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Kutatási design, módszertan

Kvalitatív fázis (mint előzmény):

 Négy, egyenként hat fős fókuszcsoport

Kvantitatív fázis:

 Adatfelvétel ideje: 2020. november 15-25.

 Módszere: 20 perces telefonos (CATI) kérdőív

 Reprezentativitása: országos minta, nemre, korra, iskolai 

végzettségre, település-méretre és régióra reprezentatív

 Mintanagyság: 1002 fő; a munkapiacon aktívak mintája 

N=720 (munkanélküliekkel, nyugdíj mellett dolgozókkal 

együtt)



Célok, relevancia

Relevancia: gazdasági, munkapiaci válság a pandémia és a lezárások 
következtében

 Köllő 2020: A MEF alapján a dolgozók 31 százaléka jelezte, hogy 

kevesebbet dolgozott, mint általában szokott, elsősorban 
alacsonyabb státuszúak (egyenlőtlenségek növekedése)

 A teljes munkaidős foglalkoztatás 9 százalékkal volt alacsonyabb a 

második negyedévben, mint január–februárban

 Exploratív kutatás a vakcinációs hajlandóság magyarázataira; 

fókuszban a munkapiacon aktívak és a negatív munkapiaci 

érintettség 

 Kvalitatív fázis: a munkapiaci érintettség negatív hatása a 
vakcinációs hajlandóságra, de az egyelőre kisszámú szakirodalom 

megosztott ebben: kínai (Wang et al. 2020), izraeli (Dror et al. 2020), 
amerikai kutatások (Khubchandani et al. 2020)



Operacionalizáció I.

 munka-érintettség index: érintette-e elbocsátás, bércsökkentés, 

munkaidő-csökkentés, fizetés nélküli szabadság (27%)

 mentális hatás index: érintette-e elszigeteltség, kapcsolatok beszűkülése, 

bizonytalanság-érzés, otthoni konfliktusok

 jólét-percepció főkomponens: hogyan változott a háztartás anyagi 

helyzete az elmúlt évben; hogyan fog változni jövőre; szubjektív anyagi 

helyzet

 megbecsültség vs. kollektív relatív depriváció főkomponens: a hozzá 

hasonló embereket megbecsülik; megvan az érdekei megvédéséhez 

szükséges hatalma; megfelelő javadalmazást kap a munkájáért

 járvány-percepció főkomponens: hol tartunk a járvány lefolyását 

illetően; mennyire veszélyezteti a járvány a háztartásban élők 

életminőségét; tart-e attól, hogy valaki megfertőződik a háztartásban

 bizalom: mennyire bízik abban, hogy az állam megbízható és hatékony 

vakcinát képes kínálni a lakosság számára



Operacionalizáció II.
 szolidaritás főkomponens: nekem mindegy, hogy kit oltanak be az 

első körben, csak ne én legyek az; ha beoltatom magam, azzal a 

környezetemben élőket is védem; azzal, ha beoltatom magam még 

nem lesz kevesebb fertőzött vagy beteg az országban

 kormányzati ajánlás faktor: miniszterelnök, EMMI, tisztifőorvos 

javaslata ösztönözné-e, hogy beoltassa magát

 szakemberek ajánlása faktor: elismert szakemberek, orvosok, 

gyógyszerészek, virológusok, háziorvos és orvos ismerősök javaslata 

ösztönözné-e, hogy beoltassa magát

 ellenzéki szakpolitikusok, nemzetközi szervezetek (WHO, EU) ajánlása 

faktor

 tájékozódás vs. kifáradás index: milyen gyakran tájékozódik a 

járvánnyal, lehetséges védőoltásokkal kapcsolatos hírekről; ritkábban, 

vagy gyakrabban tájékozódik a járvánnyal, lehetséges 

védőoltásokkal kapcsolatos hírekről, mint tavasszal

 vakcináció: beoltatná-e magát egy Magyarországon engedélyezett 

koronavírus elleni vakcinával



Kik oltatnák be magukat? Bivariáns 

összefüggések

 az idősebbek,

 a magasabb társadalmi státuszúak

 a megbecsült, nem deprivált kérdezettek

 a rendszeresen tájékozódók, nem kifáradók

 akiket nem érintett a munkapiaci krízis (és a dolgozók szemben a 
munkanélküliekkel)

 akik súlyosnak érzik a járványt,

 a szolidáris kérdezettek, 

 akik bíznak abban, hogy az állam képes megbízható vakcinát kínálni 
az emberek számára,

 akik bíznak a szakemberek, a kormány, vagy az ellenzék szavában, 
ajánlásaiban,

 kormánypárti szavazók (58%) szemben az ellenzéki (35%) és bizonytalan 
szavazókkal (36%)



Lineáris regresszió, objektív változók

Beoltatná-e magát egy Magyarországon engedélyezett 

vakcinával? 

A munkapiacon aktívak

(N=720) R2=,07

Béta Sig.

nem ns. ns.

kor 0,17 0,000

társadalmi státusz ns. ns.

település mérete 1= Budapest -0,11 0,02

érintettség: munka/megélhetés -0,12 0,009



Lineáris regresszió, végső modell
Beoltatná-e magát egy Magyarországon engedélyezett vakcinával? 

A munkapiacon aktívak (N=720) R2=,413 Béta Sig.

nem ns. ns.

kor ns. ns.

társadalmi státusz ns. ns.

település mérete ns. ns.

megbecsültség/depriváció ns. ns.

szubjektív jólét ns. ns.

érintettség: mentális állapot ns. ns.

érintettség: munka/megélhetés ns. ns.

érintettség: egészségi állapot ns. ns.

pandémia-percepció ns. ns.

tájékozottság/kifáradás 0,12 0,045

bizalom a beszerzendő vakcinában 0,16 0,027

szolidaritás 0,23 0,000

pártpreferencia ns. ns.

kormányzati forrásokra hallgatna 0,24 0,000

szakemberekre hallgatna 0,27 0,000

ellenzékre hallgatna ns. ns.



Az útmodell



Következtetések

 A vesztesek útján a negatív munkapiaci érintettség 
megakadályozhatja az oltás felvételét

 Ezen az úton bizalmi válság alakulhat ki a 
szakemberekkel, vagy az állam képviselőivel szemben

 Ugyanakkor a járvány-percepció a bizalmi és 
attitüdinális faktorokon keresztül elvezethet az oltatáshoz

 A nyertesek útján nem a járvány súlyosságának 
érzékelése, hanem közvetlenül a szolidaritás és a 
bizalom (kormányzat, szakemberek, vakcina) ami fontos 
szerepet játszik az vakcinációs hajlandóságban.

 Hiteles tájékoztatás, összefogás, depriváció
megakadályozása/enyhítése (célzott munkapiaci 
támogatások), bizalom és szolidaritás megteremtése
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