
Az új koronavírus fertőzésről 

(COVID-19) egy 

székesfehérvári lakossági 

kutatás alapján

Kutatási eredmények

Ruff Tamás



Módszertan

• Online kérdőíves kutatás a 16 év feletti Székesfehérváron élő, dolgozó, valamint tanuló emberek 

körében

• Prosperis Alba Kutatóközpont megbízásából, együttműködésben a Titkok Háza Tudományos 

Élményközponttal

• Az érintett célcsoportot több online platformon szólítottuk meg a városi önkormányzat segítségével

• Adatfelvételi időszak: 2020. április 7-14. között

• A kérdőívet összesen 4535 fő töltötte ki, az adatbázis tisztítása után 3973 db kérdőívet emeltünk be az 

elemzésbe

• Többszempontú matematikai súlyozás: a minta reprezentálja Székesfehérvár 16 éven felüli 

internethasználó lakosságát
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Mikor értesült Ön először a koronavírus 
megjelenéséről?

már a tavalyi év végén

idén januárban

idén februárban

idén márciusban
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El kell menni a háziorvoshoz

Be kell menni a kórházba

Semmi különöset nem kell tenni, várni kell míg a betegség
elmúlik

Azonnal mentőt kell hívni

Vitaminokat kell bevenni

Nem szabad kimozdulni a lakásból, önkéntes karanténba
kell vonulni

Fel kell hívni a háziorvost telefonon

Mit tud Ön, mit kell tennie, ha koronavírus betegség tüneteit veszi észre saját magán 
vagy valamely közvetlen hozzátartozóján?
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Milyen mértékben ért egyet a Kormány
koronavírus-járvánnyal kapcsolatos

intézkedéseivel?

teljesen egyetértek

inkább egyetértek

inkább nem értek egyet

egyáltalán nem értek
egyet

nem tudja
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Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy
Székesfehérvár Önkormányzata kezeli a 

jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetet?

nagyon elégedett vagyok

inkább elégedett vagyok

inkább elégedetlen vagyok

nagyon elégedetlen vagyok

nem tudja



70%

25%

3%
1%

1%

Mennyire elégedett Ön azzal, ahogy
Székesfehérvár polgármestere tájékoztatja

a lakosokat a veszélyhelyzeti
intézkedésekről?

nagyon elégedett vagyok

inkább elégedett vagyok

inkább elégedetlen vagyok

nagyon elégedetlen vagyok

nem tudja
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Mennyire tartja valószínűnek, hogy Önt 
megfertőzi a koronavírus?

nagyon valószínű

inkább valószínű

inkább nem valószínű

egyáltalán nem
valószínű

nem tudja
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Amennyiben Ön megfertőződne, mit gondol, 
milyen lefolyású lenne a betegsége?

enyhe lefolyású lenne, nem kerülnék
kórházba

közepes lefolyású lenne, de nem
kerülnék kórházba

közepes lefolyású lenne, valószínű
kórházba kerülnék

súlyosan érintene, de valószínű
felépülnék

súlyosan érintene, valószínűleg nem
élném túl

nem tudja
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nem tartom fontosnak a rendkívüli védekezést

többet sportolok

ha kimegyek a házból kesztyűt használok

több vitamint szedek

gyakran takarítok, fertőtlenítek

ha kimegyek a házból maszkot használok

kevesebbet járok ki a házból, mint korábban

minimálisra csökkentettem a személyes
találkozást másokkal

naponta többször és alaposabban mosok kezet

Hogyan védekezik Ön a koronavírus ellen?
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Nem tudja, nem kíván válaszolni

Egyéb krónikus betegsége

Rosszindulatú daganatos betegsége

Emésztőrendszeri betegsége (gyomor-, bél-, epe-
, májbetegség)

Légzőrendszeri betegsége (légúti vagy
tüdőbetegség, asztma)

Endokrin-, táplálkozási vagy
anyagcserebetegsége (cukorbetegség,…

Keringési rendszer betegsége (magas
vérnyomás, szívbetegség, agyi érbetegség)

Nincs krónikus betegsége

százalékos megoszlás

Van-e Önnek valamilyen krónikus (hosszan
tartó) betegsége az alábbiak közül? Ha több

is van, a legsúlyosabbat jelölje!



Nagyjából 
ugyanannyit járok ki 

a házból
5,9%

Többet járok ki a 
házból, mint a 

szigorítások előtt
0,4%

Kevesebbet járok ki 
a házból
28,6%

Hatóságilag 
elrendelt házi 

karanténban vagyok
0,3%

Szinte egyáltalán 
nem járok ki, csak a 
nagyon szükséges 
dolgokért (vásárlás, 
gyógyszer, gyermek 

ellátása)
64,8%

A kijárási szigorításokat követően melyik
kijelentés jellemzi legjobban az Ön helyzetét, 

függetlenül az okoktól?



Jelentősen csökken 
a jövedelmünk

35%

Kis mértékben 
csökken a 

jövedelmünk
34%

Nem változik
20%

Kis mértékben nő a 
jövedelmünk

1%

Nem tudja
10%

Mit gondol, pénzügyi szempontból milyen
hatása lesz a járványnak az Ön és családja

számára?
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A jelenlegi tartalékaikat és várható 
bevételeiket figyelembe véve az Önök 

családja mennyi ideig tudja biztosítani a 
normális megélhetésüket?

Semeddig, máris
anyagi gondban
vagyunk

Néhány hétig

Néhány hónapig

Fél évig

Akár egy évig is
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Ön szerint a jelenlegi kijárási korlátozások
túl szigorúak vagy túl engedékenyek?

Túl szigorúak,
enyhíteni kellene őket

Megfelelőek

Túl engedékenyek,
szigorítani kellene

Nem tudja



Köszönöm a 

figyelmet!


