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A kutatás háttere és módszertana
Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo Nonprofit Network Helyi Demokrácia 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 15. hullámra 2012. december 14-17. 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 a 2013-as Szent István emlékév, a jövőre vonatkozó várakozások, a
buszközlekedés, a közeledő Karácsony, a Fehérvári Civil Központ ismertségét valamint a lakosok politikai
preferenciáit mérte fel. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák elérhetők a www.echosurvey.hu
honlapon.

2

Fehérvári Civil Központ ismertsége

A fehérvári felnőtt lakosság 43 százaléka hallott arról, hogy Székesfehérváron a volt Technika Házában
Civil Központ működik, a férfiak közül néhány százalékkal többen, mint a nők, korosztály szerint pedig főleg
a 35-59 év közöttiek, valamint a 18-34 év közöttiek. Iskolai végzettség szerint a diplomások 61 százaléka,
az érettségizettek 42 százaléka, míg az érettségivel nem rendelkezők 37 százaléka hallott már a Fehérvári
Civil Központról.

Akik hallották már a Civil Központ működéséről, 24 százalékuk járt már a Fehérvári Civil Központban, a
teljes lakosság arányában nézve ez azt jelenti, hogy minden tizedik fehérvári lakos megfordult már legalább
egyszer ebben az intézményben.
A részletesebb adatokat nézve megállapítható, hogy a férfiak, a 35-59 év közöttiek és a diplomások
látogatják nagyobb arányban a Fehérvári Civil Központot.
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Leginkább adomány átvétele céljából keresték fel az intézményt azok, akik már jártak a Civil Központban,
de ezen kívül kiállítás, kreatív est, farsang illetve jótékonykodás céljából is megfordultak benne.

Demográfiai megoszlás

Változó
Nem
Korcsoport

Iskolai végzettség

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

%
47
53
32
46
22
41
42
17

Összesen
100
100

100
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Felnőtt lakosok száma az egyes választókerületekben
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