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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 havonta újra 

lebonyolítjuk a kutatást. A 21. hullámra 2014. március 20. és április 04. 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 lakosság versekkel kapcsolatos attitűdjeit, az SZJA 1 százalékos 

felajánlásával kapcsolatos terveket, a városban végbemenő beruházások lakossági fogadtatását, és a 

pályakezdő fiatalok munkához jutási lehetőségeit, valamint a Fehérvári Civil Központ ismertségét tárta fel. 

A korábbi kutatási eredmények és vizsgált témák elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 

 

 

 

 

 

 



A fehérvári beruházások megítélése 

 
 

 

Az elmúlt évek sikeres pályázati és előkészítési munkáinak köszönhetően számos beruházás, fejlesztés 

illetve felújítási munkálat valósult meg Székesfehérváron az Önkormányzathoz kapcsolódva.  

Jelenleg is és a jövőben is megvalósulnak további beruházások, fejlesztések.  Ilyen a Szent György 

Kórház új épülettömbjének építése, a Vasútállomás, a Halesz park, a Várkörút és a Mártírok útja felújítása, 

a Bregyó-közi Sportcentrum átalakítása, a Gáz utcai sportcsarnok átépítése, a Koronás park kialakítása a 

volt Vidámpark területén, valamint a Saára Gyula útfelújítási program, Szárazréti város rehabilitációs 

program illetve az Ybl Miklós program az intézmények felújításáért.  

A mostani Alba Radar kutatás során ezen beruházások, fejlesztések ismertségével kapcsolatban 

kérdeztük a székesfehérvári felnőtt lakosságot.  

A megkérdezettek körében leginkább a Gáz utcai sportcsarnok átépítése ismert, szinte az összes 

válaszadó hallott erről a projektről. A Mártírok útja felújítása és a Bregyó-közi Sportcentrum átalakítása is 

meglehetősen ismert a lakosság körében, a fehérváriak több mint négyötöde tud ezekről. A Halesz park 

felújításáról, a Koronás park kialakításáról a volt Vidámpark területén és a Szent György Kórház új 

épülettömbjének építéséről körülbelül a lakosság háromnegyede hallott, a Várkörút felújításáról a 

megkérdezettek 71, a Vasútállomás felújításáról pedig 68 százalék. A Szárazréti város rehabilitációs 

programról minden második lakos tud csak. A székesfehérváriak körében legkevésbé ismert a Saára Gyula 

útfelújítási program és az Ybl Miklós program az intézmények felújításáért.  

 



Hallott már Ön az alábbi fehérvári beruházásokról, 
fejlesztésekről ?
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A kérdést megvizsgáltuk különböző demográfiai változók tükrében is, melyből kiderült, hogy mind a nem, 

mind a korcsoport, mind pedig az iskolai végzettség hatással van a válaszadók véleményére.  

 A nők körében ismertebb a Szent György Kórház új épülettömjének építése, a Szárazréti város 

rehabilitációs program és Koronás park kialakítása a volt Vidámpark területén, a férfiak körében pedig a 

Várkörút felújítása.  

 A beruházások, fejlesztések ismertsége különböző korcsoportokon belül más és más. Inkább az 

idősebbekre jellemző, hogy hallottak ezekről, a fiatalabb korcsoport csak a Szárazréti város rehabilitációs 

programot és a Gáz utcai sportcsarnok átépítését ismeri jobban az idősebb lakosokhoz képest.  

 Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy az érettségivel és a szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkezők körében ismertek leginkább a beruházások, fejlesztések, őket pedig a 

diplomások követik.  A maximum 8 általánossal rendelkezők hallottak a legkevésbé ezekről.  

  

 

 
 
 
 
 
 



 
Hallott már Ön az alábbi fehérvári beruházásokról, fejlesztésekről? 

1. Szent György Kórház új épülettömjének építéséről 
2. Vasútállomás felújítása 
3. Ybl Miklós program az intézmények felújításáért 
4. Saára Gyula útfelújítási program 
5. Szárazréti város rehabilitációs program 
6. Várkörút felújítása 
7. Mártírok útja felújítása 
8. Bregyó-közi Sportcentrum átalakítása 
9. A gáz utcai sportcsarnok átépítése (volt ARÉV Sportcsarnok) 
10. Halesz park felújítása 
11. Koronás park kialakítása a volt Vidámpark területén 
 
 

Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
Nem Férfi 64 67 40 37 44 79 92 82 95 77 66 

Nő 80 69 35 44 60 65 80 81 91 79 81 
Korcsoport 18-29 év 75 46 21 29 62 55 55 58 100 50 58 

30-44 év 53 65 25 34 28 62 89 91 93 84 66 
45-59 év  78 77 50 45 62 84 95 86 93 82 84 
60 év és 
idősebb 

88 77 49 52 65 81 93 80 87 84 83 

Iskolai 
végzettség 

max.8 általános 85 52 36 27 44 55 59 64 79 88 70 

szakmunkás 69 72 34 43 58 70 98 91 93 77 80 

érettségizett 76 69 43 41 58 79 86 82 95 79 68 

diplomás 63 70 27 46 45 64 91 80 94 73 83 

„igen” válaszok százalékos aránya 
 

Demográfiai megoszlás 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Nem Férfi 46 
100 

Nő 54 
Korcsoport 18-29 év 17 

100 
30-44 év 30 
45-59 év  25 
60 év és idősebb 28 

Iskolai végzettség max 8 általános 11 

100 
szakmunkás 15 
érettségizett 48 
diplomás 26 

 


