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Biatorbágy integrált 
városfejlesztési stratégiájához 

elkészült lakossági felmérés 
eredményei

A kérdőívet összeállította: 

Körmendi Judit, Biatorbágy főépítésze

Kiértékelés, statisztikák:

Hinek Mátyás, Kodolányi János Főiskola



A felmérés

• Célja: az IVS megalapozása, fejlesztési 
szükségletek és szűk keresztmetszetek 
azonosítása

• Adatfelvétel időpontja: 2008 április-május

• Adatfelvétel módszertana: önkitöltő, 
önállóan visszaküldendő kvalitatív és 
kvantitatív elemeket tartalmazó kérdőív

• Visszaérkezett válaszok száma: 123 (ebből 
értékelhető 122)



A válaszadók demográfiája
• A kitöltők nemek szerinti megoszlása

– Férfi: 37,1%

– Nő: 62,9%

• A kitöltők iskolai végzettség szerinti megoszlása:

Szakmunkás-
képző; 6,0% Szakiskola; 

1,7%

Középiskola; 
3,4%

Főiskola; 
12,9%

Egyetem; 
32,8%

Egyéb; 0,9%



A válaszadók demográfiája

A kitöltők foglalkozás szerinti megoszlása:

Fizikai; 3,3%

Szellemi; 39,7%

Alkalmazott; 
28,9%

Vállalkozó; 10,7%

Nyugdíjas; 10,7%

Diák; 0,8%
Egyéb; 5,0%



A válaszadók demográfiája
A kérdőívet kitöltők városon belüli lakhely
szerinti megoszlása:

11,3%

24,3%

18,3%40,0%

0,9%

2,6%

0,9% 0,9%

0,9%



A felmérés reprezentativitása

• A demográfiai adatok alapján a felmérés nem reprezentatív 
egyik ismérv (nem, lakhely, iskolai végzettség) szerint sem

• Felülreprezentáltak 
– az új lakóterületen élők 

– a magas végzettségűek 

– a nők

• Emiatt a felmérés eredményei korlátokkal általánosíthatóak

• Ugyanakkor ez a csoport 
– jellemzően véleményvezető: nők, magas végzettségűek

– az új lakóterületeken élők által megfogalmazott vélemények olyan 
célcsoporttól származnak, akik Biatorbágy (mint „várostermék”) fiatal, 
jól képzett, új „fogyasztói”, szerepük a helyi közéletben várhatóan 
erősödni fog 



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

Tanulás
(122 válaszadó 
százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)

6,6%

4,9%

6,6%6,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

0,8%

0,0%

Más település: 34,4% 



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

7,4%

6,6%

9,8%5,7%

0,8%

0,8%

0,8%

1,6%

1,6%

5,7%

Más település: 45,1% 

Munkavégzés
(122 válaszadó 
százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

6,6%

27,0%

19,7%5,7%

13,1%

5,7%

9,0%

12,3%

12,3%

2,5%

Más település: 26,2% 

Szabadidő eltöltés
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

8,2%

43,4%

17,2%6,6%

0,0%

0,0%

0,0%

3,3%

3,3%

3,3%

Más település: 46,7% 

Bevásárlás
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

7,4%

26,2%

5,7%5,7%

0,8%

0,0%

1,6%

1,6%

1,6%

0,8%

Más település: 42,6% 

Étkezés (éttermi, köz, munkahelyi)
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

3,3%

30,3%

9,0%1,6%

0,0%

0,8%

0,0%

2,5%

2,5%

0,8%

Más település: 45,9% 

Pénzügyek
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

2,5%

46,7%

12,3%3,3%

0,0%

0,0%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

Más település: 41,0% 

Hatósági ügyintézés
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

7,4%

17,2%

5,7%2,5%

0,8%

0,0%

0,0%

4,9%

4,9%

1,6%

Más település: 45,1% 

Szerviz
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

11,5%

41,0%

14,8%7,4%

0,8%

0,8%

0,8%

1,6%

2,5%

0,8%

Más település: 30,3% 

Lakossági szolgáltatás
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Biatorbágy melyik zónájában végzi 
a felsorolt tevékenységeket?

4,1%

16,4%

3,3%1,6%

0,0%

0,8%

0,0%

0,8%

0,8%

1,6%

Más település: 27,9% 

Vállalkozási ügyintézés
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)

Nem minden 

válaszadót 

érint.



18,9%

3,3%

4,1%

5,7%

7,4%

7,4%

7,4%

8,2%

9,8%

12,3%

13,1%

13,9%

26,2%

29,5%

31,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Egyéb

Tiszta város

Adóbevételek

Az elmúlt időszak fejlődése

Csendes, nyugodt város

Kisváros, falusias, kertvárosias

Ipari parkok

Városkép

Infrastruktúra

Földrajzi fekvés

Kulturális programok gazdagsága, hagyományőrzés

Épített örökség, főképpen a viadukt

Jó megközelíthetőség, jó közlekedés

Budapest közelsége

Természeti környezet, zöldterületek

Ön szerint mi településünk legfőbb erőssége, amely 
megkülönbözteti a többi településtől?

A válaszadók által önállóan
megfogalmazott erősségek,

122 válaszadó százalékában .

(A százalék azt jelzi, hogy a válaszadók 
mekkora hányada említette az erősséget.)

A válaszok eredeti szöveges formában itt olvashatók: http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls

http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls


18,0%

1,6%

1,6%

2,5%

3,3%

3,3%

4,1%

4,1%

4,1%

5,7%

7,4%

9,8%

10,7%

11,5%

15,6%

18,9%

22,1%

23,0%

23,8%

27,9%

32,0%

37,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Egyéb problémák

Gyorsan megnövekedett népesség, amelyet a város nem tud kezelni

Magas víz- és csatornadíjak

Ipari parki fejlesztések, amelyek szennyezik a várost, növelik a forgalmat

Városkép

Rendőrség hiánya, rossz közbiztonság, "látható" közterületfelügyelet hiánya

Vasútállomás épülete rossz, környezete rendezetlen (parkolók hiánya)

Középiskola hiánya

A szelektív hulladékkezelés hiányosságai

Szabadidős lehetőségek hiánya, kulturális lehetőségek hiánya

Átgondolatlan lakóparki fejlesztések

Sportlehetőségek (pl. sportcsarnok, uszoda) hiánya

Az infrastruktúra, belterületi utak, járdák minősége nem megfelelő (nincs …

Helyközi közösségi tömegközlekedés problémái (pl. ritka buszjáratok, illetve a …

Szolgáltatások hiánya (elsősorban kiskereskedelmi lehetőségek szűkössége, "napi …

Helyi tömegközelekedés hiánya

Nagy az (átmenő) forgalom, torlódások, dugók

Bölcsőde hiánya

Közlekedési, (gyűjtő)úthálózati szűk keresztmeteszetek

Egészségügyi ellátás: szakrendelés hiánya, az alapfokú ellátás hiányosságai (pl. …

Óvodai férőhelyek száma kevés

Általános iskolák problémái (kevés iskola, kevés férőhely, oktatás minősége …

Ön szerint mi városunk három legnagyobb problémája?

A válaszadók által önállóan megfogalmazott 
problémák, 122 válaszadó százalékában .

(A százalék azt jelzi, hogy a válaszadók 
mekkora hányada említette a problémát.)

A válaszok eredeti szöveges formában itt olvashatók: http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls

http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls


4,1

3,8

3,7

3,5

3,3

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

2,9

2,9

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,6

2,5

2,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Közművek kiépítettsége

Parkok, játszóterek

Belterületi utak

Polgármesteri Hivatal szolgáltatásai

Parkolás

Kulturális szabadidős lehetőségek

Idegenforgalmi látványosságok

Vállalkozási feltételek

Belterületi járdák

Vendéglátó egységek

Szálláshelyek

Szociális létesítmények

Pénzügyi szolgáltatások

Munkalehetőségek

Egészségügyi szolgáltatások

Sportolási lehetőségek

Turisztikai programok

Üzleti szolgáltatások

Szolgáltatási egységek

Vásárlási lehetőségek

Képzési, oktatási szolgáltatások

Oktatási intézmények

Tömegközlekedés

Hogyan értékeli 1-5-ös skálán a városunkat az alábbi tényezők szempontjából?
(1=rossz, 2=elégséges, 3=közepes, 4 =jó, 5=kiváló)

Legproblémásabb területek

Viszonylag jónak 
értékelt 
területek



Problémák, okok, következmények –
idézetek kérdőívekből

– „A megnövekedett kisgyerek létszám intézményszerű ellátatlansága 
(bölcsőde, óvoda, gyerekorvos és védőnő szám) mely maga után vonja, hogy 
más településekre mennek a gyerekek (folyamatos konfliktust okoz az ellátási 
díjak el nem számolása a hivatalok között, ami a szülőkön csapódik le.) (…)”

– „Bölcsődei elhelyezés nincs megoldva, nem tud az anyuka újra munkába állni. 
Kevés még mindig az óvodai férőhely, nincs felsőoktatás (főiskola), általános 
iskola, gimnázium, szakközépiskola, új zeneiskola. Legalább két bevezető út 
építése az 1. főútról, reggel alig lehet elindulni munkába.”

– „Az infrastruktúra jóval lassabb ütemben fejlődik, mint ahogy a  város 
lakosságának száma növekszik. Hatalmas átmenő forgalom a város főútján 
amiatt, hogy az M1-es autópálya M0-ás körgyűrűt követő szakasza fizetős. Túl 
nagyra nőtt a város, eltűnt a korábbi, sokakat csábító ‘falusias’ légkör.”

– „A hirtelen megnövekedett népességszám problémák sorát hozta, amit a 
város (…) egyelőre nem tud (…) kezelni.”

– „Nincs bevásárlási lehetőség, a közlekedés zűrös, orvosi ellátás.”

Az összes válasz eredeti szöveges formában itt olvasható: http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls

http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls


22,9%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

2,5%

2,5%

2,5%

3,3%

3,3%

3,3%

4,1%

4,1%

4,1%

4,9%

6,6%

7,4%

7,4%

8,2%

8,2%

9,0%

9,0%

9,8%

12,3%

15,6%

18,0%

18,9%

23,8%

25,4%

29,5%

29,5%

39,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Egyéb

Posta legyen a biai településrészen is, szolgáltatása fejlődjön

Csatornahálózat fejlesztése

Felszíni csapadékvízelvezetés fejlesztése

Parkosítás

Vasútnál P+R parkoló

Hulladékgyűjtés javítása

Elkerülő út építése

Költerületek fejlesztése (út, víz, szennyvíz)

Rendőrkapitányság

Játszóterek építése, felújíása

Piac építése

Kulturális lehetőségek bővítése

Okmányiroda létrehozása

Zajvédő falak építése (a vasút mentén, az M1-es mentén)

Szórakozás és szabadidő (pl. mozi)

Városkép javítása, műemlékvédelem (-hasznosítás)

Középiskola létrehozása

Vasútállomás és környékének felújítása

Sportolási lehetőségek bővítése

Kerékpárutak

Uszoda építése

Sportcentrum építése

Járdaépítés

Távolsági tömegközlekedés fejlesztése

Helyi tömegközlekedés elindítása

Kereskedelmi elátottság javítása

Belső úthálózat fejlesztése

Bölcsőde építése

Óvodai férőhelyek növelése

Egészségügyi ellátás fejlesztése

Közlekedés fejlesztése

Általános iskolák színvonalának javítása, bővítése,  új építés

Melyek lennének Ön szerint az elkövetkező öt évben a legfontosabb 
fejlesztések a városban?

A válaszadók által önállóan megfogalmazott 
fejlesztési javaslatok, 122 válaszadó 

százalékában .

(A százalék azt jelzi, hogy a válaszadók 
mekkora hányada említette a fejlesztést.)

A válaszok eredeti szöveges formában itt olvashatók: http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls

http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls


Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

36,1%

27,9%

18,0%4,1%

0,8%

0,0%

0,8%

1,6%

1,6%

0,8%

Középületek felújítása
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

29,5%

36,1%

29,5%36,1%

0,8%

0,0%

0,0%

0,8%

0,8%

0,0%

Oktatási intézmények
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

13,1%

53,3%

19,7%17,2%

0,8%

0,0%

0,0%

0,8%

0,0%

0,0%

Egészségügyi szociális intézmények
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

22,1%

36,3%

33,6%25,4%

11,5%

13,1%

10,7%

10,7%

9,8%

6,6%

Utak, járdák építése, javítása
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

6,6%

9,8%

7,4%7,4%

7,4%

9,0%

10,7%

9,0%

9,8%

3,3%

Közmű, infrastruktúra
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

9,0%

28,7%

20,5%22,1%

9,8%

2,5%

2,5%

3,3%

3,3%

3,3%

Parkolási lehetőségek
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

17,2%

35,1%

27,0%8,2%

4,9%

0,8%

0,8%

0,8%

1,6%

6,6%

Forgalomcsökkentés
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

17,2%

29,5%

27,0%46,7%

4,1%

4,9%

7,4%

5,7%

8,2%

4,1%

Buszközlekedés javítása
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

20,5%

37,7%

28,8%34,4%

4,1%

4,1%

4,1%

3,3%

3,3%

3,3%

Vásárlási lehetőségek javítása
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

14,8%

32,0%

18,0%15,6%

1,6%

0,8%

0,8%

1,6%

0,8%

0,8%

Művelődési feltételek javítása
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

9,0%

11,5%

9,8%2,5%

25,4%

9,8%

9,0%

11,5%

9,0%

4,9%

Turisztikai jellegű tevékenységek
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

3,3%

4,9%

4,1%3,3%

0,8%

2,5%

0,8%

0,8%

2,5%

30,3%

Ipari, logisztikai jellegű fejlesztések
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

4,9%

9,8%

5,7%7,4%

2,5%

3,3%

0,8%

3,3%

2,5%

9,8%

Helyi kisvállalkozási területek
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

19,7%

18,0%

14,8%2,5%

2,5%

2,5%

0,8%

1,6%

0,8%

1,6%

Lakókörnyezeti rehabilitáció
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Az alábbi fejlesztés(ek)re mely 
zónában van szükség?

27,0%

40,2%

34,4%36,9%

19,7%

17,2%

14,8%

13,9%

13,9%

9,8%

Szelektív hulladékgyűjtés
(122 válaszadó százalékában.) 

(0,8% = 1 válasz)



Hogyan képzeli el Biatorbágyot tíz év múlva? 
Jövőkép – jellemző és érdekesebb válaszok

• Sok válaszban az előző fejlesztési igények ismétlődnek meg: bölcsőde, 
óvoda, iskola, egészségügy,közlekedés, fejlett infrastruktúra, fejlett 
elővárosi közlekedés – pl.: „Szeretném az előbbi pontban idézett 
intézmények felépítését”

• További érdekesebb jövőkép-megfogalmazások:
– „Élhető, rendezett, tiszta kisváros, ahol a növekvő lélekszámhoz igazodik az óvoda-

bölcsőde, iskola férőhely kapacitása”

– „Maradjon ilyen nyugodt, ‘falusi’ város, ne nője ki önmagát, legyen a béke szigete, de 
haladjon a korral.”

– „Szeretném, ha élhető lenne…”

– „A jelenlegi eredmények megmaradnak, tovább fejlődik a kertes-parkos jelleg, nem 
fullad a település a beruházások erőltetésébe, bővül a helyi munkalehetőség, az oktatás 
az egészségügy és a közellátás a szükségleteknek megfelelően fejlődik.”

– „…egy mindenki számára élhető, fejlődő település, ahol helyben megtalálható minden”

– „(…) Azt képzelem talán 10 év múlva, ha sportolni, vásárolni szeretnénk nem kell hozzá 
minden esetben elhagynunk Biatorbágyot.”

– „Csendes, nyugalmas, zöldövezeti, modern kisváros lesz.”



Hogyan képzeli el Biatorbágyot tíz év múlva 
(jövőkép) – jellemző és érdekesebb válaszok

• További érdekesebb jövőkép-megfogalmazások:
– „Osztrák stílusú, hangulatos, továbbra is igényes kertváros, ahol a helybéliek a 

szükségleteit a helyi kínálat fedezni tudja a hétköznapi élet során. Van olyan 
nevezetesség, vagy esemény, mely megkülönbözteti a többi településtől-várostól.”

– „Fejlett közoktatási intézményekkel rendelkező, ellátást és szolgáltatást biztosító város, 
ahonnan nem kell máshová menni orvoshoz, óvodába, stb.”

– „A város megőrzi jellegét, viszonylag csendes, zöld, nagy lakó és egyéb épületektől 
mentes”

– „10 év múlva infrastrukturálisan fejlett, a régió egyik legkiemeltebb, legvonzóbb városa 
lesz Biatorbágy, ahol a város megtartotta a vidékies élet szépségeit, parkjait a kiterjedt 
zöldfelületeit, a kirándulási lehetőségeit, ugyanakkor alkalmazkodott technikailag, 
fejlesztésekben a legmodernebb városokat jellemző elvárásokhoz”

Az összes válasz eredeti szöveges formában itt olvasható: http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls

http://kutatas.extra.hu/szovvalasz.xls


Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• A megkérdezettek közel fele ingázik

• A funkciók hiányát, illetve gyengeségét jelzi, hogy a 
bevásárlást, a pénzügyeket, a hatósági ügyintézést és 
a szervízszolgáltatásokat a megkérdezettek több 
mint 40 százaléka más településen veszi igénybe  - ez 
azonban erősen összefügg az ingázással is

• Ami ennél is fontosabb, hogy a tanulás esetében is 
egyharmados az ingázás – ennek döntően a 
középiskola hiánya az oka



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• Biatorbágy három fő erősséggel bír:

– Természeti környezete és zöldterületei jó 
minőségűek

– Közel van Budapesthez

– Megközelíthetősége kiváló



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• A felmérésből kirajzolódik, hogy a megkérdezettek funkciókat 
hiányolnak Biatorbágyon
– A funkciók ténylegesen hiányozhatnak, vagy kapacitásuk elégtelen, 

vagy minőségi hiányosságok jellemzőek egyes funkcióknál (esetleg 
több hiány együtt, pl. kapacitás + minőség)

• A legfontosabb hiányosságok közül is kiemelkedik az 
– iskola (minden három megkérdezettből egy említette a problémát –

önálló említésekről van szó!)

– az óvoda (a megkérdezettek közel egyharmada említette a 
problémát)

– a bölcsőde hiánya (a megkérdezettek egynegyede említette a 
problémát)

– A közlekedési szűk keresztmetszetek (a megkérdezettek közel 
egynegyede szerint



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• Számos további funkció a megkérdezettek szerint 
hiányos, vagy nem megfelelő minőségű

– Kiskereskedelem

– Tömegközlekedés (helyi közösségi közlekedés hiánya, 
távolsági tömegközlekedés nehézségei)

– Infrastrukturális hiányok – ugyanakkor a 
közművesítettséget jónak értékelik

• Az egészségügy problémái a szakrendelő megnyitásával oldódnak 
– a felmérés korábban történt, mint a rendelő átadása



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• A különböző „városi javak” osztályozása is 
ugyanezekre a hiányosságokra mutat rá:

– Tömegközlekedés: a megkérdezettek átlagában 
2,4-es osztályzatot kapott (mindössze elégséges)

– Oktatás: 2,5 illetve 2,6-os átlagos osztályzatot 
kapott (nagyon gyenge közepes)

– Vásárlási lehetőségek és különböző szolgáltatások 
(pénzügyi, humán, sport, turisztikai stb.) átlagosan 
2,6-2,9-es osztályzatot kaptak (gyenge közepes)



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• A legfontosabbnak ítélt fejlesztések a 
következő években:

– Iskola fejlesztése (közel negyven (!) százalék 
említi önállóan)

– Közlekedési fejlesztések (közel 30%)

– Óvodai férőhelyek bővítése (közel 25%)

– Bölcsőde építése (24%)

– Belső úthálózat fejlesztése (19%)

– Kereskedelmi ellátottság javítása (18%)

– Helyi tömegközlekedés (16%)



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• A város legfontosabb fejlesztési zónái - a 
rangsor nem minden fejlesztés esetben ez (pl. 
közművek, úthálózat esetében nem), de az 
integrált stratégia szempontjából a sorrend:

– B - városközpont

– C – torbágyi alközpont

– A – biai alközpont

– D – új, északnyugati lakóterület



Összefoglalás: főbb 
megállapítások

• Milyen legyen Biatorbágy tíz év múlva?

– Maradjon élhető, csendes

– Legyen funkciókban gazdag

– Őrizze meg jellegét és értékeit

– Ugyanakkor legyen modern és vonzó kisváros



A 123. kérdőív

• A többi kérdőívtől eltérő problémákat elemez, jóval 
hosszabb azoknál, itt olvasható eredetiben:

– http://kutatas.extra.hu/kerdoiv.jpg

http://kutatas.extra.hu/kerdoiv.jpg
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