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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 valamint a lakosok politikai preferenciáit mérte fel. A korábbi 

kutatási eredmények és vizsgált témák elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 



 3

 
Az emlékév lakossági ismertsége 

 

 

A megemlékezések és az évfordulók sorában a 2013-as év kivételes esztendő a székesfehérváriak 

számára. Államalapító királyunk, Szent István halálának 975. évfordulója alkalmából, életműve előtt 

tisztelegve, a 2013-as esztendőt Székesfehérvár városa emlékévvé nyilvánította. 

A fehérvári felnőtt lakosság 22 százaléka halott arról, hogy 2013-ban Székesfehérváron emlékév 

lesz, nemek között nem láthatunk különbséget ebben a tekintetben, azonban kor szerint nagyobb eltérések 

tapasztalhatóak. Amíg a 18-34 év közötti korosztály 16 százaléka, valamint a 60 éven felüliek 17 százaléka 

hallott az emlékévről, addig a 35-59 évesek 28 százaléka tud arról, hogy az idei év különleges év 

Székesfehérvár számára. 

Iskolai végzettség szerint vizsgálva a lakosok informáltságát látható, hogy a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők nagyobb arányban hallottak az emlékév megtartásáról, az érettségivel nem 

rendelkezők 17 százaléka, az érettségizettek 20 százaléka, illetve a diplomások 39 százaléka hallott erről 

az eseménysorozatról. 

 

Hallott Ön arról, hogy 2013-ban Székesfehérváron 
emlékév lesz? 
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Akik hallottak arról, hogy a 2013-as esztendő emlékév lesz a városban, néhány kivételtől eltekintve 

helyesen tudják, hogy Szent Istvánról emlékezik meg a város, mindössze ketten-hárman említették azt, 

hogy az Árpád-házi királyoknak illetve Szent Imrének állít tiszteletet a város. 

A lakosok közel egyharmada teljes mértékben egyetért azzal, hogy a 2013-as esztendőt 

Székesfehérvár városa Szent István emlékévvé nyilvánította, további 46 százalék inkább egyetért, míg az 

ezt elutasítók aránya 4 százalék, illetve 19 százalékuk nem tudja eldönteni ezt a kérdést. 

 

Ön egyetért azzal, hogy a 2013-as esztendőt 
Székesfehérvár városa Szent István emlékévvé 

nyilvánította?
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Az egyes társadalmi alcsoportokat részletesen vizsgálva megállapítható, hogy a nők, a 35-59 évesek és a 

diplomával rendelkezők nagyobb arányban értenek egyet az emlékév gondolatával illetve 

megszervezésével. 

Az emlékév megszervezésével egyetértők elsősorban azért vannak ezen a véleményen, mert 

véleményük szerint fontos ilyen dolgokra emlékezni a tisztelet miatt, jelentős történelmi eseményt meg kell 

ünnepelni, a város szempontjából fontos szerepe volt Szent Istvánnak, valamint az idegenforgalom és a 

település ismertsége szempontjából is fontos lehet egy ilyen eseménysorozat. 

Az emlékév megtartását elutasítók félnek attól, hogy sok pénzébe kerül a városnak, illetve szerintük 
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vannak fontosabb dolgok is, amelyekkel foglalkozni kellene. 

 

Ön egyetért azzal, hogy a 2013-as esztendőt 
Székesfehérvár városa Szent István emlékévvé 

nyilvánította?
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Emlékévvel egyetértők 
Fontos emlékezni 
Kell emlékezni ilyen fontos eseményre, de biztos 
sokba fog kerülni 
Fontos esemény 
Fontos történelmi eseményt meg kell ünnepelni 
Fontos ilyenre emlékezni 
Jelentős eseményt meg kell ünnepelni 
Fontos megünnepelni egy ilyen jelentős eseményt 
Magyarország és fehérvár életében fordulópont 
volt -fontos emlékezni 
Azért, mert fontos esemény a magyar 
történelemben Szt.István élete 
Fontos megemlékezni hazánk kiemelkedő alakjára 
Fontos történelmi alak hazánk életében 
Első magyar királyunkat ünnepelnénk 
Szép emlékezni első királyunkra és a város 
jelentőségét is emeli 
Jelentős személy volt a történelemben 
Első királyunk jelentőssé tette városunkat 
Fehérvár életében fontos szerepe volt 
Fontos történelmi esemény 

Emlékévvel egyetértők 
Fontos történelmi esemény 
Fontos történelmi esemény 
Csak szerveződjenek, jó lesz az a forgalom 
Felpezsdül a város 
Szerintem jó lesz 
Nagyobb lesz a forgalom 
Több látogató Fehérváron 
Fejlődik a város 
Jó, ha tiszteletet mutatunk 
Jó program lesz 
Tiszteletadás 
Fejlődik a kulturális élet 
Jó a tiszteletadás 
Jó mozdulat 
Jó, ha lesz, élénkülnek a programok 
Ha lesz, akkor jó lesz a lakosoknak 
Fontos a megemlékezés, jó indítvány 
Nő a város bevétele 
Fontos a tisztelet 
Jó a megemlékezés 
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Emlékévvel egyetértők 
Jó, ha jön a sok turista 
Biztos, hogy jó lesz 
Jó lesz az, több turista 
Sok lesz a turista, az jó a városnak 
Jó lesz a városnak 
Jó lesz ez a fehérváriaknak 
Szerintem fellendül egy kicsit a város 
Szerintem jó buli lenne 
Fellendül a város 
Tisztelni kell az ősöket 
Biztos jó lesz, felpezsdül az élet 
Jó ötlet 
Biztos, hogy jó lesz 
Jó az 
Jó lehet az 
Hasznos lesz a városnak 
Tiszteletadás 
Fellendül a turizmus 
Talán jó lesz az 
Jót tesz a megemlékezés mindenkinek 
Jó programok várhatók 

Emlékévvel egyetértők 
Több vendég, nagyobb bevétel a városnak 
Jót tesz a városnak 
Megemlékezés jó 
Jó a megemlékezés 
Tisztelegjünk előtte 
Jó az ilyen megmozdulás 
Gondolom az Árpád házi királyokról szól majd 
Fontos emlékezni 
Hasznos, mert ismeretterjesztés 
Jó nem elfelejteni 
Jó gondolat 
Tiszteletadás 
Jó a megemlékezés 
Fontos nem feledni 
Fontos az ősök tisztelete 
Fontos a városunknak 
Jó lesz a városunknak 
Jó megadni a megemlékezést 
Elevenítsék is fel! 
Jó ez a városunknak 

 

 

Emlékévvel egyet nem értők 
Nem tartja fontosnak az emlékévet 
Felesleges pénzkidobás 
Sok emlékévet ünnepelhetnénk, jelentős kiadás 
Inkább fejlesztésekre, munkahelyekre kellene költeni 
Nem ezzel kellene foglalkozni 
A gazdasággal kellene foglalkozni 
Nem ezzel kellene most foglalkozni 
Csak felfordul feleslegesen a város, az lesz 
Másra kéne inkább a pénz 
 

 

A Szent István emlékévhez kapcsolódóan nagyon sokféle programot látnának szívesen a fehérvári lakosok, 

több mint 80 százalékuk történelmi vetélkedőket, új kiállításokat, színházi produkciókat, fesztiválokat, 

sportrendezvényeket, valamint koncerteket és hangversenyeket, de háromnegyedük szívesen venne új 

szobrok felállítását, tudományos konferenciákat valamint egyházi rendezvényeket is. 
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Ön milyen rendezvényeket, eseményeket látna szívesen 
a Szent István emlékévhez kapcsolódóan Fehérváron? 
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Demográfiai megoszlás 

 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Nem Férfi 47 
100 

Nő 53 
Korcsoport 18-34 év 32 

100 35-59 év 46 
60 év és idősebb 22 

Iskolai végzettség nincs érettségi 41 
100 érettségizett 42 

diplomás 17 
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Felnőtt lakosok száma az egyes választókerületekben 

 

 

 

 

 


