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  ELŐZETES ADATOK 

 

Budapest, 2015. január 21. 
 

A BOM Alapítvány számára 
 készített közvélemény-kutatásból 
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1./ Bizonyára hallott róla, hogy Budapest megpályázta és elnyerte a 2020. évi futball Európa Bajnokság 
négy mérkőzésének rendezési jogát. Ön mennyire büszke erre az eredményre: 

 % 

nagyon büszke 31 

inkább büszke 37 

inkább nem büszke 9 

egyáltalán nem büszke rá 13 

közömbös, nem érdekli 9 

nem tudja, nem válaszol 1 

 
 
2./ Budapest megpályázta és elnyerte a 2021. évi úszó világbajnokság rendezési jogát is. Ön erre az 
eredményre mennyire büszke: 

 % 

nagyon büszke 62 

inkább büszke 30 

inkább nem büszke 3 

egyáltalán nem büszke rá 3 

közömbös, nem érdekli 3 

nem tudja, nem válaszol 0 

 
 
3./ Ön szerint Budapest arra is képes lenne, vagy nem lenne képes, hogy húsz éven belül egy még 
nagyobb volumenű sporteseményt, olimpiát rendezzen? 

 % 

képes lenne 54 

nem lenne képes 42 

nem tudja, nem válaszol 4 

 
 
4./ Ön egyetért vagy nem ért egyet azzal, hogy Budapest jövőre megpályázza a 2024-es nyári olimpiai 
játékok rendezési jogát? 

 % 

egyetért 60 
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nem ért egyet 39 

nem tudja, nem válaszol 1 
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5./ Ön szerint mennyire valószínű, hogy Budapest elnyeri a 2024-es nyári olimpiai játékok rendezési 
jogát: 

 % 

biztosan elnyeri 5 

valószínűleg elnyeri 34 

valószínűleg nem nyeri el 39 

biztosan nem nyeri el a rendezési jogot 20 

nem tudja, nem válaszol 3 

 
 
6./ A következőkben különböző állításokat olvasok fel, amelyek egy megrendezésre kerülő olimpia 
lehetséges következményeit veszi számba. Kérem, mindegyikkel kapcsolatban mondja meg, hogy 
melyikkel mennyire ért egyet: teljesen egyetért, inkább egyetért, inkább nem ért egyet vagy egyáltalán 
nem ért egyet az adott állítással. 

 
teljesen 
egyetért 

inkább 
egyetért 

inkább 
nem ért 

egyet 

egyáltalán 
nem ért 

egyet 

Az olimpia Budapestre hozatala Magyarország 
történelmének egyik legnagyobb sikere lenne. 

45 31 14 10 

Az olimpia segítene az uniós fejlesztési pénzek 
hatékony felhasználásában. 

33 33 18 17 

Egy hazánkban megrendezett olimpia növelné az 
ország gazdasági, politikai és kulturális súlyát 
Közép-Kelet Európában, így biztosított lenne az 
ország régiós vezető szerepe. 

39 32 15 14 

Az olimpia szervezése javítaná az országos és 
fővárosi közlekedési viszonyokat, mert 
kikényszerítené és felgyorsítaná az infrastruktúra 
fejlesztését. 

48 29 12 11 

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

34 28 20 18 

Egy hazai rendezésű olimpia jótékony hatással 
lenne a magyar társadalom közérzetére és 
jövőbe vetett hitére. 

38 34 16 13 
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7./ Ön szerint akadálya lehet-e vagy sem az olimpiai rendezés megpályázásának a következők: 

 igen nem 
nem 
tudja 

az ország gazdasági helyzete 73 25 2 

az ország nemzetközi megítélése 57 37 6 

a kormány szándéka 37 58 5 

az ellenzék tevékenysége 45 47 8 

a főváros vezetése 27 66 7 

 
 
8./ Melyiket tartja a legfőbb oknak? 

 % 

az ország gazdasági helyzete 49 

az ország nemzetközi megítélése 17 

a kormány szándéka 6 

az ellenzék tevékenysége 14 

a főváros vezetése 2 

a fentiek közül egyik sem oka 9 

nem tudja, nem válaszol 4 

 
 
9./ Ön támogatná vagy sem személyi jövedelemadójának 1 százalékával a 2024-es olimpia 
megrendezését? 

 % 

támogatná 50 

nem támogatná / nem adózik / nem tudja 50 

 
 
10./ Egy elemzés szerint a 2024-es olimpiai 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? És 3000 Ft-tal? És … ? 

 % 

évi 4000 Ft-tal támogatná 44 

évi 3000 Ft-tal támogatná 3 

évi 2000 Ft-tal támogatná 5 
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évi 1000 Ft-tal támogatná 7 

nem támogatná 41 

nem tudja, nem válaszol 1 

 
 
11./ Ön hallott a BOM nevű civil szervezetről, korábbi nevén a Budapesti Olimpia Mozgalomról? 

 % 

hallott 25 

nem hallott 75 

nem tudja, nem válaszol 0 

 

Telefonos közvélemény-kutatás a felnőtt magyar népesség körében. Az adatfelvétel 2015. 

január 9-15-e között zajlott. Az 1000 fős minta nem, életkor, iskolai végzettség és lakóhely 

településtípusa szerint reprezentálja a 18 év feletti magyar lakosságot. A bemutatott 

táblázatok a feltett kérdésekre kapott válaszok alapmegoszlásait tartalmazzák. A 

kerekítések miatt a százalékok összege eltérhet a száztól. 


