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A kutatás háttere és módszertana 

 

Budapesten 1961. augusztus 3-án alakult meg az MH Szárazföldi Parancsnokság jogelőd szervezete, 

az 5. Hadsereg Parancsnokság, amely egy évnyi budapesti állomásozás után Székesfehérvárra 

települt. Létrejötte új korszak kezdetét jelentette a magyar honvédelem történetében: az új katonai 

szervezetnek már békében is rendelkeznie kellett vezetésre képes hadműveleti törzzsel, amely szervezi 

és irányítja az alárendelt magasabb egységek harcát, kiképzésüket. Az alapítást jellemző mostoha 

körülmények után a megalakulást követő első két évtizedben a seregtest hatalmas fejlődésen ment 

keresztül, és nagy jelentőségű, minőségi változást hozó haditechnikai eszközök egész sorának 

rendszerbe állítását irányította. 

Az MH Szárazföldi Parancsnokság és az MH Légierő Parancsnokság 2007. január 1-jei 

megszüntetésével, azok jogutód szervezeteként, illetve a megszűnő MH Összhaderőnemi Logisztikai és 

Támogató Parancsnokság, az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Műveletirányító 

Központ, és az MH Egészségügyi Parancsnokság meghatározott feladatrendszerének átvételével 

megalakult a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága (MH ÖHP), amely a honvédség 

egységes kiképzéséért és gyakorlatainak végrehajtásáért, a békeműveletekben való részvétel 

biztosításáért, illetve az alárendelt katonai szervezetek irányításáért egyaránt felelős. Az MH ÖHP 

székhelye Székesfehérváron található. 

Gyakran hallani a közbeszédben, hogy Székesfehérvár katonaváros, és komoly hagyományai 

vannak a település életében a katonai identitásnak, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a fehérvári 

lakosok mit gondolnak a Magyar Honvédségről, mennyire tartják fontos intézménynek, mit gondolnak 

arról, hogy az önkormányzat illetve a helyi sajtó összességében mennyit foglalkozik a honvédséggel, 

illetve a médiumok milyen képet sugároznak róla.  

Kutatóintézetünk kérdezőbiztosai Székesfehérváron véletlenszerűen kiválasztott 500 fő 18 év 

feletti magyar állampolgárral készítettek interjút, személyesen, standard kérdőívek segítségével. A 

minta településrészenként létszámarányosan lett kialakítva, az egyes településrészeken belüli lakosokat 

véletlen valószínűségi eljárással választottuk ki, biztosítva, azt hogy minden lakosnak egyforma 

valószínűsége legyen a mintába való bekerülésre. Az adatfelvételre 2013. február 1-14. között került 

sor.  

A válaszmegtagadásokból és meghiúsulásokból eredő kisebb eltéréseket ún. többszempontú 

matematikai súlyozással korrigáltuk. A végleges minta településrészek, nem és korcsoport szerint 

pontosan reprezentálja a 18 év feletti székesfehérvári lakosokat. 
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A kutatási beszámolóban közölt adatok hibahatára 95 százalékos megbízhatósági szinten és az 

egyes kérdésekre válaszolók számától függően binomiális (két kategóriás) kérdések esetében +/- 1-3 

százalék. Ez azt jelenti, hogy az általunk mért eredmények legfeljebb ennyivel térnek el attól az 

eredménytől, amit akkor kapnánk, ha minden felnőtt lakost megkérdeznénk a megyében. Ugyanez a 

hibanagyság az egyes referencia csoportokban (pl. nemek szerinti, korcsoportos bontás, iskolai 

végzettség szerinti bontás, stb.) ennél magasabb. 

A kérdőív adatait kódolás után számítógépen rögzítettük és ellenőriztük. Az adatelemzést 

SPSS programmal végeztük.  

 Egyes kérdéseknél azt kértük a válaszolóktól, hogy értékeljenek állításokat, minősítsenek 

társadalmi cselekedeteket, problémákat, intézményeket négy illetve ötfokú skálán. Ezen kérdések 

esetében a kapott értékeket egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az jelentette 

volna, ha az adott kérdésre minden válaszoló egyöntetűen a maximális, a nullát pedig az, ha a 

minimális pontszámot adja. A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. Az ez alatti érték 

általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, elégedetlenséget, ellenszenvet stb.), míg az e feletti 

érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, rokonszenvet stb.) jelez.  
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A város identitása 

 

Minden település esetében fontos identitásképző elem az, hogy mit gondolnak az emberek az adott 

településről, milyen jellegűnek tartják azt, illetve a nem ott élő embereknek milyen meghatározó 

motívum jut eszükbe először arról. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy bizonyos karakterisztikus dolgokat mennyire tartanak jellemzőnek a 

fehérvári lakosok, ha a városra gondolnak. A helyi lakosok Székesfehérvárt leginkább történelmi jellegű 

városnak tartják, közel kétharmaduk szerint ez teljes mértékben igaz rá, további egyötödük szerint pedig 

nagyobb részben. A lakosok 76 százaléka szerint továbbá jellemző a városra az is, hogy közlekedési 

csomópont, háromnegyedük gondolja iskolavárosnak és sportvárosnak is. A fehérváriak több mint 

kétharmada kulturális központként is tekint a településre, 65 százalékuk turisztikai központként, 64 

százalékuk gazdasági centrumként, 63 százalékuk szerint pedig kereskedelmi centrum is a város, 

valamint 62 százalékuk véli úgy, hogy Székesfehérvár Magyarország egyik vallási, egyházi központja is. 

A lakosok szerint legkevésbé jellemző a városra a tudományos központ illetve a katonaváros jelleg, 

ezeket 36-41 százalékuk említette fontos jellemzőként.  

 

Az alábbi jellemzők mennyire igazak Székesfehérvárra? 

 teljesen nagyobb 
részben 

kisebb 
részben 

egyáltalán 
nem 

történelmi város 72 22 5 1 

közlekedési csomópont 45 31 20 4 

iskolaváros 31 43 21 5 

sportváros 29 46 22 3 

kulturális központ 28 41 25 6 

turisztikai központ 29 36 29 6 

gazdasági centrum 26 38 27 9 

kereskedelmi centrum 22 41 27 10 
vallási, egyházi központ 21 41 25 13 

katonaváros 13 28 39 20 

tudományos központ 9 27 39 25 

százalékos megoszlás 
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Az alábbi jellemzők mennyire igazak 
Székesfehérvárra? 

pontszám százfokú skálán
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Mindezt társadalmi dimenziók alapján elemezve is jól látszik, hogy legkevésbé jellemzőnek a 

tudományos központ és a katonaváros elnevezést tartják, ami minden dimenzió esetén 50 pont alatt 

van. Teljesen igaznak, vagy nagyobb részben igaznak a történelmi címet tartják, utóbbi nagyon magas 

pontszámokat ért el a százfokú skálán, amit minden dimenzióban a közlekedési csomópont jellemző 

követ.  

A férfiak és nők véleménye közötti különbség elenyésző, csupán pár pont a százfokú skálán. 

Korcsoporti megoszlásban nagyobb különbségek mutatkoznak, az idősebbek teljesen vagy nagyobb 

részben igaznak gondolják az iskolaváros, a sportváros és a közlekedési csomópont jellemzőt, mint a 

fiatalabbak. A tudományos központ elnevezést pedig inkább a fiatalabbak vélik igaz jellemzőnek.  

Iskolai végzettség alapján vizsgálva, látható hogy a maximum nyolc általánossal rendelkező 

lakosok mindegyik jellemzőt kevésbé érzik igaznak, de esetükben is igen magas pontszámot ért el a 

történelmi város elnevezés. A szakmunkás végzettségűek is a történelmi jellemzőt ragadják ki 

leginkább, azonban ők már a kulturális központ megnevezést is fontosnak tartják. Az érettségivel 

rendelkező lakosok is egyértelműen a történelmi város kifejezést vélik legjellegzetesebbnek, legkevésbé 

a katonaváros és a tudományos központ címet tartják jellemzőnek, egyenlő pontszámmal. A diplomával 



6 

 

rendelkezők is hasonlóképpen a történelmi város jellemzőt nevezték meg legjellemzőbbnek, azonban a 

legkevésbé jellemző náluk egyértelműen a tudományos központ elnevezés.  

Némi eltérés tapasztalható azonban aszerint, hogy ki mióta él Székesfehérváron. Minden 

dimenzióban egyértelműen a történelmi város elnevezés kapta a legmagasabb pontszámot, azonban 

akik például születésük óta élnek itt, esetükben a sportváros jellemző is viszonylag magas pontszámot 

kapott, valamint valaki minél régebb óta él a városban, annál jellemzőbb még az iskolaváros kifejezés, 

továbbá valaki minél régebb óta él a városban annál kevésbé tartja jellemzőnek a tudományos központ 

címet. 

 

Az alábbi jellemzők mennyire igazak Székesfehérvárra? 

1. iskolaváros 
2. sportváros 
3. közlekedési csomópont 
4. turisztikai központ 
5. vallási, egyházi központ 
6. gazdasági centrum 
7. katonaváros 
8. történelmi város 
9. kulturális központ 
10. tudományos központ 
11. kereskedelmi centrum 
 

Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Nem Férfi 65 68 73 61 56 61 44 87 65 41 58 

Nő 69 67 73 64 59 60 46 89 62 39 58 

Korcsoport 18-29 év 67 68 67 63 55 57 44 86 65 45 55 

30-44 év 63 66 69 61 52 56 43 86 59 41 56 

45-59 év 66 63 77 65 58 64 49 90 67 37 61 

60 év és 
idősebb 

73 73 79 61 65 65 43 91 64 38 59 

Iskolai 
végzettség 

max. 8 
általános 

69 60 76 64 62 61 45 90 58 36 58 

szakmunkás 72 71 74 68 58 63 47 91 70 37 62 

érettségizett 63 65 70 62 57 56 43 86 60 43 56 

diplomás 68 72 77 57 54 68 49 89 68 41 59 

Aktivitás 
 

dolgozó 66 68 72 65 57 61 46 88 67 41 60 

nyugdíjas 72 70 79 60 62 64 43 91 62 36 58 

inaktív 62 62 69 60 53 58 43 86 59 43 55 

Háztartás 1 fő 70 69 77 63 59 63 47 92 66 39 62 

2 fő 70 71 75 62 58 63 49 89 65 42 58 

3 fő 68 67 70 67 59 60 45 84 66 47 60 

4 fő, vagy 
annál több 

58 59 68 59 53 55 37 87 58 33 52 
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Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Mióta lakik a 
településen 

születésem 
óta 

64 70 69 65 55 59 47 85 63 45 59 

kevesebb, 
mint öt éve 

59 66 64 56 46 59 50 91 63 40 53 

5-10 éve 71 68 65 55 56 53 39 79 69 51 61 

11-15 éve 70 62 68 55 55 53 39 83 60 42 51 

több mint 15 
éve 

72 65 81 63 64 65 43 93 64 33 59 

pontszám százfokú skálán 

 

A honvédség szerepe a város életében 
 

Habár a város jellemzőinél a megkérdezett felnőtt lakosság kevésbé tartja igaznak a katonaváros 

elnevezést, mégis 46 százalékuk vélekedik úgy, hogy nagyon vagy inkább fontos Székesfehérvár 

életében a Magyar Honvédség, 23 százalékuk szerint inkább nem fontos, 17 százalékuk szerint pedig 

egyáltalán nem fontos intézmény a város életében. A lakosok 14 százaléka bizonytalan ebben a 

kérdésben, nem tudja egyértelműen megítélni, hogy fontos-e vagy sem.  

 

Ön szerint mennyire fontos intézmény Fehérvár 
életében a Magyar Honvédség? 

nagyon fontos

inkább fontos

inkább nem fontos

egyáltalán nem fontos

nem tudja

10%

36%

23%

17%

14%

 

Nincs lényeges különbség a férfiak és nők hozzáállását vizsgálva, a férfiak 47, a nők 44 százalékának 

inkább vagy nagyon fontos intézmény a Honvédség. Megállapítható továbbá, hogy az idősebb 
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korosztálynak egyértelműen fontosabb, mint a fiatalabbaknak. A 45-59 éves, és a 60 éves vagy annál 

idősebb korosztály 49, illetve 58 százalékának inkább fontos, vagy nagyon fontos a város életében a 

Honvédség. A 18-29 éves és 30-44 éves korosztálynál ez az arány csupán 34, illetve 42 százalék.  

Az iskolai végzettség szerint a kevesebb, mint nyolc osztályt, vagy maximum nyolc osztályt 

végzettek 54 százalékának fontos a Honvédség megléte a városban, a szakmunkásoknak inkább nem 

fontos vagy egyáltalán nem fontos, az érettségizettek szerint viszont meghatározó a város életében a 

katonaság, valamint a diplomával rendelkezők fele szintén érdemi intézménynek tartja.  

Aktivitás alapján a legfontosabb a nyugdíjasoknak, amit a korcsoporti megoszlás is alátámasztott. 

Az inaktívaknak – GYES-en, GYED-en lévők, munkanélküliek, háztartásbeliek, tanulók – a legkevésbé 

fontos, csupán 36 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy inkább fontos vagy nagyon fontos. Aki 5-10 éve, 

vagy 11-15 éve él Székesfehérváron, azoknak nagyobb arányban fontos intézmény a Honvédség, mint 

azoknak, akik születésük óta, vagy több mint 15 éve élnek a városban. 

 

Ön szerint mennyire fontos intézmény Fehérvár életében a Magyar Honvédség? 

Változó Kategória nagyon 
fontos 

inkább 
fontos 

inkább 
nem 
fontos 

egyáltalán 
nem 
fontos 

nem tudja 

Nem férfi 8 39 23 18 12 
nő 10 34 23 16 17 

Korcsoport 18-29 év 7 27 28 16 22 
30-44 év 8 34 25 18 16 
45-59 év 7 42 20 21 9 
60 év és 
idősebb 

17 41 17 13 11 

Iskolai 
végzettség 

max 8 
általános 

10 44 21 9 16 

szakmunkás 8 33 22 22 15 
érettségizett 10 34 21 18 18 
diplomás 10 40 31 15 4 

Aktivitás dolgozó 7 38 23 18 14 
nyugdíjas 17 40 18 14 11 
inaktív 8 29 26 18 19 

Mióta él a 
településen 

születésem 
óta 

6 33 22 21 19 

kevesebb, 
mint öt éve 

10 33 35 16 6 

5-10 éve 17 37 17 17 13 
11-15 éve 5 55 14 9 18 
több mint 15 
éve 

13 39 23 14 10 

százalékos megoszlás 
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Arra a kérdésre, hogy miért gondolják fontosnak, vagy kevésbé fontosnak a Magyar Honvédséget 

Székesfehérvár életében, többféle válasz érkezett a fehérváron élő felnőtt lakosságtól. Többen úgy 

vélik, hogy fontos, hisz a városban található a Honvédség országos központja, az MH Összhaderőnemi 

Parancsnokság. Ezen felül fontos azért, mert munkahelyet ad, segít a rendőrségnek, biztonságérzetet 

nyújt, katasztrófák esetén segítséget nyújt, támadás esetén védelmet nyújt, valamint alapvetően azért 

is, mert a történelem része, hagyománya van. Többen vélik úgy, hogy a fiatalokat újból be kellene 

sorozni. Sok válaszadó azonban negatívan gondolkozik, sokak szerint csak a pénzt emészti fel, mivel 

már nem kötelező, így jelentősége és szerepe sincs. Ezen felül a NATO tagság következményeként 

többen feleslegesek tartják, nincs szükség rá, megkopott a tekintélye. A kérdésre adott összes válasz 

táblázatos formában a mellékletekben olvasható. 

A helyi sajtó, rádió, televízió a lakosság több mint fele szerint megfelelő mértékben foglalkozik a 

Magyar Honvédséggel, 24 százalékuk szerint túl keveset, csupán 2 százalékuk szerint túl sokat. A 18-

29 évesek 31 százaléka szerint túl keveset foglalkozik a helyi média a honvédséggel, míg ugyanezt az 

idősebb korosztályba tartozók 20-25 százaléka mondja. Az iskolai végzettség emelkedésével nő azok 

aránya, akik szerint több hír is megjelenhetne a helyi médiumokban a katonaságról, illetve ugyanezt 

gondolják azok, akik maximum 15 éve élnek a városban.  

 

Véleménye szerint a helyi sajtó, rádió, televízió 
összességében mennyit foglalkozik a Magyar 

Honvédséggel?

túl sokat

megfelelő mértékben

túl keveset

nem tudja

2%

51%
24%

5%

18% van amelyik keveset, és 
van amelyik sokat
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Összességében a helyi sajtó, rádió, televízió a hadseregről a válaszadók közel harmada szerint a 

valóságnak megfelelő képet ad, 21 százalékuk szerint annál kedvezőbbet, 11 százalékuk szerint annál 

kedvezőtlenebb képet ad, és 13 százalékuk szerint pedig van, amelyik kedvezőbbet, van, amelyik 

kedvezőtlenebbet. A lakosok 26 százaléka nem tudja megítélni ezt a kérdést. 

A kérdés megítélésnél leginkább a nők, a 18-29 évesek és a 60 éven felüliek, a szakmunkások, 

valamint a születésük óta itt élők a legbizonytalanabbak, 30 százalékuk nem tudja ezt eldönteni. Főleg a 

férfiak, a fiatalabb nemzedékek, a maximum 8 általánossal rendelkezők és az inaktívak gondolják úgy, 

hogy a médiumok a valóságnál kedvezőtlenebb képet adnak a hadseregről, és a 30-44 évesek, a 

diplomások, az aktívan dolgozók és az 5-10 éves itt élők pedig úgy vélik, hogy inkább a valóságnál 

kedvezőbb képet mutatnak be a sajtó képviselői a katonákról. 

 

Ön szerint a helyi sajtó, a rádió, a televízió 
összességében a hadseregről...

29%

21%

11%

13%

26%

a valóságnak megfelelő képet ad 

a valóságnál kedvezőbb képet ad 

egyik kedvezőbbet, másik kedvezőtlenebbet 

a valóságnál kedvezőtlenebb képet ad 

nem tudja 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 

A kérdőívet kitöltők több mint fele szerint a helyi önkormányzat összességében megfelelő 

mértékben foglalkozik a Honvédséggel, csupán 2 százalékuk szerint túl sokat, illetve 17 százalékuk 

véleménye alapján túl kevés figyelmet fordít rá. A válaszolók több mint egynegyede nem tudja 
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eldönteni. A válaszadók 51 százaléka egyetért azzal a véleménnyel is, hogy fontos, hogy az 

önkormányzat kiemelt figyelmet fordítson a katonákra. 

A 18-29 évesek és a 60 éven felüliek között többen vannak azok, akik szerint túl keveset 

foglalkozik az önkormányzat a Magyar Honvédséggel, iskolai végzettség szerint főleg az érettségizettek 

gondolják ezt hasonlóképpen, illetve a 11-15 éve itt élők. 

 

Véleménye szerint a helyi önkormányzat 
összességében mennyit foglalkozik a Magyar 

Honvédséggel?

túl sokat

megfelelő mértékben

túl keveset

nem tudja
2%

54%
17%

27%

 

Véleménye szerint a helyi önkormányzat összességében mennyit foglalkozik a Magyar 
Honvédséggel? 

Változó Kategória túl keveset megfelelő 
mértékben 

túl sokat nem tudja 

Nem férfi 16 56 2 26 
nő 18 52 3 27 

Korcsoport 18-29 év 21 49 2 28 
30-44 év 15 58 2 25 
45-59 év 13 59 4 24 
60 év és idősebb 21 48 2 29 

Iskolai 
végzettség 

max 8 általános 16 55 2 27 
szakmunkás 12 55 1 32 
érettségizett 20 51 3 26 
diplomás 16 61 3 20 

Aktivitás dolgozó 15 59 2 24 
nyugdíjas 20 51 2 27 
inaktív 18 46 4 32 
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Változó Kategória túl keveset megfelelő 
mértékben 

túl sokat nem tudja 

Mióta él a 
településen 

születésem óta 17 54 1 28 
kevesebb, mint öt éve 18 51 7 24 
5-10 éve 17 60 3 20 
11-15 éve 19 44 6 31 
több mint 15 éve 17 54 2 27 

százalékos megoszlás 

 

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy néhány kijelentéssel egyet értenek-e, vagy sem a megkérdezett 

lakosok, melyek a katonasággal kapcsolatosak. A válaszolók csupán harmada gondolja azt, hogy 

Fehérvár társadalmi életében fontos szerep jut az itt élő katonáknak, 66 százalékuk szerint a hivatásos 

tisztek többsége szakmailag jól képzett, és 65 százalékuk szerint külföldön is megállják a helyüket a 

nemzetközi feladatok végrehajtásában a fehérvári katonák. A lakosok közel háromnegyede pedig nem 

ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy ma képzetlen, műveletlen emberek mennek el katonának. A 

lakosság fele inkább egyetért azzal a kijelentéssel, miszerint fontos, hogy az önkormányzat kiemelt 

figyelmet fordítson a katonákra. 

 

Ön egyetért azzal a véleménnyel, hogy....? 

 

 inkább 
egyetért 

inkább nem 
ért egyet 

nem tudja 

Fehérvár társadalmi életében fontos szerepe van az itt 
élő katonáknak 

30 53 17 

ma elsősorban képzetlen, műveletlen emberek 
mennek el katonának 

13 73 14 

a fehérvári hivatásos tisztek többsége szakmailag jól 
képzett 

66 12 22 

a fehérvári katonák megállják a helyüket külföldön is a 
nemzetközi feladatok végrehajtásában 

65 17 18 

fontos, hogy az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordítson a katonákra 

51 33 16 

százalékos megoszlás 
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Melléklet 
 

Miért gondolja úgy, hogy fontos intézmény Székesfehérvár életében a Magyar Honvédség, vagy 
miért gondolja úgy, hogy nem? 

Válaszok 
Már nincs olyan nagy jelentősége, mint korábban volt. 
A hadsereg ilyen formában nem tölti be a szerepét. 
Katasztrófa esetén a katonák bevethetők. 
Régen az volt, de most már állomány is alig van a városban. 
Már alig van katona a városban. 
Alig maradtak hivatásos katonák a városban. 
Itt van a hadsereg központja. Itt van a honvédség színe-java. 
Itt találhatóak a honvédségi laktanyák. 
Itt képezik ki a katonákat. 
Már nincs szerepe. 
Nem is hallani róluk. 
Nem is hallani róluk. 
Sok katona van Székesfehérváron. 
Nem sok szerepük van. 
Nem sok szerepük van. 
Már nincs szerepe. 
Mert honvédségre mindig szükség van. 
Inkább a veszpréminek van szerepe. 
Sosem látom őket sehol intézkedni. 
Már nem kötelező a katonaság, így jelentősége se sok van. 
Mert mindig is fontos lesz a katonaság egy történelmi város életében. 
Alig látni őket. 
Nem tudom, de nem érzem jelentőségét. 
Nem hallani róluk sokat. 
Mert az ország hagyománya. 
Sajnos ma már nem veszik őket semmibe. 
Már nem kötelező a katonaság. 
A hazát védeni kell. 
Fontos, hogy legyen katonaság, mert szükség lehet rá. 
Szükség lehet rá. 
Szükség van rá. 
Szükség lehet rá. 
Most már csak reklámértékű, kisebb a jelentősége, mint régebben volt. 
Nagyon nagy százaléka a városnak katona, katonacsalád, ezért vagyunk ebben a 
városban. 
Vannak itt katonák. 
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Itt nem tanyázik egy sem. 
Itt vannak a laktanyáink, jó nevű, külföldre menő csoportok, vannak hagyományai. 
Már nem nagyon vannak itt laktanyák. 
Akik voltak, azokat is kiállították onnan, alig vannak néhányan. 
A katonák nem szólnak bele annyira a közéletbe. 
Nincs rá szükség. 
A fiatalokat be lehet vonni a katonai szolgálatba. 
Biztonságérzetet ad. 
Hatásos a jelenlétük. 
Biztonságot ad. 
Biztonságot sugall. 
Nem tudom, de jó, hogy több munkahelyet biztosít. 
Biztonságosabb így itt élni. 
Biztonságot sugall. 
Több így a munkahely. 
Jó, ha van katonaság. 
Csak viszik az ország pénzét. 
Nincs rájuk szükség, olvasszák be a fegyvereket. 
Példamutatás a fiataloknak. 
Szerintem már csak pénzkidobás. 
Nincs szükség rájuk. 
Én is itt voltam katona. 
Nagyobb biztonságérzete van az embernek. 
A nemzet biztonsága miatt a fiataloknak nevelő munkával. 
Mindig kell a biztonság miatt. 
A fiatalokat be kéne sorozni újra. 
Kellene a fiataloknak a rendre nevelés miatt. 
Nincs olyan helyzet, hogy kellenének. 
Vissza kéne hozni a honvédséget a fiataloknak. 
Készenlétben vannak, ha baj van. 
Biztonságérzetet ad. 
Nincs értelme. 
Régen is megnevelte a fiatalokat. 
Biztonsági háttér. 
Biztonságérzetet ad. 
Csak pénzbe kerülnek. 
Közbiztonság végett. 
Már nagyon alacsony a létszám. 
Felkészült, jól felszerelt honvédelemre mindig szükség van. 
Legyen, aki megvédi az országot. 
Már nagyon kicsi a létszáma. 
Már nincs jelentősége. 
A hiányát érezzük. 
Szárazföldi csapatok parancsnoksága. 
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Annyira leépítették, hogy már nem játszik . 
Felszámolták a hadsereget, alig maradt pár katona. 
Leépítették a honvédséget, most meg azt akarják, hogy visszamenjenek. 
Régen katonaváros volt Fehérvár, de már nem az. 
Nincs ellenfél. 
Most már nincs rájuk szükség. 
Történelmi folytonosság miatt. 
Nincs értelme. 
Több rendfenntartó lehet. 
Segít a rendőrségnek. 
Fiataloknak kellene. 
Fontos lehet a városvédelem. 
Kell a segítség a rendőröknek. 
Nincs honvédelmi múltja. 
Honvédelem. 
Nem látom őket a hétköznapokban. 
Hagyományőrző. 
Mert fontos, hogy minden városban legyen katonaság. 
Nem sokat hallottam róla. 
Nincs olyan helyzet. 
Olyan időket élünk, hogy fontos szerepe lenne. 
Mert férfiakká neveli a kisfiúkat. 
Mert a honvédség nem csak a város, hanem az ország szempontjából is nagyon fontos. 
Támadás esetén ők védenek meg. 
A történelem része. 
Nincsenek jelen a városban. 
Nincs háborús helyzet. 
Nem érezhető a tevékenységük. 
Már nincs túl nagy jelentősége. 
Katonákra szükség van. 
Biztonságot ad a jelenlétük az országnak. 
Katonaságra minden időben szükség van. 
Probléma esetén bevethető a katonaság. 
Nincs jelentősége. 
Munkalehetőség szempontjából. 
Szükség van rá, sokan dolgoznak ott. 
Munkahelyek miatt. 
Sokan dolgoznak a honvédségnél. 
Nem játszik szerepet már a honvédség. 
Munkahelyeket ad. 
Nem ismerem a formációt. 
Beépült a város életébe, sok munkahelyet ad. 
Sok ember dolgozik a honvédségnél. 
Most kezdődik a katona város, mert nagyon sok katonája van. 
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Ma már nincs szükség katonaságra. 
Munkahelyeket ad. 
Már nincs szüksége az országnak ennyi katonára. 
Nincs honvédségre már szükség. 
Nincs rá szükség. 
Sokan dolgoznak ott. 
Ha megszűnne, sok ember lenne munkanélküli. 
Sok munkahelyet ad, jó az, ha van. 
Alig van már itt katonaság. 
Eléggé le van építve a katonaság, hogy nem látni egyet-egyet. 
Csökkentsék a NATO hozzájárulási összeget. 
Mit tesz a honvédség? Semmit, csak fogyasztják a pénzt. 
Sosem hallom, nem találkozom velük. 
Hagyománya van itt a honvédelemnek. 
Ez is javítja a biztonságérzetet, ha 5-600-an itt vannak. 
Egyetlen laktanya maradt, nincs jelentőségük. 
Legyen munkahelyük. 
Felszámolták Börgöndöt. 
Nincs itt szerepe. 

Ifjúságnevelésben, történelmi megemlékezéseknél aktívan részt vesznek és kint is vannak 
szolgálatban. 
Itt van a szárazföldi parancsnokság. 
Már csak két laktanya van. 
Megkopott a tekintélye. 
Már csak háttér munkát folytatnak. 
Kell egy védelmi rendszer. 
Be kéne sorozni a fiatalokat. 
Már nincs tekintélye. 
Védelem miatt. 
Semmi hasznuk. 
Biztonságérzetet ad. 
Már csak pénzkidobás. 
Munkahely van így. 
Csak munkahely. 
Ha baj lenne, kéznél legyenek. 
Nincs hatásuk Fehérvár életére. 
Nagy múltja van20. 
Mindig is voltak és legyenek is. 
Ha NATO van, akkor felesleges. 
Az ország biztonságérzete miatt kell. 
Nem szeretem őket. 
A NATO védelme alatt vagyunk,ők profibbak ebben. 
Semmi hasznuk. 
A fiatalokat újra be kéne sorozni. 
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Már csak a hivatásos állomány munkahelye. 
Feleslegesek. 
Helyette jobb a NATO. 
Csak a pénzt viszik. 
Szükség van a katonaságra. 
Szükség van rájuk. 
Itt vannak a laktanyák, itt képzik ki a katonákat. 
Szükség van rá. 
Nagyon nem volt feltűnő dolog, amit csináltak. 
Már nincs szükség annyira rá. 
Ha megszűnne, nőne a munkanélküliség. 
Sosem lehet tudni, hogy mi adódik, mikor lesz rájuk szükség. 
Meghatározó szerepet tölt be. 
Tudják mozgósítani katasztrófák esetén. 
Már nem igazán van szükség honvédségre. 
Munkahely. 
Már nem kell. 
Már csak hivatásosok vannak, és nem tudom, mit csinálnak. 
Bármilyen katasztrófa van, ők segítenek. 
Hagyományai vannak. 
Védelmet ad a városnak. 
Felesleges pénzpazarlás. 
Nekem nem fontos. 
Biztonság kedvéért. 
A NATO-tagság miatt nem fontos. 
Már csak pénzt visz el értelmesebb dolgoktól. 
Kellenek a katonák. 
Már nincs nevelő hatása a fiatalokra. 
Hagyományokkal rendelkezik. 
Előfordulhat olyan esemény, amikor szükség van rájuk. 
Jobb volt, amikor működtek, ráférne a fiatalokra. 
már nincs tekintélye, mint régebben. 
A NATO-ra kell bízni a védelmet. 
Biztonságot sugall. 
Sokan vannak. 
Jó, hogy itt vannak. 
Munkalehetőség. 
Itt találhatóak a laktanyák. 
Itt folynak a kiképzések a laktanyákban. 
Nem védik. 
Nincs értelme. 
Vissza kellene hozni a katonaságot. 
Honvédség van, biztonság van. 
Védelem miatt. 
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Két fél laktanyánk van. 
Van munkájuk a fiataloknak. 
Nincs értelme. 
Legyen, aki megvédi a várost. 
Az ország életében is fontos a honvédség. 
Városvédelem. 
Természeti katasztrófa esetén jók. 
Felesleges. 
Keveset hall róla. 
Régen is katonaváros volt. 
Jelentős központ. 
A napi életben keveset látok belőle. 
Itt van a szárazföldi csoportok központja. 
A honvédség jelenléte biztonságérzetet ad. 
Nem látom szükségességét. 
Mert itt van a központ. 
Régen is katonai központ volt. 
Már nincs jelentősége. 
Korrekt, tisztességes, szótartó, megbízható intézmény. 
Hiány van belőle, vissza kellene állítani a sorkatonai szolgálatot. 
Fontos katonai kiképző központ. 
Tradicionális jelentőségű. 

 

 


