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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, 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 kilencedik hullámra 2011. szeptember 6-9. 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 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 kilencedik Alba Radar kutatás a helyi demokráciával kapcsolatos lakossági véleményekre 
koncentrál, de gyűjtött adatokat az önkormányzat megítéléséről is valamint kitért a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadás 10. évfordulója kapcsán az emberek biztonságérzetére is. A korábbi kutatási eredmények és 
vizsgált témák pedig elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 
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Terrorizmus elleni harc 
 

 
2001. szeptember 11-e  az emberiség új időszámításának kezdete, egyben a terrorizmus elleni küzdelem 
egyik fontos mérföldköve. A new yorki merénylet áldozatainak száma: 6807 halott, 2100 sebesült volt, a  
cselekmény következtében előtérbe került a terrorizmus, ezen belül a vallási indíttatású terrorizmus, 
valamint az ellene való küzdelem. Azóta a terrorizmus elleni küzdelem erősen befolyásolja a számos 
ország honvédelmi tevékenységét is. E tevékenységben az Egyesült Államok meghatározó szerepével élen 
jár a NATO, mely így hazánkra, mint az Észak-Atlanti Szövetség tagjára is bizonyos kötelezettségeket ró. 
 

 
 

A hidegháború befejeztével és az egypólusú világrend kialakulásával a hagyományos nagyszabású 
katonai fenyegetések ideje lejártnak tűnik, a terrorizmus került a világ békéjének első számú fenyegetőjévé. 
Ezeknek megfelelően a magyar lakosság jelentős része is osztja ezt a véleményt, a székesfehérvári 
lakosok 39 százaléka egyértelműen véli úgy, hogy a terrorizmus jelenti a legnagyobb veszélyt a világ 
békéje szempontjából. A kérésben bizonytalanok aránya 10 százalék, minden második lakos pedig nem ért 
egyet ezzel. Jellemzően a fiatalok, az idősek és a diplomások körében magasabb azok aránya, akik a 
terrorizmus tekintik a legfenyegetőbb jelenségnek e tekintetben 
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Gyakran hallani manapság azt a kijelentést, hogy a világ békéje 
szempontjából a legnagyobb veszélyt a terrorizmus jelenti. 

Ön egyetért ezzel a kijelentéssel? ?

igen

nem

nem tudja

39%

51%
10%

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten  
 
 
 
 
Gyakran hallani manapság azt a kijelentést, hogy a világ békéje szempontjából a legnagyobb 
veszélyt a terrorizmus jelenti. Ön egyetért ezzel a kijelentéssel? 
 

 

Változó Kategória Nem tudja 
% 

Egyetért 
% 

Nem ért egyet 
% 

Férfi 13 37 50 Nem 
Nő 8 40 52 
18-34 év 0 45 55 
35-59 év 16 30 54 

Korcsoport 

60 év és idősebb 13 47 41 
nincs érettségi 13 29 58 
Érettségizett 13 41 46 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 3 45 52 
Százalékos megoszlás 
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Ebből az állításból az következik, hogy az egyes nemzeteknek részt kell venni valamilyen módon a 
terrorizmus elleni harcban. Ez a részvétel igen sok vitát vált ki napjainkban is, különösen a tekintetben, 
hogy mennyiben kell követni az Egyesült Államok által szorgalmazott utat és módszereket. Magyarország 
(szerencsére) nem tipikusan terrorcselekmények által érintett ország, de ez, valamint a NATO tagságból 
eredő kötelezettségek nem jelentik azt, hogy ebből a küzdelemből kimaradhatunk. 

Míg öt évvel ezelőtt a lakosság jelentős többsége, csaknem kétharmada támogatta azt a nézetet, 
hogy Magyarországnak részt kell venni a terrorizmus elleni harcban, ez az arány most Székesfehérváron 
sokkal alacsonyabb, mindössze a lakosok 37 százaléka gondolja úgy, hogy Magyarországnak részt kell 
vállalnia a terrorizmus elleni harcban akkor is, ha ez kockázatot jelent,a többség inkább elutasítja ezt.  

 

Ön az alábbi kijelentések közül melyikkel ért inkább egyet? 

52%

37% 11%

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten

Magyarországnak 
részt kell vállalnia a 
terrorizmus elleni 
harcban akkor is, ha 
ez kockázatot jelent

Magyarországnak nem 
kell részt vállalnia a 
terrorizmus elleni 
harcban ha ez 
kockázatot jelent az 
országnak

nem tudja

 
 
 

 
Ha megvizsgáljuk az ellenzők táborát, akkor azt láthatjuk, hogy körükben magasabb a legfeljebb 

nyolc általánost végzettek aránya, és az átlagnál elutasítóbbak ebben a 35 év alattiak de a diplomások is 
sokkal inkább úgy vélik, hogy a Magyarországnak nem kell részt vállalnia a terrorizmus elleni harcban ha ez 
kockázatot jelent az országnak. 
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Ön az alábbi kijelentések közül melyikkel ért inkább egyet? 
 

Változó Kategória Magyarországnak részt kell 
vállalnia a terrorizmus elleni 

harcban akkor is, ha ez 
kockázatot jelent  

% 

Magyarországnak nem kell 
részt vállalnia a terrorizmus 

elleni harcban ha ez 
kockázatot jelent az 

országnak 
% 

Férfi 34 54 Nem 
Nő 38 50 
18-34 év 34 66 
35-59 év 38 46 

Korcsoport 

60 év és idősebb 36 44 
nincs érettségi 24 62 
Érettségizett 44 39 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 37 61 
Igen válaszok százalékos megoszlása 
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Lakossági biztonságérzet 
 

 
A megjelent amerikai közlemények szerint az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere szerint nincs jele, 
hogy az al-Kaida támadásra készül szeptember 11-e 10. évfordulóján, a Gallup és USA Today felmérése 
szerint mégis az amerikaiak 38 százaléka véli úgy, hogy a következő hetekben terrortámadást hajtanak 
végre az Egyesült Államokban. A nagy földrajzi távolság ellenére a székesfehérvári lakosok körében is 
hasonló vélemény mérhető, a megkérdezett felnőttek 28 százaléka valószínűsíti, hogy a Al-Kaida vagy 
más csoportok terrorista támadást intéznek az Egyesült Államok ellen a közeli jövőben. 

 Ha a kérdést nem az Egyesült Államokra, hanem Európára fókuszáljuk, a fehérváriak 23 
százaléka tart attól, hogy Európa ellen terrorista támadások várhatók a közeljövőben, Magyarország 
esetében a megkérdezettek 14 százaléka tartja ezt valószínűnek, többségük egyáltalán nem valószínűsíti 
ezt. 
 

Mennyire tartja valószínûnek, hogy az Al-Kaida vagy más csoportok 
terrorista támadást intéznek a közeljövõben...
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A kapott adatokat százfokú skálára számolva összevethetővé vállnak a vélemények az egyes 
társadalmi csoportokban is.  Ezek alapján a nők, a középkorú lakosok és a diplomások inkább 
valószínűsítik az Egyesült Államok ellenei terrorista támadást, az Európa elleni támadást pedig inkább a 
nők és a képzetlenebbek valószínűsítik. 
 
Mennyire tartja valószínűnek, hogy az Al-Kaida vagy más csoportok terrorista támadást 
intéznek a közeljövőben… 
 

Változó Kategória Egyesült Államok 
ellen 

Európa  
ellen 

Magyarország  
Ellen 

Férfi 31 26 21 Nem 
Nő 46 36 16 
18-34 év 37 28 14 
35-59 év 41 33 20 

Korcsoport 

60 év és 
idősebb 39 32 22 
nincs érettségi 40 33 22 
Érettségizett 36 33 14 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 43 26 21 
Átlag  39 31 18 

Vélt valószínűség pontszáma százfokú skálán 

 

 
Az Egyesült Államokban a megkérdezettek 36 százaléka aggódik kisebb-nagyobb mértékben 

amiatt, hogy valamelyik hozzátartozója a terrorizmus áldozata lesz. Nyilván ezek az arányok 
Magyarországon alacsonyabb, a Fehérváriak 16 százaléka tart attól, hogy a családja valamely tagja, 
terrorista támadás áldozatává válhat. Jellemzően a középkorúak és a teljesen képzetlenek aggódnak 
jobban. 
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Mennyire tart Ön attól, hogy Ön vagy családja bármely tagja, 
terrorista támadás áldozatává válhat?

4%

1%

15%

26%

54%

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten

nagyon

inkább igen

egyáltalán nem

inkább nem

nem tudja

 
 
 
Mennyire tart Ön attól, hogy Ön vagy családja bármely tagja, terrorista támadás 
áldozatává válhat? És mennyire bízik Ön abban, hogy a magyar kormány képes lesz 
megvédeni az állampolgárokat egy esetleges terrortámadással szemben? 
 

Változó Kategória Félelem a támadástól 
 

Bizalom a kormányban 

Férfi 21 36 Nem 
Nő 19 54 
18-34 év 15 43 
35-59 év 24 47 

Korcsoport 

60 év és 
idősebb 18 46 
nincs érettségi 29 50 
Érettségizett 14 42 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 19 47 
Átlag  20 46 

Index százfokú skálán 
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Kockázatok 
 

 
A tengerentúlon, az amerikai állampolgároknak 22 százaléka "nagyon biztos abban", hogy az amerikai 
kormány képes lesz megvédelmezni az állampolgárokat. Székesfehérváron arra a kérdésre, hogy mennyire 
bízik Ön abban, hogy a magyar kormány képes lesz megvédeni az állampolgárokat egy esetleges 
terrortámadással szemben, a megkérdezett lakosoknak csupán 6 százaléka biztos ebben, de további 50 
százalékuk is inkább igen választ adott. Különösen a nők és a képzetlenek bíznak a magyar kormányban  e 
téren.  

Mennyire bízik Ön abban, hogy a magyar kormány képes lesz 
megvédeni az állampolgárokat egy esetleges terrortámadással 

szemben?

6%

50%

18%

26%

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten

nagyon

inkább igen

egyáltalán nem

inkább nem

 
 

A terrorizmus elleni harc felerősítette azokat a véleményeket, melyek a bevándorlás-politika 
szigorítását célozzák. Ebben a kérdésben a székesfehérvári lakosok 15 százaléka bizonytalan, nem tud 
állást foglalni, 23 százalékuk teljesen egyetért azzal, hogy a terrorista veszély miatt szigorítani kellene 
Európában a bevándorlás feltételeit, további 37 százalékuk is inkább ezen az állásponton van. A 
liberálisabb bevándorlás híve a lakosok kb. negyede-ötöde, demográfia szerint az idősebbek, az 
érettségizettek és a férfiak inkább szigor pártiak. 
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Vannak olyan vélemények, mely szerint a terrorista veszély miatt, 
szigorítani kellene Európában a bevándorlás feltételeit. Mennyire ért 

Ön egyet ezzel?

24%
49%

7% 20%

mintavételi hiba: +/- 3-5 százalék, 95 százalékos megbízhatósági szinten

teljes mértékben

nagyrészt

egyáltalán nemkicsit

 
 
 

 
Vannak olyan vélemények, mely szerint a terrorista veszély miatt, szigorítani kellene Európában a 
bevándorlás feltételeit. Mennyire ért Ön egyet ezzel? 
 

Változó Kategória Egyáltalán 
nem 

Kicsit Nagyrészt Teljesen 

Férfi 3 21 40 36 Nem 
Nő 21 15 48 17 
18-34 év 26 15 36 23 
35-59 év 6 21 49 24 

Korcsoport 

60 év és idősebb 4 14 42 40 
nincs érettségi 3 20 59 19 
Érettségizett 4 15 45 36 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 29 20 29 23 
Index százfokú skálán 
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Ön szerint az alábbiak közül mi jelenti a nagyobb veszélyt 
Európában a biztonságra nézve?

32%

24%

29%

15%

országon belüli nemzeti szélsõséges csoportok

terrorista csoportok, szervezetek akciói

magányos terroristák akciói

nem tudom

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

 

És Magyarországon mi jelenti a nagyobb veszélyt 
a biztonságra nézve?

43%

14%

28%

15%

országon belüli nemzeti szélsõséges csoportok

terrorista csoportok, szervezetek akciói

magányos terroristák akciói

nem tudom

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Ha e különféle terrorcselekményeket nézzük, a fehérváriak szerint mind Európa, mind pedig 
Magyarország biztonságára nézve az országon belüli nemzeti szélsőséges csoportok akciói jelentik a 
nagyobb veszélyt (32-43 százalék), szemben a nemzetközi terrorizmussal (24-14 százalék). Európa és 
Magyarország esetében a lakosok 28-29 százaléka a magányos terroristák, ámokfutók akcióitól tartanak 
inkább. Fontos különbség, hogy az országon belüli nemzeti szélsőséges csoportok kockázatát nagyobb 
látják a lakosok Magyarország esetében, mint Európa egésze tekintetében, miközben a terrorista 
csoportok, szervezetek akcióit szerintük sokkal inkább Európára jelentek veszélyt, mint Magyarországra.  
 

Ön szerint az alábbiak közül mi jelenti a nagyobb veszélyt Európában a biztonságra nézve? 

Változó Kategória Nem tudom országon 
belüli nemzeti 
szélsőséges 
csoportok 

akciói 

terrorista 
csoportok, 
szervezetek 

akciói 

magányos 
terroristák 

akciói        

Férfi 11 38 23 28 Nem 
Nő 18 28 24 30 
18-34 év  47 16 37 
35-59 év 19 22 32 27 

Korcsoport 

60 év és 
idősebb 32 29 19 20 
nincs érettségi 26 14 30 30 
Érettségizett 13 37 16 34 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 8 42 28 21 
Százalékos megoszlás 

És Magyarországon mi jelenti a nagyobb veszélyt a biztonságra nézve? 

Változó Kategória Nem tudom országon 
belüli nemzeti 
szélsőséges 
csoportok 

akciói 

terrorista 
csoportok, 
szervezetek 

akciói 

magányos 
terroristák 

akciói        

Férfi 14 48 14 24 Nem 
Nő 18 38 14 31 
18-34 év  55 11 34 
35-59 év 18 38 17 27 

Korcsoport 

60 év és 
idősebb 38 34 11 18 
nincs érettségi 23 25 25 27 
Érettségizett 18 40 9 33 

Iskolai 
végzettség 

Diplomas 8 61 9 22 
Százalékos megoszlás 
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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 33 
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 
 

 
 

 


