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Mellékletek: 

képek: az NHL és a MOL Liga Winter Classic logója  

 

Jegyek, plakát: 
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A helyszínről magyar és amerikai példa: 
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Egy kis látványosság: 
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Kérdőívem: 

1.1 A „Jégkorong Winter Classic” kérdőív eredményei 

A kitöltők statisztikai adatai: 

A kérdőívet teljesen 

kitöltő személyek száma: 
940 

Férfi: 787 

Nő: 153 

Életkori átlag: 29.6 év 

Az eredmények összefoglalása 

1. Szereti a Jégkorongot? 

Igen 899   95.6% 

Nem 41   4.4% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

2. Milyen gyakran néz jégkorongot a televízióban/interneten? 

Amikor csak tehetem 550   58.5% 

Hetente 158   16.8% 

Havonta 127   13.5% 

Soha 39   4.1% 

Egyéb... 66   7% 

Összes válasz 940   

Egyéb válaszok: 

 világversenyeket 
 néha 

 1-1 NHL meccset ha odakapcsolok 

 mikr kedvem van 

 ritkán,csak ha van időm és épp az megy a sporttv-n 

 ha éppen az megy mikor kapcsolgatok és izgalmakat ígér 

 Amikor a kedvenc csapatom idegenben játszik, vagy ha érdekel más csapat is 

 nem szoktam tv-t nézni.ha valahol mégis épp az megy akkro megnézem 

 csak nagyob eseményeket (vb, olimpia) 

 Általában élőben nézem, TV-ben kb kéthavonta 

 nagyon ritkán 
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 nagyon ritkán 

 Alkalom adtán 

 néha néha 

 évente 3-4 alkalommal 

 magyar válogatott, Fehérvár meccsek 

 Inkább a helyszínen, ha a Fradi játszik :) TV-ben ritkán. 

 amikor elkapom 

 Alkalmanként 

 tv-ben nem az igazi, élőben jobb, így csak néha 

 Nincs kábel tv interneten nézem vagy kimegyek 

 Magyar mérkőzések érdekelnek, azok pedig ritkán szerepelnek képernyőn, interneten élvezhetetlen, itt csak a 
kedvenc csapatom meccseit nézem 

 A helyszínen szeretem megtekinteni a meccseket ,így nem nagyon látom azokat a meccseket ,amiket éppen 
közvetítenek élőben 

 Elsősorban a Fradit nézném, de azt nem igen adják... 

 Amikor nem vagyok a csarnokban 

 Amikor eszembe jut 

 Ha nem tudok meccsre menni. 

 jegkorongozok 

 minden nap 

 heti két meccset meg nézek + 1 élő 

 Világbajnokságot, Olimpiát 

 nagy események alkalmával 

 minden nap 

 mindig:) 

 Naponta 

 alkalmanként 

 hetente többször, leginkább nhl meccseket 

 ha nem vagyok ott élőben 

 Nincs TV-m, Másoknál hébe-hóba 

 csak írott formában 

 rádióban hallgatom 

 amikor valamilyen magyar érdekeltségű meccs van 

 neten követem 

 Magyar meccseket, amikor lehet 

 Amikor alkalmam van rá 

 ha a magyar válogatott játszik 

 van hogy naponta (VB, olimpia,NHL play-off) van hogy egy hónapban 1-2 alkalommal 

 Ha a Magyar válogatott játszik. Persze pozitív ha FTC játékos is kerül a csapatba. 

 nincs tv-m 

 Amikor a Fradi játszik :) 

 amikor olyan meccs van ami érdekel 

 ritkán, mikor időm engedi 

 Ha a erencváros csapata játszik akkor csak. 

 Volánt mindig ha nem tudok elmenni, magyart mindig ha tehetem, külföldit ha éppen odakapcsolok 

 nagyon ritkán 

 néha 

 amikor adja a tv 

 alkalmanként helyszínen 

 Amikor olyan meccset adnak, amit élőben nem tudok megnézni 

 változó 

 Ha a Fradi játszik, vagy a válogatott. 

 amikor érdekel 

 4 

 változó 

 néha 

 kb. kéthetente 
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A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Amikor csak tehetem". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Soha". 

3. Látogatott-e már ki egy jégkorong mérkőzésre? 

Igen 850   90.4% 

Nem 90   9.6% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

4. Nyomon követi a Magyar Jégkorong Bajnokságot? 

Igen 739   78.6% 

Nem 54   5.7% 

Esetenként 147   15.6% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Nem". 

5. Ha igen, melyik csapat a kedvence? 

Dab.Dolcer 72   7.7% 

Vasas Budapest Stars 54   5.7% 

Újpesti TE 71   7.6% 

Miskolci Jegesmedve 

Jégkorong SE 
97   10.3% 

Ferencváros TC 254   27% 

SAPA Fehérvár AV 19 310   33% 

Egyéb... 82   8.7% 

Összes válasz 940   

Egyéb válaszok: 

 nem követem a bajnokságot 
 nincs kedvencem hoki :D 

 nem nézek jégkorong meccset 

 nincs kedvenc csapatom 

 nincs 

 nincs 

 nincs 
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 nincs kedvencem,de mivel miskolchoz közel lakok igy evidens hogy a miskolciaknak szurkolnék, főleg hog yismerősök 
is játszanak ebbe a csapatba 

 Fehérvári Titánok 

 Star Bulls Rosenheim 

 Mindegy. Az a lényeg, hogy jó meccs legyen. 

 st.louis blues 

 Nincs 

 nem követem 

 nincs kedvenc 

 nincs kimondott kedvenc csapatom 

 Debreceni HK. 

 Colorado Avalanche 

 Nincs 

 DHK 

 nmk 

 Nem ismerem 

 Djurgården 

 nem 

 külföldi 

 nincs 

 MAC Népstadion 

 Nincs 

 Hevület 

 magyar válogatott 

 nincs 

 nincs kedvenc 

 Magyar válogatott 

 Kedvenc nics, az összeset szeretem 

 wasington capitals 

 Csíkszeredai Sportklub 

 győzzőn a jobb 

 HC Csikszereda 

 nincs 1 nagy kedvenc, a jo meccseket szeretem 

 sc Csikszereda 

 MAC, ERZSÉBETI FARKASOK 

 Toronto Maple Leafs 

 Progym Gyergyószentmiklós 

 SC Csikszereda 

 . 

 Nincs klubkötődésem 

 Sport Club 

 nincs kedvenc csapatom 

 mac népstadion 

 Brasso 

 Sportklub Csikszereda 

 HC Csíkszereda 

 Nincs kedvencem. 

 nincs 

 Sport Club Csikszereda 

 Nincs kedvencem 

 Nincs kedvencem. 

 Tisza Volán Szeged 

 AV 19 és a Tisza Volán 

 - 

 és ha nem...?! 

 sportclub csikszereda 

 Bp Stars / Az Ebelben persze a Volán 

 Nem követem 
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 white sharks 

 újpest, volán, miskolc, fehérvár 

 MAC 

 nincs kedvencem 

 Tisza Volán Szeged 

 A folyamatos szinvonal növekedésnek drukkolok. 

 Mindegyik 

 zala 

 magyar válogatott 

 Sportklub Csikszereda 

 Szeged 

 Nincs különösebb 

 FTC szurkolóként Alba Volán. Hajrá Magyar Hoki! 

 Erzsébeti Farkasok 

 Több csapatot szeretek, és inkább játékosokat kedvelek mint klubbokat, de a jó meccseket imádom 

 nincs kedvenc 

 Nem követem 

 nincs 

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "SAPA Fehérvár AV 19". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Vasas Budapest Stars". 

6. Hallott-e már a Winter Classicról? 

Igen 865   92% 

Nem 75   8% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

7. Tudta, hogy volt Winter Classic Magyarországon is? 

Igen 830   88.3% 

Nem 110   11.7% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

8. Mely csapatok játszották a mérkőzést? (több válasz lehetséges) 

Dab.Dolcer 8   0.4% 

Vasas Budapest Stars 10   0.6% 

Újpesti TE 820   46% 

Miskolci Jegesmedve 

Jégkorong SE 
5   0.3% 

Ferencvárosi TC 824   46.2% 
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SAPA Fehérvár AV 19 13   0.7% 

Nem tudom 102   5.7% 

Összes válasz 1782   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Ferencvárosi TC". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE". 

9. Hol játszották a mérkőzést? 

Papp László Sportaréna 18   1.9% 

Kisstadion 804   85.5% 

Újpest 6   0.6% 

Pesterzsébet (Ferencvárosi 

TC) 
12   1.3% 

Nem tudom 100   10.6% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Kisstadion". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Újpest". 

10. Ha lenne jövőre is Winter Classic, kilátogatna az eseményre? 

Igen 456   48.5% 

Nem 87   9.3% 

Talán 397   42.2% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Nem". 

11. Mely csapatokat szeretné látni? (több válasz lehetséges) 

Dab.Dolcer 304   15.1% 

Vasas Budapest Stars 209   10.4% 

Ferencvárosi TC 411   20.5% 

Újpesti TE 336   16.7% 

Miskolci Jegesmedve 

Jégkorong SE 
138   6.9% 
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SAPA Fehérvár AV 19 445   22.2% 

Mindegy 165   8.2% 

Összes válasz 2008   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "SAPA Fehérvár AV 19". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Miskolci Jegesmedve Jégkorong SE". 

12. Ha vidéken lakik, elkísérné csapatát? 

Igen 663   70.5% 

Nem 277   29.5% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

13. Milyen jegyárat tartana elfogadhatónak? 

500 HUF 76   8.1% 

1000 HUF 405   43.1% 

1500 HUF 341   36.3% 

2000 HUF 103   11% 

Több... 15   1.6% 

Összes válasz 940   

Egyéb válaszok: 

 0 
 4000-5000 HUF 

 attol függ hogy hogy állok anyagilag 

 3000, 4000 is elfogadható ha megfelelő a rendezés 

 Ha jobb lesz, mint a tavalyi, belefér 

 Az ár attól kell, hogy függjön, milyen nívójú rendezvényt kap a pénzéért az ember 

 10000000 

 5000 

 a rendezvény minőségétől függ 

 - 

 5 huf 

 4000 HUf-ig. 

 150000 

 max. 1500 

 4300HUF 

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "1000 HUF". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Több...". 

14. Kivel látogatna ki a mérkőzésre? 



[62] 
 

Család 229   24.4% 

Baráti társaság 548   58.3% 

Szurkolói társaság 126   13.4% 

Egyéb 37   3.9% 

Összes válasz 940   

Egyéb válaszok: 

 Párommal 
 0 

 Szurkolói és baráti társasággal, a hangulat miatt 

 nem látogatnék ki 

 teljesen mindegy.jo legyen a társaság és lehessen uj embereket megismerni 

 Mindenki akit érdekel 

 Baráti és szurkolói társaság. 

 nőmmmel 

 nem látogatnék ki 

 Mindhárom válaszlehetőséget beikszeltem volna 

 bnmm 

 Megszokott társasággal, vagyis család és barátok 

 Angels NJSE, technikai vezetőként feladatom a csapatomat ilyen eseményekre elvinni 

 nem mennék ki 

 x 

 mindhárom 

 barátnö 

 család, és baráti társaság 

 előzőek együtt 

 család és barátok 

 egyedül 

 Család + Szurkoló társak, hisz a jégkorong egy nagy család :) 

 csapat társak 

 - 

 Barack Obamával 

 csalad es baratok 

 Barátnő 

 egyedül 

 ... 

 Egyedül 

 valószínűleg egyedül 

 papa.mama 

 egyedül is akár... 

 családtagok és barátok vegyesen (mint decemberben is) 

 Család és barátok együtt 

 Barátokkal, és családdal közösen 

 BARÁTNŐ 

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Baráti társaság". 

A legritkábban ezt a választ adták: "Egyéb". 

15. Megnézné-e a mérkőzést a televízióban? 

Igen 834   88.7% 
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Nem 106   11.3% 

Összes válasz 940   

A 940 kitöltő közül a legtöbben ezt a választ adták: "Igen". 

 

Magyarázat: Az „Összes válasz” az adott kérdésekre adott válaszokat összesítve mutatja. 

Százalékos bontásban ábrázoltuk, hogy a kitöltők milyen arányban jelölték be az egyes 

válaszlehetőségeket. 
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