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Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey 
Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!  
 
A kutatási beszámoló kéziratnak minősül, hivatkozni ennek figyelembevételével a 
feltüntetett szerzők, annak hiányában a beszámolót jegyző szervezet engedélyével lehet. 
  
A kutatáshoz kapcsolódó adatbázis és módszertani anyagok az Intézetnél történt 
regisztráció után szintén elérhetők. 
 
Javaslatait, észrevételeit, szakmai megjegyzéseit is szívesen várjuk a következő címen: 
  
 
 
 

Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet 
8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. 

Tel:  +36 (22) 502-276, Fax: +36 (22) 379-622 
www.echosurvey.hu        info@echosurvey.hu 
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A lakossági kutatást az ENIGMA 2001 Társadalomkutató Kft. végezte 2002. augusztusában 

az Echo Oktatáskutató Műhely megbízásából. A kutatóintézetünk kérdezőbiztosai 750 

véletlenszerűen kiválasztott székesfehérvári felnőtt lakossal készítettek interjút, személyesen, 

standard kérdőívek segítségével. A mintavételből eredő kisebb elétéréseket ún. 

többszempontú matematikai súlyozással korrigáltuk. A végleges minta nem, kor és 

városrészek szerint pontosan reprezentálja Székesfehérvár város teljes felnőtt lakosságát. A 

kutatási beszámolóban közölt adatok hibahatára az egyes kérdésekre válaszolók számától 

függően +/- 2-4 százalék. Ez azt jelenti, hogy az általunk mért eredmények legfeljebb 

ennyivel térnek el attól az eredménytől, amit akkor kapnánk, ha minden fehérvári felnőtt 

lakost megkérdeznénk. A kérdőívek felvételére 2002. augusztus 1-18. között került sor.  

Több kérdésnél azt kértük a válaszolóktól, hogy rangsoroljanak szervezeteket vagy 

értékeljenek állításokat, különböző területeket, négy, illetve ötfokú skálán. Ezen kérdések 

esetében a kapott értékeket egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az 

jelentette volna, ha az adott kérdésre minden válaszoló egyöntetűen a maximális, a nullát 

pedig az, ha a minimális pontszámot adja. A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. 

Az ez alatti érték általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, elégedetlenséget, 

ellenszenvet stb.), míg az e feletti érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, 

rokonszenvet stb.) jelez. A százfokú skálán bemutatott adatok, értékek összevetéséről tudni 

kell, hogy csak az öt pont feletti eltérések szignifikánsak statisztikailag. Jobb áttekinthetőség 

kedvéért több kérdésnél mérleg-indexre átszámítva közöljük a százalékos adatokat. A mérleg-

indexen a pozitív véglet a plusz 100-as, a semleges, változatlan érték a 0, és a negatív 

válaszok pedig a mínusz 100-as értéket kapták. 

Az adatfelvétel idején a választói névjegyzékben 85.141 fő szerepelt. A kutatás során 

minden választókerületben lélekszám arányos mintát vettünk, így nagyjából kerületenként 

minden 110. felnőtt lakost kérdeztük meg.  
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1. Táboroztatás 
 

A táborozáshoz való hozzáállást, a táborozással kapcsolatos attitűdöket befolyásolhatja, hogy 

az ember volt-e táborozni fiatal korában. A megkérdezett felnőttek 57 százaléka táborozott 6 

és 18 éves kora között, 24 százalékuk néhány alkalommal, 33 százalék többször, 39 százalék 

pedig soha nem volt táborban. 

A válaszadók csaknem tizede nem tudott véleményt mondani abban a kérdésben, hogy 

hány éves kortól érdemes egy gyereket táborba küldeni. Azok közül, akik nyilatkoztak a 

témáról, a férfiak és a nők véleménye megegyezik abban, hogy átlagosan 9 éves kortól 

érdemes egy gyereket táborba küldeni. Ugyancsak nincs különbség az iskolai végzettség 

dimenziójában, az alacsonyabb és a magasabb iskolai végzettségűek egyaránt 9 éves kortól 

küldenék a gyerekeket táborozni. A gazdasági aktivitás mentén vizsgálva a kérdsét azt 

tapasztaltuk, hogy a nyugdíjasok valamivel később küldenék táborba a gyereket, a dolgozók 

és az egyéb inaktívak véleménye viszont megegyezett ebben a témában.  

Hány éves kortól érdemes a gyereket
táborba küldeni?

9,24 év 9,19 év
9,37 év

9,6 év

18-34 35-49 50-64 65-
korcsoport

8 év

8,5 év

9 év

9,5 év

10 év
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A háztartás havi jövedelme azonban mérhető hatással volt a válaszokra. Bár a 

különbségek nem jelentősek, egyértelmű tendencia rajzolódik ki: minél több pénzből 

gazdálkodik a háztartás, annál fiatalabb korban engedné a gyereket táborozni. Míg a 

legalacsonyabb havi jövedelemmel rendelkezők (50.000 Ft alatt) átlagosan 9,5 éves korban 

küldenék a gyereket táborba, addig a legmagasabb  jövedelmi csoportba tartozók (150.000 Ft 
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felett) átlagosan 9,1 éves korban. Mint az várható volt, az idősebbek később engednék táborba 

a gyereket mint a fiatalabbak, bár ahogy az a fenti diagramon is látszik, a legkorábban a 35-49 

éves korosztály küldené táborba a gyereket, ők azok akiket jelenleg konkrétan is érint ez a 

kérdés. 

 A válaszadók közül azok, akiknek jelenleg nincs 6 és 18 év közötti gyereke, átlagosan 

9,4 éves kortól küldenék táborba a gyerekeket, az egy gyerekesek 9,3 éves kortól, a kettő vagy 

több gyerekesek pedig 8,9 éves kortól. Ez azt mutatja, hogy a válaszadók a gyerekszám 

emelkedésével egyre hamarabb küldenék táborba a gyerekeket. 

  A fehérvári lakosok 29 százalékának van 6 és 18 év közötti gyereke, akik a táborok 

potenciális résztvevői lehetnek. Közülük 63,3 százalék mondta azt, hogy gyerekei már 

legalább egyszer voltak táborozni, több mint 50 százalékban mondták, hogy egynél többször. 

 

Szoktak a gyermekei táborozni menni?

minden évben
23,8%

néhányszor
29,3%

egyszer már volt
10,2%

nem volt
36,7%

 
 A táboroztatási hajlandóságot nem determinálja a háztartás havi jövedelme, ez 

különösen igaz a minden évben táboroztatókra. A legnagyobb havi jövedelemből gazdálkodó 

háztartásoknak viszont csaknem fele nem küldte még táborba gyerekét. Az viszont, hogy a 

válaszadó táborozott-e 6 és 18 éves kora között, nagyban befolyásolja, hogy küldi-e táborba 

saját gyerekeit. Azok, akik maguk is többször táboroztak gyerekkorukban, 37 százalékban 

engedik táborba gyerekeiket, míg azok, akik egyáltalán nem táboroztak fiatalon, csupán 15 

százalékban. A megfigyelés fordítva is érvényes: a fiatalon nem táborozó válaszadók 46 
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százalékának gyerekei egyszer sem voltak táborban, míg a fiatal korukban többször táborozó 

szülők 25 százalékának gyerekei nem voltak még táborban.  

Azoktól, akik már küldték táborba gyerekeiket, megkérdeztük, hogy miért 

táboroztatnak. Legtöbben a nyaralást, pihenést, kikapcsolódást jelölték meg, de jellemző az 

ismerkedési lehetőség, új barátok miatti táborozás is. Többen említették, hogy nem tudnak 

nyáron vigyázni a gyerekeikre, néhányan a tanulást, új ismeretek szerzését jelölték meg 

okként. Sok esetben azonban maguk a gyerekek akarnak táborozni.  

Azon felnőttektől, akik legalább egyszer már küldték táborba gyereküket, 

megkérdeztük azt is, hogy összességében pozitív vagy negatív volt-e a tapasztalatuk. A 

válaszadók elsöprő többsége, több mint 80 százaléka mondta, hogy pozitív vagy nagyon 

pozitív, negatív tapasztalat pedig csak elvétve akadt. 

 

Milyen tapasztalata van a táborról?

nagyon pozitív

inkább pozitív

semleges

negatív

35,1%

48,9%

11,7%

4,3%

 
 

A válaszokat mérleg-indexre vetítettük, ahol a +100 azt jelentené, hogy minden 

válaszadónak nagyon pozitív tapasztalata volna, a -100 pedig, ha mindenkinek nagyon negatív 

tapasztalata lenne. A mérleg-index átlagos értéke +57 pont, de a különböző korcsoportokban 

más-más értéket kaptunk. Az életkor előrehaladtával csökken az elégedettség, kivétel ezalól a 

30-44 évesek, ők bizonyultak a legelégedettebbnek (szülőként ők képviselik a legérintettebb 

korosztályt). 
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Korcsoportonkénti elégedettség mérleg-indexen

52

62

42

44

18-29 évesek

30-44 évesek 

45-59 évesek

60 év felettiek

0 20 40 60-20

 
A táborok népszerűségi indexe egy 1 és 10 közötti szám lehet, ahol az egyes a teljesen 

népszerűtlen, a tizes a teljesen népszerű tábort jelöli, azaz az egyes azt jelentené, hogy 

mindenki elutasítja, egyáltalán nem küldené oda a gyerekét, a tizes pedig azt, hogy mindenki 

szívesen küldené oda a gyerekét. A különböző jellegű táborok népszerűségi indexe nem 

változik sem a nem mentén nézve, sem az iskolai végzettség, sem pedig a 6-18 éves gyereket 

nevelő családokat tekintve. 

 

 Népszerűségi index  
(teljes lakosság) 

1. Sport 8,10 
2. Nyelvi 7,80 
3. túra, kirándulás 7,77 
4. pihenő, üdülő 7,45 
5. tehetséggondozó, fejlesztő 7,27 
6. egészséges életmódot népszerűsítő 6,96 
7. számítástechnikai 6,81 
8. edzőtábor 6,60 
9. művészeti 6,31 
10. kaland 5,60 
11. „gyermekmegőrzés” 3,20 
12. egyéb, éspedig: 2,96 

  

Mint a fenti táblázatból is látszik, a leginkább kedveltek a sport, a nyelvi, a túrázó, 

kiránduló, valamint a tehetséggondozó táborok. Közepes népszerűség jellemzi az életmóddal, 
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számítástechnikával foglalkozó táborokat, valamint az edzőtábort, a művészeti és a kaland 

táborokat. A legtöbben elutasítják azokat a táborokat, ahol csupán "gyermekmegőrzés" folyik, 

a szülők elvárják, hogy a táborok valamilyen plusz szolgáltatást nyújtsanak. (Meg kell 

jegyezni, hogy ez a sorrend a felnőttek véleményét, preferenciáit tükrözi, ami nem feltétlen 

esik egybe a gyerekek érdeklődésével, kívánságaival.)  

Megkérdeztük a lakosokat, hogy szerintük a gyerekeknek ismerősökkel vagy új 

emberekkel jobb táborozni. A válaszadók 51 százaléka úgy gondolja, hogy az a jobb, ha a 

gyerek a táborban az iskolatársaival, megszokott tanáraival van együtt, 41 százalék szerint az 

a jobb, ha új embereket ismer meg, 8 százalék pedig nem tudott állást foglalni a kérdésben. A 

férfiak és nők között nem túl nagy, de szignifikáns eltérés mutatkozik: a nők közül többen 

mondták, hogy jobb, ha a gyerek az iskolatársakkal táborozik (53,1 százalék), mint ha új 

embereket ismer meg (38 százalék). Ezek az arányok a férfiaknál 49,1, illetve 43 százalék.  

 

Mi a jobb, ha a gyerek a táborban az iskolatársaival, megszokott 
tanáraival van együtt, vagy ha új emebereket ismer meg?

61,5

53,5

47
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7

8
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inkább ismerősök nem tudja inkább új emberek

 
A válaszadó iskolai végzettsége is hatással van a véleményekre, az érettségizettek és a 

diplomások közül többen mondták, hogy jobb, ha új embereket ismer meg a gyerek, mint a 

nyolc általánost végzettek vagy a szakmunkások közül.(Bár még a diplomások között 

sincsenek többségben, akik szerint jobb, ha ismeretlenekkel táboroznak a gyerekek.) Az 

életkor mentén vizsgálva a kérdést, érdekes, ám nem meglepő eredményre jutottunk. A 

legfiatalabbak (18-34 éves korosztály) szerint jobb, ha a gyerekek a táborban új embereket 
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ismernek meg, közülük 53 százalék "szavaz erre", míg a 65 év felettieknek csupán 24,5 

százaléka. Ez az arány a 35-49 éves korosztályban 39,7 százalék, az 50-64 évesek között 

pedig 34,2 százalék. Fordítva is igaz az állítás, a legidősebb korosztály 65 százaléka gondolja 

úgy, hogy jobb, ha a gyerekek ismerősökkel táboroznak, a 34 év alattiak közül csupán 38,5 

százalék vélekedik hasonlóan. A 35-49 évesek 52,6 százaléka, az 50-64 éveseknek pedig 60 

százaléka mondta ugyanezt.  

Ha az elemzésbe bevonjuk a háztartás havi jövedelmét, kiderül, hogy a magasabb 

jövedelműek közel fele gondolja úgy, hogy jobb, ha a gyerek új embereket ismer meg, míg az 

alacsonyabb jövedelműek többsége szerint jobb, ha a gyerek ismerősökkel táborozik. Azok a 

válaszadók, akik többször táboroztatták gyerekeiket, megosztottak abban, hogy barátokkal 

vagy idegenekkel menjen a gyerek táborba, míg azok, akik egyszer vagy egyszer sem küldték 

eddig táborba gyerekeiket, döntő többségben az ismerősökkel történő táborozás mellett 

voksolnak. Azok, akik 6 és 18 éves koruk között táboroztak, megosztottak abban a kérdésben, 

hogy a gyereknek ismerőssel vagy ismeretlenekkel jobb táborozni. 46,2 százalék mondta, 

hogy barátokkal, ismerősökkel jobb, ugyanennyien mondták, hogy ismeretlenekkel jobb 

táborozni, 7,6 nem tudta eldönteni. Azok között viszont, akik nem táboroztak fiatal korukban, 

60 százalék úgy gondolja, hogy ismerősökkel jobb táborozni, 33,5 százalék gondolja úgy, 

hogy ismeretlenekkel, 6,5 százalék pedig nem tudott állást foglalni ebben a kérdésben. 

Kivel táborozzon a gyerek?
a családban lévõ 6 és 18 év közötti gyerekek számának függvényében

49,6
58,8

47,3

9,6
4,2

6,5

40,8 37
46,2

nincs 6 és 18 év közötti gyereke 1 gyereke van több gyereke van
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20%

40%

60%

80%
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inkább ismerősök nem tudja inkább új emberek
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Azok a válaszadók, akiknek nincs 6 és 18 év közötti gyereke, inkább az ismerősökkel 

történő táborozás felé hajlanak, akiknek egy gyerekük van, egyértelműen előnyben részesítik 

az ismerősökkel táborozást, míg a több gyereket nevelők válaszainak megoszlása a 

legkiegyensúlyozottabb. 

A lakosok 48 százaléka gondolja, hogy jobb, ha a tábor a közelben van, 38 százalék 

szerint jobb, ha messzebb van, míg 13 százalék nem tudta eldönteni. Itt is tapasztalható, hogy 

a fiatalabbak megosztottak a kérdésben, 44 százalék szerint jobb, ha közelebb van, 43 

százalék szerint pedig, ha messzebb van a tábor a szülőktől. Az idősebbek szerint az a jó, ha a 

tábor közel van (53 százalék), a 65 év felettieknek csupán 28 százaléka mondta, hogy jobb, ha 

messzebb van. A nők közül többen mondják, hogy jobb, ha a közelben van a tábor, csupán 35 

százalék szerint jobb, ha távolabb van. A férfiak megosztottabbak a kérdésben, 45 százalék 

szerint jobb, ha közel van, 42 százalék szerint pedig, ha messzebb van. 

 

Közel vagy távolabb legyen a tábor?

51

45

35

42

nők

férfiak

0102030405060 0 10 20 30 40 50

közelben távolabb

 
A havi jövedelem mentén vizsgálva a kérdést azt tapasztaljuk, hogy a kevesebb 

pénzből gazdálkodó háztartásokban élők a közelebbi, míg a gazdagabbak a távolabbi 

helyszíneket részesítik előnyben. Az 50.000 Ft-nál kevesebből gazdálkodók 50 százaléka 

szerint jobb, ha a tábor a közelben van, 32 százalékuk szerint az a jobb, ha távolabb. A 

legmagasabb havi jövedelemmel rendelkezőknél ez épp fordítva van, 40 százalék szerint a 

közelebbi, 52 százalék szerint a távolabbi tábor a jobb. Az, hogy valaki 6-18 éves kora között 
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volt-e táborban, szintén befolyásolja a válaszokat. A táborozók közül nagyjából ugyanannyian 

vélik jobbnak, ha a közelben van a tábor, mint ha távolabb, a nem táborozók közül viszont a 

többség a közeli tábort preferálja (52 százalék), a távolabbit csupán 35 százalék.  

A nem tudom válaszok aránya azok között a legmagasabb (15 százalék), akiknek 

jelenleg nincs 6-18 év közötti gyereke. Közülük 46 százalék mondta, hogy a közelebbi tábor 

jobb, 39 százalék, hogy a távolabbi. Érdekes, hogy az egy és több gyereket nevelő családok 

között jelentős különbségek vannak. Az egy gyerekesek több mint 60 százaléka szerint a 

közelebbi tábor jobb, és csupán 30 százalék preferálja a távolabbit, a több gyerekesek 

esetében viszont mindkét lehetőséget kb. 45 százalék választotta. 

A megkérdezettek 39,6 százaléka úgy gondolja, hogy az a jobb, ha a gyerek a 

közelben táborozik iskolatársaival, megszokott tanáraival, 29,2 százalék viszont úgy véli, jobb 

ha a gyerek a lakóhelyétől távolabb új, idegen embereket ismer meg a táborozás során. 

Hol és kikkel táborozzon a gyerek?

közelben távolabb összesen

ismerõsökkel 39,6% 15,2% 54,8%

idegenekkel 16% 29,2% 45,2%

összesen 55,6% 44,4% 100%

 
Megkérdeztük a válaszadókat, hogy szerintük hány nap egy táborozás optimális 

hosszúsága. A válaszok 4 és 30 nap között szóródtak, az átlag 9,4 nap volt. A legtöbben (a 

megkérdezettek 36 százaléka) 7 napot, 34,2 százalék 10 napot, 16,6 százalékuk pedig 14 

napot mondott. A válaszadók 99 százaléka két héten belüli időtartamot jelölt meg, 6,6 

százalék kevesebb mint hét napot. Tehát a döntő többség a táborozás optimális hosszúságát 

egy és két hét között határozza meg. 
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A válaszadók leginkább nyaralási és sport céllal küldik vagy küldenék a gyerekeket 

táborozni, legkevésbé pedig tanulási céllal vagy azért, mert nem tudnak rájuk vigyázni. 

Megkérdeztük, ki mennyit áldoz(na) gyermeke egy napi táborozására. Erre a kérdésre 

a válaszadók 41 százaléka nem tudott válaszolni. A válaszolók között a legkisebb összeg 500 

Ft, a legmagasabb pedig 10.000 Ft volt. A legtöbben, a válaszadók 24 százaléka 1000 Ft-ot 

áldozna gyermeke egy napi táborozására, 23,8 százalék 2000 Ft-ot, 18 százalék pedig napi 

1500 Ft-ot. A megkérdezettek 90 százaléka 1000 és 3000 Ft közötti összeget jelölt meg. Az 

iskolai végzettség is hatással van a válaszokra, a maximum nyolc osztállyal rendelkezők napi 

1600, a diplomások napi 1950 Ft körüli összeget áldoznának a gyerekük egy napi 

táborozására. Amint az alábbi diagramból is látszik, a magasabb jövedelemmel rendelkezők 

többet szánnának egy napi táborozásra, amint az várható is volt. 

 

Mennyit áldozna gyereke egy napi táborozására?
a háztartás havi jövedelmének függvényében

1450 1667 1860
2195
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2. Az önkormányzati táborok 
 
 

A székesfehérvári önkormányzat három tábort tart fenn: Káptalanfüreden, Velencén és a 

Bregyó-közben. Amint az várható volt, a 6-18 év közötti gyerekeket nevelők közül sokkal 

többen ismerik ezeket a táborokat, mint az átlag lakosság. Legtöbben a bregyó-közi táborról 

hallottak, a teljes lakosság 58,5, a 6-18 éves gyerekeket nevelők 80 százaléka ismeri. 

Legkevésbé ismert a káptalanfüredi tábor, erről az összes válaszadó 22 százaléka, a 6-18 év 

közötti gyerekeket nevelők 32 százaléka hallott.  

Eddig a legtöbben a velencei táborba küldték gyerekeiket, az érintett válaszadók 21 

százaléka jelölte meg ezt a tábort. 

A székesfehérvári önkormányzat által fenntartott táborok ismertsége

41,5 50,5

77,9

20,2
30,9

67,9
2,6

2,4

3

2,3
2,6

3,946,4 35,8

17,3

60,2 45,2

24,3
9,5 11,3 1,8

17,3 21,3
3,9
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nem is tud róla nem tudja, hogy volt-e nem volt volt

Teljes lakosság 6-18 éves gyerekeket nevelők
 

 

 

A megkérdezettek 76 százaléka válaszolt arra a kérdésre, hogy a gyerekek 

táboroztatását kinek milyen arányban kellene finanszírozni. Meglepő módon a vélemények 

nem különböztek szignifikánsan annak függvényében, hogy a válaszadónak van-e 6-18 év 

közötti gyereke, sőt még a rendszeresen táborozó gyerekek szüleinek válaszai sem tértek el 

szignifikánsan az átlagtól. Amint azt az alábbi ábra is mutatja, a gyerekek táborozását 
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körülbelül 30-30 százalékban kellene finanszírozni az államnak és a szülőknek, 20 

százaléknyi hozzájárulást várnak el a helyi önkormányzatoktól, csaknem tizet a civil 

szervezetektől, alapítványoktól és nagyjából ugyanennyit az iskoláktól. Az "egyéb" kategóriát 

kevesen jelölték meg, viszont aki megjelölte az szinte kivétel nélkül a munkaadókat említette, 

akiktől általában 10-40 százalékos hozzájárulást várnának. 

 

Kinek kellene finanszírozni a gyerekek táboroztatását?

helyi önkormányzat
19%

szülők
32%

állam, minisztériumok
31%

iskola
9%

helyi civil szerv.
8%

egyéb
1%

 
 

Vagyoni helyzet szerint sincs jelentős különbség a válaszok között, egyedül az 50.000 

Ft-nál kevesebből gazdálkodók körében tapasztalható némi eltérés, ők nagyobb, 39 százalékos 

hozzájárulást várnak az államtól, minisztériumoktól, viszont kevesebbet, 4 százaléknyit az 

iskoláktól. Érdekes, hogy ők is úgy gondolják, a szülőknek a költségek körülbelül harmadát 

kell állniuk. 

Azt is megvizsgáltuk, hogy ezek az átlagok milyen arányokból jöttek ki. A válaszadók 

több mint negyede szerint az államnak, minisztériumoknak kellene finanszírozni a táborozási 

költségek felét, ennél nagyobb arányt a megkérdezettek 7,5 százaléka mondott. 24 százalék 

szerint azonban az államnak maximum 10 százalékkal kellene hozzájárulni ezekhez a 

költségekhez. A helyi civil szervezetek, alapítványok szerepének megítélése elég egyöntetű, a 

megkérdezettek csaknem fele semmilyen hozzájárulást nem vár el tőlük a gyerekek 
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táboroztatásához, a válaszadók negyede 10 százaléknyi, további 13 százalékuk pedig 20 

százaléknyi hozzájárulást tartana ideálisnak.  

A megkérdezettek fele azt mondta, hogy az önkormányzatoknak a táborozási 

költségek 20-30 százalékát kellene állnia. A válaszadók 37 százaléka azonban az 

önkormányzati hozzájárulás mértékét maximum 10 százalékban határozta meg. A 

megkérdezettek negyede szerint a táborozási költségek 50 százalékát a szülőknek kellene 

fizetni, ennél magasabb arányt mindössze 9,5 százalék mondott.  

A válaszadók 36 százaléka szerint 20 és 30 százalék közötti szülői hozzájárulás lenne 

ideális, a válaszadók ötöde azonban úgy véli, hogy a szülőknek a táborozási költségek 10 

százalékát kellene állni. A megkérdezettek több mint fele úgy véli, hogy az iskoláknak nem 

kell hozzájárulni a táborozási költségekhez, egyötödük szerint 10 százalékot, 12 százalékuk 

szerint pedig 20 százalékot kellene finanszírozniuk.  

A most szervezett táborokkal való elégedettség

teljes mértékben elég.
21%

inkább elégedett
66%

inkább nem elégedett
11%

egyáltalán nem
2%

 
Megkérdeztük a válaszadókat, hogy szerintük a most szervezett nyári táborok 

megfelelő szórakozást, elfoglaltságot nyújtanak-e a fiataloknak. A többség pozitívan ítéli meg 

a helyzetet (35,2 százalék nem tudott válaszolni). A megkérdezettek 1,4 százaléka szerint 

egyáltalán nem, 6,9 százalék szerint inkább nem, 43 százalék szerint inkább igen és 13,5 

százalék szerint teljes mértékben megfelelő szórakozást nyújtanak a táborok. Ha csak azoknak 

a válaszait vizsgáljuk, akik véleményt formáltak ebben a kérdésben, a következő eredményre 
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jutunk: 13 százalék egyáltalán nem vagy inkább nem elégedett, 87 százalék viszont inkább 

vagy teljes mértékben elégedett a táborokkal. 

Ha a nemek szerinti különbségeket nézzük, kiderül, hogy a férfiak kritikusabbak: míg 

a nők 9 százaléka inkább nem elégedett és 24 százalékuk teljes mértékben elégedett, a férfiak 

13 százaléka nem elégedett és csupán 17 százalékuk teljes mértékben elégedett a táborokkal. 

Azok, akik rendszeresen táboroztatják gyerekeiket, kicsivel elégedettebbek az átlagnál. 

Milyennek tartja a nyári programokat?
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Mennyire fontos, hogy az önkormányzat gyermek és ifjúsági táborokat 
tartson fenn?
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Megkérdeztük azt is, hogy a lakosok milyennek tartják a fiataloknak kínált nyári 

programokat a városban. A felnőttek ötöde nem tudott válaszolni erre a kérdésre, a legtöbben 

pedig az iskolai osztályzatok szerint hármast vagy négyest adtak, a városi átlag 3,25. 

Végezetül szólni kell arról, rendkívül nagy egyetértés mutatkozik abban a kérdésben, 

mennyire fontos, hogy az önkormányzat gyermek és ifjúsági táborokat tartson fenn. A 

válaszadók csaknem 90 százaléka szerint ez nagyrészt vagy teljes mértékben fontos. Ebben a 

kérdésben nincs jelentős különbség a 6 és 18 éves gyerekeket nevelő családok és a teljes 

lakosság véleménye között. 

 


