
Kérdőíves kutatás szakmai összefoglalója.

A Peer Act projekt  fontos vállalása,  hogy a projekt  eredményeit  az érintettek  véleményét
megismerve, valós igényekre építi. Ezért fontos része a projektnek a fogyatékossággal élők
körében  elvégzett  kérdőíves  vizsgálat,  mellyel  alapvetően  3  fő  területről  kívántunk
következtetések levonására alkalmas információkat gyűjteni:

 Utazási  szokások,  illetve  a  fogyatékossággal  élők  fogyasztási  szokási  az  utazásaik
során

 A fogyatékossággal élők véleménye az akadálymentes turizmus helyzetéről.
 Milyen hatással van a turisztikai aktivitás a célcsoport tagjainak az életminőségére, és

szubjektív boldogságérzetére.

A  kutatási  kérdőívet  valamennyi  partner  bevonásával  véglegesítettük,  és  2018  decemberi
spanyolországi projekttalálkozón határoztuk meg a kutatás pontos menetét. A konkrét kutatást
2019 tavaszán kezdték meg a partnerek, és szeptemberben zárult. A kutatási projekt elem a
magyar partner feladatai között szerepelt, aki egyetemi szakmai partnereinek a bevonásával
valósította  meg  a  feladatot.  Ezért  a  koncepció  az  volt,  hogy  Magyarországon  lenne  egy
nagyobb sokaság megkérdezve (200fő) és a partnerek vállalása alapján minden országból 30-
30 fő kerülne bevonásra a kutatásba.  Ennek megfelelően a kutatás  alapját  jelentő  magyar
minta 262 fős, mely eredményeihez viszonyítjuk a többi országok kislétszámú vizsgálatának
az eredményeit.Fontos szempont volt, hogy a kutatásba sok féle fogyatékossággal élő személy
legyen bevonva. Ezt sikeresen oldották meg a partnerek. Erről tanúskodik az 1a. és az 1b.
ábra. 

1a. ábra: A magyar válaszadók fogyatékosság szerinti eloszlása
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1b. ábra: A többi projektpartner válaszadóinak fogyatékosság szerinti megoszlása
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A  résztvevők  korosztályi  összetételénél  is  figyelmet  fordítottak  arra,  hogy  minden
korosztályból kerüljenek be a vizsgálatba (2.ábra). De a részletes kutatási anyagból jól látszik,
hogy valamennyi demográfia mutató a bevont személyek sokszínű összetételét támasztja alá.
Így a családi állapot; legmagasabb iskolai végzettség; lakhatási forma; és a gazdasági aktívitás
vizsgálata is azt támasztotta alá, hogy jól tükrözik a megkérdezettek a célcsoport egészének a
az összetételét.

2. ábra: a vizsgálatba bevont személyek életkori megoszlása

Életkor szerinti megoszlás
Életkor/
Ország

Spanyo
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t
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t

Magya
r

18-25 év 1 9 8 0 20%
26-35 év 0 10 8 12 13%
36-50 év 13 11 6 12 48%
50-65 év 8 3 8 7 14%

66 év felett 0 1 2 2 5%
összesen 22 34 32 33 262

A magyar kitöltők kicsivel több, mint háromnegyede (68,7%) fogyatékossággal született, míg
kicsivel kevesebb, mint egyharmada (31,3%) nem születése óta él együtt fogyatékosságával.
Ettől lényegesen csak a spanyol adatok térnek el, ahol jóval többen voltak azok, akik nem
fogyatékossággal születtek, és időközben váltak azzá.

1. A fogyatékossággal élők utazási szokásai

A fogyatékossággal élők leggyakrabban a következő nehézségekkel találják szembe magukat:
közlekedési  nehézségek,  vendéglátóipari  egység  használatának  nehézségei,  szálláshely
használatának  nehézségei,  sportolási  nehézségek,  vonzerő  felkeresésének  nehézsége,  és
kommunikációs  nehézségek.  A válaszadók  mindössze  4%-a vallotta  azt,  hogy semmilyen
nehézséggel  nem  találkozik  a  hétköznapokban.  A  nemzetközi  összehasonlításban  látható,
hogy a német válaszadók jelezték a legtöbb nehézséget. Mivel nyilvánvalóan nem náluk a
legrosszabb az akadálymentesítés helyzete, ezért ez inkább azzal magyarázható, hogy jobban
tisztában vannak a jogaikkal és magasabbak az elvárásaik.

A megkérdezettek több,  mint kétharmada használ segédeszközt a turisztikai célú utazásai
során. Azok,  akik igennel válaszoltak a kérdésre, a következő válaszokat adták arra, hogy
milyen  segédeszközt  használnak:  a  többség  a  segítő  személyt  jelölte  meg,  a  magyar



válaszadóknál sokan kerekesszékre szorulnak,  őket követik azok, akik valamilyen jellegű bot
segítségével  utaznak,  majd  akik  hallókészüléket  vagy  mobiltelefont  (applikációk,  melyek
segítik a tájékozódást, kommunikációt) használnak, végül érkeztek még elszórtan válaszok a
vakvezető kutyára, művégtagra, gyógycipőre és a szemüvegre is. Érdekes nemzetek közötti
különbség, hogy a horvát és magyar válaszadók nem említették meg a segítő személyt, míg a
másik 3 ország esetében ez volt a leggyakoribban megemlített kategória. 

A következő két kérdés azt vizsgálja, hogy a hazai fogyatékkal élők utaztak-e külföldre 2018-
ban,  és  ha  igen,  akkor  hányszor.  Arra  a  kérdésre,  hogy  2018-ban  utaztak-e  külföldre,
nagyjából  fele-fele  arányú  válaszok  érkeztek.  Ez  alól  csak  a  spanyol  válaszadók  voltak
kivételek,  akik döntően csak belföldi  nyaralást  vettek  igénybe.  Az előző kérdésre igennel
válaszolóknak  arra  is  választ  kellett  adni,  hogy ha  utaztak  külföldre  2018-ban,  akkor  ezt
hányszor tették meg. Az eredmények a következőképpen alakulnak: akik utaztak külföldre
2018-ban, azoknak a zöme mindössze egyszer, vagy  kétszer, és csak elenyésző része utazott
háromszor vagy többször. Meg kell állapítanunk, hogy ez nem tér el a nem fogyatékossággal
élő lakosok utazási szokásaitól sem.

A kitöltőknek a következő körben arra kellett felelniük, hogy az elmúlt öt évben utaztak-e
külföldre, és ha igen, akkor hányszor. A spanyol válaszadók 2/3-a  és horvát válaszadók ½-e
nem utazott a kérdéses időszakban külföldre. A Többi ország eseténem csak kb. 1/3 volt az
aránya a nemutazóknak, és a többség egyszer, kétszer vagy többször is részt vett  külföldi
utazáson.   

A  következő  kérdés  azt  vizsgálta  meg,  hogy  a  kitöltők  2018-ban  utaztak-e  belföldön
turisztikai céllal. A országonként a  válaszadók 70 és 90%-a között alakult az utazásban részt
vevők aránya. Ez alól csak a spanyolországi válaszadók tértek el, akiknél alig több mint a fele
vett részt az előző évben belföldi turisztikai célú utazáson. 

Összegezve  megállapíthatjuk,  hogy a  fogyatékossággal  élő  emberek  ugyanolyan  mértékbe
bekapcsolódnak  a  hazai  és  a  nemzetközi  turizmusba,  mint  a  nem  fogyatékossággal  élő
honfitársaik. Az utazási gyakoriságaikban nincsen lényeges eltérés. 

Ha az akadálymentes turizmus erősítését célozzuk meg akkor fontos azt tudnunk, hogy mi
tartja vissza azokat akik nem mernek utazni. Ezért irányult arra a következő kérdés, hogy ha
nem utaznak a megkérdezettek, annak mi az oka. A magyar kitöltők körében a legfőbb indok
egyértelműen a pénzhiány (25%) volt. Ezt követte a segítő személy hiánya (15,7%), a társaság
hiánya  (10,2%).  Ezen  kívül  a  megkérdezettek  félnek,  hogy  nem  az  ígéreteknek  és/vagy
szükségleteknek  megfelelő  akadálymentesítést  kapják  az  utazás  során  (9,7%),  s  döntő
tényezőként van jelent a nyelvtudás hiánya és az, hogy körülményesnek tartják az oda-vissza
utat (9,3-9,3%). A válaszadók egy része fél az új helyzetektől (7,4%), van, aki időhiány miatt
dönt  az  otthon  maradás  mellett  (6%),  és  olyan  is  akad,  akinek  egyszerűen  az  egészségi
állapota nem teszi lehetővé az utazást  (4,2%). Néhányan azzal  indokolták,  hogy otthon is
szerezhetnek utazási tapasztalatot az internet és a technika segítségével (2,3 %), illetve volt,
aki  a  közlekedési  nehézségekre  hivatkozott  (0,9  %).  A  pénzhiány  a  horvát  válaszadók
esetében még erőteljesebb indok volt (több mint 80%), de minden országnál ez az ok volt a
legfontosabb.(3.ábra)



3.ábra: A nem utazás okainak a megoszlása
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A fogyatékkal élők számára feltett következő kérdés azt vizsgálta, hogy kikkel szoktak együtt
utazni.  A  legtöbben  egyértelműen  azt  válaszolták,  hogy  családdal  szoktak,  ettől  jóval
lemaradva  a  következő  legnépszerűbb  válasz  a  házastárssal  volt,  majd  a  barátokkal,
rokonokkal kategória  következett.  Ez utóbbi kategória az olasz válaszadóknál megelőzte a
„családdal szoktam” választ. 

A következő  kérdésben az  került  felmérésre,  hogy a  turisták  milyen  forrásból  fedezik  az
utazásuk költségeit. Fontos megállapítás, hogy a válaszadók fele saját jövedelemből ki tudja
fizetni a költségeket, 20-40%-uk a családjuk segítségével, illetve valamilyen támogatás (pl.
civil  szervezet)igénybevételével.  (Ez  utóbbi  különösen  gyakori  volt  a  horvát  válaszadók
körében, de ennek okait nem tárta fel a vizsgálat.)

Régi szakmai kérdés, hogy milyen programokon szeretnek részt venni a fogyatékossággal élő
turisták.  Kutatásunk szerint kevesebb mint 20%-uk igényli  a kifejezetten fogyatékossággal
élőknek szóló programokat. Ennél többen vannak akik szívesebben választják az integrációs
programokat.  De  a  legtöbb  válasz   mégis  arra  érkezett,  hogy  nem  kimondottan
fogyatékossággal  élőknek  szóló  programokon  szeretnek  részt  venni  a  válaszadók.  A
magyarok és olaszok  esetében ez meghaladta a 2/3-ot.



A kedvelt  turisztikai  termékek felől  közelítve azt is  vizsgáltuk,  hogy milyen programokat
részesítenek előnyben utazásaik során a fogyatékossággal élő turisták. Több választ is meg
lehetett jelölni a kitöltés során. A magyar válaszadók a legnépszerűbb programnak a kulturális
(60,2%), a természetközeli (55,6%) és a városnézés (50,4%) nyilvánult. Többen szavaztak a
wellnessre (43,6%), a gasztronómiai (40,6%) és a rokon- és barátlátogatásra (23,3%). Ezen
kívül  érkeztek  még  válaszok  a  vásárlásra  és  az  aktív  programokra  (13,5-13,5%).  Sokban
hasonlít erre a többi országból érkezett válaszok eredménye.(4.ábra)

4.ábra:Milyen programokat részesít előnybe az utazásai során?

Kult
ur

áli
s

Gas
ztr

on
óm

iai

W
ell

ne
ss

Gyó
gy

Aktí
v (

sp
or

t)

Term
és

ze
tkö

ze
li

Vás
árl

ás

Váro
sn

éz
és

Rok
on

- é
s b

ará
tlá

tog
atá

s
0

10

20

30

Milyen programokat részesít előnyben utazásai során? 
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Összegezve az eddigieket leszögezhetjük, hogy nincsen éles különbség az egészségesen és a
fogyatékossággal  élő  emberek  utazási  szokásaik  között.  Ugyanolyan  érdeklődés  által
motiváltan, ugyanolyan gyakorisággal vesznek részt a turizmusban. nem igényelnek egyedi
„fogyatékos” programokat és kínálatot, de szeretnék ha a meglévő attrakciók és szolgáltatások
egyenlő esélyű elérhetősége biztosított lenne a számukra is. 

3. Az akadálymentes turizmus helyzetének a megítélése az érintettek szemszögéből. 

Egy attitűdvizsgálat keretében arra kerestük a választ, hogy a célcsoport tagjai hogyan ítélik
meg az akadálymentes turizmus helyzetét. A kutatás során 1-től 10-ig terjedő Likert-skálán
kellett egyetértésük mértékét kinyilvánítani összesen 11 állítással kapcsolatban (1: egyáltalán
nem értenek egyet az adott állítással; 10: teljes egyetértés). 

Az első állítás arra irányult, hogy a kitöltők szerint javulnak-e hazájukban az akadálymentes
turizmus lehetőségei. A válaszokban viszonylag magas egyenlőtlenség található, nincs teljes
egyetértés a kérdésben. A legnagyobb választási számot a magyar válaszadóktól az 5-ős és a



6-os kapott, azaz kb 1/3-uk nem kívánta minősíteni a helyzetet. A többi válasz megoszlása
hasonló  volt  az  itt  bemutatott  többi  országból  kapott  eredményekkel.  A  kapott  válaszok
alapján nem mondhatjuk azt ki sem azt, hogy az érintettek véleménye szerint folyamatosan
javulnak az akadálymentes turizmus feltételei, sem azt, hogy a turisztikai szolgáltatók egyre
felkészültebbek és nyitottabbak a fogyatékossággal élő vendégek fogadása területén. (5.ábra)

5.ábra:A hazánkban folyamatosan javulnak az akadálymentes turizmus lehetőségei kérdésre
adott válaszok megoszlása.
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Fontos  kérdés  az  is,  hogy  a  társadalmi  környezet  mennyire  elfogadó  az  akadálymentes
turizmusban  érintett  fogyatékossággal  élő  emberekkel  szemben.  Erre  irányult  annak  az
állításnak  a  vizsgálata,  hogy  „a  hazai  társadalom  egyre  toleránsabb  és  nyitottabb  a
fogyatékossággal  élőkkel  szemben”.  Azt  vártuk,  hogy  az  elmúlt  évtizedek  szakpolitikai
döntései és ezek gyakorlati hatásai miatt pozitív képet kapunk. Sajnos az eredmények nem
támasztják  ezt  alá.  A  válaszok  70-80%a  a  4-es  és  7-es  tartományban  található(enyhe
elutasítás, vagy enyhe egyetértés). Azok aránya akik határozottabban egyetértettek ezzel (8, 9,
és 10-es skálaérték) egyrészt kevés, másrészt pont ugyanennyien határozottan elutasították az
állítás elfogadását (1,2 és 3-as skálaérték). 

Tekintettel arra, hogy valamennyi országban a mozgásszervi fogyatékossággal élők képezik a
legnagyobb csoportot az érintettek között, ezért két konkrét kérdéssel vizsgáltuk az ő speciális
problematikájukat.  Az első állítás  az volt,  hogy ha a vizsgált  országban a vonatokra és a
távolsági  buszokra  fel  lehetne  jutni  kerekesszékkel,  akkor  több  mozgássérült  utazna.  Az
állítással a kitöltők nagy része egyetért,  a három felső skálára (8-10-ig) több mint 50%-os
válaszadási arány érkezett. Az egyet nem értők csak kis %-ban oszlanak el az alacsonyabb
skálák  között.  Ez  jelzi  a  nem  mozgásszervi  fogyatékossággal  élők  sorstársaik  iránt
megnyilvánuló empátiáját is. 

A  következő  állítás  arról  szólt,  hogy  ha  lennének  legalább  a  városokat  körülvevő
parkerdőkben, kerekesszékkel járható turistautak, többen mozdulnának ki a mozgássérültek
közül. Az előző állításhoz hasonlóan itt is nagy az egyetértés az állítással, a kitöltők több,



mint 50%-a szavazott a felső három skálára (8-10-ig). Az alsóbb skálákra érkező eredmények
csak elszórtak, egyik sem jelentős. 

Az akadálymentesítést igénylők számára fontos az ezzel kapcsolatos megfelelő információhoz
való hozzáférés, hiszen ezzel nagyban megkönnyíthető a tervezett utazási program előzetes
kialakítása. Ezért azt az állítást is megvizsgáltuk, hogy ha lenne egy megbízható internetes
gyűjtemény  kerekesszékkel  is  bejárható turistautakról,  akkor  többen  választanának-e
természetben tölthető utazást. A válasz egyértelmű, a válaszadók több, mint fele a felső három
skálára szavazott.  A válaszadók négyötöde gondolja úgy, hogy többen választanának ilyen
jellegű utazást, ha lenne erről elérhető információ.

Mint az a kérdőív korábbi kérdéseiből már kiderült, a fogyatékossággal élők utazási szokásai
és az ezzel kapcsolatos motivációi nem térnek el jelentősen az egészséges emberekétől. Az
eltérés  nem a  szándékból,  hanem a  hozzáférés  lehetőségéből  adódik.  Ezt  szerettük  volna
igazolni azzal is, hogy olyan tevékenységre is rákérdeztünk, ami megítélésünk szerint eléggé
távol eshet a fogyatékossággal  élők tevékenységével  kapcsolatban kialakult  sztereotípiától.
Arra az állításra, hogy az extrém sportok, tevékenységek vonzanák a fogyatékossággal élőket,
ha  megfelelő  technikai  biztosítást  és  kísérőt  kapnának,  a  következő  válaszok  érkeztek:  a
magyar válaszadók egyötöde teljes mértékben egyetért azt állítással, s az összes kitöltő több,
mint kétharmada ért egyet valamilyen szinten. Az egyet nem értők aránya körülbelül 20%,
míg  a  kényelmi  középérték  8,8%-ot  kapott.  Hasonlóan  nagy  a  egyetértők  aránya  a  többi
ország  esetében  is,  ami  szintén  azt  igazolja,  hogy  megfelelő  akadálymentesítés  esetén  a
turizmus valamennyi szolgáltatása iránt lenne kereslet a fogyatékossággal élők részéről.

A  következő  állítás,  eltérően  az  előzőktől,  nem  tartalmaz  teljes  egyetértést,  a  válaszok
megoszlás  szempontjából  igen  különbözőek.  Az  állítás:  az  embereket  zavarja,  ha  a
fogyatékossággal élőkkel integrált helyen kell tölteniük a nyaralásukat. A magyar válaszadók
esetében  a  legmagasabb  értéket  16,5%-kal  a  kényelmi  középérték  kapja,  a  legtöbben
átlagosként értékelik ezt. 36,3%-a a válaszadóknak inkább az egyet nem értésre szavazott,
míg  47,2%-a  a  válaszadóknak  inkább  az  egyetértésre.  Ez  alapján  elmondható,  hogy  a
fogyatékkal élők átlagosan inkább azt gondolják, hogy zavarják az embereket. Ettől kissé jobb
a kép a másik 4 országban lezajlott vizsgálat eredményiben. (6. ábra).

6.ábra: „Az embereket zavarja, ha a fogyatékossággal élőkkel integrált helyen kell tölteniük a
nyaralásukat” állítással kapcsolatos válaszok megoszlása.
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4. A  turizmus  hatása  a  célcsoport  tagok   életminőségére,  és  szubjektív
boldogságérzetére.

A turizmus  és  életminőség  kapcsolatának  vizsgálata  több  országban  is  a  turizmuskutatás
fontos kérdései közé tartozik.   Fogyatékossággal élők esetében azonban erre nem fordítódott
eddig  kellő  figyelem.  Pedig  szerintünk az  leszögezhető,  hogy  az  ő esetükben  különösen
fontos,  hogy  az  egyéb  hátrányokat  kompenzálva  a  turizmus  is  hozzájáruljon  az
élményszerzéshez, az életminőség javulásához és a szubjektív boldogságérzet kialakulásához.
Így  vélekedik  erről  a  megkérdezettek  döntő  része  is.  A  kérdéskörben  feltett  állításokkal
rendkívül magas az egyetértés aránya. Az első állítás az volt, hogy „az életem fontos része a
turizmus”. A spanyol válaszadók kivételével mindenhol közel 50% volt azok aránya, akik az
egyértelmű egyetértést jelentő 8, 9 vagy 10-es skálaértéket választották. Kimagaslóan nagy
volt a német válaszadók által megjelölt 10-es skálaérték száma (12db.). 

Hasonló volt az elfogadottsága annak az állírtásnak, hogy „a turizmus jelentősen befolyásolja
a jó közérzet  kialakulását”.  Ennél  a  kérdésnél  a  magyar  válaszadók produkáltak  kiugróan
magas eredményt 66%-os elfogadással.

A legnagyobb egyetértés azzal az állítással kapcsolatban volt, hogy a „turizmusban szerzett
élményeim boldogabbá tesznek”.  A spanyol  válaszadók kivételével(akik  egyébként  kisebb
mértékben kapcsolódtak be a turisztikai tevékenységbe mint a többi országbeli megkérdezett)
a megkérdezettek fele nagyon erősen (9 és 10-es érték) egyetért  ezzel (7.ábra).  A magyar
válaszadók esetében a legerőteljesebb az elfogadása. Összesen a ¾-ük egyértelműen egyetért
az állítással. (10-es 40,5%, 9-es 15,1%, 8-as 19%)

7.ábra:  A  „turizmusban  szerzett  élményeim  boldogabbá  tesznek”  állításra  adott  válaszok
megoszlása.
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A turizmusban szerzett élményeim boldogabbá tesznek 
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Arra az állításra, hogy a turizmus javítja a más emberekkel való kapcsolataikat, a válaszadók
a következőképpen válaszoltak: majdnem egyharmada az összes kitöltőnek teljes mértékben
egyetértett  az állítással.  Az egyetértők aránya (tehát  azok akik 6-os vagy nagyobb értéket
választottak) több mint 80%-os. 

A téma vizsgálata szempontjából fontos kérdés az is, hogy a kérdőívet kitöltő fogyatékkal
élők tapasztaltak-e már utazásaik során diszkriminációt a fogyatékosságuk miatt. Sajnos még
mindig nagy azoknak a száma akik rossz tapasztalatokkal térnek haza utazásaikból. A magyar
és a német válaszadók esetében ez meghaladta a 40%-ot, míg a többieknél 30% körül alakult
az  arány.   A  németek  kiugróan  elégedetlenek  voltak  a  közlekedési  eszközök
akadálymentesítésével, míg a magyar válaszadók közül többen jelezték az akadálymentes wc-
k hiányát. (Más országból ez a probléma nem merült fel)

A következő kérdésben a kitöltőknek tapasztalataik alapján arra kellett választ adniuk, hogy
melyik országok példáját lenne érdemes követni a fogyatékossággal élők turizmusának terén.
A kérdésre több válasz is meg lehetett adni. A megkérdezettek jelentős része nem tudott vagy
nem akart válaszolni a kérdésre. A válaszok nagy szóródást mutattak, nem eredményezte a
kutatás  egy-egy  ország   egyértelmű  kiugrását.  A  legnépszerűbb  válaszok  között  volt
Németország,  Ausztria,  Skandinávia,  Spanyolország  és  Anglia.  Spanyolországban  sokan
hozták  fel  példának  a  lekerekített  padkákat,  a  rámpákat,  illetve  a  turisztikai  látnivalók
megfelelő  akadálymentesítését,  Németországban  pedig  a  közösségi  közlekedés
akadálymentesítését  dicsérték.  (Érdekes  módon  ezzel  a  német  válaszadók  meglehetősen
elégedetlenek voltak.)

Az  utolsó  tartalmi  kérdés  arra  irányult,  hogy  a  megkérdezettek  hajlandóak  lennének-e
önkéntesként segíteni a fogyatékossággal élők utazását és turisztikai tevékenységeit. A kérdés
a  Peer  Act  projekt  célja  szempontjából  is  fontos,  hiszen  a  projekt  a  peer  to  peer
segítségnyújtáshoz kíván módszertant és oktatási anyagot kidolgozni. (8.ábra)

8.ábra:A „hajlandóak lennének-e önkéntesként segíteni a fogyatékossággal élők utazását és
turisztikai tevékenységeit” kérdésre adott válaszok megoszlása.
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Igen Nem

Örömteli, hogy a vártnál is pozitívabb eredmény született.  A válaszadók minden országban
50% felett választották az igent, Magyarországon és Olaszországban a segíteni akarók száma
elérte a 2/3-ot. Így egyértelműen megállapítható, hogy az akadálymentes turizmus esetében a
peer to peer segítés iránt nagyon nagy a nyitottság a fogyatékossággal élők körében.

A kutatás részletes adatai elérhetők a függelékben illetve a projekt honlapján:www………


