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A KORONAVÍRUS VÁLSÁG ÉS A MUNKAVÁLLALÓK FÉLELMEI1 

 

A 2018 és 2019 évi kutatásaink2 után 2020 májusában ismét felmértük, hogy a „munka 

világa félelmei” kapcsán hogyan is alakul a munkavállalók és így háztartásaik helyzete, 

különös tekintettel vizsgálva az életünket alaposan felforgató koronavírus járvány 

következtében változó foglalkoztatottságot, jövedelmi helyzetet és egyáltalán az erősödő 

félelmeket. Az egyik legfontosabb szempont nyilván az anyagi biztonság változása, a 

munka elvesztése miatt megszűnő kereset, és így a romló életszínvonal. Sajnos ezeket 

a válság során még többen kényszerülnek megtapasztalni. 

Hogyan is gondolkodnak a munka elvesztéséről a megkérdezettek? A Policy Agenda 

létminimum-társadalmi minimum kutatásai alapján a magyar társadalom mintegy 

harmada (34%-a) rendelkezik saját bevallása szerint akkor összeggel, amely elegendő a 

kisebb váratlan kiadások (például munkahelyünk akár átmeneti elvesztése) fedezetére.  

Vizsgálatunk során azokra a kérdésekre3 kerestünk választ, amelyek alapja az anyagi 

biztonság. Azaz a munkahely elvesztésétől való félelem, a munkabér csökkenése-

megszűnése miatti eddig életszínvonal csökkenés, az eddig elért és a jövőben tervezett 

egzisztencia elvesztésétől való félelem.  2018-2019 során – az érezhető foglalkoztatás 

bővülés eredményeként – kevesen tartottak attól, hogy féléven belül elveszítik 

munkájukat. A jelenlegi járvány megváltoztatta ezt a helyzetet. 

 
1 A Magyar Szakszervezeti Szövetség és a FES megbízásából a Policy Agenda telefonos megkérdezést végzett 1000 
munkavállaló bevonásával 2020. májusában 
2 Lásd: www.policyagenda.hu  a kutatások a teljes lakosság körére vonatkoztak 
3 A kérdőív a mellékletben található 
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Forrás: Policy Agenda 

 

A 2020-ban megjelent koronavírus világszerte komoly válságot okozott. Magyarország 

sem maradt ki a kedvezőtlen hatásokból. Várható is volt, hogy a veszély-helyzet 

bekövetkeztével a korábbi félelmek felerősödnek a munkavállalók és lakosság körében. 

Az új felvételünk eredményei alapján a főbb megállapítások a következők: 

 

A munka elvesztése 

 A járvány a dolgozók 41%-át érintette munkavégzésükben. 6%-ukat elbocsátották 

azok közül, akik a járvány előtt dolgoztak. 

 A szükségszerű kijárási szigorítások miatt szinte általánossá váló un. „home office” 

munkavégzés a dolgozók 16%-át érintette. 

 A vállalatok, szervezetek, intézmények rákényszerültek a rövidített munkaidő, 

fizetés nélküli szabadság bevezetésére, sőt az elbocsátásokra is. A dolgozók 

mintegy 8%-át szabadságra küldték, közülük minden negyediket fizetés nélküli 

szabadságra. A dolgozók 12%-ának rövidítették a munkaidejét, és ez nyilván 

jelentős bércsökkenéssel jár. 
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Forrás: Policy Agenda 

 

 Ez utóbbi miatt a dolgozók egyötödének (20%-nak) megszűnt, vagy csökkent a 

jövedelme már a válság első hónapja alatt. (De meg kell jegyezni, hogy ennél 

többen is lehetnek, ha a pótlékok kapcsán volt változás, vagy a dolgozó nem kapta 

meg a korábban megígért nem „adózott jövedelmet”.) 

 

A járvány alatt hogyan oszlott meg az egyes korcsoportok között  
a megváltozott munka – 2020.  % 

  Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 50 év felett 

nem változott meg 58,6 2,30 8,20 22,90 25,10 

megszűnt a munkám, elbocsátottak 5,9 0,40 1,00 1,70 2,80 

szabadságra küldtek 5,1 0,60 0,90 2,10 1,50 

fizetés nélküli szabadságra küldtek 2,6 0,20 0,10 0,50 1,80 

rövidített munkaidő 11,7 1,00 1,50 4,30 4,90 

otthoni munkavégzés 16,2 0,90 2,10 6,20 7,10 

Összesen 100 5,40 13,70 37,60 43,10 

Forrás: Policy Agenda 
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 A mostani folyamatokban hangsúlyosan megjelenik a romló helyzet. Míg ugyanis 

a 2018-ban végzett felvételünkben - a dolgozók félelmeiről szóló kutatás kapcsán 

- a lakosság 85%-a nem félt attól, hogy elveszíti a következő félévben a munkáját, 

most már ez az arány a munkavállalók körében 78%-ra csökkent.  

 

 2018-ban a lakosság kissé több mint a fele mondta azt, hogy egyáltalán nem fél. A 

minimális iskolai végzettséggel rendelkezők 19%-a inkább tartott vagy nagyon 

tartott ettől az opciótól, míg a diplomásoknak  csupán 10%-a. Most ezek az arányok 

is romlottak, és akár tragikusak is lehetnének, ha a válságkezelés során bejelentett 

intézkedések és a foglalkoztatottak megtartására irányuló kormányzati 

intézkedések hatása ezt nem tompítaná. Emellett mostani felvételünk tanúsága 

szerint a dolgozók 11% nagyon is fél a munka elvesztésétől, míg két éve csak 2%-

uk jelezte ezt. 

 

 

Forrás: Policy Agenda 
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A jövedelem csökkenése 

 A válság kedvezőtlen hatásai miatt, a foglalkoztatottak között 25% körüli azoknak 

az aránya, akik hangsúlyozzák, már számolnak is jövedelmük csökkenésével, azaz 

kifejezetten érzik életszínvonaluk csökkenését. A 2018-as kutatásunkban a 

dolgozói társadalomnak még csak harmada utalt arra, hogy félhet attól, hogy az 

elkövetkező években a munkabére nem lesz elegendő a meglévő 

életszínvonalának fenntartására.  

 A mostani vizsgálatunk adatai szerint a dolgozók 57%-a nem tart az 

életszínvonaluk visszaesésétől, de fontos arány az, hogy ugyanannyian ahányan 

a munkájuk elvesztésétől tartanak, annyian az életszínvonaluk csökkenésében is 

(11%-uk) biztosak. 10-ből 4 dolgozó fél attól, hogy egzisztenciálisan lecsúszhat, 

már nem fog tudni olyan színvonalon élni mint eddig. 

 Leginkább az 50 év felettiek érzik bizonytalannak egzisztenciális helyzetüket, azaz 

számítanak arra, hogy életszínvonalukban kedvezőtlen fordulat következik be (sőt 

12%-uk nagyon fél ettől). A 30-39 éves korosztály már magabiztosabb, ugyanis 

60%-uk egyáltalán nem fél helyzetük romlásától.  

 A munka elvesztése - főleg akkor, ha nincsenek megtakarításai az adott 

háztartásnak - az egyik legfontosabb eleme a kiszolgáltatottság növekedésének. 

A jelen helyzetben egyértelműen kiszolgáltatottá váltak a dolgozók, kénytelenek 

elfogadni a csökkentett munkaidőt és esetenként jelentősen csökkentett 

munkabért, kénytelenek kivenni szabadságukat és mind ezek jelentős félelmet 

gerjesztenek.  

 A munkahely elvesztése, a gazdaság átalakulása sokak számára a jövedelmek 

csökkenését jelenti. Az az elkövetkező évek kérdése, hogy ez a változás 

társadalmi szinten is romló életkörülményeket jelent. Már 2018-ban a dolgozói 

társadalom egyharmad félt attól, hogy az elkövetkező években a munkabére nem 

lesz elegendő a jelenlegi életszínvonalának fenntartására, sőt akik számoltak ezzel 
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a lehetőséggel, azoknak egynegyede kifejezetten tartott is ettől.4 Most ez az arány 

egyértelműen romlott a foglalkoztatottak körében, a későbbiekben majd mérhetővé 

válik e folyamat hatása. 

 

 

Forrás: Policy Agenda 

 

 

Anyagi kiszolgáltatottság 

 A Policy Agenda évről-évre vizsgálja a létminimum és a társadalmi minimum 

értékét, és az ezen a szinten élő háztartásokat. Ebben a kutatásban fontos elem a 

kisebb váratlan kiadásokra vonatkozó összeg megállapítása is. 2018-hoz képest 

már 2019-ben is jelentősen növekedett ennek a szintje, továbbra is csak a családok 

körülbelül egy harmada rendelkezett ennek megfelelő összeggel. 

 

 
4 A kutatás 1000 fő megkérdezésével (telefonos) készült reprezentatív adatfelvétellel (kor, nem, területi 

elhelyezkedés) valósult meg. Az adatfelvétel időpontja: 2019. április 15-30. 
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 A magyar létminimum azt mutatja, hogy mekkora jövedelem szükséges egy 

háztartásnak ahhoz, hogy biztosíthassa tagjai számára a folyamatos életvitellel 

kapcsolatos szerény - a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan 

megfelelőnek minősülő - szükségletek kielégítését. Ugyanakkor ez a bevételi szint 

nem nyújt lehetőséget arra, hogy belső átcsoportosításokkal, vagy ebből félrerakott 

megtakarításokkal legyen lehetőség tartalék képzésére, és váratlan kiadások 

finanszírozására. Ezt tehát jelentősen befolyásolja a foglalkoztatottak 

munkaerőpiaci helyzete, jövedelme. Így az, hogy mekkora „tartalékkal 

rendelkeznek a dolgozók. 

Van elegendő tartalék a háztartásában váratlan kiadásra? % 

  Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 50 év felett 

igen 47,6 3,20 6,40 17,50 20,50 

nem 46,4 1,90 6,20 17,20 21,00 

nem tudom 3,5 0,00 0,80 1,90 0,80 

nem 
válaszolok 

2,6 0,30 0,50 1,00 0,90 

Összesen 100 5,40 13,80 37,60 43,10 

 

Forrás: Policy Agenda 

 

 Sok tényező befolyásolja, hogy mekkora tartalék lenne kívánatos. Kérdéses, hogy 

az érintettek mit gondolnak „elegendő” tartaléknak, és ehhez a saját maguk által 

meghatározott szinthez képest hova sorolják magukat. Ezért fontos, hogy a 

váratlan kiadás definíciója nem lehet objektív, hiszen például egy betegség miatti 

jövedelemcsökkenés mindenhol eltérő mértékű anyagi problémát jelenthet. 

Különböző az is, hogy kinek mekkora szabadon rendelkezésre álló pénzügyi 

tartalék jelenti a megnyugtató hátteret. 
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Forrás: Policy Agenda 

 

 2019-ben a Policy Agenda által készített kutatás szerint a háztartások szintjén a 

kisebb váratlan kiadások fedezetére nagyságrendileg 476 ezer forintot jelöltek 

meg. Ez jelentősen magasabb összeg volt, mint a 2018 évi 297 ezer forint. Most 

célzottan a „foglalkoztatottakat” – az esetleg munkahelyüket elvesztőket - 

kérdeztük meg, és ez értelemszerűen eltérő merítést jelent a családi kasszáknál. 

 

 Valószínű, hogy2020-ban is változatlanul növekvő lehet a tendencia, hiszen a 

megelőző két év alatt jelentősebben emelkedett az alacsonyabb elvárt összeget 

mondó családok körében az átlagérték. Míg a 2018-as adatok szerint, ha az elvárt 

tartalék alapján ötödökre osztjuk a társadalmat, akkor az első ötöd átlaga még 71 

ezer forint volt, ez 2019-ben 150 ezer forintra növekedett. Ezzel szemben a felső 

ötödben csak 46%-os volt az emelkedés (892 ezer forintról 1,3 millió forintra). 
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 2020-ban azonban a koronavirus járvány okozta munka-jövedelem elvesztése 

miatti helyzetben feltehetően a meglévő tartalékaikat a háztartások jelentős része 

nagyon gyorsan felélte. Ebben a helyzetben még a normál körülmények között 

hosszú időre biztos „tartalék” gyorsan elfogyott, a családok márciustól júniusig a 

munkahely és jövedelem elvesztése miatt már nagyrészt felélhették korábban 

félretett pénzüket. 

 

 Már a járvány előtt összességében a magyar társadalom közel kétharmada úgy 

érezte, hogy nincs anyagilag felkészülve arra, hogy kisebb váratlan kiadásait 

finanszírozza. Feltűnő az is, hogy a fővárosban élők szubjektív anyagi 

biztonságérzete az egyik legalacsonyabb. Ez a korábbi évben egyáltalán nem volt 

jellemző. 

 

 

Forrás: Policy Agenda 
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 A megkérdezett dolgozók válaszai alapján 40%-uk tart az életszínvonaluk 

csökkenésétől. Legjobban az 50 év felettiek félnek eddigi anyagi helyzetük jelentős 

romlásától, ezt jelezte több mint 18%-uk, sőt 5%-uk kifejezetten fél ennek 

bekövetkeztétől. Hasonlóan rossz helyzetet jeleznek a 40-50 év közöttiek is. 

 

A háztartások anyagi tartalékai 

 Most, 2020 májusában a dolgozóknak csupán 48%-a mondta azt, hogy van 

elegendő megtakarítása az esetleges kisebb váratlan kiadásokra. Életkor alapján 

nincs lényegi különbség (a 18-29 éves korosztály tagjainak nehezebb a helyzete, 

de a kisebb esetszám miatt óvatosan kell kezelni ezeket az adatokat). 

 
 Kisebb váratlan kiadásra a megkérdezettek szerint 368 ezer forint kell. Ez 

korosztályi alapon nem különbözik nagyon. Talán a 30-39 évesek esetében kissé 

nagyobb az összeg, 405 ezer forint.  

 

Az esetleges váratlan kiadásra hány 
ezer forint kell - 2020 

Melyik korcsoportba 
tartozik? 

váratlan kiadás 
összege 

18-29 év 371651 

30-39 év 404678 

40-49 év 329966 

50 év felett 387242 

Összesen 367899 

Median érték 250000 

 Forrás: Policy Agenda 

  

 Településtípus alapján saját bevallásuk szerint a fővárosban élők kissé több mint 

fele (54%-uk) rendelkezik elegendő megtakarítással, míg a kisvárosokban élőknek 

csak 45%-a. 
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 Településtípusok szerint van jelentős eltérés a megjelölt összegek között. A 

háztartások kisebb váratlan kiadásaira 2020-ban 444 ezer forint kellene a 

fővárosban élőknél, míg a nagyvárosokban 330 ezer forint ez az összeg. 

 

 

Forrás: Policy Agenda 

 

A 2020. májusi felvétel a válság nehéz helyzetében tükrözi a foglalkoztatottak, a 

háztartások romló munkaerőpiaci helyzetét és jelentősen visszaeső jövedelmi viszonyait.  

A veszélyhelyzet megszűnésével, a gazdaság újra indulásával, a foglalkoztatás ismételt 

növelésével összességében javulni fog a helyzet. Kérdéses azonban, hogy milyen nem 

pótolható veszteségeket szenvednek el a munkavállalók, a háztartások. Ezt egy újabb 

felvétellel kell majd elemeznünk, ahogy azt is, hogy egy év elteltével vajon vissza áll-e a 

lakossági félelmekkel kapcsolatos korábbi megítélés. 
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T Á B L Á Z A T O K 

  

A járvány alatt hogyan oszlott meg az egyes korcsoportok között  
a megváltozott munka? 

  Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 50 év felett 

nem változott meg 58,6 2,30% 8,20% 22,90% 25,10% 

megszűnt a munkám, elbocsátottak 5,9 0,40% 1,00% 1,70% 2,80% 

szabadságra küldtek 5,1 0,60% 0,90% 2,10% 1,50% 

fizetés nélküli szabadságra küldtek 2,6 0,20% 0,10% 0,50% 1,80% 

rövidített munkaidő 11,7 1,00% 1,50% 4,30% 4,90% 

otthoni munkavégzés 16,2 0,90% 2,10% 6,20% 7,10% 

Összesen 100 5,40% 13,70% 37,60% 43,10% 

 

A változás milyen arányban érintette a korcsoportját? 

 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 
50 év 
felett 

nem változott meg 100 3,90% 13,90% 39,10% 43,00% 

megszűnt a munkám, elbocsátottak 100 6,80% 16,90% 28,80% 47,50% 

szabadságra küldtek 100 11,80% 17,60% 41,20% 29,40% 

fizetés nélküli szabadságra küldtek 100 7,40% 3,70% 18,50% 66,70% 

rövidített munkaidő 100 8,50% 12,70% 36,40% 41,50% 

otthoni munkavégzés 100 5,50% 12,90% 38,00% 43,60% 

Összesen 100 5,40% 13,70% 37,60% 43,10% 

 

 

A korcsoportján belül milyen arányban változott meg a munka? 
 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 

50 év 
felett 

nem változott meg 58,6 42,60% 59,40% 60,80% 58,30% 

megszűnt a munkám, elbocsátottak 5,9 7,40% 7,20% 4,50% 6,50% 

szabadságra küldtek 5,1 11,10% 6,50% 5,60% 3,50% 

fizetés nélküli szabadságra küldtek 2,6 3,70% 0,70% 1,30% 4,10% 

rövidített munkaidő 11,7 18,50% 10,90% 11,40% 11,30% 

otthoni munkavégzés 16,2 16,70% 15,20% 16,40% 16,40% 

Összesen 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Mennyire tart munkájának elvesztésétől a következő félévben, 
hogyan oszlott meg az egyes korcsoportok között? 

 összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 
50 év 
felett 

egyáltalán nem tartok 
tőle 

57,3 3,20% 8,30% 22,30% 23,60% 

inkább nem tartok 21 1,00% 2,80% 8,00% 9,30% 

inkább tartok tőle 9,3 0,30% 0,70% 3,40% 4,80% 

nagyon tartok tőle 10,9 0,70% 1,90% 3,20% 5,10% 

nem tudom 1,4 0,00% 0,10% 0,80% 0,50% 

Összesen 100 5,20% 13,70% 37,60% 43,20% 

 

 

A változás milyen arányban érintette a korcsoportját? 
 összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 

50 év 
felett 

egyáltalán nem 
tartok tőle 

100 5,60% 14,40% 38,90% 41,10% 

inkább nem tartok 100 4,70% 13,30% 37,90% 44,10% 

inkább tartok tőle 100 3,20% 7,50% 36,60% 51,60% 

nagyon tartok tőle 100 6,40% 17,30% 29,10% 46,40% 

nem tudom 100 0,00% 7,10% 57,10% 35,70% 

Összesen 100 5,20% 13,70% 37,60% 43,20% 

 

 

A korcsoportján belül milyen arányban változik? 
 összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 

50 év 
felett 

egyáltalán nem tartok 
tőle 

57,3 61,50% 60,10% 59,30% 54,60% 

inkább nem tartok 21 19,20% 20,30% 21,20% 21,40% 

inkább tartok tőle 9,3 5,80% 5,10% 9,00% 11,10% 

nagyon tartok tőle 10,9 13,50% 13,80% 8,50% 11,80% 

nem tudom 1,4 0,00% 0,70% 2,10% 1,20% 

Összesen 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Mennyire tartanak életszínvonaluk csökkenésétől az egyes 
korcsoportokba tartozók? 

 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 
50 év 
felett 

egyáltalán nem 
félek 

26,8 2,10% 3,80% 8,60% 12,30% 

inkább nem félek 
tőle 

30 1,80% 4,60% 11,80% 11,70% 

inkább félek tőle 29,3 1,00% 3,80% 11,50% 12,90% 

nagyon félek tőle 11,3 0,50% 1,00% 4,50% 5,30% 

nem tudom 2,7 0,00% 0,60% 1,20% 0,90% 

Összesen 100 5,40% 13,70% 37,60% 43,20% 

 

  

Mennyire tartanak életszínvonaluk csökkenésétől az egyes 
korcsoportokba tartozók? 

 Összesen 18-29 év 30-39 év 
40-49 

év 
50 év 
felett 

egyáltalán nem 
félek 

100 7,80% 14,10% 32,00% 46,10% 

inkább nem félek 
tőle 

100 6,00% 15,30% 39,50% 39,20% 

inkább félek tőle 100 3,40% 12,90% 39,50% 44,20% 

nagyon félek tőle 100 4,40% 8,80% 39,50% 46,50% 

nem tudom 100 0,00% 22,20% 44,40% 33,30% 

Összesen 100 5,40% 13,70% 37,60% 43,20% 

 

 

Mennyire tartanak életszínvonaluk csökkenésétől az egyes 
korcsoportokon belül? 

 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 
50 év 
felett 

egyáltalán nem 
félek 

26,8 38,90% 27,50% 22,80% 28,60% 

inkább nem félek 
tőle 

30 33,30% 33,30% 31,50% 27,20% 

inkább félek tőle 29,3 18,50% 27,50% 30,70% 30,00% 

nagyon félek tőle 11,3 9,30% 7,20% 11,90% 12,20% 

nem tudom 2,7 0,00% 4,30% 3,20% 2,10% 

Összesen 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Van elegendő tartalék a háztartásában váratlan kiadásra? 

 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 50 év felett 

igen 47,6 3,20% 6,40% 17,50% 20,50% 

nem 46,4 1,90% 6,20% 17,20% 21,00% 
nem 
tudom 

3,5 0,00% 0,80% 1,90% 0,80% 

nem 
válaszolok 

2,6 0,30% 0,50% 1,00% 0,90% 

Összesen 100 5,40% 13,80% 37,60% 43,10% 

 

 

 

 

Van-e elegendő tartalék a háztartásában váratlan kiadásra 
 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 

50 év 
felett 

igen 100 6,70% 13,40% 36,80% 43,10% 

nem 100 4,10% 13,30% 37,10% 45,30% 

nem tudom 100 0,00% 22,90% 54,30% 22,90% 

nem válaszolok 100 11,10% 18,50% 37,00% 33,30% 

Összesen 100 5,40% 13,80% 37,60% 43,10% 

 

 

 

 

Van elegendő tartalék a háztartásában váratlan kiadásra 
 Összesen 18-29 év 30-39 év 40-49 év 

50 év 
felett 

igen 47,6 59,30% 46,00% 46,60% 47,50% 

nem 46,4 35,20% 44,60% 45,80% 48,60% 

nem tudom 3,5 0,00% 5,80% 5,00% 1,80% 

nem válaszolok 2,6 5,60% 3,60% 2,60% 2,10% 

Összesen 100 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Van elegendő anyagi forrás a háztartásában váratlan kiadásra 
Melyik településtípuson 

él? 
varatlan kiadás 

összege 
igen nem 

nem 
tudom 

nem 
válaszolok 

Összesen 

főváros 444393 54,20% 37,40% 6,90% 1,50% 100,00% 

nagyváros (100 e felett) 330237 56,10% 38,20% 4,10% 1,60% 100,00% 

középváros (20-100 e) 356604 40,70% 48,10% 6,30% 4,80% 100,00% 

kisváros 339279 44,50% 51,10% 1,50% 2,90% 100,00% 

község, falu 384680 48,30% 48,30% 1,70% 1,70% 100,00% 

 

 

 

 

Az esetleges váratlan kiadásaira hány ezer forint kell? 

Melyik korcsoportba tartozik? váratlan kiadás összege 

18-29 371651 

30-39 404678 

40-49 329966 

50- 387242 

Median 250000 
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K É R D Ő Í V  

 

Az Magyar Szakszervezeti Szövetség és a FES megbízásából a PolicyAgenda 
telefonos megkérdezést végez 1000 munkavállaló bevonásával 2020. május 20 - 28 
között.  

A Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben jelentősen változtak a munka- és 
életkörülmények, romlottak a jövedelmi viszonyok és bizonytalanná váltak a háztartások 
jövőbeli tervei. A termelési-szolgáltatási teljesítmények csökkenése, egyes ágazatok 
leállása, a foglalkoztatottak érezhető arányának elbocsátása olyan szükségszerű 
megoldásokat indukál, - mint pl. a gyorsan általánossá váló home office, digitális tanítás 
- amelyek alapvetően megváltoztatják a jövőbeni fejlődési folyamatainkat.  

 

Kérjük válaszoljanak a következő kérdésekre: 

 

0. A kutatást azok körében végezzük, akik 2020. március 1-jén foglalkoztatottak 
voltak. Azaz munkájukért bármilyen jogcímen pénzt kaptak. Ön ebbe a körbe 
tartozik? 

a. igen 

b. nem 

Amennyiben a válasz b., akkor köszönjük meg a türelmét. A többi kérdés csak az 
a. választ adókra vonatkozik. 

 

1. Mi az Ön Neme? 

a. nő 

b. férfi 

 

2. Melyik korosztályba tartozik? 

a. 18-29 év között 

b. 30-39 év között 

c. 40-49 év között 

d. 50-59 év között 
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e. 60 év felett 

 

3. Melyik megyében él? 

a. megyék felsorolása 

 

4. Milyen településtípuson él? 

a. főváros 

b. nagyváros (100 ezer fő felett) 

c. középváros (20 és 100 ezer fő között) 

d. kisváros (5 és 20 ezer fő között) 

e. község, tanya 

 

5. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 

a. nincsen befejezett 8 általános iskolai végzettségem 

b. 8 általános iskola 

c. szakmunkásképző, szakiskola 

d. érettségi 

e. felsőfokú diploma 

f. nem tudja 

 

6. A járvány mennyire változtatta meg a munkáját? 

a. nem változott meg 

b. megszűnt a munkám, elbocsátottak 

c. szabadságra küldtek 

d. fizetés nélküli szabadságra küldtek 

e. rövidített munkaidőben dolgozom/dolgoztam 

f. otthoni munkavégzéssel dolgozom/dolgoztam 

 

7. Mennyire tart attól, hogy féléven belül elveszti munkáját? 

a. egyáltalán nem tartok 
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b. inkább nem tartok 

c. inkább tartok tőle 

d. nagyon tartok tőle 

e. nem tudom 

 

8. Mennyire fél attól, hogy az elkövetkező években nem lesz elegendő a 
munkabére a jelenlegi életszínvonalának biztosítására? 

a. egyáltalán nem félek 

b. inkább nem félek 

c. inkább félek 

d. nagyon félek 

e. nem tudom 

 

9. Ön szerint mekkora összeg lenne elegendő ahhoz, hogy a háztartásában 
keletkező kisebb váratlan kiadások fedezetére legyen pénze? (egy számot 
kérünk) 

 …. (egy szám) 

 nem tudom 

 

10. Ön háztartásában rendelkezésre áll szabadon elkölthető módon az előző 
kérdésben megjelölt összeg? 

 igen 

 nem  

 nem tudom 

 nem válaszolok 


