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Vezetői összefoglaló 

 

2017. októberében társaságunk 1000 fős reprezentatív kutatást végzett a 18 év feletti székesfehérvári 

lakosok körében. A kérdések érintették a város és az ország helyzetét, a munkaerőpiaci, az általános 

foglalkoztatási helyzetet, valamint a képzéssel és tanulással kapcsolatos attitűdöket. 

A székesfehérvári lakosok elégedettebbek azzal, ahogy a város dolgai alakulnak, mint ahogy a 

megye, vagy ahogy az ország dolgai. Az idősebbek elégedettebbek, míg a fiatalok, valamint az 

alacsony iskolai végzettségűek általában elégedetlenebbek azzal, ahogy a városban mennek dolgok. 

A megkérdezettek több, mint fele nem fogalmazott meg a jövővel kapcsolatban különösebb 

elvárásokat, úgy gondolják, a jelenlegi helyzet nem fog változni. 

A fehérvári válaszadók 6 százaléka dolgozott már külföldön, 94 százalékuk pedig még nem. Azok 

a válaszadók, akik dolgoztak már másik országban, átlagosan 23 évesek voltak, amikor legelőször 

külföldön vállaltak munkát és átlagosan 17 hónapot töltöttek ott. A megkérdezettek közül a legtöbben 

Ausztriában, Németországban és Angliában dolgoztak. A fehérváriak leginkább a jobb megélhetés 

reményében hagynák el az országot. A második helyen a karrier és a családi okok állnak. 

A fehérváriak több mint harmada szerint a munkához jutási esélyek a városban inkább, vagy nagyon 

jók. Mindössze 5 százaléka mondta azt, hogy rossz, vagy nagyon rossz ez a helyzet a városban. Közel 

harmaduk állította azt, hogy az országos viszonyokhoz képest jobbak a városban a munkához jutási 

esélyek. 

A válaszadók 68 százalékának van jelenleg is munkahelye, 32 százaléknak nincs. A megkérdezettek 

inkább elégedettek jelenlegi munkájukkal. A nem dolgozók 70 százaléka nyugdíjas, 3 százalékuk 

GYES-en, GYED-en van, 9 százalékuk munkanélküli, 14 százalékuk tanuló, 1 százalékuk 

háztartásbeli és további 1 százalék pedig rokkant nyugdíjas. 2 százalék az egyéb inaktív kategóriába 

sorolta magát. 

A megkérdezettek 72 százaléka inkább, vagy nagyon stabilnak érzi jelenlegi munkahelyét. A 

válaszadók mindössze 5 százaléka jár el Fehérvárról más településre dolgozni. A fehérváriak szerint 

egy állással kapcsolatban az a legfontosabb, hogy magas legyen a kereset, illetve hogy az állás biztos 

legyen.  

A lakosok döntő többsége nem tervezi, hogy munkahelyet vált. A válaszadók nem motiváltak 

többletenergiák mozgósítására egy jobb munkalehetőség megszerzésére, ugyanis mindössze 10-15 
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százalékuk hajlandó bármit tenni ezért. Legkevésbé utazni, vagy más megyébe költözni lennének 

hajlandóak. 

Az eredmények azt mutatják, hogy értelemszerűen a korral együtt jár az is, hogy az idősebb generáció 

nehezebben vált, kevésbé motivált arra, hogy új ismereteket szerezzen, vagy mobilabbá váljon.  

A fiatalabb korosztályt leszámítva egy új, vagy újabb szakma megtanulása nem prioritás a jelenleg 

a munkaerőpiacon lévőknek, sőt, még a fiatalok többsége számára sem kiemelkedően vonzó 

alternatíva. 

A székesfehérváriak számára a legfontosabb, hogy biztos állásuk legyen, és ezért a válaszadók 

közel kétharmada feladná jelenlegi munkahelyét is, ami azt mutatja, hogy a látszólag stabil munkaerő-

piaci, gazdasági helyzet szubjektív megítélése más, bizonytalanabb. A másik erős motivációs tényező 

a fizetés, magasabb fizetésért is inkább váltanának.  

A megkérdezettek ötödével fordult elő, hogy huzamosabb ideig munkanélküli volt. A tartós 

munkanélküliség jellemzőbb a nőkre, a nehéz gazdasági helyzetben lévőkre, a 45-59 évesekre 

valamint a szakmunkás végzettségűekre. 

A székesfehérváriak egyharmada érintett, vagy a családban, vagy a rokonságban, esetleg baráti, 

ismerősi körében van olyan, aki pályakezdő munkanélküli. Közülük a leginkább érintett a 

megkérdezettek 6 százaléka, akiknek közvetlen családtagja pályakezdő állástalan. 

Rákérdeztünk arra is, hogy Székesfehérvár Önkormányzata által biztosított ingyenes szolgáltatások 

mennyire népszerűek a fehérváriak körében. A leginkább népszerűnek tűnő, ezáltal ismert 

szolgáltatás a Bregyó-közi Szabadidőközpont, minden harmadik fehérvári ismeri, majd negyede a 

megkérdezetteknek hallott a felnőtt fittneszparkról, a különböző ingyenes rendezvényekről. 
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1. A kutatás háttere 

 

Az InnoBond Kft. egy 1000 fős reprezentatív kutatást valósított meg a székesfehérvári 18 éven felüli 

felnőtt lakosság körében a munkaerő-piaci helyzettel és foglalkoztatással kapcsolatban.  

A kutatás során kíváncsiak voltunk arra, hogy a megkérdezettek miként vélekednek jelenlegi 

munkahelyükről, a munkához jutás esélyeiről, valamint a pályakezdők lehetőségeiről. Megkérdeztük 

továbbá őket az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokról és arról is, hogyan vélekednek bizonyos 

jövőbeli dolgokról. 

A személyes kérdezésen alapuló adatfelvételre 2017. októberében került sor. Az elemzés során az 

egyes témakörök fejezetenként kerülnek bemutatásra. A kérdésekre adott válaszok megoszlását 

ábrán szemléltettük, majd összevetettük egyes demográfiai háttérváltozókkal is, amelyet táblázatos 

formában mutattunk be. A felhasznált háttérváltozók a következők: nem, életkor, iskolai végzettség, 

anyagi helyzet, a településen való élés időtartama, a lakás típusa, amelyben a válaszadó él, a havi 

jövedelem, illetve az, hogy a válaszadó szeret-e Székesfehérváron élni. A változók nevei mellett 

található csillagok jelzik, ha az adott változó szignifikánsan befolyásolja a kérdést, a csillagok által 

jelzett szignifikancia szintek az egyes táblázatok alatt láthatóak. A kérdőív adatait kódolás után 

számítógépen rögzítettük és ellenőriztük. Az adatelemzést SPSS programmal végeztük. 

Egyes kérdéseknél azt kértük a válaszolóktól, hogy értékeljenek állításokat, négy- illetve ötfokú skálán. 

Ezen kérdések 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, ellenszenvet stb.), míg az e feletti 

érték pozitív véleményt (elégedettséget, bizalmat, rokonszenvet stb.) jelez. 
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2. Általános elégedettség 

 

2.1 Országos és megyei helyzet megítélése 

Az első fejezet azzal foglalkozik, hogy a megkérdezett fehérvári lakosok hogyan vélekednek az 

ország, a megye és a város dolgairól, valamint személyes élethelyzetükről. A fehérváriak 2 százaléka 

nagyon, 55 százaléka inkább elégedett, 30 százalékuk inkább,13 százalékuk pedig nagyon 

elégedetlen azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. 

 

 

 

A demográfiai háttérváltozók alapján a kérdésre hatással van a korcsoport, az iskolai végzettség, 

hogy mióta él Székesfehérváron, az anyagi helyzet, a havi jövedelem, a lakás típusa, valamint az, 

hogy a válaszadó szeret-e Székesfehérváron élni. Az első táblázatból látszik, hogy a 

munkaerőpiacra belépő fiatal korosztály, vagyis a 18-29 évesek, az ország dolgaival inkább 

elégedetlenek, míg a legaktívabb középkorú korosztály (30-44 évesek) inkább elégedettebb. Azzal, 

ahogyan az országban mennek a dolgok leginkább az idősebb korosztály, vagyis a 45-59 évesek, 

illetve a 60 év felettiek nagyon elégedettek. A maximum 8 általánost végzettek a 

legelégedetlenebbek a dolgok alakulásával. A kevesebb, mint 5 éve itt élők a legelégedetlenebbek, 

csak 22 százalékuk válaszolta, hogy inkább elégedett. A jó anyagi helyzetben lévők 4 százaléka 

nagyon elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. A havi jövedelemből látszik, hogy 

minél több pénzből gazdálkodik valaki egy hónapban, annál inkább elégedett. Azok a válaszadók, 

nagyon elégedetlen
13 %

inkább elégedetlen
30 %inkább elégedett

55 %

nagyon elégedett
2 %

Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy az országban 
mennek a dolgok?
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akik nagyon szeretnek Székesfehérváron élni, a legelégedettebbek a dolgok alakulásával az 

országban (1. táblázat). 

A fehérvári lakosok 3 százaléka nagyon, 67 százaléka inkább elégedett, 26 százalékuk inkább, míg 4 

százalékuk nagyon elégedetlen azzal, ahogy Fejér megyében mennek a dolgok. 

 

 

 

 

A háttérváltozók alapján elmondható, hogy a kérdést leginkább a korcsoport, az iskolai végzettség, az 

anyagi helyzet, illetve az befolyásolja, hogy a megkérdezett szeret-e itt élni. A legfiatalabb korosztály, 

vagyis a 18-29 évesek 33 százaléka inkább, míg 11 százalékuk nagyon elégedetlen. Ahogy az előző 

kérdésnél is, itt is az látszik, hogy minél alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik az adott 

fehérvári lakos, annál elégedetlenebb a megye dolgaival. Az 1 fős háztartásban élők a 

legelégedettebbek a megye helyzetével. Ők főleg 60 év felettiek, ugyanis ezen korcsoport egynegyede 

él 1 fős háztartásban, illetve az 1 fős háztartások 60 százalékában 60 év felettiek élnek.  A gond nélkül 

megélők, illetve azok, akik nagyon szeretnek a városban élni, a legelégedettebbek azzal, ahogy Fejér 

megyében mennek a dolgok. A panelban lakók a város lakosságának majdnem felét teszik ki. Ők 

összességében inkább elégedettek Fejér megye dolgaival. Ennek oka lehet, hogy 70 százalékuk 

gondolja úgy, hogy ügyes beosztással jól kijönnek keresetükből, 7 százalékuk pedig, hogy gond nélkül 

megél (2. táblázat). 

 

 

nagyon elégedett
3 %

inkább elégedett
67 %

inkább elégedetlen
26 %

nagyon elégedetlen
4 %

Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy Fejér megyében 
mennek a dolgok?
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2.2 Székesfehérvári helyzetkép 

Székesfehérváron a dolgok alakulásával a válaszadók 3 százaléka nagyon, 70 százalékuk inkább 

elégedett, 23 százalékuk inkább és 4 százalékuk pedig nagyon elégedetlen. Összességében látható, 

hogy a székesfehérvári lakosok elégedettebbek azzal, ahogy a város dolgai alakulnak, mint ahogy az 

ország dolgai.  

 

 

 

A demográfiai változók tekintetében látszik, hogy a kérdésre leginkább a korcsoport, az iskolai 

végzettség, az anyagi helyzet, és a havi jövedelem van hatással. Továbbra is a legfiatalabb korosztály 

a legelégedetlenebb a dolgok alakulásával Székesfehérváron. A legelégedettebbek az érettségizettek, 

a legelégedetlenebbek pedig a maximum 8 általános végzettségűek. A panelban élők inkább 

elégedettek Fehérvár dolgaival. Ahogy az előző kérdéseknél is, itt is, a stabil anyagi helyzetben élők 

vannak leginkább megelégedve azzal, ahogy mennek a dolgok. Havi jövedelem tekintetében pedig 

megállapítható, hogy minél több a kereset, annál elégedettebb az adott fehérvári lakos. A 3 fős 

háztartásban élők a legelégedettebbek, míg az 1 fős háztartásban élők vannak legkevésbé 

megelégedve azzal, ahogy a városban mennek a dolgok. Ők többségében nyugdíjasok. Azok, akik 

egyáltalán nem szeretnek itt élni, a legelégedetlenebbek azzal, ahogy Fehérváron mennek a dolgok 

(3. táblázat). 

nagyon elégedett
3 %

inkább elégedett
70 %

inkább elégedetlen
23 %

nagyon elégedetlen
4 %

Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy Székesfehérváron 
mennek a dolgok?
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2.3 Saját élethelyzet megítélése 

Saját, személyes élethelyzetével a válaszadók 3 százaléka nagyon elégedett, 71 százalékuk inkább 

elégedett, míg 23 százalékuk inkább és 3 százalékuk pedig nagyon elégedetlen.  

 

 

 

Személyes élethelyzetükkel leginkább a 30-44 évesek és a 45-59 évesek elégedettek, amely mögött 

az húzódik meg, hogy munkaerő piaci szempontból ők a legaktívabbak, ezért stabil jövedelemforrással 

rendelkeznek. Az iskolai végzettséget tekintve elmondható, hogy a legmagasabb végzettségűek a 

legelégedettebbek. A maximum 8 általánost végzettek 6 százaléka egyáltalán nincs megelégedve 

saját, személyes élethelyzetével. Az anyagi helyzetet vizsgálva látszik, hogy minél gondtalanabbul él 

valaki, annál elégedettebb. A több, mint havi 400.001 forintból gazdálkodók a legelégedettebbek. 

Több, mint felük a 45-59 éves korosztályba tartozik, tehát a munkaerő piacon aktív csoportként vannak 

jelen, illetve 46 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezik és 59 százalékuk nő. Azok a 

legelégedettebbek személyes élethelyzetükkel, akik szeretnek Székesfehérváron élni, vagyis minél 

jobban szeret valaki itt élni, annál inkább elégedett személyes élethelyzetével (4. táblázat). 

  

nagyon elégedett
3 %

inkább elégedett
71 %

inkább elégedetlen
23 %

nagyon elégedetlen
3 %

Mennyire elégedett saját, személyes élethelyzetével?
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3. Jövőbeli várakozások 

3.1 Az ország jövőbeli helyzetének megítélése 

A kutatás során kíváncsiak voltunk arra is, hogy a megkérdezettek véleménye szerint az ország, 

Székesfehérvár, Európa helyzete és személyes helyzetük, hogyan fog alakulni a jövőben. 

A fehérvári lakosok 2 százaléka szerint az ország helyzete erősen, 31 százalékuk szerint inkább 

javulni fog. A válaszadóknak több, mint a fele mondta, hogy nem fog változni, 8 százalék szerint 

inkább, és 1 százalék szerint erősen romlani fog a jövő évben. 

 

 

 

 

Háttérváltozókkal vizsgálva a kérdést, látszik, hogy a maximum 8 általánost végzettek a 

legoptimistábbak, hiszen 6 százalékuk állítja, hogy a jövő évben az ország helyzete erősen javulni fog. 

A felsőfokú végzettségűek (43 százalék) szerint inkább javulni fog. A gyakran anyagi gondokkal 

küzdők (16 százalék) szerint inkább romlani, míg a gond nélkül megélők úgy gondolják, hogy erősen 

javulni fog az ország helyzete. Lakástípus tekintetében látszik, hogy a panelházban élők gondolják 

legmagasabb arányban úgy, hogy az ország helyzete a jövő évben nem fog változni. A „nem fog 

változni” válasz túlsúlya nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott lakos negatívan áll a kérdéshez, 

lehetséges csupán, hogy nem rendelkezik elegendő információval, ezért nem tudja megítélni az 

erősen javulni fog
2 %

inkább javulni fog
31 %

nem fog változni
58 %

inkább romlani fog
8 %

erősen romlani fog
1 %

Ön szerint a jövő évben az ország helyzete várhatóan 
hogyan fog alakulni?
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ország helyzetét. Azok közül a fehérváriak közül, akik nagyon szeretnek Székesfehérváron élni, állítják 

a legtöbben, hogy az ország helyzete a jövő évben erősen javulni fog (5. táblázat). 

 

3.2 A város jövőbeli helyzete 

 

Székesfehérvár helyzete a fehérvári lakosok 1 százaléka szerint erősen, 37 százalék szerint inkább 

javulni fog. 59 százalék szerint nem fog változni. Mindössze 3 százalék azok aránya, akik szerint 

inkább romlani fog a város helyzete. 

 

 

 

Háttérváltozók alapján a kérdésre leginkább a korcsoport, az iskolai végzettség, a havi jövedelem és 

az van hatással, hogy a válaszadó szeret-e Székesfehérváron élni. Az érettségizettek és a felsőfokú 

végzettségűek összességében optimistán álltak a kérdéshez, véleményük szerint Fehérvár helyzete 

a jövő évben inkább javulni fog. A legidősebb korosztály, vagyis a 60 év felettiek 66 százaléka szerint 

a város helyzete változatlan marad. A középkorúak (30-44 évesek) véleménye ezzel szemben az, 

hogy a helyzet inkább javulni fog. A több, mint havi 400.001 forintból gazdálkodók gondolják 

legmagasabb arányban, hogy a dolgok jó irányba fognak haladni Fehérváron a következő év során. 

Az érettségizettek 42 százaléka állítja, hogy javulni fog a város helyzete, és a felsőfokú végzettségűek 

44 százaléka gondolja szintén így. A gyakran anyagi gondokkal küzdők negatívan viszonyulnak a 

kérdéshez. Minél inkább szeret az adott fehérvári lakos itt élni, annál inkább gondolja úgy, hogy a jövő 

évben Székesfehérvár helyzete javulni fog (6. táblázat). 

erősen javulni fog
1 %

inkább javulni fog
37 %

nem fog változni
59 %

inkább romlani fog
3 %

A jövő évben Székesfehérvár helyzete várhatóan hogyan 
alakul?
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3.3 Várakozások Európával kapcsolatban 

 

Európa helyzetének változásáról a következőképpen vélekedtek a megkérdezettek. A 

fehérváriak 1 százaléka szerint erősen javulni, 18 százalék szerint inkább erősödni fog, 46 százalék 

szerint nem fog változni, 29 százalék szerint inkább és 6 százalék szerint erősen gyengülni fog a jövő 

évben Európa helyzete. 

 

 

 

Iskolai végzettség tekintetében, az érettségizettek gondolják legmagasabb arányban, hogy Európa 

helyzete a jövőben gyengülni fog. A maximum 8 általánost végzettek 28 százaléka szerint erősödni 

fog. A jövedelmet illetően elmondható, hogy a havi 300.001 és 400.000 forintból gazdálkodók szerint 

Európa helyzete inkább gyengülni fog. Az ebben a jövedelmi kategóriában élők 90 százaléka vélekedik 

úgy anyagi helyzetéről, hogy ügyes beosztással jól kijön keresetéből A családi házban élők 3 

százaléka gondolja úgy, hogy a jövő évben a helyzet majd erősen javul. Minél jobban szeret a 

válaszadó Fehérváron élni, annál inkább biztos benne, hogy a helyzet erősen javulni fog (7. táblázat). 

 

  

erősen javulni fog
1 %

inkább erősödni fog
18 %

nem fog változni
46 %

inkább gyengülni fog
29 %

erősen gyengülni fog 
6 %

A jövő évben Európa helyzete várhatóan hogyan alakul?
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Az utolsó kérdés ebben a fejezetben arra kérdezett rá, hogy a fehérvári válaszadók miként vélekednek 

személyes élethelyzetük alakulásáról. A lakosok 2 százaléka gondolja úgy, hogy erősen, 26 

százalékuk, hogy inkább javulni fog, 67 százalék szerint változatlan marad, 5 százalék szerint inkább 

romlani fog élethelyzetük a jövő évben.  

 

 

 

Érdekes, hogy a személyes élethelyzet alakulását nem kötik egybe a válaszadók szorosan a város 

helyzetének alakulásával. Személyes élethelyzetüket negatívabban látják, mint a város helyzetét. 

Nagyot nő a stagnálásra számítók aránya, 58-ról 67 százalékra. 

A  háttérváltozók mentén elemezve (8. táblázat) megállapítható, hogy a kérdésre leginkább a 

korcsoport, az iskolai végzettség, az anyagi helyzet, a lakástípus és a szeret-e Székesfehérváron élni 

változók vannak hatással. A 18-29 évesek 1 százaléka szerint személyes élethelyzetük erősen 

romlani, míg a 30-44 évesek 2 százaléka gondolja úgy, hogy erősen javulni fog. A szakmunkás 

végzettségűek és az érettségizettek állnak a legnegatívabban a fenti kérdéshez. A rossz anyagi 

helyzetben lévők 3 százaléka szerint személyes élethelyzetük erősen romlani fog. A családi házban 

élő fehérváriak 3 százaléka gondolja úgy, hogy erősen javulni fog élethelyzetük a jövő évben. A 3 fős 

háztartásban élők 2 százaléka szerint erősen javulni fog. Azok, akik egyáltalán nem szeretnek 

Székesfehérváron élni, nem is gondolják, hogy helyzetük javulni fog. 

 

  

erősen javulni fog 2 %

inkább javulni fog
26 %

nem fog változni
67 %

inkább romlani fog
5 %

Mit gondol az Ön személyes élethelyzete a jövő évben 
várhatóan hogyan fog alakulni?
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4. Munkához jutás esélyei 

4.1 Munkához jutási a foglalkoztatottak számának megítélése 

 

A kutatás során a munkához jutási esélyeket, valamint a munkahelyek biztonságát vizsgáltuk. Az első 

kérdés arra vonatkozott, hogy a fehérvári, munkaképes korú válaszadó, hogyan ítéli meg saját 

munkához jutási esélyeit a megyében. 

A munkaképes korú fehérváriak 3 százaléka szerint nagyon, míg harmaduk szerint inkább jók az 

esélyek. A válaszadók 59 százaléka mondta, hogy átlagosak, 4 százaléka, hogy inkább, és 1 

százalékuk pedig azt nyilatkozta, hogy nagyon rosszak a munkához jutási esélyek Fejér megyében.  

A nem munkaképes korúak aránya 12 százalék. 

 

 

 

A munkaképes korú fehérváriak közül a felsőfokú végzettségűek mondták azt, hogy szerintük nagyon 

jók a munkához jutási esélyeik a megyében, az érettségizettek szerint nagyon rosszak. A több, mint 5 

éve Székesfehérváron élők 5 százaléka ítéli meg úgy, hogy nagyon jók az esélyei. A gond nélkül 

megélők látják úgy, hogy nagyon jók a munkához jutási esélyek (9 százalék). Az egy fős háztartásban 

élők állnak a legpozitívabban a kérdéshez (9. táblázat).  

 

nagyon jók
3 %

inkább jók
33 %

átlagosak
59 %

inkább rosszak
4 %

nagyon rosszak 1 %

A munkaképes korúak saját munkához jutási esélyeinek 
megítélése a megyében
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A következőkben a válaszadóknak azt kellett megállapítaniuk, hogy véleményük szerint az idei évben 

növekszik, csökken, vagy nem változik a foglalkoztatottak száma Magyarországon. A fehérváriak 3 

százaléka gondolja, hogy növekedni fog, 61 százalék, hogy nem fog változni és 36 százalék pedig, 

hogy csökkenni fog. 

 

 

 

Az érettségizettek 5 százaléka szerint növekedni, a maximum 8 általánost végzettek 50 százaléka 

szerint pedig csökkenni fog a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Minél stabilabb anyagi 

helyzetben él a fehérvári lakos, annál inkább gondolja úgy, hogy növekedni fog ez a szám. A családi 

házban élők 67 százaléka szerint nem változik a foglalkoztatottak száma az idei évben, míg a 

társasházban élők 4 százaléka szerint növekedni fog a számuk. Minél jobban szeret az adott személy 

Fehérváron élni, annál inkább gondolja, hogy növekedni fog a foglalkoztatottak száma az országban 

(10. táblázat). Összehasonlítva a kérdést a személyes élethelyzet várható alakulásával, elmondható, 

hogy azok a fehérvári válaszadók, akik szerint élethelyzetük a jövőben erősen romlani fog, egészen 

biztosak abban, hogy a foglalkoztatottak száma Magyarországon csökkenni fog az idei évben. 

 

4.2 Munkahelyek biztonsága és munkához jutási esélyek 

A székesfehérvári lakosok 1 százaléka szerint a kormány teljes mértékben, közel ötödük szerint 

nagymértékben, 29 százalék szerint pedig egyáltalán nem tudja garantálni a munkahelyek biztonságát 

Magyarországon. A válaszadók 27 százaléka mondta, hogy kis mértékben és további 24 százalékuk 

szerint közepes mértékben garantálják a munkahelyek biztonságát. 

növekedni fog
3 %

nem változik
61 %

csökkenni fog
36 %

Ön szerint az idei évben növekszik, csökken, vagy nem 
változik a foglalkoztatottak száma Magyarországon?
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Háttérváltozók szerint megállapítható, hogy a kérdésre leginkább az iskolai végzettség, az anyagi 

helyzet, a havi jövedelem és a lakás típusa van hatással. A szakmunkás végzettségűek 37 százaléka 

szerint a kormány egyáltalán nem tudja garantálni a munkahelyek biztonságát. Az érettségizetteknek 

32 százaléka gondolja így, a maximum 8 általánost végzetteknek pedig csak 10 százaléka. A stabil 

anyagi helyzetben élők 28 százaléka szerint a kormány nagymértékben tudja garantálni. Havi 

jövedelem szempontjából az látszik, hogy a havi 400.001 forint feletti összegből gazdálkodóknak 

csupán 5 százaléka mondta, hogy a munkahelyek biztonságát nagymértékben garantálja kormány. A 

panelházban élők 34 százaléka szerint a kormány egyáltalán nem képes biztosítani a munkahelyek 

biztonságát Magyarországon. Az 1 fős háztartásban élők, akik túlnyomórészt 60 év felettiek, gondolják 

legmagasabb arányban, hogy a kormány tudja garantálni a munkahelyek biztonságát (11. táblázat). 

Ma Magyarországon az emberek munkához jutási esélyei az Európai Unióhoz képest a fehérváriak 

15 százaléka szerint egy kicsit jobbak, 35 százalék mondta, hogy ugyanolyanok, 30 százalék pedig, 

hogy kicsit rosszabbak. A válaszadók egyötöde szerint Magyarországon az Európai Unióhoz képest 

sokkal rosszabb az esélye annak, aki munkát keres. Nem volt olyan válaszadó, aki szerint a munkához 

jutási esélyek sokkal jobbak. 

 

teljes mértékben 1 %

nagy mértékben
19 %

közepes mértékben
24 %

kis mértékben
27 %

egyáltalán nem
29 %

Ön szerint mennyire tudja garantálni a kormány a 
munkahelyek biztonságát Magyarországon?
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Itthon az emberek munkához jutási esélyei az Európai Unióhoz képest a 30-44 évesek és a 45-59 

évesek egynegyede szerint sokkal rosszabbak. A legfiatalabb, valamint a legidősebb korosztály 18 

százaléka gondolja, hogy egy kicsit jobbak. A maximum 8 általánost végzettek 2 százaléka szerint 

sokkal jobbak a munkához jutási esélyek Magyarországon, mint az Unióban. A gyakran anyagi 

gondokkal küzdő fehérváriak 26 százaléka úgy véli, hogy hazai feltételek sokkal rosszabbak az 

Európai Unióhoz képest. Minél kevesebb pénzből gazdálkodik az adott válaszadó, annál inkább 

gondolja úgy, hogy jobbak az esélyek itthon. A panelházban élők negyede szerint sokkal rosszabbak 

a munkához jutás esélyei egy magyar munkakeresőnek, mint egy Unióban élőnek (12. táblázat). 

Az utolsó kérdés arra vonatkozott ebben a témakörben, hogy a fehérváriak szerint lakóhelyükön az 

emberek munkához jutási esélyei a magyarországi átlaghoz képest jobbak vagy rosszabbak. A 

válaszadók 4 százaléka szerint sokkal, míg 27 százalék szerint egy kicsit jobbak, 60 százalék mondta, 

hogy ugyanolyanok, és 2 százalék, hogy sokkal rosszabbak.   

 

egy kicsit jobbak
15 %

ugyanolyanok 
35 %

egy kicsit rosszabbak
30 %

sokkal rosszabbak
20 %

Ön szerint ma Magyarországon az emberek munkához 
jutási esélyei az Európai Unióhoz képest…
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A 13. táblázatból látszik, hogy a felsőfokú végzettségűek gondolják legmagasabb arányban, hogy az 

emberek munkához jutási esélyei a magyarországi átlaghoz képest sokkal jobbak Székesfehérváron. 

A szakmunkások között vannak a legtöbben, akik szerint sokkal rosszabbak helyben a munkavállalási 

esélyek, mint a magyarországi átlag (3 százalék). A néha kisebb anyagi gondokkal küzdők állnak 

legpozitívabban a kérdéshez, ugyanis 42 százalékuk szerint jobbak a munkához jutási esélyek 

lakóhelyükön az országos átlaghoz képest. A társasházban élők ezzel szemben negatív véleménnyel 

vannak, hiszen 14 százalékuk szerint egy kicsit, és 2 százalékuk szerint pedig sokkal rosszabbak a 

munkához jutás esélyeik az itt élő embereknek. 

 

 

  

  

sokkal jobbak
4 %

egy kicsit jobbak
27 %

ugyanolyanok
60 %

egy kicsit rosszabbak
7 %

sokkal rosszabbak 2 %

Ön szerint lakóhelyén ma az emberek munkához jutási 
esélyei a magyarországi átlaghoz képest…
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5. Munkavállalás külföldön 

 

A fejezet a külföldi munkavállalás kérdéskörével foglalkozik. Kitér arra is, hogy a fehérváriak szerint, 

mik azok a motivációk, amelyekért hajlandóak lennének elhagyni az országot hosszabb-rövidebb 

időre. A fehérvári válaszadók 6 százaléka dolgozott már külföldön, 94 százalékuk pedig még nem.  

 

 

 

 

A 14. táblázat alapján elmondható, hogy a fehérvári férfiaknak 8, a nőknek pedig 4 százaléka dolgozott 

már külföldön. A szakmunkás végzettségűeknek 6, a felsőfokú végzettségűeknek 8 százaléka. Azok 

a válaszadók, akik kevesebb, mint 5 éve élnek Székesfehérváron, dolgoztak már legmagasabb 

arányban külföldön (38 százalék). A kevesebb, mint havi 200.000 forintból gazdálkodók 8 százaléka 

dolgozott már másik országban. A családi házban élők 97 százaléka nem dolgozott még soha 

külföldön. Az 1 fős háztartásban élők dolgoztak legmagasabb arányban külföldön (16 százalék), ők a 

30-44 éves korosztályba tartoznak. Azok a fehérváriak, akik dolgoztak már külföldön, magasabb 

arányban (27 százalék) gondolják úgy, hogy ma Magyarországon az emberek munkához jutási esélyei 

az Európai Unióhoz képest sokkal rosszabbak, 12 százalékuk szerint pedig kicsit rosszabbak. A 

kérdést összehasonlítva azzal, hogy az adott válaszadó mennyire elégedett a város helyzetével, 

elmondható, hogy a külföldön már dolgozott fehérvári lakosok 30 százaléka elégedetlen a város 

dolgainak alakulásával, míg azok körében, akik nem dolgoztak külföldön, ez az arány 23 százalék. 

igen 
6 %

nem 
94 %

Dolgozott-e már valaha külföldön?
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Azok a válaszadók, akik dolgoztak már másik országban, átlagosan 23 évesek voltak, amikor 

legelőször külföldön vállaltak munkát és átlagosan 17 hónapot töltöttek ott. Korcsoportonként 

vizsgálva a kérdést, megállapítható, hogy a legfiatalabb korosztály, vagyis a 18-29 évesek töltötték 

külföldön a legtöbb időt (átlagosan 32 hónapot). Anyagi helyzet szempontjából az ő korosztályuk 

gondolja leginkább úgy, hogy anyagi nehézségekkel küzdenek. 

A fehérváriaktól azt is megkérdeztük, hogy melyik országban dolgoztak. Az alábbi táblázatban az 

említett országok nevei szerepelnek, a mellette lévő oszlopban pedig, hogy hányszor említették őket 

a válaszadók. A megkérdezettek közül a legtöbben Ausztriát, Németországot és Angliát mondták. 

 

Hol dolgozott, melyik országban? 

Válaszok Válaszok száma 

Ausztria 19 

Németország 16 

Anglia 13 

Svájc 2 

Írország 1 

Olaszország 1 

USA 1 

 

A fehérváriak leginkább a jobb megélhetés reményében hagynák el (mégis) az országot (31 százalék).  

A második helyen a karrier és a családi okok állnak. A politikai/ideológiai okok miatt a válaszadók 88 

százaléka nem hagyná el az országot. Tanulás miatt a fehérváriaknak csak 3 százaléka hagyná el 

Magyarországot. A válaszokból kiderül, hogy az önkéntes munka nem igazán van jelen a köztudatban, 

pedig a fiatalok számára jó tapasztalatszerzés lehetne. A fiatalok (18-29 évesek) 51 százaléka 

önkéntes munka miatt egyáltalán nem lenne képes elhagyni az országot, viszont 11 százalékuk teljes 

mértékben vállalkozna erre. Ebből az látszik, hogy a többi korosztályhoz képest a fiatalok lennének 

hajlandóak legmagasabb arányban önkéntes munkát végezni. 
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százalékos megoszlás 

 

Az eredményeket százfokú skálán is szemléltettük, hogy az apróbb különbségek is jól felismerhetőek 

legyenek. Így egy relatív sorrend is felállítható az egyes válaszlehetőségek közt. Itt is az figyelhető 

meg, hogy a fehérvári lakosok főleg a jobb megélhetés céljából hagynák el mégis az országot. Ezt 

követik a családi okok és a karrier. 
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átlagpontszámok százfokú skálán 
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6. Jelenlegi munkahely megítélése 

  

6.1 Munkerőpiaci biztonságérzet 

A fehérvári lakosok 44 százalékának egy, 23 százalékának kettő, 8 százalékának pedig három 

munkahelye volt az elmúlt tíz évben. A székesfehérváriak 6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem volt 

munkahelye. 

A válaszadók 68 százalékának van jelenleg is munkahelye, 32 százaléknak nincs. A nem dolgozók 70 

százaléka nyugdíjas, 3 százalékuk GYES-en, GYED-en van, 9 százalékuk munkanélküli, 14 

százalékuk tanuló, 1 százalékuk háztartásbeli és további 1 százalék pedig rokkant nyugdíjas. 2 

százalék az egyéb inaktív kategóriába sorolta magát.  

 

 

 

 

 

A válaszadó férfiak 74 százalékának van jelenleg munkahelye. A 18-29 évesek 66 százaléka, a 30-

44 évesek 92 százalékának van munkahelye. A 60 év felettiek 79 százalékának nincs. Látható, hogy 

minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik az adott személy, annál nagyobb az esély rá, hogy 

dolgozik, ugyanis a felsőfokú végzettségűek 79 százalékának van jelenleg munkahelye, míg ez az 

arány a maximum 8 általánost végzetteknél csak 27 százalék. A stabil anyagi helyzetben élők 88 

százalékának van jelenleg munkahelye. A több, mint havi 400.000 forintból gazdálkodók 98 százaléka 

van 
68 %

nincs 
32 %

Önnek van munkahelye jelenleg?
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dolgozik. Azoknak, akik nagyon szeretnek Székesfehérváron élni, 72 százalékuk dolgozik (15. 

táblázat). 

A munkahelyi biztonsággal, a munkahely elvesztésével, azaz a munkerőpiaci biztonságérzettel 

kapcsolatosan is kérdeztük a székesfehérváriakat. A munkahellyel rendelkező fehérváriak jelenlegi 

munkahelyüket egyötödük nagyon, míg 50 százalékuk inkább stabilnak érzi, 26 százalékuk gondolja 

úgy, hogy közepes és 2 százalékuk érzi inkább bizonytalannak. 

 

 

 

Demográfiai háttérváltozók alapján megállapítható, hogy a kérdésre főleg az iskolai végzettség, a 

településen való élés ideje, az anyagi helyzet, és az is hatással van, hogy a válaszadó szeret-e itt élni. 

A felsőfokú végzettségűek 40 százaléka érzi nagyon stabilnak jelenlegi munkahelyét, az 

érettségizettek pedig legkevésbé (6 százalék). A több, mint 5 éve itt élők 44 százaléka mondta, hogy 

nagyon stabil jelenlegi munkahelye, a kevesebb, mint 5 éve itt élők 12 százalékának pedig inkább 

bizonytalan. A jó anyagi helyzetben lévők 53 százaléka nagyon stabilnak érzi, az anyagi gondokkal 

küzdők 9 százaléka inkább bizonytalannak. Azok, akik nagyon szeretnek Székesfehérváron élni, 

mondták legmagasabb arányban, hogy bizonytalannak érzik jelenlegi munkahelyüket (8 százalék). 

A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a megkérdezett fehérvári lakos mennyire aggódik bizonyos 

dolgok miatt, amelyek munkahelyével kapcsolatosak. Az eredményeket egy százfokú skálán 

szemléltettük, hogy a különbségek jól láthatóak legyenek. Ez alapján egy sorrendet is felállítottunk 

nagyon stabilnak 
tűnik
22 %

inkább stabilnak tűnik 
50 %

közepes
26 %

inkább bizonytalan 
2%

Jelenlegi munkahelyét mennyire érzi biztonságosnak, 
stabilnak?
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abból a szempontból, hogy melyik tényezők miatt aggódnak jobban a válaszadók. Alapvetően 

mindegyik pontszám ötven alatt van, ami azt jelenti, hogy összességében nem aggódnak a 

válaszadók. Ha az egymáshoz viszonyított sorrendeket nézzük, akkor a fehérváriak leginkább amiatt 

aggódnak, hogy idős korukban megromlik egészségük, legkevésbé pedig amiatt, hogy 

munkahelyükön a fiatalok kitúrják az időseket. Látható, hogy a szaktudás elavulása miatt szintén 

kevésbé aggódnak a megkérdezettek. 

 

 

átlagpontszámok százfokú skálán 

 

A fehérváriaknak jelenlegi munkájukat kellett értékelniük egy hétfokú skálán, ahol az 1-es jelentette 

azt, hogy a válaszadó teljesen elégedetlen, míg a 7-es azt, hogy tökéletesen elégedett munkájával. 

Az átlagpontszám 5 lett, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek inkább elégedettek jelenlegi 

munkájukkal. A székesfehérvári lakosok 8 százaléka inkább tart attól, hogy elveszítheti állását. 

További 40 százalék inkább nem tart, míg 17 százalék egyáltalán nem tart tőle.  

17
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a munkahelyén a fiatalok kitúrják az időseket

45 év felett már nem igazán lesznek munkahelyi
sikerei

ha nem képezi magát tovább, nem lesz munkája
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ha Ön sokat hiányzik a munkahelyéről, elbocsátják

45 éves kora után, de még a nyugdíj előtt
munkanélkülivé válik

idős korában megromlik az egészsége

Ön mennyire aggódik amiatt, hogy
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Háttérváltozók szerint megállapítható, hogy az érettségizettek 4 százaléka tart attól, hogy elveszítheti 

állását, míg a szakmunkás és a felsőfokú végzettségűeknél ez az arány 10 százalék.  Minél jobb 

anyagi helyzetben van az adott fehérvári lakos, annál inkább érzi stabilnak állását, hiszen az anyagi 

gondokkal küzdők 5 százaléka, a gond nélkül megélőknek pedig 49 százaléka egyáltalán nem tart 

attól, hogy elveszti munkahelyét. Azoknak a fehérváriaknak, akik nagyon szeretnek itt élni, 2 százaléka 

nagyon tart tőle, viszont 36 százalékuk egyáltalán nem (17. táblázat). 

A fehérváriak 62 százaléka teljesen biztos benne, hogy a jövő hónapban lesz munkája, míg 19 

százalékuk egyáltalán nem. A megkérdezettek 59 százaléka biztos benne, hogy a jövő hónapban 

ugyanott fog dolgozni, ahol most, 30 százalék egyáltalán nem biztos abban, hogy két év múlva is 

ugyanott fog dolgozni. A válaszadók 7 százaléka teljesen biztos benne, hogy a következő 12 

hónapban új munkahelyet fog keresni. Ők főleg 30-44 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező 

fehérváriak és ezen célcsoport 44 százaléka teljesen biztos abban, hogy munkahelyet fog váltani.  

inkább tart tőle 8 %

is-is
35 %

inkább nem tart tőle
40 %

egyáltalán nem tart 
tőle
17 %

Mennyire tart Ön attól, hogy elveszítheti állását?
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sorszázalékos megoszlás 

Az eredményeket százfokú skálán is szemléltettük, hogy az apróbb különbségek jól felismerhetőek 

legyenek. Ezzel egy relatív sorrendet is felállítottunk az egyes válaszlehetőségek közt. Látható, hogy 

a fehérváriak leginkább abban biztosak, hogy a jövő hónapban is lesz munkájuk (72 pont), illetve 

ugyanott fognak dolgozni, ahol most (71 pont), ugyanis ez a két válaszlehetőség nagymértékben 

meghaladta az 50 pontot. A válaszadók nem tartják valószínűnek, hogy a következő 12 hónapban új 

munkahelyet fognak keresni. 
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átlagpontszámok százfokú skálán 

 

6.2 Ingázás 

A fehérváriak 5 százalékának más településen van a munkahelye, 95 százalékuk pedig a városban 

dolgozik.  

 

A 18. táblázatban látszik, hogy a fehérvári 30-44 évesek 6 százaléka nem Székesfehérváron dolgozik, 

a 60 év felettiek közül pedig 5 százalék. A szakmunkás végzettségűek 9 százaléka, míg a felsőfokú 

25
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a következő 12 hónapban új munkahelyet keres

két év múlva is ugyanott fog dolgozni, mint most

két év múlva lesz munkája

a jövő hónapban ugyanott fog dolgozni, ahol most

a jövő hónapban lesz munkája

Ön mennyire tartja valószínűnek, hogy...?

igen
5 %

nem 
95 %

Az Ön munkahelye más településen van-e, mint ahol 
lakik?
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végzettségűek 4 százaléka egy másik településen dolgozik. A havi 200.001- 300.000 forintból 

gazdálkodók 11 százaléka dolgozik másik településen, mint ahol lakik. 

 

6.3 Munkahellyel kapcsolatos attitűdök 

 

Egy állást, munkát sokféle szempontból lehet megítélni. A fehérváriak 64 százalékának nagyon fontos, 

hogy magas legyen a kereset, 58 százalékuknak pedig, hogy egy állás biztos legyen. Fontos még 

továbbá a lakosoknak, hogy legyenek megfelelő béren kívüli juttatások, hogy az állás stressz mentes 

legyen, illetve, hogy jó legyen a munkahelyi közösség. Ezzel szemben kevésbé tartják fontosnak, hogy 

munkájukkal másokon segíthessenek, valamint, hogy önállóságot kapjanak munkájukban. 

Összevonva a nagyon, illetve az inkább igen kategóriákat, látszik, hogy 60 százalék feletti arányban 

több olyan igény is megjelenik, ami egy modern munkaerőpiacon súlyos tényezővé kezd válni az ifjabb 

munkavállalói generációk belépésével, például, hogy érdekes legyen a munka, vagy számítson az 

ember véleménye. 
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sorszázalékos megoszlás 
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7. Munkahelyváltás és munkanélküliség 

 

7.1 Munkahelyváltási hajlandóság 

 

A székesfehérvári lakosok egytizede tartja elképzelhetőnek, hogy munkahelyet vált a jövőben, 2 

százalékuk mindenképpen váltani fog. A döntő többsége a lakosoknak nem tervezi, 26 százalékuk 

nem tartja valószínűnek, további egyharmaduk pedig semmiképpen sem tervezi. 

 

 

A nemek közötti megoszlást tekintve nincs lényeges különbség a nők és a férfiak között. A 

munkaváltási hajlandóság a kor előrehaladtával csökken, míg a 18-29 évesek 20 százaléka 

elképzelhetőnek tartja, addig 50 év felett már alig-alig, a fiatalabb korosztály 34 százaléka az, akik 

semmiképpen sem tervezik, a váltást, míg az idősebb korosztály esetében ez az arány 54-60 százalék 

között mozog. Iskolai végzettség tekintetében is van eltérés a megkérdezettek között. A max. 8 

általános végzettségűek váltási hajlandósága magasabb. Egyötödük említette, hogy mindenképpen, 

vagy valószínűleg tartja, hogy a jövőben más munkahelyen dolgozik, a felsőfokú végzettségűek 15 

százaléka vallotta ugyanezt, azaz döntő többségük elképzelhetetlennek tartja a váltást. Elmondható 

az is, hogy minél stabilabb anyagi helyzetben van az egyén, annál kevésbé tervezi a munkahely váltást 

az életében. Ugyanígy a havi 200.000 forintnál kevesebből gazdálkodók is magasabb arányban 

gondolkodnak a munkahelyváltáson. A háztartás nagyság növekedésével növekszik a 

munkahelyváltási hajlandóság. (19. táblázat) 

2 % 
mindenképpen 11 %

elképzelhetőnek 
tartja

26 %
nem tartja 

valószínűnek

35%
semmiképpen 

nem tervezi

24 %
nem munkaképes 

korú

2%  NT/NV

Tervezi, hogy munkahelyet vált?
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A munkaváltás hajlandóságának másik aspektusa a motivációs tényező. A felmérés során mértük azt, 

hogy egy jobb munkalehetőség megszerzése érdekében mennyire motiváltak a válaszadók, 

mennyiben vállalnák az elköltözéssel, bejárással vagy a tanulással kapcsolatos életmódváltást. 

Összességében a válaszadók nem motiváltak többletenergiák mozgósítására egy jobb 

munkalehetőség megszerzésére, ugyanis döntően 10-15 százalékuk hajlandó valamit is megtenni 

ezért. Legkevésbé utazni, vagy más megyébe költözni hajlandóak. Nem sokkal többen lennének 

hajlandóak nyelvet, vagy újabb szakmát tanulni, esetleg elköltözni egy másik városba, vagy országba. 

 

 

százalékos megoszlás 

 

A korcsoportok szerinti bontást százfokú skálán értelmeztük. Az eredmények azt mutatják, hogy 

értelemszerűen a korral együtt jár az is, hogy az idősebb generáció nehezebben vált, kevésbé motivált 

arra, hogy új ismereteket szerezzen, vagy mobilabbá váljon, a 60 év felettiekre ez különösen igaz, ők 

inkább már csak a nyugdíj eljövetelét várják. Ugyanakkor a korosztályon belüli elemzés azt mutatja, 

hogy a fiatalok külföldre vándorlásának hajlandósága az utóbbi évek tendenciáinak megfelelően 

számottevően nem csökkent, a 18-29 éves korosztály egy jelentős része – legalábbis az attitűdök 

szintjén – a jobb munkalehetőség reményében hajlandó lenne külföldre költözni, vagy megtanulni egy 

újabb nyelvet. 100 fokú skálán 39 ponttal ez a legmagasabb érték, a másik pedig 37 ponttal a 

nyelvtanulás, és ezzel szemben nem jelent számukra alternatívát az országon belüli mobilitás. Ez még 

mindig ennek a korosztály egy kisebbségének ugyan, de markáns véleménye. A 30 év feletti 

10%
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korosztály már megfontoltabb e tekintetben, ők szívesebben vállalják a más településre való költözést, 

vagy egy idegen nyelv megtanulását, de összességében elmondható, hogy a váltásra való 

hajlandóság 30 éves kor fölött már jelentősen csökken.  

Az élethosszig tartó tanulás egyik fontos adalékaként érdemes megjegyezni, hogy a fiatalabb 

korosztályt leszámítva egy új, vagy újabb szakma megtanulása nem prioritás a jelenleg a 

munkaerőpiacon lévőknek, sőt, még a fiatalok többsége számára sem kiemelkedően vonzó 

alternatíva. 

Az eredményeket az iskolai végzettség tükrében vizsgálva elmondható, hogy az alacsony iskolai 

végzettségűek kevésbé motiváltak, elsősorban a felsőfokú végzettségűek mutatnak nagyobb 

hajlandóságot a váltásra, változtatásra. Ugyanígy az anyagi gondokkal gyakran, vagy esetenként 

küzdők körében a változtatási hajlandóság jóval magasabb, mint a gond nélkül élők esetében. A 

nemek között lényeges eltérés nem tapasztalható. 

 

Mit tenne meg egy jobb 
munkalehetőség érdekében? 

Korcsoportok (átlag 100 fokú skálán) 

18-29 
évesek 

30-39 
évesek 

40-49 
évesek 

50-59 
évesek 

60 
felettiek 

elköltözni egy másik településre 26 26 17 16 8 

elköltözni egy másik megyébe   21 24 15 15 9 

naponta több órát utazni   22 21 18 13 10 

elköltözni egy másik országba   39 22 16 15 9 

megtanulni egy (újabb) nyelvet   37 24 21 16 11 

megtanulni egy (újabb) szakmát   33 24 20 17 9 

 

A megkérdezettek ötöde vélekedik borúsabban, ha arról kérdezzük, hogy milyen könnyen, vagy 

nehezen találna munkát. Többségük, 45 százalék a körülményektől teszi függővé, ugyanakkor 

egyharmada a székesfehérváriaknak nem fél a munkakereséstől, ők úgy vélik, hogy inkább, vagy 

nagyon könnyen találnának másik munkát. 
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A korosztály szerinti vizsgálat lényeges különbséget nem mutat, jól látszik, hogy idősebb korra már 

némileg bizonytalanabbá válnak a munkaerő piaci sikerességüket illetően a válaszadók. A nemek 

között lényeges különbség nem tapasztalható. Az anyagi helyzet tekintetében a korábbiakhoz 

hasonlóan itt is elmondható, hogy akik nem küzdenek anyagi gondokkal, azok saját esélyeiket is 

sokkal jobbnak látják a munkaerőpiacon egy esetleges váltás esetén. A felsőfokú végzettségűek 

gondolják leginkább úgy, hogy nagyon könnyen találnának munkát. A kevesebb, mint 5 éve itt élők a 

legbiztosabbak abban, hogy hamar találnának új állást (38 százalék). Minél kisebb a háztartás mérete, 

annál inkább állnak pozitívan a kérdéshez a megkérdezettek (20. táblázat). 

 

7.2 A munkahelyváltás ösztönzői 

A kutatás során igyekeztünk feltárni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a válaszadókat a 

munkahelyváltásra ösztönzik. A székesfehérváriak számára a legfontosabb, hogy biztos állásuk 

legyen, és ezért a válaszadók közel kétharmada feladná jelenlegi munkahelyét is, ami azt mutatja, 

hogy a látszólag stabil munkaerő-piaci, gazdasági helyzet szubjektív megítélése más, bizonytalanabb. 

Második helyen a fizetés áll, a válaszadók több mint fele lenne hajlandó magasabb fizetésért 

munkahelyet váltani, ugyanígy fontos a fizetésen kívüli juttatások, mint motivációs tényező, valamint 

az is, hogy ne legyen stresszes a munkahely. A válaszadók felét a jó munkahelyi közösség is motiválja 

a továbblépésre. A válaszadók majdnem felét motiválja az, ha elismerik (43 százalék), ill. az érdekes 

munka (45 százalék), viszont ugyanennyi embernek fontos, hogy ne legyen kötelező túlóra (44 

nagyon könnyen
10 %

inkább könnyen
24%

is-is
45 %

nehezen
18%

nagyon nehezen  3 %

Milyen könnyen találna munkát?
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százalék). A rugalmas munkaidő, a karrierépítési lehetőség, a szakmai fejlődés és a munkahely 

közelsége csak minden harmadik embert motiválna a munkahelyváltásra.  

A statisztikai háttérváltozókkal összevetve az eredményeket azt mondhatjuk, hogy az anyagi helyzet 

alapján a különböző csoportok között nem tapasztalható lényeges eltérés, egyedül a nehéz anyagi 

helyzetben lévők azok, akik jelenlegi munkahelyüket feladnák, gyakorlatilag az összes szempontot 

figyelembe véve. A nemeket tekintve is minimális az eltérés, általánosságban a férfiakat a különböző 

felsorolt szempontok jobban motiválják a munkahelyváltásra. Ugyanígy a korábbi eredmények 

köszönnek vissza abban, hogy az idősebbek nem, vagy nehezen motiválhatóak, megelégszenek 

jelenlegi helyzetükkel. Iskolai végzettség tekintetében azonban jelentős eltérés az egyes csoportok 

között nem tapasztalható. 

 

százalékos megoszlás 
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7.3 Tartós munkanélküliség 

A megkérdezettek 20 százalékával fordult elő, hogy huzamosabb ideig (legalább fél évig) 

munkanélküli volt. A megkérdezettek 4 százaléka állította azt, hogy jelenleg is van a közvetlen 

családtagjai körében munkanélküli.  

 

A tartós munkanélküliség hagyományos szociológiai érintettségét igazolták vissza az eredmények. 

Inkább a nőkre jellemzőbb (23 százalék), hogy tartósan, legalább fél évig távol maradnak a munkától, 

ugyanígy visszaigazolja a kutatás a szegénységi csapdába kerülésnek az esélyét, hiszen jellemzően 

a nehéz gazdasági helyzetben lévőket (48 százalék) érinti ez a probléma. A demográfiai háttérváltozók 

alapján kirajzolódik még két olyan csoport, amelyek elsősorban a 2008-tól kezdődő gazdasági 

válságot szenvedték meg, ilyenek a 45-59 évesek (29 százalék), valamint a szakmunkás 

végzettségűek (28 százalék), akik körében az átlagnál magasabb volt a tartósan munkanélküliek 

aránya. (21. táblázat) 
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Előfordult-e, hogy huzamosabb ideig munkanélküli volt?
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8. Képzés és élethosszig tartó tanulás 

 

8.1 A tanulással kapcsolatos motivációk 

A képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatosan elsősorban a válaszadókat a pénz motiválja, azaz az, 

hogy több pénzt keressenek a megszerzett tudás eredményeképp. A válaszadók 44 százaléka 

vélekedett így. A további szempontok már csak a válaszadók 7-15 százalékát motiválják tanulásra, 

úgymint kellemesebb munkát találjon (15 százalék), vagy megtartsa jelenlegi munkáját (11 százalék), 

magasabb pozícióba kerüljön (10 százalék). A megbecsülés és tisztelet, valamint az élet megújulása 

nem jellemző tényező. 

 

 

Az iskolai végzettséggel összevetve a válaszokat azt tapasztaljuk, hogy a felsőfokú végzettségűeket 

motiválja legjobban a pénz a tanulásra (66 százalék), ilyen értelemben ők azok, akik befektetésként 

tekintenek az oktatásra. A nemek közötti lényeges különbséget nem tártunk fel, bár a hölgyek minden 

vizsgált dimenzióban passzívabbnak mutatkoztak. Az anyagi gondokkal rendszeresen küzdők viszont 

ebben a vizsgált kérdésben is a lehetőségeket próbálják elérni, az életük megújulását, magasabb 

fizetést. A jó anyagi helyzetben lévők viszont a tanulásban inkább az előrelépést, a magasabb 
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pozícióba kerülés lehetőségét látják. Korcsoportok szerint vizsgálva elmondható ismételten az 

idősebbek passzivitása, ilyen értelemben a tanulás leértékelése, nem motiválja őket a pénzszerzés 

sem, a 60 éven felüliek körében a legmagasabb azoknak az aránya, akik nem választották egyik 

lehetőséget sem. 

 

8.2 Képzésekbe való bekapcsolódás és azok megítélése 

A székesfehérváriak döntő többsége (61 százalék) nem vett részt semmilyen képzési programban, 

sem a szakmájához kapcsolódóan, sem pedig szakmájától eltérő területen. A válaszadók 13 

százaléka legalább egy, további 13 százaléka legalább két képzést elvégzett. Szakmájában a 

megkérdezettek 35 százaléka tanult valamilyen ismeretet, jellemzően vállalati továbbképzés során, 

vagy pedig a felsőoktatásban, szakmáján kívül mindössze 14 százalékuk. Utóbbiak jellemzően 

valamilyen nyelvtanfolyamon vettek részt, vagy OKJ-s végzettséget szereztek. A magasabb 

társadalmi státuszú csoportok (gond nélkül él, felsőfokú végzettsége van) körében jellemzőbb a 

továbbtanulás, az újabb ismeretek megszerzésének igénye, az ő esetükben az elvégzett tanfolyamok 

száma átlagosan 1,5-1,6. 
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Az alábbiak közül milyen képzési programban vett 
részt? 

Szakmájához 
kapcsolódóan  

Szakmájától 
eltérő területen 

„igen” válaszok százalékos aránya 

1.  Első diplomás képzés 14 1 

2.  második vagy többedik diploma 2 1 

3.  felsőfokú szakképzés 5 2 

4.  vállalaton belüli képzés 19 2 

5.  OKJ-s képzés 5 7 

6.  nem OKJ-s képzés 2 2 

7.  szakirányú továbbképzés 10 3 

8.  nyelvtanulás 3 7 

9.  ECDL, számítógépkezelő tanfolyam 2 2 

 

Rákérdeztünk az elvégzett képzések minőségére is, melyet a többség jónak, vagy nagyon jónak 

minősített. A többi közül is kiemelkednek az első diplomás képzések, melyeket a résztvevők 92 

százaléka jónak, vagy nagyon jó minőségűnek tart, a szakirányú továbbképzések (szintén 92 

százalék), ill. az OKJ-s képzések (89 százalék). Rosszabb véleménnyel vannak a nem OKJ-s 

képzésekről és a számítógép kezelői képzésekről, valamint a második, többedik diploma 

megszerzésére irányuló oktatásról. Az előbbit 27 százaléka tartotta inkább rossz, vagy nagyon rossz 

minőségűnek, ugyanez az arány a számítógép kezelői képzéseknél 39 százalék, míg a második 

diploma esetén 26 százalék. 
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9.  Foglalkoztatással kapcsolatos vélemények 

 

9.1 Attitűdök a foglalkoztatásról 

A foglalkoztatással, a munkavállalással és a munkaerő piaci várakozásokkal kapcsolatban különböző 

negatív, és pozitív állításokat tettünk fel a megkérdezetteknek, hogy értékeljék azokat, mennyire 

értenek velük egyet. Az értékeket százfokú skálára átszámolva az alábbi ábra tartalmazza, ahol az 50 

fölötti tartomány az egyetértést, az 50 pont alatti pedig az adott állítás elutasítását jelenti a 

megkérdezettek részéről. 

A székesfehérváriak döntő többsége szerint (77 pont) a rendszerváltás előtt hirdetett, az egy 

munkaadónál egész életre szóló állások kora lejárt, valamint a többség úgy érzi (68 pont), hogy a 

könnyű munkahelyváltás képessége jóval hasznosabb manapság a munkavállalás szempontjából, 

azaz fontos az alkalmazkodókészség a munkavállalók részéről. Ehhez kapcsolódóan azzal is egyetért 

a többség, hogy nem a munkahely, hanem a foglalkoztatás biztonsága számít igazán (67 pont). 

Szintén egyetértenek abban, hogy a munkaszerződések rugalmassága segíti a munkahelyteremtést 

(65 pont), valamint fontosnak tartja a többség a képzéseket is (59 pont). Utóbbit a magasabban 

képzettek jobban preferálják az alap, vagy középfokú végzettségűekkel szemben. A 

székesfehérváriak többsége, azok között is elsősorban a magasabban kvalifikáltak gondolják úgy, 

hogy aki dolgozni akar, az el is tud helyezkedni a jelenlegi munkaerőpiacon (62 pont), ehhez 

kapcsolódóan szintén a pozitív megítélés tartományába tartozik még az is, hogy a fehérvári cégek 

megbecsülik azt, aki jól dolgozik, bár az 53 pontos érték nem mutat határozott egyetértést. 

A munka, mint tevékenység nem örvend széles megbecsültségnek a válaszadók körében, ugyanis 

annak ellenére, hogy büszkék rá (60 pont) a többség számára csak pénzkereseti lehetőség (62 pont), 

ill. a többség nem ért egyet azzal az állítással, hogy a munka az ember legfontosabb tevékenysége 

(43 pont). Ehhez kapcsolódóan széleskörű az elutasítottsága annak az állításnak, hogy akkor is 

dolgoznának, ha nem kellene a pénz (33 pont). A fentieket támasztja alá az, hogyha lenne rá 

lehetőségük, akkor sem hagynák ott a munkahelyüket, hogy másfajta munkát végezzenek (35 pont), 

hiszen csak pénzkereseti lehetőség, nem pedig a megbecsültség és az élet kiteljesítésének forrása. 

Széleskörű és egyértelmű a székesfehérváriak nyugdíjkorhatárhoz való hozzáállása, a többség úgy 

gondolja, hogy a jelenlegi nyugdíjazási korhatár megfelelő, sőt vélhetően csökkenteni is lehetne azt. 
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A foglalkoztatás témakörében vizsgáltuk azt is, hogy milyen véleménnyel vannak a székesfehérváriak 

a különböző foglalkoztatási formákról. A székesfehérváriak egyötöde dolgozott már három műszakos 

foglalkoztatásban és határozott idejű szerződéssel, egytizedük megbízási szerződéssel, vagy 

önfoglalkoztatással. Az utóbbi népszerű, a megkérdezettek 29 százaléka nem próbálta ugyan, de 

szívesen kipróbálná. Alapvetően mindegyik felsorolt foglalkoztatási formával szemben jelentős az 

ellenérzés, a megkérdezettek min. 60, max. 81 százaléka elutasítja valamelyiket. Feltételezésünk 

szerint ennek az lehet az oka, hogy nem tudják, vagy nem ismerik ezeket a foglalkoztatási formákat, 

nincs róla tapasztalatuk, azonban ezt egy személyes kérdőíves adatfelvétel során nem feltétlenül 

vallják be. Továbbá feltételezzük, hogy a többség nem nyitott az újabb foglalkoztatási formák felé, és 

ezért inkább elutasítóan reagál. Összességében a megkérdezettek 20 százaléka az, aki egyik felsorolt 

foglalkoztatási típust sem próbálná ki, teljesen nyitottnak 7 százalék tekinthető, ők is elsősorban 

fiatalok. A felsorolt 11 formából átlagosan hetet elutasítanak a székesfehérváriak, ez nemtől, és iskolai 

végzettségtől független. A felsoroltak közül a legkevésbé ismert (12 százalék nem tudja, hogy mi az) 

az osztott, vagy egyenlőtlen munkaidejű foglalkoztatás. 
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sorszázalékos megoszlás 

9.2 A közfoglalkoztatás megítélése 

A közfoglalkoztatással kapcsolatosan erős ellenérzésekkel viseltetnek a megkérdezettek. Szinte 

egyöntetű a vélemény arról, hogy kizárólag politikai kampányokat szolgál (81 pont), és nem jelent 

segítséget a rászorulóknak (79 pont), valamint nem segíti a munkaerőpiacra való visszatérést sem (72 

pont). A megkérdezettek egyetértenek abban, hogy szükség van a közfoglalkoztatottak képzésére (67 

pont), és abban is, hogy a jelenlegi bérük alacsony (67 pont). Szintén egyetértés – bár nem 

konszenzusos – mutatkozik abban is, hogy a közfoglalkoztatottak a település számára hasznos 

munkát végeznek (60 pont). Azt az állítást viszont egyértelműen elutasítják, hogy a közfoglalkoztatás 

valós munkahelyeket teremtene (36 pont).  
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10. Pályakezdők a munkaerőpiacon 

 

A pályakezdők munkaerő piaci elhelyezkedését jellemzően nehezíti a munkatapasztalat hiánya, a 

munkaadók előítéletei és a munkaszocializáció hiánya, vagy a különböző, a munkavégzést segítő 

képességek nem megléte. Ebből kifolyólag a pályakezdők jelentős hátránnyal indulnak, körükben 

jellemzően magasabb a munkanélküliségi ráta. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a székesfehérváriaknak 

mi a véleményük a pályakezdőkről, közvetlen környezetükben van-e olyan, aki ilyen problémákkal 

küzd. A százfokú skálán mért eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a székesfehérváriak döntő 

többsége úgy gondolja, a mai fiatalok nem tanulják meg a munka szeretetét, azaz a munkához való 

hozzáállásuk, a munkavégzéssel kapcsolatos motivációik nem elégségesek (71 pont). Ugyanakkor 

problémát látnak a nem megfelelő felkészítésben (70 pont), azaz az iskola nem kellő alapossággal 

készíti fel őket a munkaerőpiacon történő helytállásra. A fehérváriak véleménye szerint nehezíti a 

munkába állást a munkatapasztalat hiánya (69 pont), és egyetértenek abban, hogy egyáltalán, 

pályakezdőként minden szempontból nehezebb boldogulni a munkaerőpiacon (67 pont). Ugyanakkor 

azzal nem értenek egyet, hogy 10 évvel ezelőtt könnyebb lett volna (44 pont). 

 

 

átlagpontszámok százfokú skálán 

44

67

69

70

71

10 évvel ezelőtt könnyebb volt a pályakezdő
munkanélküliek elhelyezkedése.

Pályakezdőként nehezebb munkát találni, mint
idősebb munkakeresőként.

A szakmai tapasztalat hiánya megnehezíti a
pályakezdők munkához jutási esélyeit.

A nem megfelelő iskolai felkészítés nehezíti igazán
a pályakezdők elhelyezkedését.

A mai fiatalok már nem nagyon tanulják meg a
munka szeretetét.

Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal?
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Megvizsgáltuk azt is, hogy a megkérdezettek környezetében van-e pályakezdő. A székesfehérváriak 

egyharmada érintett, vagy a családban, vagy a rokonságban, esetleg baráti, ismerősi körében van 

olyan, aki pályakezdő munkanélküli. Közülük a leginkább érintett a megkérdezettek 6 százaléka, 

akiknek közvetlen családtagja pályakezdő állástalan.  
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11. Székesfehérvári önkormányzati szolgáltatások ismertsége 

 

A kutatás kitért arra is, hogy Székesfehérvár Önkormányzata által kínált szolgáltatásokat ismerik-e a 

megkérdezettek, valamint ezek mennyire segítik a munkavállalás esélyeinek növelését. A leginkább 

népszerűnek tűnő, ezáltal ismert szolgáltatás a Bregyó-közi Szabadidőközpont, minden harmadik 

fehérvári ismeri, majd negyede a megkérdezetteknek hallott a felnőtt fittneszparkokról, a különböző 

ingyenes rendezvényekről. Kevésbé ismert a nyitott tornatermek program (18 százalék), az ingyenes 

wifi (14 százalék), a bérlakáshoz jutás lehetősége (13 százalék). Minden tízedik lakos hallott a 

háziorvosi ellátás fejlesztéséről, és 8 százalék az ingyenes bölcsődei, óvodai ellátásról. A 

székesfehérváriak 28 százaléka állította azt, hogy egyik szolgáltatásról sem hallott még. 

 

 

százalékos megoszlás 

 

Ezen kérdésblokk másik kérdéscsoportja arra irányult, hogy a fenti szolgáltatások a megkérdezettek 

véleménye szerint mennyiben járulnak hozzá a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedéshez. Majd 

minden negyedik válaszadó szerint a lakhatás támogatása, azaz a bérlakáshoz jutási lehetőség (23 

százalék), valamint a helyi szolgáltatások fejlesztése, azaz a háziorvosi ellátás fejlesztése (22 

százalék) hozzájárulnak a sikeres elhelyezkedéshez. 17 százalék véleménye szerint ezt segíti az 
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ingyenes bölcsődei, óvodai ellátás is. A többi szolgáltatás csak a megkérdezettek elenyésző része 

szerint segíti a munkaerő-piaci elhelyezkedést. A megkérdezettek majdnem fele véli úgy, hogy ezek 

a szolgáltatások nem jelentenek segítséget az álláskeresésben. 

 

 

százalékos megoszlás 
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12. Demográfia 

 

A megkérdezettek 47 százaléka férfi, 53 százaléka nő, 18 százalékuk fiatal felnőtt, 29 százalékuk 30-

44 éves, egynegyedük 45-59 éves, míg 60 év felettiek 28 százaléka volt. 
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A válaszadók 5 százaléka maximum nyolc osztályt végzett, a szakmunkások a minta 33 százalékát 

teszik ki, ugyanennyit a felsőfokú végzettségűek, míg 29 százalék érettségizett.  

 

 

 

A fehérváriak 33 százaléka nem dolgozik, 67 százalékuknak az adatfelvétel ideje alatt volt főállása. A 

nem dolgozók 70 százaléka nyugdíjas, 3 százalékuk GYES-en, GYED-en van, 9 százalékuk 

munkanélküli, 14 százalékuk tanuló, 1 százalékuk háztartásbeli és további 1 százalék pedig rokkant 

nyugdíjas. 2 százalék az egyéb inaktív kategóriába sorolta magát. 
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A megkérdezettek kicsit több, mint egytizede él egyedül, egyharmaduk 2 fős háztartásban, 28 

százalékuk 3 fősben, míg további 28 százalék 4, vagy több főt számláló háztartásban. 

 

 

 

A megkérdezettek döntő többsége (89 százalék) születése óta Székesfehérváron él, 10 százalékuk 

több mint 5 éve mondhatja magát fehérvárinak. 

Anyagi helyzetüket tekintve minden tízedik mondta azt, hogy gond nélkül megélnek, a többség (64 

százalék) ügyes beosztással kijön havi jövedelméből, minden negyedik lakosnak vannak néha kisebb 

anyagi problémáik, míg a megkérdezettek 4 százaléka gyakran szembesül anyagi gondokkal. 
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A lakók több mint fele tíz, vagy négyemeletes panellakásban él, 16 százalékuk valamilyen (új építésű, 

vagy öreg) társasházban, míg 30 százalékuk családi házban. 68 százalékuk saját tulajdonban, 22 

százalékuk rokonok (szülő, társ, stb.) lakásában él, míg egytizedük bérlő. 
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Változó Kategória % Összesen 

Nem Férfi 47 
100 

Nő 53 

Korcsoport 18-29 év 18 

100 
30-44 év 29 

45-59 év 25 

60 év felett 28 

Iskolai végzettség max 8 általános 5 

100 
szakmunkás 33 

érettségizett 29 

felsőfokú végzettségű 33 

Jelenleg főállásban 
dolgozik? 

igen 67 
100 

nem 33 

 GYES-en, GYED-en van 3 

100 

nyugdíjas 70 

munkanélküli 9 

háztartásbeli 1 

tanuló 14 

rokkant nyugdíjas 1 

egyéb inaktív 2 

Háztartás nagysága 1 fő 12 

100 
2 fő 32 

3 fő 28 

4, vagy több fő 28 

Településen való 
élés ideje 

születése óta 89 

100 kevesebb, mint 5 éve 1 

több, mint 5 éve 10 

Anyagi helyzet gyakran vannak anyagi 
gondjaik 4 

100 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 23 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 64 

gond nélkül megélnek 9 

Havi jövedelem 200.000 alatt 14 

100 

200.001 és 300.000 
között 38 

300.001 és 400.000 
között 31 

400.001 felett 17 
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Változó Kategória % Összesen 

Lakás típusa 
 

 

családi ház 30 

100 társasház 16 

panelház 54 

A lakás/ház, amiben 
él az Ön tulajdona? saját tulajdonom 68 

100 

szüleim/más rokonom 
tulajdona 22 

bérlem 10 

szívességi lakáshasználó 
vagyok - 

Honnan költözött 
ide? 

Budapestről 16 

100 
Kelet-Magyarországról 23 

Nyugat-Magyarországról 17 

Ebből a megyéből 44 

Szeret-e itt élni    
nagyon szeret 9 

100 
inkább szeret 78 

inkább nem 9 

egyáltalán nem 4 
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13. Mellékletek 

1. táblázat: Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy az országban mennek a dolgok? 

Változó Kategória 
nagyon 

elégedett 
inkább 

elégedett 
inkább 

elégedetlen 
nagyon 

elégedetlen 

Nem* Férfi 4 57 27 12 

Nő 1 53 32 14 

Korcsoport** 18-29 év 1 41 34 24 

30-44 év 1 61 26 12 

45-59 év 3 59 28 10 

60 év felett 3 55 33 9 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 36 40 22 

szakmunkás 2 44 38 16 

érettségizett 2 64 21 13 

felsőfokú 
végzettségű 2 61 29 8 

Településen való 
élés ideje** 

születése óta 2 57 29 12 

kevesebb, mint 5 
éve - 22 22 56 

több, mint 5 éve 3 41 42 14 

Anyagi helyzet** gyakran vannak 
anyagi gondjaik - 64 27 9 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 2 43 46 9 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 2 64 26 8 

gond nélkül 
megélnek 4 52 36 8 

Havi jövedelem** 200.000 alatt - 40 51 9 

200.001 és 300.000 
között 1 60 36 3 

300.001 és 400.000 
között 2 62 28 8 

400.001 felett 1 76 19 4 

Lakás típusa** 
 

 

családi ház 4 67 20 9 

társasház 3 54 27 16 

panelház 1 50 37 12 

Szeret-e itt élni**      
nagyon szeret 18 24 30 28 

inkább szeret 1 64 28 7 

inkább nem - 35 46 19 

egyáltalán nem - 5 27 68 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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2. táblázat: Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy Fejér megyében mennek a dolgok? 

Változó Kategória 
nagyon 

elégedett 

inkább 
elégedet

t 

inkább 
elégedetle

n 

nagyon 
elégedetle

n 

Nem Férfi 4 67 25 4 

Nő 2 67 27 4 

Korcsoport** 18-29 év 3 53 33 11 

30-44 év 3 73 21 3 

45-59 év 2 69 25 4 

60 év felett 3 67 28 2 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 55 35 8 

szakmunkás 2 59 33 6 

érettségizett 3 73 18 6 

felsőfokú végzettségű 3 71 25 1 

Településen 
való élés ideje 

születése óta 3 67 26 4 

kevesebb, mint 5 éve 12 50 25 13 

több, mint 5 éve 1 69 28 2 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak anyagi gondjaik - 61 32 7 

néha kisebb anyagi gondjaik 
vannak 2 64 33 1 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 2 75 21 2 

gond nélkül megélnek 7 65 28 - 

Havi 
jövedelem* 

200.000 alatt - 60 37 3 

200.001 és 300.000 között 1 74 25 - 

300.001 és 400.000 között 1 78 21 - 

400.001 felett - 89 11 - 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 5 66 25 4 

társasház 3 61 33 3 

panelház 1 72 23 4 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 3 73 21 3 

 2 fő 1 69 28 2 

 3 fő 2 69 25 3 

 4, vagy több fő 5 59 27 9 

Szeret-e itt 
élni** 

     
nagyon szeret 19 56 17 8 

inkább szeret 1 77 21 1 

inkább nem - 26 71 3 

egyáltalán nem - 9 33 58 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás  
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3. táblázat: Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy Székesfehérváron mennek a dolgok? 

Változó Kategória 
nagyon 
eléged

ett 

inkább 
elégedett 

inkább 
elégedetlen 

nagyon 
elégedetl

en 

Nem* Férfi 5 68 24 3 

Nő 1 73 22 4 

Korcsoport** 18-29 év 2 60 28 9 

30-44 év 3 72 22 3 

45-59 év 3 76 18 3 

60 év felett 3 70 25 2 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 4 47 41 8 

szakmunkás 2 69 26 3 

érettségizett 4 76 15 5 

felsőfokú végzettségű 4 71 24 1 

Településen 
való élés ideje* 

születése óta 3 71 22 4 

kevesebb, mint 5 éve 11 22 56 11 

több, mint 5 éve 2 71 26 1 

Anyagi helyzet** gyakran vannak anyagi gondjaik 3 69 22 6 

néha kisebb anyagi gondjaik vannak 3 66 29 2 

ügyes beosztással, megszorítással 
kijönnek 2 77 20 1 

gond nélkül megélnek 10 70 19 1 

Havi 
jövedelem** 

200.000 alatt - 56 40 4 

200.001 és 300.000 között 2 78 20 - 

300.001 és 400.000 között 2 83 14 1 

400.001 felett 2 88 10 - 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 3 74 21 2 

társasház 5 59 32 3 

panelház 2 74 21 3 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 5 62 29 4 

 2 fő 1 72 25 1 

 3 fő 4 75 18 3 

 4, vagy több fő 5 67 22 6 

Szeret-e itt élni**      
nagyon szeret 22 57 15 6 

inkább szeret 2 80 17 1 

inkább nem - 30 66 4 

egyáltalán nem - 11 43 46 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás  
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4. táblázat: Mennyire elégedett saját, személyes élethelyzetével? 

Változó Kategória 
nagyon 

elégedett 
inkább 

elégedett 
inkább 

elégedetlen 
nagyon 

elégedetlen 

Nem Férfi 4 71 22 3 

Nő 2 72 23 3 

Korcsoport** 18-29 év 2 59 31 8 

30-44 év 5 78 15 2 

45-59 év 2 78 19 1 

60 év felett 3 67 29 1 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 64 28 6 

szakmunkás 3 64 30 3 

érettségizett 2 75 18 5 

felsőfokú 
végzettségű 4 77 19 - 

Településen 
való élés 
ideje* 

születése óta 3 70 24 3 

kevesebb, mint 5 éve - 44 45 11 

több, mint 5 éve 5 81 13 1 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak 
anyagi gondjaik - 61 36 3 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 4 67 27 2 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 2 77 21 - 

gond nélkül 
megélnek 9 74 17 - 

Havi 
jövedelem** 

200.000 alatt 1 66 33 - 

200.001 és 300.000 
között 2 73 25 - 

300.001 és 400.000 
között 3 87 10 - 

400.001 felett 2 89 9 - 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 4 69 25 2 

társasház 4 60 32 4 

panelház 3 77 18 2 

Szeret-e itt 
élni** 

     
nagyon szeret 17 64 14 5 

inkább szeret 2 79 19 - 

inkább nem - 41 57 2 

egyáltalán nem - 21 33 46 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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5. táblázat: Ön szerint a jövő évben az ország helyzete várhatóan hogyan fog alakulni? 

Változó Kategória 
erősen 
javulni 

fog 

inkább 
javulni fog 

nem fog 
változni 

inkább 
romlani fog 

erősen 
romlani fog 

Nem* Férfi 3 32 56 9 - 

Nő 1 29 60 8 2 

Korcsoport* 18-29 év 2 31 51 14 1 

30-44 év 1 37 54 6 2 

45-59 év 4 31 57 7 1 

60 év felett 1 23 67 8 1 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 6 20 60 14 - 

szakmunkás 1 23 62 12 2 

érettségizett 1 27 61 10 1 

felsőfokú végzettségű 2 43 51 3 1 

Településen 
való élés ideje 

születése óta 2 31 57 9 1 

kevesebb, mint 5 éve - 63 37 - - 

több, mint 5 éve 3 23 65 9 - 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak anyagi 
gondjaik - 42 42 16 - 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 1 34 53 12 - 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 1 29 62 6 2 

gond nélkül megélnek 5 38 54 3 - 

Havi 
jövedelem* 

200.000 alatt - 25 64 10 1 

200.001 és 300.000 
között 1 26 68 4 1 

300.001 és 400.000 
között - 26 61 11 2 

400.001 felett 4 28 66 1 1 

Lakás típusa** 
 

 

családi ház 2 42 50 4 2 

társasház 5 28 55 12 - 

panelház - 26 63 10 1 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 9 30 50 11 - 

inkább szeret 1 34 58 6 1 

inkább nem 3 20 65 8 4 

egyáltalán nem - - 59 39 2 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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6. táblázat: Ön szerint a jövő évben Székesfehérvár helyzete várhatóan hogyan fog alakulni? 

Változó Kategória 
erősen 

javulni fog 
inkább 

javulni fog 

nem 
fog 

változn
i 

inkább 
romlani fog 

erősen 
romlani fog 

Nem Férfi 2 37 57 4 - 

Nő 1 37 60 2 - 

Korcsoport* 18-29 év 1 36 56 6 1 

30-44 év 3 43 52 2 - 

45-59 év 1 38 59 2 - 

60 év felett 1 31 66 2 - 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 29 65 4 - 

szakmunkás 1 27 70 3 - 

érettségizett 2 40 53 5 - 

felsőfokú 
végzettségű 2 44 53 1 - 

Településen 
való élés 
ideje 

születése óta 2 38 57 3 - 

kevesebb, mint 5 éve - 22 78 - - 

több, mint 5 éve 1 31 67 1 - 

Anyagi 
helyzet* 

gyakran vannak 
anyagi gondjaik - 33 60 7 - 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 4 33 62 1 - 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 1 40 58 1 - 

gond nélkül 
megélnek - 51 49 - - 

Havi 
jövedelem* 

200.000 alatt 3 22 75 - - 

200.001 és 300.000 
között - 37 63 - - 

300.001 és 400.000 
között 1 42 55 2 - 

400.001 felett - 49 51 - - 

Lakás típusa 
 

 

családi ház 2 43 54 1 - 

társasház 2 36 57 5 - 

panelház 1 36 61 2 - 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 8 29 62 1 - 

inkább szeret 1 41 57 1 - 

inkább nem - 29 70 1 - 

egyáltalán nem - 5 56 37 2 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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7. táblázat: Ön szerint a jövő évben Európa helyzete várhatóan hogyan alakul? 

Változó Kategória 
erősen 
javulni 

fog 

inkább 
erősödni fog 

nem fog 
változni 

inkább 
gyengüln

i fog 

erősen 
gyengülni fog 

Nem Férfi 2 18 46 28 6 

Nő - 18 47 30 5 

Korcsoport 18-29 év - 18 50 23 9 

30-44 év 2 20 42 31 5 

45-59 év - 16 45 33 6 

60 év felett 2 18 49 27 4 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 26 52 18 2 

szakmunkás - 17 43 33 7 

érettségizett 1 13 43 33 10 

felsőfokú 
végzettségű 2 22 51 23 2 

Településen 
való élés 
ideje 

születése óta 1 18 45 29 7 

kevesebb, mint 5 éve - 17 83 - - 

több, mint 5 éve - 16 52 30 2 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak 
anyagi gondjaik - 20 47 10 23 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 1 26 42 26 5 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 1 17 41 35 6 

gond nélkül 
megélnek 4 14 62 19 1 

Havi 
jövedelem** 

200.000 alatt 1 18 47 29 5 

200.001 és 300.000 
között 1 17 47 28 7 

300.001 és 400.000 
között - 7 32 53 8 

400.001 felett - 11 42 39 8 

Lakás 
típusa** 
 

 

családi ház 3 27 41 25 5 

társasház 1 26 39 27 7 

panelház - 11 50 33 6 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 5 24 48 21 2 

inkább szeret 1 18 43 32 6 

inkább nem 1 17 60 16 6 

egyáltalán nem - - 67 21 12 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 

  



63 

 

8. táblázat: Mit gondol, az Ön személyes élethelyzete a jövő évben várhatóan hogyan fog 

alakulni? 

Változó Kategória 
erősen 
javulni 

fog 

inkább 
javulni 

fog 

nem fog 
változni 

inkább 
romlani 

fog 

erősen 
romlani 

fog 

Nem Férfi 2 30 64 4 - 

Nő 1 22 71 6 - 

Korcsoport** 18-29 év 1 32 55 11 1 

30-44 év 2 33 64 2 - 

45-59 év 1 21 74 4 - 

60 év felett 1 21 73 5 - 

Iskolai 
végzettség** 

max 8 általános 2 20 74 4 - 

szakmunkás - 19 74 7 - 

érettségizett 1 22 69 7 1 

felsőfokú végzettségű 2 37 59 2 - 

Településen való 
élés ideje 

születése óta 1 25 68 6 - 

kevesebb, mint 5 éve - 63 37 - - 

több, mint 5 éve 2 31 67 - - 

Anyagi helyzet** gyakran vannak anyagi 
gondjaik - 20 70 7 3 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 1 30 60 9 - 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 2 25 70 3 - 

gond nélkül megélnek - 42 57 1 - 

Havi jövedelem 200.000 alatt - 28 71 1 - 

200.001 és 300.000 között 1 24  71  4 - 

300.001 és 400.000 között 1 21 76 2 - 

400.001 felett - 27 72  - 

Lakás típusa** 
 

 

családi ház 3 30 65 3 - 

társasház 1 35 52 12 - 

panelház 1 23 73 3 - 

Háztartás 
nagysága** 1 fő - 39 55 6 - 

 2 fő - 23 73 4 - 

 3 fő 2 29 67 2 - 

 4, vagy több fő 2 22 67 8 1 

Szeret-e itt élni**       
nagyon szeret 6 39 52 3 - 

inkább szeret 1 26 69 4 - 

inkább nem - 26 68 6 - 

egyáltalán nem - - 71 25 4 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 



64 

 

9. táblázat: A munkaképes korúak saját munkához jutási esélyeinek megítélése a megyében 

Változó Kategória 
nagyon 

jók 
inkább jók 

átlagosa
k 

inkább 
rosszak 

nagyon 
rosszak 

Nem Férfi 4 32 60 4 - 

Nő 2 35 59 3 1 

Korcsoport 18-29 év 3 36 56 4 1 

30-44 év 3 34 61 2 - 

45-59 év 3 30 61 5 1 

60 év felett 4 35 58 2 1 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 5 26 69 - - 

szakmunkás 1 31 62 5 1 

érettségizett 2 17 74 5 2 

felsőfokú végzettségű 6 50 43 1 - 

Településen 
való élés 
ideje* 

születése óta 3 31 62 3 1 

kevesebb, mint 5 éve - 63 37 - - 

több, mint 5 éve 6 50 40 4 - 

Anyagi 
helyzet* 

gyakran vannak anyagi 
gondjaik 4 32 57 4 3 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 4 38 55 3 - 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 2 32 62 3 1 

gond nélkül megélnek 9 51 40 - - 

Havi 
jövedelem* 

200.000 alatt 3 42 53 2 - 

200.001 és 300.000 
között 2 40 53 4 1 

300.001 és 400.000 
között 3 22 72 2 1 

400.001 felett - 29 68 3 - 

Lakás típusa 
 

 

családi ház 4 35 58 3 - 

társasház 7 39 52 2 - 

panelház 2 33 61 3 1 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 5 45 47 3 - 

 2 fő 1 40 53 4 1 

 3 fő 5 31 61 3 - 

 4, vagy több fő 2 25 68 4 1 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 13 45 35 7 - 

inkább szeret 2 33 62 2 1 

inkább nem 6 36 56 2 - 

egyáltalán nem - 5 73 20 2 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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10. táblázat: Ön szerint az idei évben növekszik, csökken, vagy nem változik a foglalkoztatottak 

száma Magyarországon? 

Változó Kategória növekedni fog nem változik csökkenni fog 

Nem Férfi 4 59 37 

Nő 2 63 35 

Korcsoport 18-29 év 4 55 41 

30-44 év 3 64 33 

45-59 év 3 61 36 

60 év felett 3 62 35 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános - 50 50 

szakmunkás 2 56 42 

érettségizett 5 59 36 

felsőfokú 
végzettségű 4 70 26 

Településen 
való élés ideje 

születése óta 3 61 36 

kevesebb, mint 5 
éve - 38 62 

több, mint 5 éve 4 68 28 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak 
anyagi gondjaik - 31 69 

néha kisebb 
anyagi gondjaik 
vannak 3 51 46 

ügyes 
beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 3 66 31 

gond nélkül 
megélnek 6 76 18 

Havi jövedelem 200.000 alatt - 75 25 

200.001 és 
300.000 között 3 67 30 

300.001 és 
400.000 között 4 69 27 

400.001 felett 1 65 34 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 3 67 30 

társasház 4 50 46 

panelház 3 64 33 

Szeret-e itt 
élni** 

    
nagyon szeret 17 54 29 

inkább szeret 2 65 33 

inkább nem 1 42 57 

egyáltalán nem - 42 58 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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11. táblázat: Ön szerint mennyire tudja garantálni a kormány a munkahelyek biztonságát 

Magyarországon? 

Változó Kategória 
teljes 

mértékben 
nagymérté

kben 
közepes 

mértékben 
kis 

mértékben 
egyáltalán 

nem 

Nem Férfi 1 20 26 25 28 

Nő 1 18 22 29 30 

Korcsoport 18-29 év 1 21 29 22 26 

30-44 év 1 22 22 30 25 

45-59 év 1 16 21 25 37 

60 év felett 2 18 23 29 28 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 27 44 17 10 

szakmunkás - 18 19 26 37 

érettségizett 1 11 23 33 32 

felsőfokú végzettségű 2 26 27 24 22 

Településen 
való élés 
ideje 

születése óta 1 19 24 27 29 

kevesebb, mint 5 éve - 22 33 - 44 

több, mint 5 éve 1 21 17 33 28 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak anyagi 
gondjaik - 27 47 13 13 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 1 25 35 28 11 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 1 16 16 29 38 

gond nélkül megélnek - 28 24 32 16 

Havi 
jövedelem** 

200.000 alatt 1 28 15 40 16 

200.001 és 300.000 között 1 18 13 32 36 

300.001 és 400.000 között 1 7 14 41 37 

400.001 felett - 5 21 39 35 

Lakás 
típusa** 
 

 

családi ház 2 25 26 19 28 

társasház 1 39 28 17 15 

panelház 1 11 19 35 34 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 3 33 28 16 20 

 2 fő - 15 24 31 30 

 3 fő 1 18 20 29 32 

 4, vagy több fő 2 18 25 25 30 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 5 14 25 18 38 

inkább szeret 1 20 22 29 28 

inkább nem 1 25 30 16 28 

egyáltalán nem - 7 29 23 41 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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12. táblázat: Ön szerint ma Magyarországon az emberek munkához jutási esélyei az Európai 

Unióhoz képest… 

Változó Kategória 
sokkal 
jobbak 

egy kicsit 
jobbak 

ugyanoly
anok 

egy kicsit 
rosszabbak 

sokkal 
rosszabbak 

Nem Férfi - 17 37 27 19 

Nő - 14 33 32 21 

Korcsoport* 18-29 év - 18 44 23 15 

30-44 év - 15 29 31 25 

45-59 év - 12 31 32 25 

60 év felett - 18 38 30 14 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 24 43 23 8 

szakmunkás - 13 29 35 23 

érettségizett - 9 35 34 22 

felsőfokú 
végzettségű - 23 39 21 17 

Településen való 
élés ideje 

születése óta - 15 35 30 20 

kevesebb, mint 5 
éve - 12 50 38 - 

több, mint 5 éve - 16 36 29 19 

Anyagi helyzet** gyakran vannak 
anyagi gondjaik - 12 44 18 26 

néha kisebb 
anyagi gondjaik 
vannak - 22 30 36 12 

ügyes 
beosztással, 
megszorítással 
kijönnek - 14 30 33 23 

gond nélkül 
megélnek - 24 42 24 11 

Havi jövedelem** 200.000 alatt - 24 21 39 16 

200.001 és 
300.000 között - 16 27 37 20 

300.001 és 
400.000 között - 4 18 42 35 

400.001 felett - 3 29 34 34 

Lakás típusa** 
 

 

családi ház - 21 40 22 17 

társasház - 27 39 27 7 

panelház - 10 28 37 25 

Szeret-e itt élni**       
nagyon szeret 1 14 37 31 17 

inkább szeret - 15 31 32 22 

inkább nem - 28 49 15 8 

egyáltalán nem - 7 67 11 16 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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13. táblázat: Ön szerint lakóhelyén ma az emberek munkához jutási esélyei a magyarországi 

átlaghoz képest… 

Változó Kategória 
sokkal 
jobbak 

egy kicsit 
jobbak 

ugyanolyanok 
egy kicsit 

rosszabbak 
sokkal 

rosszabbak 

Nem Férfi 4 27 60 7 2 

Nő 4 27 60 7 2 

Korcsoport* 18-29 év 2 24 61 11 2 

30-44 év 7 26 60 5 1 

45-59 év 4 27 61 5 3 

60 év felett 1 29 59 9 2 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 2 27 56 13 2 

szakmunkás 3 23 62 9 3 

érettségizett 2 17 72 7 2 

felsőfokú 
végzettségű 6 39 50 4 1 

Településen 
való élés 
ideje 

születése óta 4 26 61 7 2 

kevesebb, mint 5 
éve - 38 62 - - 

több, mint 5 éve 4 36 54 5 1 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak 
anyagi gondjaik 19 16 45 10 10 

néha kisebb 
anyagi gondjaik 
vannak 6 36 46 11 1 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 1 24 66 7 2 

gond nélkül 
megélnek 5 46 48 1 - 

Havi 
jövedelem* 

200.000 alatt 2 46 49 3 - 

200.001 és 
300.000 között 1 26 64 8 1 

300.001 és 
400.000 között 1 20 71 6 2 

400.001 felett - 21 71 4 4 

Lakás 
típusa** 
 

 

családi ház 4 28 57 9 3 

társasház 5 30 49 14 2 

panelház 3 26 66 4 1 

Szeret-e itt 
élni 

      
nagyon szeret 8 43 42 4 3 

inkább szeret 4 25 62 8 2 

inkább nem 2 34 56 5 3 

egyáltalán nem - 7 84 7 2 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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14. táblázat: Dolgozott-e már valaha külföldön? 

Változó Kategória igen nem 

Nem* Férfi 8 92 

Nő 4 96 

Korcsoport 18-29 év 7 93 

30-44 év 8 82 

45-59 év 5 95 

60 év felett 3 97 

Iskolai végzettség* max. 8 általános 2 98 

szakmunkás 6 94 

érettségizett 3 97 

felsőfokú végzettségű 8 92 

Településen való 
élés ideje** 

születése óta 5 95 

kevesebb, mint 5 éve 38 62 

több, mint 5 éve 8 92 

Anyagi helyzet gyakran vannak anyagi 
gondjaik 15 85 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 5 95 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 5 95 

gond nélkül megélnek 5 95 

Havi jövedelem* 200.000 alatt 8 92 

200.001 és 300.000 
között 2 98 

300.001 és 400.000 
között 4 96 

400.001 felett 1 99 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 3 97 

társasház 11 89 

panelház 5 95 

Háztartás nagysága 1 fő 16 84 

 2 fő 1 99 

 3 fő 7 93 

 4, vagy több fő 5 95 

Szeret-e itt élni**    
nagyon szeret 16 84 

inkább szeret 4 96 

inkább nem 7 93 

egyáltalán nem 4 96 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 



70 

 

15. táblázat: Önnek van munkahelye jelenleg? 

Változó Kategória igen nem 

Nem** Férfi 74 26 

Nő 63 37 

Korcsoport** 18-29 év 66 34 

30-44 év 92 8 

45-59 év 94 6 

60 év felett 21 79 

Iskolai végzettség** max 8 általános 27 73 

szakmunkás 61 39 

érettségizett 69 31 

felsőfokú végzettségű 79 21 

Településen való 
élés ideje 

születése óta 67 33 

kevesebb, mint 5 éve 100 - 

több, mint 5 éve 73 27 

Anyagi helyzet** gyakran vannak anyagi 
gondjaik 64 36 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 56 44 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 71 29 

gond nélkül megélnek 88 12 

Havi jövedelem** 200.000 alatt 26 74 

200.001 és 300.000 
között 55 45 

300.001 és 400.000 
között 90 10 

400.001 felett 98 2 

Lakás típusa 
 

 

családi ház 70 30 

társasház 59 41 

panelház 69 31 

Szeret-e itt élni**    
nagyon szeret 72 28 

inkább szeret 70 30 

inkább nem 64 36 

egyáltalán nem 37 63 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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16. táblázat: Jelenlegi munkahelyét mennyire érzi biztonságosnak, stabilnak? 

Változó Kategória 
nagyon 

stabilnak 
tűnik 

inkább 
stabilnak 

tűnik 
közepes 

inkább 
bizonytalan 

nagyon 
bizonytalan 

Nem* Férfi 19 52 25 4 - 

Nő 24 47 28 1 - 

Korcsoport 18-29 év 16 50 34 - - 

30-44 év 21 51 26 2 - 

45-59 év 23 49 23 4 1 

60 év felett 29 41 29 2 - 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 8 31 62 - - 

szakmunkás 14 52 29 5 - 

érettségizett 6 62 31 - 1 

felsőfokú 
végzettségű 40 39 19 2 - 

Településen 
való élés 
ideje** 

születése óta 19 51 28 2 - 

kevesebb, mint 5 
éve 13 62 13 12 - 

több, mint 5 éve 44 40 11 5 - 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak 
anyagi gondjaik 9 41 41 9 - 

néha kisebb 
anyagi gondjaik 
vannak 20 43 34 2 1 

ügyes 
beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 19 60 21 - - 

gond nélkül 
megélnek 53 36 11 - - 

Havi jövedelem 200.000 alatt 9 54 32 5 - 

200.001 és 
300.000 között 23 59 17 1 - 

300.001 és 
400.000 között 17 60 22 1 - 

400.001 felett 16 62 21 1 - 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 20 53 23 4 - 

társasház 35 39 26 - - 

panelház 21 52 26 1 - 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 43 35 14 6 2 

inkább szeret 19 54 25 2 - 

inkább nem 29 37 30 4 - 

egyáltalán nem - 13 87 - - 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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17. táblázat: Mennyire tart Ön attól, hogy elveszítheti állását? 

Változó Kategória nagyon 
tart tőle 

inkább 
tart tőle 

is-is 
inkább 

nem tart 
tőle 

egyáltalán 
nem tart 

tőle 

Nem Férfi - 7 36 40 17 

Nő - 8 33 41 18 

Korcsoport 18-29 év - 11 40 36 13 

30-44 év - 8 38 38 16 

45-59 év - 6 31 45 18 

60 év felett - 5 24 40 31 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános - - 54 38 8 

szakmunkás - 10 39 40 11 

érettségizett 1 3 35 51 10 

felsőfokú végzettségű - 10 30 32 28 

Településen 
való élés 
ideje* 

születése óta - 8 35 41 16 

kevesebb, mint 5 éve - - 75 12 13 

több, mint 5 éve - 6 30 34 30 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak anyagi gondjaik - 20 65 10 5 

néha kisebb anyagi gondjaik 
vannak 1 11 52 24 12 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek - 4 28 52 16 

gond nélkül megélnek - 9 7 35 49 

Havi 
jövedelem* 

200.000 alatt - 14 50 18 18 

200.001 és 300.000 között - 4 22 54 20 

300.001 és 400.000 között - 2 25 54 19 

400.001 felett - 3 19 61 16 

Lakás 
típusa* 
 

 

családi ház - 7 36 42 15 

társasház - 17 37 30 17 

panelház - 6 32 42 20 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 2 16 31 19 33 

 2 fő - 7 38 33 22 

 3 fő - 8 31 48 13 

 4, vagy több fő - 7 36 44 13 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 2 6 33 23 36 

inkább szeret - 7 32 45 16 

inkább nem - 11 50 27 12 

egyáltalán nem - 13 75 12 - 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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18. táblázat: Az Ön munkahelye más településen van-e, mint ahol lakik? 

Változó Kategória igen nem 

Nem Férfi 5 95 

Nő 4 96 

Korcsoport* 18-29 év - 100 

30-44 év 6 94 

45-59 év 4 96 

60 év felett 5 95 

Iskolai végzettség* max. 8 általános - 100 

szakmunkás 9 91 

érettségizett 2 98 

felsőfokú végzettségű 4 96 

Településen való 
élés ideje 

születése óta 4 96 

kevesebb, mint 5 éve - 100 

több, mint 5 éve 7 93 

Anyagi helyzet gyakran vannak anyagi 
gondjaik - 100 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 6 94 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 4 96 

gond nélkül megélnek 10 90 

Havi jövedelem** 200.000 alatt - 100 

200.001 és 300.000 
között 11 89 

300.001 és 400.000 
között 1 99 

400.001 felett 4 96 

Lakás típusa 
 

 

családi ház 5 95 

társasház 7 93 

panelház 4 96 

Szeret-e itt élni    
nagyon szeret 5 95 

inkább szeret 4 96 

inkább nem 7 93 

egyáltalán nem - 100 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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19. táblázat: Tervezi, hogy munkahelyet vált? 

Változó Kategória 
igen, 

mindenkép
pen 

elképzelhető
nek tartja 

nem tartja 
valószínűn

ek 

semmiképpen 
nem tervezi 

Nem Férfi 3 14 37 46 

Nő 4 15 32 49 

Korcsoport** 18-29 év 3 20 43 34 

30-44 év 5 17 37 41 

45-59 év 3 11 26 60 

60 év felett 1 6 39 54 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános 13 8 62 17 

szakmunkás 5 20 34 41 

érettségizett 1 12 34 53 

felsőfokú végzettségű 3 12 35 50 

Településen 
való élés ideje 

születése óta 3 14 34 49 

kevesebb, mint 5 éve - 13 62 25 

több, mint 5 éve 5 17 40 38 

Anyagi 
helyzet*** 

gyakran vannak anyagi 
gondjaik - 50 35 15 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 9 23 40 28 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 1 10 36 53 

gond nélkül megélnek 1 5 22 72 

Havi 
jövedelem** 

200.000 alatt 14 36 29 21 

200.001 és 300.000 
között 2 15 31 52 

300.001 és 400.000 
között 1 7 33 59 

400.001 felett - 1 31 68 

Lakás típusa* 
 

 

családi ház 2 11 30 57 

társasház 5 18 45 32 

panelház 4 16 33 47 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 1 32 36 31 

 2 fő 2 10 36 52 

 3 fő 3 17 32 48 

 4, vagy több fő 5 11 36 48 

Szeret-e itt 
élni** 

     
nagyon szeret 9 18 20 53 

inkább szeret 3 14 34 49 

inkább nem 2 14 60 24 

egyáltalán nem - 23 31 46 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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20. táblázat: Milyen könnyen találna munkát? 

Változó Kategória 
nagyon 
könnyen 

inkább 
könnyen 

is-is nehezen 
nagyon 
nehezen 

Nem Férfi 10 23 46 19 2 

Nő 11 25 45 16 3 

Korcsoport** 18-29 év 9 27 46 17 1 

30-44 év 13 27 47 11 2 

45-59 év 9 22 42 26 1 

60 év felett 10 17 47 17 9 

Iskolai 
végzettség** 

max. 8 általános - 19 58 23 - 

szakmunkás 6 16 47 27 4 

érettségizett 5 25 56 13 1 

felsőfokú végzettségű 19 31 34 14 2 

Településen 
való élés 
ideje** 

születése óta 9 24 46 18 3 

kevesebb, mint 5 éve 38 - 25 37 - 

több, mint 5 éve 20 29 37 14 - 

Anyagi 
helyzet** 

gyakran vannak anyagi 
gondjaik 4 7 23 63 3 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 4 17 54 23 2 

ügyes beosztással, 
megszorítással kijönnek 9 30 44 15 2 

gond nélkül megélnek 39 41 14 5 1 

Havi 
jövedelem 

200.000 alatt 11 17 50 19 3 

200.001 és 300.000 között 9 32 37 19 3 

300.001 és 400.000 között 14 30 43 12 1 

400.001 felett 15 30 42 13 - 

Lakás típusa 
 

 

családi ház 10 23 48 16 3 

társasház 13 23 34 24 6 

panelház 11 27 44 17 1 

Háztartás 
nagysága** 1 fő 23 21 38 15 3 

 2 fő 11 25 39 19 6 

 3 fő 9 28 42 19 2 

 4, vagy több fő 7 20 55 17 1 

Szeret-e itt 
élni** 

      
nagyon szeret 18 26 30 21 5 

inkább szeret 10 27 42 18 3 

inkább nem 10 16 57 17 - 

egyáltalán nem - 5 90 5 - 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 
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21. táblázat: Előfordult-e, hogy huzamosabb ideig munkanélküli volt? 

Változó Kategória igen nem 

Nem* Férfi 16 84 

Nő 23 77 

Korcsoport** 18-29 év 11 89 

30-44 év 21 79 

45-59 év 29 71 

60 év felett 15 85 

Iskolai végzettség** max 8 általános 13 87 

szakmunkás 28 72 

érettségizett 18 82 

felsőfokú végzettségű 13 87 

Településen való 
élés ideje 

születése óta 19 81 

kevesebb, mint 5 éve 13 87 

több, mint 5 éve 28 72 

Anyagi helyzet** gyakran vannak anyagi 
gondjaik 48 52 

néha kisebb anyagi 
gondjaik vannak 24 76 

ügyes beosztással, 
megszorítással 
kijönnek 17 83 

gond nélkül megélnek 7 93 

Havi jövedelem 200.000 alatt 23 77 

200.001 és 300.000 
között 24 76 

300.001 és 400.000 
között 15 85 

400.001 felett 17 83 

Lakás típusa 
 családi ház 22 78 

társasház 21 79 

panelház 18 82 

Szeret-e itt élni*    
nagyon szeret 17 83 

inkább szeret 21 79 

inkább nem 17 83 

egyáltalán nem 4 96 

* p≤0.05; **p≤0.001; százalékos megoszlás 

 


