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Harris Poll
(2009)

• 17 kérdés

• Igen/nem 

• Többnyire a 
keresztény vallással 
kapcsolatos 
kérdések

• 2303 felnőtt 
amerikai



Mit mutatna ma egy hasonló felmérés magyarországi 
viszonylatban?

Szkeptikus űrlap v.1.0

• Elérhetősége: 2014. március 06. - 2014. március 15. éjfél

• Kitöltések száma: 669

(http://telapo.datatrans.hu/szkeptikus)

• Köszönet a segítőimnek
• Pintér András (Randi-díjas) - a kérdések összeállítása

• Kiss Attila – a diagramok elkészítése, diszkusszió



Módosítások (a Harris Poll-hoz képest)

• Témakör gazdagítás – 40 kérdés (17 helyett)
• Többé-kevésbé jól vagy rosszul megfogalmazott, esetleg értelmetlen kérdések

• Az összehasonlíthatóság érdekében szerepeljenek a Harris Poll kérdései

• Ellentétpárok (pl. teremtés  Darwin elmélete)

• 1 db egzaktul értékelhető kérdés  (logikus gondolkodás képessége)

• Árnyaltabb válaszadási lehetőség – (igen/nem helyett)

• Visszajelzési lehetőség
(147-en éltek is vele)

1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz



1, Isten létezik
2, Isten minden lépésünket figyeli és gondunkat viseli
3, A világot és benne valamennyi élőlényt egy intelligens természetfölötti lény előre megtervezte
4, A világot és benne valamennyi élőlényt a mindenható Isten teremtette a semmiből, 6 nap alatt
5, A Föld nem több, mint 6 ezer éves
6, Jézus fogantatása szeplőtelenül történt
7, Jézus Isten fia
8, Jézus Krisztus feltámadt
9, Létezik Mennyország
10, Léteznek angyalok
11, Létezik Pokol
12, Léteznek ördögök
13, A lélek tovább él a test halála után
14, Léteznek kísértetek
15, Léteznek természetfeletti jelenségek
16, A csillagok állásából megbízhatóan megjósolható a sorsunk, még ha az asztrológusok néha tévednek is
17, Amit a szakértők sem értenek, az természetfölötti, megmagyarázhatatlan
18, A tenyérjóslással megállapítható a jövő
19, Léteznek boszorkányok
20, Létezik reinkarnáció



21, Létezik aura
22, Lehetséges a gondolatolvasás és a gondolatátvitel
23, A gondolat erejével rajtunk kívül álló dolgokat is befolyásolni tudunk
24, Mindennek célja van, ami történik
25, A halál-közeli és testen kívüli élmények a túlvilág létezésének bizonyítékai
27, Idegen lények már jártak, vagy most is járnak a Földön
28, A politikusok eltitkolják a földönkívüliek látogatásának bizonyítékait
28, Léteznek csodák
29, Mindennek van természetes magyarázata
30, Darwin evolúcióelmélete helyesen magyarázza az élővilág sokféleségét
31, Jártak emberek a Holdon
32, Három egymás utáni kockadobás eredményeként az 5-1-3 gyakoribb, mint a 2-2-2
33, Az élelmiszerekben használt E- számokkal jelölt anyagok károsak az egészségre
34, A természetes anyagok hasznosak, a mesterségesek pedig károsak az emberi szervezetre
35, A homeopátia gyógynövényeken alapuló, bizonyítottan működő természetes gyógymód
36, A legtöbb egészségügyi problémánk hátterében a szervezetünk elsavasodása áll
37, Mágneses karkötővel sokat tudunk javítani állóképességünkön és egyensúlyérzékünkön
38, A rák ellenszerét már megtalálták, csak a gyógyszer gyártók nem engedik piacra dobni
39, A tudomány állításai megdönthetetlen igazságok
40, A szkeptikus mindent tagad



Félreértések - hogyan értékeljük?

• Nem iskolai feladatlap

• Nem elvárt ismeretek meglétét vagy hiányát nézzük

Állapot felmérés



Néhány visszajelzés

• "Volt jó pár kérdés, amely után (legalábbis jelen állás szerint) nem 
lehet utánajárni, és rengeteg felfedezni való van még, amit nem 
tudhatunk, ezért azok megítélése nem a hiszékenység témaköre, 
hiszen amit nem lehet biztosan tudni, hogyan dönti el valaki, hogy az 
adott embernek aki szerint úgy van vagy nincs hiszékeny e vagy sem. 
A hiszékenységre helyesen utaló kérdések inkább a lista végén 
szereplők voltak.„

A tudományos hit nem ugyanaz, mint a vallásos hit. Míg az előbbi
mögött racionális gondolkodás áll, addig az utóbbi mögött irracionális.
A hiszékenység pedig más kategória.



Néhány visszajelzés

• „… a tudomány elég elvont dolog az egyszerű ember életében, így 
nem csoda, ha a tudomány megállapításaiban sokan kételkednek és 
inkább a misztikum felé fordulnak, mert azt csak hinni kell és nem 
ésszel felfogni.„

A "tudomány" nem azonos a tudományt művelő személlyel, aki mint 
tudjuk "emberből van". 



Csapdahelyzetek

• 1, Az ember fejében békésen megférnek hatalmas ellentmondások.
• Az idegrendszer tisztázni valói (hideg – langyos – forró, látás)

• „Más szemében a szálkát, …” - Ha valaki egy területen szakértő, másban még nagyot 
tévedhet, de ezt ő nem veszi észre (pl. Newton a tudós és a misztikus).

• Minél magasabb az IQ-ja valakinek, annál több indokot talál saját maga 
meggyőzésére.

• Következésképp a nagy tudású, kiváló képességű emberek nem szívelik egymást. 
(Hawking-Penrose, Newton-Leibniz, …)



Csapdahelyzetek

• 2, Szelektív hallás.
• Az újszülött mindenre nyitott.

• A tapasztalatok és a megtanult ismeretek egyfajta struktúrát alkotva beépülnek az agyba.

• A későbbiekben már csak azt fogadja be, ami beleillik a felépült struktúrába.

• („Hiszem, ha látom, látom ha hiszem” – Hraskó Gábor)

• Utólagos „hittérítésre” alig van esély. 

=> az oktatás felelőssége



Csapdahelyzetek

• 3, Agyunk egy hívő szerkezet
• Vészjelzéskor nincs lehetőség az egyéni mérlegelésre (csordaszellem, a hit a túlélés záloga)

• Agyunk állandóan mintázatokat keres (ott is, ahol valójában nincs - bozót, szél/oroszlán)

• Kisebb baj elhinni egy téves vészjelzést, mint megpróbálni meggyőződni a valódiságáról.

• Nincs módunk (se időnk, se képességünk) mindenről személyesen meggyőződni. 

• Amit „tudunk”, valamikor elhittük. 
• A tudomány fogalmai hosszú érlelési folyamat eredményei

• A tudományos eredmények ismerete ≠ a tudományos gondolkodással



Néhány visszajelzés

• "Ez a kérdőív a szociológiai felmérésekben való teljes járatlanságról 
tesz tanubizonyságot. A "szkeptikusok" pontosan ugyanazat a hibát 
követik el, mint az áltudományok naiv vagy haszonszező "művelői". A 
kérdőív ráadásul tendenciózus. Összekevei vagy össze akarja keverni 
az vallást és az áltudományos vagy tudományban való járatlanságot. 
Kevébé finoman: baromság, amit csinálnak."



Néhány visszajelzés

• "Most jól átvertelek, mert tudom, hogy valójában a zsidó-illuminati-
reptilian patriarchátusnak dolgozol, és ki akarod szűrni az igazságot 
ismerő embereket, de túljártam az eszeden."



Kérdés: a felmérés mennyire reprezentatív?

• Biztosan nem reprezentatív
• nem lehet biztosítani, hogy mindenki csak egyszer töltse ki a kérdőívet

• a kitöltő komolyan vette-e a kérdéseket, s azokra a legjobb tudása szerint válaszolt-e,

• a kitöltő a saját véleményét adta-e, vagy esetleg közben próbált utána nézni a témának

• csak az Internet eléréssel rendelkezők tudták a lapot kitölteni

• ...........stb. 





1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz



1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz



1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz



1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz

A lakóhely szerinti 
eloszlás egyenletes



1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz

Sok hívő elfogadja az 
evolúcióelméletet



1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz

A fiatalabb korosztály 
körében egyre 

magasabb a hívők 
száma



A magyarok nyilaitól ments meg Urunk minket!

• „Pogány elődeink, épp úgy, mint a szkíták, hitték, a jövendő életet, kitetszik ez 
azon közös véleményekből, mely szerint hitték, hogy ahány ellenséget leölnek a 
hadban, azok nekik a jövő életben szolgálni fognak. Lél vezér mondta Konrádnak: 
te előttem fogsz menni és szolgálni fogsz nekem a másvilágon” 

(Az ősi magyar hitvilág, szerk. Diószegi Vilmos)

• Ami egykor haladó változás volt, ma egyértelműen visszalépés.



További következtetések

• Iskolai végzettség szerint a hívők száma hozzávetőleg egyenletes eloszlást mutat. 
(A korábbiak szerint viszont a vallásos hit nincs befolyással a tudományos gondolkodás 
képességére. Az irracionális és a racionális gondolkodás békésen megfér egy koponyában.)

• Az intelligens tervezést elfogadók egy része az evolúciós elméletet sem tartja 
kizártnak, de az evolúció hívei alapvetően az intelligens tervezést elutasítók közül 
kerülnek ki.

• A válaszadók többsége a jóslás mindkét formáját (tenyér és csillag) elutasítja.

• A média hamis reklámjainak egyértelműen az alacsonyabb képzettségűek esnek 
áldozatul

.



Kockadobás

• A magasabb végzettség egyre magabiztosabb viselkedéssel párosul.

• A nagyobb városok jobb teljesítményt mutatnak

• A reál beállítottságúak jobb eredményt értek el, ami nem meglepő. 
Viszont a humán beállítottságúak közül is kevesen adtak rossz választ, 
ebben a csoportban a bizonytalanok száma nagyobb (3-as válasz).

• Az életkor szerinti megoszlás: azok adták a legtöbb helyes választ, 
akik az 1990-es években jártak iskolába. Az idősebbek teljesítménye 
csökken, de sajnos a fiatalabb nemzedéké is.



Egyetemisták – 73 kérdőív



A „civilizált” – technikai társadalom egyre 
távolabb kerül a természettől. 

??? „fenntartható fejlődés” ???

• Ezen állapot fenntartása állandó beavatkozást, felügyeletet igényel.

• Ehhez jól képzett műszaki szakemberekre van szükség.



Matematika készséget felmérő feladatok

1, Fejezze ki x-et a következő kifejezésből: 

2, Egyszerűsítse az alábbi kifejezést: 

3, Egyszerűsítse az alábbi kifejezést: 

4, A CD lejátszó optikai leolvasó fejében található lézerdióda fényének 
hullámhossza 𝜆=780 nm. Hány ilyen hullám fér el 1 dm-en?

5, 48 km/ó hány cm/s?
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És az eredmény

év 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Szak
Fő
Átlag

I
50

0,34

M
20
0,4

V
13
1,3

I
64

0,79

M
21

0,47

V I
20
1,6

M
27
1,5

V I
53
1,7

M
22

0,36

V I
45

0,56

M V
27

0,74

• Minden feladat 1 pont => maximum 5 pont

• Az oktatott szakok: Informatikus (1), Menedzser (2) és Villamosmérnök (3, 4).

• Zárójelben a mintatanterv szerinti szemeszter száma szerepel. (A kurzus 
tényleges felvételének ideje a kredit rendszer miatt egy-egy tanuló esetében 
módosulhat.)







• . A 3-as, 6-os és 15-ös kérdések esetében szisztematikus nemtudásról
beszélhetünk. A 3-as kérdés esetében (Hova tűnt a gombelem energiája, miután 
az óra végleg megállt?) értelmezési zavarról, vagy szemléleti problémáról lehet 
szó. A másik két kérdés (melyre tipikusan az iskolai oktatásból adható meg a 
válasz) kvantitatív számolást igényel.







Mindenkinek kell hinni valamiben



Köszönöm a megtisztelő figyelmet


