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Bevezetés 

 

Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a 

kérdésekre kapott válaszok százalékos megoszlását az összes 

kérdezett körében. 

A megoszlásokat az összes megkérdezett arányában adjuk 

meg, tehát mindenhol feltüntetjük a "nem tudom"-mal felelők, 

illetve az egyéb okból keletkező válaszhiányok gyakoriságát is. 

Egyes kérdéseket azonban a megkérdezettek csak bizonyos 

körében kellett feltenni. Ezt a körülményt az adott esetekben 

jelezzük. Ilyenkor a százalékok a megkérdezettek szóban forgó 

körére vonatkoznak. 

A kerekítés miatt a százalékok összege eltérhet a 100-tól. Ha 

egy válaszlehetőséget senki sem választott, az adat helyén "-" 

jel szerepel. Ha viszont kevesebb, mint fél százalék élt egy 

adott válaszlehetőséggel, ennek gyakoriságát "0"-val jelöltük. 

 

A felmérés időpontja: 2010. június 15-21. 
A megkérdezettek száma: 2000 fő. 
A felmérés módszere: telefonos megkérdezés. 
A megkérdezettek a magyarországi 18 év feletti felnőtt lakosságát 
reprezentálják. 
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A minta megoszlása 

 

 % 

Nemek szerint  

férfi 47 

nő 53 

Életkor szerint  

18-29 év 19 

30-39 év 21 

40-49 év 11 

50-59 év 23 

60 év felett 26 

Legmagasabb iskolai végzettség szerint  

8 általánosnál kevesebb 1 

8 általános 30 

szakmunkásképző 26 

érettségi 29 

diploma 14 

Településtípus szerint  

Budapest 17 

megyeszékhely 17 

város 32 

község 33 

Régiók szerint  

Budapest 17 

Pest 9 

Közép-Dunántúl 10 

Nyugat-Dunántúl 11 

Dél-Dunántúl 10 

Észak-Magyarország 15 

Észak-Alföld 17 

Dél-Alföld 11 
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1. Ön egyetért, vagy nem ért egyet azzal, hogy az Olimpia Budapestre 
hozatala Magyarország történelmének egyik legnagyobb sikere lenne? 

 

 

%-os megoszlás 2007 2010 

egyetért 79 77 

nem ért egyet 17 18 

nem tudja, nem válaszol 4 5 

nem válaszol 1 0 

 

2. Ön egyetért, vagy nem ért egyet azzal, hogy Budapest 2011-ben megpályázza a 
2020-as Olimpiát? 

 

%-os megoszlás 2007 2010 

egyetért 77 70 

nem ért egyet 21 26 

nem tudja, nem válaszol 2 4 

nem válaszol 0 0 

 

3. Jelenleg a magyar társadalom igen megosztott. Ön alkalmasnak tartja-e vagy 
nem tartja alkalmasnak egy hazai olimpia megrendezésének kérdését arra, 
hogy nemzeti egységet teremtő téma legyen? 

 

%-os megoszlás 2007 2010 

alkalmasnak tartja 53 54 

nem tartja alkalmasnak 38 35 

nem tudja, nem válaszol 9 10 

nem válaszol 0 1 
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4. Elkészült az Olimpia Törvény tervezete. Ha ezt az összes parlamenti párt 
elfogadná, biztosított lenne, hogy az Olimpia ügye ne legyen kitéve a napi 
politikai csatározásoknak. Ön szükségesnek tart vagy nem tart szükségesnek 
egy ilyen törvényt? 

 

%-os megoszlás 2007 2010 

szükségesnek tart 73 66 

nem tart szükségesnek 21 26 

nem tudja, nem válaszol 5 8 

nem válaszol 0 0 

 

 

5. Ön támogatná személyi jövedelem adójának 1 százalékával a 2020-as Olimpia 
megrendezését? 

 

%-os megoszlás %-os megoszlás 2010 

igen 47 53 

nem  26 38 

nem adózik 24  

nem tudja, nem válaszol 3 8 

nem válaszol 0 0 
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6. Most felolvasok néhány állítást, melyek egy hazánkban rendezendő olimpiával kapcsolatban lehetséges 
vélekedéseket írnak le. Kérem, mondja meg, hogy Ön mennyire ért egyet vagy nem ért egyet ezekkel az állításokkal! 

 

%-os megoszlás 

teljes 
mértékben 

egyetért 

inkább 
egyetért 

is-is 
inkább 
nem ért 
egyet 

egyáltalán 
nem ért 
egyet 

nem tudja, 
nem 

válaszol 

átlagpont
1
 

2007 

átlagpont 

2010 

Az olimpia serkenti a turizmust, ami jó lesz a vidéknek is. 54 24 13 3 4 1 81 81 

Az olimpia szervezése javítani fogja a közlekedési 
viszonyokat, mert kikényszeríti és felgyorsítja az 
infrastruktúra fejlesztését. 

40 28 17 6 7 2 77 72 

Az olimpia sok új munkahelyet teremt majd. 42 23 20 8 6 1 72 72 

Egy hazánkban megrendezett olimpia növelné az ország 
gazdasági, politikai és kulturális súlyát a régióban, így 
hosszútávon biztosított lenne az ország régiós vezető 
szerepe. 

34 29 22 7 7 2 72 69 

Az olimpia jótékony hatással lesz a magyar társadalom 
gondolkodására és jövőbe vetett hitére. 

28 26 26 9 8 2 66 65 

Egy Budapesten rendezett olimpia a vidék fejlődésére is 
pozitív hatással lesz. 

32 23 21 11 11 2 66 64 

Az olimpia sokkal inkább országfejlesztési program, mint 
sportesemény. 

18 21 37 11 12 2 58 55 

Az olimpia szervezésével csak néhány vállalat jár jól, az 
országnak kevés haszna lesz belőle. 

16 15 29 16 20 3 45 48 

Magyarország súlyos hátrányba kerülne, ha a régióban 
először Prága rendezne olimpiát. 

14 10 29 17 22 9 43 44 

                                                   
1 Az 1-5 tartó skálán felvett adatokat egy 0-100 fokú skálává alakítottuk át a következőképpen: 1=0, 2=25, 3=50, 4=75, 5=100 
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7. Ön szerint az Olimpia megpályázásának mi a legfőbb akadálya? Most ismét 
felsorolok néhány állítást. Kérem, mondja meg, hogy Ön mennyire ért egyet, 
vagy nem ért egyet ezekkel az állításokkal. 

 

 
átlagpont 

2006 

átlagpont 

2010 

válaszolt- 
2010 

(%) 

A gazdasági helyzet nem engedi meg, hogy pályázzunk. 62 68 97 

A lakosság többsége nem akarja, hogy az olimpia 
megrendezésére pályázzunk. 

43 47 95 

A kormány és az ellenzék szembenállása miatt hiúsul 
meg a pályázat. 

52 46 95 

A főváros vezetése miatt hiúsul meg a pályázat. 37 41 93 

A vidék nem támogatná a pályázatot. 40 41 96 

A MOB vezetése miatt hiúsul meg a pályázat. 31 31 93 

 

 

8. A 2020-as játékok megrendezését teljes mértékben fedezné, ha a következő 10 
évben minden magyar állampolgár évi 4000 Ft-ot fordítana erre az ügyre. Ön hajlandó 
lenne évi 4000 Ft-tal támogatni egy Magyarországi rendezésű olimpiát? 

 

%-os megoszlás 2007 2010 

igen 61 56 

nem  34 36 

nem tudja, nem válaszol 5 8 

nem válaszol 0 0 

 

 

9. Ön hallott már a BOM nevű civil szervezetről, korábbi nevén a Budapesti 
Olimpia Mozgalomról? 

 

%-os megoszlás 2006 2010 

hallott róla 31 36 

nem hallott róla 68 62 

nem tudja, nem válaszol 1 2 

nem válaszol 0 0 
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10. A BOM egy civil szervezet, amely Magyarországra szeretné hozni az 
olimpiát. Ön szimpatikusnak tartja, vagy nem tartja szimpatikusnak a BOM 
tevékenységét?  

 
 

%-os megoszlás 2006 2010 

szimpatikusnak tartja 77 64 

nem tartja szimpatikusnak 17 15 

nem tudja 5 20 

nem válaszol 1 0 

 

 

11. Ön egyetért-e azzal, hogy az olimpiai stadion ne a Puskás stadion, hanem 
az észak-csepeli szigetcsúcson, a Duna partján felépülő új stadion legyen? 

 

%-os megoszlás 2010 

egyetért 50 

nem ért egyet 24 

nem tudja 25 

nem válaszol 1 

 

 

12. Ön mit gondol: ha Budapest megpályázza az olimpiát,  

 

%-os megoszlás 2010 

már most, az első kísérletre elnyeri a 2020-as olimpia rendezési jogát 8 

csak a második vagy harmadik kísérletre elnyeri egy későbbi olimpia 
rendezési jogát  

60 

egyáltalán nem tudja elnyerni a rendezés jogát 24 

nem tudja 8 

nem válaszol 0 
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13. Ön szerint van-e olyan dolog, ami még egy olimpia sikeres 
megrendezésénél is hatékonyabban javítaná Magyarország ismertségét és 
nemzetközi megítélését?  

 

%-os megoszlás 2010 

van 42 

nincs 29 

nem tudja 28 

nem válaszol 1 

 

 

14. És mi az? Több dolgot is mondhat.  

 

AZ ADATOK FELDOLGOZÁS ALATT 

 

 

 


