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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 havonta újra 

lebonyolítjuk a kutatást. A 20. hullámra 2013. december 13-15. 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 kutatásban felmértük, hogy milyen az adományozási attitűdje a 

székesfehérvári lakosoknak, és azt is, hogy hogyan élik meg a közelgő karácsony alkalmából az ünnepi  

készülődést. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 
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Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 

 

Hamarosan ismét eljön a karácsonyi ünnep, melynek kapcsán kíváncsiak voltunk arra, hogy a lakosok 

vajon az utolsó pillanatra hagyják-e a készülődést vagy inkább hetekkel előtte elintéznek mindent. A 

válaszolók majdnem fele a karácsony előtti napokban befejezi a készülődést, csupán 20 százalékuk hagyja 

az utolsó pillanatra az ajándékok, az élelmiszerek vagy maga a karácsonyfa beszerzését. A 

megkérdezettek 8 százalékát maga az ünnep sem érdekli, így nem is foglalkoznak a készülődéssel.  

 

Másfél hét múlva karácsony. Minden előkészülettel 
végzett már?

százalékos megoszlás

49%

22%

21%

8%

igen, a napokban végzek

igen, már hetekkel ezelőtt

nem, mindent az utolsó pillanatban intézek el

nem, és nem is érdekel az ünnep

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 

 

 

A fehérváriak többsége a különböző bevásárlóközpontokban szerzi be az ajándékokat és egyéb 

kellékeket, melyek szükségesek az ünnephez. Vannak, akik kombinálják egyéb lehetőségekkel, mint 

például kis bolt vagy karácsonyi vásár, de alapvetően a fő beszerzési helyek, azok a bevásárlóközpontok. A 

válaszolók 8 százaléka saját kezűleg készíti el az ajándékokat, 6 százalékuk a plázában vesz meg mindent. 

legkevésbé a kis boltokat és  a karácsonyi vásárt preferálják az itt élők.  
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Általában hol szokta beszerezni az ajándékokat és a 
kellékeket?

"igen" válaszok százalékos megoszlása

42%

9%

9%

8%

8%

6%

6%

4%

1%

7%

bevásárlóközpontokban

bevásárlóközpontokban és saját készítésű

bevásárlóközpontokban és kis boltokban

bevásárlóközpontokban és karácsonyi vásárban

magam készítem el

bevásárlóközpontokban és plázában

plázában

karácsonyi vásárban

kis boltokban

nem szoktunk ajándékozni
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A Szentestét a lakosok többsége, 77 százaléka a családjukkal tervezi tölteni. A barátaiknál, 

ismerőseiknél, rokonoknál 7 százalékuk lesz. Főleg a fiatalok, a 18-34 éves korosztály az, akiknek 21 

százaléka a barátoknál tervezi tölteni az ünnepet.  
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Hol tervezi tölteni a Szentestét?

otthon a családommal

otthon egyedül

barátaimnál

egyéb

77%

4%

7%

7%
5%

imserőseimnél/rokonaimnál

 

 
Hol tervezi tölteni a Szentestét? 
 

1. otthon a családom társaságában 
2. otthon, egyedül 
3. a barátaimnál 
4. ismerőseimnél/ rokonaimnál 
5. egyéb (dolgoznom kell, mert tartom az ünnepet) 

 

Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 
Nem Férfi 72 7 7 7 6 

Nő 82 1 6 6 4 

Korcsoport 18-34 év 71 - 21 - 8 

35-59 év 87 - 3 6 4 

60 év és idősebb 67 14 2 14 2 

Iskolai végzettség nincs érettségi 69 12 12 6 2 

érettségizett 86 - 5 5 5 

diplomás 74 - 6 11 9 

százalékos megoszlás 
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A fehérváriak több mint fele nem ismeri a „Fehérvári Advent 2013” rendezvénysorozatot. Majdnem 

harmaduk ismeri, és már több rendezvényre is kilátogatott. Alcsoportok alapján inkább a nők látogatják a 

programokat, valamint a középkorosztály.  

 

Részt vett már, vagy tervezi-e, hogy részt vesz a „Fehérvári Advent 2013” alkalmából tartandó 
rendezvények bármelyikén? 

 
1. igen, már több rendezvényen is voltam, vagy tervezem, hogy elmegyek 
2. nem, egyik rendezvény sem nyerte el a tetszésemet 
3. nem tudom milyen rendezvényeket tartanak „Fehérvári Advent 2013” alkalmából a városban 
4. nem tudja 

 

Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 
Nem Férfi 17 13 59 11 

Nő 35 12 49 4 

Korcsoport 18-34 év 15 5 74 5 

35-59 év 35 16 40 9 

60 év és idősebb 24 12 57 7 

Iskolai végzettség nincs érettségi 23 11 58 8 

érettségizett 26 16 50 8 

diplomás 36 8 50 6 

százalékos megoszlás 
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Demográfiai megoszlás 

 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Nem Férfi 46 
100 

Nő 54 

Korcsoport 18-34 év 26 

100 35-59 év 46 

60 év és idősebb 28 

Iskolai végzettség nincs érettségi 35 

100 érettségizett 42 

diplomás 23 

 

 

 

 

 


