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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 12. hullámra 2012. március 30. és április 1. 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 médiahasználati szokásokat, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó 
lakossági szokásokat, a költészet napjával kapcsolatos véleményeket, a környezetvédelmi akciókban való 
részvételi hajlandóságot, az autizmussal kapcsolatos alapvető tájékozottságot valamint az adó 1 
százalékának felajánlásáról alkotott nézeteket tárta fel. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák 
elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 
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Az egy százalékról való tájékozottság 
 

A Magyarországon adózó magánszemélyek, és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett 
jövedelemadójuk 1 százalékát egy nonprofit szervezetnek (egyesületnek, alapítványnak vagy 
szövetségnek) címezzék. Ezen lehetőség megteremtésével a törvényalkotónak az volt a célja, hogy az 
adófizető, befizetett adójának legalább egy részét arra a területre irányíthassa, amelynek szerinte erre a 
legnagyobb szüksége van. 

Az adózók az 1996. évi CXXVI. törvény alapján a 2012-es évben is rendelkezhetnek összevont 
adóalapjuk 1 százalékáról. Ezek a bevételek így nem a központi költségvetésbe, hanem közvetlenül a 
kedvezményezettként megjelölt szervezethez vagy a kiemelt költségvetési előirányzathoz kerülnek. Idén az 
adó 1 százalékát olyan civil szervezetnek lehet felajánlani, amelynek működése legalább két éves múltra 
tekint vissza (vagyis 2010. január 1. előtt alapították), közhasznú szervezeteknél legalább 1 éves működést 
ír elő a jogszabály. A civil szervezeteknek nem szükséges előre jelezniük az adóhatóság felé, hogy 1 
százalék gyűjtésére jogosultak. Ha a szervezet számára 1 százalékos felajánlás érkezik, arról a NAV 
értesíti a szervezetet és egyben felszólítja, hogy az adóhatóság honlapján elérhető adatlap 
visszaküldésével igazolja, hogy jogosult az 1 százalékos felajánlások fogadására. 

Az első 1 százalékot társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, és az előbbi 
kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi vagy más kulturális, alkotó vagy előadó-művészeti 
tevékenységet folytató szervezetek kaphatják. A második 1 százalék kerülhet az egyházakhoz vagy az 
adott évben meghatározott Kiemelt Költségvetési Előirányzathoz. A 2012-es év kiemelt költségvetési 
előirányzata a Nemzeti Tehetség Program. 
 Fehérváron első ízben 2011-ben indult önkormányzati kampány annak érdekében, hogy a helyi 
lakosok minél nagyobb arányban ajánlják fel székesfehérvári civil szervezeteknek adójuk egy százalékát. 
Míg tavaly a lakosok 7 százaléka számára ismeretlen volt az adófelajánlás akkor már 15 éves intézménye, 
addig idén gyakorlatilag már közismert lehetőségről van szó, mindössze a felnőttek 3 százaléka nem tud 
arról, hogy élhet az egy százalékos rendelkezéssel. A megkérdezettek több mint fele, nemcsak hogy tud 
erről a lehetőségről, de úgy nyilatkozott a kutatásunk során, hogy korábban már élt is vele, 41 százalékuk 
tud róla ugyan, de még nem ajánlott fel soha adó egy százalékot. 
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Hallott Ön arról, hogy az adóbevalláskor a személyi jövedelemadó 1 
százalékát valamilyen egyesületnek vagy alapítványnak lehet felajánlani? 

3%

56%

41%

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

nemigen,  de még 
nem ajánlottam fel

igen,  korábban már 
ajánlottam is fel

 
 
 
 Részletesebb demográfiai elemzés alapján kiderült, hogy a leginkább tájékozottak e tekintetben a 
diplomások, és ők a leginkább tudatosak is ebben a kérdésben, mindössze 23 százalékuk nem ajánlott fel 
még soha adó egy százalékot. Életkor szerint nagy tartalék van a 18-34 éves korosztályban, ahol 40 
százalék azok aránya, akik tudnak ugyan az adó egy százalékának felajánlásáról, ám eddig nem éltek vele. 
 
Hallott Ön arról, hogy az adóbevalláskor a személyi jövedelemadó 1 százalékát valamilyen civil 
szervezetnek lehet felajánlani?  
 

Változó Kategória igen, korábban már 
ajánlottam is fel 

igen, de még nem 
ajánlottam fel 

Nem hallottam 
 

Férfi 57 40 3 Nem 
Nő 55 41 4 
18-34 év 60 40 0 
35-59 év 72 27 1 

Korcsoport 

60 év és idősebb 15 72 13 
nincs érettségi 44 50 6 
Érettségizett 53 45 2 

Iskolai 
végzettség 

Diplomás 77 22 1 
A válaszok százalékos megoszlása 
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Hallott Ön arról, hogy az adóbevalláskor a személyi jövedelemadó 1 
százalékát valamilyen civil szervezetnek lehet felajánlani? 

százalék
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Felajánlási szándék 
 

 
Idén tavasszal is több millió adózó nyújt be személyi jövedelemadó bevallását Magyarország, a becslések 
alapján a fehérvári felnőtt népesség 71 százaléka is közöttük lesz. Az Alba Radar adatfelvétele szerint a 
városban élő lakosok fele tervezi, hogy az idei adóbevallás során élni kíván felajánlási jogával és adója egy 
százalékát civil szervezetnek ajánlja, döntő többségük fehérvári egyesületnek vagy alapítványnak szánja az 
adója egy részét. Összességében nézve a tervezett felajánlásokat, az adóbevallást benyújtó 
székesfehérvári állampolgárok 58 százaléka helyi, 13 százaléka nem helyi civil szervezetnek tervezi a 
felajánlást, 20 százalékuk bár készít adóbevallást, de nem akar élni az egy százalék kínálta lehetőséggel, a 
bizonytalanok aránya közel 10 százalék.  

Összevetve az egy évvel korábban mért eredményekkel ezeket az adatokat az látható, hogy 6 
százalékponttal nőtt a felajánlást tervezők aránya, elsősorban a bizonytalanok táborának rovására, az 
elutasítók aránya nem viszont nem változott. 
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Tervezi Ön, hogy az idei adóbevallás során a személyi jövedelemadója 1 
százalékát valamelyik fehérvári egyesületnek vagy alapítványnak ajánlja fel?
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Tervezi Ön, hogy az idei adóbevallás során a személyi 
jövedelemadója 1 százalékát valamelyik fehérvári egyesületnek 

vagy alapítványnak ajánlja fel?
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 Részletesebb demográfiai elemzés alapján kiderült, hogy ebben a kérdésben a leginkább 
lokálpatrióták a 35 év alatti fiatalok, az adózó fiatalok 76 százaléka tervezi, hogy az idei adóbevallás során 
a személyi jövedelemadója 1 százalékát valamelyik fehérvári egyesületnek vagy alapítványnak ajánlja fel, s 
hasonló arány mérhető még a diplomások körében. 
 

Tervezi Ön, hogy az idei adóbevallás során a személyi jövedelemadója 1 százalékát valamelyik 
fehérvári egyesületnek vagy alapítványnak ajánlja fel? 
 

Változó Kategória igen, fehérvári 
szervezetnek 

fogom felajánlani 

igen, de nem 
fehérvári 

szervezetnek 
fogom felajánlani 

Nem 
tervezem 

Nem 
tudom 

 

Férfi 57 11 21 11 Nem 
Nő 60 14 18 8 
18-34 év 76 1 5 17 
35-59 év 50 19 26 6 

Korcsoport 

60 év és idősebb 25 25 50 0 
nincs érettségi 52 16 29 4 
Érettségizett 48 12 25 15 

Iskolai 
végzettség 

Diplomás 76 10 6 7 
A válaszok százalékos megoszlása azok körében akik nyújtanak be bevallást 

 
 

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 47 

Korcsoport 

60 év és idősebb 21 
100 

nincs érettségi 36 
Érettségizett 39 

Iskolai végzettség 

Diplomas 25 
100 

 
 


