Az Eger elkerülő út tervezéséhez
kapcsolódó preferenciafeltáró kérdőív
eredményei

Megbízó: NIF – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Tervező: UTIBER Kft. – UVATERV Zrt. – Pannonway Építő Kft.

Készítette:
Gertheis Antal
Surányi Ráchel
Szabó Noémi
Mobilissimus Kft.

2022. január

Egri elkerülő út – Preferenciafeltáró kérdőív

TARTALOM
1. Bevezető................................................................................................................................................ 6
A projektről ............................................................................................................................................... 6
A kérdőív ................................................................................................................................................... 6
2. A válaszadók bemutatása ..................................................................................................................... 7
Demográfiai jellemzők .............................................................................................................................. 7
Mobilitási jellemzők .................................................................................................................................. 8
Lakóhely szerinti megoszlás .................................................................................................................... 10
3. Preferenciák ........................................................................................................................................ 14
Előnyök, hátrányok ................................................................................................................................. 14
Dilemmák ................................................................................................................................................ 16
4. Mellékletek ......................................................................................................................................... 19
A kérdőív ................................................................................................................................................. 19

5

Egri elkerülő út – Preferenciafeltáró kérdőív

1. BEVEZETŐ
A projektről
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi tervezés keretében készítteti el Eger
közlekedésének tehermentesítése érdekében az M25 autóúthoz kapcsolódó,
a várost keletről elkerülő út tanulmánytervét és környezeti
hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével.
A tervezést az UTIBER Kft. – UVATERV Zrt. – Pannonway Építő Kft. konzorcium
végzi, a közösségi tervezést a Mobilissimus Kft. támogatja.
A közösségi tervezés a projekt elején rögzített Partnerségi Terv alapján folyik.
A projekt alapvető kommunikációs csatornái Eger és környékének lakossága,
valamint a további érintettek felé a projekt honlapja és facebook oldala
(https://www.egrielkerulo.hu/, https://www.facebook.com/egrielkerulo). A
honlapon és facebook oldalon megvalósuló párbeszéd mellett, a közösségi
tervezés keretein belül további akciók, események valósulnak meg, melyek
segítik a tájékoztatást és az érintettek véleményének minél alaposabb
megismerését.

A kérdőív
A preferenciafeltáró kérdőív célja kettős volt. Az elsődleges cél az volt, hogy
a tervezők megismerhessék a város, illetve a környező települések
lakosságának
szempontjait,
preferenciáit
az
elkerülő
út
nyomvonalkiválasztása során felmerülő kérdésekben.
Az előzővel összefüggésben a másik, kevésbé explicit cél edukációs jellegű
volt, oly módon, hogy a kérdőív alapján a lakosok megismerhették az
úttervezés szempontjait és a különböző, önmagukban pozitív szempontok
közötti ütközéseket, átváltásokat, így jobban megérthették a feladat
komplexitását, bizonyos döntések szükségességét.
A kérdőív online formában (Google Űrlapok) volt elérhető négy hétig, 2021.
november 19. és 2021 december 17. között a következő linken:
https://forms.gle/X6K5jpSpaSqN1toH7. A kérdőív publikálásra került a
projekt honlapján és facebook oldalán. A facebook oldalon egy fizetett
kampány is segítette, hogy a kérdőív minél több érintetthez eljusson.
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2. A VÁLASZADÓK BEMUTATÁSA
A kérdőívet 1326 fő töltötte ki. A célközönség nemcsak Eger városának
lakosai voltak, hanem – mivel az út a környező települések lakosait is erősen
érinti – a város környéki települések lakossága is. A célközönség pontos
száma ugyanakkor ismeretlen, hiszen nem tudhatjuk, hogy mely településről
konkrétan hány embert érint az elkerülő út megépítése.

Demográfiai jellemzők
A válaszadók alapvető demográfiai jellemzőit a következő diagramok
mutatják be. A jellemzőket minden esetben összevetettük az Egri járás teljes
lakosságának jellemzőivel (referenciacsoport)1, hogy látszódjon, a válaszadók
jellemzői mennyiben térnek el a járás teljes lakosságának jellemzőitől.
A válaszadók kétharmada férfi, ez az arány lényegesen nagyobb, mint a
férfiak alapvető aránya a referenciacsoportban, ami párhuzamban van az
alapvetően autóval közlekedők közötti általánosan nagyobb férfiaránnyal.

1. ábra: Nemi megoszlás az Egri járásban és a kérdőívet kitöltők körében (N=1326)

Korosztályi megoszlás tekintetében a 40 és 59 év közöttiek erőteljes
felülrerezentációja látható. Bár a 25-39 éves korosztály is már alapvetően
dolgozik és önállóan, akár saját autóval közlekedik, lényegesen kisebb
mértékben vannak felülreprezentálva a válaszadók között, mint a korban
következő korosztály.

1

A referenciacsoport demográfiai adatai a 2011-es népszámlálásból és az Eger
Fenntartható Városi Mobilitási Tervéhez kapcsolódóan készült 2016-os
reprezentatív közvélemény-kutatásból származnak.
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2. ábra: Korosztályos megoszlás az Egri járásban és a kérdőívet kitöltők között
(N=1326)

A válaszadók aktivitás szerinti megoszlásában az aktív dolgozók vannak
jelentősen felülreprezentálva, ami nem meglepő, hiszen a közlekedési
igények jelentős része a munkahelyre és onnan történő utazáshoz
kapcsolódik.

3. ábra: Aktivitás szerinti megoszlás az Egri járásban és a kérdőívet kitöltők között
(N=1326)

Mobilitási jellemzők
A kérdőív kitöltői között az autóbirtoklók rendkívül magas arányban
szerepelnek, az út tervezésének a kérdése – érthető módon – elsősorban
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őket szólította meg. Míg a válaszadók 92%-a rendelkezik személyautóval,
addig kerékpárral csak 80%-uk.

4. ábra: A válaszadók (N=1326) megoszlása aszerint, hogy rendelkeznek-e jogosítvánnyal, személyautóval, illetve
kerékpárral.

A jellemző módválasztást bemutató ábrák szintén azt igazolják, hogy az
autóhasználók lényegesen nagyobb arányban töltötték ki a kérdőívet: a
válaszadók 55%-a mondta azt, hogy minden nap vagy minden hétköznap
használja az autóját, míg a referenciacsoportban (a 2016-os reprezentatív
kutatás alapján) ez a használati arány csupán 24%. A vezetőként autót
használók mellett az autóban utasként utazók is felül vannak reprezentálva.
(A gépjárműhasználat az elmúlt 5 évben biztosan növekedett, a motorizáció
és a Covid19-járvány hatására is, ahogy a közösségi közlekedés utasszáma is
csökkent, de ennél lényegesen kisebb arányban. A Covid19-járvány hatására
jellemzően a kerékpárhasználat is nőtt, ez is arra utal, hogy nem erről, hanem
az autóhasználók mintában való felülreprezentáltságáról van szó.)
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5. ábra: Modal split a válaszadók legjellemzőbb közlekedési módja szerint az Egri
járásban és a kérdőívet kitöltők között (N=1326). Az ábra azon közlekedési
eszközök használatának megoszlását mutatja, melyeket a válaszadók minden nap
vagy minden hétköznap használnak.

Lakóhely szerinti megoszlás
A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása a következő:
Eger belterület
68%
Eger külterület
3%
Más település
18%
Nem válaszolt
11%
6. ábra: A kérdőívet kitöltők lakóhely szerinti megoszlása (N=1326)

Bár az elkerülő út a járás számos más településének az életére kihat majd, de
összeségében a város lakosságának mindennapjaira lesz a legnagyobb
hatással. Ezt támasztja alá a következő diagram is, mely ezt mutatja be, hogy
az egriek nagyobb arányban töltöttek ki a kérdőívet, mint a járás többi
településeinek lakosai.
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7. ábra: Eger városának és az egri járás többi települése lakosságának megoszlása,
valamint a válaszadók arányának megoszlása a város és a járás többi települése
között

A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a nem egri válaszadók közül
melyek voltak azok a települések, ahonnan több mint 5 fő töltötte ki a
kérdőívet.
Ostoros
56 fő
Felsőtárkány
33 fő
Bélapátfalva
11 fő
Maklár
11 fő
Novaj
10 fő
Andornaktálya
9 fő
Egerszalók
7 fő
Füzesabony
7 fő
Noszvaj
5 fő
Szarvaskő
5 fő
Verpelét
5 fő
8. ábra: A nem egri lakóhelyű válaszadók megoszlása lakóhely szerint (csak azokat
a településeket felsorolva, ahonnan legalább 5 válaszadó volt)

A következő diagram azt mutatja be, hogy a járás egyes
településcsoportjainak lakosai milyen arányban töltötték ki a kérdőívet. Az
eredményből látszik, hogy a nyomvonal által jobban érintett települések
lakosai – mint Ostoros-Novaj és Felsőtárkány – lakosai jobban érdeklődtek
a kitöltés iránt, mint a többi település lakosai.
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9. ábra: Az Egri járás Eger városán kívüli településcsoportjai lakosszámának
megoszlása és a kérdőívet kitöltők számának megoszlása ugyanezen a területen
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A következő ábra azt mutatja be, hogy Eger egyes városrészeiből hányan
töltötték ki a kérdőívet:

10. ábra: A válaszadók száma Eger egyes városrészeiből

Eger külterületéről a leggyakrabban említett helyek Kőporos (8 válasz), Braun
völgy (7 válasz) és Almár (4 válasz).
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3. PREFERENCIÁK
A kérdőív fókuszában azok a kérdések voltak, melyek arra irányultak, hogy a
válaszadó milyen előnyöket vár az elkerülő úttól, milyen problémáktól tart,
illetve az egyes, az út nyomvonalával kapcsolatos dilemmákban,
szempontütközésekben mik a preferenciái.

Előnyök, hátrányok
Az előnyök között három olyan állítás is volt, mellyel a válaszadók több mint
70%-a egyetértett, ezen állítások értelmében a lakosok az út
megvalósításától azt várják, hogy a városban csökkenjen a nehézgépjármű
és személygépjárműforgalom, ezzel együtt a zaj- és légszennyezés,
valamint gördülékenyebb legyen a közlekedés.
Azoknál a kérdéseknél, ahol az előre felsorolt előnyök és hátrányok közül
jelölhették be a válaszadók azokat, melyekkel egyet értenek, lehetőség volt
arra is, hogy – amennyiben a felsoroltakon kívül más előnyt vagy problémát
érzékelnek – azt szabad szavas formában írják le. Az előnyöknél szabad szavas
formában megfogalmazott gondolatok jelentős átfedést mutatnak az előre
rögzített válaszopciókkal, többen leírták, hogy a gyorsabb eljutást, az
autópálya gyorsabb elérését, valamint a város tehermentesítését, a belső
területek élhetőségének javulását várják az úttól.

11. ábra: Az elkerülő út megépülése esetén feltételezett pozitív hatások megítélése a válaszadók között (A
diagram azt mutatja meg, hogy a válaszadók hány százaléka jelölte be az egyes válaszokat a „Mit gondol, Önre
nézve milyen előnyökkel járna az elkerülő út megépítése?” c. kérdésre válaszolva. A válaszadók több állítást is
bejelölhettek.)
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A lehetséges konfliktusokra, problémákra sokkal kevesebb visszajelzés
érkezett, mint a várt előnyökre, ami azt mutatja, hogy a válaszadók
összeségében véve sokkal inkább látják és várják az út okozta előnyöket,
mintsem félnek a negatív hatásoktól.
A legtöbb visszajelzést kapott probléma nem is az útépítés negatív hatásaira
vonatkozik, hanem arra, hogy ha az út nem elég közel épül meg a városhoz,
a szerepét nem foga tudni megfelelően betölteni. A kitöltők közel 40%-a
jelezte, hogy semmilyen problémától nem tart az út megépítésével
kapcsolatban, szemben azzal, hogy az előző kérdésnél csupán 5% mondta azt,
hogy szerinte semmilyen előnnyel nem fog járni rá nézve az új út.
A kitöltők több mint 20%-a mondta azt, hogy attól tart, hogy az építkezés
miatt kevesebb zöldfelület lesz, emellett több mint 15% jelezte, hogy fél az
ingatlanjának az értékcsökkenésétől, az út okozta zaj és légszennyezéstől,
valamint attól, hogy egyfaja városi „gyorsforgalmi út” kialakítása fog
megvalósulni.
A szabadszavas válaszlehetőségnél a legtöbben (8 fő) azt fogalmazták meg,
hogy attól tartanak, hogy az útnak nem lesz valódi forgalomcsillapító szerepe
a városban, sőt a több út felület összeségében még nagyobb forgalmat is
generálhat. Hét fő jelezte, hogy a természeti terület károsításától fél.

12. ábra: Az elkerülő út megépülése esetén feltételezett problémák megítélése a válaszadók között (A diagram
azt mutatja meg, hogy a válaszadók hány százaléka jelölte be az egyes válaszokat a „Milyen konfliktusoktól,
problémáktól tart az elkerülő/tehermentesítő út megépülése kapcsán?” c. kérdésre válaszolva. A válaszadók
több állítást is bejelölhettek.)
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Dilemmák
A dilemmák során olyan szempontok között kellett a válaszadóknak
döntenie, melyek mind értékek, pozitív dolgok, de az út tervezése kapcsán
egymással ütközhetnek.
Nyolc ilyen szempontpárt állítottunk fel, melyből az első hét, indirekt módon,
de alapvetően arra kérdezett rá, hogy a kitöltő a városhoz közelebbi
nyomvonalat, ezzel a gyorsabb eljutást és a városi forgalomra gyakorolt
nagyobb tehermentesítő hatást értékeli-e többre vagy vele szemben a
városszéli lakóterületek nyugalmát vagy a szőlők/ a pincék/mezőgazdasági
területek védelmét.
A következő ábrán a baloldalra rendeztük azokat az állításokat, melyek a
gyors eljutásra vonatkoznak, jobb oldalra pedig az összes többit.
Az eredményből az látszik, hogy a kitöltők többsége számára a gyors eljutás
lényegesen fontosabb, mint a vele esetlegesen ütköző szempontok
érvényesülése. A bal oldali állítások támogatottsága 72% és 82% között
mozog.
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13. ábra: Az egymással szembeállított értékpárok, az egyes szempontokra adott szavaztok százalékos megoszlását mutatva (N=1326)
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Az állításpárok közül egy volt csak, ami nem a fent bemutatott alapvető
dilemmára épül, ezért ez külön diagramban kerül bemutatásra. Ez az utolsó
szempont Ostoros szemszögéből nézi az út tervezést és arra kérdez rá, hogy
a kitöltők a faluhoz közelebbi vagy távolabbi nyomvonalat preferálják. A
kérdés előzménye az, hogy az információgyűjtő térképen több visszajelzés
érkezett arra vonatkozóan, hogy a helyiek a falutól távolabbi nyomvonalat
részesítenék előnyben.
A mostani kérdőív alapján az eredmény nem egyértelmű: mind az összes
kitöltő, mind az 56 ostorosi válasz megoszlása kb. 60-40%. Ez arra is utalhat,
hogy az ostorosiak érdekei is eltérhetnek attól függően, hogy a településnek
a tervezett nyomvonal(ak)hoz közelebbi, vagy attól távolabbi részén élnek.

14. ábra: Az utolsó ütköző értékpár esetében megadott válaszok százalékos
megoszlása a teljes válaszadói csoportban (N=1326) és az Ostorosi lakosok (N=56)
között
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4. MELLÉKLETEK
A kérdőív
Egri elkerülő út – Preferencia feltáró kérdőív
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. közösségi tervezés keretében
készítteti el Eger város közlekedésének tehermentesítése érdekében a várost keletről elkerülő út
tanulmánytervét és környezeti hatástanulmányát, a környezetvédelmi engedély megszerzésével. A
közösségi tervezés keretében a lakosságnak és az érintetteknek több alkalommal, különböző formákban
van lehetőségük megosztani véleményüket. A közösségi tervezés egyik eleme ez a kérdőív.
Az út nyomvonalának tervezése során a törvényileg védett természetvédelmi és örökségvédelmi területek
megőrzése, valamint a zajterhelési határértékek betartása mellett (mely szempontok figyelembevétele
kötelező!) több olyan aspektus is van (pl.: Az elkerülő út minél jobban tehermentesítse a város úthálózatát
vagy Az elkerülő út a lehető legkevésbé zavarja a városszéli lakóterületek nyugalmát), amelyek optimális
összehangolása szükséges.
A kérdőívben az elkerülő út létesítésével kapcsolatosan felmerülő általános kérdések mellett ezen
elvárásokat, szempontokat megfogalmazó kijelentések jelennek meg.
Eger- és vonzáskörzetében élő lakosok számára a kérdőív kitöltésével alkalom nyílik szempontjaik előzetes
jelzésére, amelynek eredményeként a Tervezői konzorcium pontosabb képet kap arról, hogy a lakosság
számára mely tényezők fontosak az Eger keleti oldalán tervezendő tehermentesítő út tervezése során.
I.
Nem:*2

Demográfia

•

férfi

•

nő

Korcsoport:*
•

•

0–14 év

•

15–24 év

25–39 év

•

40–59 év

•

60 évnél idősebb

Aktivitás:*
•

aktív dolgozó •

•

nyugdíjas
(rokkantsági

•

nyugdíjas
dolgozó

•

munkanélküli, •
álláskereső

tanuló

•

háztartásbeli

2

gyermekgondozási
ellátást (gyed,
gyes stb.) kap

A csillaggal megjelölt kérdések kitöltése kötelező volt.
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vagy
öregségi)

Lakóhely (a fenti ábra alapján):*
1. Belváros

9. Almagyar

17. Maklári hóstya

2. Felnémet

10. Sánc

18. Merengő

3. Nagylapos

11. Károlyváros

19. Déli iparterület

4. Rác hóstya

12. Hajdúhegy

20. Lajosváros

5. Felsőváros

13. Szépasszonyvölgy

6. Tetemvár

14. Hatvani hóstya

7. Vécsey-völgy és Bikalegelő

15. Tihamér

8. Cifra hóstya

16. Csákó

20

21. Egyéb (lásd a következő két
kérdést)
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Egyéb külterület:
………………………………………………………
Más település:
…………………………………………………….

II.

Mobilitási szokások

Rendelkezik-e Ön a következőkkel?*
igen

nem

jogosítvány
személyautó
kerékpár
Milyen gyakran utazik az alábbi közlekedési eszközökkel? (Kérjük, válaszát x-szel jelölje, mindegyik
közlekedési mód esetén egy választ jelöljön!)*
Minden nap
(hétvégén
is)

Minden
hétköznap

Hetente
néhányszor

Havonta
néhányszor

Csak
hétvégén

Ritká
bban

Vasút
Távolsági/hel
yközi busz
Helyi busz
Autó
(vezetőként)
Autó
(utasként)
Motorkerékp
ár, robogó
Kerékpár
Egyéb:
…........

III.

Percepció (előnyök, konfliktusok)

Önnek milyen előnyökkel járna az elkerülő út megépítése?*
Mit gondol, hogyan befolyásolná a mindennapjait, ha megépülne az elkerülő út? Mit remél az
elkerülő/tehermentesítő úttól? – Több választ is bejelölhet.

Könnyebben, gyorsabban eljutnék a munkahelyemre
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Könnyebben, gyorsabban eljutnék a gyerek oktatási intézményébe
Több iskola, óvoda közül tudnánk választani
Gyorsabban, könnyebben tudnám elérni a bevásárlási lehetőségeket
Több szórakozási, sportolási, szabadidős lehetőséget tudnék rövid időn belül elérni
Könnyebben elérném a város másik oldalán fekvő természeti területeket
Az agglomerációból érkezve gyorsabban elérném az úticéljaimat
Az én lakóhelyemen várhatóan csökkenne az autóforgalom
A jobb közlekedési kapcsolatok által felértékelődne az ingatlanom
Gyorsabban tudnék közösségi közlekedéssel utazni a javuló kapcsolatok miatt
Gyorsabban tudnék autóval közlekedni
Kevesebb lenne a városban az átmenő forgalom, így gyorsabban eljutnék a célállomásomra
Csökkenne a zaj- és légszennyezés a városban
Élhetőbbé, nyugodtabbá válnának a 25-ös út városi szakasza menti területek
Csökkenne a nehézgépjármű forgalom a városban
Semmilyen előnnyel nem járna rám nézve az út megépítése.
Egyéb: ……………………..

Milyen konfliktusoktól, problémáktól tart az elkerülő/tehermentesítő út megépülése kapcsán?*
Önnek milyen aggályai vannak az elkerülő út létesítésével kapcsolatban? – Több választ is bejelölhet.
A lakóhelyemen várhatóan nőne az autóforgalom
Nőne a légszennyezettség, zaj a lakóhelyemen
Attól tartok, hogy az építkezés miatt kevesebb zöldfelület lesz
Nehezebb lenne átjutni gyalog és kerékpárral az új utak túloldalára
Ha az elkerülő út a várostól túl messze épül meg, a városban nem lesz érdemi forgalomcsökkenés
Attól tartok, hogy egy városi ’gyorsforgalmi’ jellegű út fog épülni
Az építkezéssel járó zaj, rezgés zavaró lesz
Az elkerülő út közelsége miatt az ingatlanom értéke csökkenne
Semmilyen problémától nem tartok az elkerülő út megépítésével kapcsolatban.
Egyéb: ……………………..
IV.

Értékválasztás:*
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A következő blokkokban egy-egy egymással - részben - ütköző érdeket megfogalmazó kijelentést
jelenítünk meg, kérjük, minden blokkban jelölje meg az Ön számára fontosabb szempontot!
Az elkerülő út minél jobban tehermentesítse a
város úthálózatát.
Az elkerülő út minél jobban tehermentesítse a
város úthálózatát.
Az elkerülő út minél jobban tehermentesítse a
város úthálózatát.

VS

Az elkerülő út minél jobban tehermentesítse a
város úthálózatát.
Az elkerülő út Eger északi és déli városrészei
között is gyors eljutást tegyen lehetővé (ne
csak a város elkerülését).
Az elkerülő út Eger északi és déli városrészei
között is gyors eljutást tegyen lehetővé (ne
csak a város elkerülését).
Az elkerülő út Eger északi és déli városrészei
között is gyors eljutást tegyen lehetővé (ne
csak a város elkerülését).
Az elkerülő út Eger északi és déli városrészei
között is gyors eljutást tegyen lehetővé (ne
csak a város elkerülését).
Az út minél közelebb haladjon Ostoroshoz,
hogy az onnan jövő forgalom hamar
rácsatlakozzon.

VS

VS
VS

VS

Az elkerülő út a lehető legkevésbé zavarja
a városszéli lakóterületek nyugalmát.
Az elkerülő út a kőporosi pincéktől minél
messzebb fusson.
A mezőgazdasági táblák lehetőleg
maradjanak egyben, ne aprózza fel őket az
út nyomvonala.
Az elkerülő út minél kevésbé érintsen
szőlőterületeket.
Az elkerülő út a lehető legkevésbé zavarja
a városszéli lakóterületek nyugalmát.

VS

Az elkerülő út a kőporosi pincéktől minél
messzebb fusson.

VS

A mezőgazdasági táblák lehetőleg
maradjanak egyben, ne aprózza fel őket az
út nyomvonala.
Az elkerülő út minél kevésbé érintsen
szőlőterületeket.

VS

VS

Az út minél távolabb haladjon Ostorostól,
hogy ne zavarja a település szélén fekvő
lakóterületek nyugalmát.

23

