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A kutatás háttere és módszertana 

 

Az Echo 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 24. hullámra 2014. november 05. és 10. 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 a lakosság adventtel és karácsonnyal, a Seuso-kincsekkel,  és a 

külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdjeit tárta fel, valamint az önkormányzat ifjúsági ügyekhez való 

hozzáállásával kapcsolatos lakossági vélekedéseket vizsgálta. A korábbi kutatási eredmények és vizsgált 

témák elérhetők a www.echosurvey.hu honlapon. 

 

  



3 

 

Ifjúsági ügyek Székesfehérváron 

 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat az itt élő fiatalok érdekeit is megfelelőképpen tudja képviselni, 

fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit is szeretnének. 

 A kutatás során megkérdeztük a lakosságot arról, hogyan látják, mennyire vannak tisztában a helyi 

fiatalok igényeivel az önkormányzatnál. Az alábbi ábrán látható, hogy megoszlanak a vélemények, 38 

százaléka a válaszadóknak úgy véli, hogy egy kicsit van csak tisztában, míg 31 százalékuk szerint 

nagyrészt tisztában van az önkormányzat a fiatalok igényeivel. A lakosok 22 százaléka bizonytalan a 

kérdést illetően, míg 8 százalékuk határozottan állítja, hogy az önkormányzat teljes mértékben ismeri, hogy 

mit szeretnének a fiatalok. Összehasonlítva a 2010-es eredményekkel a legmarkánsabb különbség abban 

látható, hogy azok aránya, akik szerint az önkormányzat egyáltalán nem tudja, hogy mik a fiatalok igényei 

14 százalékról 1 százalékra csökkent. 

 

 

                  

A demográfiai háttérváltozókkal összevetve azt lehet mondani, hogy a nők, az érettségivel 

rendelkezők, valamint éppen a kérdéses korosztály egy része, vagyis a 18-34 évesek gondolják inkább 

úgy, hogy az önkormányzat ismeri a fiatalok igényeit. Továbbá utóbbiak között nincs olyan, aki bizonytalan 

lenne a kérdést illetően, vagy úgy gondolná, hogy egyáltalán nem ismeri a fiatalok igényeit az 

önkormányzat. 
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Ön szerint mennyire ismerik az önkormányzatnál, hogy mit szeretnének az itt élő fiatalok? 

Változó Kategória 
Teljes 

mértékben 
Nagyrészt 

Egy 
kicsit 

Egyáltalán 
nem 

Nem tudja 

Nem férfi 10 19 47 1 24 

nő 6 41 31 2 20 
Életkor 18-34 éves 17 65 17 -  -  

35-59 éves 4 24 58 1 12 
60 éves, vagy 
idősebb 

8 22 14 2 53 

Iskolai 
végzettség 

nincs érettségije 13 27 13 2 44 

érettségizett 10 39 33 1 16 

diplomás 4 22 55 1 18 
százalékos megoszlás 

 

Az előző kérdéssel összhangban a megkérdezett emberek hasonlóképpen gondolkodnak arról is, 

hogy mennyire veszik figyelembe az önkormányzati döntésekben a fiatalok igényeit. A lakosok 34 

százaléka szerint egy kicsit, 29 százalékuk szerint nagyrészt figyelembe veszik, 30 százalékuk pedig 

bizonytalan a kérdést illetően.  

2010-ben 18 százalékuk volt bizonytalan, és 14 százalékuk gondolta úgy, hogy egyáltalán nem 

veszik figyelembe a fiatalok igényeit. Utóbbiak aránya 2014-ben 3 százalékra csökkent. 
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A háttérváltozók alapján vizsgálva a kérdést azt lehet mondani, hogy a nők között több a 

bizonytalan válaszadó, ám többen vannak azok is, akik szerint nagyrészt, vagy teljes mértékben 

figyelembe veszik a fiatalok igényeit a döntéshozásban. Életkor tekintetében a 18-34 éves korosztály 42 

százaléka gondolja úgy, hogy nagyrészt figyelembe veszik a fiatalok igényeit, az idősebbeknél 31, illetve 

32 százalékban gondolják úgy, hogy teljes mértékben, vagy nagyrészt figyelembe veszik. 

Iskolai végzettség szempontjából az érettségivel nem rendelkezők gondolják úgy, hogy inkább 

figyelembe veszik a fiatalok igényeit az önkormányzati döntéshozatalkor, legkevésbé pedig a diplomások 

gondolkodnak így. 

 

Az önkormányzati döntésekben mennyire veszik figyelembe a fiatalok igényeit? 

Változó Kategória 
Teljes 

mértékben 
Nagyrészt Egy kicsit Egyáltalán nem Nem tudja 

Nem férfi 1 25 49 4 22 

nő 6 33 21 2 38 
Életkor 18-34 éves  - 42 34 -  25 

35-59 éves 3 28 45 4 20 
60 éves, vagy 
idősebb 

8 24 13 2 52 

Iskolai 
végzettség 

nincs 
érettségije 

7 42 16 2 33 

érettségizett 3 29 37 5 26 

diplomás 4 24 39 1 33 
százalékos megoszlás 

 

Megkérdeztük a lakosságot arról is, hogyan látják a fiatalok felnőtté válását, ez mennyiben 

különbözik az idősebb generációkétól. A válaszadók több mint fele szerint most sokkal nehezebb 

helyzetben vannak a fiatalok, mint korábban, mert minden bizonytalanabb és keményebben kell teljesíteni. 

2010-ben még 66 százalékuk gondolta így. A megkérdezettek 22 százaléka gondolja úgy, hogy könnyebb 

a mostani fiataloknak, mert több a lehetőség arra, hogy megvalósítsák az elképzeléseiket, ezzel szemben 

2010-ben mindössze 2 százalékuk gondolta így. A megkérdezettek 24 százaléka helyezkedett köztes 

álláspontra, miszerint korábban is és most is vannak nehézségek, de olyan dolgok is, amik könnyebbek, a 

2010-es adatok szerint pedig 32 százalékuk vélekedett hasonlóképpen. 
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A háttérváltozók mentén azt lehet tapasztalni, hogy a nők, a középkorúak, valamint a diplomával 

rendelkezők vélik úgy, hogy most sokkal nehezebb a fiatalok helyzete a sok bizonytalanság és keményebb 

teljesítmény elvárás miatt. A 18-34 éves korosztály 45 százaléka úgy véli, hogy most jóval könnyebb a 

fiatalok helyzete a sok lehetőség miatt, és 55 százalékuk véli úgy, hogy régebben is voltak nehézségek, 

ahogy most is, és régebben is voltak könnyebbségek, ahogy manapság is. 

 

Változó Kategória 

most sokkal nehezebb, 
mert minden sokkal 
bizonytalanabb, és 
keményebben kell 

teljesíteni 

most jóval könnyebb, mert 
sokkal több lehetőségük van 

a fiataloknak arra, hogy 
megvalósítsák az 
elképzeléseiket 

akkor is és most 
is vannak 

dolgok, amik 
nehezebbek, és 
vannak, amik 
könnyebbek 

Nem férfi 41 41 18 

nő 65 4 31 
Életkor 18-34 éves -  45 55 

35-59 éves 70 20 10 
60 éves, vagy 
idősebb 

48 13 39 

Iskolai 
végzettség 

nincs érettségije 59 27 14 

érettségizett 33 34 33 

diplomás 80 3 17 
százalékos megoszlás 
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A lakosok szerint 2014-ben egyöntetűen fontos, hogy az önkormányzat kiemelkedően foglalkozzon 

a fiatalok problémáival, 71 százalékuk szerint nagyon fontos, 29 százalékuk szerint pedig inkább fontos ez 

a kérdés. A 2010-es adatokat vizsgálva látható, hogy 58 százalékuk tartotta nagyon fontosnak, 37 

százalékuk pedig inkább fontosnak a dolgot, míg 2 százalékuk inkább nem tartotta fontosnak, 3 százalékuk 

pedig bizonytalan volt a kérdést illetően. 

 

 

 

A háttérváltozókkal összevetve azt lehet mondani, hogy a nők, a fiatalok és az érettségivel nem 

rendelkezők tartják leginkább fontosnak, hogy kiemelkedően legyen foglalkozva a fiatalok problémáival 

önkormányzati szinten, ám ahogy az előbb is szó volt róla, az összes válaszadó számára valamilyen 

mértékben fontos ez a kérdés. 

Ön szerint mennyire fontos, hogy az önkormányzat kiemelkedően foglalkozzon a fiatalok 
problémáival? 

Változó Kategória Inkább fontos Nagyon fontos 
Nem férfi 50 48 

nő 10 89 
Életkor 18-34 éves 17 83 

35-59 éves 37 63 
60 éves, vagy idősebb 19 78 

Iskolai végzettség nincs érettségije 21 79 
érettségizett 33 66 
diplomás 27 72 

százalékos megoszlás 
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Végezetül megkérdeztük a fehérváriakat arról, hogy egyes ifjúsági területekkel mennyire vannak 

megelégedve helyi szinten. Egy négyfokú skálán kellett értékelniük, az eredményeket százfokú skálára 

konvertáltuk át azzal a céllal, hogy az apróbb különbségek is jobban felismerhetőek legyenek. A módszer 

segítségével nemcsak azt láthatjuk, hogy mennyire elégedettek a válaszadók az egyes területekkel, vagy 

mennyire nem, hanem relatív sorrendet is felállíthatunk az elégedettséget tekintve. 

A százfokú skálán a kábítószer-ellenes küzdelem 50 pont körüli értéket kapott, ami heterogén 

megoszlást jelez, azaz a lakosok egyik fele inkább elégedett ezzel a területtel, másik felük pedig nem. A 

gyermekvállalás ösztönzésével, valamint a fiatalok egészségi állapotával összességében elégedetlenek a 

válaszadók, az ezekkel való elégedettségi index 50 pont alatti. A fiatalok munkához jutási lehetőségeivel, a 

beleszólási lehetőségükkel a politikába, a szabadidős lehetőségeikkel, a diákjogok érvényesülésével, 

valamint a továbbtanulási lehetőségekkel elégedettek a válaszadók, az elégedettségi index ezeknél a 

területeknél meghaladja az 50 pontot. 
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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 
 

 


