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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
1989‐ben a Szovjetunióhoz kapcsolódó közép‐ és kelet‐európai politikai rendszerek összeomlottak, és
számos országban jelentős politikai változások történtek. Ezeket napjainkban úgy emlegetik, mint a
“Vasfüggöny megnyitását” vagy a “Berlini fal lebontását”. 2004‐ben nyolc kelet‐ és közép‐európai
ország csatlakozott az Európai Unióhoz, majd őket követte Bulgária és Románia 2007‐ben.
Szeretnénk megtudni az Ön véleményét erről a két eseményről: az úgynevezett vasfüggöny húsz évvel
ezelőtt történt megnyitásáról, és a közép‐ és kelet‐európai országok integrációjáról az Európai Unióba.

Q1.

A “vasfüggöny” megnyitását követő változásokra gondolva, inkább egyetért, vagy inkább nem ért
egyet a következő állításokkal?
‐ Egyetért ................................................................................................1
‐ Nem ért egyet ......................................................................................2
‐ [NT/NV] ................................................................................................9
a) Ezek a változások több szabadságot hoztak mindenki számára Európában .................................1 2 9
b) Ezek a változások jobb életszínvonalaot eredményeztek Közép‐ és Kelet‐Európában .................1 2 9
c) Ezek a változások csak a fiatalabb generáció számára teremtettek új lehetőségeket ..................1 2 9
d) Ezek a változások hozzájárultak a határok eltűnéséhez és lehetővé tették az emberek szabad
mozgását Európában..............................................................................................................1 2 9
e) Ezek a változások csak a Közép‐ és Kelet‐Európai országok számára voltak fontosak..................1 2 9
f) Ezek a változások jó üzleti lehetőséget biztosítottak a nyugat‐európai cégeknek Közép‐ és Kelet‐
Európában..............................................................................................................................1 2 9

Q2.

Most arra szeretném kérni Önt, hogy összességében értékelje ezeknek a változásoknak a hatását.
Inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a következő állításokkal?
‐ Egyetért ................................................................................................1
‐ Nem ért egyet ......................................................................................2
‐ [NT/NV] ................................................................................................9
a) Az életminőség jelentősen javult 1989 óta a közép‐ és kelet‐európai országokban.....................1 2 9
b) Az 1989 előtt a közép‐ és kelet‐európai országokban uralkodó helyzet jobb volt, mint a mai.....1 2 9
c) Ezek a változások bizonytalanabbá tették az életet Magyarországon ..........................................1 2 9

Q3.

A közép‐ és kelet‐európai országok Európai Unióba való integrációjának következményeit illetően
inkább egyetért, vagy inkább nem ért egyet a következő állításokkal? A közép‐ és kelet‐európai
országok Európai Unióba való integrációja ...
‐ Egyetért ................................................................................................1
‐ Nem ért egyet.......................................................................................2

‐ [NT/NV] ................................................................................................9
a) Segített megőrizni a biztonságot és a stabilitást Európa egészében ............................................1 2 9
b) Problémákat okozott az Európai Unió különböző országaiban létező

túlságosan különböző

kultúrák és értékek miatt ......................................................................................................1 2 9
c) A demokratikus értékek terjedéséhez vezetett és megszilárdította az emberi jogok védelmét egész
Európában..............................................................................................................................1 2 9
d) Hozzájárult munkahelyek megszűnéséhez Magyarországon........................................................1 2 9
e) Növelte az Európai Unió súlyát a világpolitikában .......................................................................1 2 9
f) Csökkentette a szociális ellátások színvonalát Európa egészében.................................................1 2 9
g) Növelte Európa egészének jólétét és gazdasági versenyképességét ............................................1 2 9
h) Európa bizonytalanság érzetét növelte .......................................................................................1 2 9
i) Növelte Európa biztonságát azáltal, hogy lehetővé tette az előrelépést a szervezett bűnözés és
illegális bevándorlás elleni küzdelemben...............................................................................1 2 9
j) A Közép‐ és Kelet‐Európai országok gazdaságának növekedéséhez és modernizációjához vezetett ...
...............................................................................................................................................1 2 9
k) Ahhoz vezetett, hogy a Nyugat‐Európai országok nagy összegű pénzügyi tranzakciókkal segítették
ezeknek az országoknak a modernizációját ...........................................................................1 2 9
l) Növelte az emberek lehetőségét, hogy szabadon mozogjanak és utazzanak az Európai Unión belül..
...............................................................................................................................................1 2 9
m) Nehezebbé tette az Európai Unió működtetését ........................................................................1 2 9
Q4A.

Abban az esetben, ha az Európai Unió fontolóra venné új tagállamok felvételét a jövőben, mi lenne Ön
szerint az a két legfontosabb kérdés a következők közül, amit a döntés meghozatalakor Európa
egészének számításba kellene vennie?
Európa egészének
‐ Szabadság és demokratikus értékek.....................................................1
‐ Az európai népesség öregedése ...........................................................2
‐ Az Európai Unió szerepe a világban......................................................3
‐ Gazdasági kérdések ..............................................................................4
‐ Az Európai Unió határainak stabilitása .................................................5
‐ Kulturális és vallási kérdések ................................................................6
‐ Bevándorlással kapcsolatos kérdések...................................................7
‐ [nincs második válasz] .........................................................................8
‐ [NT/NV] ................................................................................................9

Q4B.

Abban az esetben, ha az Európai Unió fontolóra venné új tagállamok felvételét a jövőben, mi lenne Ön
szerint az a két legfontosabb kérdés a következők közül, amit a döntés meghozatalakor
Magyarországnak számításba kellene vennie?

Magyarországnak
‐ Szabadság és demokratikus értékek.....................................................1
‐ Az európai népesség öregedése ...........................................................2
‐ Az Európai Unió szerepe a világban......................................................3
‐ Gazdasági kérdések ..............................................................................4
‐ Az Európai Unió határainak stabilitása .................................................5
‐ Kulturális és vallási kérdések ................................................................6
‐ Bevándorlással kapcsolatos kérdések...................................................7
‐ [nincs második válasz] .........................................................................8
‐ [NT/NV] ...............................................................................................9
Q4C.

Abban az esetben, ha az Európai Unió fontolóra venné új tagállamok felvételét a jövőben, melyik két
kérdés lenne a legfontosabb a következők közül az Ön számára a döntés meghozatalában?
Az Ön számára?
‐ Szabadság és demokratikus értékek.....................................................1
‐ Az európai népesség öregedése ...........................................................2
‐ Az Európai Unió szerepe a világban......................................................3
‐ Gazdasági kérdések ..............................................................................4
‐ Az Európai Unió határainak stabilitása .................................................5
‐ Kulturális és vallási kérdések ................................................................6
‐ Bevándorlással kapcsolatos kérdések...................................................7
‐ [nincs második válasz] .........................................................................8
‐ [NT/NV] ...............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

A kérdezett neme
[NE OLVASD FEL ‐ JELÖLD A MEGFELELŐT]

D2.

D11.

‐

[1] Férfi

‐

[2] Nő

Hány éves Ön?
‐

[_][_] éves

‐

[00] [válaszmegtagadó/nincs válasz]

Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
‐

Alapfokú oktatás...........................................................................................1

‐

Középfokú oktatás ........................................................................................2

‐

Felsőoktatás..................................................................................................3

‐

D4.

[VÁLASZMEGTAGADÓ] .................................................................................9

A jelenlegi foglalkozását illetően, mit mondana, azt, hogy ön vállakozó, alkalmazott, fizikai dolgozó,
vagy azt mondaná, hogy ön nem dolgozik? Ez azt jelenti, hogy Ön...
[HA MEGVAN A VÁLASZ A FŐ KATEGÓRIÁRA, OLVASD FEL AZ AHHOZ TARTOZÓ ALKATEGÓRIÁT]
- Vállalkozó
Æ i.e. :

- Farmer, mezőgazdaságban dolgozik, erdész, halász....................................... 11
- bolt vagy üzlet tulajdonos, kisiparos .................................................................. 12
- értelmiségi (jogász, orvos, könyvelő, építész,...)............................................... 13
- cégvezető........................................................................................................... 14
- egyéb.................................................................................................................. 15

- Alkalmazott
Æ i.e. :

- értelmiségi (alkalmazott orvos, jogász, könyvelő, építész) ............................... 21
- ügyvezető, igazgató vagy felsővezetés............................................................. 22
- középvezető ....................................................................................................... 23
- köztisztviselő ...................................................................................................... 24
- irodai alkalmazott ............................................................................................... 25
- egyéb alkalmazott (eladó,ápoló, stb...).............................................................. 26
- egyéb.................................................................................................................. 27

- Fizikai dolgozó
Æ i.e. :
- műszakvezető / csoportvezető ......................................................................... 31
- Fizikai dolgozó ................................................................................................... 32
- Egyéb fizikai dolgozó ......................................................................................... 33
- egyéb.................................................................................................................. 34
- Nem dolgozik
Æ i.e. :

- háztartásbeli....................................................................................................... 41
- diák (nappali tagozatos)..................................................................................... 42
- nyugdijas ........................................................................................................... 43
- munkát keres...................................................................................................... 44
- egyéb.................................................................................................................. 45

- [Válaszmegtagadó] ............................................................................................................. 99

D6.

Azt mondaná, hogy Ön ......‐ban/ben él?
‐

fővárosban és környékén .............................................................................1

‐

egyéb város/városi központban ...................................................................2

‐

falun él..........................................................................................................3

‐

[Válaszmegtagadó] .......................................................................................9

