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Vezetői összefoglaló
•

A 2021 április - májusban bejelentett és bevezetett újraindítási intézkedésekkel a
magyar felnőttek többsége egyetért, az összes újraindítási intézkedésről szóló döntést a
többség helyesnek találta. Átlagosan 10-ből 8-an egyetértenek a bevezetett
intézkedésekkel.

•

Gyakorlatilag nem volt olyan intézkedés, amelyet a válaszadó kétharmadánál
kevesebben támogattak volna (egy kivétel a sportrendezvények látogatása, 64%).

•

A legtöbben azt a döntést támogatták, hogy újraindulnak a beütemezett beavatkozások
az egészségügyben (92%).

•

A 2021. április – május között bevezetett 17 intézkedés közül nyolccal a válaszadók
jelentős többsége egyetértett, hiszen 80%-os, vagy a fölötti támogatottságról
beszélhetünk. Ezek az intézkedések a következők: a beütemezett beavatkozások és
felépülést segítő egészségügyi ellátásokkal újraindulása, a fodrászatok és kozmetikák,
éttermek kinyitása, a ballagások, érettségik és lakodalmak megtartása, napközis táborok
szervezése, valamint a szabad átjárással a SZÉP-kártya egyes alszámlái között.

•

A SZÉP kártya alszámláinak átjárhatóságával a megkérdezettek 70%-a ért egyet, de
magas volt a nem válaszolók aránya is: 22%. Azok közül, akik válaszoltak a kérdésre
10-ből 9-en egyetértettek ezzel az intézkedéssel. A munkavállalók döntő többsége
(98%) helyesli a változtatást.

•

Az általános iskolák április 19-i és a középiskolák május 10-i újraindítása a
megkérdezettek 78 százaléka szerint jó döntés volt. A gyermekesek között 10
százalékponttal többen vannak, akik támogatták ezeket a döntéseket.

•

A védettségi igazolvánnyal igénybe vehető szabadidős tevékenységek engedélyezése a
válaszadók közel háromnegyedének a támogatását élvezi.

•

Megfigyelhető, hogy azon korosztályokban és csoportokban, ahol nagyobb az
átoltottság, ott támogatóbbak az újraindítási intézkedésekkel, ahol kisebb mértékű, ott
több az elutasító.
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A kutatás bemutatása
2021 májusában a KINCS havonta ismétlődő omnibusz kutatásának keretein belül
megvizsgáltuk, hogy a magyar emberek mit gondolnak az újraindítási intézkedésekről. Az
országos adatfelvétel telefonos kérdőíves (CATI) módszerrel, 1000 fő megkérdezésével történt.
A minta reprezentatív a 18 évnél idősebb magyar lakosságra nem, életkor, településtípus,
valamint iskolai végzettség szerint.1

A minta jellemzője
A kutatás adatfelvétele 2021. május 20-23. között zajlott. A mintában 46%-os arányban voltak
jelen a férfiak, 54%-os arányban pedig a nők. Korcsoportos megoszlás tekintetében a
válaszadók több mint egyharmada (35%) 30-49 év közötti, több, mint negyede (26%) 50-65 év
közötti, 21%-os arányban voltak jelen a 65 év feletti válaszadók, valamint 18% a 18-29 év
közöttiek aránya.
Az iskolai végzettséget vizsgálva azt láthatjuk, hogy a válaszadók 44%-a alapfokú iskolai
végzettséggel, további 34% középfokú, valamint 22% felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
Családi állapot szerinti bontás tekintetében a házasságban élők voltak a legnagyobb arányban
(43%). 22% volt az egyedülállók aránya, 16% az élettársi kapcsolatban élőké, további 11% az
özvegyeké, valamint 8%-ot tett ki az az elváltak aránya.
A válaszadók 19%-a Budapesten, 20%-a megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 31%a egyéb városban, 30%-a pedig községben vagy faluban élt.
Az adatfelvétel során a válaszadók közel háromnegyede, 71%-a mondta azt, hogy van
gyermeke. 39% volt az egy gyermeket, 45% a két gyermeket, s további 26% a három vagy
több gyermeket nevelők aránya. További megállapítás, hogy a válaszadók 38%-ának volt 18 év
alatti gyermeke az adatfelvétel idején.

1

95 %-os megbízhatósági szint és 1000 fős mintanagyság esetén a maximális mintavételi hiba 3,1%. A
szignifikancia megállapításához Pearson féle khi-négyzet tesztet, F-próbát, illetve Z-próbát használtunk. A
missing értékek is bekerültek az elemzésbe.
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A mintában az egyedül élők aránya 20%. A több fős háztartásban élők 42%-a él házastársával,
39%-a gyermekével/gyermekeivel, további 15% élettársával, valamint szintén 15%-ra tehető
azok aránya, akik szüleikkel élnek. Testvérével a válaszadók 4%-a él egy háztartásban,
nagyszüleivel pedig alig 2%. A legtöbben kétfős háztartásban élnek (35%), őket követik a négy
vagy több fős (25%), majd a három fős (21%) és végül az egy fős (20%) háztartások.
Foglalkozás tekintetében azt láthatjuk, hogy a válaszadók 56%-a dolgozik, 27%-a nyugdíjas,
7% a munkanélküliek aránya, 4% CSED-en, GYES-en, GYED-en, GYET-en van, további 4%
pedig a tanulóké.
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Intézkedésekkel való egyetértés
Az újraindítási intézkedések megítélését 4 fokú skálán értékelhették a megkérdezettek, ahol az
1 – „egyáltalán nem volt jó döntés”, a 4 – „teljes mértékben jó döntés volt” választ jelentette.
Az adatokat elemezve a legtöbb estben összevonjuk a két alsó (nem ért egyet) és a két felső
(egyetért) kategóriát.

1.

ábra: Ön szerint az alábbi intézkedések jó döntések voltak? %,

4- teljes mértékben jó döntés volt
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1-egyáltalán nem volt jó döntés

Május 13-tól újra indultak a beütemezett beavatkozások és felépülést segítő
ellátások az egészségügyben. (N=953)
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Április 26-tól az év végéig szabad az átjárás a SZÉP-kártya egyes alszámlái
között (N=781)
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Április 7-től újra lehet fodrászhoz, kozmetikushoz járni. (N=942)
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Május 25 után lehetnek ballagások (N=951)
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8 4

19

10 4

Május 1-től újra engedélyezték az éttermek kinyitását. (N=950)
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Június 1-től lehet napközis táborokat szervezni. (N=940)
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Az érettségik megtartása a szokásos módon (N=926)

65

21

8 6

Május 28-ától meg lehet tartani a lakodalmakat. (N=949)
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Május 1-től újra nyithattak és védettségi igazolvánnyal látogathatók az
állatkertek, vadasparkok. (N=953)
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Május 10-től a felsősök és a középiskolások visszatértek az iskolákba.
(N=955)
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Április 19-től visszatértek az iskolába és az óvodába az alsósok és az
óvodások. (N=946)
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Június 1-től lehet ottalvós táborokat szervezni. (N=939)
Május 1-től védettségi igazolvánnyal újra látogathatók a múzeumok és
könyvtár (N=942)
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Május 1-től újra nyithattak a szállodák a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők számára. (N=941)
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Május 1-től kinyithattak és védettségi igazolvánnyal látogathatók a mozik,
színházak. (N=940)
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Május 1-től kinyithattak a fürdők és a konditermek a védettségi igazolvánnyal
rendelkező számára. (N=939)
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Május 1-től újra lehet sporteseményeket, nagyrendezvényeket látogatni
védettségi igazolvánnyal (N=934)
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A legtöbb megkérdezett azzal a döntéssel értett leginkább egyet, miszerint május 13-tól
újraindultak

a

beütemezett

beavatkozások

és

felépülést

segítő

ellátások

az

egészségügyben: 92% támogatja ezt az intézkedést. A nyugdíjasok 88%-a értett egyet a
döntéssel. A munkavállalók 89%-a, a munkanélkülieknek a 91%-a, a tanulóknak pedig a 82%a értett egyet az állítással.
A fodrászatok és a kozmetikák kinyitása a megkérdezettek 89%-a szerint jó döntés volt.
A demográfiai változók tekintetében az éltkor, a lakóhely határozta meg szignifikánsan a
válaszokat. Az 50-65 évesek értenek egyet leginkább ezzel a döntéssel: 90%-uk tartja
helyesnek, hogy újra lehet fodrászhoz és kozmetikushoz menni. Őket követi a 18-29 évesek
korcsoportja 89%-kal, majd a 65 évnél idősebbek és a 30-49 évesek 88%-kal. A lakóhelyet
vizsgálva az látszik, hogy a budapestiek 84%-a, a városban lakók 89%-a, a községben és a
megyeszékhelyen élők 91, illetve 90%-a támogatja ezen szolgáltatások újbóli elérhetőségt.
A SZÉP kártya alszámláinak átjárhatóságával is a magyar emberek jelentős része
egyetért: 10-ből 9 támogatja a kormány ezen intézkedését (89%). Jelentős szignifikáns
különbség látható korcsoport, iskolai végzettség és munkaerőpiaci aktivitás szerint. Minél
magasabb a válaszadó iskolai végzettsége annál jobb lehetőségnek gondolja a SZÉP kártya
alszámlainak átjárhatóságát: a felsőfokú végzettségűek 97%-a, az alapfokúval rendelkezők
83%-a támogatja. Nem meglepő módon azok a megkérdezettek értettek legjobban egyet az
intézkedéssel, akik igénybe is tudják venni, azaz a dolgozók (98%).
A megkérdezettek 86%-a egyetért azzal is, hogy május 25. után megtarthatók a
ballagások. A szignifikáns eredmények szerint a gyermekes válaszadók mutatják a nagyobb
egyetértést. A fenti eredmények tükrében érdekesnek látszik a munkaerőpiaci helyzetet
vizsgálva az az eredmény, hogy leginkább a gyermekgondozási ellátásban részesülők (92%)
támogatják a kormány e döntését. Ugyanakkor meglepő eredmény, hogy a tanulók a legkevésbé
támogató csoport, csupán 67%-uk ért egyet az intézkedéssel.
Az érettségik személyes megtartását a társadalom 86%-a fogadja el. Kevés statisztikai
összefüggés látható a demográfiai csoportok és a válaszok között. Az iskolai végzettségnél azt
látjuk, hogy az alapfokú végzettségűek és a diplomások hasonló arányban, 87-88%-ban értenek
egyet, míg a középfokú végzettséggel rendelkezők 83%-a érez ugyanígy. A mintát tekintve a
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tanulók voltak a legkevésbé támogató csoport, 80%-uk értett egyet az intézkedéssel, minden
más kategóriában ennél magasabb az egyetértők aránya.
Június 1-től lehet napközis táborokat szervezni. Ezt a megkérdezettek 85%-a támogatja.
Érdekes módon a gyermekes és gyermektelen megkérdezettek válaszai között nincs
statisztikailag kimutatható összefüggés, és az arányok tekintetében sincsen komoly eltérés: az
előbbiek 85%-a, míg az utóbbiak 84%-a támogatja a kormány ezen döntését.
Az éttermek kinyitásával a megkérdezettek 84%-a értett egyet. Leginkább a 30-49 évesek
(89%), a dolgozók, (87%) a GYES, GYED, GYET-en lévők (84%) támogatják ezt a döntést. A
legfiatalabb 18-29 éves korcsoport és az 50-65 évesek 83, illetve 83%-a támogatja ezt a döntést,
és még a 65 év feletti korosztály 78%-a is helyesnek találta az éttermek megnyitását. A
gyermekesek és a gyermektelenek között nincs eltérés, mindkét társadalmi csoport 84%-a
támogatja a kormány ezen döntését.
A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezettek 80%-a, egyetért azzal, hogy
május 28-ától meg lehet tartani a lakodalmakat. A korcsoportokat vizsgálva nem látszik
számottevő különbség, mindegyik esetben meghaladja a 80%-ot.
Május 10-től a felsősök és a középiskolások visszatérését a középiskolákba, 78%-os
arányban támogatják a magyar emberek. A 18-29 évesek támogatják a legkevésbé (73%),
a többi korcsoport szinte egyenlő arányban, 77-80%-ban áll az iskolanyitás mellett. A
gyermekesek nagyobb arányban, 80%-ban, míg a gyermektelenek 71%-os arányban értenek
egyet a felsősök és középiskolások iskolakezdésével. A munkaerőpiaci aktivitás szempontjából
nagy különbség látható. A tanulóknak mindössze 56%-a ért egyet a kormány döntésével, a
nyugdíjasoknak viszont a 80%-a. A munkavállaók 77%-a, az anyasági ellátásban részesülők
89%-ban a munkanélküliek pedig 78%-ban tartják jó döntésnek ezt.
Június 1-től lehet ottalvós táborokat szervezni. Ez az intézkedés 78%-os támogatottságot
élvez a felnőtt korú lakosság körében. Az eredmények azt mutatják, hogy szignifikáns
összefüggés van az életkor, az iskolai végzettség és a között, hogy van-e gyermeke. A
községekben élők egy kicsit jobban várják az ottalvós táborokat (82%), mint a többi
településtípuson élők (átlagosan 76%-uk). Az alapfokú végzettségűek 80%-a támogatja az
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ottalvós táborok szervezését, a felsőfokú végzettségűek 75%-a gondolja ugyanezt. A
gyermekesek egy kicsit jobban szeretnék, ha újra lennének ottalvós táborok, mint a
gyermektelenek (80 és 76%). Az iskolák, óvodák április 19-i megnyitásával a kutatásban
résztvevők szintén 78%-a értett egyet, ezen belül leginkább az elváltak és özvegyek (83%),
és a 3 vagy több gyermeket nevelők (82%) állnak a döntés mellett. Nem meglepő módon a
gyermekesek jobban támogatják a kormány ezen döntést, mint a gyermektelenek: 80 és 70%.
Bár a kapcsolat statisztikailag nem bizonyított, említésre méltó arány, hogy a
gyermekgondozási ellátásban részesülők, akik feltehetően a leginkább érintettek: 89%-a
támogatja a kormány ezen döntését.
Május elsejétől megnyitották kapuikat az állatkertek és a vadasparkok a védettségi
igazolvánnyal rendelkezők előtt. A kutatásban résztvevők 78%-a egyetért a döntéssel.
Korcsoportos bontásban az látszik, hogy leginkább az idősebb generáció örült ennek a
döntésnek (81%) és legkevésbé a fiatal, 18-29 éves generáció (67%). A felsőfokú végzettséggel
rendelkezők is várták, hogy kinyissanak az állatkertek, vadasparkok: 85%-uk egyetértett ezzel
a döntéssel.
Szintén május elejétől látogathatók újra védettségi igazolvánnyal a könyvtárak és a
múzeumok. A megkérdezettek több, mint háromnegyede, 77%-a egyetértését fejezte ki
ezzel kapcsolatban. A korcsoportokat tekintve kisebb különbség látható. A 18-29 évesek 73%a támogatja az intézkedést, a legidősebb korosztály viszont egy kicsit jobban örült ennek a
döntésnek: 82%-uk várja, hogy újra múzeumba és könyvtárba tudjon menni. Budapesten és a
községekben hasonló arányban, a megkérdezettek 81%-a egyetértett a könyvtárak és
múzeumok megnyitásával. A gyermekes és a gyermektelen válaszadók között sem volt
számottevő különbség (79 és 74%). A gyesen, gyeden, gyeten lévők támogatják leginkább
(82%), majd a nyugdíjasok (81%), a munkavállalók (76%), a munkanélküliek (70%) és a
tanulók (69%) zárják a sort.
Május elsejétől újra nyithatnak a szállodák is a védettségi igazolvánnyal rendelkezők
számára. A megkérdezettek 75%-a tartja jó döntésnek ezt. A 65 évnél idősebbek jelentős
többsége 82%-a támogatja az intézkedést. Ezzel szemben a 18-29 évesek kisebb arányban
örülnek ennek a döntésnek, azonban nekik is több, kétharmaduk támogatja (66%).

A
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Budapesten és a községben élők közel 80%-a egyet ért ezzel, a megyeszékhelyen és városokban
élők 67, illetve 74%-a. Az alapfokú végzettségűek (77%) és a diplomával rendelkezők (79%)
körében elfogadottabb ez a lehetőség, mint a középfokú végzettségűeknél (69%).
A mozik és színházak újraindításával a megkérdezettek 70%-a ért egyet. Leginkább a
nyugdíjasok értenek egyet a döntéssel: 75%-uk. A munkavállalók 68%-a, a gyes-en, gyed-en
lévők 67%-a és a munkanélküliek 72%-a helyesli a döntést, a legkevésbé feltehetően a kisebb
arányú átoltottságuk miatt a tanulók (60%). Az iskolai végzettség tekintetében a felsőfokúak
állnak a döntés mellett leginkább (77%), legkevésbé a középfokúak (65%) tartják helyesnek.
Egyértelműen az idősebb korosztály fogadja el a leginkább a döntést.
A fürdők és konditermek nyitásának leginkább a felsőfokú végzettégűek örülnek (76%),
majd az alapfokúak (71%) és a középfokú végzettségűek (64%). A megkérdezettek 70%-a ért
egyet ezzel a döntéssel.
A sportesemények, rendezvények látogatása a védettségi igazolvánnyal rendelkezők
számára a kutatásban résztvevők 63%-a tartja jó döntésnek. Leginkább az 50 év felettiek
(73%) korosztálya.
A védettségi igazolványhoz kötött szabadidős tevékenységek kapcsán a következő
összefüggéseket figyeltük meg. Átlagosan a magyar emberek 72%-a értett egyet azzal, hogy a
szabadidős tevékenységeket csak védettségi igazolvánnyal lehessen igénybe venni. A
gyermekesek felelősségteljesebbek a gyermektelen társaikhoz képest: 74%-uk és 68%-uk
támogatja a szabadidős tevékenységek korlátozását. Minél idősebb valaki annál inkább
támogatja ezeket a döntéseket: 18-29 évesek 64%-a, 65 év felettiek 77%-a. Iskolai
végzettségnél az látható, hogy a felső és alapfokú végzettségűek tudnak leginkább azonosulni
a védőigazolvány használatának bevezetésével. Az előbbiek 77%-a, az utóbbiak 73%-a
vélekedett így. Az intézkedések bevezetésével legkevésbé a tanulók (65%) és a 18-29 éves
(64%) korosztály tudott azonosulni.
Összességében elmondható, hogy a magyar emberek támogatják és egyetértenek a kormány
újraindítási intézkedéseivel. A legtöbb megkérdezett a május 13-tól újraindult beütemezett
beavatkozások és felépülést segítő egészségügyi ellátásokkal ért egyet: 92% támogatja ezt az
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intézkedést. 80% körüli az egyetértés a fodrászatok és kozmetikák, éttermek kinyitása, a
ballagások, érettségik és lakodalmak megtartása, napközis táborok szervezése, valamint a
szabad átjárással a SZÉP-kártya egyes alszámlái között. A sportesemények és rendezvények
megtartásával értenek egyet a legkevésbé a magyar emberek, de itt is közel kétharmaduk (63%a) támogatja.
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