
Válaszok kérdések nélkül

Székesfehérvár az online térben
Oktatással kapcsolatos online diskurzus

2021.08.01.-2022.10.24.



A kutatás részletei

Vizsgálat tárgya Oktatással kapcsolatos online diskurzus

Vizsgálat idő-
intervalluma

2021.08.01.-2022.10.24.

Elemzés fókusza

• Az oktatásról szóló organikus online beszélgetések

• A várost érintő oktatási ügyek online lenyomata.

• A felhasználói kommentekben megjelenő főbb témák.

• Az oktatással kapcsolatban hozott intézkedések megítélése.

• A város oktatási intézményeinek organikus online megjelenése.



Az oktatással kapcsolatos megjelenések és 
interakciók
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Organikus megjelenés
N = 24 736

Helyben megjelenő országos ügyek:

• Ukrán menekültek elszállásolása a város kollégiumaiban.* 

• Pedagógusok sztrájkja.

Lokális ügyek:

• Oktatási intézmények felújításainak hírei.

• Iskolakezdési adománygyűjtő program.

• Tanévkezdés hírei.

*A téma szinte végig jelen volt az online diskurzusban, a kiugrás-elemzés során nem térünk ki rá külön.

A téma organikus online megjelenése
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Felhasználói kommentek
N = 1 327

A felhasználói kommentek fő témái:
• Oktatási intézmények állapota.

• Iskolabezárások.
• Intézmények felújítása.

• Covid: korlátozások az iskolákban.
• Diákbérlet.

• Pedagógusok sztrájkja.



Az oktatással kapcsolatos tartalmak megjelenése
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Organikus megjelenés
N = 24 736

A Székesfehérváron zajló oktatásról és az oktatási intézményekről összesen 24 736 online tartalom foglalkozott az
elmúlt 15 hónapban. Az alábbi diagram jól tükrözi, hogy a téma végig aktívan jelen volt az online térben, számos
kiugrást generálva a trendben. A következő diákon bemutatjuk melyek voltak ezek a témák, amelyek a vizsgált
időszakban fokozottan foglalkoztatták az internetezőket.



Az oktatással kapcsolatos tartalmak megjelenése

21/09/20 - 21/09/26

• Szeptember 22-ig nem kell fizetni a helyi járatos buszokon a
kiránduló iskolásoknak Székesfehérváron.

• Újabb tanterem felújítását támogatta a SWIETELSKY. „Ezúttal a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Technikumának
48-as oktatóhelyiségét újították fel”

• „Jelentős iskolai fejlesztésekről, körforgalom-átépítésről is
döntöttek a fehérvári közgyűlésen […] véglegesen eldőlt, hogy a
Vasvári Pál Gimnázium épületét nem bontják le, továbbra is ott
folyik majd az oktatás.”

22/02/28 - 22/03/06

• A Székesfehérvári Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolából is csatlakoztak
tanárok a polgári engedetlenséghez.

• Szívet formálva tiltakoztak székesfehérvári pedagógusok, tanár
nélkül nincs jövő, üzenték.

• Mechatronikai tudományos park épül Székesfehérváron Óbudai
Egyetem és Székesfehérvár város együttműködésében.

22/03/28 - 22/04/03

• Megvannak a kivitelezők a Tóparti, a Vasvári és a
Kodolányi Gimnázium felújításának első ütemére.

• Alsós diákoknak tartottak kézműves-foglalkozást
Fehérváron.

• Ciszterci Gimnázium bővítése.

• Arany János iskola felújítása.

22/08/08 - 22/08/14

• Több magyar uralkodó, köztük Szent László király földi
maradványait azonosították a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) kutatói a Székesfehérvári Középkori Romkertben
talált csontleletek között.

• Több évtizedes adósságok, megújuló iskolák és óvodák
Fehérváron.

• Hatodik alkalommal hirdette meg iskolakezdési
adománygyűjtő programját a Next Stop Üzletközpont és
az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ.



Az oktatással kapcsolatos tartalmak megjelenése

•22/08/29 - 22/09/04

• „Becsengettek, avagy ilyen a közlekedési helyzet 
Fehérváron a tanév első napján.”

• Fehérváron tartották az Országos Szakképzési 
Tanévnyitót.

• Tiltott önkényuralmi jelképet rajzoltak egy fehérvári 
iskola elé.

•22/09/19 - 22/09/25

• Országos sztrájkot hirdetett az oktatás világnapjára a 
PDSZ.

• Elektromos tűz keletkezett, amelyet azonnal el is oltottak 
a Tóvárosi Általános Iskolában.



A felhasználói diskurzus alakulása
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Kommentek alakulása
N = 1 327

A vizsgált 15 hónapos időszak alatt összesen 1 327 olyan felhasználói komment született, amely valamilyen módon a
székesfehérvári oktatáshoz kötődött. Az alábbi diagramon jól látható, hogy a téma végig jelen volt az online térben, a
felhasználók diskurzusaiban. A következő diákon bemutatásra kerülnek a felhasználók által leginkább érintett témák
időrendben haladva.



A felhasználói diskurzus időrendi alakulása

2021. augusztus 2022. október

Covid intézkedések és korlátozások az iskolákban.

Intézmények felújítása vs felújítandó, rossz állapotban lévő épületek.

280 Ft a diákbérlet.
Fudan-

ügy.

Stadionok vs oktatásügy.

Polgári engedetlenség és 
pedagógussztrájk.

A netezők beszélgetéseiben egyes témák hosszabb ideig, vagy akár az egész időszak alatt jelen voltak. Amint az alábbi ábra
is mutatja, az oktatási intézmények felújítása, illetve a rossz állapotban lévő épületek kibeszélése a vizsgált időszak egésze
alatt jelen voltak. Hosszabb ideig fennmaradó téma volt még az iskolai pandémiás intézkedések kibeszélése, valamint az
átpolitizált téma, a stadionokra költött összegek összevetése az oktatási intézmények állapotával. A diákbérlet ára és a
Fudan-ügy helyi megítélése csak rövidebb ideig volt téma, míg a vizsgált időszak második felében leginkább a
pedagógussztrájk került a középpontba.



A felhasználói diskurzus alakulása

21/07/26 - 21/09/05

Ebben az időszakban az alábbi főbb témákról zajlott
a diskurzus:

• Országos szinten is és Székesfehérváron is
fontosabb a sport, mint az egészségügy van az
oktatás.

• Coviddal kapcsolatos hozzászólások – kötelező
maszkhasználat és oltás kérdés.

• Felújítandó iskolák.

• A Ciszterci gimnázium bővítésére érkező negatív
reakciók.

• A Székesfehérvári Tankerületi Központ elítélése,
amiért a diákokra fogták, hogy az enyingi
gimnáziumban csak a végzős évfolyam maradt.

Felhasználói hangok

„Szerintem mindenkinek a magánügye a letérdelés, viszont az már
közügy, hogy eszméletlen pénzek mennek a sportba különösen a
fociba, és a foci ehhez képest borzasztó szinten van pl a Fehérvár
is olyan pénzen vesz idegenlégiós/migráncsokat hogy az
hihetetlen itt Közép Európában, viszont az egészségügy, oktatásra
nincs pénz, Európa legrosszabbjai, és engem is érint, ha
egeszsegügyi ellátás szükséges.Ìgy már közügy.”

„Miért állitottak fel oltópontot az iskolàban ? Milyen jogon?
Székesfehérvár Vàci Mihály szakközép például? Nem engedem a
gyermekem beoltatni ! Mi lessz itt még?”

„A volt Schönherz általánosra mikor költenek???”

„Ez igen örömteli hír! Bárcsak a Vasvári Gimnáziummal
kapcsolatban is hasonló jókat olvashatnánk, láthatnánk!”

„Azért milyen korrekt a Székesfehérvári Tankerületi Központtól,
hogy simán ráveri a diákokra a balhét, ahelyett, hogy beismernék,
tényleg nincs elég tanár. De a kommunizmus már csak ilyen. A
Párt mindenek előtt.”



A felhasználói diskurzus alakulása

21/09/27 - 21/11/14

Továbbra is aktívan jelen volt a diskurzusban a
koronavírus, az a nézőpont, mely szerint az egyházi
iskolákra többet költenek mint az államiakra,
valamint a stadionokra és az oktatásra költött
összegek aránya.

Egyéb megjelenő témák:

• Nem kell minden egyetemnek Budapesten lennie,
vidéken jobb tanulni.

• A 280 forintos diákbérlet bejelentése kiemelkedő
mennyiségű reakciót váltott ki a netezőkből.*

*A diákbérletre érkező reakciókat a riport későbbi részében elemezzük.

Felhasználói hangok

„Van olyan normális általános iskola Fehérváron, ahol az igazgató
nem hord pelenkát a fején, és a gyerekektől sem várja el?”

„Székesfehérváron csak az egyházi iskolák épülnek
szépülnek.Mintha állami nem is lenne. Az uniós támogatásukról
miért nem nyilatkoznak.Vagy mert kellemetlen”

„Nem nem nem es ndm iskolák korszerúsetesere kell a penz+ hogy
nez ki az onkormanyzati hivatal..ébresutó fehervariak!!!!”

„Miért kell minden egyetemet a mosadék Budapesten erőltetni,
ahol csak a baj van ebből? Számos, sokkal jobb hely van az
országban, mint Budapest, egyetem alapításra, pl: Debrecen,
Esztergom, Székesfehérvár stb….”

„Nagyon előre mutató döntés született.Örülök, hogy állandóan
törekvés van új dolgok bevezetésére,kipróbálására. Ez a döntés is
fantasztikus a városvezetők részéről,gondolom ezt akkor is hogy
nincs diák családomban!”

„Ezt nem csak a helybeli diákokkal kellene csinálni hanem az
összes diákkal más diáknak Fehérvárig a 40km bérlet 5.000 ft”



A felhasználói diskurzus alakulása

21/11/15 - 22/01/02

A felhasználói beszélgetésekben a koronavírus
továbbra is központi helyen szerepelt, valamint a
hamarosan életbe lépő 280 forintos diákbérlet is.

Egyéb megjelenő témák:

• 19 milliárd forintos iskolafelújítási program
Székesfehérváron.

• Fudan egyetem budapesti megépítése elleni
országos aláírásgyűjtés Székesfehérváron.

Felhasználói hangok

„Nagyon jó döntés. Szívből örülünk hogy minden suli a helyén marad és
pozitív jövő képet kap. A campus hiba lett volna! Ezek a sulik önállóan kell
hogy fiatalokat neveljenek! Hajrá Fehérvár!♥️”

„Nagyon örülünkk ezeknek az átgondolt terveknek! Még egy apró kérdés a
belváros szívében az Ady E utca Szt István Szakközépiskola feljújítása nem
fért bele? Rettenetesen rossz állapotban van a kerítésével együtt!”

„Főni! A Tóvárosi iskolának az ablakai ki fognak esni. Vannak tantermek,
ahol keresztül fúj a szél.”

„Biztos csak a büdösproli nem oltatja magát meg a teszkópénztáros
(lentebb), de itt Fehérváron tudok BIOLÓGIA tanárról aki még mindig nem
kérte, és nem is tervezi. Nem tesitanár, biosz tanár. Középiskolai.”

„Had kérdezzem meg, hol lehet Fehérváron aláírni a Kínai egyetem ellen a
népzavazási kezdeményezés? Köszönöm a választ előre is!”

„Érdeklődnék, hogy fiam székesfehérvári iskolába jár, de nem
székesfehérvári lakos. Akkor ő nem veheti ezt igénybe?”

„Felnőtt Bérlet mikor lessz ennyi???”



A felhasználói diskurzus alakulása

22/01/10 - 22/03/06

Ezen időszakban leginkább két téma dominálta a
diskurzust:

• Márciusban a polgári engedetlenség eszközével élt
a székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola
mintegy harminc pedagógusa.

• Stadionokra és oktatásra költött összegek
egyenlőtlen aránya.

Felhasználói hangok

„Örülök, hogy Fehérváron az általános iskolák is csatakoznak a
középiskolák tiltakozási mozgalmához.”

„Hajrá Fehérvár❤️kitartást, k szükségünk van rátok.”

„Fehérváron O1G volt középiskolája is sztrájkolt😬😁”

„Ma atomfideszes város (Székesfehérvár) gimnáziumai
engedetlenkednek. Nos, ha visszanézi, akkor 2006-ban is volt sztrájk,
akkor pedig Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. De még egyszer:
NEM a bér a legnagyobb gond, hanem a rendszerszintű problémák
sokasága. 12 év alatt az oktatás minden szegmense rengeteget romlott,
kár visszafelé mutogatni. Orbánéknak lett volna 12 évük a minőségi
oktatás feltételeinek megteremtésére. Hát, nem ezzel voltak elfoglalva.
Hogy nem lesz munkahelyünk? Asszonyom, brutális tanárhiány van...
Folyamatosan állásokkal bombáznak sokunkat, annyira kevés a tanár. Ne
röhögtessen már, de tényleg.”

„Köszönjük, hogy ennyi milliárdért megépített stadionban, magas
fizetéssel kitömött játékosok kb 500néző előtt ilyen színvonalat hoznak, a
fehérvári iskolák , gimnáziumok meg össze dőlnek olyan rossz állapotban
vannak. Köszönjük polgármester úr! Jó döntések voltak, majd én is jól
döntök a szavazó urnánál”



A felhasználói diskurzus alakulása

22/03/14 - 22/05/29

Ebben az időszakban leginkább három témában
kommenteltek a netezők:

• Egy helyi pedagógus (Láng Hugóné) halálhíre.

• Együttműködési nyilatkozatot írt alá a Corvinus és
az Óbudai Egyetem.

• Városi ballagás.

Felhasználói hangok

„Őszinte részvétem a családnak... egy volt tanulónk osztotta a Petőfisek
voltunk Székesfehérvár csoportunkba is.... emlékezünk rá... :(”

„Annyira bíztam benne, hogy idén megkapja végre a Székesfehérvár
díszpolgára címet. Annyira megérdemelte volna! Utolsó osztályába jártam.
Csodás tanítónéni és ember volt. Hálával emlékszem rá.”

„Legyen Fehervar diakvaros”

„Nem is nagyon értem mi az hogy nem tesz lehetővé hosszú távú
együttműködést. Akkor annak idején miért jött Fehérvárra a Corvinus azt
gondolta hogy csak néhány évig tart a közös munka aztán elfogynak a
gyerekek? Még jó hogy az Óbudai nem így gondolja, de ki tudja!”

„Kevés nagyobb öröm van annál, mint amikor az ember egy pillantást vethet
a jövőre: ez a pillantás a városi ballagás! Gratulálok fiatalok, Fehérvár
nagyon büszke rátok!”

„Örömmel tölt el, hogy még Fehérváron él ez a hagyomány. Mi 40+éve is
hasonló módon ballagtunk és este szerenádot adtunk kedvenc
tanárainknak.”



A felhasználói diskurzus alakulása

22/06/06 - 22/08/21

Ismét visszatért a beszélgetésbe az olcsó diákbérlet.

Egyéb megjelenő témák:

• Vizivárosi általános iskola bezárása.

• Kórházi tanulók gyakorlati lehetőségei.

• Viták a tanárok fizetéséről.

Felhasználói hangok

„Megnyugtató, hogy szerinted a fehérvári tanárok fizetése nem ad okot
aggodalomra vagy a városfalakon túliak figyelmére. Gondolom, ezt
megbeszélted a kollégákkal is.🙂”

„Kár, hogy a tanulók gyakorlatát ellehetetlenítik, így fehérváriként Pápára kell
utazgatnom kórházi gyakorlatra...”

„Debrecenben 3200Ft. Tisztelettel egy hétgyermekes család második
legidősebb gyermeke Balmazújvárosról. A legfiatalabb testvéremnek 3200Ft
csak a helyi bérlet ára az ország 2. legnagyobb városában (201 ezer lakos),
egyetemi, középiskolai csomópontban a megyében. Respect Székesfehérvár.
❤️💙”

„Székesfehérvár megelőzte a korát. A havi diákbérlet annyiba kerül mint egy db
vonaljegy. 280Ft. Mondom havi.”

„Székesfehérvárott néhány évvel ezelőtt megszuntettek Vizivarosi Általános
iskolát ahol tornaterem etkezde nyelvi labor konyvtar volt .Erről ennyit . A
VAROS POLGARMESTER HAGYTA”

„Pont pár hónapja olvastam egy ellenzéki oldalon hogy Fehérváron összesen
van két iskola,de azokat is bezárják, hihetetlen... Ez lesz mindenhol🙁”



A felhasználói diskurzus alakulása

22/08/22 - 22/10/23

A vizsgált időszak utolsó hónapjaiban a tanárok
sztrájkja kiemelkedő mértékben foglalkoztatta a
netezőket.

Egyéb megjelenő témák:

• Kodolányi János Egyetem negatív megítélése.

• Iskola felszámolások és az intézmények rossz
állapota.

Felhasználói hangok

„Élőlánc a székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola előtt.”

„Velencén és Székesfehérváron is volt! Nagyon drukkolok nekik❤️👍sok
kitartást! Ne hagyjuk, hogy megfélemlítétsék a tanárokat!”

„Székesfehérváron közel kétszáz diák vett részt, ekkora hazugság, 650
diákig számoltam, de többen voltak. Ha csak valaki veszi magának a
fáradtságot, és meg nézi a videót látni fogja.”

„lol még Kodolányis is?😃 az önmagában rosszabb mint a plágium😃
(fehérváron sokáig mentek olyan álláshírdetések, hogy "Kodolányisok
jelentkezését NEM várjuk"(”

„Székesfehérváron sem lett volna szabad felszamolni egy Általános iskolát
ahol sportcsarnok könyvtár nyelvi labor ebédlő volt.”

„Fehérváron ,más iskolában is szakadt le plafon!( Igaz pont nemvolt
tanítás!) Némely iskola ,borzalmas állapotban van!!”

„Több iskola kezdte az évet úgy Székesfehérváron, hogy nem volt
vizesblokk, csak egy mobil WC. Ilyenkor ÁNTSZ? A felújítás alatt álló
iskolákban pedig sokszor életveszélyes körülmények között dolgoznak
diákok, tanárok.”



A felhasználói kommentek hangulata

Pozitív
14%

Semleges
61%

Negatív
19%

Irreleváns
6%

Kommentek hangulata
N = 1 327

A netezői hozzászólásokban a pozitív és negatív kommentek arányát
tekintve a negatív hangok voltak többségben. Fontos megjegyezni,
hogy a negatív hozzászólások negyede körülbelül Orbán Viktort elítélő
komment volt*, melyekben kitértek rá, hogy annak idején
Székesfehérváron tanult. Ezek mellett az alábbi témákat érintették a
negatív hozzászólások:

• Covid-szabályok az iskolákban.

• A Kodolányi János Egyetem negatív megítélése.

• Intézmények rossz állapota, iskolabezárások.

• Stadionokra és oktatásra költött összegek egyenlőtlen aránya.

• Pedagógussztrájk (a sztrájkot támogató, a rendszert elítélő hangok).

A pozitív kontextusok az alábbiak voltak:

• Pedagógussztrájk (a tanárok mellett kiálló, támogató hangok).

• Iskolafelújítások pozitív megítélése.

• 280 forintos diákbérlet bevezetése.
*Ezen kommenteket irrelevánsként jelöltük a diagramon,
azonban fontos megjegyezni, hogy jelentős részük a
pedagógussztrájk hatására keletkezett.



Az oktatással kapcsolatos tartalmak által kiváltott 
interakciók
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Interakciók alakulása
N = 305 814

A vizsgált 15 hónapos időszak közel 305 000 felhasználói reakció született a megjelenő hírekre. Az alábbi diagramon
jól látható, hogy bár végig jelen voltak olyan témák amelyek kiemelkedő bevonódást generáltak, a legélesebb kiugrást
a vizsgálati időszak végén megjelenő pedagógussztrájk hírei váltották ki.



Az oktatással kapcsolatos tartalmak által kiváltott interakciók

21/09/06 - 21/09/12

• Számok – a baloldali álhírek ellenszere Facebook posztja: „[…] Corvinus
Campus Székesfehérvár. Jelképes példája a baloldal nemtörődömségének,
tolvaj kormányzásának és a Fidesz kiválóan gazdálkodó, nemzetépítő
tevékenységének […]” (2 522 interakció)

21/10/11 - 21/10/17

• Novák Katalin Facebook posztja: „[…] Nyitott érdeklődő, kíváncsi diákok
vártak Fehérváron. Beszéltünk a továbbtanulásról, lakhatási kérdésekről, az
őket közvetlenül érintő témákról. Szóba került a diákmunka, az SZJA 25, az
önálló életkezdés. Inspiráló, motiváló volt velük lenni, korukat meghazudtoló
érettséggel álltak az élet legfontosabb kérdéseihez. […]” (2 331 interakció)

22/03/28 - 22/04/03

Ezen időszakban főként a választási tartalmak domináltak, melyekben megjelent
az oktatás témája is.

• Szijjártó Péter Facebook posztja: „ […] A szolgáltató szektornak hatalmas
szerepe van a tehetséges, több nyelvet beszélő, diplomás fiatalok
Magyarországon tartásában. Ezért is dolgozunk folyamatosan a megfelelő
beruházási környezet szinten tartásában és ezért is külön jó hír, hogy a
szektor mára már nem kizárólag budapesti központú, […] Székesfehérváron
már 3600-an dolgoznak az ágazatban..[…]” (1 917 interakció)

• Cser-Palkovics András Facebook posztja: „[…] A Kórház második
üteme, tehát az újabb épület, a 20 milliárdos, közel 30 intézményt
érintő iskolafelújítási program, az Alba Aréna a hozzá kapcsolódó
úthálózattal és a Fehérvár Tüdeje erdőültetései..[…]” (1 098 interakció)

22/10/03 - 22/10/09

• Telex cikke: „Ilyen volt a nap, aminek minden perce a tanárokról és az
összeomlóban lévő oktatásról szólt” (8 683 interakció)

• Dr. Márton Roland Facebook posztja: „Tegnap ismét leszakadt a
mennyezet egy fehérvári iskolában, sérülés is történt. Eközben épül egy
luxusstadion 46 milliárdért, meg persze előre megyünk, nem hátra...” (3
447 interakció)

• HVG Facebook posztja: „Orbán Viktor egykori iskolája is kiállt a
tanárok mellett […] A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és
Általános Iskola 55 tanára írta alá az elmúlt napokban kirúgott és
megfélemlített tanárok melletti nyilatkozatot.” 2 022 interakció)

• Dr. Márton Roland Facebook posztja: „Tegnap Budapest után
Székesfehérváron volt a legtöbb iskolai tiltakozás az oktatás helyzete
miatt. Büszkék vagyunk rátok!” (2 006 interakció)

• 24.hu cikke: »Orbán volt gimnáziumának 55 tanára elutasítja, hogy „az
oktatás problémáit felülről, erőből, parancsszóval próbálják
megoldani” « (1 876 interakció)



Csatornaeloszlás

Hírportálok
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7%

Instagram
1%

Twitter
1%

Disqus
1%

Fórumok
1%

Csatornaeloszlás
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A 15 hónapos vizsgált időszak alatt regisztrált organikus megjelenéseket főként a hírportálok felületein tették közzé. Második helyen
szerepelnek a különböző blogok, amelyek legtöbbje híroldalként funkcionál (pl.: Kolozsváros, Átlátszó). A megjelenő szerkesztett hírek
tehát a teljes diskurzus 95%-át tették ki, míg a felhasználói kommentek, amelyeket főleg a Facebook-on, fórumokon, Twitteren és a
híroldalak cikkei alatt található Disqus kommentszekcióban regisztráltunk, mindössze 5%-ot értek el.

Facebook
67%

Disqus
14%

Fórumok
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3% Hírportálok

2%
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2% Blogok
1%

Kommentek csatornaeloszlása
N = 1 327



Tematikus elemzés



Az egyes oktatási intézmények 
megjelenése és leginvolválóbb témák



Bölcsődék 
megjelenése a 
diskurzusban

A városi bölcsődék megjelenéséről

elmondható, hogy a róluk szóló organikus

diskurzus minimális: a vizsgált időszak

alatt összesen 10 hír jelent meg amely a

város valamely (vagy akár több)

bölcsődéjét említette, és összesen 928

felhasználói reakció született.



Bölcsődék megjelenése a diskurzusban

A több intézményt is érintő téma a bölcsődék napja

alkalmából köszöntött dolgozókról szóló hír volt.

A legtöbb interakciót kiváltó tartalom a polgármester posztja

volt, mely az összes önkormányzati fenntartású bölcsődét

érintette és 925 interakciót generált:

22/09/16.: „✅ Fontos előrelépések! ✅ ♨️A következő

intézmények számára már sikerült beszereznünk a gázt és

áramot a következő fűtési szezonra, tehát ezek biztosan nyitva

maradnak:”

Az egyéb megjelenő témák, melyek nem minden bölcsődét

érintettek az alábbiak voltak:

• Dolgozói megbetegedés miatt járványügyi intézkedések a

Szeder és a Tündérkert bölcsődékben.

• A bölcsődék napját ünnepelték a Mancz János Mini

Bölcsődében.

• A Mancz János Mini Bölcsőde felújítása és

akadálymentesítése.

• Palacsinta Péntek Vízivárosban: „A 2019-es,

hagyományteremtő kezdeményezés után ismét Palacsinta

Péntekre várnak mindenkit Vízivárosban. […] A tésztát a

Csemete Bölcsőde konyhájában keverik ki és tárolják, majd

a LISZI Iroda előtt sütik, és remélik, hogy legalább

ugyanannyi fogy majd belőle, mint 2019-ben!”



Óvodák megjelenése 
a diskurzusban

A városban működő óvodák online

jelenléte szintén alacsonynak mondható:

a vizsgált időszak alatt összesen 193

megjelenést és 7 843 interakciót

regisztráltunk.

Akárcsak a bölcsődék esetében, az

óvodáknál is számos olyan hír és magas

interakciószámot generáló poszt volt,

melyek több intézményt is érintettek.



Óvodák megjelenése a diskurzusban

Több intézményt érintő hírek*:

2021. November 30-án a polgármester közzétett egy posztot a

városi óvodákban bevezetésre kerülő zsiliprendszerről, mely az

összes önkormányzati fenntartású intézményt érintette és összesen

235 interakciót generált. Tehát a városi fenntartásban lévő óvodák

megjelenéseiben és a regisztrált interakciókban a zsiliprendszerről

megjelenő poszt, valamint a hírportálokon publikált cikkek minden

alkalommal jelen voltak.

Szintén több óvodát érintett a polgármester 2022. szeptember 16-i

posztja, melyben felsorolja azon óvodákat és egyéb intézményeket,

amelyek számára már sikerült beszerezni gázt és áramot a fűtési

szezonra. A poszt összesen 925 interakciót generált.

A számos olyan hír is volt, melyek szinte az összes intézményt

érintették, azonban interakciót nem generáltak. Ilyen volt például

az óvodákban szervezett nyílt napok, illetve a koronavírus-

járvánnyal kapcsolatos intézkedések (karantén és rendkívüli

szünetek).

*Mivel ezen posztok és hírek szinte az összes óvodát érintették, ezért az egyes
intézményekkel kapcsolatban megjelenő témák részletezésénél nem kerülnek külön
bemutatásra.



Óvodák megjelenése a diskurzusban

Az egyes óvodákat érintő témák:

Árpád Úti Óvoda:

A regisztrált megjelenéseket leginkább a székesfehérvári

egyházmegye oldalán közzétett adattár generálta. Ezenkívül főbb

témák voltak még:

• Elismeréseket, jutalmakat adtak át a bölcsődei, az óvodai,

valamint a szociális szektor dolgozóinak: „Neubauer Jánosné,

az Árpád Úti Óvoda igazgatója 45 éve van a pályán”

• „Több mint 1300 gyermek énekelt és játszott együtt Szőnyi

Annával és Varró Jánossal szeptemberben nyolc helyszínen

Fejér megyében. A székesfehérvári Tálos Edit Alapítvány az

NKA Halmos Béla Program Kollégiumnál pályázott sikerrel, és

tartott 13 előadást Játsszunk, játsszunk valamit… - népi

játékok és népi hangszerek gyermekeknek címmel. […] Az

előadássorozat a megyeszékhelyen az Árpád Úti Óvodában és

a Széna Téri Általános Iskolában zárult.”

Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája:

A megjelent hírek főként a CLASP rendszerben épült, nem

korszerűsített intézmények (mint amilyen az Árpád Úti Óvoda

Vízivárosi Tagóvodája is) rossz kilátásairól számoltak be a fűtési

időszakot illetően.

Ezenkívül további megjelenő téma volt még a vizivárosban

rendezett palacsinta péntek.

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda

Az óvoda említései között kiugró interakciós számot ért el a

polgármester azon posztja, melyet 2022. június 26-án tett közzé a

hőségriadóról és melyben megemlíti az óvodánál található

ivókutat. A poszt összesen 1 091 reakciót váltott ki a netezőkből.

További megjelenő téma csak a helyijáratok közlekedési rendje

volt, melyekben szerepelt az óvoda neve is.



Óvodák megjelenése a diskurzusban
Az egyes óvodákat érintő témák:

Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája:

Az óvoda neve egy emléktábla kapcsán merült fel több esetben is,

az alábbi módon:

„A Tulipános óvoda titkai | emléktáblát avattak a tulipánok

alkotójának” – „Lantos Ferenc a hetvenes évek kiemelkedő

alkotója, köztéri alkotásai ritkaság számba mennek, ezért is olyan

különleges Székesfehérváron, a belváros Tulipános óvodája,

melynek motívumai az ő nevét dicsérik. A városban mostantól

modern köztéri mű emlékeztet rá, ahol megelevenedik a múlt, s

előtérbe kerülnek a művészi gondolatok. A Kossuth-díjas

képzőművész emléktábláját pénteken avatták az óvodánál.”

Felsővárosi Óvoda Szárazréti Tagóvodája:

Az óvodával kapcsolatban két téma jelent meg:

• Meghibásodott kazán miatt tart zárva a szárazréti óvoda.

• Szent Mihály-napi piknik Szárazréten, ahol a Felsővárosi Óvoda

Szárazréti Tagóvodájának gyermekei is adtak elő műsort

Gyöngyvirág Óvoda:

Egyetlen téma érintette közvetlenül az óvodát:

• 70 fa került ültetésre a Palotavárosi tavak mellett, az

ültetésbe a Gyöngyvirág ovi is csatlakozott.

Hosszúsétatéri Óvoda:

Az óvoda az energetikai korszerűsítés kapcsán, illetve a

szeptember elsejei tanévnyitó miatt került a hírekbe. A

tanévnyitóról a polgármester az alábbiakat írta:

„A városi tanévnyitón adtuk át a Székesfehérvár Oktatásáért díjat

Lángfalvy Péternének, Magyarné Pál Laurának és Dr. Nagy

Rezsőnek. A Székesfehérvár Ifjúságáért díjat is ott vehette át

Balcsik-Tamás Zsolt, az Egészségdokk szakmai vezetője. […]

Magyarné Pál Laura az alapítás óta a Hosszúsétatéri Óvoda

munkatársa, aki intézményvezető-helyettesként is segítette az

óvodaigazgató munkáját.” (591 interakció)



Óvodák megjelenése a diskurzusban

Az egyes óvodákat érintő témák:

Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája:

A megjelenő hírek a Tóvárosi Óvoda udvarán álló kakas szoborról

számolnak be, mely már nemzedékek sorát láthatta felnőni.

Ezen kívül téma volt még a két év után újra megrendezésre kerülő

Mesés kiskertek kertépítő verseny is, melyet óvodásoknak

rendeztek meg és a dobogó legmagasabb fokára a Hosszúsétatéri

Óvoda Tóvárosi Tagóvodájának csapata állhatott.

Ligetsori Óvoda:

Az óvoda megjelenéseiben legfőbb téma volt, hogy a

gyermeklétszám csökkenése és a munkaerő-hiány miatt átvesz

gyerekeket az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodából.

Maroshegyi Óvoda:

A Maroshegyi Óvodával kapcsolatban megjelenő főbb témák:

• A DENSO Gyártó Magyarország Kft. jóvoltából a Maroshegyi

Óvodába 4 darab három-, illetve négyrészes fém

öltözőszekrény került.

• 2022. október 1-én tizennegyedik alkalommal rendezték meg

a Maroshegyi Böndörödő szüreti mulatságot, melyen a

programok között szerepelt a Maroshegyi Óvoda műsora is.

Napsugár Óvoda:

Az óvoda neve főként karácsonyi programokban szerepelt:

• Advent második és harmadik hétvégéjén is többek között a

Napsugár Óvoda csoportjának előadását is megnézhették az

érdeklődők.



Óvodák megjelenése a diskurzusban

Az egyes óvodákat érintő témák:

Székesfehérvári Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvodája:

Az óvodával kapcsolatban megjelenő fő téma:

• Ökoérzékenyítő mesés programot rendeztek a

Székesfehérvári Napsugár Óvoda Nefelejcs Tagóvoda udvarán.

Rákóczi Utcai Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája:

Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda leginkább a városi óvodai

hálózat átalakításáról szóló hírekben szerepelt az alábbi módon:

• A gyermeklétszám csökkenésére és a munkaerő-hiányra

tekintettel az önkormányzat úgy döntött, hogy az Ybl Miklós

óvodába járó gyermekeket áthelyezik a körzethez tartozó

többi óvoda egyikébe, az Ybl óvoda épületébe pedig az autista

gyermekeket ellátó óvoda költözik majd.

Székesfehérvári Szivárvány Óvoda:

Az óvodával kapcsolatban megjelenő főbb témák:

• Mezőgazdasági tevékenységekbe nyerhettek bepillantást a

Szivárvány Óvodába járó kisgyermekek.

• Átfogó felújításra kerül sor a Szivárvány Óvodában.

Székesfehérvári Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi

Tagóvodája:

A megjelenések fő témája a „Gazda leszek” programról számol

be, melynek keretein belül a Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi

Tagóvodájába látogatott a Székesfehérvári Gazdakör.



Óvodák megjelenése a diskurzusban

Az egyes óvodákat érintő témák:

Tolnai Utcai Óvoda:

Az óvodával kapcsolatos megjelenések főként az energetikai

korszerűsítésről számoltak be.

Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája:

A megjelent hírek főként a CLASP rendszerben épült, nem

korszerűsített intézmények (mint amilyen az Tolnai Utcai Óvoda

Sziget Utcai Tagóvodája is) rossz kilátásairól számoltak be a fűtési

időszakot illetően.

Hétpettyes Óvoda:

A Hétpettyes Óvoda leginkább az ott rendezett toszkán szüreti

mulatsággal került be a hírekbe.



Általános iskolák megjelenése a diskurzusban
A székesfehérvári általános iskolákkal kapcsolatban az említések többsége a helyi hírportálokon, valamint az önkormányzati és
képviselők/polgármester közösségi média-oldalain jelentek meg, valamint az alábbi témákhoz kapcsolódtak:

Diákok 
eredményei/díjai

Adományozás, 
önkéntesség

Diákolimpia

Iskolai programok

Volt diákok 
eredményei

Mindenhol lesz 
EpiPen



Általános iskolák megjelenése a diskurzusban– felújítások
A helyi általános iskolákat szintén rendkívül gyakran említették az épületfelújítások kapcsán is. A székesfehérvári tankerület
fenntartásában működő általános iskolák közül mindegyik részesült fejlesztésben/felújításban, ezen kívül több intézmény
kapott új öltözőszekrényeket, illetve okostantermet is kialakítottak a Munkácsy Mihály és az István Király Általános Iskolában.

Vizesblokkok 
felújítása

Komplex felújítás

Táncsics Mihály 
Ált. Isk.

Teleki Blanka 
Gimn. és Ált. Isk. 

(Sziget utcai 
Tagintézménye)

Munkácsy 
Mihály Ált. Isk.

Tóvárosi Ált. 
Isk.

Vasvári Pál Ált. 
Isk.

István Király 
Ált. Isk.

Felsővárosi Ált. 
Isk.

Kossuth Lajos 
Ált. Isk.

Széna Téri Ált. 
Isk.

Vörösmarty 
Mihály Ált. Isk.

Németh László 
Ált. Isk.

Zentai Úti Ált. 
Isk.

II. Rákóczi 
Ferenc Ált. Isk.

Hétvezér Ált. 
Isk.

Kodály Zoltán 
Ált. Isk.

Energetikai fejlesztés

Vasvári Pál Ált. 
Isk. (Bori Jenő 

Tagiskola)

Arany János Ált. 
Isk.



Általános iskolák megjelenése a diskurzusban – sztrájk 

Arany János Ált. Isk.

A PDSZ helyi ügyvivője 
az iskola tanára

Hétvezér Ált. Isk.

István Király Ált. Isk.

Kodály Zoltán Ált. 
Isk.

Kossuth Lajos Ált. 
Isk.

Széna Téri Ált. Isk.

Míg az iskolai programokról, a tanárok/diákok eredményeiről és az épületfelújításokról szóló hírek a helyi online felületeken
jelentek meg, addig a helyi általános iskolák pedagógussztrájkkal kapcsolatos említései az országos hírportálokon is gyakran
helyet kaptak. A hírekben az alábbi iskolák esetében számoltak be sztrájkról vagy szolidaritási nyilatkozatról:

Comenius Ált. Isk.

Teleki Blanka Gimn. 
és Ált. Isk.



Általános iskolák megjelenése a diskurzusban – sztrájk 
Az online térben megosztott tartalmak alapján az alábbi általános iskolák NEM csatlakoztak a megmozdulásokhoz:

Munkácsy Mihály 
Ált. Isk.

II. Rákóczi Ferenc 
Ált. Isk.

Táncsics Mihály Ált. 
Isk.

Németh László Ált. 
Isk.

Tóvárosi Ált. Isk.

Vasvári Pál Ált. Isk.
Vörösmarty Mihály 

Ált. Isk.

Zentai Úti Ált. Isk.

Digitális Tudás Ált. 
Isk.

Fehér Vár Waldorf 
Ált. Isk.



Általános Iskolák az online térben – Székesfehérvári Teleki 
Blanka Gimnázium és Általános Iskola 
Az intézménnyel kapcsolatban kiemelkedően sok megjelenést regisztráltunk, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy az iskola 
tanárainak részvételét a pedagógussztrájkban kiemelten kezelte a sajtó, hiszen korábban Orbán Viktor is itt folytatta 
tanulmányait.
Legtöbb interakciót kiváltó tartalmak:

A hozzászólók pozitívan reagáltak az iskolában zajló 
megmozdulásokra, a legtöbben támogatásukat 
fejezték ki és összefogásra buzdították a tanárokat:

„Már csak egy aprócska kérdés: 
ki a legbüszkébb?? Orbán a 
Telekire vagy fordítva??!!”

„Amíg nincs teljes összefogás, nem lesz 
változás! Ne félemlitség meg a Tanárokat! 

Egységben az erő! Na adják fel!!!”

„Így kezdődött 1956 is ! 
Lázadtak az egyetemisták! 

A diákok!”

„Gratulálok!!!!
! Bízom 

bennetek!!!!!”

„Màr nem csak TANÀR,DIÀK,SZÜLÖK,EGYÉBB 
ELNYOMOTTAK IS FOGNAK TÜNTETNI AZ EGÉSZ 

ORSZÀGBAN!!!!ÖSSZE KELL FOGNI 
MINDENKINEK!! HAJRÀ MINDENKI ❤️🤍💚”

22/10/08:
HVG.HU

22/10/08:
24.HU

22/02/23:
Dr. Márton Roland

1 795 interakció

„Respect!”

„A pedagógusok 
anyagi megbecsülést, 

a diákok minőségi 
oktatást, a romos 
iskolák felújítást 

érdemelnek!”

„‼Ma a Székesfehérvári Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Iskolából és a Vasvári 

Pál Gimnáziumból is csatlakoztak tanárok a 
polgári engedetlenséghez.”

„Orbán volt gimnáziumának 55 tanára elutasítja, 
hogy „az oktatás problémáit felülről, erőből, 

parancsszóval próbálják megoldani”

„Orbán Viktor egykori iskolája is 
kiáll a tanárok mellett”

2 022 interakció

1 876 interakció

„Tiszteletet és anyagi megbecsülést a tanároknak !”

„Az egész ország melletek 
van csináljátok”



Középiskolák 
megjelenése a 
diskurzusban

A város középfokú oktatási intézményei

összesen 690 alkalommal szerepeltek az

online térben és a megjelenő tartalmak

közel 14 000 felhasználói reakció

kiváltására voltak képesek.

A következő diákon az egyes

intézményekkel kapcsolatban megjelenő

főbb témákat és leginvolválóbb

tartalmakat vesszük végig.



Középiskolák megjelenése a diskurzusban

Az egyes iskolákat érintő témák:

Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• Bolondballagás 2022: a Tóparti Gimnázium első helyezett lett

és különdíjat is kapott. (1 633 interakció)

• Két és félmilliárdból újul meg a Tóparti Gimnázium.

• Megnyílt a tizenkettedik Őszi Tárlat a Tópartiban.

• A Tóparti Gimnázium bekerült az ország száz legjobbja közé.

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• A Vasvári Pál Gimnáziumból is csatlakoztak tanárok a polgári

engedetlenséghez. (1 795 interakció)

• A Vasvári Pál Gimnázium diákja, Helmrich Márton Tamás

harmadik helyezést ért el az Ifjú Tudósok országos versenyen

magyar irodalom kategóriában. (1 268 interakció)

• Nem bontják le a Vasvári Pál Gimnázium épületét.

• Újabb támogatásban részesült a Vasvári Gimnázium.

• A Vasvári Pál Gimnázium bekerült az ország száz legjobbja

közé.

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• A Hermann László egy diákja bejutott a Virtuózok című

műsorba. (195 interakció)

• Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Hermann László

Zeneművészeti Szakgimnázium tanára.

• Rendhagyó énekóra a Hermannban.

• Ismét megrendezi az Országos „Alba Regia” Kamarazenei

Versenyt a Hermann Zeneiskola.



Középiskolák megjelenése a diskurzusban

Az egyes iskolákat érintő témák:

Aranykéz Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Az iskolával kapcsolatos megjelenések mindegyike az iskola

által közzétett hivatalos közlemény volt, mint a nyílt napok,

nyári ügyelet, rendkívüli felvételi hírek stb.

Érted Vagyunk Szakiskola és Egységes Módszertani

Gyógypedagógiai Intézmény

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• Óvodai- bölcsődei szakmai nap: „A Nap folyamán

előadott, az aktualitásokat bemutatva Farkasné Szűrös

Ágnes az Érted Vagyunk Szakiskola és Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója.”

• A Hydro Extrusion Hungary Kft. asztali számítógépeket

adományoz a sajátos nevelési igényű gyerekekkel

foglalkozó Érted Vagyunk Szakiskolának.

Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• Október 24-én kezdődött az I. Székesfehérvári Székely Fesztivál,

melyet a csíkszeredai születésű, és a fehérvári Gorsium

Gimnáziumba járó Csog István fotóinak kiállításával nyitottak meg.

• 90 székesfehérvári fiatal kap Alba Regia Ösztöndíjat a második

tanulmányi félévben, az ünnepségen zenés műsort adtak a Gorsium

Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum diákjai.

Ybl Miklós Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Technikum

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• Vitályos Eszter és Hoppál Péter az augusztus 20-i nemzeti ünnep

alkalmából alkalmából állami kitüntetéseket adott át: „MAGYAR

BRONZ ÉRDEMKERESZT (polgári tagozat) kitüntetést kapott

FÓRIZSNÉ URBÁN KRISZTINA, a Budapesti Komplex Szakképzési

Centrum Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskolájának

oktatója”



Középiskolák megjelenése a diskurzusban

Lánczos Kornél Gimnázium

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• A rádiózás iránt érdeklődőket várja a Lánczos Kornél

Gimnázium padlásterében lévő Táska Rádió.

• A doni harcokban elesett katonákra emlékeztek a Lánczos

Kornél Gimnázium udvarán.

• Tarolt a fehérvári Táska Rádiósok csapata az Országos

Ifjúsági Sajtófesztiválon.

• Rendhagyó magyarórát tartottak a Lánczos Gimnáziumban.

• Összefogtak a fehérvári iskolák az állatmenhelyekért: „A

diákok a szerető gazdákra váró állatok számára tápot és

tisztítószereket gyűjtenek, jelentős terhet leemelve a

menhelyek válláról. A program keretein belül a […] a

Lánczos Kornél Gimnázium […] is adott át adományokat, a

téli szünetig körbeadva egymásnak a stafétát.”

Az egyes iskolákat érintő témák:

Kodolányi János Gimnázium

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• 19 milliárd forintos iskolafelújítási program Fehérváron: a

Kodolányi gimnázium körülbelül 3,5 milliárd forintból újul

meg. (1 124 interakció)

• A nyílászárók cseréjével nyáron kezdődhet a Kodolányi János

Gimnázium teljes felújítása.

• Megvannak a Tóparti, a Vasvári és a Kodolányi Gimnázium

felújításának kivitelezői.

• Siklósi Gyula Városismereti Vetélkedő: a Kodolányi gimnázium

csapata bejutott az elődöntőbe.

• Nyáron kezdődik a Kodolányi Gimnázium felújítása.

• A Sasok sikerével zárult a IX. Kodolányi Műveltségi Vetélkedő.



Felsőfokú oktatási 
intézmények megjelenése a 
diskurzusban

A városban levő felsőoktatási intézményekről

megjelenő főbb témák a felvételihez,

tanévkezdéshez, nyílt napokhoz kötődtek

valamint a kapott támogatásokról és

fejlesztésekről szóltak.

Felhasználói diskurzus csak a Kodolányi János

Egyetemmel kapcsolatban alakult ki, melyben az

egyetem rossz híréről számoltak be.

A következő diákon az egyes intézményekkel

kapcsolatban megjelenő főbb témákat és

leginvolválóbb tartalmakat vesszük végig.



Felsőfokú oktatási intézmények megjelenése a diskurzusban

Corvinus – Székesfehérvári Campus

A leginvolválóbb tartalmak a Számok – a baloldali álhírek ellenszere

oldal posztjai voltak, melyekben ugyanaz a szöveg jelent meg a

székesfehérvári campusról:

• „Corvinus Campus Székesfehérvár. Jelképes példája a baloldal

nemtörődömségének, tolvaj kormányzásának és a Fidesz kiválóan

gazdálkodó, nemzetépítő tevékenységének” – összesen a posztok

10 718 interakciót váltottak ki.

A megjelenések főbb témái:

• Tanévnyitó a Corvinus székesfehérvári campusán.

• Felsőoktatási felvételi tartalmak.

• Így kezdték az évet a hallgatók a Budapesti Corvinus Egyetem

Székesfehérvári Campusán.

• Nyílt Nap és Duális Expo a Corvinus Székesfehérvári Campusán.

Kodolányi János Egyetem

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• Cser-Palkovics András posztja a felsőoktatási felvételiről:

„Székesfehérváron pedig 3 egyetem vár benneteket számos

képzéssel és lehetőséggel! Az Óbudai Egyetem, a Kodolányi János

Egyetem és a Corvinus Székesfehérvári Campusa” – 175 interakció

• Gólyatúrára indultak a fehérvári egyetemek elsőévesei.

• Felsőoktatási hagyományok – közös tanévnyitóval kezdték az évet

a város egyetemei.

• Kollégiumi lehetőségek.

Felhasználói vélemények:

„Régebben egy székesfehérvári cég az álláshirdetésébe beírta, hogy

kodolányisok ne jelentkezzenek Akkor még Fehérváron volt. Azóta

nem tudom merre kalandozik.”

„ lol még Kodolányis is?😃 az önmagában rosszabb mint a plágium

😃 (fehérváron sokáig mentek olyan álláshírdetések, hogy

"Kodolányisok jelentkezését NEM várjuk"(”



Felsőfokú oktatási intézmények megjelenése a diskurzusban

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Mérnöki Intézet

Főbb témák és leginvolválóbb tartalmak:

• Cser-Palkovics András posztja a városban lévő ukrajnai

menekültekről: „Az Óbudai Egyetem Hosszúsétatéri

Kollégiumban már nincsenek menekültek, hamarosan a Nemes

Nagy Ágnes Kollégiumban sem maradnak, csak a

Szabadságharcos úti egykori kollégiumi szárnyban, illetve a

József Attila Kollégiumban adunk szállást a menekültek

számára.” – 665 interakció.

• Informatív tartamak: tanévnyitó, szakirányú továbbképzések

bemutatása, Kyndryl Ipari Tanszék létrejötte stb.

• 30 milliárd értékű fejlesztéssel és beruházással hoznak létre

Mechatronikai Tudományos és Innovációs Parkot az Óbudai

Egyetem Alba Regia Műszaki Karán.

• Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a támogatást

többek között a robottechnikai központ, a virtuális valóság és a

pneumatikai labor fejlesztésére használta fel.



Egyéb kiemelkedő témák



Az új diákbérlet-konstrukció híre elsőként 2021. október elején jelent meg az online térben az fmc.hu hírportálon, a részletekről
azonban már a polgármester számolt be pár héttel később a Facebook-oldalán. A 280 forintos diákbérlet azóta is többször
felmerült az interneten a szerkesztett hírekben, például a város zöldpolitikája, az elektromos Ikarusok és a buszhálózat bővítése
kapcsán, valamint a lokális médián túl, két országos hírportálon (hirado.hu és magyarnemzet.hu) is beszámoltak róla.

Diákbérlet az online térben
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Diákbérlet-program megjelenése a szerkesztett hírekben
N=63Program 

bejelentése

Kipróbálhatók az 
elektromos buszok

Polgármester 
beszéde a helyi 
zöldpolitikáról

Döntés a 
közgyűlésen

Megvásárolható 
a  bérlet

Bővítik a 
buszhálózatot

3x több 
bérletet vettek

Jön az 
új buszmenetrend Egyre több 

bérlet fogy



Diákbérlet – legtöbb interakciót kiváltó tartalmak
A helyi diákbérlet árának 280 forintra csökkentéséről szóló megjelenések száma (63) nem tekinthető kiemelkedően magasnak,

a hír ugyanakkor rendkívül involválónak bizonyult, hiszen összesen 7 670 felhasználói interakciót generált.

„Szia Uram! Havi diákbérlet 
280 forintért érdekel?”

21/10/17:
cserpalkovicsandras

„🎉🚍 2022-ben havi 280 
forintba fog kerülni a 

buszbérlet a fehérvári fiatalok 
számára! ✅ (...) 💙❤️Tiétek 

a jövő a fiatalok, 
természetesen várom a 

meglátásaitokat, 
javaslataitokat arra nézve, 

hogyan tegyük még vonzóbbá 
számotokra a közösségi 

közlekedést!”

21/10/17:
Dr. Cser-Palkovics András

”🚍Átfogó bővítést szeretnénk 
bevezetni a fehérvári 

buszhálózaton! 🔵🔴 (...) 
Emellett szinten tartjuk a jegy 
és bérletárakat, akkor is ha a 

költségek drasztikusan 
emelkednek, valamint további 
kedvezményeket vezettünk be, 

ilyen a 280 forintos havi 
diákbérlet, de gondolkodunk új 

termékek bevezetésén is.”

22/01/25:
Dr. Cser-Palkovics András

716 interakció1 252 interakció1 267 interakció



Diákbérlet – felhasználói narratívák
Nagyon jól reagáltak a 280 forintos diákbérlet hírére a felhasználók: sok lájkot és megosztást generált, de rengetegen
kommenteltek is. A hozzászólások jelentős része köszönetnyilvánítás, amelyekben főként két szempont jelenik meg: az új
bérletkonstrukcióval több pénz marad a családoknál, illetve a dugók mérséklődését is várják tőle.

„Köszönjük szépen, ez óriási segítség a 
diákok családjainak, éves szinten sok 

ezer forintról van szó.🤗”

„Szeretném megköszönni az illetékeseknek a 
diákbérlet lehetőségét! Óriási segítség volt, mikor 

osztálykirándulásra hoztam Székesfehérvárra a 
diákjaimat! Mivel vonattal érkeztünk, a városban 

helyijáratos busszal közlekedhettünk!”

„Aki kisiskolás gyermekét eddig busszal kisérte
ezután is úgy fogja, mert biztosan csak ez a lehetőség 

adott, de némi pénzt is spórol, amit esetleg akár a 
gyerekre is fordíthat. A nagyobb iskolásnak pedig 
nem történik baja, ha tömegközlekedést választja 

anya-apa taxi helyett. Ez csak hozzáállás kérdése. A 
cél a reggeli dugók csökkentése. Én jó 

kezdeményezésnek tartom.”

„Székesfehérvár megelőzte a 
korát. A havi diákbérlet 

annyiba kerül mint egy db 
vonaljegy. 280Ft. Mondom 

havi.”

„Nagyon szuper ötlet! 
Köszönöm szépen! 😊”

„Ennek örülök polgármester úr 
😊😊😊 sok sok családnak 

segítené ezzel a lépéssel 
😊😊”

„Remek elgondolás, köszönjük! Ismèt egy 
korrekten átgondolt poszt.”

„Ez nagyon jó kezdeményezés 
polgármester úr.Biztos vagyok 
benne hogy sokan élnek majd 

ezzel a kiváló lehetőséggel.Már
most bekéne vezetni🤗”

„De jó! 😊🥰”„Szuper! 
👍🏼👏🏼”

„Nagyon jó 
kezdeményezés! 
Gratulálok! 😊”



Diákbérlet – felhasználói narratívák
A kommentelők egy része szkeptikus volt a kedvezmény autózásra gyakorolt hatását illetően, illetve több dimenzió is
felmerült, amiben még hiányosságokat érzékelnek a helyiek: a felnőtt bérletek árai, az alternatív közlekedési módok
támogatása, a buszsávok hiánya, a buszmenetrend és a buszokon tapasztalható tömeg.

„A fiatalokat támogatják ez 
jó és mi van az aktív 

koruakkal? Ők mindent ki 
tudnak fizetni?”

„Aki kocsival ment az ezek után is kocsival fog menni. Inkább 
akkor már valami egységes csökkentés legyen mindenki 

számára. A diákok bérlete így is olcsonak mondható, viszont 
egy naponta munkába járó személynek semmit nem 

változtatnának az áron.”

„Felnőtt bérlet 7000ft azt nagyon kevés 
munkáltató támogatja azt mikor fogják 

olcsobban adni??”

„Iskolabuszokra lenne 
szükség. Sajnos a rossz 

közbiztonság miatt nem 
merjük gyermekeinket 

busszal engedni.”

„Mondjuk kb. mindenhová 
gyorsabban odaérni 

biciklivel mint busszal.”

„Pesten ok a tömegközlekedés,gyorsabb mint az 
autó.Itt semmivel sem gyorsabb,és akkor jön a 

kerdés,miért várjak a hidegben a dugóban 
álló,sokszor csak óránként érkező buszra?Inkább
megyek gyalog vagy rollerrel...bár lassan PAV 3 
kell arra is,mert nincs olyan széles járda,ahol a 
gyalogosok elférnének és ne zavarnám őket.”

„Ha ingyen utazhatnak,akkor sem fognak 
buszozni,mert ritkán járnak és tömeg van.”

„Csúcsidöbe több buszt 
kell inditani sokszor 
nagyontele vannak a 

buszok.”

„Sajnos reggel Feketehegyről 
a városba olyan forgalom van, 

hogy kénytelen vagyok a 
gyerekemet reggel az iskolába 

kocsival vinni. Buszsáv 
hiányában a busz kétszer 

annyi idő alatt ér a városba, 
mint én az autóval.”

„Magánvélemény: akit eddig 800 
méterről autóval vitték, azt 
továbbra is autóval viszik!”



Köszönjük a figyelmet!


