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A kutatás háttere és módszertana 

 

Az Echo Szociológiai Kutatóintézet 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 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 két vagy három 

havontaújra lebonyolítjuk a kutatást. A 18. hullámra 2013. június 7-9. 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 a 2011-es népszámlálási adatok alapján 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 az iskolai közösségi szolgálttal, a városi parkok felújításával és a 

munkaértékekkel kapcsolatos attitűdöket vizsgálta valamint a lakosok politikai preferenciáit mérte fel. A 

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



 
Az iskolai közösségi szolgálat 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi 

szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára 

jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2012/2013. tanévben – tehát az idén – 9. évfolyamos 

középiskolai tanulókat már érinti. A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség 

szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas 

tevékenységeket. Ebből kifolyólag voltunk arra kíváncsiak, hogy a székesfehérvári lakosság hallott-e 

már erről, amennyiben igen, mennyire ért egyet ezzel az új köznevelési változtatással. 

 A felnőtt lakosság több mint fele nem hallott még erről a változásról, 44 százalék azok aránya, 

akik találkoztak már ezzel az új szabályozással. A válaszadók 5 százaléka bizonytalan ennek a 

kérdésnek a megítélésében.  

 

Hallott Ön arról, hogy 2016. január 1.-je után csak 
úgy érettségizhetnek a diákok, ha valamilyen 

közösségi cél érdekében 50 óra önkéntes munkát 
teljesítenek?
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Társadalmi alcsoportokon keresztül vizsgálva a kérdést megállapítható, hogy a nők nagyobb arányban 

hallottak a közösségi szolgálat bevezetéséről, mint a férfiak. Korcsoportok szerint a középkorosztály a 



leginformáltabb, és a 18-29 évesek a legkevésbé. Az iskolai végzettség növekedésével pedig nő azok 

aránya, akik hallottak az önkéntes munka bevezetéséről a középiskolások körében. 

 

Hallott Ön arról, hogy csak úgy érettségizhetnek a diákok, ha 
valamilyen közösségi cél érdekében 50 óra önkéntes munkát 
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Rákérdezve arra, hogy mindezzel a változtatással mennyire értenek egyet, alacsony azok 

aránya, akik inkább nem vagy egyáltalán nem értenek egyet, csupán 21 százalék. A lakosság nem 

egészen fele, 48 százaléka inkább egyet ért, további 13 százalékuk pedig teljes mértékben egyet ért, 

azaz jó dolognak tartja a közösségi munka bevezetését. 



Mennyire ért egyet az iskolai közösségi szolgálat 
bevezetésével?

teljes mértékben
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egyáltalán nem
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Részletesen elemezve a kapott válaszokat, nemek véleménye között nincs túl nagy különbség. 

Korcsoportok szerint igen magas, 23 százaléka a bizonytalanok aránya a középkorosztály esetében, és 

17 százalék a nyugdíjas korosztály esetében. A 18-34 év közöttiek többsége egyet ért a közösségi 

szolgálat bevezetésével. Megfigyelhető továbbá, hogy minél idősebb a megkérdezett lakos, annál 

kevésbé ért egyet ezzel a döntéssel. 

 
Mennyire ért egyet az iskolai közösségi szolgálat bevezetésével, azaz hogy az érettségire 
készülő diákoknak önkéntes munkát kell végezniük tanulmányaik alatt?  
 

Változó Kategória teljes 
mértékben 

inkább 
igen 

inkább 
nem 

egyáltalán 
nem  

nem tudja 

Nem férfi 7 56 16 4 18 

nő 18 42 18 4 18 

Korcsoport 18-34 év 13 68 3 7 9 

35-59 év 13 40 20 4 23 

60 év és 
idősebb 

12 45 23 2 17 

Iskolai 
végzettség 

max 8 
általános 

13 44 16 4 23 

szakmunkás 9 53 16 2 19 

érettségizett 17 52 19 8 4 

diplomás 13 44 16 4 23 

százalékos megoszlás 

 
 



Demográfiai megoszlás 

 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Nem Férfi 46 
100 

Nő 54 

Korcsoport 18-34 év 23 

100 35-59 év 48 

60 év és idősebb 28 

Iskolai végzettség nincs érettségi 53 

100 érettségizett 29 

diplomás 17 

 
 


