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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 

 



 

 

TÉRKÉPJEGYZÉK 
 
1. Választókerületi térképek 4.O.
 
Felnőtt lakosok száma az egyes kerületekben 5.O.
Öregedési index 6.O.
Függőségi index 7.O.
Ifjúsági index 8.O.
18 éven aluliak százalékos aránya 9.O.
18-29 évesek százalékos aránya 11.O.
30-59 évesek százalékos aránya 11.O.
60 éves és idősebbek százalékos aránya 12.O.
ÉFOÉSZ tagok száma ezer felnőtt lakosra vetítve 13.O.
Autisták száma ezer felnőtt lakosra vetítve 14.O.
SINOSZ tagok száma ezer felnőtt lakosra vetítve 15.O.
Vakok száma ezer felnőtt lakosra vetítve 16.O.
Mozgáskorlátozottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve 17.O.
Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesületének tagja ezer felnőtt lakosra vetítve 18.O.
SZETA táborban résztvevők száma ezer felnőtt lakosra vetítve 19.O.
Máltai Szeretetszolgálat élelmiszeradományát kapottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve   20.O.
Máltai Szeretetszolgálat ruha adományát kapottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve   21.O.
Máltai Szeretetszolgálat bútor adományát kapottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve   22.O.
Távhő díjhátralékosok száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 23.O.
Távhő díjhátralék összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 24.O.
Lakbér hátralékosok száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 25.O.
Lakbér hátralék összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 26.O.
Kilakoltatások száma (család) ezer felnőtt lakosra vetítve 27.O.
Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 28.O.
Kifizetett lakásfenntartási támogatás összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 29.O.
Rendszeres létfenntartási támogatásban részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 30.O.
Kifizetett rendszeres létfenntartási támogatás összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 31.O.
Rendszeres szociális segélyezettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve  32.O.
Kifizetett rendszeres szociális segély összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 33.O.
Aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesítettek száma (fő) ezer felnőttre vetítve 34.O.
Aktív korúak rendszeres szociális segélyére kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőttre vetítve 35.O.
Átmeneti szociális segélyben részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 36.O.
Kifizetett átmeneti segély összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakora 37.O.
DDGÁZ-hoz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 38.O.
DDGÁZ-hoz utalt átmeneti segély összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 39.O.
SZÉPHŐ-höz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 40.O.
SZÉPHŐ-höz utalt átmeneti segély összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 41.O.
Vízműhöz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 42.O.
Vízműhöz utalt átmeneti segély összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 43.O.
ÉDÁSZ-hoz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 44.O.
ÉDÁSZ-hoz utalt átmeneti segély összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 45.O.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesültek (fő) ezer felnőttre vetítve 46.O.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatására kifizetett összeg  (ezer Ft) ezer felnőttre 47.O.
Krízis segélyben részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 48.O.
Krízis segélyre kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 49.O.



 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 50.O.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőttre vetítve 51.O.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 52.O.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőttre vetítve 53.O.
Emelt összegű családi pótlékban részesülők száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 54.O.
Gyermeknevelési támogatásban részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 55.O.
Gyermeknevelési támogatásra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 56.O.
Iskolai étkezési térítési díj támogatásban részesülők (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 57.O.
Gyermektartási díj  megelőlegezésében részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 58.O.
Gyermektartási díj  megelőlegezésére fordított összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 59.O.
Gyermekjóléti Szolgálat klienseinek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 60.O.
Családsegítő Szolgálat klienseinek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 61.O.
Mozgássérültek közlekedési hozzájárulására kifizetett összeg (Ft) ezer felnőttre vetítve 62.O.
Gyógyszertámogatásban részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 63.O.
Gyógyszertámogatásra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 64.O.
Alanyi ápolási díjban részesülők száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 65.O.
Alanyi ápolási díjra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 66.O.
Ápolási díjban részesülők száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 67.O.
Ápolási díjra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 68.O.
Temetési segélyben részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 69.O.
Temetési segélyre kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 70.O.
Hamvasztásos temetési hozzájárulásban részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra 71.O.
Hamvasztásos temetési hozzájárulásra kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra 72.O.
Hadigondozottak száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 73.O.
Hadigondozottak ellátására kifizetett összeg (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 74.O.
Bevonulási segélyben részesített fiatalok száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 75.O.

 
2. Szavazóköri térképek 76.O.
 
Öregedési index 77.O. 
Függőségi index 78.O.
Ifjúsági index 79.O.
18 éven aluliak százalékos aránya 80.O.
18-29 évesek százalékos aránya 81.O.
30-59 évesek százalékos aránya 82.O.
60 éves és idősebbek százalékos aránya 83.O.
ÉFOÉSZ tagok száma ezer felnőtt lakosra vetítve 84.O.
Autisták száma ezer felnőtt lakosra vetítve 85.O.
SINOSZ tagok száma ezer felnőtt lakosra vetítve 86.O.
Vakok száma ezer felnőtt lakosra vetítve 87.O.
Mozgáskorlátozottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve 88.O.
Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesületének tagja ezer felnőtt lakosra vetítve 89.O.
SZETA táborban résztvevők száma ezer felnőtt lakosra vetítve 90.O.
Máltai Szeretetszolgálat élelmiszeradományát kapottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve   91.O.
Máltai Szeretetszolgálat ruha adományát kapottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve   92.O.
Máltai Szeretetszolgálat bútor adományát kapottak száma ezer felnőtt lakosra vetítve   93.O.
Távhő díjhátralékosok száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 94.O.
Távhő díjhátralék összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 95.O.
Lakbér hátralékosok száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 96.O.
Lakbér hátralék összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 97.O.



 

 

Lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 98.O.
Kifizetett lakásfenntartási támogatás összege (ezer Ft) ezer felnőtt lakosra vetítve 99.O.
Kilakoltatások száma (család) ezer felnőtt lakosra vetítve 100.O.
Rendszeres létfenntartási támogatásban részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 101.O.
Rendszeres szociális segélyezettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve  102.O.
Aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesítettek száma (fő) ezer felnőttre vetítve 103.O.
Átmeneti szociális segélyben részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 104.O.
DDGÁZ-hoz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 105.O.
SZÉPHŐ-höz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 106.O.
Vízműhöz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 107.O.
ÉDÁSZ-hoz utalt átmeneti segélyben részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 108.O.
Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesültek (fő) ezer felnőttre vetítve 109.O.
Krízis segélyben részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 110.O.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 111.O.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesültek (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 112.O.
Emelt összegű családi pótlékban részesülők száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 113.O.
Gyermeknevelési támogatásban részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 114.O.
Iskolai étkezési térítési díj támogatásban részesülők (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 115.O.
Gyermektartási díj  megelőlegezésében részesültek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 116.O.
Gyermekjóléti Szolgálat klienseinek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 117.O.
Családsegítő Szolgálat klienseinek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 118.O.
Mozgássérültek közlekedési hozzájárulására kifizetett összeg (Ft) ezer felnőttre vetítve 119.O.
Alanyi ápolási díjban részesülők száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 120.O.
Ápolási díjban részesülők száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 121.O.
Temetési segélyben részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 122.O.
Hamvasztásos temetési hozzájárulásban részesítettek száma (fő) ezer felnőtt lakosra 123.O.
Hadigondozottak száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 124.O.
Bevonulási segélyben részesített fiatalok száma (fő) ezer felnőtt lakosra vetítve 125.O.
 
 


