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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 19. hullámra 2013. október 11-13. 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 Fő utca felújításának lakossági 

megítélését, valamint a lakosok továbbképzésekkel kapcsolatos attitűdjeit mérte fel. A korábbi kutatási 

eredmények és vizsgált témák elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 
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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 76 százaléka hallott arról, hogy 2013-ban Székesfehérvár emlékévet 

ünnepel, a lakosok 24 százaléka saját bevallása szerint nem hallott erről. A férfiak közül többen tudnak 

erről, mint a nők közül, és életkor alapján is láthatóak különbségek: amíg a 18-34 év közötti korosztályba 

tartozók háromnegyede, valamint a 60 éven felüliek kétharmada hallott az emlékévről, addig a 35-59 

évesek 82 százaléka tud arról, hogy az idei év különleges év Székesfehérvár számára. 

Iskolai végzettség szerint vizsgálva a lakosok informáltságát látható, hogy az érettségivel 

rendelkezők nagyobb arányban hallottak az emlékév megtartásáról, az érettségivel nem rendelkezők 74 

százaléka, az érettségizettek 80 százaléka, illetve a diplomások 76 százaléka hallott erről az 

eseménysorozatról. 

 

Hallott Ön arról, hogy 2013-ban Székesfehérvár 
emlékévet ünnepel? 
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Hallott Ön arról, hogy 2013-ban Székesfehérvár 
emlékévet ünnepel? 
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Akik hallottak a 2013-as emlékévről, mindannyian helyesen tudják, hogy Szent Istvánról emlékezik meg a 

város. 

A lakosok fele teljes mértékben egyetért azzal, hogy a 2013-as esztendőt Székesfehérvár városa 

Szent István emlékévvé nyilvánította, további 38 százalék is támogatja ezt a döntést, míg az ezt elutasítók 

aránya 2 százalék, illetve minden tizedik lakos bizonytalan ebben a kérdésben. 

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

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

nyilvánította?
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Az emlékév programjain való részvétel 

 

A fehérvári lakosok 56 százaléka részt vett az idei évben valamilyen városi rendezvényen, a férfiak 65 

százaléka, a nők 49 százaléka. Életkor alapján inkább a középkorosztályba tartozók látogattak meg 

valamilyen városi rendezvényt (63 százalék), a 18-34 évesek 57 százaléka tett hasonlóképpen, míg a 60 

éven felüliek közül pedig majdnem minden második lakos. 

Iskolai végzettség alapján nagy különbségek nem láthatóak, az érettségizettek 59 százaléka, az 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és a diplomások 55-55 százaléka volt részese városi 

rendezvénynek az idei évben. 

 

Részt vett Ön idén valamilyen városi rendezvényen?
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A lakosok közül legtöbben a megújult Fő utca átadásán voltak, ezen kívül többen említették még a 

nemzetközi néptáncfesztivált és a Koronázási Ünnepi Játékokat.  

 

Esemény 
Említések 
száma 

Fő utca átadása 68 
Néptáncfesztivál 29 
Koronázási Ünnepi Játékok 14 
épületeken fényjáték bemutató 11 
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Esemény 
Említések 
száma 

koncert 11 
Augusztus 20-i ünnepek 10 
óriásbábok felvonulása 9 
utcabál 9 
tűzijáték 8 
kenyérszentelés 7 
hőlégballon megnyitó 5 
gyerekműsorok 4 
Szent Jobb körmenet 4 
kirakodóvásár 3 
sakkversenyen 2 
borrend felvonulás 1 
katonai zenekar 1 
Orbán Viktor látogatása 1 

 

A nyári programok szervezésével a fehérvári lakosok elégedettek, akik részt vettek valamilyen 

rendezvényen, 86 százalékuk teljes mértékben, további 13 százalékuk pedig inkább elégedett volt azzal, 

ahogy a város a nyári programokat megszervezte. A teljes lakosság körében nézve a kérdést, szintén 

elégedettség tapasztalható, a lakosok 30 százaléka bizonytalan, de azért, mert ők alapvetően nem vettek 

részt semmilyen rendezvényen. 

 

Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy a város a nyári 
programokat megszervezte idén?
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A város megítélése 
 

A fehérvári lakosok 54 százaléka nagyon szeret Székesfehérváron élni, 43 százalékuk is inkább igen, 

mindössze 3 százalékuk nem szeret a városban élni. Figyelemfelhívó, hogy a 18-34 évesek és a 

diplomások között találunk nagyobb arányban olyanokat, akik nem szeretnek itt élni. 

 

Szeret Ön Székesfehérváron élni?
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A lakosok leginkább a város történelmére, a belvárosra, a település szépségére, a rendezvényekre, a város 

fejlődésére és a felújításokra büszkék, és leginkább a szemetelést, a rongálást és a roma incidenseket 

szégyellik a városban. 

  

 

Mire a legbüszkébb 
Székesfehérváron? 

Említések 
száma 

 Mit szégyell legjobban a 
városban? 

Említések 
száma 

a történelmére 37  szemetelés 17 
a belvárosra 26  rongálások 7 

nagyon szép város 17 
 sok a roma incidensek 

száma 
6 

a jó rendezvényekre 16  a hontalanok helyzete 5 
a fejlesztésekre 13  az utak állapota 5 
a felújításokra 11  Vidámpark területe 4 
sok program 11  koszos 3 

kultúrájára 10 
 a felújított Fő utca nem illik 

az épületekhez 
2 

Fő utca 7  a szegénységet 2 
a hagyomány felelevenítése 5  Hübner utca 2 
nemzeti értékeket képvisel 5  kevés a zöld 2 
sportteljesítményeire 4  Petőfi szobor 2 
Szent Istvánra 4  vandalizmus 2 
emlékévre 3  városi élet 2 

jó helyen van 3 
 a játszótereket a fiatalok 

tönkretesztik 
1 

oktatás 3 
 a rendezvények után 

maradt szemetet 
1 

templomai, épületei 2 
 a sok program nem tett jót 

a burkolatnak a Fő utcán 
1 

környezetére, szép hely 2 
 a városi éjszakai élet nem 

megfelelő 
1 

néptánc fesztivál 2  cigányok a plázánál 1 
színház 2  fiatalok rongálásai 1 
a beruházásokra 1  fiatalok szemetelése 1 
a jó szervezésre 1  kicsi a Fő utca 1 
ékszerdoboz, hangulatos, 
fejlődik 

1 
 

Királyok parkja 1 

értékként őrzi a múlt emlékeit 1  kukának nézik az utcákat 1 
főiskolájára 1  kutyapiszok 1 

gyönyörű 1 
 lehetne több őr, aki a 

közbiztonságot védi este 
1 

hangulata 1  macskaköves utak 1 
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Mire a legbüszkébb 
Székesfehérváron? 

Említések 
száma 

 Mit szégyell legjobban a 
városban? 

Említések 
száma 

István király itt élt 1 
 nem biztonságos az 

éjszakai élet 
1 

nyugodt város 1 
 nem megfelelő 

közbiztonság 
1 

jó az infrastruktúrája 1 
 sajnálja, hogy kevés a 

munkalehetőség 
1 

kellemes környezet, nem 
zsúfolt, szép parkok, 
gyerekbarát 

1 
 

tönkreteszik a köztereket 
és a szobrokat 

1 

Országalma 1  unalmas Fő utca 1 
ünnepeire 1  vezetőinket 1 
városi intézkedésekre 1  
Videoton 1  
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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 
 

 

Felnőtt lakosok száma az egyes választókerületekben 

 

 

 

 

 


