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Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo 
Innovációs Műhellyel vagy a Civil Szervezetek Fejér Megyei szövetségével mint 
programgazdával.  
 
A tanulmány kéziratnak minősül, hivatkozni ennek figyelembevételével a feltüntetett 
szerzők, annak hiányában a beszámolót jegyző szervezet engedélyével lehet. 
  
 
A kutatáshoz kapcsolódó adatbázis és módszertani anyagok az Intézetnél történt 
regisztráció után szintén elérhetők. 
 
 
Javaslatait, észrevételeit, szakmai megjegyzéseit is szívesen várjuk a következő címen: 
  
 
 
 

Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet 
8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. 

Tel:  +36 (22) 502-276 
Fax: +36 (22) 379-622 
www.echosurvey.hu 
info@echosurvey.hu 
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Háttér 
 

Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Kht. az Echo Innovációs Műhely „Helyi Demokárcia Audit” 
programjának keretén belül rendszeres társadalomtudományi kutatással vizsgálja a székesfehérvári 
helyi demokrácia helyzetét. A helyi demokratikus deficit alakulásán túl vizsgáljuk a lakosok 
önkormányzattal, az önkormányzati munkával, döntésekkel való elégedettségét is. A kutatás megbízója 
az Echo Network tagjaként működő Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület. 
 
 

Módszertan 
A kutatóintézetünk kérdezőbiztosai 400 véletlenszerűen kiválasztott székesfehérvári 18 éven felüli 
lakossal készítettek telefonos interjút standard kérdőívek segítségével. A mintavételből eredő kisebb 
elétéréseket ún. többszempontú matematikai súlyozással korrigáltuk, így a minta pontosan 
reprezentálja Székesfehérvár város teljes felnőtt, vezetékes telefonnal rendelkező lakosságát. A 
kutatási beszámolóban közölt adatok hibahatára az egyes kérdésekre válaszolók számától függően +/- 
3-5 százalék. Ez azt jelenti, hogy az általunk mért eredmények legfeljebb ennyivel térnek el attól az 
eredménytől, amit akkor kapnánk, ha minden fehérvári vezetékes telefonnal rendelkező felnőtt lakost 
megkérdeznénk. A kérdőívek felvételére 2006. június 15-19. között került sor. 

Egyes kérdéseknél azt kértük a válaszolóktól, hogy értékeljenek állításokat, minősítsenek 
problémákat, intézményeket négy illetve ötfokú skálán. Ezen kérdések egy részének esetében a kapott 
értékeket egy százfokú skálára számoltuk át, ahol a százas értéket az jelentette volna, ha az adott 
kérdésre minden válaszoló egyöntetűen a maximális, a nullát pedig az, ha a minimális pontszámot adja. 
A határ az ilyen százfokú skálákon az ötven pont. Az ez alatti érték általában negatív véleményt 
(bizalmatlanságot, elégedetlenséget, elutasítást stb.), míg az e feletti érték pozitív véleményt 
(elégedettséget, bizalmat, támogatottságot stb.) jelez. 
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A helyi demokrácia helyzete 
A demokratikus deficit egyik fokmérője az, hogy mennyire elégedettek a városban élők azzal, ahogy a 
városban „mennek a dolgok”. Hallottak-e olyan híreket, információkat, illetve személyesen tapasztaltak-
e olyat, amely rontotta volna a városról alkotott összképüket. A városi lakosság nagymértékű 
elégedettségről tett tanúbizonyságot, ugyanis 85 százalékuk mondta azt, hogy meg van elégedve azzal, 
ahogy a városban mennek a dolgok. Mindössze 15 százalékuk mutatott valamilyen szintű 
elégedetlenséget. A megkérdezettek tizede mondta azt, hogy rosszabbodott a helyzet a tavalyi évhez 
viszonyítva, a többség szerint semmi sem változott ezen a téren. 

Mennyi elégedett Ön azzal, ahogy itt mennek a dolgok?

elégedett

elégedetlen

85%

15%

 
Az önkormányzat működésével is elégedettek a fehérváriak, a megkérdezettek fele nagyrészt, 

7 százalékuk teljes mértékben, egyötödük már csak egy kicsit, egytizedük pedig egyáltalán nem. A 
döntések előkészítésében is figyelembe veszik a lakosság véleményét – a megkérdezettek fele állítja 
ezt. 

Hasonló a helyzet a lakosság körében az önkormányzati döntések átláthatóságával 
kapcsolatban, 45 százalékuk szerint kiválóan nyomon követhető a döntéshozatal folyamata, a 
megkérdezettek másik fele azonban már problémásnak, nehezen áttekinthetőnek tartja azt.  
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Mennyire ismerik az önkormányzatnál, hogy mit szeretnének 
az itt élő emberek?

teljes mértékben

nagyrészt

egy kicsit egyáltalán nem

nem tudja

7%

53%

18% 10%

12%

  

Mennyire tartják átláthatónak a az önkormányzati 
döntéshozatalat?

átlátható

nem átlátható

nem tudja

45%

46%

9%

 
 
A felmérés segítséget nyújtott abban is, hogy kiderítsük, a lakosokat érdekli-e egyáltalán a 

demokrácia, odafigyelnek-e rá, és ha igen, akkor azt milyen módon, milyen források felhasználásával 
teszik. A többség természetesen nagyfokú érdeklődést mutat a székesfehérvári demokrácia iránt (72 
százalékuk vallotta ezt). Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy más településekhez viszonyítva mennyiben 
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más a helyzet, 40 százalékuk válaszolta azt, hogy nincs különbség, egyharmaduk szerint pedig 
valamelyest jobb. Szintén elégedettséget tükröz az is, hogy a város polgármestere egyben parlamenti 
képviselő is. A megkérdezettek 74 százaléka szerint ez a városnak kifejezetten az előnyére válik.  

A demokratikus deficit egyik eleme a döntéshozatalba való beleszólás. A hiány ezen a területen 
a város lakossága szerint is felfedezhető, ugyanis 26 százalékuk egy kicsit, egyötödük pedig egyáltalán 
nem tud beleszólni a városi döntésekbe, nincsenek meg azok a fórumok, csatornák, ahol ezt 
megtehetnék.  

Ön személy szerint bele tud szólni abba, ahogy a városban 
mennek a dolgok?

teljes mértékben

nagyrészt

egy kicsit

egyáltalán nem

nem tudja

6%

37%

26%

22%

9%

 
 
A helyi demokrácia működésének mérésére összeállítottunk egy kérdéssort, melyben a 

megkérdezettek különböző állításokat kell rangsorolniuk százfokú skálán. Az ilyen skálákon a 40-60 
pont közötti tartomány a bizonytalan sáv, az ábrán jól látszik, minden állítás ide sorolódott be. A 
válaszokból látszik, hogy a pártatlanság az, amelyet nehéz fenntartani, a lakossági ügyek intézésében 
is szükség van olyan képviselőkre, amelyek nem függetlenek. Ugyanígy a képviselők és a lakosság 
kapcsolata sem kielégítő, a lakosok általában nem szólhatnak bele a döntésekbe, a képviselők sem 
kérdezik meg az embereket, és általában nem is hallgatják meg őket. 
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Ön szerint mennyire jellemző Székesfehérváron, hogy...

százafokú skálán

58

56

54

48

48

47

43

a lakosok aktívan részt vesznek saját városuk élet

a városban bevonják a civilszervezeteket is döntés

a döntéshozók meghallgatják a lakosokat

a döntéshozók is betartják a szabályokat

a lakosok többsége beleszólhat az őket érintő dönt

a képviselők rendszeresen megkérdezik az embereket

a lakosok a pártok beleszólása nélkül dönthetik el

0 20 40 60 80 100

 
 
Végül a helyi média függetlenségét is vizsgáltuk. A lakosok többsége a helyi médiatermékeket 

inkább függetlennek tartja, azok közül is elsősorban a Fehérvár TV-t, és a Fejér Megyei Hírlapot (71-71 
százalék), a felsoroltak közül egyedül a Fehérvári Polgárnál fedeztek fel többen elfogultságot (37 
százalék). A Vörösmarty Rádió ismertsége volt mind közül a legalacsonyabb, a megkérdezettek 28 
százaléka nem ismerte. 

Ön szerint az alábbi sajtótermékek mennyire függetlenek az 
önkormányzattól?

százalékos arány

44

33

37

31

29

27

38

28

26

22

14

19

13

17

11

7

7

4

20

10

8

3

18

6

28

Fehérvár TV

Fejér Megyei Hírlap

Fehérvár Rádió

Fehérvári Polgár

Vörösmarty Rádió
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teljesen inkább igen inkább nem egyáltalán nem nem ismeri

 
 


