A magyarok 80 százaléka
elvégeztetné a koronavírustesztet

A válaszadók 60 százaléka gondolja úgy, hogy találkozhatott koronavírussal fertőzött
emberrel. A saját bevallásuk szerint szájmaszkot eddig háromötödük hordott, a
jövőben 80 százalékuk mondja, hogy fog ilyet viselni. 15 százalék maradt otthon, 67
százalék legfeljebb csak munka vagy bevásárlás miatt hagyta el otthonát. Majdnem 80
százalékuk elvégeztetné a koronavírus gyorstesztet, amennyiben ez ingyenesen
elérhető lenne. A médiatípusokat vizsgálva a TV-ből tájékozódnak a legtöbben (83%),
ezt követik az online szakcikkek (82%), az online hírportálok (81%), közösségi média
(73%), rádió (66%) és végül a nyomtatott sajtó (38%). A koronavírussal kapcsolatos
döntések meghozatalakor a kutatóorvosok, az Egészségügyi Világszervezet, valamint
a napi betegellátásban dolgozó orvosok tanácsaira figyelnek a válaszadók. A
kutatásban résztvevők 47 százalékának van valamilyen hiteltartozása és 12 százalékuk
kerülhet komoly anyagi nehézségbe a járvány miatt.
2020 március végén, április elején a Scores Group megvizsgálta, hogy a magyarok hogyan
látják helyzetüket a koronavírussal kapcsolatban, milyenek a pénzügyi lehetőségeik, milyen
felelős személyek véleményében bíznak, illetve mit gondolnak arról, hogy személyesen
találkozhattak-e már koronavírussal fertőzött emberrel. A Scores Group a CAWI válaszadói
paneljén vizsgálta a kérdést.

A magyarok harmada véli úgy, hogy elkaphatja a koronavírust
A kutatás során vizsgáltuk, hogy a válaszadók szerint mennyire valószínű, hogy találkoztak
már koronavírussal fertőzött személlyel, ha pedig esetleg maguk is megfertőződnek,
mennyire lesznek erősek a tüneteik, illetve karanténba kell-e vonulniuk.
A válaszadók 60 százaléka gondolja úgy, hogy találkozhatott koronavírussal fertőzött
emberrel. Harmaduk szerint, ha el is kapják a betegséget, csak enyhébb tüneteik lesznek.
Minden negyedik válaszadó tart attól, hogy kórházba kerül a betegség miatt, és 19
százalékuk fél attól, hogy intenzív osztályon való kezelésre lesz szüksége. Közel felük tart
attól, hogy továbbadhatja a vírust barátainak, családtagjainak. A többség tisztában van
azzal, hogy potenciálisan akár tovább is fertőzhet másokat, a válaszadók fele egyértelműen
tart ettől a lehetőségtől. Vagyis tudatában vannak a kockázatnak sokan, de ennél
kevesebben tartják úgy, hogy ténylegesen tovább is adhatják a vírust.
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Mennyire tartja valószínűnek, hogy akár tudtán kívül is
találkozhat koronavírussal fertőzött személlyel?

59%

Mennyire tartja valószínűnek, hogy ha Ön
megfertőződik a koronavírussal, akkor azzal megfertőzi
az önnel érintkezésbe kerülő rokonait, barátait is?

49%

Mennyire tartja valószínűnek, hogy megfertőződik a
koronavírussal és emiatt karanténba kerül?

35%

Mennyire tartja valószínűnek, hogy megfertőződik a
koronavírussal, és enyhe tünetei lesznek?

31%

Mennyire tartja valószínűnek, hogy megfertőződik a
koronavírussal és emiatt kórházba kerül?

25%

Mennyire tartja valószínűnek, hogy megfertőződik a
koronavírussal, ami miatt kórházba kerül és intenzív
osztályos kezelésre lesz szüksége?
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A válaszadók (ötfokú skálán) 4,1 átlagértéket adtak meg arra a kérdésre, hogy szerintük
mennyire jelent veszélyt a vírus az egészségre, vagyis döntő többségük tisztában van a
kockázatokkal. A legmagasabb pontszámot a nyugdíjasok adták, körükben 4,4 az átlagérték.
A válaszadók 70 százaléka él olyan háztartásban, ahol legalább egy háztartástag különösen
veszélyeztetett a vírus szempontjából.
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Ön szerint mennyire jelent veszélyt általában az
emberek egészségére a koronavírus?

4,1

Összességében mennyire tartja veszélyesnek a
családja egészségére a koronavírus fertőzést?

4,0

Ha az ön korosztályában valaki megfertőződik a
koronavírussal, akkor annak mennyire súlyosak
lennének a következményei?

3,5

Ha Ön megfertőződne a koronavírussal, akkor
annak mennyire súlyosak lennének a
következményei?

3,5
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A többség fegyelmezetten betartja az óvintézkedéseket
A válaszadók saját bevallása szerint szájmaszkot eddig háromötödük hordott, 80 százalékuk
mondja, hogy a jövőben fog ilyet viselni. A tervezett szájmaszkviselést illetően eltérés
mutatkozik a főváros és a megyeszékhelyek, illetve a kisvárosok és a falvak között –
utóbbiakban élő válaszadók kevésbé terveznek ilyet hordani. Saját bevallásuk szerint
mindössze 38 százalékuk nem hordott egyszer sem otthonán kívül kesztyűt a veszélyhelyzet
kihirdetése óta, míg 36 százalékuk az esetek többségében védte így magát. Ha azt
kérdeztük, hogy jövőben fog-e kesztyűt hordani, már 54 százalék volt azok aránya, akik
többnyire tervezték ezt.
Úgy tűnik, hogy az idősebbekre különösen odafigyelnek a válaszadók: 85 százalékuk kerülte
a találkozást a veszélyeztetett csoportba tartozó emberrel. Hasonló arányban kerülik a
válaszadók a nagyobb összejöveteleket, találkozókat. 15 százalék egyáltalán nem hagyta el
az otthonát a kérdezés előtti egy hétben, további 52 százalék legfeljebb csak munka vagy
bevásárlás miatt ment el hazulról. Összességében a válaszadók 85 százaléka hagyta el
legalább heti egyszer az otthonát. Hetente ötször eljár dolgozni a válaszadók 17 százaléka,
vásárolni 5 százalékuk és egyéb okból pedig 2 százalékuk. Vásárolni sokan járnak hetente
kétszer, a megkérdezettek 46 százaléka is így tesz. A munkaerő piacon aktívaknak
mindössze 26 százaléka nem hagyta el egyszer sem az otthonát munkavégzés miatt.
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Március 11-e óta – ekkor hirdették ki a veszélyhelyzetet – a válaszadók kétharmada szedett
vitaminokat, vagyis sokan már most is próbálnak odafigyelni egészségükre.
Átlagosan 3 heti tartós élelmiszert és fogyasztási cikket terveznek bevásárolni, ennél
kevesebbet, körülbelül kétheti bevásárlást terveznek a vendéglátósok és akik tudják, hogy
nem lesz bevételkiesésük. A vendéglátósoknak valószínűleg vannak készleteik, valamint
nem számítanak vendégekre, ezért vásároltak kevesebb élelmiszert. Legtöbbet azok
halmoztak fel, akik megtakarításaikból 5 hónapnál is több ideig tartanának ki tartós
jövedelemkiesés esetén.
A válaszadók majdnem 80 százaléka elvégeztetné a koronavírus gyorstesztet, amennyiben
ez ingyenesen elérhető lenne. Legmagasabb arányban a turizmusban dolgozók végeztetnék
el a vizsgálatot. Vagyis a magyarok körében kiemelkedően magas az igény a tesztelésre.

Amennyiben lehetősége lenne rá
térítésmentesen elvégeztetni egy koronavírus
gyorstesztet, ami nagy valószínűséggel tudná
jelezni, hogy megfertőződött-e a koronavírussal,
akkor elvégeztetné-e?

13%

8%
Igen
Nem
Nem tudom

79%

Nem vagyunk depressziósak a járvány miatt
A válaszadók hangulata nem nevezhető különösebben negatívnak egyelőre. A válaszadók
58 százaléka aktívnak és élénknek érezte magát az elmúlt héten és 56 százalékuk még
jókedvű és vidám is volt, ráadásul 52 százalékuk nyugodt volt. Majdnem felük, 47 százalékuk
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frissnek érezte magát ébredéskor és 45 százalékuknak még a napjai is érdekesek voltak. A
válaszadók 61 százaléka nem szorongott és 57 százaléka nem volt szomorú. Akiknek nincs
semmilyen megtakarítása, azoknak a harmada volt szomorú az elmúlt héten szemben a
jelentős tartalékokkal rendelkezőkkel, akiknek csak 23 százaléka érzett így.

Az elmúlt hét során érezte-e magát aktívnak és
élénknek?

58%

Az elmúlt hét során érezte-e magát vidámnak és
jókedvűnek?

55%

Az elmúlt hét során érezte-e magát nyugodtnak és
ellazultnak?

52%

Az elmúlt hét során érezte-e magát ébredéskor
frissnek és élénknek?

47%

Az elmúlt hét során érezte-e azt, hogy a napjai tele
voltak számára érdekes dolgokkal?

45%
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A válaszadók 85 százaléka általában sem aggódik az egészsége miatt vagy tart attól, hogy
komoly betegséget kaphatna el. Ennél alacsonyabb arány, 60 százalékuk vélekedik úgy,
hogy kicsinek érzi a kockázatát annak, hogy általánosságban megbetegedhet.
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A magyarok a WHO-nak hisznek
Hazai egészségügyi szervezetek
és szakemberek ajánlásai

87%

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai

86%

Operatív Törzs tájékoztatója

84%

Tiszti főorvos nyilatkozata

82%

Családtagok, barátok, ismerősök

80%

Kormányzati tájékoztató oldal (koronavirus.gov.hu)

79%

Politikusok nyilatkozata

62%

Háziorvos

60%

Televízió

83%

Internetes szakcikkek (magyar és/vagy külföldi szakértőktől)

83%

Online hírportálok

81%

Közösségi média (Facebook, Twitter, stb.)

73%

Rádió

66%

Hagyományos (papír alapú) újságok

38%
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Milyen mértékben támaszkodik az alábbi információforrásokra a koronavírussal kapcsolatos
tájékozódásban?

Láthatóan óriási az információéhség a koronavírussal kapcsolatban. Az operatív törzs, illetve
az egészségügyi szakemberek (országos tiszti főorvos, Egészségügyi Világszervezet,
országos tisztifőorvos) nyilatkozataira több mint a válaszadók 80 százaléka figyel. Ez alól
kivételnek számítanak a háziorvosok, akik tanácsaira „csak” a válaszadók 60 százaléka
figyel, aminél még a családtagok véleményét is többen, közel 80 százaléknyian keresik. A
válaszadók négyötöde követi a kormányzati tájékoztató oldalt, a politikusi nyilatkozatokra
azonban csak a válaszadók kevesebb mint kétharmada figyel oda.
A médiatípusokat vizsgálva leginkább TV-ből, online szakcikkekből (83%) és online
hírportálokról (81%) tájékozódnak az emberek, ezeket követik a közösségi média oldalak
(73%), a rádiók (66%) és végül a nyomtatott sajtó kiadványai (38%).
Az előbbihez hasonlóan vizsgáltuk azt is, amikor nem információkat keresnek az emberek,
hanem konkrét döntéseket hoznak az életükben a koronavírussal kapcsolatban. Ezekben az
esetekben legnagyobb mértékben a kutatóorvosok, az Egészségügyi Világszervezet,
valamint a napi betegellátásban dolgozó orvosok tanácsaira figyelnek a válaszadók.
Legkevésbé a politikusok, családtagok, illetve a miniszterelnök megnyilvánulásait veszik
figyelembe – az ő megnyilvánulásaira az emberek harmada hallgat.
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A koronavírussal kapcsolatos DÖNTÉSEI során Ön mennyire támaszkodik az alábbi
szereplők megnyilatkozásaira?
Kutatóorvosok

59%

Egészségügyi
Világszervezet (WHO)

27%

52%

Napi betegellátásban
résztvevő orvosok

32%

51%

Operatív Törzs

47%

Tiszti főorvos

46%

Hazai egészségügyi
vezetők

44%

Ön által személyesen
ismert orvos

43%

Miniszterelnök

30%

21%

20%

Jelentős mértékben

30%
Kis mértékben

40%

50%

15%

60%

70%

4%

5%

49%

Egyáltalán nem

4%

5%

31%

55%

4%

4%

17%
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20%

35%

34%
10%

19%

29%
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0%

14%

30%

26%

Politikusok

12%

31%

35%

Családtagok, barátok,
ismerősök

9%
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nem kívánok válaszolni

Az élet augusztusra rendeződik
A válaszadók szerint körülbelül 9 hét múlva lazulhatnak a járványügyi korlátozó intézkedések
és 18 hét múlva tér vissza az élet a rendes kerékvágásába. Vagyis úgy vélik, hogy május
végén elkezdenek lazulni a járványügyi intézkedések és július végére, augusztus elejére tér
vissza az élet a megszokott medrébe.

A magyarok kétharmada pénzt fog veszíteni a járvány miatt
A válaszadók közel kétharmada arra számít, hogy pénzügyileg veszíteni fog a járvány
következtében kialakuló gazdasági válság során. Ennél azok optimistábbak, akik jelenleg is
jó anyagi körülmények között élnek, vagy a mezőgazdaságban dolgoznak. Pesszimistábbak
a turizmusban, illetve vendéglátásban dolgozók, a kisgyereket nevelők, illetve azok, akiknek
5 hónapnyi megélhetéshez szükséges megtakarításnál kevesebb áll a rendelkezésükre.

Készpénzt nem kezdtek el felhalmozni a magyarok, 9 százalékuk vett ki 100 ezer forintnál
nagyobb összeget a bankból pusztán a válság hatására. A válaszadók 39 százaléka mondott
le március eleje óta valamilyen nagyobb kiadásról, és mindössze 3 százalékuk adott el vagy
szüntetett meg idő előtt befektetést, hogy pénzhez jusson.
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A kutatásban résztvevők 53 százalékának van valamilyen megtakarítása. A teljes népesség
14 százaléka érzi úgy, hogy egyes befektetései veszélyben lehetnek a kialakuló gazdasági
válság miatt. A megtakarításokkal rendelkezők 26 százaléka tart attól, hogy meg kellene
válnia valamilyen befektetésétől.
A válaszadók 61 százaléka nem aggódik attól, hogy elvesztené a munkáját, 29 százalékuk
eléggé tart ettől, 4 százalékuk már el is vesztette. Akiknek van megtakarítása, azok kevésbé
tartanak attól, hogy elvesztenék a munkájukat. Akiknek több mint 5 hónapra elegendő
megtakarításuk van, azoknak a 80 százaléka nem aggódik a munkahelyük elvesztésétől.
A kutatásban résztvevők 47 százalékának van valamilyen hiteltartozása. A hiteltartozás
megfizetése e válaszadók harmadának jelent problémát a járvány miatt, 45 százalékuknak
azonban ez egyelőre nem okoz gondot. 31 százalék vélekedik úgy, hogy élni fog
hitelmoratórium adta lehetőségekkel, míg 23 százalék nem tudja még. A magyarok 12
százaléka az, akinek van hitele, gondot jelent a hitel visszafizetése, és nincs megtakarítása
se. Ők jelentik tehát a járvány okozta gazdasági válságnak extrém mértékben kitettek
csoportját.

Van Önnek hiteltartozása?

van

47%

nincs

50%

nem kívánok válaszolni

3%

Problémát jelent a járvány miatt a tartozás törlesztése?

Akiknek van hitele

problémát jelent

33%

problémát jelent, de nem a járvány miatt

17%

nem jelent problémát

45%

nem kívánok válaszolni

5%

Él vagy élni fog a hiteltörlesztési moratóriummal?
igen

31%

nem

44%

nem tudom

23%

nem kívánok válaszolni
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A vizsgálat során 6431 embert kérdeztünk meg online önkitöltős kérdőívvel. A kérdezés
március 27-től április 6-ig tartott. A magas elemszám és a nagy rétegzettség lehetővé teszi,
hogy a megkérdezettek az ország 18 éves és idősebb népességét életkor, régió,
településtípus és nemi hovatartozás szerint leképezzék.
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