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A kutatás háttere és módszertana 

 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet az Echo Nonprofit Network HDA („Helyi Demokárcia 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 vagy 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 nyolcadik hullámra 2011. július 15-18. 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 nyolcadik Alba Radar kutatás a fiatalok mobilitásáról, az EU támogatottságáról, a családok életét 

segítő nonprofit szolgáltatásokról, a politikai preferenciáról valamint a FehérVár c. újság olvasottságáról ad 

hírt. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák pedig elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 
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Családok életét segítő nonprofit szolgáltatások iránti igények 

 

Változó világunkban generációról generációra sok minden változik az emberek életkörülményeiben, a 

számukra rendelkezésre álló lehetőségek bizonyos területeken nőnek, más területeken pedig éppen 

csökkennek. Napjainkban nemcsak a gyorsan változó munkahelyi körülményekkel és feltételekkel kell 

megküzdeniük az állampolgároknak, hanem a magánéleti, illetve családi struktúrák is időről-időre 

alakulnak, amelyek új kihívásokat és feladatokat támasztanak a családtagok számára. Ezek megoldása 

elsősorban a szülők tudására és teherbírására van bízva, de nagyban segítheti vagy éppen 

akadályozhatja a külső körülmények is. 

 Több intézmény és civil szervezet munkatársai dolgoznak azért, hogy ebben a sokak számára túl 

gyorsan változó világban a családoknak segítő kezet nyújtsanak, azonban gyakran érezni azt, hogy a 

meglévő erőforrások és lehetőségek még mindig „csepp a tengerben”. A közeljövőben többek között 

európai uniós források is lesznek a családi közösségek számára nyújtott szolgáltatások beindítására 

illetve működtetésére, éppen ezért fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a célcsoport mennyire 

nyitott és érdeklődő ezen szolgáltatások iránt, illetve milyen igény mutatkozik ezek fogadására. 

 A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy szűkebb vagy tágabb családi körben van-e olyan 

személy vagy család a fehérvári felnőtt lakosság körében, aki igénybe venne a városban olyan ingyenes 

szolgáltatásokat, mint az otthoni gyermekfelügyelet, családi élettel vagy gyermekneveléssel kapcsolatos 

tanácsadás, családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás, kismamák munkába állását segítő 

tanácsadás vagy képzés, fiatalok házasságra való felkészítése, családi vállalkozások létrehozását segítő 

tanácsadás, illetve családon belüli konfliktusok kezelése. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy legnagyobb igény a családtámogatási ellátásokkal 

kapcsolatos tájékoztatásra lenne, a fehérvári lakosok 44 százaléka ismer olyan személyt környezetében, 

aki igénybe venné ezt, ezt követi a családi vállalkozások létrehozását segítő tanácsadás, erre a lakosok 

38 százaléka körében lenne kereslet. A kismamák munkába állását segítő tanácsadás, illetve képzés iránt 

34 százalék, a lakosok egyharmada körében lenne olyan személy, aki igénybe venné az otthoni 

gyermekfelügyeletet, 29 százalékuk a családi élettel kapcsolatos tanácsadást, 23 százalékuk a fiatalok 

házasságra való felkészítését, illetve minden ötödik lakos környezetében van olyan személy vagy család, 

aki(k) a családon belüli konfliktusok kezelését.  
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Tágabb családi körében van-e olyan személy vagy család, aki igénybe 
venné az alábbi ingyenes szolgáltatásokat, ha a jövőben lennének ilyen 

lehetőségek Székesfehérváron?
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Az egyes társadalmi alcsoportok véleményeit részletesen vizsgálva kiderül, hogy a nők különösen 

érdeklődnek a kismamák munkába állását segítő képzések és tanácsadások iránt, illetve közülük nagyobb 

arányban vannak az otthoni gyermekfelügyelet, a családi élettel kapcsolatos tanácsadás és a fiatalok 

házasságra való felkészítése iránt érdeklődők, a férfiak pedig inkább a családi vállalkozások létrehozását 

segítő tanácsadás és a családon belüli konfliktusok kezelése iránt nyitottabbak. 

 A fiatalabb generációk az otthoni gyermekfelügyelet, a házasságra való felkészítés és családi 

vállalkozások létrehozását segítő tanácsadást vennék igénybe, míg a többi szolgáltatást nagyobb 

arányban a 35-59 éves korosztályba tartozók.  

 Iskolai végzettség szerint inkább az érettségivel rendelkezők körében vannak olyanok, akik 

belátásuk szerint érdeklődnének ezen szolgáltatások iránt, kivétel azonban a családi élettel és 

gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsadás illetve a házasságra való felkészítés, itt a diplomások 

ismernek több olyan családot, amelyek potenciális igénybevevők lehetnek. 
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Ön szerint tágabb családi körében van-e olyan személy vagy család, aki igénybe venné az alábbi 
ingyenes szolgáltatásokat, ha a jövőben lennének ilyen lehetőségek Székesfehérváron?  
 

1. Otthoni gyermekfelügyelet  
2. Tanácsadás családi élettel vagy gyermekneveléssel kapcsolatban 
3. Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
4. Kismamák munkába állását segítő tanácsadás, képzés 
5. Fiatalok házasságra való felkészítése 
6. Családi vállalkozások létrehozását segítő tanácsadás 
7. Családon belüli konfliktusok kezelése 

 

Változó Kategória 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Férfi 28 26 44 19 22 42 22 Nem 
Nő 36 33 44 48 24 35 19 
18-34 év 25 31 53 39 31 44 17 
35-59 év 44 34 48 39 21 41 24 

Korcsoport 

60 év és 
idősebb 

21 14 23 19 15 22 18 

nincs 
érettségi 

38 30 37 29 22 39 26 

érettségizett 33 28 47 39 20 41 19 

Iskolai 
végzettség 

diplomás 25 33 44 32 28 33 17 
Átlag  33 29 44 34 23 38 20 

 
„igen” válaszok százalékos aránya 
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Demográfiai megoszlás 

 

Az adatfelvételben résztvevők demográfiai megoszlása az alábbiak szerint alakult az Alba Radar e havi 

adatfelvételében: 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Férfi 47 Nem 
Nő 53 

100 

18-34 év 32 
35-59 év 46 

Korcsoport 

60 év és idősebb 22 
100 

nincs érettségi 23 
Érettségizett 50 

Iskolai végzettség 

Diplomás 27 
100 

 

 

 

Felnőtt lakosok száma az egyes választókerületekben 

 

 

 


