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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 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.
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A nyári kulturális rendezvények látogatottsága
Székesfehérvár a korábbi évekhez hasonlóan idén nyáron is több rendezvénnyel várta a turistákat és a
városlakókat egyaránt június elejétől augusztus végéig. A Zichy ligetben július és augusztus vasárnap
estéin térzene várta az érdeklődőket, augusztus hétvégéin történelmi kavalkáddal lehetett találkozni a
belvárosban, minden hónap harmadik szombatján Turista Nap volt, amikor ingyenes idegenvezetéssel
ismerhette meg bárki a város különböző részleteit és ritkán látható érdekességeit. A hagyományokhoz hűen
idén is augusztus 15-20. között került megrendezésre a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál és
augusztus 19-én az Öreghegyi Mulatságok. A székesfehérvári felnőtt lakosok közül legtöbben a XV. Királyi
Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválon vettek részt, 44 százalékuk látogatott el a fesztivál valamely
programjára. A fehérváriak 16 százaléka ott volt a 19. Öreghegyi Mulatságon is, és körülbelül minden
hetedik lakos találkozott a Történelmi kavalkáddal a belvárosban és hallgatott a Zichy ligetben nyáresti
koncertet. A város nevezetességeit bemutató Turista Napra a többi rendezvényhez képest kevesebben
voltak kíváncsiak a városlakók, azonban a felnőtt lakosság 3 százaléka ezen is részt vett.

Nyári rendezvényeken való részvételi arány (2010)
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A rendezvényeken résztvevőknek a fenti programok alapvetően tetszettek, mindegyikkel
kapcsolatban pozitív véleményt fogalmaztak meg. Leginkább a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
és a Történelmi kavalkád tetszett a fehérváriaknak, de szinte ugyanilyen arányban nyilvánították ki
tetszésüket a Zichy ligeti koncertekkel kapcsolatban is. Az Öreghegyi Mulatságok és a Turista Nap
programjai ugyanolyan mértékben arattak sikert, százfokú skálán 75 pontot értek el ezek a rendezvények.

Mennyire tetszettek Önnek az alábbi rendezvények?

Királyi Napok Néptáncfesztivál

88

Történelmi kavalkád a belvárosban

87
83

Zichy ligeti koncertek

Öreghegyi Mulatságok

75

Fehérvári turista nap

75
pontszám százfokú skálán

Királyi Napok Néptáncfesztivál megítélése
A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy a nemzetközi programnak számító Királyi Napok
Néptáncfesztiválról a fehérvári lakosok honnan szereztek elsősorban tudomást, milyen információs
csatornákon keresztül szereztek róla információt. Ahogy korábban is láttuk, a lakosok több mint 40
százaléka személyesen részt vett rajta, egynegyedük elsősorban újságból, tévéből vagy rádióból szerzett
róla tudomást, minden tizedik lakos a barátjától vagy ismerősétől, 8 százalékuk pedig szórólapokon vagy
plakáton látott róla információt.
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Ön elsősorban honnan szerzett információt a Királyi
Napok Néptáncfesztivál rendezvényeiről?

személyesen részt
vettem rajta

sehonnan sem

44%

12%
8%

szórólapokból, plakátokból

10%

ismerőstől, baráttól

26%

újságból, tévéből, rádióból

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten

A fehérváriak túlnyomó többsége szerint a város szempontjából fontos rendezvény ez a hagyományos
néptáncfesztivál, 90 százalékuk szerint fontos program Székesfehérvár életében, mindössze 4 százalékuk
gondolkodik erről másképpen, 6 százalék pedig bizonytalan.

Ön szerint mennyire fontos rendezvény a Királyi Napok
Néptáncfesztivál a város életében?
inkább nem
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nem tudja
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A különböző alcsoportokat részletesebben vizsgálva kiderül, hogy a nőknek, a középkorosztályba
tartozóknak és a magasabb iskolai végzettségűeknek valamivel jobban tetszett az idei fesztivál. A város
életében betöltött szerepét tekintve lényeges különbségek nem tapasztalhatóak az egyes társadalmi
csoportokban, egyedül az iskolai végzettség tekintetében látható különbség, az alacsonyabb iskolai
végzettségűek nem tartják olyan fontosnak a rendezvényt a város életében, mint az érettségivel és
diplomával rendelkező lakosok.
Változó

Nem

Kategória

Férfi
Nő
Korcsoport 18-34 év
35-59 év
60 év és
idősebb
Iskolai
nincs
végzettség érettségi
Érettségizett
diplomás
Átlag

Menyire tetszett a Királyi Napok
Néptáncfesztivál?
(pont százas skálán)
83
92
83
93

Ön szerint mennyire fontos
rendezvény a Királyi Napok
Néptáncfesztivál a város életében?
(pont százas skálán)
86
87
87
88

85

83

83

77

90
90
88

90
89
87
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Demográfiai megoszlás

Változó

Kategória

Nem

%

Férfi
Nő
18-34 év
35-59 év
60 év és idősebb
nincs érettségi
érettségizett
diplomás

Korcsoport
Iskolai végzettség

Összesen

47
53
34
44
22
24
45
31

100
100

100

14
9

15

11
10
1

12
3

2

8

13

4

3

8

17
5

7

16

6

18
19
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