságával nem minden esetben 

elégedettek.  A megkérdezett intézményvezetők intézményeik iránt 

elkötelezettek, személyzetükkel elégedettek, egy esetben adtak arra jelzést, 

hogy feladataikat kevésbé tudják ellátni szakember hiány okán. Ez esetben is 

inkább a saját, belső emberek képzése, továbbképzése jelent meg 

alternatívaként.  

8. Az intézményvezető interjúalanyok közül egy (az ESZEI vezetője) jelezte 

konkrétan, hogy igényelné az új munkatárs felvételét, a jövőbeni lehetséges 

feladatok bővülésével a meglévő munkatársak már nem biztos, hogy 

teljeskörűen tudják majd ellátni feladataikat, illetve nem minden esetben 

értenek az adott feladatokhoz. Tehát a jövőben a szakszerű szakmai ellátást 

ezzel a létszámmal – ha a feladatok bővülnek - nem feltétlen tudják kielégíteni. 

A közművelődési intézmény vezetője nem tervezi a létszámbővítést, úgy látja a 

közeljövőben az intézményi szakemberek köre elegendő a feladatok 

ellátásához. 

9. Az interjúalanyok közül egy képviselő jelezte, hogy az ESZEI munkavégzésében 

nem tapasztalt terepmunkát, mely a szakmai feladatok megvalósításában 

elengedhetetlen. 

10. A település adottságait a megkérdezett alanyok mindegyike pozitívan értékelte, 

mely egyben a település potenciáját is jelentheti. Azonban a helyi környezet 

átalakítása, az épületek felújítása, az infrastrukturális viszonyok rendezése 

hathatós beavatkozást igényel. 

11. Fótot egyik válaszadó sem tekinti hátrányos helyzetű településnek, de az 

infrastrukturális viszonyok, a lakásprobléma, különösen a bérlakáskérdés a 

közeljövőben megoldást igénylő feladattá válhat. Többek által elhangzott, hogy 

nincs bérlakás program, az elesettek, lakásnélkülieknek ez egy lehetőség 

lehetne  a hosszú távú helyben maradáshoz. 

12. Az interjúalanyok egy része úgy látja a meglévő közfoglalkoztatottság jól 

működik a városban. Azoknak, akik a munkaerő-piacon nem tudnak 
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elhelyezkedni, azoknak a közmunka egy lehetőséget jelenthet a munka és a 

társadalmi élet, a helyi társadalmi közösségi életbe való visszalépésre. A 

helyben található munkahelyek pedig csak részben elégítik ki az életélők 

munkaerő-piaci helyzetét, sokan Budapestre ingáznak. Ezzel a város alvóvárosi 

jellege erősödik, mely kevésbé segíti a tartós, városhoz történő kapcsolódást.  

13. A megkérdezett képviselők, szakemberek további nagy problémaként a 

városvezetés és a lakosság közötti kommunikációs zavart/akadozó 

információáramlást tekintik. A lakosok sokszor nem tudnak a helyben történő 

eseményekről, szociális támogatásokról, társadalmi segítségnyújtásról, mert 

nem vagy csak részben jut el hozzájuk az információ. Ez egyfelől fakadhat abból, 

hogy a lakosság igen elszórtan helyezkedik el a település területén, a 

városrészekben és a városrészek között élők között nem minden esetben van 

szoros kapcsolódás, másfelől abból is, hogy a lakosság egy része a várost csak 

alvófunkcióra használja, így alapvetően a mindennapokban nincs jelen, illetve 

harmadrészt eredhet abból is, hogy a lakosság inaktív, bátortalan, esetenként 

bizalmatlan.    
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1. A SZOCIÁLIS TÉRKÉP ÉS JELENTŐSÉGE 

 

A szociális térkép célja, hogy tudományos eszközökkel, elméleti és empirikus 

megközelítésekkel egyaránt megvizsgálja egy település – jelen esetben Fót város – 

lakosságának társadalmi, demográfiai viszonyait, szociális helyzetét, illetve a különböző 

szociális ellátási formák igénybevételének módjait, valamint azokkal kapcsolatosa lakossági 

elvárásokat, a szükséges továbbfejlesztés igényeit.  

A térkép elkészítésével a megalapozó komplex metodikára épülő vizsgálatok több oldalról 

hasznosíthatóak. Egyrészt megismerhetővé válnak a város mai főbb társadalmi, szociális 

jellegzetességei, a város sajátos fejlődésének ismérvei, az elmúlt évtizedekben lezajlott 

folyamatok fontosabb társadalmi sajátosságai, a lakossági vélemények, továbbá a város 

szociális helyzetének javításához kapcsolódó lakossági igények köre is.   A település 

döntéshozói számára készíthető összegzések elősegítik a szociális szolgáltatásfejlesztési 

irányok pontosítását, a területi szempontok erőteljesebb alkalmazását, illetve a lehetőségeket 

biztosítanak a társadalmi érdekek egyeztetésére, a lehetséges társadalmi konfliktusok 

veszélyeinek az feloldására. Másrészt a kutatási eredmények, az új információk alapján 

szélesedhet az önkormányzat szociális célú pályázati aktivitása is.   
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2. FÓT TELEPÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA 

2.1. A város jelenkori korfája 
 

 
(Forrás: KSH, 2011. évi Népszámlálás adatai) 

 

 
2.2. Fót rövid településtörténete 

 
Fót városa 17 km-re Budapesttől Pest megye északi részén, az új 2-es és az M3-as út 

találkozásánál helyezkedik el. A település kedvező fekvése következtében, már az újkőkortól 

lakott volt, az első hivatalos okleveles említésére 1219-ben került sor. Bár a település ebben 

az időszakban–hasonlóan a környék településeihez – elnéptelenedett, mégis sokan (többek 

között Hasznosi Domokos fia) tiltakozott az ellen, hogy a király Fotot, ne adja oda idegenek. 

Ettől az időponttól különböző személyek birtokolták a települést, igazi „gazdája” nem volt. 

Fótról nagyon sok korabeli emlék található, de egyértelműen viszont csak a török hódoltság 

idejében jelenik meg mérvadó módon. A viszonyrendszer következtében a településen élők 

maguk is bérelték területeiket. Az írott krónikák szerint 1546-1590 között – a török 
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összeírásokból – már láthatóvá válik a településen élők társadalma, gazdasága. A népesedési 

adatok ekkor már alig több mint 100 fővel számoltak a településen. Fót életében az ezt követő 

időszakot a vallási miliő alakítja, a 16. század második felében a protestantizmus szerezte 

híveit, mely a mai napig a város vallási alap-pillérét alkotja, valamint nagy lélekszámban 

jelentek meg az evangélikusok és a római katolikusok is. Ez utóbbiak számára a törökök 1541-

ben előírták, hogy templomunkat meg kell osztaniuk az evangélikusokkal. 2 

 

 
1. számú táblázat 

Népesedési adatok 1546-1590 
ÉV LAKOSSÁGSZÁM (FŐ) 

1546 102 

1562 212 

1590 119 

Laki, 2016. 
 

A település az 1680-as éveket követően újra elnéptelenedett, csak néhány itt élő adózó 

mezőgazdasággal foglalkozó család (26 család) maradt és tartotta életben Fótot. Az 1700-as 

évek elejétől bár nem aktív módon, de kezdett újra népesülni a település. Alapvetően 

mezőgazdasági termelésre és gazdálkodásra épülve kereste helyét és szerepét a térségben, 

melyet a 19. század végén, a 20. század elején volt képes megtalálni, adaptálni. 

A település modernkori fejlődése az 1950-es éveket követően kezdődött. Az államosítással 

egyfelől a mezőgazdasági szerep, másfelől a város újszerepei, szereplői jelentek meg. 1949-

ben megszervezték az első termelőszövetkezetet, 1951-1956 között működött a 

sikátorpusztai Szabadság TSzCs, 1955-ben indult el az első autóbuszjárat, melyet 1957-től 

rendszeresítettek, továbbá 1955-ben korszerűsítették a közút hálózatot. A politika a település 

népesedési ütemére is kihatással volt. Az ún. bársonyos diktatúra idején a lakosság számának 

növekedése látható, ezt követően azonban egy megtorpanás tapasztalható. 

A kereső népesség jelentős részét (1960-1970-ben 44,3% és 47,5%) az ipar foglalkoztatta, a 

lakosság ekkor leginkább ingázott, főként az újonnan létrehozott budapesti és környéki ipari 

létesítményekben találtak maguknak megfelelő helyet.  

  

                                                           
2
 Asztalos et al. (1998): Pest megye kézikönyve I-II. Budapest, Ceba Kiadó, 136-141.p 
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1. számú diagram 

Fót lakosságszámának változása 1960-1990 között3 

 

Laki, 2016. 
 

 

A település fejlődésében továbbra is komoly szerepet játszott a mezőgazdaság, a 

különböző gazdasági kezdeményezések köre, így az 1960-as években kajszibarack és 

meggytelepítés, a háztáji termelés és az állattenyésztés.  

A rendszerváltozás a település életét sem hagyta figyelmen kívül. A gazdasági és politikai 

változások a helyi társadalom életet is befolyásolták. Megjelentek a civil szervezetek, melyek a 

helyi társadalom igényeire építve célozták meg a változások körét. Az új típusú ipari, 

szolgáltató, kereskedelmi vállalkozók, a város gazdasági alapjainak letételében és az új típusú 

városi gazdálkodás elveinek kialakításában játszottak szerepet. Megjelentek 

(visszatelepültek) az egyházak, melyeknek a kultúrában, oktatásban és a szociális területen 

vált fontossá a szerepük.  

A település 20. századi történetében kiemelt szerepet kapott az a tényező, hogy 1951-ben a 

településhez csatolták Kisalagot. 1970. április 1-jén a települést nagyközséggé nyilvánították, 

illetve 2004. július 1-jén Fót városi címet kapott. A város helyzetét azonban erőteljesen 

meghatározza Budapesthez való közelsége, Pest megyében jelenlévő és a kistérségben 

megjelenő szerepe. Budapest közelsége a település életterére erőteljes hatást gyakorol, ez 

olykor komoly hátrányokat generál a helyi társadalom összetartó erejében. 

„Fót jövője es fejlődése, mint a térség többi településeinek is szorosan összefügg Budapest, 

valamint más az agglomeráció településeinek fejlődésével: az agglomerációs övezet egyes 

                                                           
3
 Forró Katalin (2002): Fót a XXI.század küszöbén Budapest, CEBA Kiadó, 68.p. 
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települései bizonyos gazdasági és kereskedelmi funkciókat átvállalnak a Fővárostól, mint Fót 

is, ami az M3-as autópálya menten elhelyezkedő kereskedelmi, logisztikai gazdasági övezetei 

révén nem csak a környék, hanem Budapest igényeit is kielégíti.”4 

 

2.3. Fót településszerkezete 

Fót településszerkezetének mai jellege egy hosszú fejlődés eredménye. Fót lakóterülete 

eredetileg három egységből/településrészből áll; Fótújfalu, Öregfalués Kisalag. A város részét 

képezi továbbá Fótliget, Fót Déli Vállalkozási terület, illetve Sikátorpuszta. 

A településrészeken élők eltérő létszámban vannak jelen, a településrész jellegének megfelelő 

életkörülmények kialakításával.  

 

 
2. számú diagram 

Fót (lakott) településrészein élők lélekszáma (fő), 20155 

 

Laki, 2016. 
 

A KSH Helységnévtára a 2015. január 1-jei adatok szerint további településegységeket 

jelenít meg a településrészekként, mely egységek ipari vagy egyéb ún. külterületekként 

funkcionálnak.   

                                                           
4
Fót Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája   2009 9.p. Letöltés helye és ideje: 

http://www.terport.hu/webfm_send/3827., (2016. január, február) 
5
 Adatforrás: KSH Helységnévtár 2015. Letöltés helyes és ideje: 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=32610 (2016.február) 

http://www.terport.hu/webfm_send/3827
http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=32610
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2.sz. táblázat6 
A helység városrészei, a helységhez tartozó településrészek jellege és megnevezése 

(2015. január 1-jei közigazgatási állapot szerint) 
TERÜLETI EGYSÉG 

MEGNEVEZÉSE 
NÉPSZÁMLÁLÁSI 

LAKÓNÉPESSÉG (fő) 
LAKÁSOK (db) A LAKOTT EGYÉB 

LAKÓEGYSÉGEK 

KÖZPONTI 
BELTERÜLET 

16 337 5 948 4 

EGYÉB BELTERÜLET    

Déli Iparterület - - - 

Fótliget-lakópark 624 240 - 

Nyugati iparterület 4 1 - 

Üdülő terület 697 299 1 
KÜLTERÜLET    

Csomád vasútállomás 3 1 - 

Erdészház 1 1 - 

Istvánhegy 588 216 12 

Kurjancs 226 93 5 

Külterület - - - 

Öreghegy 410 156 1 

Sikátorpuszta 178 82 1 

    

Lakónépesség és 
lakások száma 

területi összesítésben 

19 068* 7037 24 

Laki, 2016. 
*megjegyzendő: a 2015. január 1-jei lakónépesség – nem táblázat szerinti számadata: 19 121 fő (lásd 

4.sz. diagram) 

**Megjegyzés: A helységnévtár adatait a KSH alakítja ki, ezek a hivatalos statisztikai-elemzési egységek, 

így került az elemzési egységbe, az adatok ismertetése végett, a Nyugati iparterület.  

 

 

Öregfalu vagy központi belterület 

Az ún. Öregfalu képezi a város történelmi része. A területen öreg és az újonnan épült 

lakóházak egyaránt megtalálhatóak, ebben a városrészben található a város történelmi 

központja a Kossuth Lajos utca, Vörösmarty Mihály utca és a Károlyi István utca 

kereszteződésében. A városrész számos történeti emlékkel rendelkezik, így a katolikus 

plébániatemplommal, a református és az evangélikus templommal, a Károlyi István 

Gyermekközpont épületeivel és területi egységeivel, illetve itt található a település 

önkormányzata is.  

 

 

                                                           
6
Adatforrás: KSH Helységnévtár 2015. Letöltés helyes és ideje: 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=32610 (2016. március, április) 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=32610
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Fótújfalu 

FótújfaluKisalag és Öregfalu között helyezkedik el. Határai Nyugatra a Hargita (volt Ötvös 

Tibor) utca, Keletre pedig a Dózsa György út. Ebben a városrészben található Fót újgazdag 

negyede, amit sokan Fót Rózsadombjának neveznek.  

Kisalag 

Helyi lakosok számára könnyen észrevehető, hogy ez a városrész korábban nem tartozott 

Fóthoz. Erre utal a neve is, bár Alagtól messzebb esik, mint Fóthoz. Parcellázása előtt az 

Imreháza-uradalomhoz tartozott. Az ide települt kisemberek nagy része Újpestre, 

Rákospalotára bejáró munkás volt. Az ingázást az 1912-ben megnyitott villamosított 

helyiérdekű vonal tette lehetővé. 7 

Fótligeta módosabb polgárok lakóhelyeként funkcionál a településen. A településrészként 

funkcionáló területi egység jellemzően családiházakból, ikerházakból és többgenerációs 

házakból épül fel, döntően a Budapestről és az agglomeráció más községeiből átköltöző 

fiatalok részére épült és nyújt mindennapi életteret.  

Sikátorpuszta Fót legkisebb és legszegényebb része, a településen belül Fótliget és Fót Déli 

Vállalkozási terület között helyezkedik el.Alacsony lakosságszámmal és infrastruktúrával 

rendelkező településegység.   

Fót Déli Vállalkozási területe a helyi beruházásoknak és kereskedelmi egységeknek ad 

helyet, a helyi és térségi vállalkozók által működtetett terület. 

A település számos értékes nevezetességgel rendelkezik, amelyek valójában a település 

imázsának kialakításában is kiemelt szerepet játszik. –Az egyik legismertebb nevezetesség a 

Katolikus Szeplőtelen fogantatás temploma, amely 1845 és 1855 között, Ybl Miklós tervei 

alapján épült. Hasonlóan komoly értéket jelent a Károlyi-kastély, amelyet viszontagságos múlt 

és jelen kísér. Ezt az épületet is Ybl Miklós tervezte, felhasználva egy korábbi épület 

maradványait. Továbbá a település értékei közé tartozik még a Fáy Présház, a Németh Kálmán 

fafaragó egykori otthonából kialakított Emlékház, valamint a Nagy-tó és a Somlyó-hegy.  

 

 

2.4. Helyi társadalom 
A település rendszerváltás utáni helyzetét alapvetően meghatározza a helyi lokalitás, a 

helyi politika, illetve a település élhetősége, avagy jóléti politikája. A helyben élők vagy 

lokálpatrióták mellett az elmúlt időszakban egyre magasabb számban jelennek meg az új 

beköltözők, illetve a városból kiköltözők, akik új életteret keresve maguknak, a település által 

                                                           
7
 Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás. Fót.  

Letöltés helye és ideje: http://www.dunakeszikisterseg.eu/dkk2/index.php?menu_id=64., (2016. január, március) 

http://www.dunakeszikisterseg.eu/dkk2/index.php?menu_id=64


30 
 

nyújtott szolgáltatások, lehetőségeket figyelembe véve.  Fót lakosságszámának változása az 

1990-es éveket követően jól nyomon követhető, melynek eredményeként a település városi 

rangra emelkedése (2004) mindenféleképpen további jótékony hatást gyakorolt a település 

egészére. 

 

3. számú diagram 
Fót lakosságszámának változása 1990-2015 között8 

 
Laki, 2016. 

 
 

Az 1990 és 2015 között a településen élők száma 5806 fővel emelkedett, elsősorban a 

Budapestről, illetve a környékről történő kiköltözések, átköltözések okán. 

 A településre költözés oka sokrétű. Az 1990-es éveket követően a megindult Budapestről való 

kiköltözés a települést is elérte. A főváros közelségét kereső, de a zajtól és a túlzsúfoltságtól 

mentes övezetet kedvelő betelepülőknek kedvező életfeltételek megteremtésére adott 

lehetőséget Fót községe, illetve városa.   

 

 

Népszaporulat – vándorlási különbözet  

Fót város lakosságának számarányát egyértelműen meghatározza a település természetes 

szaporodása, a halálozás és a vándorlási különbözet. 

 

 

 

                                                           
8
 Adatforrás: KSH Helységnévtár 2015. Letöltés hely és ideje: 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=32610 (2016. március, április) 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=32610
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3.sz. táblázat 
Népszaporulat 1980-2011 között9 

 1980-1989 1990-2001 2001-2011 

Élveszületés 1608 1760 1867 

Halálozás 1508 1780 1827 

Természetes 
szaporodás, 

illetve fogyás (-) 

100 -20 40 

Vándorlási 
különbözet 

59 2981 2752 

LAKÓNÉPESSÉG 13 315 16 276 19 068 

Laki, 2016. 
 

Az élveszületések számát tekintve 1980 és 2011 között 259 fővel emelkedett a város 

természetes szaporodása, ugyanakkor a két időszak között a halálozások száma 60 fővel 

felülmúlta a természetes szaporodást. A vándorlási különbözet ugyan csökkent a 2001-2011 

közötti időszakban, de sajnos az 1980-1989 közötti időszak nem feltétlen múlt el 

nyomtalanul. A helyben élők sem hagyták figyelmen kívül a rendszerváltozással járó 

változásokat, reménykedtek abban, hogy a település békés és háborítatlan múltjára építve egy 

korszerű, innovatív, de értékét megőrző város alakulhat.10A munkaképes lakosság közel fele 

jár Budapestre dolgozni. Fót jelentős munkapiaci bázissal rendelkezik, elsősorban 

kereskedelmi, logisztikai és tudás-intenzív vállalkozások telepedtek meg a városban, melyek 

munkaerő-piaci keresletet generáltak.  

 
  

                                                           
9
 Adatforrás: KSH 2011. évi Népszámlálás – Pest megye. Letöltés helye és ideje: 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13 (2016. március, április) 
10

 Fót Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája   2009 9.p. Letöltés helye és ideje: 
http://www.terport.hu/webfm_send/3827., (2016. február) 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13
http://www.terport.hu/webfm_send/3827
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4. számú diagram 
Fót lakosságának korösszetétele 2011.11 

 
Laki, 2016. 

 

Fót korosztályi megoszlását nézve elmondható, hogy a település nem tekinthet egyértelműen 

elöregedő településnek. A lakosság közel felét (44,1%) A 30-64 év közötti korosztály alkotja, 

1/3-át (33,8%) a fiatalok, azaz a 0-29 évesek, illetve 1/5-ét (20,5%) a 65 éves és annál 

idősebb korosztály. A település potenciálját tehát a fiatalok jelentik, mely csoport a jövő 

építőköveiként kell, hogy megjelenjen a civil társadalomban is.  

 

Foglalkoztatás, munkanélküliség 

Fót városának foglalkoztatottságában meghatározó szereppel rendelkezik az, hogy a település 

Budapesttől néhány kilométerre helyezkedik el. A foglalkoztatottságban egyrészt a helyi, 

másrészt a budapesti, harmadrészt a településkörnyéki munkaerő-piaci szereplők jelennek 

meg. A település esetében elmondható, hogy a foglalkoztatottság – a 2011. évi adatok alapján 

– az országos átlaghoz hasonlít.  

A 2011. évi KSH statisztikai adatai szerint a lakosság 42,55%-a foglalkoztatott, 25,11%-a 

inaktív kereső, 27,24%-a eltartott és 5,9%-a munkanélküli.12 (Lásd 2.sz. táblázat) 

A 2011. évi Népességszámlálás adatai szerint az alábbi megoszlásokat mutatja a 2001-2011 

közötti időszakban, a foglalkoztatottak ismérvében. 

  

                                                           
11

 KSH Népszámlálás 2011. Letöltés helye és ideje: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13.,  (2016. 
február 20.) A dolgozatban használt lakosságszám – KSH adatok: 19068 fő 
12

 Fót Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló középtávú gazdasági programja 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13


33 
 

 

4.sz. táblázat13 

Foglalkoztatottak száma és formája a legutóbbi népszámlálás tükrében (2011) 
(Népesség összesen: 19 068 fő) 

Foglalkoztatott Munkanélküli 
(korábbi 
elnevezés) 

Inaktív kereső Eltartott 

8114 971 4788 5195 

Laki, 2016. 
 

 

1990-es éveket követően a településen is – hasonlóan az ország más településeihez – 

megjelent a munkanélküliség, amely a településtől is megoldásokat várt. Az elmúlt 

időszakban, mely kérdés egyébként a szociális kérdések alapjaként jelenik meg, a helyi 

társadalom vonatkozásában sem marad figyelmen kívül. Nyilván befolyást gyakorol a 

település által nyújtott anyagi és egyéb szolgáltatások kialakításánál, finanszírozásánál.  

Az elmúlt években a településen is megjelent a közfoglalkoztatott státus. A városi 

önkormányzat által szolgáltatott adatok szerint 2013-ban 50 főt, 2014-ben 86 főt, 2015-ben 

34 főt, 2016. január-februárjában pedig 24 főt regisztrált közfoglalkoztatottként.14 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat15 adatai alapján 2011-2016. januárjában az alábbiak 

szerint alakult a település nyilvántartott álláskeresőinek és a munkakorú népesség száma: 

 

 

5.sz. táblázat 

A nyilvántartott álláskeresők száma a tartózkodási helyük szerint (Fót) 
2011-2016. (02.) 

év nyilvántartott 
álláskereső (fő) 

segélytípusú 
ellátásban 

részesülők (fő) 

munkaképes 
korú népesség 

(fő) 

relatív mutató 
(%)* 

2011 532 80 12815 4,15 

2016 350 33 13544 2,58 

Laki, 2016. 
*Relatív mutató: Relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában 

 
 

 

                                                           
13

 Adatforrás: KSH 2011. évi Népszámlálás – Pest megye. Letöltés helye és ideje: 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13 (2016. február, március, április) 
14

 Fót Város Önkormányzatának adatai, 2016.  
15

 Adatforrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. Letöltés helye és ideje: 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_telepules_adatok_2011, 
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_telepules_adatok_2016 (2015. november, 2016. március, április) 

http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_13
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_telepules_adatok_2011
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=afsz_stat_telepules_adatok_2016
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2.5. Fót gazdasági aktivitása 
 

A 2013.évben a Fóton regisztrált vállalkozások száma megközelítette az ezerhatszázat, a 

városban élő munkavállalók közel fele a településen dolgozik. Jelentős nemzetközi 

kiskereskedelmi és logisztikai központok települtek a város területére, amelyek 

foglalkoztatási potenciálja Fótra is kedvező hatást gyakorolt. A település Képviselő-testülete a 

tőkevonzóképesség javítása érdekében alakította ki a vállalkozási övezeteket 

(iparterületeket).A gazdasági aktivitásban részt vevő 10 főnél több alkalmazottak 

foglalkoztató gazdasági szervezetek körét az alábbiak alkotják:Auchan Magyarország Kft., OBI 

Hungary Retail Kft., Phoenix Pharma Zrt., MaspedLogisztikai és Vámügynökségi Kft., Eco-

Cranes Hungary Kft., Lizzy Card PapírKft., MAFILM Zrt.,Magyar Posta Zrt.,Agro-Pack 96 Kft., 

Szeleczky Kft., Fótimpex-MPI Kft.,Aluschlosser Kft., Jász-PlasztikAutócentrumKft.,Békési-

FótKft., Wilker Kft., ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., General Electric Hungary 

Kft., IGEPA Paper Hungary Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Nefab Packaging Hungary Kft., 

Philip Morris Magyarország Kft., Rexel Magyarország Kft, TP Logistics Kft., Volánbusz 

Közlekedési Zrt.16 

  

                                                           
16

 Önkormányzat által biztosított adat, 2016. 
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2.6. Intézményi szereplők a településen 
 

Dunakeszin működik a Pest Megyei Munkaügyi Központ, mint megyei államigazgatási 

intézmény. A város intézményi ellátottsága megfelelő a közszolgáltatások tekintetében. Az 

Integrált Városfejlesztési Stratégia szerint a területi eloszlásuk nem arányos, illetve az 

intézményeknek otthont adó épületek korszerűtlenek.  Fóton működő közigazgatási 

szervezetek a polgármesteri hivatal és a rendőrőrs. 

A település hagyományai közé tartozik, hogy a XVIII. század elejétől kezdve folyik oktatás. A 

korábban Fóti Gyermekváros, majd a rendszerváltozást követően Károlyi István 

Gyermekközpont területén több iskola kapott helyet.  

A jelenleg működő oktatási intézmények között tartható számon aKárolyi István 

Gyermekközpont, mely a hazai gyermekvédelem kiemelkedő intézménye.  Működése négy fő 

szakterületre oszlik: a különleges Gyermekotthonra, mely tartósan beteg, illetve akadályozott 

gyermekek számára biztosít ellátást; a Speciális Gyermekotthonra, ahol pszichésen súlyosan 

zavart gyermekeket fogad, Utógondozói Otthon, ahol fiatal felnőttek számára életkezdést 

segítő ellátást biztosít, illetve a Kísérő nélküli kiskorúak és migráns utógondozottak otthona.  

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, melyet négy egyház (katolikus, 

református, evangélikus, baptista) egyesületi formában működő intézménye, a Garay János 

Általános és Szakiskola, a Fáy András Általános Iskola, a Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium, a Fóti Népművészeti Szakközépiskola, a Liszt Ferenc 

Zeneiskola, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, az Apponyi Franciska Óvoda, a Németh Kálmán 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Gondviselés Katolikus Óvoda, a Száz Juhocska 

Református Óvoda, az Evangélikus Egyház Kántorképző Intézménye. 

A város egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatásai magukba foglalják a felnőtt háziorvosi 

ellátást, a gyermek háziorvos szolgáltatást, a fogorvosi ellátást, a területi védőnői feladatokat, 

valamint az ügyeleti feladatok ellátását.  

„Fót város önkormányzata az orvosok és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási 

szerződés alapján biztosítja a lakosság számára a felnőtt háziorvosi szolgáltatást. A fogászati 

alapellátás esetében, területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik, az Egyesített Szociális és 

Egészségügyi Intézmény Egészségügyi Szolgálata a Védőnői Szolgálatot és az Iskola-

egészségügyi Szolgálatot biztosítja a lakosság számára, kerepestarcsai helyszínnel, 

szerződéses formában a településen működik egy labor az egészségházban, valamint Fót 

város önkormányzata folyamatos ügyeleti ellátást is biztosít a fóti lakosok számára. Az 
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éjszakai ügyeleten túlmenően 2010 óta megtalálható a napközbeni sürgősségi ügyeleti ellátás 

is.”17 

A városban fekvő beteg ellátásra szolgáló egészségügyi intézmény nem található, amennyiben 

kórházi ellátást igényelnek a helyben élők, úgy Budapestre vagy Vácra  utalódnak be. Az 

önkormányzat ugyanakkor önként vállalt feladatként a járóbeteg-ellátás keretében továbbá 

biztost néhány fontos szolgáltatást – ezzel is segítve a helyben élők ellátását; vérvételi 

lehetőséggel, nőgyógyászati szakrendelést, valamint a hasi ultrahangos vizsgálatot. 

A település szociális ellátó intézményei:Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi 

Intézménye (Fót Város ESZEI), amely a szociálisan rászorulók részére biztosított személyes 

gondoskodását a Területi Gondozási Központon keresztül biztosítja. „A személyes 

gondoskodás magában foglalja a szociális alapellátásokat: a szociális étkeztetést, a házi 

segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az Idősek Klubjában a nappali 

ellátást.  

A szociális alapellátások közé tartozó családsegítést az ESZEI Családsegítő Szolgálat útján látja 

el az önkormányzat. A Szolgálat családgondozói feladatokat is ellát, ugyanakkor a 

gyerekvédelmi feladatok intézményi részét Fót város a Gyermekjóléti Szolgálat útján látja 

el.”18 

Az intézmény mellett az önkormányzat ugyanakkor fontosnak tartja, hogy további szakmai 

segítő intézmények kapcsolódjanak be az ellátások biztosításába, így további szerződést 

kötött a Fehér Kereszt Alapítvánnyal, illetve a családok átmeneti otthona működtetésére a 

Szociális és Rehabilitációs Alapítvánnyal. 

Az Önkormányzat minden évben támogatási szerződést köt a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal, 

amely alapján az Alapítvány 11 férőhelyes idősek átmeneti otthonát működteti. Az otthonban 

1+1 évre kaphatnak elhelyezést a lakók. Az Alapítvány tervei között szerepel az az elképzelés, 

hogy az otthont 35 fő befogadására bővítenék, amely így már nemcsak átmeneti, hanem tartós 

bentlakást is biztosítana.  

 

 

  

                                                           
17

Fót Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló középtávú gazdasági programja 
18

Fót Város Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló középtávú gazdasági programja 
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3. A SZOCIÁLIS TÉRKÉP 

3.1. Fót lakossága, a kutatás résztvevői 
 

3.1.1. Népesedési folyamatok 

Fót vonzereje és lakosságmegtartó képessége egyaránt nagy annak ellenére, hogy a lakosság 

viszonylag nagyfokú elégedetlenséget mutat a település állapotával, az önkormányzat 

munkájával kapcsolatban elsősorban a közutak állapota miatt. A népesedési folyamatokról, a 

lakosságszám alakulásáról, a be és elköltözésről és annak motivációról a KSH adatai és a 

kutatás kérdőívből nyert információi alapján számolunk be. 

Fót népessége 2000 óta folyamatosan növekszik (mind az állandó, mind a lakónépességet 

tekintve); ugyanebben az időszakban az ország lakossága 2,6 százalékkal csökkent. A kutatás 

adatai arra világítanak rá, hogy a növekedés forrása elsősorban a beköltözés: a születések és 

halálozások száma az elmúlt években közel azonos volt, az elvándorlás és az odavándorlás 

mérlege viszont folyamatosan pozitív. A születések és halálozások egyenlege Fóton a nulla 

körüli értékével még így is kedvezőbb, mint a Pest megye egészére, Budapestre vagy az 

országra jellemző adatok. 

Fót állandó és lakónépessége 

 
Forrás: KSH 

A kutatás tanulságai alapján a lakosság legnagyobb része (72 százalék) több, mint 20 éve a 

városban él (57 százalék a születése óta) és az elmúlt húsz évben költözött be 28 százalék. A 

városrészek között nincs különbség, Fót minden vizsgált területi egységén közel azonos 
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arányban vannak az újabban, illetve régebben beköltözők és az őslakosok. Azok, akik mindig 

is Fóton éltek, vagy legalább 20 éve költöztek a városba, alacsonyabb státuszúak, vagyis az 

elmúlt évtizedekben beköltözők átlagosan magasabb státuszúak a városi átlagnál. A magas 

státuszúak aránya nő a frissebben beköltöző felé haladva, tehát egyre magasabb jövedelmű 

réteget vonz a város. Részletesebben vizsgálva a különböző időpontokban beköltözők 

arányát: az elmúlt öt évben költözött Fótra a felnőtt népesség 8 százaléka (a 2014-es 

adatokból kiindulva körülbelül 1200 fő). 5-20 éve költözött be körülbelül 3000 fő, tehát 4200 

fővel növekedett összesen a város lakossága. A KSH lakónépességre vonatkozó adatai 

alapján19 (ahogy a fenti ábrán látható) 2000 óta 20 százalékkal nőtt a lakosság. Ez meghaladja 

a Pest megyei átlagot (15 százalék). 

 

Mióta él Fóton? (Összes megkérdezett, %) 

 0-5 éve 5-20 éve több, mint 20 
éve 

NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 8 20 72 0 

ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy kevesebb 4 14 82 0 

szakmunkás 7 18 75 0 

érettségi 10 20 69 1 

diploma 8 29 63 0 

VAGYONI 
HELYZET 

alsó kvartilis 5 10 84 1 

második kvartilis 11 19 70 0 

harmadik kvartilis 5 20 75 0 

felső kvartilis 10 32 58 0 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 6 13 81 0 

150 és 200 ezer forint 
között 

4 20 76 0 

200 és 300 ezer forint 
között 

9 19 72 0 

300 ezer forint felett 14 32 54 0 

 

 

A kutatás a lakónépességre vonatkozó tényadatokkal szemben arra is választ ad, hogy mi 

motiválja a Fótra költözőket, elsősorban miben rejlik a város vonzereje. Az eredmények 

alapján a beköltözők elsősorban magánéleti okokból és a kedvező ingatlanárak miatt 

költöznek a településre, de a válaszadók 12 százalékát a város szép környezete, a nyugodt 

lakóövezet vonzotta, amikor úgy döntött, hogy lakóhelyet vált. A kedvezőbb lakáshoz jutási 

feltételek (alacsony ingatlanárak) elsősorban az alacsonyabb státuszú (kedvezőtlenebb 
                                                           
19

 A kutatás adataival szemben ez a 18 éven aluliak számát is tartalmazó adat. 
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vagyoni helyzetben élő, alacsonyabb jövedelmű) beköltözők számára bizonyultak a 

legfontosabb szempontnak. A magasabb státuszúak elsősorban magánéleti kérdések miatt 

költöztek Fótra, de körükben jelennek meg az átlagosnál magasabb arányban azok, akiket 

maga a város fogott meg a vonzerejével. 

Miért költözött a városba? (Azok körében, akik nem Fóton születtek; 42%) 

 Házasságk
ötés/párka
pcsolat/m
agánéleti 

változások 
miatt 

Lakásvásár
lás, építés, 
lakhatásho

z jutás 
kedvezőbb 

volt itt 

Vonzotta a 
város szép 

környezete, 
nyugodtsága

, stb. 

más 
okból 

NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 41 26 12 18 2 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 27 35 11 19 8 

második kvartilis 43 31 9 16 1 

harmadik kvartilis 42 25 10 21 1 

felső kvartilis 48 17 18 16 1 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint 
alatt 

33 33 9 18 7 

150 és 200 ezer 
forint között 

32 33 7 20 7 

200 és 300 ezer 
forint között 

47 22 12 18 1 

300 ezer forint 
felett 

53 20 12 15 0 

 

Természetesen a városba költözés mellett elköltözés is zajlik. Értelemszerűen a fiatalok 

terveznek inkább elköltözni, ahogy az is rájuk jellemző inkább, hogy még nem tudják biztosan, 

hogy Fóton maradnak-e, de még körükben is csekély azok aránya, akik elmenni készülnek, a 

település lakosság-megtartó ereje igen nagy. A teljes felnőtt lakosság 6 százaléka tervez 

máshova költözni, ez az arány a 18-29 évesek körében 12 %, tehát tíz fiatalból körülbelül egy 

az, aki máshol szeretne élni. 

Tervezi, hogy elköltözik Fótról? (Összes megkérdezett, %) 

 Igen Nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 6 90 3 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 12 80 8 

30-45 évesek 7 90 3 

46-59 évesek 6 91 3 

60 évesek vagy 

idősebbek 
2 97 1 
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A beköltözők abszolút többsége Budapestről költözött Fótra, és minél frissebben költöztek be, 

annál inkább jellemző az, hogy a főváros a forrás: az elmúlt évben beköltözők 72 százaléka 

budapesti származású, míg a 20 évnél régebben Fóton élők közül csak 46 százalék származik 

a fővárosból. Az agglomeráció más településeiről időben kiegyensúlyozottan a beköltöző 

lakosság 20-30 százaléka érkezett. Távolabbról összességében 12 százalék érkezett, az utóbbi 

öt évben viszont már jóval alacsonyabb arányban költöznek a városba az ország más, 

távolabbi részeiből. 

Honnan költözött a településre? (Azok körében, akik nem Fóton születtek; 42%) 

 % 

 Budapest 57 

az agglomeráció más településéről 25 

máshonnan 12 

NT/NV 6 

 
A fóti lakosság kormegoszlása Magyarország egészének kormegoszlásához hasonló, de 

magasabb a fiatalok és középkorúak, ennek megfelelően alacsonyabb az idősek aránya az 

országosnál; az elöregedési folyamatok tehát a magyarországi átlagnál kevésbé jellemzőek a 

városra. 

A népesség kormegoszlása Magyarország egészével összehasonlítva, % (forrás: KSH, 2014) 
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3.1.2. Családi állapot, gyermekek 

A városban a házasságkötések száma 2000 és 2014 között 52 és 85 között alakult. 2010-ben 

volt a legalacsonyabb és 2013-ban a legmagasabb. Az egy házasságkötésre jutó válások száma 

0,4 és 0,8 között alakul; egyedül a 2010-es évben haladta meg a válások száma a 

házasságkötésekét: a nagyon alacsony számú házasságkötés mellett viszonylag sok válás volt 

ebben az évben. 

 

A házasságkötések és válások száma 2000 és 2014 között (forrás: KSH) 

 
 

A kutatás tanulságai szerint a lakosság 70 százaléka házastársi, élettársi kapcsolatban él, a 

többség (59 százalék) gyermeket is nevel. A mintába került népesség 9 százaléka elvált, külön 

élő, de az élettársi, házastársi kapcsolatban élőknek is lehetett korábbi házasságuk, tehát nem 

az elvált népesség összes arányát jeleníti meg a szám. 

Gyermekük elsősorban a házastársi, élettársi kapcsolatban élőknek (68%), az elváltaknak 

(72%) és az özvegyeknek (69%) van. Kiemelt figyelmet igénylő gyermeket a megkérdezettek 

2 százaléka nevel. 
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Családi állapot (Összes megkérdezett, %) 

 % 

Hajadon, nőtlen, egyedül él 13 

Házastársi, élettársi kapcsolatban 

él 
70 

Elvált, külön él 9 

Özvegy 6 

NT/NV 3 

 

Gyermekkel rendelkezés? (Összes megkérdezett, %) 

 % 

van gyereke 59 

nincs gyereke 38 

nincs válasz 3 

 

Az átlagos gyerekszám a vér szerinti gyermekeket tekintve a gyermekkel rendelkezők 

körében 1,8. A lakosság 24 százaléknak (gyermekkel rendelkezők 40 százaléka) egy gyermeke 

van, 27 százaléknak (gyermekkel rendelkezők 45 százaléka) kettő, ennél több vér szerinti 

gyermeke a lakosság 7 százalékának (gyermekkel rendelkezők 17 százaléka) van. Mindössze 

négy olyan ember került a mintába, aki örökbefogadott gyermeket nevel, közülük hárman egy 

gyereket fogadtak örökbe, egy válaszadó pedig kettőt. A lakosság 27 százalékának van 

legalább egy 18 éven aluli és 14 százaléknak legalább egy 18 éven felüli gyermeke. 

A kutatás során rákérdeztünk a gyermektelen válaszadóknál, hogy terveznek-e gyermeket 

vállalni. A jelenleg gyermektelenek többsége (52 százalék, a teljes népesség 20 százaléka) nem 

is szeretne gyermeket. 10 százalék (teljes népesség 4 százaléka) egy gyereket tervez, 15 

százalék (6 százalék) pedig kettőt. Ennél többet mindössze két válaszadó említett. 

A gyermektelen 18 és 40 év közöttiek közel 30 százaléka bizonytalan abban a kérdésben, hogy 

hány gyermeket szeretne. A legfiatalabb korcsoporthoz (18-29 évesek) tartozó 

gyermektelenek fele szeretne legalább egy gyereket vállalni; a 30 és 45 év közé eső 

gyermektelenek közül viszont már csak 27 százalék nyilatkozott így. Azon gyermektelen 18-

40 évesek, akik nem is akarnak gyereket, vagyoni helyzet szempontjából elsősorban a 

hátrányosabb helyzetű csoportokba tartoznak. A legelőnyösebb helyzetűek, és a közepesnél 

alacsonyabb, de nem a legalacsonyabb negyedbe tartozók körében jóval kevésbé jellemző ez 

az álláspont. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a gyermekvállalásról való lemondás sok 

esetben anyagi problémák miatt történik a városban. A gyermektelen 18-40 éveseken belül 
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természetesen maga az életkor okozza a legnagyobb eltérést a gyerekvállalással kapcsolatos 

attitűdökben: 40 felé haladva egyre magasabb azok aránya, akik nem szeretnének gyermeket 

vállalni. 

A gyermeket nevelők arányából, a gyermekek számából, illetve a gyermeket nem vállalók 

jelenlétéből összességében világos, hogy Fót népessége nem termeli újra önmagát, ahogy az a 

KSH adataira hivatkozva már szóba került. 

 

3.1.3. Foglalkoztatottság 

A kutatás eredményei alapján a város lakosságának kétharmada aktív kereső, 22 százalék 

nyugdíjas, 10 százalék pedig egyéb inaktív. Az aktívak többsége magáncég alkalmazottja, 13 

százalék állami alkalmazott, köztisztviselő, közalkalmazott és 14 százalék egyéni vagy társas 

vállalkozás tulajdonosa. A válaszadók 15 százaléka volt munkanélküli az elmúlt öt évben, 

viszont a megkérdezettek 69 százalékára, tehát jelentős többségére igaz, hogy él a 

háztartásában olyan személy, akit érintett a probléma az elmúlt években. 

Aktivitás (Összes megkérdezett, %) 

 % 

Aktív kereső 66 

Nyugdíjas 22 

Egyéb inaktív 10 

NT/NV 2 

 

Foglalkozás az aktívak között (Az összes megkérdezett 66 százaléka, %) 

 % 
Egyéni vagy társas vállalkozás 
tulajdonosa 

14 

Állami alkalmazott, köztisztviselő, 
közalkalmazott 

13 

Magáncég alkalmazottja 67 

NT/NV 3 

 

Volt-e a kérdezett, vagy háztartásának valamely tagja munkanélküli az elmúlt 5 évben? 
(Összes megkérdezett, %) 

 % 
A kérdezett 15 

A kérdezett háztartásának valamely tagja 69 
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A rendelkezésre álló egzakt adatok alapján a kétezres évek első feléhez képest jelentősen 

megnőtt a nyilvántartott álláskeresők száma a városban, és bár némileg visszaesett 2012 után, 

a korábbi szintet nem érte újra el. A 180 napon túl álláskeresőként nyilvántartottak száma 

követi az összes álláskereső számának változását, és jelenleg ugyancsak magasabb a 2009 

előtti számoknál. Ezek a tendenciák megfelelnek az ország, a régió és a megye trendjeinek. 

Az álláskeresők végzettség szerinti összetétele nem egyformán alakult az elmúlt évtizedben: 

az alacsonyabb végzettségűek száma az összes álláskereső számának megfelelően alakult: 

2009-ben tetőzött, azóta visszaesett, de nem érte el a korábbi szintet. Ezzel szemben a magas 

végzettségűek száma folyamatosan nőtt az álláskeresők között. Hasonlóképpen folyamatosan 

nőtt a nyilvántartott szellemi foglalkozású álláskeresők száma a vizsgált időszakban. A 

magasabb végzettségűek és szellemi foglakozásúak számának növekedése a munkanélküliek 

csoportjában nem az ország, illetve a megye trendjeit követi, ez helyi sajátosság. 2000 és 2014 

között a pályakezdő munkanélküliek száma is folyamatosan nőtt (8-ról 47 főre) Fóton. 

 

Nyilvántartott álláskeresők és 180 napon túl álláskeresőként nyilvántartottak száma Fóton 
(2000-2014, forrás: KSH) 

 

 

Az összes megkérdezett 17 százaléka, a jelenleg munkanélküliek 22 százaléka és a 

munkanélküliség által az elmúlt öt évben érintettek 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 

hajlandó lenne új szakmát tanulni, amennyiben ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy állást találjon. 

Meglepő, hogy a jelenleg munkanélküliek hajlandósága alig magasabb az összes 
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megkérdezettnél. Az is figyelemreméltó, hogy nincs különbség a különböző életkori 

csoportokba tartozók között ezen a téren, vagyis a fiatalok körében is viszonylag alacsony 

azok aránya, akik rugalmasak a szakmaválasztást, felnőttkori tanulást tekintve és készek 

alkalmazkodni a munkaerőpiac pillanatnyi igényeihez. 

 

Hajlandó lenne új szakmát tanulni, amennyiben ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy állást 
találjon / jobb, biztosabb állást találjon? (Összes megkérdezett, %) 

 Igen Nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 17 77 6 

JELENLEG: 
munkanélküli 22 70 8 

nem munkanélküli 17 77 5 

VOLT AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN MUNKANÉLKÜLI 35 59 6 

HÁZTARTÁSÁNAK TAGJA VOLT AZ ELMÚLT 5 

ÉVBEN MUNKANÉLKÜLI 
35 59 5 

 

A preferált szakmákra vonatkozó kérdésre 61-en válaszoltak, érdemi választ (valóban 

szakmát megnevezve) 54-en, a váltásra nyitottak 29 százaléka. A legtöbben (8 fő, a válaszok 

13%-a) a fodrász szakmát nevezték meg. Ezt követik az autószerelő/autófényező szakmák 

(10%), az építőipari szakmunkák (kőműves, burkoló, festő, víz- és gázszerelő) (összesen 8%), 

a kozmetikus/műkörmös (8%), az eladó és a virágkötő szakmák (7-7%). Három fő (5%) 

képezné át/tovább magát kisgyermekgondozás területén. Ugyanennyien tanulnának jogot és 

3% érdeklődik a szabás, varrás iránt és ugyanennyien lennének informatikusok. Az egyedi 

(egyszer említett) válaszok között a következő szakmákat, területeket találjuk: 

gépkocsivezető, egészségügyi képalkotó diagnosztika, grafikus, idegenforgalom, könyvelő, 

közgazdász, marketing, nyomozó, pedagógiai asszisztens, szakács, cukrász, táplálkozási 

tanácsadó, tanár, TB-ügyintéző, vendéglátás, masszázs. 

A szakmát meg nem nevezők közül öten bármit szívesen tanulnának, amivel jobban 

kereshetnek / munkát találhatnak, ketten pedig érettségit szeretnének szerezni a munkaerő-

piaci helyzetük javítása érdekében. 

 

 

3.1.4. Ingázás 

A kutatás tapasztalatai alapján az aktív keresők 41 százaléka dolgozik Fóton, a relatív 

többségük, csaknem az érintettek fele Budapestre ingázik. Más településen kevesebb, mint az 

aktív lakosság tizede dolgozik. A magasabb jövedelmű és magasabb iskolázottságú lakosság 
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50 százalékot meghaladó arányban Budapestre ingázik. A 300 ezer forint nettó jövedelemnél 

többel gazdálkodó háztartásokban élő aktívak 52 százaléka, a diplomások 62 százaléka 

Budapestre jár. A munkanélküliséggel kapcsolatos adatok is rávilágítottak arra, hogy helyben 

alacsony a magas végzettséget igénylő, magas presztízsű munkahelyek száma. Figyelemre 

méltó, hogy a különböző korúak között nincs különbség az ingázás tekintetében, sőt a városba 

költözés ideje sem mutat összefüggést a munkavégzés helyével: a fiatalok és az idősek, 

valamint az őslakosok és a frissen beköltözők közel azonos arányban járnak be dolgozni a 

fővárosba. 

A Budapestre ingázók több, mint fele autóval, harmaduk vonattal, negyedük pedig busszal jár 

dolgozni. Mivel a Budapestre ingázók legnagyobb részét a magasabb jövedelműek teszik ki (a 

Budapestre ingázók 78 százalékának háztartása 200 ezer forintnál magasabb nettó 

jövedelemből gazdálkodik), talán nem meglepő az autóhasználat ilyen magas aránya, de ez 

egyúttal a tömegközlekedéssel kapcsolatos hiányosságokra is utalhat. 

A helyben dolgozók relatív többsége is autót használ (39 százalék). Tömegközlekedést 36 

százalék használ Fóton belül. 

Ingázás az aktívak között (66%) (Ön jelenleg hol dolgozik? Aktívak, %) 

 % 

Fóton 41 
Budapesten 48 

Más településen 6 

NT/NV 5 

 

Mivel jár dolgozni? (Aktívak, %) 

 Fóton dolgozók, 
% 

Budapesten 
dolgozók, % 

busszal 31 25 
vonattal 5 34 

autóval 39 54 

gyalog 35 7 

kerékpárral 21 2 

segédmotorral 3 2 

motorral 3 2 

egyéb 6 3 

 

3.1.5. Lakhatási körülmények 

Fóton a lakosság kimagasló többsége (88 százalék) saját tulajdonú ingatlanban lakik, 

bérleményben minden tízedik ember él. A bérlők elsősorban az alacsony jövedelműek közül 

kerülnek ki, de előfordul bérlemény a jobb státusuak körében is. Hasonlóképpen: magasabb 

arányban találunk alacsony iskolázottságúakat a lakást, házat bérlők körében (15 százalék), 
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de a diplomások körében sem sokkal marad el ez az arány az átlagostól (7 százalék). Fót 

városrészei között nincs jelentős különbség a tulajdonosok, illetve bérlők által lakott 

ingatlanok tekintetében, de az megfigyelhető, hogy a bérlemények aránya Öregfalu a 

legmagasabb (15 százalék), a Nyugati iparterület mellett élők pedig egyáltalán nem jellemző. 

A bérleményben élők többsége régi fóti lakos (53 százalék), ők adják elsősorban a bérlők 

alacsonyabb státuszú rétegét. A bérlők csoportjának szintén jelentős hányada kerül ki az 

újonnan beköltözők közül: az összes bérelt lakásban/házban lakó 27 százaléka kevesebb, mint 

hat éve él Fóton. Ez utóbbi csoport teszi ki jelentős részben a magasabb státuszú réteget a 

bérlők csoportjában. 

Mindössze a válaszadók 1 százalékának lakása nincs felszerelve fürdőszobával, WC-vel, 

vezetékes vízzel és fűtési lehetőséggel. A mintába négy olyan válaszadó került, aki a 

felsoroltak egyikét sem tartalmazó komforttalan lakásban él és összesen 15-en, akiknek a 

lakásából legalább az egyik hiányzik a felsoroltaknak. Az alacsony elemszám ellenére is 

találunk határozott jellemzőket a legalább egy komfortelemet nélkülöző lakások lakói 

körében. Az ingatlant bérlők körében nagyobb arányban fordulnak elő (4 százalék), mint a 

tulajdonosok körében (1 százalék). A kutatás eredményei alapján nincsenek ilyen ingatlanok a 

Nyugati iparterület mellett élők körében és az átlagosnál kevésbé jellemzőek Új-Fóton, 

miközben Öreghegyen, Kisalagon és az Öregfaluban egyaránt előfordulnak. 

A ház / lakás, amelyben lakik (Összes megkérdezett, %) 

 % 

saját tulajdon 88 

bérlemény 10 

NT/NV 2 

 

Lakás felszereltsége: hiányzik, (Összes megkérdezett, %) 

 % N 

Fürdőszoba 1 11 

WC 1 9 

Vezetékes víz 1 6 

Fűtés 1 6 

 

A fóti lakosság jelentős többsége gázzal fűt, összesen 69 százalékuk használja ezt az 

energiaforrást: hagyományosabb eszközt (konvektort, cserépkályhát) használ 26 százalék, 

központi gázfűtéssel pedig 43 százalék rendelkezik. Jelentős még a lakásokban a fa vagy 

vegyes tüzelésű kályha használata, a megkérdezettek közel ötöde így fűti a lakását; a 
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lakóingatlanok tizedét pedig vegyes tüzelésű kazánnal fűtik. Elenyésző (2 százalék) az 

elektromos fűtést használók aránya. 

Nem meglepő módon a magasabb jövedelmek között elterjedtebb a központi gázfűtés 

használata, mint a kedvezőtlenebb anyagi körülmények között élőknél; utóbbi csoportban az 

átlagosnál magasabb a fa vagy vegyes tüzelésű kályha használata. Szintén nem szokatlan, sőt a 

társadalmi helyzettől sem független jelenség, hogy a hagyományos fűtésmódok (kályha, 

konvektor) jellemzőbbek az idősek háztartásában, mint a fiatalokéban. Fa vagy vegyes 

tüzelésű kályhát Fót különböző részeit tekintve a legmagasabb arányban a Kisalagon élők 

használnak (26 százalékuk) és viszonylag elterjedt még ez a fűtési mód Öregfalu városrészben 

(20 százalék). 

 

Milyen a ház/lakás fűtése? (Összes megkérdezett, %) 

 % 

Gáz: konvektor, Héra 26 

Gáz: központi 43 

Elektromos radiátor, hősugárzó 2 
Fa vagy vegyes tüzelésű kályha 19 

Vegyes tüzelésű kazán 9 

Távfűtés 1 

Egyéb 0 
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4. VÉLEMÉNYEK FÓTRÓL 

 

A kutatás céljai közé tartozott a város működésével, önkormányzatával, szolgáltatásaival, 

infrastruktúrájával való lakossági elégedettség széles körű, számtalan témát, tényezőt felölelő 

vizsgálata. A lakossági elégedettség legfontosabb átfogó feltárása egy széles kört lefedő 

itemsor alkalmazásával történt: a válaszadók iskolai osztályzatokkal értékelték a várost 34 

szempont alapján. A lista kiterjedt a közutak állapotára, a közlekedési lehetőségekre, az 

infrastruktúra egyéb összetevőire, valamint a közfeladatot ellátó intézmények sokaságára. 

Az eredmények alapján összességében elmondható, hogy a legtöbb területen közepeshez 

közeli értékelést kapott a város a lakosságtól. Ennél jelentősen kedvezőbb, az iskolai 

osztályzatok szerinti értékelés alapján, majdnem 4-es a védőnői szolgálat munkájának és az 

óvodai ellátás szakmai színvonalának értékelése. Viszonylag kedvezően értékelt további 

szolgáltatások közé tartozik a gyermekjóléti szolgálat és a területi gondozási központ; az 

átlagosnál elégedettebb a lakosság továbbá a bölcsődei ellátás szakmai színvonalával, a 

családsegítő szolgálat munkájával és az óvodai és bölcsődei férőhelyek számával. 

Közepesen elégedettek az ember többek között a szociális ellátás egészével, a 

hulladékgyűjtéssel, a város infrastruktúrájával, az oktatási intézmények műszaki állapotával. 

A legalacsonyabbra a belterületi utak és járdák állapotát értékeli a lakosság (a probléma a Fót 

legfontosabb problémáit feltáró spontán válaszos kérdés tanulsága szerint is 

figyelemreméltóan súlyos), valamint a kerékpártárolók és a munkahelyek számát. A 

kerékpártárolók problémája a nyitott kérdés alapján az igen negatív értékelés ellenére nem 

annyira fontos, mint az utak és járdák állapota. A különböző városrészek között különbségek 

mutatkoznak az elégedettség terén. Általában jellemző, hogy a legtöbb dimenzióban a Nyugati 

iparterület mellett  élők elégedettebbek: ilyen a munkahelyek száma, a hatósági ügyintézés 

hatékonysága, a sportolási lehetőségek elérhetősége, a közbiztonság, az infrastruktúra 

kiépítettsége, a parkok száma és állapota, a köztisztaság és a bölcsődei férőhelyek száma. Az 

egészségügyi ellátás színvonalával és az oktatási intézmények műszaki állapotával, valamint a 

város tömegközlekedéssel való megközelíthetőségével leginkább az új-fótiak elégedettek; a 

városon belüli tömegközlekedéssel pedig Öregfalu lakói elégedettebbek az átlagosnál. Legtöbb 

területen elmarad a város egészétől a Kisalag városrészben élők elégedettsége. A 

munkahelyek száma, a hatósági ügyintézés hatékonysága, az egészségügyi ellátás színvonala, 

az oktatási intézmények műszaki állapota, a sportolási lehetőségek elérhetősége, a 

közbiztonság, a közmű infrastruktúra kiépítettsége, a köztisztaság, a városon kívüli és a 

városon belüli tömegközlekedés, a bölcsődei férőhelyek száma, valamint a bölcsődei ellátás 
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szakmai színvonala mind azon tényezők közé tartoznak, amelyeknél a Kisalagon élők elégedettsége 

elmarad az átlagtól. Az új-fótiak a sportolási lehetőségekkel, a parkok számával és állapotával 

elégedetlenek kimagasló mértékben. A Nyugati iparterület mellett élők elégedetlenebb a többi 

városrész lakóinál a bölcsődei ellátás szakmai színvonalával és az óvodai férőhelyek számával. 

Mennyire elégedett...? (Átlagok 1-től 5-ig terjedő skálán) 

 átlag véleményalkotók aránya 

a védőnői szolgálat munkájával 3,8 45% 

az óvodai ellátás szakmai színvonalával 3,7 46% 

a gyermekjóléti szolgálat munkájával 3,6 42% 

a területi gondozási központ munkájával 3,6 44% 

a bölcsődei ellátás szakmai színvonalával 3,6 45% 

az óvodai férőhelyek számával 3,6 47% 

a családsegítő szolgálat munkájával 3,5 48% 

a bölcsődei férőhelyek számával 3,5 47% 

az egyedülálló idős emberek ellátásával 3,4 48% 

a hulladékgyűjtés szervezettségével 3,4 95% 

a hatósági ügyintézés hatékonyságával 3,3 82% 

a szociális ügyek intézésének hatékonyságával 3,3 66% 

az oktatási intézmények műszaki állapotával 3,3 64% 

a szociális ellátás színvonalával 3,3 62% 

a közbiztonsággal 3,3 96% 

a közmű infrastruktúra kiépítettségével 3,3 88% 

a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításával 3,3 94% 

az egészségügyi ellátás színvonalával 3,2 92% 

a helyi vállalkozási feltételekkel 3,2 63% 

a kereskedelmi szolgáltatások színvonalával 3,2 96% 

a parkok számával a településen 3,2 94% 

a parkok, közterek állapotával 3,2 95% 

a köztisztasággal 3,2 95% 

a város tömegközlekedéssel való megközelíthetőségével 3,2 92% 

a kulturális és szabadidős lehetőségek színvonalával 3,1 83% 

a sportolási lehetőségek elérhetőségével 3,1 77% 

a hóeltakarítás gyorsaságával, minőségével 3,1 93% 

a városon belüli tömegközlekedéssel 3,1 92% 

a parkolók számával a városközpontban 3,1 83% 

a kerékpárral való közlekedés lehetőségével a városban 3,0 83% 

a belterületi utak állapotával 2,9 98% 

a belterületi járdák állapotával 2,8 98% 

a kerékpártárolók számával 2,8 82% 

a munkahelyek számával 2,6 90% 
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A város megítélése összességében közepes (egytől ötig terjedő skálán átlagosan 3,2-es értéket 

ér el). A magasabb jövedelműek, vagyonosabbak átlagosan elégedettebbek összességében a 

várossal, mint a kedvezőtlenebb helyzetben lévők, de egyesével vannak olyan területek, ahol 

inkább a vagyonosak elégedetlenek: ilyen a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, a 

bölcsődei és óvodai férőhelyek száma, valamint a bölcsődei és óvodai ellátás szakmai 

színvonala. 

Az általános, összegző elégedettség mértéke (Összességében, általában mennyire elégedett a 

jelenlegi helyzettel?)minden – az előző táblázatban bemutatott - vizsgált tényezővel való 

elégedettséggel pozitív irányban korrelál, de kiemelkedik a korreláció erőssége 

szempontjából néhány szempont: a szociális ellátás színvonalával, a szociális ügyek 

intézésével és a hulladékgyűjtés szervezettségével való elégedettség, vagyis ezek a kérdések 

bizonyultak a legfontosabbnak az általános elégedettség alakulásában, az ezeken a 

területeken bekövetkező kedvező változások tudják a teljes elégedettséget legjobbanfelfelé 

mozdítani. 

Összességében, általában mennyire elégedett a jelenlegi helyzettel? (Érdemben válaszolók, 
átlag 1-től 5-ig tartó skálán) 

 átlag 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 3,2 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 3,0 

második kvartilis 3,2 

harmadik kvartilis 3,3 

felső kvartilis 3,2 

HÁZTARTÁS NETTÓ JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 2,9 

150 és 200 ezer forint között 3,1 

200 és 300 ezer forint között 3,3 

300 ezer forint felett 3,5 

 

A kutatás során nyitott kérdés segítségével vizsgáltuk, hogy mit látnak a legfontosabb 

problémának az emberek a városban. A vizsgálat eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy 

a közutak állapotára kell elsősorban megoldást találni a lakosság véleménye szerint, negyedük 

ezzel kapcsolatos problémát említett a kérdésre válaszolva. Nagyon jellemző még a helyi és 

távolsági tömegközlekedés hiányosságának, minőségének említése (17 százalék). A fótiak 

tizede tartja problémának a közbiztonságot, az egészségügyi intézmények állapotát, az ellátás 

színvonalát, valamint általában a változás, a fejlődés hiányát. Utóbbi vélemény többször a 

környező településekkel összehasonlítva ítéli el Fótot, úgy látják néhányan, hogy a városban 
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„megállt az élet”, miközben mindenhol máshol fellendülés, fejlődés övezi a lakosság 

gyarapodását a fővárosból kiköltözők által. 

Fontos, csaknem 10 százalékot elérő probléma még a közterületek rendezetlensége, a 

köztisztaság problémái; a járdák állapota és a munkanélküliség. A válaszadók számtalan 

további problémát soroltak fel, de ezek említettsége egyesével nem haladta meg a minta 5 

százalékát. Az elemzés további részeiben szerepet kapó kérdéseket érintők ezek közül a 

szociális ellátás hiányosságaival kapcsolatos említések (3 százalék), az idősek helyzete (2 

százalék) és a sportolási lehetőségek kérdésénél szintén szóba kerülő, itt a lakók 3 százaléka 

által említett probléma: a kerékpárutak hiánya. 

 

A három legfontosabb probléma Fóton (Összes megkérdezett, %) 

 

 

A kutatás a várossal való elégedettség néhány összetevőjét részletesebben is górcső alá vette. 

Az egyik ilyen dimenzió a biztonságérzet kérdése. A fenti listában szerepelt a közbiztonság 

közepes (3,3-as) átlagos értékkel. Ezt bontja további részletekre a következő kérdésekre adott 

válaszok vizsgálata mind térben (közvetlen lakókörnyezet, az egész város), mint témák szerint 

(bűnözés illetve balesetbiztonság). 

A közepesnél biztonságosabbnak tartják átlagosan a lakók a várost, a lakókörnyezetüket és 

otthonukat mind bűnözés, mind balesetbiztonság szempontjából, de egyik területen sem éri el 
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a 4-es osztályzatot ez a tényező. A saját környékükön bűnözés szempontjából érzékelnek a 

legkevésbé problémát a fótiak, a legkedvezőtlenebbül pedig a város balesetbiztonságát 

értékelik. 

A különböző városrészek között találunk eltérést a biztonságérzet kérdésében: a várost és a 

saját környéküket bűnözés és balesetbiztonság szempontjából is jelentősen 

biztonságosabbnak értékelik átlagosan a Nyugati iparterület mellett élők, és az átlagosnál 

magasabb osztályzatot adnak az Fótújfalu is. A legalacsonyabb biztonságérzetről a Kisalag 

városrészben élők számolnak be. Öregfalu a kedvezőbben, Öreghegy pedig a 

kedvezőtlenebbül értékelt területek közé tartozik a közepesen értékelt környékek között. A 

biztonságérzetet láthatóan nagymértékben befolyásolja a lakóhely, és abból az egész városra 

is következtetnek a válaszadók (nincs jelentős eltérés a város és a lakókörnyezet értékelése 

között). A lakóhelyen kívül más tényező nem is módosítja a lakók biztonságérzetét, a régi és 

az újonnan betelepülő lakosság között például nincs különbség ennek értékelésében. 

 

 
Mennyire tartja biztonságosnak Fótot a következő szempontokból? Átlagok 1-től 5-ig 

terjedő skálán 

 ÖSSZES 
MEGKÉRDEZET

T 
Öreghegy Kisalag 

Fótújfa
lu 

Öregfalu 
Nyugati 

iparterület 
mellett élők 

A várost a bűnözés 
vonatkozásában  

3,5 3,4 3,2 3,6 3,5 4,1 

A környéket, ahol él 
a bűnözés 
vonatkozásában  

3,6 3,5 3,3 3,8 3,6 3,9 

Otthonát a bűnözés 
vonatkozásában  

3,6 3,5 3,4 3,9 3,6 4,3 

A várost 
balesetbiztonsági 
szempontból  

3,4 3,3 3,2 3,5 3,5 4 

A környéket, ahol él 
baleset biztonsági 
szempontból  

3,5 3,5 3,2 3,7 3,5 4,1 

 

A biztonságnál kevésbé elégedettek a fótiak a szabadidős programok választékával: átlagosan 

közepesre értékelik. Megmutatkozik a kutatás eredményeiben, hogy a magasabb jövedelműek 

igényét jobban kielégíti a választék, mint a kedvezőtlenebb körülmények között élőkét; ahogy 

– átfedésben a magasabb jövedelműek csoportjával – a frissen beköltözők is elégedettebbek 

az átlagnál. 
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A művelődési ház programjait rendszeresen mindössze a felnőtt lakosság 4 százaléka 

látogatja.  Összességében a lakosság alig több mint harmadára jellemző, hogy legalább 

alkalmanként ellátogat valamilyen programra a művelődési házba, a többség ebből kimarad. 

Itt is megfigyelhető, hogy a vagyonosabbak tudják jobban kihasználni a lehetőségeket, az alsó 

vagyoni kvartilisbe tartozók kimagasló többsége (73%) nem kerül kapcsolatba a művelődési 

ház programjaival. A művelődési házat látogatók átlagosan a közepesnél valamivel 

magasabbra értékelik a programok gyakoriságát és színvonalát egyaránt. 

 

Milyen Fóton a kulturális, szabadidős programok választéka? (Érdemben válaszolók, átlag 
1-től 5-ig tartó skálán) 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 3,1 

HÁZTARTÁS NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 3,1 

150 és 200 ezer forint között 3,0 

200 és 300 ezer forint között 3,1 

300 ezer forint felett 3,3 

MIÓTA ÉL A VÁROSBAN? 

kevesebb, mint 6 éve 3,3 

6-10 éve 3,0 

11-20 éve 2,9 

20 évnél régebben 3,1 

 

 

Milyen gyakran jár Ön Fóton, a Művélődési Ház által szervezett programokra? (Összes 
megkérdezett, %) 

 Rendszeresen Alkalmanké

nt 

Soha NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 4 32 63 0 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 1 25 73 1 

második kvartilis 4 38 59 0 

harmadik kvartilis 2 29 69 0 

felső kvartilis 8 37 54 0 

 

 

Mennyire van megelégedve a programok gyakoriságával? (Érdemben válaszolók, átlag 1-től 
5-ig tartó skálán) 

Mennyire van megelégedve a programok gyakoriságával? 3,3 

Mennyire van megelégedve a programok színvonalával? 3,4 
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4.1. Önkormányzat 
 

Mielőtt a fóti lakosság körülményeire, a szociális rászorultság és a szociális ellátórendszer 

viszonyára rátérnénk, bemutatjuk a fóti önkormányzat munkájával és az ügyfélszolgálatával 

való lakossági elégedettség néhány összetevőjét. Ezen a területen a kutatás két tényezőt 

vizsgált: az ügyfélszolgálattal való elégedettséget (ezt több dimenzió szerint és 

összességében), valamint azt, hogy mennyire van közel az önkormányzat az emberekhez, 

hogyan látja a lakosság, mennyire veszik figyelembe a Fóton élő emberek igényeit a helyi 

döntéshozás folyamatában. 

 

4.1.1. Az önkormányzat ügyfélszolgálata 

Fót lakosságának harmada került kapcsolatba az önkormányzat ügyfélszolgálatával az elmúlt 

egy év során. A lakosság legvagyonosabb negyede az átlagosnál magasabb arányban került 

kapcsolatba vele. 

Ötös skálán az érdemben válaszolók átlagosan 3,7-re, vagyis a közepesnél jobbra értékelik az 

önkormányzat ügyfélszolgálatán nyújtott szolgáltatás egészét. A legkedvezőbben értékelt 

összetevő az ügyfélszolgálaton dolgozók udvariassága, segítőkészsége - a városi 

intézményekben dolgozókat érintő lakossági minősítések között ez a legmagasabb: 3,9. 

Hasonlóképpen pozitív az önkormányzati ügyfélszolgálat tájékoztató funkciójának megítélése: 

3,8.Valamivel alacsonyabbra értékelték az ügyintézés gyorsaságát, ez a tényező3,6-os 

osztályzatot kapott. A polgármesteri hivatal szociális ügyintézőinek munkájával valamivel 

kevesebb válaszadó került kapcsolatba, mint általában az önkormányzat ügyfélszolgálatával; 

ők átlagosan 3,7-re, vagyis a teljes elégedettségi mutatónak megfelelően értékelik az ott 

tapasztaltakat. 

Kapcsolatba került Ön a fóti önkormányzat ügyfélszolgálatával az elmúlt egy évben (Összes 
megkérdezett, %) 

 Igen Nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 35 64 1 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 32 67 1 

második kvartilis 36 64 1 

harmadik kvartilis 28 71 1 

felső kvartilis 45 54 1 
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Mennyire elégedett...? Érdemi választ adók, átlagok 1-től 5-ig terjedő skálán 

 Mean 

ügyintézés gyorsaságával 3,6 

az ügyfélszolgálaton dolgozók udvariasságával, 
segítőkészségével 

3,9 

a tájékoztatással 3,8 

a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőinek a munkájával 3,7 

összességében a szolgáltatás egészével 3,7 

 

Az önkormányzat ügyfélszolgálata által nyújtott szolgáltatás egészével átlagosan 

elégedettebbek a fiatalok, mint az idősek; az Öregfalu, Fótújfalu és a Nyugati iparterület 

mellett élők; a vagyonosabbak és magasabb jövedelemmel rendelkezők, valamint azok, akik 

legfeljebb tíz éve élnek a városban összehasonlítva a régi lakókkal. 

 

4.1.2. Az önkormányzat munkája 

A kutatás tapasztalatai szerint Fóton kisebbségben vannak azok, akik saját benyomásuk 

szerint eleget tudnak az önkormányzat munkájáról (31 százalék). A város felnőtt 

lakosságának relatív többsége, csaknem fele, szeretne egy kicsit több információval 

rendelkezni, tizedük pedig sokkal többet szeretne tudni arról, hogy mennek a dolgok, hogy 

születnek a döntések. 

 
A legidősebb és legfiatalabb korcsoportok (60 évesek vagy idősebbek, illetve 18-29 évesek) 

abban térnek el leginkább a középkorúaktól, hogy bizonytalanok abban, mennyire vannak jól 

informálva, illetve mennyire szeretnének több információt. Ezek az eredmények a fiatalok és 

az idősek alacsonyabb szintű érdeklődésére utalnak. A 30-59 évesek körében vannak a 

legmagasabb arányban azok, akik szeretnének kicsit jobban tisztában lenni azzal, hogyan 

működik az önkormányzat. 

A város különböző részein élők is meglehetősen különbözően értékelik a saját 

tájékozottságukat az önkormányzat munkájáról: az Öreghegyen élők a leginkább elégedettek 

az informáltságukkal, 42 százalékuk úgy értékeli, hogy eleget tud. Viszonylag elégedettek még 

a tájékozottságukkal az Fótújfalun lakók is. Jelentősen elmarad az Öregfaluban és különösen a 

Nyugati iparterület mellett élők szubjektív tájékozottsági szintje: utóbbi területen mindössze 

a válaszadók 13 százaléka értékeli úgy, hogy eleget tud az önkormányzat munkájáról. A 

Nyugati iparterület mellett élő lakosságnak kimagasló többsége (69 százaléka) úgy érzi, hogy 

szeretne kicsit többet tudni, de nincs köztük olyan válaszadó, aki nagymértékben elégedetlen 

(sokkal több információra lenne szüksége). 
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A vagyon szempontjából a lakosság alsó és a felső negyedébe tartozó fótiak az átlagosnál 

kevésbé tudják megítélni tájékozottsági szintjüket; ahogy a fiatalok és idősek esetében, náluk 

is arra gyanakodhatunk, hogy elmarad az érdeklődésük a többi csoportétól. Hasonló 

eredményre vezet a háztartás nettó jövedelme szerint felosztott lakosság vizsgálata, de van 

némi különbség: a legkevesebbet és a legtöbbet keresők elégedettek legkevésbé a 

tájékozottságukkal, de az első csoportban magas azok aránya, akik nem tudják megítélni, 

mennyire rendelkeznek információval, míg a magas jövedelműekre inkább az jellemző, hogy 

szeretnének többet tudni. 

 

 
Hogy érzi, összességében Ön eleget tud az önkormányzat munkájáról? (Összes 

megkérdezett, %) 

 Eleget tud az 
önkormányzat 

munkájáról 

Szeretne egy 
kicsit többet 

Szeretne sokkal 
többet tudni 

róla 

NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 31 41 11 17 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 34 36 10 20 

30-45 évesek 33 40 14 13 

46-59 évesek 26 49 12 13 

60 évesek vagy 
idősebbek 

32 38 7 22 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 42 29 10 19 

Kisalag 29 39 16 16 
Fótújfalu 38 43 11 8 

Öregfalu 25 41 10 24 

Nyugati iparterület 
mellett élők 

13 69 0 19 

VAGYONI 
HELYZET 

alsó kvartilis 28 40 9 23 
második kvartilis 35 45 12 9 

harmadik kvartilis 32 46 13 9 

felső kvartilis 30 34 10 27 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint 
alatt 

22 34 15 29 

150 és 200 ezer 
forint között 

34 37 15 13 

200 és 300 ezer 
forint között 

34 45 11 10 

300 ezer forint 
felett 

26 51 10 14 

 

A lakosság saját tájékozottságáról és az önkormányzat által nyújtott információk kielégítő 

voltáról alkotott képnél is kedvezőtlenebb eredményre vezet annak vizsgálata, hogy a város 

népessége szerint mennyire van tisztában az önkormányzat azzal, hogy mit szeretnének az itt 

élő emberek. Mindössze a megkérdezettek 5 százaléka gondolja úgy, hogy az önkormányzat 
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teljes mértékben tájékozott ezen a téren és 29 százalék úgy, hogy nagyrészt tájékozott. A 

válaszadók fele úgy gondolja, hogy a fóti önkormányzat legfeljebb egy kicsit van tisztában az 

emberek igényeivel, ebből 17 százalék szerint egyáltalán nem ismeri azt. 

Az, hogy mennyire ismerik az önkormányzatnál az emberek igényeit, a válaszok alapján 

együtt mozog azzal, hogy mennyire veszik figyelembe a döntések meghozatalánál az emberek 

igényeit, tehát a lakosság véleménye arról, hogy mennyire van az önkormányzat 

döntéshozóinak ismerete az emberek igényeiről, azt fejezi ki, hogy mennyire vélik úgy, hogy a 

lakosság igényei szerint hozzák meg döntéseiket. 

 

 
Vélemények az önkormányzati döntésekről (Összes megkérdezett, %) 

 Teljes 

mértékben 

Nagyrészt Egy kicsit Egyáltalán 

nem 

NT/NV 

Ön szerint mennyire 

ismerik az 

önkormányzatnál, hogy 

mit szeretnének az itt 

élő emberek? 

5 29 33 17 17 

Döntéseikben mennyire 

veszik figyelembe az 

emberek igényeit? 

4 22 37 19 18 

 

Azzal, hogy az önkormányzat munkáján mennyire tükröződik, hogy tisztában van az emberek 

igényeivel, a Nyugati iparterület mellett lakók a leginkább elégedettek, körükben nem is 

találkozunk negatív válasszal. Viszonylag elégedettek ezen a téren az Öreghegyen élők is, Fót 

többi részén viszont inkább szkeptikusak az emberek azzal kapcsolatban, hogy az 

önkormányzat a lakossághoz hasonlóan látja a feladatát. 
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Ön szerint mennyire ismerik az önkormányzatnál, hogy mit szeretnének az itt élő emberek? 
(Összes megkérdezett, %) 

 Teljes 
mértékben 

Nagyrészt Egy 
kicsit 

Egyáltalán 
nem 

NT/N
V 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 5 29 33 17 17 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 15 40 16 17 12 

Kisalag 6 35 29 17 13 

Fótújfalu 5 25 35 23 12 
Öregfalu 1 24 37 15 23 

Nyugati 
iparterület mellett 
élők 

13 68 0 0 19 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 5 17 32 26 19 

második kvartilis 5 33 39 12 11 

harmadik kvartilis 3 34 35 17 11 

felső kvartilis 7 31 25 12 25 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint 
alatt 

5 17 27 26 24 

150 és 200 ezer 
forint között 

6 27 34 16 16 

200 és 300 ezer 
forint között 

4 32 38 17 9 

300 ezer forint 
felett 

5 30 39 12 15 

Összességében a lakosság közel negyede (23 százalék) látja úgy, hogy az önkormányzatnál 

tisztában vannak az emberek igényeivel és valamennyire figyelembe is veszik azt; 10 százalék 

feltételezi a legrosszabbat: a döntéshozók kevésbé veszik figyelembe, hogy mit szeretnének az 

emberek, mint amennyire tisztában vannak vele. A válaszadók 19 százaléka szerint gyenge a 

kapcsolat a lakosság igényei és az önkormányzati döntések között: nincsenek tisztában a 

döntéshozók az elvárásokkal és ennek megfelelően nem is tudják figyelembe venni azokat. A 

megkérdezettek 28 százaléka szerint a döntéshozók kismértékben, de ismerik, és ugyancsak 

visszafogottan, de figyelembe is veszik azt, hogy mire van szükségük a helyben élőknek. 

 
Az önkormányzati döntésekről alkotott vélemények összefoglalása (Összes megkérdezett, 

%) 

Az önkormányzatnál tisztában vannak az emberek igényeivel (teljes 

mértékben, nagyrészt) és figyelembe is veszi azt (teljes mértékben, 

nagyrészt) 

23 

Az önkormányzatnál tisztában vannak az emberek igényeivel, de nem 

veszik azokat figyelembe 
10 

Nincsenek tisztában a lakosság igényeivel és nem is veszik figyelembe 19 

Kicsit tisztában vannak vele és kicsit figyelembe is veszik 28 

Egyéb, NT/NV 21 
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4.2. Konfliktustérkép 
 

A kutatás kitért arra, hogy milyennek látja Fót lakossága az emberek különböző csoportjai 

közötti ellentéteket, hol érzékelnek a leginkább konfliktust. Az eredmények arra utalnak, hogy 

a legnagyobb problémát a mindennapi élet átpolitizáltsága jelenti az emberek szerint: 

legerősebb ellentétet a politikus és az egyszerű polgárok, a jobboldali és baloldali 

gondolkodású emberek és a jelenlegi kormány és az ellenzék hívei között érzékelik. Ezt 

követik a gazdasági természetű ellentétek: a dolgozók és a vállalatok vezetői, valamint a 

szegények és a gazdagok közötti konfliktusok. A gazdasági ellentétekkel egyforma súlyúnak 

érzékelik Fóton a romák és nem romák közötti ellentétet, miközben a magyarok és más 

nemzetiségek közötti konfliktus erőssége ez után, de jelentősen kisebb problémaként 

jelentkezik. Viszonylag nagynak érzékelik a fentiek mellett a Fóton élők az alacsony a magas 

végzettségűek közötti ellentétet, követve a gazdasági különbségek kapcsán érzékelt 

feszültséget. A demográfiai és ideológiai kérdések elmaradnak az említettektől: 20 százalék 

alatt van azok aránya a település felnőtt lakosságában, akik szerint inkább erős, vagy nagyon 

erős ellentétek vannak a nyugdíjasok és dolgozók, illetve az idősek és a fiatalok, a frissen 

beköltözők és az itt élők, valamint a település különböző részein élők, a vallásos és nem 

vallásos, a gyermekes és gyermektelen emberek, és a férfiak és a nők között. 

Mennyire tartja erősnek Fóton a következő csoportok közötti érdekkülönbségeket, 
ellentéteket (Összes megkérdezett, %) 

 Alig vannak 
ilyen 

ellentétek 

Inkább 
gyenge 

ellentétek 
vannak 

Inkább 
erős 

ellentétek 
vannak 

Nagyon 
erős 

ellentétek 
vannak 

NT/NV 

férfiak és nők között  61 19 6 4 10 

gyermekes és gyermektelen emberek 
között  57 21 7 4 11 

település különböző részein élők között 57 20 7 5 11 

öregek és fiatalok között  54 22 9 5 10 

vallásos és nem vallásos emberek között 53 23 8 6 10 

frissen beköltözők és az itt élők között  52 25 9 5 10 

még dolgozók és a nyugdíjasok között  50 26 10 4 10 

alacsonyabb iskolai végzettségű és a 
diplomás emberek között 39 29 14 7 11 

magyarok és más nemzetiségűek között  37 23 18 11 11 
romák és nem romák között 30 20 18 24 9 

gazdagok és szegények között 28 22 21 20 10 

dolgozók és a vállalatok vezetői, 
tulajdonosai között  26 29 20 12 14 
jelenlegi kormány és az ellenzék hívei 
között 25 21 16 28 10 
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jobboldali és baloldali gondolkodású 
emberek között  24 18 25 22 11 

politikusok és az egyszerű polgárok között  23 21 21 24 11 

 

A település különböző részein élők között a Nyugati iparterület mellett élő lakosság érzékel a 

legmagasabb arányban érdekellentétet, mindössze a területen élők negyede gondolja azt, 

hogy alig vannak ilyen természetű problémák. Viszonylag magas, de a Nyugati iparterület 

mellett élőkkel összehasonlítva jelentősen alacsonyabb arányban érzékelnek problémát az 

Öreghegyen élők. Más területeken a többség nem lát ellentétet a településrészek lakosságai 

között. 

Valamivel magasabb arányban tapasztalnak problémát Fót különböző részeinek lakosságának 

érdekeit tekintve az alacsony jövedelműek: előfordulhat, hogy úgy érzik, a fejlesztések inkább 

a jómódúbbak által lakott városrészekre koncentrálnak. 

 
Mennyire erősek az ellentétek: TELEPÜLÉS KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIN ÉLŐK KÖZÖTT (Összes 

megkérdezett, %) 

 Alig 
vannak 

ilyen 
ellentétek 

Inkább 
gyenge 

ellentétek 
vannak 

Inkább 
erős 

ellentétek 
vannak 

Nagyon 
erős 

ellentétek 
vannak 

NT/N
V 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 57 20 7 5 11 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 41 31 4 6 19 

Kisalag 62 17 11 5 5 

Fótújfalu 60 17 7 7 9 

Öregfalu 57 16 4 5 18 

Nyugati 
iparterület 
mellett élők 

25 75 0 0 0 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint 
alatt 

42 12 10 15 21 

150 és 200 ezer 
forint között 

54 21 8 7 10 

200 és 300 ezer 
forint között 

66 16 5 4 8 

300 ezer forint 
felett 

59 23 2 2 13 
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4.3. Civil szervezetek 
 

A kutatás a fóti civil szervezetek ismertségét a megrendelő által fontosabbnak értékelt 

szervezetek körében vizsgálta. Az eredmények alapján a lakosság körében leginkább ismert 

szervezetek a Fóti Polgárőr Egyesület, a Fóti Sport Egyesület, a Civil Összefogás a Fótiakért 

Egyesület és a Fóti Gazdakör egyesület, de egyedül a polgárőrség esetében éri el a szervezetet 

ismerők a válaszadók felét. A kutatás mintájába került 1-1 százalék (hat, illetve öt fő), aki részt 

vesz a polgárőrség, illetve a sportegyesület munkájában maga is, a többi szervezet esetében 

legfeljebb egy-egy válaszadó ismeri belülről a szervezet munkáját. A legkevésbé ismert 

szervezetek a város lakossága számára a Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület, a Zeng a 

Lélek Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány. 

Civil szervezetek ismertsége (Összes megkérdezett, %) 

 Ismeri a 
nevüket, de 

nem ismeri a 
munkájukat 

Tudja, mivel 
foglalkoznak 

Maga is részt 
vesz a 

munkájukba
n 

Nem 
ismeri 

Nem 
válaszol 

FÓTI POLGÁRŐR EGYESÜLET 33 25 1 41 0 

FÓTI SPORT EGYESÜLET 27 21 1 51 0 

CIVIL ÖSSZEFOGÁS A FÓTIAKÉRT 
EGYESÜLET  37 10 0 52 1 

FÓTI GAZDAKÖR EGYESÜLET 32 15 0 52 0 

FÓT VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET 24 15 0 60 0 

KISALAGI SPORT CLUB 23 17 0 60 0 
FÓTI ÖREGHEGYI EGYESÜLET 26 12 0 62 0 

FÓTI KÁROLYIAK ALAPÍTVÁNY 28 10 0 62 0 

MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG 
LOVASTERÁPIÁS KÖZPONT 24 13 0 63 0 

FÓTI LOKÁLPATRIÓTÁK EGYESÜLETE 21 10 0 68 0 

FÓTI HAGYOMÁNYOKÉRT ALAPÍTVÁNY 21 11 0 68 1 

FÓTI VÖRÖSMARTY KULTURÁLIS 
EGYESÜLET  22 9 0 68 0 

FÓT VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 19 11 0 69 0 
KÁROLYI CLARISSE ALAPÍTVÁNY 21 9 0 69 1 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A FÓTI 
ÖKUMENIKUS ISKOLÁÉRT 18 12 0 70 0 
RE-FÓT 16 12 0 71 1 

INTELLIGENS VÁROSÉRT EGYESÜLET 18 9 0 72 1 

FÓTI BARACKOS EGYESÜLET 19 9 0 72 0 

SZENT ERZSÉBET KARITÁSZ 
ALAPÍTVÁNY 17 9 0 73 1 

ZENG A LÉLEK HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS 
KULTURÁLIS EGYESÜLET  17 9 0 74 0 
FÓTI KÉK BOGLÁRKA NAGYCSALÁDOS 
EGYESÜLET 14 11 0 74 1 
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A válaszadók 78 százaléka legalább egy szervezetet legalább valamilyen mértékben ismer a 

felsoroltak közül, de nem tekinthető alacsonynak azok aránya (22 százalék), akik semmilyen 

módon nem kerülnek kapcsolatba a felsorolt szervezetekkel, még a nevét sem ismerik 

egyiknek sem. 

A társadalmi státusz határozottan pozitív kapcsolatban van azzal, hogy hány szervezetet 

ismer valaki a felsoroltak közül: a diplomával rendelkezők és a vagyonosabbak jelentősen 

több szervezetet ismernek, mint az alacsony végzettségűek és kedvezőtlenebb vagyoni 

viszonyok között élők. A különbség mértékét jól példázza, hogy a vagyoni helyzet szerint az 

alsó negyedbe tartozó fótiak átlagosan öt civil szervezetet ismernek legalább névről a 

felsoroltak közül, miközben a leginkább jómódúak tízet. 

Figyelemreméltó jelenség, hogy egyesével, az összes vizsgált civil szervezetet is jobban 

ismerik a vagyonosabbak (akár azt nézzük, hogy hallott róla, akár azt, hogy a tudja, mivel 

foglalkozik), vagyis nincsenek olyan szervezetek, amelyek a nehezebb helyzetben lévőkhöz 

jobban elérnek. 

 

A Fót különböző területein élők között is találunk különbségeket a civil szervezetekkel 

kapcsolatos tájékozottság terén: legtöbb szervezetet (legalább hírből) a Nyugati iparterület 

mellett élők (átlagosan 10) és az Öreghegyen (9) élők ismernek; legkevesebbet az Öregfalu 

lakói (6).  

Abban, hogy hányat ismernek a lakók a fontosabb fóti civil szervezetek közül, a státuszon 

kívül szerepet játszik a település életébe való integráltság foka is: annak ellenére, hogy az 

újonnan beköltözők az átlagosnál magasabb státuszúak, és a kedvezőbb társadalmi 

helyzetűeket láttuk informáltabbnak általában, az újonnan (0-5 éve) a városba költözők 

jelentősen kevesebb szervezetet ismernek, mint azok, akik korábban költöztek be, vagy 

mindig Fóton éltek. Azt, hogy több tényező is számít egyszerre, jól mutatja, hogy nem lineáris 

az összefüggés a szervezetek ismertsége és a Fóton töltött évek száma között: a kevesebb, 

mint hat éve betelepülők átlagosan hat szervezetet ismernek; a hat-tíz éve Fóton élők a 

legtájékozottabbak tíz ismert szervezettel átlagosan; ez után csökken az ismert egyesületek, 

alapítványok száma: a 11-20 éve a városban élők nyolcat, a hosszabb ideje fótiak hetet 

ismernek. 
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4.4. Fót lakosságának szociális viszonyai 

4.4.1. A jövedelmek szerkezete 

A mintába került családok kimagasló többségében (76 százalék) van legalább egy családtag 

részéről főállásból származó rendszeres alkalmazotti munkabér. Ez átlagosan 1,9 személyt 

érint, tehát a legtöbb családban az összes felnőtt családtag dolgozik. Jellemző, a lakosság nagy 

hányadánál megjelenő jövedelemforrás még a családi pótlék és az öregségi nyugellátás. 

Minden egyéb bevételi forrás a lakosság kevesebb, mint 10 százalékánál jelentkezik. 

A fóti lakosság 24 százalékának a háztartásában egyáltalán nincs főállású kereső. Jellemzően 

az alacsony iskolai végzettségűek közül kerülnek ki azok a válaszadók, akiknek a 

háztartásában nincs állandó, főállásból származó jövedelem (a legfeljebb nyolc általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők fele ide tartozik). Az átlagosnál magasabb arányban 

találunk ilyen ismérvekkel rendelkező háztartások Öreghegyen, a legalacsonyabb arányban 

pedig a Nyugati iparterület mellett élők esetében fordul elő ez. A háztartásban élők életkora 

értelemszerűen fontos szerepet játszik a jövedelmek szerkezetének alakulásában (a nyugdíjas 

háztartásoknál nem jelenik meg alkalmazotti munkabér) ezért fontos különválasztanunk a 

lakosság aktív korú, munkabérrel nem rendelkező háztartásban élő tagjait a nyugdíjasoktól. A 

válaszadók 5 százalékára jellemző, hogy 55 évesnél fiatalabb, és olyan háztartásban él, 

amelyben nincs főállásból származó jövedelem. Közülük 1 százalék (a mintában hét fő) egyéni 

vállalkozó, tehát a minta 4 százalékára jellemző, hogy főállásból vagy vállalkozásból származó 

jövedelemmel nem rendelkező háztartásban él aktív korúként. Ennél a szűk csoportnál már 

nem állapítható meg, hogy az iskolai végzettség vagy a lakóhely összefüggésben lenne a 

jelenséggel. 

További 5 százalék olyan háztartást találunk a mintában, ahol az együtt élő felnőttek száma 

meghaladja az egyet, miközben úgy van a háztartásnak mindössze egy családtag főállásából 

származó bevétele, hogy ezt nem egészíti ki másik családtag nyugdíja vagy vállalkozásból 

származó bevétele. 

Szociális támogatás a megkérdezettek 15 százalékának a háztartásában jelenik meg. Ebbe 

beletartoznak mindazok, akiknek a háztartásban jelenleg kap valaki munkanélküli segélyt, 

közmunkáért bért, özvegyi vagy rokkantsági nyugellátást, rendszeres szociális 

segélyt/járadékot, fogyatékossági támogatást, átmeneti járadékot, vagy valamilyen 

rászorultság alapján juttatott települési támogatást. Azon háztartások, amelyeknek a bevételét 

valamilyen támogatás adja vagy egészíti ki, nagyobb arányban tartoznak az idősebbekhez. Ez 

nem meglepő, hiszen a különböző, nem öregségi nyugellátási formák is nagyobb 

valószínűséggel jelennek meg az idősebbek háztartásaiban. A szociális ellátások által érintett 

15 százalékba az átlagosnál magasabb arányban tartoznak az alacsony iskolai végzettségűek, 
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de részben ez is összefügg az életkorral (az idősebbek között nagyobb arányban találunk 

alacsony végzettségűeket). A szociális ellátások által érintett háztartások Fóton belül 

leginkább Öreghegy városrészben tömörülnek és viszonylag magas az előfordulási arányuk 

Kisalagon. Ezen háztartások jelenléte a legkevésbé a Nyugati iparterület mellett élőkre 

jellemző: a mintába nem került olyan válaszadó, akiknek van bármilyen támogatása a 

felsoroltak közül. 

A településtől a mintába került válaszadók 2 százaléka kap valamilyen támogatást: rendkívüli 

települési támogatás, települési gyógyszertámogatás, települési ápolási támogatás, települési 

lakhatási támogatás, települési hátralékkezelési támogatás. A település által nyújtott 

támogatásokkal kapcsolatban visszajelzi a kutatás, hogy azok rászorultság alapján ítélődnek 

oda: a háztartás jövedelmének kategóriái mentén felfelé haladva rohamosan csökken a 

bármilyen települési támogatásban részesülők aránya. A legalacsonyabb jövedelmi negyedbe 

tartozó megkérdezettek 6 százalékának jelenik meg a háztartásában valamilyen település által 

nyújtott támogatás. 

A település által nyújtott támogatások legfontosabb célcsoportját az idősek jelentik. A 

támogatásban részesülő háztartások közel fele (45 százalék) 60 éves vagy idősebb 

válaszadóhoz tartozik. 
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A háztartás bevételei (Összes megkérdezett, %) 

 Van Hány főt 
érint? 
(átlag) 

Hány főt érint / a 
háztartásban élők száma 

az érintett családok 
körében (átlag) 

Főállásból származó rendszeres alkalmazotti munkabér 76% 1,9 0,7 

Másod- és/vagy mellékállásból származó rendszeres 
alkalmazotti munkabér 

9% 
1,3 

0,5 

Saját, önálló vállalkozásból származó jövedelem 6% 1,3 0,4 

Alkalmi munkákból származó bevétel 4% 1,2 0,5 

Közmunkából származó bér 2% 1,3 0,5 

Alkalmi üzletekből származó bevétel 2% 1,3 0,5 

Tőkejövedelem 2% 1,4 0,5 
Tanulói jogviszonyból származó tanulmányi és/vagy 
szociális ösztöndíj 

1% 
1,7 

0,5 

Szülőktől, gyermekektől kapott rendszeres pénzbeli 
támogatás 

1% 
2,1 

0,6 

Életjáradék 0% 1,5 0,7 

Munkanélküli segély/álláskeresési járadék 4% 1,0 0,6 

Rendszeres szociális segély 3% 1,3 0,5 

Gyermekekhez kapcsolódó rendszeres támogatások 4% 1,5 0,4 

Családi pótlék 29% 1,6 0,4 

Fogyatékossági támogatás 2% 1,2 0,5 

Ápolási díj 1% 1,1 0,4 

Tartásdíj 1% 1,2 0,4 

Árvaellátás 0% 2,0 0,7 

Átmeneti járadék 1% 1,1 0,6 

Baleseti hozzátartozói nyugellátások 0% 1,0 0,4 

Baleseti rokkantsági nyugellátás 1% 1,0 0,5 

Korengedményes öregségi nyugdíj 2% 1,4 0,7 

Öregségi nyugellátás 24% 1,5 0,8 

Özvegyi járadék 3% 1,0 0,7 

Özvegyi nyugellátás 2% 1,2 0,7 

Rehabilitációs járadék 1% 1,2 0,5 

Rendszeres szociális járadék 2% 1,1 0,5 
Rokkantsági járadék 1% 1,0 0,5 

Rokkantsági nyugellátás 1% 1,3 0,6 

Szülői nyugdíj 0% 1,2 0,5 

Nincs semmilyen jövedelme, kizárólagosan eltartott 3% 1,6 0,4 

Rendkívüli települési támogatás 1% 1,0 0,6 
Települési gyógyszertámogatás 1% 1,5 0,7 

Települési ápolási támogatás 1% 1,2 0,6 

Települési lakhatási támogatás 1% 1,0 0,3 

Települési hátralékkezelési támogatás 0% 1,0 0,4 

Beiskolázási támogatás 1% 1,8 0,4 
Bursa Hungarica támogatás 0% 1,5 0,6 

Középiskolai továbbtanulási támogatás 0% 1,0 0,4 

Egyéb jövedelme van 1% 1,1 0,6 
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4.4.2. Szociális rászorultság, szociális ellátás 

A kutatás számos problémán keresztül igyekezett feltárni azon háztartások számát és 

jellemzőit, amelyekben ellátásra, segítségre szoruló személy / személyek élnek. 

Összességében a háztartások 14 százalékában van valaki, aki a kérdőívben felsoroltak közül 

legalább egy szempontból nem tud magáról gondoskodni, segítségre szorul. Ezek a 

háztartások az átlagosnál magasabb arányban kerülnek ki az alacsony jövedelmű háztartások 

közül, erősen jellemző, hogy idős és – ettől nem teljesen függetlenül – alacsony iskolai 

végzettségű válaszadóhoz tartoznak. Az összefüggés ellenére az iskolai végzettség önálló 

hatással is bír: a 60 évesnél fiatalabbak háztartásai körében magasabb a segítségre szoruló 

családtaggal rendelkezők aránya az alacsonyabb, mint a magasabb végzettségűek között. A 

városrészek közül az Öreghegyen és a Kisalagon élőkre a leginkább a jellemző, hogy segítségre 

szorulnak; Fótújfaluban és az Öregfaluban az arány a városi átlag alatt alakul, a mintába került 

Nyugati iparterület mellett lakók közül pedig senki nem kért szociális segítséget az elmúlt 

évben, ezért – mivel a közvélemény kutatások területi szempontból is a valóságot képezik le - 

itt  ténylegesen is nagyon kevesen részesülhettek szociális ellátásban. Egyesével a 

legmagasabb arányban azok vannak, akiknek a ruházkodás vétele vagy az öltözködés okoz 

gondot (7 százalék), ezt követi azon háztartások aránya, ahol az étkezésről, illetve a 

bevásárlásról nem tud valaki önállóan gondoskodni (6-6 százalék). Viszonylag magas (5 

százalék) még azon háztartások aránya, ahol valaki a gyógyszerek kiváltását nem tudja 

egyedül megoldani, a többi vizsgált területen a háztartások 1-3 százalékában jelentkezik 

probléma. 

A vizsgált problémák összefüggnek, gyakran halmozódnak. A problémák páronkénti 

korrelációja rámutat arra, hogy minden típusú probléma szignifikánsan összefügg minden 

más típussal. 

A problémák páronkénti korrelációjának erősségét is megfigyelve pedig az látható, hogy a 

házimunka különböző részeivel, illetve a lakáson kívüli ügyintézéssel kapcsolatos problémák 

rendszerint együtt járnak. Nem meglepő módon a gyermekek gondozásával kapcsolatos 

nehézségek más, szintén a gyermekekhez kötődő problémával korrelálnak legerősebben. A 

beteg gyermekek gondozása erős összefüggésben van a fogyatékkal élő személy ellátásának és 

gondozásának problémájával. 
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Okoz-e gondot valakinek a háztartásban...? Összes megkérdezett, % 

 Igen Nem NT/NV 

étkezésről gondoskodás 6 93 1 

bevásárlás 6 93 1 

ruházkodás vétele, vagy az 
öltözködés maga 

7 92 1 

mosás 2 97 1 

takarítás 3 96 1 

kert, udvar gondozása 3 96 1 

hivatalos ügyek intézése 3 96 1 

gyógyszerkiváltás 5 94 1 

közlekedés lakásban 1 98 1 

közlekedés a lakáson kívül 2 97 1 

kisgyerek napközbeni felügyelete 2 97 1 
beteg gyerek gondozása, ápolása 1 97 1 

a gyerek tanulmányi 
előmenetelének elősegítése 

2 97 1 

idős személy napközbeni 
felügyelete 

2 97 2 

idős beteg ember gondozása, 
ápolása 

2 96 2 

fogyatékkal élő személy napközbeni 
felügyelete 

1 97 2 

fogyatékkal élő személy gondozása, 
ápolása 

1 97 2 

függőségben élő személy 
problémájának kezelése 

1 97 2 

családi konfliktusok feloldása 2 97 2 

magányosság 2 96 2 
egészségügyi segédeszközök hiánya 1 97 2 

egyéb 1 96 3 
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9.sz. térkép 

 

 

10.sz. térkép 
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11. sz. térkép 

 

 

 

12.sz térkép 
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A felsoroltak közül legalább az egyik előfordul a háztartásban, összes megkérdezett, % 

 előfordul 
legalább az 

egyik 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 14 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 8 

30-45 évesek 8 

46-59 évesek 16 
60 évesek vagy idősebbek 25 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy kevesebb 24 

szakmunkás 18 

érettségi 9 

diploma 8 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 25 

Kisalag 20 

Fótújfalu 12 

Öregfalu 11 
Nyugati iparterület mellett élők 7 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 32 

második kvartilis 15 

harmadik kvartilis 6 

felső kvartilis 5 

HÁZTARTÁS NETTÓ JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 32 

150 és 200 ezer forint között 19 

200 és 300 ezer forint között 12 

300 ezer forint felett 2 

 
A rászorulók szociális segítségért először az ismerősökhöz, családtagokhoz fordulnak (az 

elmúlt évben fordult szociális segítségért családtaghoz 8 százalék, ismerőshöz, baráthoz 7 

százalék). Jellemző még a családsegítő szolgálat felkeresése, valamint a háziorvoshoz, 

gyerekorvoshoz, védőnőhöz fordulás (6, illetve 5 százalék). Egyházi szervezethez, a területi 

gondozási központhoz és a gyermekjóléti szolgálathoz 3-3 százalék fordult, civil szervezethez 

pedig 2 százalék. 

A fóti lakosság 16 százaléka fordult valamilyen szervezethez vagy személyhez szociális 

segítségért az elmúlt évben. A segítséget kérők aránya azon 14 százalék körében, akikre 

jellemző, hogy a háztartásban van olyan személy, aki nem tudja teljes mértékben ellátni 

magát, 62 százalék. Azok körében, akiknél a háztartás nettó jövedelme 150 ezer forint alatt 

alakul, 31 százalék azok aránya, akik fordultak valamilyen szervezethez vagy valakihez 

segítségért. A városrészek közül az Öreghegyen és Kisalagon élőkre a leginkább jellemző, hogy 

segítségre szorultak; Fótújfalu és az Öregfaluban az arány a városi átlag alatt alakul, a 

mintábakerültNyugatiiparterületmellettélők közül pedig senki nem kért szociális segítséget az 
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elmúlt évben, így feltételezhetjük, hogy itt a valóságban is nagyon kevesen részesülhettek 

szociális ellátásban. 

 

A segítségért folyamodók többnyire csak egy, vagy néhány szervezetet vagy személyt kerestek 

fel az elmúlt évben (egyet keresett fel 36 százalék, két vagy három helyen is próbálkozott 48 

százalék). Ennél több szervezetet, személyt a válaszadók 16 százaléka keresett fel. 

 
Fordult-e szociális segítségért a következőkhöz az elmúlt évben? Összes megkérdezett, % 

 Igen Nem NT/NV 

civil szervezet 2 97 1 

egyházi szervezet 3 96 1 

gyermekjóléti szolgálat 3 97 1 

családsegítő szolgálat 6 93 1 

területi gondozási központ 3 97 1 
háziorvos, gyerekorvos, védőnő 5 94 1 

szakszervezet 1 98 1 

párt, képviselő 1 98 1 

bankok, pénzügyi intézetek felé 
hitelei törlesztésének 
átmeneti/kisegítő megoldásáért 

3 96 1 

önsegítő csoport 1 98 1 

családtag 8 91 1 

barát, ismerős 7 92 1 

egyéb magánszemély 2 97 1 

egyéb 1 97 2 

 
A bármilyen szervezethez, személyhez segítségért fordulók aránya (16 százalék) meghaladja 

azokét, akik a ’Kértek-e Önök bármilyen szociális támogatást az elmúlt egy évben’ kérdésre 

igennel válaszoltak (10 százalék). A két érték közötti különbséget az okozhatja, hogy – ahogy 

megállapítottuk – először sokan magánszemélyekhez, ismerősökhöz, családtagokhoz 

fordulnak segítségért, és ezt nem értékelik úgy, hogy szociális támogatást kértek. 

A szociális támogatást kérők aránya az átlagosnál magasabb az idősebbek (46 éven felüliek), 

az alacsony végzettségűek és az alacsony jövedelműek között. Mind a Gyermekjóléti Szolgálat, 

mind a Családsegítő Szolgálat és a területi gondozási központ esetében megfigyelhető, hogy 

azok, akik az elmúlt évben kapcsolatba kerültek az adott szervezettel, átlagosan 

alacsonyabbra értékelik annak munkáját, mint azok, akik nem. A Gyermekjóléti Szolgálat 

esetében ötös skálán 3,6-os értéket adnak azok, akik nem fordultak az intézményhez 

mostanában, azok pedig, akik igen, 3,3-as értéket. Még nagyobb a különbség a Családsegítő 

Szolgálat (3,5 vs. 2,9) és a Területi Gondozási Központ (3,6 vs. 3,1) esetében. Abból kiindulva, 

hogy 1. a fótiak 35%-a ismer olyan embert, aki jogosultsága ellenére nem veszi  igénybe a 

szociális támogatásokat, továbbá 2. magasabb azok aránya, akik megsegítésükre informális 
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csatornákat vesznek igénybe a formálisak helyett kijelenthetjük, hogy a potenciális érintetti 

kört a szociális intézményrendszer kommunikációja csak részben éri el. 

13.sz. térkép 

 

 

14.sz. térkép 
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15.sz. térkép 

 

 

Kértek-e Önök bármilyen szociális támogatást az elmúlt egy évben? (Összes megkérdezett, 
%) 

 Igen Nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 10 89 1 

 

18-29 évesek 8 90 2 
30-45 évesek 7 93 1 

46-59 évesek 13 85 2 

60 évesek vagy 
idősebbek 

13 86 0 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy 
kevesebb 

16 82 2 

szakmunkás 14 85 1 

érettségi 7 92 1 

diploma 5 95 1 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 22 76 2 

második kvartilis 9 90 1 

harmadik kvartilis 4 95 1 

felső kvartilis 6 92 1 

HÁZTARTÁS NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 24 75 1 

150 és 200 ezer forint 
között 

13 86 1 

200 és 300 ezer forint 
között 

5 95 0 

300 ezer forint felett 2 97 1 
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Betekintést nyújt a helyi szociális támogatások alakulásába a szociális étkeztetésben, házi 

segítségnyújtásban, illetve idősek nappali ellátásában részesülők számának 2000 és 2014 

közötti trendje. A vizsgált időszakban a házi segítségnyújtásban és az idősek nappali 

ellátásában részesülők száma enyhén, de folyamatosan nőtt. Ezzel szemben a szociális 

étkeztetésben részesülők száma egy 2013-as jelentős kiugrást leszámítva nem növekedett a 

vizsgált időszakban. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy az önkormányzat több olyan 

támogatási formát is felvállalt, amely nem kötelező feladata: települési ápolási támogatás, 

települési lakhatási támogatás, települési gyógyszertámogatás, települési hátralékkezelési 

támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény, szociális továbbtanulási támogatás, beiskolázási 

támogatás, utazási támogatás. Továbbá, az önkormányzat szerződést kötött a Szociális és 

Rehabilitációs Alapítvánnyal a fóti családok elhelyezésére, Családok Átmeneti Otthonában; a 

szociális szolgáltatások egy helyre költöztek a Hargita utcába; a képviselő-testület 2014. 

januárjától Krízis Alapot hozott létre 100.000 Ft-os keretösszeggel, amelynek keretében a 

Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói indokolt esetben alapvető élelmiszereket 

vásárolnak a rászoruló egyének és családok részére majd a Krízis Alap keretösszegét 2015-

ben 100 ezerről 200 ezer forintra megemelte, és lehetőséget biztosított arra, hogy azt 

gyógyszer,illetve útiköltség térítésre is felhasználják illetve az önkormányzat természetbeni 

tűzifa támogatást adott. 

 
16. sz. térkép 
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A szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban és idősek nappali ellátásában részesültek 

számának alakulása 2000 és 2014 között (forrás: KSH) 

 

 

 

 

A kutatás a támogatásokhoz való hozzáférést is vizsgálta, kíváncsiak voltunk milyen 

problémákba ütköznek a rászorulók, milyen azok aránya, akik rászorulnának, de nem 

igényelnek, vagy nem kapnak támogatást. 

Azok körében, akik nem kértek támogatást az elmúlt éven a saját bevallásuk alapján, a 

legmagasabb arányban azokat találjuk, akik nem szorulnak segítségre: ez a csoport teszi ki a 

támogatást nem kérők háromnegyedét. Viszonylag magas (12 százalék, az összes 

megkérdezett 11 százaléka) azok aránya, akik úgy gondolták, hogy úgysem kapnának 

támogatást, bár megítélésük szerint rászorulnának. Szintén a támogatások és az igények 

közötti hézag mutatkozhat azok arányában, akik nem tudják, hogy kapnának-e támogatást, 

jogosultak lennének-e, illetve azokéban, akik szégyelltek kérni. Ezzel együtt összesen a 

támogatást nem kérők 21, az összes megkérdezett 19 százaléka tartozik azok csoportjába, 

akik esetleg jogosultak lennének, kaphatnának támogatást és rászorulnának, de vagy 

nincsenek tisztában a lehetőségeikkel, vagy rossz tapasztalataik vannak. Ezen csoportok tagjai 

ugyanúgy az idősek és alacsony végzettségűek között találhatók meg, ahogy a szociális 

támogatásért fordulók. A háztartás egészét tekintve legfeljebb 150 ezer forint havi nettó 

bevétellel rendelkezők ötöde úgy gondolja, hogy hiába kérne segítséget, úgysem kapna 

(támogatást nem kérők 26, az összes alacsony jövedelemmel rendelkező 19 százaléka). 
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Ugyancsak figyelemfelkeltő szám azok aránya, akik nem tudják ellátni minden tekintetben 

saját magukat, vagy van a háztartásukban olyan személy, akiknek gondot okoz az önellátás, 

mégsem fordulnak segítségért (53 százalék). Ezen az 53 százalékos csoporton belül különösen 

magas, 35 százalék azok aránya, akik úgy érzik, hogy rászorulók, de nem hisznek benne, hogy 

kapnának szociális támogatást, ha kérnének. 

 
Az önkormányzat szociális étkezőkre vonatkozó adatai 2013 és 2016. májusa között az 

alábbiak szerint alakult: 
korosztály/év 2013 2014 2015 2016 (májusig) 

gyerek (fő) 513 503 399 222 
felnőtt (fő) 82 100 101 68 

Forrás: Fót Önkormányzati adat (2016) 
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Miért nem kértek szociális támogatást? (Azok körében, akik nem kértek támogatást, %) 

 Nem 
szorultak 
rá, nem 
volt rá 

szükségük 

Úgy 
gondolták, 

hogy 
úgysem 

kapnának, 
bár 

rászoruln
ának 

Nem tudják, 
hogy 

kaphatnak-
e szociális 
támogatást 

Szégyelltek 
szociális 

támogatást 
kérni 

Egyé
b 

okból 

NT/N
V 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 75 12 6 3 1 4 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 75 12 6 2 0 5 

30-45 évesek 85 9 3 1 0 1 

46-59 évesek 76 10 3 2 3 7 

60 évesek 
vagy 
idősebbek 

61 16 13 6 0 4 

ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

8 általános, 
vagy kevesebb 

66 16 10 5 1 3 

szakmunkás 68 13 9 2 2 6 

érettségi 77 12 4 3 1 4 

diploma 90 6 1 1 0 2 

VAGYONI 
HELYZET 

alsó kvartilis 51 19 13 9 1 6 

második 
kvartilis 

72 15 7 0 1 4 

harmadik 
kvartilis 

81 10 4 2 0 2 

felső kvartilis 93 4 1 0 0 2 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint 
alatt 

41 26 19 5 2 8 

150 és 200 
ezer forint 
között 

66 13 10 5 1 5 

200 és 300 
ezer forint 
között 

80 10 4 2 0 3 

300 ezer forint 
felett 

89 5 2 1 0 2 

 

A szociális támogatást kérők legmagasabb arányban lakhatással kapcsolatos támogatást és 

étkezéssel, illetve gyógyszervásárlással kapcsolatos segítséget kértek (4-4 százalék). 3 

százalék a felnőtt népességben azok aránya, akik kértek egészségi állapottal vagy a gyermek 

iskoláztatásával kapcsolatos segítséget, vagy általános pénzbeli segítséget, segélyt. A többi 

vizsgált támogatási formát kevesebb, mint a lakosság 3 százaléka próbálta igénybe venni. A 

legtöbb támogatási formánál a kérelmek legalább fele kedvező elbírálásban részesül a 

válaszadók tapasztalatai szerint. Kifejezetten kedvező az arány a lakhatással kapcsolatos 

támogatások, a gyógyszervásárlással vagy a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítség 
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esetében. A kutatás eredményei szerint (lásd a következő táblázat adatait)ezen támogatási 

formáknál a kérelmek több mint fele nyomán kiutalták a támogatást. 

A mintában összesen 35 olyan válaszadó jelent meg, aki, vagy akinek a háztartása 

visszautasításban részesült, amikor valamilyen támogatásért folyamodott. Ez az elemszám 

meglehetősen alacsony, ezért bizonytalan eredményekre vezet annak elemzése, hogy kik 

azok, akiket ez a probléma különösen érint. Ennek ellenére talán érdemes felhívni arra a 

figyelmet, hogy az idősebbek körében a segítséget kérők között is magasabb azok aránya, akik 

eredménytelenül fordulnak támogatásért. A városrészek között is találunk különbségeket: 

Kisalagon, Fótújfalun és az Öregfaluban laknak azok, akiknek valamilyen kérelmét 

visszautasították; az egyéb kérdések alapján társadalmi szempontból a két szélsőséget 

megjelenítő Öreghegyen és a Nyugati iparvidék mellett élők körében nem fordul elő válaszadó 

ilyen jellemzőkkel. 

 
Támogatások egyesével, összes megkérdezett, % 

  Kértek 
támogatást 

Kaptak 
támogatást 

lakhatással kapcsolatos támogatás 4 3 

étkeztetéssel, étkeztetési költséggel, élelmiszer beszerzésével- 
vásárlásával kapcsolatos segítség 

4 2 

lakástörlesztéssel, rezsi költséggel, albérleti díjjal kapcsolatos támogatás 2 1 

lakás átalakítással, akadálymentesítéssel kapcsolatos segítség 1 0 

egészségi állapottal kapcsolatos segítség 3 2 

gyógyszervásárlással kapcsolatos segítség 4 3 

gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban nyújtott segítség 2 1 

gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítség 3 2 

gyermek tanulmányi előmenetelével, magatartási gondjaival kapcsolatos 
segítség 

1 
 

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség 2 1 

lelki, mentális segítség 1 
 

temetkezéssel kapcsolatos segítség 1 
 

ügyintézés, jogi segítség 1 1 

fogyatékossággal kapcsolatos segítség 1 
 

idős emberek ellátásával kapcsolatos segítség 2 1 

családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatos segítség 2 1 

általános pénzbeli segítség, segély a megélhetéshez 3 1 

gyermek felügyeletével/napközbeni ellátásával kapcsolatos ellátás 1 
 

egyéb 1 0 

 

Viszonylag magasnak értékeltük azoknak a válaszadóknak az arányát a mintában, akik nem 

vesznek igénybe támogatást, pedig úgy vélik, szükségük lenne rá. Még ennél is magasabb 
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azonban azok aránya, akik ismernek valakit, aki nem vesz igénybe támogatást, pedig a 

válaszadó tudomása szerint jogosult lenne rá. Ez a magas arány arra utal, hogy súlyosnak 

(esetleg a valósnál súlyosabbnak) érzékelik az emberek a szociális problémákat a 

környezetükben és elégtelennek a város (vagy az ország) szociális ellátórendszerét. Érdekes 

módon a legalacsonyabb és a legmagasabb jövedelműek érzékelik a legnagyobbnak a 

problémát. A két csoport valószínűleg különböző tapasztalatok alapján alakítja ki ezeket a 

nézeteket. A legalacsonyabb jövedelműek a támogatásokhoz jutás lehetőségeiről valószínűleg 

mind a saját, mind a környezetükben élők tapasztalatai alapján jóval több információval 

rendelkeznek, mint a jómódúak. Az utóbbi csoport valószínűleg a nehéz helyzetben élőkkel 

szembeni szolidaritás, valamint a támogatások eredménye alapján látja borúsan a helyzetet. 

Azok, akik ismernek olyan embereket, akik rászorulnának támogatásra, de nem vesznek 

igénybe ilyet, átlagosan négy ilyen embert ismernek. Ez alapján még nagyobb mértékűnek 

értékelhetjük a problémaérzékenységet, a szociális problémákra adott válaszokkal 

kapcsolatos elégedetlenséget. 

 
Ön személyesen ismer olyan embereket, akik nem vesznek igénybe támogatást, pedig az Ön 

tudomása szerint jogosultak lennének rá? (Összes megkérdezett, %) 

 nem igen NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 41 35 24 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 48 45 7 

Kisalag 35 35 30 

Fótújfalu 50 31 19 

Öregfalu 40 32 27 

Nyugati iparterület 
mellett élők 

25 50 25 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 33 37 30 

második kvartilis 43 37 21 

harmadik kvartilis 42 39 19 

felső kvartilis 46 29 25 

HÁZTARTÁS NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 31 41 29 

150 és 200 ezer forint 
között 

39 36 25 

200 és 300 ezer forint 
között 

48 32 20 

300 ezer forint felett 41 44 15 
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A fóti felnőtt népesség mindössze 7 százaléka látja úgy, hogy hiányzik valamilyen szociális 

vagy gyermekvédelmi szolgáltatás a városban. Ők elsősorban a gyerekek napközbeni 

ellátásának megoldatlanságára panaszkodtak, vagy általánosságban elégtelennek ítélték a 

szociális támogatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Jellemző még az idősek ellátásával 

kapcsolatos hiányosságok említése is. 

 

 
Milyen szociális/gyermekvédelmi szolgáltatások hiányoznak a városban? (Azok körében, 

akik szerint hiányzik valamilyen szolgáltatás, N=59; %) 

 

 

 
 

Az idősek helyzete 

„Egyedülálló” idősnek tekintjük azokat, akik legalább 70 évesek és egyedül élnek, vagy 

házastársukkal, élettársukkal kettesben, vagyis nincs a háztartásban fiatalabb rokon, gyermek, 

aki az ellátásáról, ellátásukról gondoskodna. A mintába 62 ilyen válaszadó került (7%), 

közülük mindössze 26-an élnek valóban egyedül, a többiek együtt élnek a házastársukkal, 

élettársukkal.  

A szociális ellátórendszerrel való elégedettség szempontjából nem különbözik ez a csoport 

szignifikánsan a teljes népességtől. A városi szociális ellátás színvonalát - ahogy azt a 34 

tényező értékelésekor láthattuk - ötös skálán Fót teljes népessége 3,3-re értékeli, míg az 

idősek lényegében ugyanígy: 3,2-es értéket adnak. Hasonlóan nem találunk érdemi 

különbséget a szociális ügyek intézésének hatékonysága. Ez egy általános jellegű kérdés volt, 
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tehát itt általában beszélnek az szociális ügyek intézéséről és nem konkrétan az ESZEI 

intézményeinél. 

Azt feltételezzük, hogy ha lényegesen több segítséget várnának a jelenleginél az 

önkormányzattól a csoport tagjai, ezek az értékek, de legalábbis a szociális ellátással való 

általános elégedettség nem biztos, hogy kedvezőbb képet mutatna. Ennek oka kettős: 1. Az 

intézmények feladat-kiterjesztése, ha az nem jár együtt az erőforrások mennyiségi és 

minőségi bővítésével, hiányérzetet és ebből fakadó elégedetlenséget szülhet. 2. A városban az 

intézményekkel való közvetlen kapcsolat kritikusabbá teszi az érintetteket, koptatja a 

korábban megszerzett – nem közvetlen tapasztalatokon alapuló - reputációt. 

Ahogy láthattuk, a város lakosságának két százaléka él együtt olyan idős, beteg emberrel, 

akinek a napközbeni felügyelete, illetve általában az ápolása nehézségekbe ütközik. A pusztán 

idősekből álló háztartásokban élők ennél nagyon kicsivel magasabb arányban nyilatkoztak 

úgy, hogy van a háztartásukban ilyen probléma (3%). 

Az idősek problémái kis mértékben, de eltérnek a lakosság egészére jellemzőtől: néhány 

területen nem küzdenek magasabb arányban problémával az átlagnál (például a ruházkodás 

vétele körülbelül ugyanolyan arányban okoz gondot a háztartásukban), de természetes 

módon jellemzőbb, hogy nehézséget jelentenek a nagyobb mozgással, jelentősebb 

helyváltoztatással járó feladatok. A bevásárlás az idősek 19%-ának (nem a csoportba tartozók 

5%-ának), a takarítás és a hivatalos ügyek intézése 10%-uknak (nem a csoportba tartozók 

2%-ának) okoz gondot. Valamilyen problémával, nehézséggel a fiatalabb családtag segítségére 

nem számító idősek 33%-a, a többiek 13%-a küzd. 

A Fóton élő „egyedülálló” idősek nem fordultak az elmúlt évben az átlagosnál magasabb 

arányban szociális támogatásért különböző intézményekhez, szervezetekhez. A támogatást 

nem igénylők körükben is elsősorban azok közül kerülnek ki, akik nem szorulnak segítségre, 

de az átlagosnál kevésbé jellemző ez az érv (59% a teljes népességben mért 75%-kal 

szemben). Azok aránya körükben, akik úgy érzik, hogy szükségük lenne segítségre, de nem 

bíznak benne, hogy megkaphatják az átlaghoz hasonlóan 11%. A fiatalabb együtt élő 

családtagok támogatása nélkül élő idősek 21%-a nem tudja, hogy jogosult-e szociális 

támogatásra. Ez az arány jelentősen meghaladja a teljes felnőtt lakosság 6%-os arányát, tehát 

a legnagyobb problémaként az idősek estében az információhiány, a lehetőségekhez való 

hozzáférés problémája emelhető ki. A csoport 6%-a nyilatkozott úgy, hogy azért nem kért 

támogatást, mert szégyellte. Ez az arány is magasabb kicsivel, mint a teljes népességben 

tapasztalt 3%. 
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Az idősek közül mindössze ketten nyilatkoztak úgy a kutatás során, hogy hiányzik a városban 

valamilyen szociális ellátás, és csak egyikük ismertette, hogy ez mi, az idősgondozást 

általánosságban nevezve meg. A kérdezők elmondása alapján még a következő problémákat 

emlegették az idősebbek, jobbára már az interjúk után, kötetlen formában (függetlenül attól, 

hogy ezek léteznek a városban vagy sem): a legnagyobb probléma számukra, hogy rendkívül 

kevés információ áll rendelkezésre az őket érintő lehetőségekről; több közösségi rendezvény 

kellene, klubok, kulturális programok, előadások egészségügyi témában; kedvezményes 

kirándulásokat, nyaralásokat szervezhetnének számukra; kedvezményes étkezés biztosítása 

kiszállítással, segítő szolgáltatások biztosítása, pl. gyógyszerkiváltás, napi/heti bevásárlás; 

ingyenes jogi tanácsadás örökösödési, ingatlan eladási ügyekben. 

4.4.3. Szociális ellátásokhoz kapcsolódó ügyintézéssel való elégedettség 

 
Korábban már említésre került a város különböző szolgáltatásaihoz kapcsolódó lakossági 

elégedettség mértékéről. A 34 tényező elégedettségvizsgálata során olyan tényezők is szóba 

kerültek, amelyek a városi szociális ellátás minőségéhez kapcsolódnak egy-egy területen, 

illetve része volt a listának a szociális ellátás színvonalával való elégedettség összességében is. 

A szociális területhez tartozónak tekintjük az elégedettség mértékének meghatározása során 

1. a szociális ügyek intézésének hatékonyságával, 2. a családsegítő szolgálat munkájával, 3. a 

gyermekjóléti szolgálat munkájával, 4. a területi gondozási központ munkájával, 5. az 

egyedülálló idős emberek ellátásával és 6. a szociális ellátás színvonalával való elégedettséget. 

E hat összetevő átlagát vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a városi szociális ellátás 

egészével a közepesnél elégedettebbek a helyben lakók, ötös skálán átlagosan 3,5-es 

elégedettségi értéket ért el a hat vizsgált dimenzió összessége. Ahogy láthattuk, két 

tényezővel, a szociális ellátás színvonalával és a szociális ügyek intézésének hatékonyságával 

kevésbé elégedett a fóti lakosság: 3,3-as átlagos pontszámot ért el mindkét terület. A 

családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat, valamint a területi gondozási központ munkája 

viszont kedvező megítélés alá esik (3,5-3,6-os értékek), - legalábbis amikor a teljes fóti 

lakosság véleményét vesszük alapul. Ezek az értékelések általánosak, többségében 

benyomásokon, hallomásokon és kisebb részt konkrét tapasztalatokon alapulnak. A 34 

szempont szerinti városértékelés az önkormányzat tevékenységét minősíti (minden felsorolt, 

így a szociális területen), a szociális intézményrendszer konkrét tényeken, ismereteken való 

értékelése (értelemszerűen csak azok körében, akiknek vannak tapasztalatai) e fejezet végén 

olvasható. 
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A szociális ellátással való elégedettség jóval absztraktabb kérdés, mint az egyes, az ellátásban 

részt vevő szervezetek munkája, és sokkal inkább tömöríteni képes a szociális ellátás 

hatékonyságával, eredményével való elégedettség mértékét is, így nem meglepő, hogy ilyen 

különbségeket tapasztalunk a területhez tartozó jelenségek között. 

 

Összesített elégedettség a városi szociális ellátással (Érdemben válaszolók, átlag 1-től 5-ig 
tartó skálán) 

ÉRDEMBEN VÁLASZOLÓK 3,5 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 3,6 

második kvartilis 3,6 

harmadik kvartilis 3,7 

felső kvartilis 3,3 

 
A kedvezőtlenebb anyagi helyzetben élők, és azok is, akiknek a háztartásában előfordul olyan 

személy, akinek segítségre van szükségre, kedvezőtlenebbül értékelik átlagosan a város 

teljesítményét a szociális ellátások tekintetében az átlagnál. A nem rászorulók körében 3,6, a 

rászorulók körében 3,4 pontot ér el átlagosan a város szociális területen nyújtott 

teljesítményének értékelése. Ez a különbség viszont nem jelentős, és azok között, akik az 

elmúlt évben fordultak valamilyen szervezethez szociális segítségért nem rosszabb a kérdés 

percepciója, mint az ilyen helyzetbe nem kerülők csoportjánál. 

A szociális ellátással kapcsolatos ismeretszint – ahogy ezt a város működéséről szóló 34 

tényezőt felölelő kérdésnél láthattuk – nem túlságosan magas szintű. Az általános tényezőkről, 

a szociális ellátás színvonaláról, az ügyintézésről bő hattizednyien tudtak véleményt mondani, 

a konkrét intézményekről és az idősellátásról alig több mint négytizednyien. 
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17. sz. térkép  

 

A gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítő szolgálatot és a területi gondozási központot a fent 

vizsgált kérdések esetében minden megkérdezettnek lehetősége volt értékelni. A válaszok 

fontos információt jelentettek azzal kapcsolatban, hogy milyen kép él ezen intézményekről a 

város lakosságának egészében. A három szervezet munkáját viszont alaposabban is 

megvizsgáltuk a kutatás során azoktól kérve információt, akik kapcsolatba kerültek ezekkel az 

intézményekkel. A gyermekjóléti szolgálattal a kutatás tapasztalatai alapján a háztartások 5 

százaléka találkozott az elmúlt évben; a családsegítő szolgálattal 7 százalék, a területi 

gondozási központtal 5 százalék. A három közül az egyik szervezettel a háztartások 8 

százaléka került kapcsolatba, tehát erős átfedés van az intézmények célcsoportja között: a 

lakosság 2 százaléka mindhárom szervezettel kapcsolatba került egy éven belül, másik 2 

százalék pedig kettővel a háromból. 

Ezek az arányok viszonylag alacsony elemszámot eredményeznek a mintában, ezért az 

elégedettség mértékének értékelése óvatosságot igényel (a gyermekjóléti szolgálat munkáját 

31, a családsegítőét 58, a területi gondozási központét mindössze 20 válaszadó értékelte). 

A gyermekjóléti szolgálat ügyfelei (illetve szüleik) a szolgáltatás egészét ötös skálán 

összességében közepesnél kedvezőbben, 3,6-ra értékelik. Ennél kedvezőbb a megítélése a 

dolgozók udvariasságának, segítőkészségének, valamint a tájékoztatás minőségének (3,8 

pont). Az egyes összetevők közül az ügyintézés gyorsaságával való elégedettség marad el a 
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többitől (ez 3,6). Mivel az intézmény egészére gondolva is 3,6-os értékelést kaptunk, ezért 

feltételezhetjük, hogy a gyermekjóléti szolgálat működésében összességében olyan 

hiányosságok fordulhatnak elő, amelyek kívül állnak az ügyintézés gyorsaságán, a 

tájékoztatáson és az ügyintézők udvariasságán (hiszen ezeket 3,6-3,8-ra értékelték), de ezeket 

a felmérés során nem részletezték az emberek. 

A családsegítő szolgálat ügyfelei szintén viszonylag elégedettek a dolgozók udvariasságával, 

segítőkészségével (3,7); a tájékoztatás minőségével, és az ügyintézés gyorsaságával viszont 

kevésbé elégedettek (3,5-3,5). Itt is azt láthatjuk, hogy az intézményről alkotott összvélemény 

relatíve alacsony fokát (3,4) nem magyarázzák kielégítően a vizsgált részterületek. A lakosság 

jelentős hányada az intézményeket nem igen tudja élesen elválasztani egymástól, ha  valaha 

valamilyen sérelemmel  vagy hiányossággal találkoztak, akkor ezt nagyon nehéz korrigálni. Ez 

egyfajta bizalmatlanságot és távolságtartást eredményez, jelen esetben az előbbiekben 

megjelenített intézményekkel összefüggésben.  

A területi gondozási központ munkájával való elégedettség elmarad a másik két szervezetnél 

tapasztalttól: összességében közepesre értékelik a válaszadók, a tájékoztatással való 

elégedettség még ennél is alacsonyabb szintű (2,9) és egyedül a dolgozók udvariassága és 

segítőkészsége emelkedik ki, de ez sem ér el 3,2-nél magasabb átlagos értéket. Összességében 

tehát gondot érzékelnek a központ munkájával kapcsolatba kerülők mind az ügyintézési idő, 

mind a tájékoztatás terén. 

Mennyire volt elégedett...?  
Érdemben válaszolók, átlagok 1-től 5-ig terjedő skálán 

 átlag 

ügyintézés gyorsaságával a gyermekjóléti szolgálatnál  3,6 
a gyermekjóléti szolgálat dolgozóinak udvariasságával, 
segítőkészségével  

3,8 

a gyermekjóléti szolgálatnál a tájékoztatással 3,8 

a gyermekjóléti szolgálatnál összességében a szolgáltatás 
egészével 

3,6 

ügyintézés gyorsaságával a családsegítő szolgálatnál  3,5 

a családsegítő szolgálat dolgozóinak udvariasságával, 
segítőkészségével 

3,7 

a családsegítő szolgálatnál a tájékoztatással  3,5 

a családsegítő szolgálatnál összességében a szolgáltatás 
egészével 

3,4 

ügyintézés gyorsaságával a területi gondozási központnál 3,0 

a területi gondozási központ dolgozóinak udvariasságával, 
segítőkészségével  

3,2 

a területi gondozási központnál a tájékoztatással  2,9 

a területi gondozási központnál összességében a szolgáltatás 
egészével 

3,0 
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18.sz. térkép 

 

 

 

 

19.sz. térkép 
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20.sz. térkép 
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4.5. Egészségi állapot, egészségügyi ellátások igénybevétele, sport 

 

A kutatás a város lakosságának szociális helyzete mellett helyet adott a lakosság egészségi állapotát 

felmérő kérdéseknek, valamint az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés problémájának. 

Ennek részeként a kérdőívben szerepet kaptak a kérdezett egészségi állapotával, az egyes betegségek 

háztartásban való előfordulásával, az egészségügyi intézmények látogatásával és az életmód-

összetevőt is bevonva, a sportolási szokásokkal kapcsolatos kérdések. Rossznak az egészségi állapotát 

a felnőtt lakosság 4 százaléka ítéli, és további 22 százalék minősíti azt változékonynak. Az egészségi 

állapottal kapcsolatos problémák természetesen valószínűbbé válnak az életkor előrehaladtával. A 60 

éves vagy idősebb korcsoportban a válaszadók 10 százaléka rossznak, 48 százaléka pedig közepesnek 

értékeli saját egészségi állapotát. A különböző életkorúak eltérő átlagos iskolai végzettségétől nem 

független, hogy az iskolai végzettség emelkedésével csökken az egészségügyi problémák aránya, és a 

fiatalok, valamint a legidősebb korcsoportba tartozók között ez meg is magyarázza a különbségeket. A 

46-59 évesek csoportjában azonban figyelemre méltóan összefügg az iskolai végzettség és az egészségi 

állapot: minél magasabb a válaszadó végzettsége, annál kevésbé valószínű, hogy rossznak ítéli saját 

egészségét. A 18-45 éves korosztályban a jövedelem sem befolyásolja az egészségi állapotot, viszont az 

ennél idősebbek körében már meredeken csökken a rossz egészségi állapot előfordulása a jövedelem 

növekedése mentén. Az eredmények tehát arra mutatnak rá, hogy a társadalmi státusznak (az iskolai 

végzettségnek és a jövedelemnek) az életkortól független önálló hatása van az egészségi állapotra: a 

fiatalok körében még nem számít, de hamarabb jelentkeznek a problémák az alacsony végzettségűek 

között, az alacsony jövedelműek pedig az életkor előrehaladtával egyre hátrányosabb helyzetbe 

kerülnek ezen a téren.  
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21. sz. térkép 

 

 
Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát? (Összes megkérdezett, %) 

 Nagyon 
rossz 

Rossz Vannak jó, 
és vannak 

rossz 
napok 

Jó Nagyon 
jó 

NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 0 4 22 56 17 1 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 0 0 7 56 35 3 

30-45 évesek 0 2 12 67 19 0 

46-59 évesek 0 5 20 63 11 1 

60 évesek vagy 
idősebbek 

1 9 48 34 7 0 

ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy 
kevesebb 

1 7 38 43 10 1 

szakmunkás 0 6 18 59 16 1 

érettségi 0 2 19 57 20 1 

diploma 0 1 15 65 19 1 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 1 12 40 42 4 0 

második kvartilis 0 2 24 62 11 1 

harmadik kvartilis 0 0 15 71 13 0 

felső kvartilis 0 2 11 46 39 2 

HÁZTARTÁS 
NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint 
alatt 

1 11 38 39 8 1 

150 és 200 ezer 
forint között 

0 4 27 59 10 0 

200 és 300 ezer 
forint között 

0 2 20 55 22 1 

300 ezer forint 
felett 

0 1 7 69 23 1 
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Az egyes betegségek, betegségtípusok közül a magas vérnyomás a legjellemzőbb a városban: a 

háztartások 33 százalékában előfordul ezzel kapcsolatos probléma. Szív- és érrendszeri 

probléma a válaszadók 16 százalékának családjában fordul elő. A háztartások egészét tekintve 

10 százaléknál elterjedtebb még a cukorbetegség (14 százalék), az allergia (12 százalék) és a 

mozgásszervi betegségek (10 százalék). A többi betegség ennél alacsonyabb előfordulási 

aránnyal jelentkezik Fóton. 

A háztartások 2 százalékában fordul elő a válaszadók bevallása szerint kábítószer-függőség, és 

ugyanilyen az alkoholizmus előfordulási aránya is. 

A betegségek egy része csak az életkorral függ össze: az idősebbek háztartásában a saját 

érintettség miatt jellemzőbben fordul elő, mint máshol. Vannak viszont olyan, a szociális 

helyzettel összefüggésbe hozható betegségtípusok, amelyek megerősítik az egészségi állapot 

és a társadalmi státusz közötti kapcsolatot: jellemzőbben fordulnak elő az alacsony 

jövedelműek körében. A magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 

mozgásszervi betegségek az idősek körében jellemzőbben fordulnak elő az alacsony 

jövedelemhez kötődve. Magas vérnyomás például a 60 éven felüli 150 ezer forintnál 

alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők háztartásainak 57 százalékában előfordul, a 300 ezer 

forintnál magasabb jövedelemmel rendelkező idősek körében pedig csak 37 százalék ez 

arány. 

Az idegrendszeri betegségek a középkorúaknál és az időseknél is kimondottan magas 

előfordulást mutatnak az alacsony jövedelműek között (a 46 éven felüliek körében a 

legalacsonyabb jövedelmi csoport 20 százalékát érinti, a magasabb jövedelműek körében 

pedig 5 százaléknál jelenik meg). 

 

A betegségek másik csoportja, a hangulatzavarok, illetve a pánikbetegség a fiatalabb 

csoportokban sújtja jobban az alacsony végzettségűeket: A szorongás, félelem, stressz 

gyűjtőkategória magasabb arányban jelentkezik az alacsony jövedelműeknél, de ezt az 

összefüggést az életkort is figyelembe véve csak a 30-45 évesek csoportjában tudjuk 

megfigyelni. A pánikbetegség előfordulásának valószínűsége pedig a középkorúak 

csoportjában csökken meredeken a jövedelem mentén felfelé haladva. A rosszkedv, 

lehangoltság, depresszió tünetcsoport a legidősebbeket kivéve minden korcsoportban 

jellemzőbben fordul elő az alacsony jövedelműek között, és meredeken csökken az 

előfordulási aránya a magasabb jövedelmi csoportok felé haladva. 

Érdekes módon az allergiás betegségek előfordulása nő a státusz mentén felfelé haladva. Ezt 

részben vagy egészében magyarázhatja a diagnózishoz jutás valószínűségének különbsége. 
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Az egyes betegségek előfordulása a háztartás egyes tagjait érintve, illetve összességében a 
háztartásban, % 

  
a 

kérdezett gyermek 
házastárs, 

élettárs 
valaki más a 
háztartásból 

nem 
fordult 

elő NT/NV 

előfordul a 
háztartásban 

- összesen 

Magas vérnyomás 21 1 5 6 67   33 
Szív- és 
érrendszeri 
betegség 10 1 2 4 84   16 
Cukorbetegség 8 1 3 3 85   14 
Allergia 7 2 2 1 88   12 
Mozgásszervi 
betegség 7 1 1 1 89   10 
Légzőszervi 
betegség 5 1   1 92   8 
Szorongás, 
félelem, stressz 6 1 1   91 1 8 
Rosszkedv, 
lehangoltság, 
depresszió 6 1 1   91 1 8 
Emésztőrendszeri 
betegségek 5 1 1   93   7 
Fertőző betegség 2 2 1 1 93   6 
Nőgyógyászati 
problémák 3 1 1 1 93   6 
Gyomor- és 
bélrendszeri 
betegség 4 1 1 1 94   6 
Idegrendszeri 
betegségek 3 1   1 95   5 
Pánik betegség 3 1 1   94 1 5 
Daganatos 
betegségek 1 1   1 96   3 
Máj betegség 2 1 1   96   3 
Vesebetegség 2 1 0   96   3 
Agyér betegség 1 1     97   3 
Baleset 2 1 1 0 96   3 
Kábítószer 
függőség   1     98   2 
Művi vetélés 1 1     98   2 
Koraszülés   1     98   2 
Alkoholizmus 1 1   1 97   2 
Csecsemőhalál   1 0   98 1 1 
Egyéb 2 1     94 3 3 

 

Fót munka-erőpiaci szempontból aktív népességének 7 százalékánál fordult elő az elmúlt 

évben, hogy a munkáját egészségügyi okból meg kellett szakítania. Az, hogy az egészségügyi 

problémák következményekkel jár, minden társadalmi csoportban egyaránt előfordul, nincs 

szignifikáns különbség a különböző csoportok között. 
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Az egészségi állapot kérdéséhez kapcsolódóan vizsgálta a kutatás a dohányzás és az 

alkoholizmus előfordulásának kérdését is. Fóton a felnőtt lakosság közel harmada (29 

százalék) dohányzik. Az idősebbekre jelentősen alacsonyabb arányban találunk 

dohányosokat, mint a fiatalabbak között: a 60 évesek vagy idősebbek 18 százaléka dohányzik. 

A férfiak, ahogy általában az országban, valamivel magasabb arányban dohányoznak, mint a 

nők (35 százalék a 23-mal szemben). A dohányzás az iskolai végzettséggel is összefüggést 

mutat: a magasabb végzettségi csoportokban alacsonyabb a dohányosok aránya. Mivel az 

idősebbek iskolai végzettsége átlagosan alacsonyabb, mint a fiataloké, viszont az idősek az 

átlagnál alacsonyabb arányban dohányoznak, az alacsony végzettségűek dohányzása még 

hangsúlyosabb, mint ahogy az adatokból elsőre látszik: A legfeljebb nyolc általános iskolai 

osztályt végzett fiatalok (46 év alattiak) fele dohányzik, ugyanebben az életkori kategóriában 

a szakmunkások körében 38, az érettségizettek körében 30 százalék a dohányosok aránya. A 

diplomások fiatalok a városi átlag alatt, 20 százalék arányban dohányoznak. 

A dohányzás a betegségek közül csak a hangulatzavarokkal mutat a mintában kimutatható 

összefüggést: a szorongás, a pánikbetegség és a depresszió előfordulási aránya magasabb a 

dohányzó népesség körében. Láthattuk, hogy ezek a betegségek vannak leginkább 

összefüggésben a társadalmi státusszal a fiatalabb korcsoportokban. A háromdimenziós 

összefüggések vizsgálata részben megerősíti a gyanúnkat, hogy a dohányzásnak a társadalmi 

helyzettel való összefüggése az, ami a szorongás és a depresszió dohányzással való 

összefüggésén keresztül megmutatkozik, de az egyes státuszcsoportokban is találunk egy-egy 

helyen összefüggést (pl. legfeljebb 8 általános iskolai osztályt végzett dohányzók 

szignifikánsan magasabb arányban szenvednek a rosszkedv, lehangoltság, depresszió 

tünetcsoporttól, mint a nem dohányzók ugyanebben a csoportban (28 százalék a 9 százalékkal 

szemben). Ez utóbbi eredmény arra utal, hogy valóban lehet, legalábbis bizonyos feltételek 

között, különbség az említett betegségek előfordulási arányában a dohányzó és a nem 

dohányzó népesség között, bár azt nem világítja meg, hogy a hangulatzavarok vagy a 

dohányzás van előbb (melyik okozza a másikat). Érdekesség, hogy egyetlen más tünetegyüttes 

vagy betegség sincs kimutatható kapcsolatban a dohányzással, még a dohányzás 

következményeként azonosított szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségek sem. Ez 

persze önmagában nem jelenti cáfolatát annak, hogy ezek a problémák a dohányzás 

következményeként nagyobb valószínűséggel jelennek meg, hiszen a kutatás során csak azt 

kérdeztük a válaszadóktól, hogy jelenleg dohányoznak-e, vagyis lehet, hogy a dohányzással 

összefüggő problémák idősebb korban jönnek elő, amikorra már sokan abbahagyták a 

cigarettázást, és ez elfedi az összefüggéseket. 
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Ön dohányzik? (Összes megkérdezett, %) 

 Igen Nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 29 68 3 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 39 57 4 

30-45 évesek 29 69 2 
46-59 évesek 32 64 4 

60 évesek vagy 
idősebbek 

18 78 3 

NEM 
Férfi 35 61 4 

Nő 23 75 2 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy 
kevesebb 

30 68 2 

szakmunkás 32 62 6 

érettségi 29 68 3 

diploma 23 76 1 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 25 65 9 

Kisalag 32 64 4 

Fótújfalu 26 71 2 

Öregfalu 28 70 2 

Nyugati iparterület 
mellett élők 

43 44 12 

 

Az alkoholfogyasztás a háztartások 6 százalékában okozott bevallottan gondot valamikor. Az 

alacsony jövedelműek között ez a probléma jóval jelentősebb arányú (kétszeres), mint a jobb 

helyzetben lévők között. A jövedelmen kívül más vizsgált társadalmi-demográfiai tényező 

nincs összefüggésben az alkoholizmussal kapcsolatos tapasztalatokkal. 

 
Előfordult-e valaha, hogy Ön vagy az Önnel egy háztartásban élők közül valakinek komoly 

problémát okozott/okoz az alkoholfogyasztás? (Összes megkérdezett, %) 

 igen nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 6 93 1 

HÁZTARTÁS NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 12 85 3 

150 és 200 ezer forint 
között 

5 95 0 

200 és 300 ezer forint 
között 

6 93 1 

300 ezer forint felett 6 93 1 

 

Bár összességében igaz, hogy a lakosság igen alacsony hányadát érinti a megváltozott 

munkaképesség (a megkérdezettek 3 százalékának a háztartásában él valamilyen oknál fogva 

megváltozott munkaképességű személy), a társadalmi-demográfiai összefüggések 

rávilágítanak arra, hogy a probléma a hátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat érinti 

elsősorban. Az alacsony iskolai végzettségűek és az alacsony jövedelműek körében jelentősen 

magasabb az érintettek aránya.  
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22. sz. térkép 

 

 

23.sz. térkép 
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24.sz. térkép 

 

 

Él-e valamilyen oknál fogva megváltozott munkaképességű személy a háztartásában? 
(Összes megkérdezett, %) 

 Igen Nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 3 96 1 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 2 97 1 

30-45 évesek 1 99 0 

46-59 évesek 7 92 1 

60 évesek vagy 
idősebbek 

3 97 0 

NEM 
Férfi 2 98 0 

Nő 4 95 1 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy 
kevesebb 

5 95 0 

szakmunkás 4 96 0 

érettségi 2 96 2 

diploma 1 99 0 

VÁROSRÉSZEK 

Öreghegy 4 94 2 

Kisalag 4 95 1 

Fótújfalu 2 97 1 

Öregfalu 3 97 0 
Nyugati iparterület 
mellett élők 

6 94 0 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 7 93 0 

második kvartilis 3 97 0 

harmadik kvartilis 1 97 2 
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felső kvartilis 1 99 0 

HÁZTARTÁS NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 6 93 1 

150 és 200 ezer forint 
között 

4 96 0 

200 és 300 ezer forint 
között 

3 96 1 

300 ezer forint felett 1 99 0 

 

A megváltozott munkaképesség oka az esetek többségében szervezett, vagy vele született 

betegség, vagy halmozott ok; jellemző még a testi betegség, fogyatékosság, pszichiátriai és 

mentális betegség, valamint a balesetből fennmaradó munkaképesség-korlátozottság, de az 

alacsony elemszámok miatt az okok előfordulása fenntartásokkal kezelendő. 

Az egyes fogyatékosságtípusok között a mozgással kapcsolatos problémák a leggyakoribbak, 

ezt pedig a halmozott fogyatékosság követi. 

 

 

25.sz. térkép 
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Kérem, nevezze meg a munkaképesség-korlátozottság okát! Azok körében, akiknek a 
háztartásában él megváltozott munkaképességű személy (N=28), % 

 Igen Nem NT/NV 

Megváltozott munkaképesség oka: Fogyatékkal él 18 75 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Pszichiátriai/mentális 

betegség 
18 75 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Demencia 4 89 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Szerzett vagy veleszületett 

egyéb betegség 
36 57 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Balesetből eredő maradandó 

állapot 
18 75 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Testi betegség 21 71 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Halmozott okok 29 64 7 

Megváltozott munkaképesség oka: Egyéb 18 75 7 

 

 
Milyen fogyatékosságról van szó? Azok körében, akiknek a háztartásában él megváltozott 

munkaképességű személy (N=28), % 

 igen nem NT/NV 

Mozgássérültség 39 50 11 

Látássérültség 4 85 11 
Hallássérültség 0 89 11 

Beszédbeli 
akadályozottság/fogyatékosság 

3 86 11 

Autizmus 7 82 11 

Halmozottan fogyatékosság 11 78 11 

Egyéb 18 61 21 

 
A város lakosságának egészségügyi viszonyaihoz szorosan hozzátartozó kérdés az 

egészségügyi ellátórendszer igénybevétele, az ellátáshoz való hozzáférés kérdése. 

Az egészségügyi ellátórendszer különböző intézményei közül értelemszerűen a háziorvost 

keresték fel a legmagasabb arányban az elmúlt évben a fótiak (77 százalék legalább egyszer 

járt háziorvosnál). Gyógyszerellátást valamilyen gyakorisággal a felnőtt népesség fele vett 

igénybe. Szűrésekre alig több, mint a 18 éven felüliek harmada jutott el, és fogorvosi ellátást is 

hasonló arányban vettek igénybe a település lakói. A további vizsgált intézmények 

szolgáltatásait, illetve ellátásokat kevesebb, mint a lakosság harmada vett igénybe. 

A vizsgált ellátási formák igénybevétele különböző módon függ össze társadalmi tényezőkkel. 

A fontosabb, jelentősebb ellátások (háziorvos, szűrővizsgálatok, gyógyszerellátás) esetében 

nem találunk különbséget. Egyes, a kedvezőtlenebb helyzetűek körében gyakoribb 

betegségekkel összefüggő ellátásokkal értelemszerűen magasabb arányban találkoznak ezek a 

csoportok (házi ápológondozó szolgálat, pszichológiai/pszichiátriai szolgáltatás).  
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Előfordul viszont olyan szolgáltatás is, amelyeket a magasabb státuszúak jobban elérnek: 

ilyen a gyermekorvosi ellátás. 

 

Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette igénybe a 
következő egészségügyi szolgáltatásokat? 

 Egyszer 
sem 

Egyszer-
kétszer 

Az utóbbi 1 
évben 

többször 

Havonta 
többször 

Hetente 
egyszer 

NT/NV 

Családorvosi/háziorvosi ellátás 16 47 30 7 0 0 

Gyógyszer ellátás 51 26 17 6 0 0 

Szűrések 63 33 3 0 0 0 

Fogorvosi ellátás 66 30 3 1 0 0 

Gyerekorvosi ellátás 75 15 8 1 0 1 

Egyéb járóbeteg szakellátás 75 15 7 2 0 0 

Röntgen, ultrahang, MR, CT, 
laboratóriumi vizsgálatok 75 21 4 0 0 0 

Fizikoterápia 90 6 2 1 0 0 

Védőnői ellátás 91 5 3 1 0 0 

Kórház baleseti osztálya 
járóbeteg szakellátása 93 3 3 1 0 0 

Orvosi ügyelet 94 5 0 0 0 0 

Fekvőbeteg ellátás 95 4 1 0 0 0 

Gyógyászati segédeszköz ellátás 96 2 1 0 0 0 

Speciális szolgáltatások 97 1 1 0 0 0 

Rehabilitációs otthon 97 2 0 0 0 0 

Alternatív gyógymódok 97 2 1 0 0 0 

Mentőszolgálat 98 2 0 0 0 0 

Házi ápológondozó szolgálat 98 1 1 0 0 0 

Pszichológiai/pszichiátriai 
szolgáltatás 98 1 1 0 0 0 

Speciális kórházi szolgáltatások 99 0 0 0 0 0 

Daganatos beteg támogató 
/HOSPICE/ ellátása 99 1 0 0 0 0 

 

Az egészség témáját körüljárva megkerülhetetlen az életmód kérdésének figyelembe vétele. A 

kutatásban ezt néhány, a sportolási szokásokra vonatkozó kérdés segítségével közelítjük meg. 

A kutatás eredményei szerint Fót felnőtt népességének közel ötöde sportol rendszeresen. Az 

életkor előrehaladtával radikálisan csökken az aktivitás ezen a téren, így az idősek körében 

tapasztalt 8 százalékos arány lefelé húzza a városi átlagot. Érdemes viszont észrevenni, hogy a 

legfiatalabb korcsoportban (18-29 évesek) sem éri el a válaszadók felét a rendszeresen 

sportolók aránya. 
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A társadalmi státusz mentén is jelentősen különbözik a rendszeresen sportolók aránya: a 

magas végzettségűek és a vagyonosabbak, magasabb jövedelemmel rendelkezők jóval 

magasabb arányban sportolnak rendszeresen, mint az alacsonyabb státuszúak. Mivel a 

társadalmi státusz összefügg az életkorral, és a sportolási szokásokra láthatóan nagyon 

erősen rányomja a bélyegét az életkor, érdemes alaposabban megvizsgálni az 

összefüggéseket. Az életkor hatását is figyelembe véve azt láthatjuk, hogy az iskolai 

végzettségnek csak a fiatalok között van önálló hatása a sportolási szokásokra: a 18-29 évesek 

csoportjában jelentősen magasabb a diplomások, mint az alacsony végzettségűek között a 

rendszeresen sportolók aránya, a 30 évesnél idősebbek körében viszont nem különbözik 

szignifikánsan az egy-egy végzettségi csoportba tartozók aktivitása. 

A jövedelem esetében éppen az idősebb korosztályban észlelünk önálló, a kortól független 

hatást: minél magasabb egy 60 éven felülinek a jövedelme, annál valószínűbb, hogy 

rendszeresen sportol. A havi 300 ezer forintnál magasabb nettó bevétellel rendelkező 

háztartásokban élő 60 éven felülieknek a 35 százaléka rendszeresen sportol, miközben a 

teljes korcsoportban ez az arány, ahogy láttuk, csak 8 százalék. Természetesen a 60 év 

felettiek korcsoportjába igen különböző korú emberek tartozhatnak, így felmerülhet a gyanú, 

hogy a magasabb jövedelmű háztartásokban élők esetleg fiatalabbak, de ezt eloszlatja az a 

tény, hogy a különböző jövedelmi kategóriákba tartozók átlagos életkora a 60 éven felüliek 

csoportjában nem különbözik egymástól. Összességében tehát elmondható, hogy a társadalmi 

státusz, az iskolai végzettség és a jövedelem önállóan is fontos tényező annak alakulásában, 

hogy az emberek rendszeres sportolással hozzájárulnak-e egészségük megőrzéséhez. 

 
Sportol Ön rendszeresen? (Összes megkérdezett, %) 

 igen nem NT/NV 

ÖSSZES MEGKÉRDEZETT 23 76 0 

ÉLETKOR 

18-29 évesek 48 52 1 

30-45 évesek 29 70 0 

46-59 évesek 14 85 0 

60 évesek vagy idősebbek 8 91 0 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

8 általános, vagy kevesebb 15 85 0 

szakmunkás 22 78 0 

érettségi 25 75 0 

diploma 32 66 2 

VAGYONI HELYZET 

alsó kvartilis 7 93 0 

második kvartilis 21 78 1 

harmadik kvartilis 21 79 0 
felső kvartilis 43 57 0 

HÁZTARTÁS NETTÓ 
JÖVEDELME 

150 ezer forint alatt 11 89 0 
150 és 200 ezer forint között 11 88 1 

200 és 300 ezer forint között 24 76 0 

300 ezer forint felett 35 64 1 
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A rendszeresen sportolók legnagyobb része különösebb infrastruktúrát nem igénylő 

tevékenységet végez: kerékpározik vagy fut vagy gyalogol. Igen magas a sportolók között az 

úszók aránya, a tornára, aerobikra, jógára járóké és a testépítőké, esetükben természetesen 

már komoly infrastruktúrát igénylő mozgásformákról beszélhetünk. Futballozik a sportoló 

felnőtt lakosság 17 százaléka, egyéb csapatban játszott labdajátékot (kosárlabda, kézilabda, 

röplabda) 15 százalék űz. Teniszezni 8 százalék, tollasozni 3 százalék jár; egyéb, a kutatásban 

fel nem sorolt sportot űz a rendszeresen mozgók 11 százaléka. 

 

 
Milyen sportot űz rendszeresen? A rendszeresen sportolók körében (N=211) 

 Igen Nem NT/NV 

Futball 17 81 2 

Torna, aerobik, 
jóga 

25 73 2 

Testépítés 17 81 2 

Kosárlabda 7 91 2 

Kézilabda 4 94 2 

Tenisz 8 90 2 

Tollas 3 95 2 
Röplabda 4 94 2 

Kerékpározás 33 65 2 

Futás 32 67 2 

Úszás 27 71 2 

Gyaloglás 15 83 2 
Egyéb 11 85 4 

 

 

Mivel a munkaerő-piaci szempontból aktívak kevesebb, mint fele dolgozik Fóton, nem 

feltétlenül a városban találják meg a szükséges lehetőségeket az egyes mozgásformák 

rajongói. A kutatás tervezése során felmerült az igény, hogy megtudjuk, milyen lehetőségek 

hiányoznak a fótiaknak ezen a területen. A megkérdezettek 20 százaléka válaszolt arra a 

kérdésre, hogy van-e valamilyen sport, mozgásforma, amelyet szívesen végezne, de jelenleg 

nincs rá lehetősége Fóton. A válaszok kimagasló többsége (59 százalék) az uszoda hiányára 

mutatott rá. Jellemzőek a megfelelő állapotú sportpályát, sportcsarnokot, sportcentrumot 

hiányoló válaszok (18 százalék), ezen belül felmerültek kifogások a futballpálya 

karbantartásával kapcsolatban. A sportlehetőségeket hiányolók 9 százaléka korcsolyázási 

lehetőséget, műjégpályát szeretne. A válaszadók 7 százaléka arra hívta fel a figyelmet, hogy 

hiányoznak a kerékpárutak, ez a sport sem űzhető a szükséges fejlesztések nélkül; másik 7 

százalék pedig több, jobb lehetőséget szeretne csoportos tornára, aerobikra, jógára. 
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Van olyan sport, mozgásforma, amit szívesen végezne, de jelenleg nincs rá lehetőség Fóton? 
(Érdemben válaszolók, %) 

 % 

Uszoda hiányzik 59 

Műjég hiányzik 9 

Kerékpárutak hiányoznak 7 

Jobb minőségű sportpályára, fedett 

sportközpontra lenne szükség 

18 

Torna, aerobik, jóga 7 

Tenisz 3 

egyéb 10 

 
 

Az emberek egészségi állapota és a sportolás terén mutatott aktivitásuk természetesen több 

módon is összefügghet: lehet kevésbé elégedett az egészségével az, aki nem sportol, de 

ugyanúgy lehetséges, hogy valaki azért nem sportol, mert nem engedi meg az egészségi 

állapota. Emiatt nehéz a sportolás és az egészség kapcsolatát vizsgálni. Mind a szubjektív 

egészség, mind a rendszeres sportolás erősen összefügg a válaszadók életkorával. Ezért a 

sportolás és az egészség összefüggését érdemes az életkor figyelembevételével vizsgálni. 

Megállapítható, hogy mind a fiatalok (18-29 évesek), mind az idősek (60 évesek vagy 

idősebbek) körében szignifikánsan magasabb arányban tartják a saját egészségi állapotukat 

rossznak (közepesnek vagy rosszabbnak) azok, akik nem sportolnak. A fiatalok körében talált 

arányok talán megengedik, hogy arra következtessünk, a sportolás hiánya maga is lehet oka a 

rosszabb egészségi állapotnak. 
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5. JAVASLATOK 

A szociális térkép eredményeinek megismerése és értékelése után az alábbi javaslatokat 

kívánjuk tenni: 

 
1. A helyi lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció, illetve információáramlás 

hatékonyabbá tételét, a képviselők, az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolatok 

szorosabbá válását – akár az évi többszöri alkalommal meghirdetett közmeghallgatás 

formájában. 

2. Fontos lenne ha az önkormányzat külső és belső kommunikációja minőségében is javulna. 

Kisvárosként kiemelten fontos a lokalitás gondolata, a személyesség kérdése. Itt 

különösen fontos feladat az idősek korcsoportjába tartozók információval való ellátása, az 

információ közvetlen eljuttatása. Az egyes szociális szolgáltatás igénybevétele esetén a 

különböző korcsoportokhoz tartozó emberek, különböző érzékenységgel bírnak.  Tehát a 

helyi társadalom közelebb kerülése az önkormányzathoz elengedhetetlen. Ahogy a 

fentiekben is leírásra került, olyan fórumok, lakossági eszmecserék megvalósítását kell 

kezdeményezni, melyek a lakosságot közelebb hozzák egymáshoz, a képviselőkhöz és a 

város döntéshozóihoz. 

3. Javasoljuk a helyi lakosság bevonását a különböző helyi szintű, lakosságot érintő 

társadalmat érintő kérdésekbe, döntésekbe. Az együttműködés minden esetben bizalmat 

épít, ezáltal a helyben élők aktívabb szereplőivé válhatnak a településnek. 

4. A civilek társadalmára, a helyi civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésére 

hangsúlyosabb szerep kell, hogy háruljon. Itt nem a kiemelt civil szervezetekről van csak 

szó, hanem azokról a szereplőkről is, akik képesek aktívan bekapcsolódni a település 

mindennapi életterébe, segítik a különböző szervezeteket, marginalizált társadalmi 

csoportokat. Mindehhez a társadalmi támogatottságon túl, elengedhetetlen az anyagi és 

önkormányzati támogatás/finanszírozás. 

5. A szociális intézményrendszer intézményi struktúrája biztosítani képes a helyi igények 

kielégítését, azonban a belső szakmai tartalmakat, a lakossággal való megfelelő 

kommunikációt és az intézmény kiszolgáló szerepét meg kell erősíteni. Ehhez 

szakembereket és infrastruktúrát (épület, elérhetőség), illetve hosszú távú 

fenntarthatóságot szükséges biztosítani. (A javaslat az ESZEI összes intézményére 

vonatkoztatható.) 

6. Az otthon ápoltak köre bár nem érint sokakat, de intézményi szinten (a létrehozott ESZEI 

intézményrendszere) nagyobb odafigyelést igényelne mind a jelenben, mind pedig a 
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jövőben. A szakellátásnak leginkább az idősekre kell fókuszálnia – létszámukból adódóan, 

de nem elhanyagolandó a fogyatékossággal élők és a tartósan (otthon) beteg gyerekek 

gondozása sem. Az ápolás és gondozás során alapvetően a minőségi személyi feltételeket 

kell erősíteni, szakszerű ápoló személyzetet kell biztosítani.   

7. A város egységei közötti különbségek – egyrészt a területi, másrészt a társadalmi - 

mérséklésre irányuló tevékenységek megvalósítása. Gondolunk itt az úthálózat, az 

infrastrukturális viszonyokra stb., ellátásra. 

8. Az önkormányzati honlap aktuálissá tétele. Ez a legfőbb tájékozódási eszköz a 21. 

században a különböző korosztályok számára. Ennek folyamatos frissítése és 

információval való ellátása a mindennapok részévé kell, hogy váljon, ezáltal a fiatalok is 

elérhetőbbé, valamint bevonhatóbbá válhatnak. 

9. Javasoljuk az idős korosztály helyi szintű kiszolgálása mellett a fiatalok helyben 

maradására irányuló programok kidolgozását és tartóssá tételét. A támogatási formák 

professzionalitása mellett a korszerű intézményi rendszer (kulturális szintű 

kezdeményezések, civil közösségi programok) kialakítását, esetleg a generációk együttes 

bevonásával történő megvalósítást. 

10. A közösségfejlesztés, mint társadalmi formáló erő kialakítása, akár a civil szervezetek, akár 

az önkormányzat és a civil szervezetek közös együttműködésével. Ez segíthet a helyi 

szociális életterek megismerésében, a különböző társadalmi csoportok közelebb 

kerülésében. 

11. A városban lévő esetleges konfliktusok veszélyeztethetik a lakók életminőségét, helyben 

maradását. Ezért célszerű lenne ezeket a helyzeteket már idejében megismerni, a 

beavatkozási pontokat megtalálni. 

Az idősek számára – mint ahogy a javaslatok 2. pontjában már említettük – az 

információval történő ellátás biztosítása a legfontosabb. Ezen kívül megfogalmazták 

igényüket különböző segítő szolgáltatásokra (a napi bevásárlástól kezdve a jogi 

tanácsadásig több területen is), továbbá közösségi élményeket várnak, amelynek 

szervezeti keretei klubok, kirándulások, nekik szóló kulturális rendezvények lehetnek. 

Ahhoz, hogy az időskorúak a városi társadalom megbecsült, integráns részének érezzék 

magukat minél gyorsabb, kétirányú kommunikációra van szükség. 
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