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A KUTATÁS HÁTTERE ÉS  MÓDSZERTANA 

A Magyar Városkutató Intézet havi rendszerességgel vizsgálja a települések, különös 

tekintettel a városok lakosságának, élethelyzetének változását, valamint az emberek helyi 

közéleti, társadalmi és gazdasági kérdésekben alkotott véleményét. 

Székesfehérváron Alba Radar Közvélemény-kutatási Program néven 2010 nyarán indult el 

rendszeres lakossági véleménykutatási programunk, azóta 30 hullámban, több mint száz 

témában készültek gyorsjelentések egy-egy aktuális közéleti, várospolitikai, közösségi vagy 

fejlesztési kérdésben, továbbá a lakosok mindennapi életével kapcsolatban. Az Alba Radar 

Program egyszerre szolgálja a döntéselőkészítést, a meghozott döntések hatásvizsgálatát és 

a problémafelvetés folyamatát, a helyi nyilvánosság tájékoztatását és a közügyek 

állampolgárokhoz való közelebb vitelét. 

Jelen beszámoló az Alba Radar Közvélemény-kutatási Program 30. adatfelvételi hullámának 

részeként készült, a kérdőívfelvételre 2016. december 15. és 23. között került sor. A  Magyar 

Városkutató Intézet 300 fős reprezentatív telefonos véleménykutatást végzett Székesfehérvár 

felnőtt lakossága körében. A válaszmegtagadásokból fakadó kismértékű torzulásokat több-

szempontú 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.  

Az Alba Radar Közvélemény-kutatási Program korábbi vizsgált témái és elemzései elérhetők 

a http://www.echosurvey.hu/index.php?pg=menu_328 honlapon. Amennyiben a kutatási 

programmal vagy az egyes beszámolókkal kapcsolatban további kérdés merül fel, keresse 

bizalommal a Magyar Városkutató Intézetet. 

 

  

http://www.echosurvey.hu/index.php?pg=menu_328
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SZÉKESFEHÉRVÁRIAK JELLEMZŐI, SZÉKESFEHÉRVÁRI 
PROGRAMKÍNÁLAT 

Egy város életében általában kikérik a lakosok véleményét az őket érintő ügyekről, fontosabb témákról, 

ahogy az Alba Radar kutatások kapcsán is érdeklődünk a lakosságtól, hogy mit gondolnak egyes 

dolgokról. A mostani kutatásban arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon miként vélekednek a székesfehérvári 

lakosok a székesfehérváriakról, vagyis magukról.  

A kérdezetteknek egy négy fokú skálán kellett értékelniük, hogy mennyire jellemzőek a 

székesfehérváriakra az alábbiak. Ezeket a válaszokat egy százfokú skálára számoltuk át annak 

érdekében, hogy az eredmények jobban elkülönüljenek. Ezeken a skálákon az 50 pont alatti értékek az 

egyet nem értést jelentik az adott dologgal, - jelen esetben, hogy nem jellemző a székesfehérváriakra-, 

az 50 pont feletti értékek pedig az egyetértést jelentik, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy jellemzőnek 

tartják a székesfehérváriakra az adott jelzőt, állítást. 

Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a székesfehérváriakat a lakosság véleménye szerint 

vendégszeretet, és a sportszeretet jellemzi leginkább, majd ezt követi a büszkeség. Az ábra alján 

található összetartozással és egymásra figyeléssel kapcsolatban a válaszolók bizonytalanabbak voltak, 

az 50 pont körüli értékek azt jelentik, hogy jellemzőnek is tartják az adott dolgot, meg nem is a 

székesfehérváriakra. 
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Mindezt részletesen megvizsgálva társadalmi alcsoportok szerint, megállapítható, hogy a nők 

szerint az összetartozás, a férfiak szerint pedig a bizalmatlanság a jellemzőbb nagyobb 

mértékben a székesfehérváriakra a másik nem véleményéhez képest, a többi állítás esetében 

nincs jelentősebb eltérés a nemek között.  

Korcsoportok szerint a kritikusság a 18-29 éves korosztály szerint a legjellemzőbb, az idősebb 

korosztályok felé haladva pedig kevésbé. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a 

bizalmatlanság és a büszkeség esetében is.  

Iskolai végzettség alapján az összetartozás, az egymásra figyelés, a sport szeretete és a 

vendégszeretet az érettségivel nem rendelkező lakosok szerint a legkevésbé jellemző a 

magasabb végzettségűek véleményével összehasonlítva. A többi állítás esetében nincs 

számottevő különbség a különböző végzettséggel rendelkező lakosok véleménye között.  
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Ön szerint mennyire jellemzőek az alábbiak a székesfehérváriakra? 

1. összetartozás 

2. egymásra figyelés 

3. kritikusság 

4. sportszeretet 

5. bizalmatlanság 

6. önzés 

7. igényesség 

8. büszkeség 

9. vendégszeretet 

 

Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Nem 
férfi 55 56 74 87 74 73 73 81 85 

nő 61 56 71 88 69 68 73 79 88 

Korcsoport 

18-29 év 60 53 77 90 74 70 72 82 84 

30-44 év 60 58 75 88 73 72 78 82 90 

45-59 év 57 57 70 89 72 72 74 81 88 

60 év  és 

idősebb 
57 55 68 83 66 67 67 75 84 

Iskolai 

végzettség 

Nincs 

érettségije 
46 46 72 83 73 70 73 82 82 

Érettségizett 61 58 70 88 70 69 73 80 89 

Diplomás 63 61 75 88 73 72 74 78 88 

átlagponsztámok százfokú skálán 

Végezetül a kutatás során kitértünk arra is, hogy a lakosok szerint hiányzik-e valamilyen 

program a fehérvári programkínálatból. A kérdezettek 86 százaléka válaszolt erre a kérdésre, 

közülük 25 százalékuk nem hiányol semmit, ez szám szerint 65 válaszolót jelent. A programok 

terén említésre kerültek a koncertek, fiataloknak szóló kulturális programok, valamint az 

olcsóbb belépő-árú sportrendezvények is. 
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Ön szerint hiányzik-e valami a fehérvári programkínálatból? 

Válaszok Említések száma 

nem hiányzik semmi, bőséges a kínálat 65 

koncertek, hangversenyek 7 

kulturális programok fiataloknak 7 

több sportrendezvény elérhető áron 4 

nem vesz részt programokon, nem tudja 3 

inkább túl sok program van 3 

a közép korosztálynak kevés lehetőség 2 

kiállítások  2 

nem derülnek ki a programok időben 2 

szabadtéri zenés programok hiányoznak 2 

szórakozási lehetőség minden korosztály számára 3 

zenei fesztivál több, télen is 2 

előadások 1 

irodalmi kávéházak 1 

jótékonysági műsorok 1 

nincs infrastruktúra a rendezvényeken 1 

nyári zenélés a Zichy ligetben 1 

sakk kőasztal 1 

sportjátszótér 1 

említések száma 
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