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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 24. hullámra 2014. november 5-10. 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 adventi szokásairól, a nemrég nyílt Seuso kiállítás 

fogadtatásáról, az önkormányzat ifjúsági ügyekhez való hozzáállásáról, és a külföldi munkavállalásról 

esett szó. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált téma elérhető a www.echosurvey.hu honlapon. 
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Adventi készülődés Székesfehérváron 

 
  

Minden évben, ahogy közeleg az év vége, eljön az Advent is. Kutatásunk során arra voltunk kíváncsiak 

mindezt hogyan élik meg a székesfehérváriak, milyen előkészületeket tesznek karácsony előtt, és hogy 

mennyire népszerű a minden évben megrendezett „Fehérvári Advent” az itt élők körében. 

A fehérvári felnőtt lakosság válaszai alapján a legnagyobb arányban elsősorban családi 

ünnepnek tartják az Adventet. Valamivel több, mint 10 százalékuknak inkább vallási, a válaszadó 

harmadának pedig mindkettő, minden tizedik embernek pedig egyik sem.  

 

 

 

 

A férfiak többsége inkább családi ünnepként kezeli az Adventet, a nők ellenben családinak és 

vallásinak is tekintik. Életkor szerint vizsgálva a lakosságot, a fiatalok nem igazán tartják csak 

vallásinak, 52 százalékuk szerint családi, 48 százalékuk szerint pedig családi és vallási ünnep is 

egyszerre. Az érettségizettek között van a legnagyobb arány, akik szerint az Advent egyértelműen 

vallási ünnep, 17 százalék. 

 

 

 

 

családi ünnep
48%

vallási 
ünnep

12%

mindkettő
30%

egyik 
sem
10%

Nemsokára elkezdődik az adventi időszak. Önnek 
és családjának az Advent elsősorban családi vagy 

inkább vallási ünnep? 



4 

 

Önnek és családjának az Advent elsősorban családi vagy inkább vallási ünnep? 

Változó Kategória 
családi 
ünnep 

vallási ünnep 
mindkettő egyik sem 

Nem Férfi 63 7 10 19 
Nő 35 16 46 3 

Korcsoport 18-34 év 52 - 48 - 
35-59 év 48 14 21 17 
60 év és idősebb 46 16 35 4 

Iskolai 
végzettség 

nincs érettségi 56 7 28 9 
érettségizett 39 17 26 18 
diplomás 54 8 36 2 

százalékos megoszlás 

 

Megkérdeztük a lakosokat arról is, hogy milyen szokásokat tartanak meg a Karácsonyra 

készülődve. Az egyes családoknál leginkább a karácsonyi ajándékok elkészítése, esetleg vásárlása, 

valamint a lakás díszítése, dekorálása van szokásban. Sokan, 85 százalékuk részt vesz adventi 

vásárokon is, továbbá 84 százalékuk adventi koszorút is készít. Mézeskalácsot a lakosok kétharmada 

készít, adventi naptárat pedig csak 38 százalékuk. Betlehemezni 13 százalékuk szokott csupán.  

 

 

 

Társadalmi alcsoportok alapján vizsgálva, főleg a nők készítenek adventi naptárt és 

mézeskalácsot is. A fiatalok szinte mindegyik szokást tartják, csak az adventi naptár készítését és a 

betlehemezést nem. Mindegyik szokás esetében megfigyelhető, hogy az egyre idősebbek, egyre 
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kevésbé tartják a felsorolt szokásokat. Iskolai végzettség tekintetében pedig, az egyre magasabb 

végzettségűek egyre nagyobb arányban válaszolták azt, hogy a családjukban szokás készülődni az 

ünnepekre. Egyedül a betlehemezés az, melyet főleg az alacsony végzettségűek tartanak, és a 

diplomások mindössze 5 százaléka. 

 

 

Családjában szokásban vannak-e az alábbi dolgok? 
 

1. adventi koszorú készítése 
2. adventi naptár készítése 
3. betlehemezés 
4. adventi vásárokon részt venni 
5. mézeskalács készítése 
6. karácsonyi ajándékok készítése/ vásárlása 
7. lakás díszítése, dekorálása 

 
Változó Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Nem Férfi 83 33 9 88 39 96 92 

Nő 86 43 16 83 77 96 90 
Korcsoport 18-34 év 100 17 25 100 100 100 100 

35-59 év 86 53 11 91 52 97 94 
60 év és 
idősebb 

70 23 10 64 47 92 80 

Iskolai 
végzettség 

nincs érettségi 67 27 24 72 44 89 91 
érettségizett 85 27 15 89 65 98 92 
diplomás 90 55 5 88 58 98 91 

„igen” válaszok százalékos aránya 
 

 

Rákérdeztünk arra is, hogy általában hol szokták megvenni a karácsonyi ajándékokat és a 

kelléket. A fehérváriak leginkább a bevásárlóközpontokat preferálják. Karácsonyi vásárban 47 

százalékuk, kis boltokban 30 százalékuk, plázában 28 százalékuk vásárol. A válaszadó lakosok 

harmada pedig maga készít is ajándékokat.  
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Az elmúlt években a fehérváriak 80 százaléka részt vett már a „Fehérvár Advent” alkalmából 

tartandó rendezvényen, és tervezi az idén is. Mindössze 6 százalék azok aránya, akik voltak már 

korábban, de nem tetszett nekik és ezért nem is tervezik az idén, hogy elmennek. A nők, a fiatal 

korosztályhoz tartozók és inkább a képzettebb székesfehérvári lakosok a rendszeres vendége a 

„Fehérvár Advent” rendezvénysorozatnak.  
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Részt vett-e már az elmúlt években, illetve tervezi-e, hogy az idei évben részt vesz a „Fehérvári 
Advent” alkalmából tartandó rendezvények bármelyikén?  

Változó Kategória 
igen, már voltam 
korábban is, és 
tervezem idén is 

voltam 
korábban, de 
nem tetszett, 
most sem 
megyek el  

nem tudom, 
milyen 

rendezvényeket 
tartanak ez 
alkalomból 

nem tudom 

Nem Férfi 75 9 8 8 
Nő 84 4 6 6 

Korcsoport 18-34 év 100 - - - 
35-59 év 82 6 6 6 
60 év és 
idősebb 

64 12 11 13 

Iskolai 
végzettség 

nincs érettségi 58 11 4 27 
érettségizett 84 7 6 4 
diplomás 83 5 8 3 

százalékos megoszlás 

 

 

Demográfiai megoszlás 

 

 

 

Változó Kategória % Összesen 
 

Nem Férfi 46 
100 

Nő 54 
Korcsoport 18-34 év 15 

100 35-59 év 46 
60 év és idősebb 39 

Iskolai végzettség nincs érettségi 18 
100 érettségizett 54 

diplomás 28 
 


