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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 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. június 14-20 között került sor, az Echo Innovációs Műhely 

Echo Research Center 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. 

 Az első Alba Radar négy témában gyűjtött lakossági véleményeket, úgymint a Fehérvár 

Médiacentrum fogyasztóvédelmi médiamegjelenéseiről, a lakosok szubjektív egészségi állapotáról, a 

népesedési problémák megítéléséről valamint az őszi önkormányzati választásokról. 
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Népesedési problémák megítélése 

 

A székesfehérvári lakosok a népesedési problémák közül legnagyobb problémának a népesség öregedését 

tartják, azaz hogy több az idős ember, mint a fiatal. A fehérváriak 88 százaléka súlyos gondnak tartja ezt, 

ebből közel 60 százalékuk kifejezetten nagy problémaként tekint erre. Hasonló arányban tartják második 

legsúlyosabb gondnak a Föld túlnépesedését, a helyi lakosok több mint fele gondolja ezt kifejezett nagy 

problémának, s mindössze 14 százalékuk véli kisebb fajsúlyúnak. A népesedési folyamatokat negatívan 

érintő kérdésnek tartják a magyar lakosság számának csökkenését is, a fehérvári lakosok 47 százaléka 

teljes mértékben súlyos problémának véli ezt, további 38 százalékuk szerint pedig szintén inkább gondként 

lehet erre tekinteni. A házasságkötések számának csökkenését, a külföldi állampolgárok bevándorlását és 

az egyre későbbi életkorban történő gyermekvállalást alapvetően problémaként tekintik a helyi lakosok, 

azonban közel sem olyan mértékben, mint a korábbi népesedéssel kapcsolatos kérdéseket. A 

házasságkötések számának csökkenését minden ötödik fehérvári gondolja igazán súlyos problémának, 

további 46 százalékuk inkább súlyosnak, míg minden tizedik lakos szerint egyáltalán nem súlyos probléma 

ez, illetve 23 százalékuk inkább nem tartja ezt súlyos problémának. A külföldiek bevándorlására a lakosok 

55 százaléka tekint nagy problémaként, 45 százalékuk szerint ez nem tekinthető súlyos gondnak, és 

ugyanilyen arányban vélekednek arról, hogy a fiatalok egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket, és így 

idősebb korban válnak szülőkké. A fenti népesedési problémák megítélésénél nagyobb arányban voltak 

azok, akik ezek fontosságát hangsúlyozták, két kérdésben azonban teljes mértékben megoszlanak a 

vélemények a székesfehérvári lakosok körében. A falusi népesség elvándorlását és a házasságon kívül 

született gyerekek számának növekedését az emberek fele súlyos problémának, míg másik fele egyáltalán 

nem tartja súlyos problémának.  

A magyar lakosság számának csökkenését, a népesség elöregedését és a Föld túlnépesedését mind 

a nők, mind pedig a férfiak ugyanolyan súlyos kérdésnek tartják, azonban a többi népesedési problémát a 

nők nagyobb gondnak tartják, mint a férfiak. Életkor alapján az idősebb generációk jobban aggódnak ezen 

kérdések miatt, a 60 éven felüliek minden problémát súlyosabbnak látnak, mint a fiatalabbak.  
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Az alábbi népesedési problémákat mennyire tartja 
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pontszám százfokú skálán

82

80

78

58

55

54

51

49

több az idős, mint a fiatal

Föld túlnépesedése

magyar lakosság csökkenése

házasságkötések csökkenése

külföldiek bevándorlása

késői gyermekvállalás

falusi népesség elvándorlása

házasságon kívüli gyerekek

 

 

Az alábbi népesedési problémákat mennyire tartja 
súlyos gondnak?

pontszám százfokú skálán

79

74

75

56

49

46

38

45

83

82

79

59

57

56

56

48

84

84

77

61

61

62

58

57

több az idős, mint a fiatal

Föld túlnépesedése

magyar lakosság csökkenése

házasságkötések csökkenése

külföldiek bevándorlása

késői gyermekvállalás

falusi népesség elvándorlása

házasságon kívüli gyerekek

18-34 évesek

35-59 évesek

60 éven felüliek

 

 



 5 

  
 
 
 
 

Demográfiai megoszlás 
 

Változó Kategória % Összesen 
 

Férfi 47 Nem 
nő 53 

100 

18-34 év 32 
35-59 év 47 

Korcsoport 

60 év és idősebb 22 
100 

nincs érettségi 28 
érettségizett 38 

Iskolai végzettség 

diplomás 34 
100 

 


