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A négy célcsoport, mely érintett az EFOP 
2.2.2-es pályázatban:

A válaszadók 

24,4%-a 
valamilyen formában érintett* 

a fogyatékosság, 
pszichoszociális 
fogyatékosság, 

szenvedélybetegség által

2,3 %-a

Értelmi 
fogyatékos/

autista

Mozgássérült/ 
érzékszervi
fogyatékos

Szenvedély-
beteg

Pszicho- szociális
fogyatékos*

Minta

1000 fős reprezentatív minta (életkorra, 
nemre, iskolai végzettségre, lakóhely 
településtípusára)

A TÁRKI országos Omnibusz kutatásához 
kapcsolódva

Második adatfelvétel eredményei a 
három tervezett adatfelvételből

80%

60%

40%

20%

0

Max. 8 általános Szakiskola Érettségi Felsőfokú

0-2 jog 3-5 jog 6-8 jog
Az iskolai végzettség 

növekedésével az 
értelmi 

fogyatékos/autista 
célcsoport jogainak 

támogatottsága 
növekszik

80%

60%

40%

20%

0

18-39 40-59 60+

Jo
go

k 
tá

m
og

at
ot

ts
ág

a

Kor

0-2 jog 3-5 jog 6-8 jog

Az életkor változásával csekély 
mértékben változik az értelmi 

fogyatékos/ autista célcsoport jogainak 
támogatottsága* 

A válaszadók a vizsgált jogok közül átlagosan hány 
jogot biztosítanának a különböző célcsoportoknak?

Társadalmi elfogadás mérése
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A válaszadók érintettsége 
és a fogyatékos személyek 
jogainak támogatása 
közepes mértékben* 
mutat összefüggést 
mindegyik vizsgált 
célcsoport esetében.

A mozgássérült/érzékszervi 
fogyatékosok, és az értelmi 

fogyatékosok/autisták 
esetében a válaszadók 

csupán

fosztotta volna meg a 
csoportokat minden 

vizsgált jogától.

26 %-a 
tett volna így.

2,3-5 %-a

Kutatás a kiváltással érintett célcsoportokkal 
szembeni attitűdök alakulásáról (2019-es adatfelvétel)
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*Cramer's V = 0,204-0,328

Minél inkább érintkezik 
valaki személyesen a 
hétköznapjai során 
fogyatékos személyekkel, 
annál inkább ért egyet 
azzal, hogy 
gyakorolhassák a jogaikat.

Ezzel szemben a 
pszichoszociális fogyatékos 

és a szenvedélybeteg 
célcsoport esetében már a 

válaszadók

(0 = semmilyen jogot sem biztosítana, 8 = minden lehetséges jogot biztosítana 
az adott célcsoport tagjainak)

A négy célcsoporttal szembeni társadalmi 
attitűd felmérésére a fogyatékos 
személyeknek biztosítandó jogokról 
kérdeztük a válaszadókat.

A célcsoportonként 8 jogból kialakított 
összetett mutató méri, hogy a válaszadók a 
felsorolt jogok közül átlagosan hányat 
biztosítanának az adott célcsoportnak.

*Saját maga és/vagy családtagja 
és/vagy tágabb környezete által

1. házasság
2. gyermeknevelés
3. önálló 
pénzkezelés

7. szavazati jog
8. nyílt 
munkaerőpiaci 
munkavégzés

4. mobilitás
5. egészségügyi 
szolgáltatás
6. integráció

A válaszadók részéről a 
vizsgált célcsoportok 

elfogadása elsősorban az 
értelmi fogyatékos/autista 

és mozgássérült/
érzékszervi fogyatékos 
célcsoportok irányába 

magas.
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* a vizsgált célcsoportok közül az ábrán az értelmi fogyatékos/autista 

személyek kerültek kiemelésre, mert a jelenlegi kiváltási időszakban 

arányaiban ők a leginkább érintettek.*pszichiátriai betegek


