
A vá lsá gkezelő  álápjő vedelem 
ismertse ge e s tá mőgátőttsá gá áz I. 
kerü letben 
 

A Budavári Önkormányzat 2020. július 8. és 11. között felmérte a ZRI Závecz Reseach 

Zrt. segítéségével a koronavírus-járvány alatti egyik legfontosabb intézkedésének, a 

válságkezelő alapjövedelem ismertségét és támogatottságát.  

A kutatás a kerületre nézve reprezentatív, 300 fős mintán, telefonos módszerrel 

készült. Különösen figyeltünk arra, hogy a kérdések objektív formában legyenek 

feltéve, ne legyenek sugalmazók – ennek bizonyítására lentebb a feltett kérdéseket 

is megtekinthetik. 

Összességében azt láthatjuk, hogy a válságkezelő alapjövedelem támogatottsága 

egyértelmű a kerületben. Az intézkedésről a válaszadók nagyjából fele (47%) hallott, 

viszont a megkérdezettek négyötöde (79%) tartja a bajba jutottak számára 

megfelelő segítségnek a válságkezelő alapjövedelmet, és az összes megkérdezett 

82%-a támogatja, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítson valamilyen juttatást 

a leginkább rászorulóknak.  

Érdekesség, hogy ezt nem befolyásolja a pártpreferencia: a kormánypárti szavazók 

nagyjából 80%-a is szimpatizál az intézkedéssel, hasonlóan az ellenzék 

támogatóihoz. A két, 300 fős mintán mérhető támogatottságú ellenzéki párt, a 

Momentum és a DK szavazói között is 80% feletti volt. És bár e tekintetben 

megjegyeznénk, hogy a kis elemszám miatt a hibahatár nagyobb lehet, mivel 

komoly megoszlás sem nem, sem életkor, sem iskolai végzettség tekintetében nem 

figyelhető meg, elmondható, hogy a válságkezelő alapjövedelem támogatottsága 

lényegében egyöntetű az I. kerületben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Részletes eredmények: 

1. Hallott Ön arról, hogy az I. kerületi önkormányzat a koronavírus-járvány idejére 

válságkezelő alapjövedelmet vezetett be a kerületben? 

 

 

 

hallott nem hallott 

ÖSSZESEN 47 53 

NEME 
férfi 44 55 

nő 49 51 

ÉLETKOR 

18-39 éves 36 64 

40-59 éves 52 48 

60 éves vagy idősebb 53 47 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

alapfokú 45 55 

középfokú 33 67 

felsőfokú 54 46 

PÁRTPREFERENCIA 

Fidesz-KDNP-szavazó 33 67 

ellenzéki szavazó 40 60 

pártnélküli 66 34 

 

47%
53%

Hallott-e a válságkezelő alapjövedelemről?

Hallott

Nem hallott



2. A válságkezelő alapjövedelem azt jelenti, hogy az önkormányzat 100 ezer forintra 

egészítette ki azoknak a kerületi lakóknak a havi bevételét, akiknek a 

veszélyhelyzet alatt nem érte el a jövedelme ezt az összeget. Ön szerint ez megfelelő 

segítség az önkormányzat részéről a bajbajutottaknak vagy nem? 

 

  

megfelelő 

segítség 

nem megfelelő 

segítség 

nem tudja 

ÖSSZESEN 79 11 10 

NEME 
férfi 77 9 14 

nő 81 12 7 

ÉLETKOR 

18-39 éves 89 9 2 

40-59 éves 77 17 6 

60 éves vagy idősebb 73 9 18 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

alapfokú 72 3 25 

középfokú 82 7 11 

felsőfokú 80 13 7 

PÁRTPREFERENCIA 

Fidesz-KDNP-szavazó 70 16 14 

ellenzéki szavazó 78 11 11 

pártnélküli 89 10 1 

ISMERET hallott róla 89 6 5 

79%

11%
10%

Megfelelő segítség-e a válságkezelő alapjövedelem 
a rászorulóknak?

Megfelelő

Nem megfelelő

Nem tudja



nem hallott róla 70 16 14 

 

3. Ön támogatja vagy sem azt, hogy az önkormányzat a továbbiakban is biztosítson 

feltétel nélküli juttatást a leginkább rászorulók számára? 

 

  támogatja nem támogatja 

nem tudja 

ÖSSZESEN 82 13 5 

NEME 
férfi 85 12 3 

nő 81 14 5 

ÉLETKOR 

18-39 éves 86 11 3 

40-59 éves 81 19 10 

60 éves vagy idősebb 80 11 9 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG 

alapfokú 90 10 0 

középfokú 91 7 2 

felsőfokú 78 16 6 

PÁRTPREFERENCIA 

Fidesz-KDNP-szavazó 79 17 4 

ellenzéki szavazó 78 14 8 

pártnélküli 90 9 1 

82%

13%
5%

Támogatja-e feltétel nélküli juttatások 
folyósítását a rászorulók számára a  jövőben? 

Támogatja

Nem támogatja

Nem tudja



ISMERET 
hallott róla 85 8 7 

nem hallott róla 80 17 3 

 

4. Ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, ön melyik pártra szavazna? 
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