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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 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 két vagy három havontaújra 

lebonyolítjuk a kutatást. A 22. hullámra 2014. június 11. és 17. között került sor, mely során az Echo 

Innovációs Műhely adatfelvételi részlege 300 fős reprezentatív telefonos kutatást végzett Székesfehérvár 

felnőtt lakossága körében. 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 székesfehérváriak nyaralási szokásait, valamint a munkahelyre 

történő ingázással, az önkéntességgel, és a Honvédelmi Minisztérium áthelyezésével kapcsolatos 

lakossági attitűdöket tárta fel. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák elérhetők 

a www.echosurvey.huhonlapon. 
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Nyaralási tervek a nyárra 

 

A nyárra és a közelgő szabadságokra való tekintettel arra voltunk kíváncsiak, hogy a székesfehérvári 

lakosok, idén terveznek-e nyaralást a nyárra. A válaszadók több, mint fele, 56 százaléka nyilatkozta, hogy 

nem tervez nyaralást egyáltalán, közel 34 százalékuk belföldre, míg 10 százalékuk külföldre szándékozik 

utazni. Elenyésző százalékuk jelenleg nem tudja még. 

 

 

 

 

 
A különböző demográfiai változók mentén vizsgálva a kérdést azt lehet mondani, hogy 2014-ben a 

válaszadók neme, életkora és iskolai végzettsége is befolyásolja a tervezett nyaralást. 

Nemek tekintetében a nők 60 százaléka nem tervez nyaralást egyáltalán, 15 százalékuk pedig 

külföldi nyaralásban gondolkodik. Belföldi nyaralást jellemzően inkább a férfiak terveznek, szám szerint 46 

százalékuk, a nőknél ugyanez az arány 24 százalék. 

0% nem tudja

34%

igen, belföldre

10%

igen, külföldre

56%

nem tervezi

Tervezi-e, hogy elmegy nyaralni az idén? Ha igen, 

belföldre, vagy külföldre?
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Életkort tekintve megállapítható, hogy legkevésbé a 60 év felettiek terveznek nyaralást, esetükben 

75 százalék azoknak az aránya, akik nem terveznek nyaralást egyáltalán. A 18- 34 évesek körében ez az 

arány 46 százalék, a 35- 59 évesek körében pedig 50 százalék. Mindhárom korcsoport jellemzően belföldi 

nyaralásban gondolkodik, külföldre a 18- 34 évesek 12 százaléka, a 35- 59 évesek, valamint a 60 év 

felettiek 10-10 százaléka tervez menni nyaralni idén. 

Iskolai végzettség szerint az adatok azt mutatják, hogy leginkább az érettségivel rendelkezők 

terveznek valamilyen nyaralást, legkevésbé pedig a 8 általánossal rendelkezők. Esetükben a belföldi, vagy 

külföldi nyaralást tervezők aránya összesen 41 százalék, ám ezen belül 26 százalékuk külföldi nyaralást 

tervez. Az érettségizettek közül 40 százalék tervez belföldi nyaralást, és csupán 5 százalék külföldit. Ez az 

arány emelkedik a diplomások körében, ahol 12 százalék tervez külföldi nyaralást. Azok aránya, akik 

egyáltalán nem terveznek nyaralást, az érettségizettek körében a legalacsonyabb, ám az ebben a 

kategóriában tapasztalható különbségek nem jelentősen nagyok. Az iskolai végzettség mentén vizsgálva a 

kérdést, leginkább aszerint különülnek el az egyes kategóriák, hogy belföldi, vagy külföldi nyaralást 

terveznek. A magasabb végzettségűek jellemzően inkább belföldit, míg az alacsonyabb végzettségűek 

inkább külföldi nyaralást terveznek. 

 

  

Tervezi-e, hogy elmegy nyaralni idén? Ha igen, belföldre, vagy 
külföldre? 

nem tudja igen, belföldre igen, külföldre nem 

Nem 
férfi 0 46 4 50 
nő 1 24 15 60 

Korcsoport 

18-34 év 0 42 12 46 
35-59 év 1 41 10 50 

60 év felett 0 16 10 75 

Iskolai végzettség 

8 általános 0 15 26 59 
érettségizett 

1 40 5 54 

diplomás 0 30 12 58 
sorszázalékos megoszlás 
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Preferált célvárosok, célországok. 

 

 

A nyaralásról általában a vízpartra asszociálnak az emberek, Magyarországon ilyenkor megtelnek a 

nagyobb tavak strandjai, a Balaton parti városok, de sokan látogatják meg a közeli tengerpartokat is. 

Vannak azonban, akik inkább egy nyugodt faházban húzódnak meg szívesen valahol vidéken, esetleg 

gyógyfürdőkben pihenik ki fáradalmaikat. 2014-ben a fehérváriakak által leginkábbpreferált nyaralóhelyek a 

Balaton és környéke, külföldi helyek közül pedig Horvátország és Görögország. Belföldön Hévizet és 

Pákozdot is viszonylag sokan említették, hogy szívesen mennének oda nyaralni, illetve 33-an mondták 

általánosságban, hogy valahol belföldre mennének, konkrét város megemlítése nélkül. A külföldi 

célországok között említették még Thaiföldet, Erdélyt, a mediterrán országokat, Mexikót, Salzburgot, 

valamint Franciaországot, belföldi helyek közül pedig Siklóst és Hajdúszoboszlót. Ezek az adatok 

összhangban vannak a korábban tárgyalt nyaralási terveket mérő adatokkal, ahol is azt mutatták a számok, 

hogy a nyaralást tervezők közül inkább belföldi, mint külföldi nyaralásban gondolkodnak a kérdezettek. 
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Ha tehetné, Ön hova menne legszívesebben nyaralni? 

 

említések száma 
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Demográfiai megoszlás 
 

Az adatfelvételben résztvevők demográfiai megoszlása az alábbiak szerint alakult az Alba Radar ehavi 

adatfelvételében: 

 

Változó Kategória % Összesen 

Nem 
férfi 46 

100 
nő 54 

Korcsoport 18-34 23 100 

  35-59 49   

  60 év felett 28   

Iskolai 
végzettség 

8 általános 12 

100 érettségizett 57 

diplomás 31 

  

 

 

 


