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A kutatás háttere és módszertana
Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo Nonprofit Network 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, 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 került sor, azóta igyekszünk havonta vagy
kéthavonta újra lebonyolítani a kutatást. A 11. hullámra 2012. január 20-22. között került sor, az Echo
Innovációs Műhely adatfelvételi részlege 300 fős reprezentatív telefonos kutatást végzett Székesfehérvár
felnőtt lakossága körében ebben a hónapban is. 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.
A mostani Alba Radar kutatás részben a Székesfehérvárra tervezett Kisebbségi Kulturális
Központtal kapcsolatos lakossági véleményekre koncentrált, részben pedig egy másik nagy témakörben, a
házassággal kapcsolatos lakossági attitűdöket igyekezett megismerni, de kitért hazánk EU tagságának
támogatottságára és a Videoton labdarúgó csapat megítélésre is. A korábbi kutatási eredmények és
vizsgált témák elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon.
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A Kisebbségi Kulturális Központ támogatottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a székesfehérvári 5528
hrsz-ú, üzem megjelölésű 8147 m2 nagyságú, valóságban 8000 Székesfehérvár, Tobak utca 27. szám
alatti belterületi ingatlan, ismertebb nevén a Bőrgyár. Az ingatlant korábban az AGÓRA projekt keretében
kulturális központ kialakítására kívánta az önkormányzat hasznosítani. A projekttől időközben elállt az
önkormányzat forráshiány miatt. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium valamint az Országos Roma
Önkormányzat képviselőivel folytatott egyeztetések szerint a TIOP keretén belül az Országos Roma
Önkormányzatnak szándékában áll egy Roma Kulturális Központ létrehozása. A Roma Kulturális Központ
létrehozásához - Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról szóló 1496/2011. (XII.27.) számú
kormányhatározatra figyelemmel – az önkormányzat tulajdonában lévő Bőrgyár alkalmas lenne.
Amennyiben az önkormányzat biztosítja, azaz használatba adja a székesfehérvári 5528 hrsz-ú ingatlant a
Központ létrehozása céljából az Országos Roma Önkormányzat részére, az ingatlan átépítésének és
felújításának költsége nem terheli önkormányzatot.

A 2012. január 19-i városi közgyűlésen a székesfehérvári önkormányzati képviselők döntöttek arról,
hogy a város nem adja át a Bőrgyárat, hogy ott kisebbségi kulturális központ létesüljön. A tárgyalások során
kiderült, hogy a vagyonhasznosítási törvény értelmében ingyenesen nem lehet átadni az ingatlant illetve a
jelenlegi körülmények ismeretében, a projekt megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos tisztázatlan
kérdések miatt nem támogatta az ingatlan használatba adását a testület. A közgyűlés előtt a Jobbik és egy
civil szervezet is tiltakozott a Városháza előtti téren azért, hogy ne legyen kisebbségi kulturális központ a
Bőrgyárban.
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A viszonylag hirtelen előkerült és a város nyilvánossága előtt korábban teljesen ismeretlen
projektről alig néhány nap leforgása alatt a lakosok kétharmada értesült Székesfehérváron, a közvéleményt
aktívan foglalkoztató téma lett. Az átlagnál is nagyobb arányban értesültek a férfiak, a középkorúak és
különösen az aktívabb információkereső diplomás lakosok, az utóbbi társadalmi csoport közel 90 százaléka
hallott tervezett Kisebbségi Kulturális Központról.

Hallott Ön arról, hogy Székesfehérváron a Bõrgyár helyén
Kisebbségi Kulturális Központot tervezett létrehozni a kormány?

igen

68%
32%
nem

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

Hallott Ön arról, hogy Székesfehérváron a Bőrgyár helyén Kisebbségi Kulturális
Központot tervezett létrehozni a kormány?
Változó
Nem
Korcsoport
Iskolai
végzettség

Kategória
Férfi
Nő
18-34 év
35-59 év
60 év és idősebb
nincs érettségi
Érettségizett
Diplomas

Igen
%
77
23
60
74
65
44
75
88

Nem
%
59
41
40
26
35
56
25
12
Százalékos megoszlás
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A lakosok alapvetően nyitottak arra, hogy megismerjék az itt élő kisebbségek kultúráját, a
megkérdezettek 16 százaléka szerint nagyon fontos, további 50 százalékuk szerint inkább fontos, hogy a
Fehérváron élők megismerjék az itt élő kisebbségek kultúráját. Inkább elutasító véleményt fogalmazott meg
18 százalék, s határozattan elutasítónak csupán minden tizedik fehérvári tekinthető. A kérdésben a
bizonytalanok aránya is alacsony, alig 5 százalék.

Ön szerint mennyire fontos, hogy a Fehérváron élõk megismerjék az
itt élõ kisebbségek kultúráját?

inkább igen

51%

18%

inkább nem

10%
16%

nagyon

egyáltalán nem
5%

nem tudja

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

Ha részletesebben is megvizsgáljuk a válaszokat az egyes demográfiai csoportok szerint, akkor azt
tapasztaljuk, hogy a leginkább megosztotta ebben a kérdésben a fiatalok, körükben a legmagasabb azok
aránya akik szerint nagyon fontos megismerni a kisebbségek kultúráját (24 százalék) de az elutasítók és a
bizonytalanok aránya is átlag feletti körükben. Az iskolai végzettség hatása is erős, jellemzően az
érettségivel nem rendelkezők (!) tűnnek a leginkább nyitottnak, míg a megkérdezetett diplomások a
legkevésbé. Ez elsősorban az életkor és az iskolai végzettség sajátos magyar összefüggései miatt van, az
idős népesség általános képzettsége alacsonyabb, mint a fiataloké, az idősek pedig nyitottabbak. Ha a
kapott adatokat egy százfokú skálára számoljuk át, ahol a 0 pont a teljes elutasítást, a 100 pedig a teljes
egyetértés jelenti, akkor a városi átlag 59 pont, mely nemek szerint nem mutat nagy eltérést, de míg a
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fiataloknál 54, a középkorúaknál pedig 59 pont, addig a 60 éven felüliek körében már 63 pont. Az iskolai
végzettséggel mindez fordított tendenciát mutat, míg az érettségivel nem rendelkezők körében 64 pont
mérhető, addig az érettségizettek körében 60, a diplomások esetében pedig csak 49 pont az egyetértés
mértéke, vagyis legkevésbé ők gondolják, hogy fontos lenne, hogy a Fehérváron élő lakosok megismerjék
az itt élő kisebbségek kultúráját.

Ön szerint mennyire fontos, hogy a Fehérváron élõk megismerjék az
itt élõ kisebbségek kultúráját?
100%

7
12

80%
60%
40%

4
11
11

5
6
11

34
63

64

12

14

36-59 évesek

60 felettiek

23

nem tudja
egyáltalán nem
inkább nem
inkább igen
nagyon

20%
24
0%

35 év alattiak

Székesfehérváron 2010 őszén tíz bejegyzett kisebbség alakíthatott kisebbségi önkormányzatot:
német, ukrán, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, cigány, horvát, örmény, lengyel kisebbségek. A tervezett
Kisebbségi Kulturális Központ lakossági támogatottságát kétféle kérdéssel próbáltuk mérni, az egyik
esetben valamennyi kisebbség kultúráját bemutató központként, a másik esetben pedig a legnagyobb
kisebbség, a cigányság kultúrájára koncentrálva kérdeztük a lakossági véleményeket. Arra a kérdésre,
hogy mennyire ért Ön egyet azzal, hogy Székesfehérváron olyan Kisebbségi Kulturális Központ jöjjön létre,
amely valamennyi itt élő kisebbség (német, ukrán, ruszin, szerb, szlovák, cigány, horvát, örmény stb.)
kultúráját bemutatja, a lakosok erős megosztottságát mértük, 46 százalékuk inkább támogató, 49
százalékuk pedig elutasító állásponton van, a bizonytalanok aránya 5 százalék. Mindez százfokú skálán 38
pontos enyhe elutasítást jelent átlagosan, mely a fiatalok körében még alacsonyabb támogatottságot takar,
29 ponttal, szemben az idősek körében mérhető 46 ponttal.
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Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy Székesfehérváron olyan Kisebbségi Kulturális
Központ jöjjön létre, amely valamennyi itt élõ kisebbség (német, ukrán, ruszin, szerb,
szlovák, cigány, horvát, örmény stb.) kultúráját bemutatja?
inkább nem
10%
39%

inkább igen

egyáltalán nem

39%
6%

5%

nagyon

nem tudja

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

És mennyire ért Ön egyet azzal, hogy Székesfehérváron Roma Kisebbségi Kulturális
Központ jöjjön létre?
egyáltalán nem
75%

14%

9% 2%

inkább nem
inkább igen

nagyon

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten
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Ha a kérdést csak a roma kultúrára szűkítjük, határozott és egyértelmű lakossági elutasítást mutatat
a beruházással kapcsolatban a lakosság, arra a kérdésre ugyanis, hogy „mennyire ért Ön egyet azzal, hogy
Székesfehérváron Roma Kisebbségi Kulturális Központ jöjjön létre?” a fehérvári lakosok 75 százaléka
válaszolta, hogy egyáltalán nem és további 14 százalékuk is inkább elutasító, míg mindössze 11
százaléknyi válaszadó kis mértékű támogatását bírná egy ilyen beruházás. Mindez 100 fokú skálán, ahol a
0 teljes elutasítás, a 100 pedig a teljes támogatottság mutatja, a beruházás támogatottsága mindössze 12
pontos átlag, mely az érettségivel nem rendelkezők körében 8 pont, de a diplomások körében is csak 19
pont.

Mennyire ért Ön egyet azzal, hogy Székesfehérváron olyan Kisebbségi Kulturális Központ
jöjjön létre, amely valamennyi itt élő kisebbség (német, ukrán, ruszin, szerb, szlovák,
cigány, horvát, örmény stb.) kultúráját bemutatja?
És mennyire ért Ön egyet azzal, hogy Székesfehérváron Roma Kisebbségi Kulturális
Központ jöjjön létre?
Változó
Nem
Korcsoport
Iskolai
végzettség

Kategória
Férfi
Nő
18-34 év
35-59 év
60 év és idősebb
nincs érettségi
Érettségizett
Diplomas

Általános Kisebbségi
Kulturális Központ
támogatottsága
40
36
29
40
46
39
38
35

Roma Kisebbségi
Kulturális Központ
támogatottsága
11
13
12
11
16
8
11
19
Pontszám százfokú skálán
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A Kisebbségi Kulturális Központ várt hatása

Egy új intézmény megjelenése, különösen, ha olyan érzékeny kulturális területet céloz mint a kisebbségek
helyzete hatással lehet a város, illetve a városrész életére.
A Központ létrehozásának célja a roma kultúra kincseinek összegyűjtése és hozzáférhetővé
tétele, a roma kultúra építő képzések, valamint közösségi tevékenységek és rendezvények és gyermekés ifjúsági programok lebonyolítására alkalmas intézmény létrehozása. A Központ Székesfehérváron
történő létrehozása a város és az önkormányzat számára is előnyös, hiszen itt jöhetne létre az országban
egyedül álló, európai színvonalú, a roma kultúrának otthon adó létesítmény, és a jelenleg igen rossz
állapotú ingatlan teljes egészében felújításra és átépítésre kerülne.

Ön szerint ha megépülne Fehérváron a Kisebbségi Kultrális Központ
annak milyen hatása lenne az alábbiakra…
csökkenne

nõvekedne

idelátogató külföldi turisták száma

-23

idelátogató hazai turisták száma

-25
-38

a város jó híre

71

a romák száma a városban

8

a romák munkához jutási esélye

48

a romákkal szembeni elõítéletek

74

közbiztonsági problémák a városban

-40

-20

0

20

40

60

80

vélt hatás -100 és +100 közötti skálán

A lakosok véleménye szerint azonban sok pozitív hatása nem lenne a beruházásnak a város
életére, minden harmadik fehérvári úgy véli, hogy a beruházás hatására csökkenne a város jó híre,
negatív hatással lenne az idelátogató hazai és külföldi turisták számára, elsősorban azért mert attól
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tartanak, hogy a beruházás hatására megnő a romák száma a városban, romlik a közbiztonság és attól is
tartanak, hogy a központ nyomán nemhogy csökkenne, hanem inkább nőni fog a romákkal szembeni
előítélet Székesfehérváron.
A lakosok kb. 40 százaléka szerint turizmusra illetve a város hírnevére és az előítéletek
alakulására várhatóan nem lenne hatással a Kisebbségi Kulturális Központ. Abban viszont teljes
konszenzus van, hogy a közbiztonsági problémák növekednének, 72 százalék véli így.
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Demográfiai megoszlás
Az adatfelvételben résztvevők demográfiai megoszlása az alábbiak szerint alakult az Alba Radar e havi
adatfelvételében:
Változó

Kategória

Nem
Korcsoport
Iskolai végzettség

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

%
47
53
33
46
22
33
45
22

Összesen
100
100

100

Felnőtt lakosok száma az egyes választókerületekben
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