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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 folyamtát, 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 

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.  

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. 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

A kutatás legfontosabb megállapításai a következők: 

- Az elmúlt egy év értékelésével kapcsolatban Európa helyzetét inkább romlónak 

érzékelték a fehérvári lakosok, az ország és Székesfehérvár helyzetében javulást 

véltek felfedezni, míg személyes élethelyzetükben jellemzően nem tapasztaltak 

változást 2016-ban az azt megelőző évhez képest. 

- A 2016-os évet az előbb felsoroltak szempontjából a lakosok pártpreferencia szerint 

eltérő módon értékelték. A kormánypárti szavazók egyértelműen pozitívabban ítélték 

meg mind az ország, mind a város, mind pedig saját élethelyzetük alakulását. Európa 

helyzetét negatívan látja mindkét szavazótábor, ám a kormánypárti szavazók szerint 

nagyobb mértékben romlott a kontinens helyzete az elmúlt évben. 

- Korábbi évekkel összehasonlítva folyamatosan javul az ország, a város és a személyes 

élethelyzet alakulásának megítélése a fehérvári lakosok körében. 

- A 2017-es évre vonatkozó várakozásokat illetően a lakosok leginkább Székesfehérvár 

és a saját személyes élethelyzetük további javulásában bíznak, ám az ország és a 

kontinens helyzetével kapcsolatban is inkább a bizakodás jellemző. 

- A várakozások szempontjából a kormánypárti szavazók bizakodóbbak. A korábbi évek 

eredményeivel összehasonlítva az ország és a város helyzetének alakulását évről évre 

pozitívabb várakozások kísérik, a személyes élethelyzet alakulása pedig a tavalyi 

évben mért értéket érte el idén is. 

 

VÉLEMÉNYEK AZ ELMÚLT ÉVRŐL 

Az új év beköszöntével kíváncsiak voltunk arra, hogy az emberek hogyan értékelték az elmúlt 

évet az azt megelőzőhöz képest. A megkérdezett válaszadók 43 százaléka vélte úgy, hogy 

Európa helyzete inkább romlott 2016-ban 2015-höz képest, 29 százalékuk szerint pedig 

erősen romlott. A kontinens helyzetét változatlannak tartja 14 százalékuk, 5 százalékuk szerint 

viszont inkbb javulás következett be az elmúlt egy évben. A bizonytalanok aránya 9 százalék. 

Az ország helyzetével kapcsolatban valamivel pozitívabban értékelték a válaszadók az elmúlt 

évet, 4 százalékuk szerint erősen javult, 32 százalékuk szerint pedig inkább javult az ország 
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helyzete 2016-ban az azt megelőző évhez képest. Inkább romlónak, vagy erősen romlónak 

összesen a válaszadók 22 százaléka ítéli a helyzetet, míg 11 százalékuk nem tudott választ 

adni a kérdésre. 

Székesfehérvár helyzetével kapcsolatban nagyon pozitívan vélekednek a lakosok. 2016-ban 

31 százalékuk szerint erősen, 47 százalékuk szerint pedig inkább javult a város helyzete 2015-

höz képest, 17 százalékuk szerint változatlan maradt, 3 százalékuk szerint inkább romlott, 

vagy erősen romlott, 2 százalékuk pedig nem tudta megmondani, hogy miként változott 

Székesfehérvár helyzete. 

Ami a személyes élethelyzetet illeti, a lakosság több, mint felének nem változott a helyzete 

2016-ban a korábbi évhez képest, 30 százalékuknak javult, 12 százalékuknak pedig romlott 

saját bevallásuk szerint. 
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Politikai pártpreferencia szerint az ország, és a személyes élethelyzetük alakulását illetően a 

kormánypárti szavazók értékelték pozitívnak a 2016-os évet az azt megelőzőhöz képest, míg 

Európa helyzetét mind a Fidesz, mind az ellenzéki szavazók romlónak ítélik 2015-höz képest. 

A város helyzetét mindkét tábor pozitívnak ítélte az előző évhez képest. 

 

 

 

Korábban 2012, 2014 és 2015 év végén is kérdeztük, hogy miként látják az elmúlt évet 2011-

hez, 2013-hoz, illetve 2014-hez képest. Az alábbi ábrán az akkori mérlegindex adatok kerülnek 

összehasonlításra a mostaniakkal. Látható, hogy 2012-ben az ország helyzete a lakosok 

szerint inkább romlott, mérlegindexen kifejezve -17 pontos átlagot mértünk körükben. 2014-

ben is hasonlóan vélekedtek a lakosok, ám ekkor valamelyest javult a helyzet megítélése, 

mérleg indexen kifejezve -10 pontos az átlagos érték. 2015-ben tovább javult az ország 

helyzetének megítélése az előző évhez képest, ennél az adatfelvételnél már -3-as 

mérlegindex-pontszámot mértünk. A 2016-os évben további javulást érzékeltek a lakosok az 

ország helyzetében, ekkor már +8 pontot ért el az index értéke.  
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Székesfehérvár helyzetét 2012-ben inkább változatlannak ítélték 2011-hez képest, 

mérlegindexen 1 pontos értéket kapott, ezzel szemben 2014-ben már javulónak értékelték a 

város helyzetét 33 pontos az átlaguk a mérlegindexen, míg 2015-ben 37 pontra emelkedett ez 

az érték. A legutóbbi adatfelvétel eredménye az eddigiekhez képest kiemelkedően magas a 

város helyzetével kapcsolatban, 53 pontos az index értéke, vagyis tovább javult 

Székesfehérvár helyzetének megítélése. A személyes élethelyzetüket 2012-ben még 

romlónak értékelték az előző évhez képest, 2014-ben pedig közel változatlannak, a 

mérlegindex pontszáma itt -3. 2015-ben már pozitívvá vált az index pontszáma, ekkor 4-es 

értéket mértünk, a 2016-os évre vonatkozóan pedig tovább emelkedett 10 pontra. 

 

 

 

Háttérváltozókkal összevetve a 2016-os év értékelését mérlegindexen, látható, hogy Európa 

helyzetét mind a férfiak, mind a nők romlónak tartják 2015-höz képest, míg Székesfehérvár 

helyzetét egyaránt javulónak. Az ország és személyes élethelyzetüket a férfiak 2015-höz 

képest valamelyest pozitívabbnak ítélik meg 2016-ban, mint a nők.  
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Életkor szerint vizsgálva a kérdést látható, hogy Európa helyzetét negatívan értékelték 

mindegyik korosztályban 2016-ban az előző évhez képest, míg az ország helyzetét a 

középkorúak változatlannak tartják, estükben -2 pontos átlagot mértünk a mérlegindexen. Az 

idősebbek és a fiatalabbak inkább inkább javulónak látják az elmúlt évet, náluk +11, illetve +12 

pont az átlag. A város helyzetével kapcsolatban mindegyik korosztály pozitívan vélekedik, míg 

a személyes élethelyzetüket tekintve a fiatalabb korosztály ítélte a legpozitívabbnak az elmúlt 

évben. Iskolai végzettség szerint Európa helyzetét a diplomával rendelkező válaszadók tartják 

a leginkább romlónak 2015-höz képest. Az ország helyzetét az érettségizettek inkább 

változatlannak tartják, míg város helyzetét illetően a magasabb végzettségűek inkább javuló 

tendenciát láttak 2016-ban az azt megelőző évhez képest. Személyes élethelyzetüket tekintve 

a diplomával rendelkezők és az érettségivel nem rendelkezők egyaránt minimális javulást, míg 

az érettségivel rendelkezők nem érzékeltek változást 2016-ban. 

 

Változó Kategória 
Európa 
helyzete 

Az ország 
helyzete 

Székesfehérvár 
helyzete 

Személyes 
helyzete 

Nem 
Férfi -55 11 49 14 

Nő -51 6 55 7 

Korcsoport 

18-44 év -58 12 54 16 

45-59 év -52 -2 52 3 

60 év és 
idősebb 

-47 11 50 7 

Iskolai 
végzettség 

Nincs 
érettségije 

-46 15 44 13 

Érettségizett -53 2 50 6 

Diplomás -57 13 62 14 

Pontszám -100 és +100 közötti mérleg indexen 
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JÖVŐRE VONATKOZÓ VÁRAKOZÁSOK 

Az újév beköszöntével megkérdeztük a válaszadókat arról is, hogy mit vár a 2017-es évtől. 

Európa helyzetével kapcsolatban 39 százalékuk számít valamilyen mértékű javulásra, 16 

százalékuk szerint változatlan marad a helyzet, míg 20 százalékuk valamilyen szintű romlásra 

számít az előttünk álló évben. Az ország helyzetével kapcsolatban 54 százalékuk javulást vár 

az előttünk álló évben, 19 százalékuk szerint nem fog változni a helyzet, 6 százalékuk szerint 

romló tendencia fog érvényesülni, 21 százalékuk pedig bizonytalan a kérdést illetően. A város 

helyzetével kapcsolatban 76 százalékuk szerint erősen, vagy inkább javulni fog a helyzet 

2017-ben, 12 százalék szerint változatlan marad, 2 százalékuk szerint inkább romlani fog, 10 

százalékuk pedig nem tudja eldönteni a kérdést. Ami a személyes élethelyzetet illeti, 61 

százalékuk javulást vár 2017-ben, 23 százalékuk szerint nem lesz változás, 5 százalékuk 

szerint romlani fog, 11 százalékuk pedig nem tudta eldönteni.  
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Politikai pártpreferencia szerint a kormánypárti szavazók várakozásai pozitívabbak a 2017-es 

évvel kapcsolatban, szerintük mind Európa, mind az ország, mind a város helyzete, valamint 

a személyes élethelyzetük is javulni fog az előttünk álló évben. Az ellenzéki szavazók 

mindegyik kérdést illetően mérsékeltebb javulásban bíznak, leginkább a város helyzetével 

kapcsolatban tekintenek optimistán a jövőbe. 

 

 

 

A 2012-ben végzett kutatás során a lakosok 2013-ra az ország helyzetét romlónak jósolták, 

ezzel szemben 2015-re javuló tendenciát vártak, ami 2016-ra vonatkozóan is megmaradt. 

2017-re további javulásra számítanak a fehérvári lakosok. Ugyanez a folyamatosan erősödő 

pozitív várakozás mondható el Székesfehérvár helyzetével kapcsolatban is, míg a személyes 

élethelyzetet tekintve 2017-re vonatkozóan egy pontot csökkent az index értéke, míg korábban 

a 2016-ra vonatkozó várakozások esetében +4-es értékről +34-es értékre emelkedett az index 

pontszáma az élethelyzetükkel kapcsolatban. 
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Háttérváltozókkal összevetve a 2017-es évre vonatkozó várakozásokat mérlegindexen, 

látható, hogy a nők Európa helyzetét illetően pozitívabbnak látják az előttünk álló évet, míg 

Székesfehérvár helyzetének megítélést illetően figyelhető meg a legkisebb eltérés a két nem 

között. Életkor szerint a fiatalabbak optimistábban látják a 2017-es évet mind Európa, mind az 

ország, mind pedig a város helyzetének alakulását illetően, míg személyes élethelyzetüket 

tekintve inkább a középkorúak az optimistábbak. Iskolai végzettségüket tekintve a 

legpozitívabban a diplomával rendelkezők vélekednek, Európa és a személyes élethelyzetével 

kapcsolatban, ami a 2017-es évet illeti, míg az ország és a város helyzetének megítélésével 

kapcsolatban eszerint a háttérváltozó szerint sem figyelhető meg számottevő különbség a 

válaszadók között. 
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Változó Kategória 
Európa 
helyzete 

Az ország 
helyzete 

Székes-
fehérvár 
helyzete 

Személyes 
helyzete 

Nem 
Férfi 7 33 45 37 

Nő 17 30 48 29 

Korcsoport 

18-44 év 6 30 47 29 

45-59 év 8 23 37 34 

60 év és idősebb 17 34 48 27 

Iskolai 
végzettség 

Nincs 
érettségije 

3 32 44 36 

Érettségizett 11 30 48 29 

Diplomás 19 34 47 38 

Pontszám -100 és +100 közötti mérleg indexen 

 

DEMOGRÁFIAI MEGOSZLÁS 

 

Változó Kategória % Összesen 

Nem 
Férfi 47 

100 
Nő 53 

Korcsoport 

18-44 év 47 

100 45-59 év 25 

60 év és idősebb 28 

Iskolai végzettség 

nincs érettségi 21 

100 érettségizett 46 

diplomás 33 
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