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A kutatás háttere és módszertana 

 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo Nonprofit Network HDA („Helyi Demokárcia Audit”) 

programjának keretén belül rendszeres társadalomtudományi kutatással vizsgálja a székesfehérvári helyi 

demokrácia helyzetét. A helyi demokratikus deficit alakulásán túl évek óta vizsgáljuk a lakosok 

önkormányzattal, az önkormányzati munkával, döntésekkel való elégedettségét is valamint az iskolai 

demokrácia alakulását. A korábbi kutatási eredmények alapján a jövőben fontos fejlesztési irány a 

döntéshozók munkájának szakmai támogatása a lakossági vélemények szervezett formában történő 

feltárásával. Az Alba Radar program éppen erről szó, gyors és olcsó lakossági adatfelvételek (jellemzően 

telefonos vagy on-line survey kutatások) lebonyolításával egy-egy aktuális közéleti vagy várospolitikai vagy 

fejlesztési kérdésben megismerni a lakosok álláspontját még a döntés meghozatala előtt és a 

véleményeket, kutatási eredményeket, úgyis mint a lakosság álláspontját rendszerezett formában 

megismertetni a város vezetőivel, döntéshozó testületeivel, szakbizottságaival. 

 Az első Alba Radar adatfelvételre 2010. júniusában, a második adatfelvételre július 20-30 között, a 

harmadik hullámra augusztus 24-29 között, a negyedikre szeptember 24-27 között került sor. Az Echo 

Innovációs Műhely adatfelvételi részlege 300-300 fős reprezentatív telefonos kutatást végzett 

Székesfehérvár felnőtt lakossága körében. A válaszmegtagadásokból fakadó kismértékű torzulásokat 

többszempontú matematikai súlyozás segítségével korrigáltuk. A beszámolóban közölt adatok kor és nem 

szerint reprezentálják a város felnőtt lakosságát. A mintavételi hiba jelen kutatás esetén +/- 3-5 százalék. A 

kérdőívből kinyerhető empirikus adatokat kódolás után számítógépen rögzítettük és ellenőriztük. Az 

adatelemzést SPSS programmal végeztük. 

 Az első Alba Radar négy témában gyűjtött lakossági véleményeket, úgymint a Fehérvár 

Médiacentrum fogyasztóvédelmi média megjelenéseiről, a lakosok szubjektív egészségi állapotáról, a 

népesedési problémák megítéléséről valamint az őszi önkormányzati választásokról. A második Alba Radar 

fókuszában az önkéntesség, szociális ellátások és a fiatalok helyzetének megítélése állt, a harmadik hullám 

a helyi demokráciát, a nyári kulturális rendezvényeket, a Fehérvár Televízió egyes műsorait valamint az 

önkormányzati választásokat vette a fókuszába. A negyedik felvétel a fehérvári identitást és a szegénység 

témakörét járta körbe részletesebben. 
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A szegénység okai 

 

 

A székesfehérvári lakosok 60 százaléka ismer környezetében elszegényedett embereket, illetve 

családokat. Amíg a középkorosztályba tartozók (35-59 évesek) közel háromnegyede, az idősek kétharmada 

tud a környezetében élő szegény emberről, addig a fiatalabb generációkhoz tartozók 40 százaléka számolt 

be ilyenről. Iskolai végzettség szerint is látható különbség, a diplomások 70 százaléka, az érettségivel nem 

rendelkezők 59 százaléka, és az érettségivel rendelkezők valamivel több mint fele ismer nélkülöző 

embereket és családokat.  

 

Ismer-e környezetében elszegényedett embereket, családokat?
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60%

nem

40%
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Ismer-e környezetében elszegényedett embereket, családokat?
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A szegénység kialakulásához több tényező vezethet, a székesfehérvári lakosok szerint leginkább a 

munkahely elvesztése, a hitelfelvételek és szenvedélybetegségek a legfőbb veszélyek ennek kialakulására, 

azonban további kiváltó ok lehet a túlköltekezés, a betegség és a válás is. A lakosok az alacsony iskolai 

végzettséget és a családi tragédiát nem tartják egyértelműen olyan veszélyforrásnak, amelyek a 

szegénység kialakulásához vezethet, illetve véleményük szerint az, hogy nő vagy csökken a család 

létszáma, ezek a tényezők nem lehetnek okai az elszegényedésnek.  

Az elszegényedés folyamatában különösen kockázatos lehet az, hogy ha ezek a tényezők 

kumulálódnak, azaz több jelenség összeadódik, például ha valaki elveszti a munkahelyét, hiteltartozása van 

és szenvedélybetegséggel küzd, akkor ennél a személynél nagyobb a kockázata annak, hogy szegénnyé 

válik.   
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A szegénységet kiváltó okok
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Szegény embereket segítő szervezetek 

 

A fehérvári lakosok közel egyharmada szerint a szegény embereken elsősorban az önkormányzatnak 

kellene segíteni, valamivel több mint egynegyedük szerint a családnak, 13 százalékuk pedig ezt a feladatot 

elsősorban a szociális intézményeknek tulajdonítja. Közel tíz százalékuk szerint az ismerősöknek lenne 

elsődleges feladatuk a szegényeken való segítség, 12 százalékuk szerint pedig senkinek nem kellene 

foglalkozni az ilyen emberekkel. A fehérvári lakosok többsége az egyházaknak és a civil szervezeteknek 

kevés szerepet szán ezen a területen, mindössze 1 százalékuk mondta azt, hogy elsősorban az ilyen típusú 

szervezeteknek kellene segíteniük a szegényeken.  

A fiatalabb generációkhoz tartozók szerint elsősorban családi körben kellene segíteni a szegény 

embereken, míg a 35 év feletti generációk többsége úgy véli, hogy az önkormányzatok feladata lenne 

elsődlegesen ezeket a problémákat megoldani.  
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Ön szerint ELSŐSORBAN kinek kellene segítenie a 
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Ön szerint ELSŐSORBAN kinek kellene segítenie a 
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A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy a fehérvári lakosok szerint mennyi egy főre eső havi 

jövedelem szükséges ahhoz, hogy valaki meg tudjon élni. A helyi felnőtt lakosság szerint minimum 126.000-

127.000 forintra van szükség ahhoz egy hónapban egy embernek, hogy meg tudjon élni. Ez az átlagösszeg 

valamivel magasabb a 35-59 évesek és diplomával rendelkezők között, és kevesebb a fiatalabb generációk 

és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők között.  

 

  Átlag (Ft) Szórás (Ft) Minimum (Ft) Maximum (Ft) 

férfi 129.042 55.865 50.000 350.000 

nő 124.920 55.984 50.000 400.000 

18-34 év 111.688 48.510 60.000 400.000 

35-59 év 136.079 54.457 50.000 350.000 

60 év felett 128.695 64.633 50.000 400.000 

nincs érettségi 121.820 41.636 50.000 250.000 

érettségi 125.358 58.371 60.000 400.000 

diploma 131.643 60.494 50.000 400.000 

Főátlag 126.886 55.861 50.000 400.000 

 

 

Demográfiai megoszlás 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

férfi 47 Nem 
nő 53 

100 

18-34 év 34 

35-59 év 44 

Korcsoport 

60 év és idősebb 22 

100 

nincs érettségi 24 

érettségizett 45 

Iskolai végzettség 

diplomás 31 

100 

 


