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BEVEZETÉS

A 2022-es Ostromlott értékeink – Values Under Siege című kutatásban megvizsgáljuk öt európai ország 
(Magyarország mellett Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, valamint Olaszország) 
értékorientációját, a társadalom értékeivel kapcsolatos percepcióját. Kitérünk a mindennapi szokásokra, 
cselekvésekre, különös tekintettel arra, hogy mely értékek képesek ösztönözni a cselekvéseket. 
Bemutatjuk, hogy a különböző értékek reprezentációi mennyire játszanak fontos szerepet a vizsgált 
országok társadalmainak életében. Az értékek fontosságát az öröklött és az átörökítendő értékek 
mentén elemezzük, miközben megvizsgáljuk, hogy a jelenkori társadalmakban a különböző generáció 
tagjai mennyire tekintenek előre optimistán, vagy esetleg vannak-e félelmeik a jövővel kapcsolatban. A 
társadalom értékeit tárgyaló blokkban a társadalom integráltságának kérdése mellett foglalkozunk azzal 
is, hogy miképpen vélekednek az állampolgárok a társadalom megváltoztatására irányuló törekvésekről, 
véleményük szerint mely társadalmi kérdésekre kellene több, s mely kérdésekre kevesebb figyelmet 
fordítani, valamint az egyes társadalmi problémákat milyen módszerekkel lenne célszerű orvosolni.

A kutatás öt európai ország értékorientációját vizsgálja 

Magyarország

Franciaország

NémetországEgyesült Királyság

Olaszország
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A KUTATÁS FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI

•	 A vizsgált országokban a leginkább támogatott szervezetek, események, akciók elsősorban a 
családhoz kapcsolódnak, tehát mindenhol alapvetően a család, gyermekek jelentik azt az értéket, 
amelynek fontos belső motiváló, mobilizáló szerepe van a mindennapok tekintetében. Ez kevésbé 
meglepő eredmény annak tükrében, hogy mindegyik országban a legfontosabb érték a család, 
amelyet a szabadidő, valamint a barátok követnek. 

•	 Az országok közötti különbségek ellenére összességében megállapítható, hogy minden vizsgált 
országban a család jelenti a legfontosabb értéket (kivéve Németországban, ahol első helyen a 
szabadidő áll), valamint a barátok és a szabadidő. A legkevésbé fontos tényezőként pedig a vallás 
és a politika jelenik meg (kivétel ismét Németország, ahol a vallás mellett a nemzet végzett az 
utolsó helyen).

•	 A vizsgált országokban a következő generáció számára átadandó értékek közül a legfontosabbnak 
a felelősségérzet, a tolerancia és a jómodor átörökítését tartják a megkérdezettek, ezzel szemben 
a legkevésbé fontos értékként rendre a vallásos hitet jelölték meg (a magyarok és az olaszok 
megítélése ettől némileg eltér, bár náluk is a fontossági sorrendben az utolsó helyen szerepel a 
vallásos hit, mégis sokkal kisebb a leszakadás a többi érték megítéléséhez képest). 

•	 A magyar és a német felnőttek az előző generáció helyzetéhez viszonyítva könnyebbnek érzékelik 
saját helyzetüket, miközben a franciák közel fele szerint szüleik generációjához képest rosszabb 
a helyzetük. A jövővel kapcsolatban az olaszok és a franciák a legpesszimistábbak, miközben a 
magyarok rendelkeznek a legoptimistább jövőképpel.

•	 Sokféle tagoltságuk ellenére a vizsgált európai országok integrált társadalmaknak tekinthetők. 
A magyarok integráltsága kiemelkedik a többi vizsgált társadalom közül, ugyanis a más politikai 
nézetű, vallású, vagy anyagi helyzetű csoportok közötti párbeszéd a vizsgált országok között 
Magyarországon a legjellemzőbb. Más nemzetiségűeket azonban az átlagnál kisebb arányban 
találunk a magyar válaszadók közvetlenebb környezetében, amely leginkább azzal magyarázható, 
hogy etnokulturális szempontból Magyarország a homogénebb társadalmak közé sorolható. Az 
Egyesült Királyságban viszont minden kategóriában az átlaghoz képest alacsonyabb arányokat 
figyelhetünk meg, ami azt jelenti, hogy itt kevésbé jellemző, hogy a társadalom tagjai más politikai 
nézetű, vallású, nemzetiségű, valamint anyagi helyzetű személyekkel beszélgetnének. 

•	 Minden vizsgált országban egyetértés látszik abban a tekintetben, hogy a társadalmat fokozatosan, 
reformokkal kell fejleszteni. Magyarországon az átlaghoz képest többen vannak a status quo 
megőrzését szorgalmazók és jóval kevesebben értenek egyet azzal, hogy a társadalmat radikális, 
forradalmi módon kellene megváltoztatni. A radikális változásra leginkább nyitott társadalomnak az 
olasz és a francia tekinthető, ugyanis a megkérdezettek ötöde szerint a társadalmuk szervezését 
radikális, forradalmi módon kellene megváltoztatni. 

•	 A vizsgált országokban a válaszadók úgy érzik, hogy a kelleténél több figyelmet fordítunk a 
koronavírus-járványra és a szexuális kisebbségekre, míg a klímaváltozás elleni küzdelemre, a 
különböző társadalmi csoportok közötti egyenlőség elérésére, valamint a családokra azonban nem 
fordítunk elég figyelmet. 
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•	 A szociálpolitikai törekvések tekintetében több egyetértés is mutatkozik: a megkérdezettek a 
szegénységi problémákat inkább munkahely-teremtéssel oldanák meg a segélyezés helyett, az 
emberiség jövőjét a technológiai fejlődés helyett inkább az emberek közötti együttműködésre 
bíznák, valamint a demográfiai problémákat a bevándorlás helyett inkább gyermekvállalással 
orvosolnák. A keresztény értékek társadalmi jelenléte ebben a kérdéskörben is megmutatkozik, 
ugyanis az átlaghoz képest a magyarok nagyobb arányban őriznék meg az egyházak szerepét a 
társadalomban. 

•	 Összességében a megkérdezettek inkább nem tartanak attól, hogy a számukra fontos dolgok és 
eszmék elértéktelenednek. Az országok között ugyanakkor jelentős különbségeket figyelhetünk 
meg, míg a britek alig, a németek, illetve a franciák is csak mérsékelten aggódnak értékeik 
feloldódásától, addig az olaszok és a magyarok többségükben inkább tartanak ettől.
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CSELEKVÉSEK, SZOKÁSOK

Ügyek iránti elköteleződés, értékek
 fontossága Folyamatosan változó v
ilágunkban mind a jelenkor
 társadalmai, mind a jövő generá
ciói számára létfontosságú, hogy 
mely értékek mentén szervezik mind
ennapjaikat, valamint állampolgárai
k mely értékek alapján hozzák meg 
döntéseiket. Az értékek már az óko
rtól kezdve foglalkoztatják a go
ndolkodókat, döntéshozókat, kutatók
at, s e hosszú történelmi múltra 
való tekintettel beszélhetünk kul
túraspecifikus értékekről, val
amint egyet

emes, kultúrákon és korokon
 átívelő erkölcsi értékekr
ől és normákról is. Álta
lánosságban megfogalmaz
va az értékek kifejezik 
az adott társadalom által f
ontosnak, jónak, kívánatos
nak tekintett kulturális alapelvek

et. Csoportképző erejük
 van, ugyanakkor az adott 
közösség által fontosnak tarto
tt értékek az összetartás me
llett le is határolnak másoktól
. A jelenkor egyik leginkább pol
arizáló, heves vitákat generál
ó, az Európai Unió jövőjét hoss
zútávon determináló kérdés is a k
ulturális, társadalmi értékekk
el kapcsolatos: vajon az európai t
ársadalmak lakosságának értékren
dje differenciál vagy kongruál? 
Értékeink kialakulásában a szocia
lizáció meghatározó jelentőségű,
 ugyanakkor fontosságuk

 

alakulását szá

mos külső tény

ező is befolyásolhatja, p
éldául a járványok, a népmozgások,
 vagy az olyan kivételes álla
potot eredményező események, 

Ügyek iránti 
elköteleződés, 
értékek fontossága
Folyamatosan változó világunkban 
mind a jelenkor társadalmai, 
mind a jövő generációi számára 
létfontosságú, hogy mely értékek 
mentén szervezik mindennapjaikat, 
valamint állampolgáraik mely 
értékek alapján hozzák meg 
döntéseiket. Az értékek már az 
ókortól kezdve foglalkoztatják a 
gondolkodókat, döntéshozókat, 
kutatókat, s e hosszú történelmi 
múltra való tekintettel 
beszélhetünk kultúraspecifikus 
értékekről, valamint egyetemes, 
kultúrákon és korokon átívelő 
erkölcsi értékekről és normákról is. 
Általánosságban megfogalmazva 
az értékek kifejezik az adott 
társadalom által fontosnak, jónak, 
kívánatosnak tekintett kulturális 
alapelveket. Csoportképző 
erejük van, ugyanakkor az adott 
közösség által fontosnak tartott 
értékek az összetartás mellett le 
is határolnak másoktól. A jelenkor 
egyik leginkább polarizáló, heves 
vitákat generáló, az Európai Unió 
jövőjét hosszútávon determináló 
kérdés is a kulturális, társadalmi 
értékekkel kapcsolatos: vajon az 
európai társadalmak lakosságának 
értékrendje differenciál vagy 
kongruál? 

Értékeink kialakulásában a 
szocializáció meghatározó 
jelentőségű, ugyanakkor 
fontosságuk alakulását 
számos külső tényező is 
befolyásolhatja, például a 
járványok, a népmozgások, 
vagy az olyan kivételes állapotot 

eredményező események, 
mint a háborúk. Értékeink 
meghatározzák a társadalomhoz 
való viszonyunkat, valamint 
befolyásolják cselekvéseinket, 
szokásainkat és attitűdjeinket: 
ugyanis az értékeknek van egy 
szabályozó, valamint egy belső 
motiváló szerepe is a mindennapi 
viselkedésünk tekintetében. A 
normatív, szabályozó szerep azért 
fontos, hiszen ez határozza meg 
,hogy mely viselkedési formákat 
tart a közösség elfogadhatónak, s 
melyeket tart nem megfelelőnek, 
esetleg elítélendőnek.

 Ügyek iránti 
elköteleződés
A vizsgált országokban a 
leginkább támogatott szervezetek, 
események, akciók elsősorban 
a családhoz kapcsolódnak. Ez 
kevésbé meglepő eredmény 
annak tükrében, hogy mindegyik 
országban a legfontosabb érték 
a család, amelyet a szabadidő, 
valamint a barátok követnek. 

Továbbá a szegényeket segítő és 
a környezetvédelmi tematikák 
mentén szerveződő események, 
akciók mobilizálják elsősorban a 
vizsgált országok lakosságát.

54
46

44

27

2422
16

környezetvédelmi

 nemzeti
vagy hazafias

vallásipolitikai

És jellemző vagy nem jellemző Önre, hogy önkéntesként, vagy pénzzel, vagy csak jelenlétével támogat....
akciót/eseményt/szervezetet?  (N=5000; teljes mértékben vagy inkább jellemző válaszok százalékos megoszlása)
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Az országok közötti külö
nbségeket tekintve az látszik, 
hogy a magyarországi megkérd
ezettek támogatják leginkább a c
saládokat és a gyermekeket

, valamint a szegényeket segít
ő törekvéseket (59 és 54 szá
zalék). A szexuális kisebbsé
gekkel kapcsolatos közéleti akt
ivitás jellemzi legkevésbé a meg
kérdezetteket (16 százalék), ug
yanakkor itt is jelentős különbs
égeket fedezhetünk fel az ország
ok között: míg Olaszországban az á
tlagnál közel kétszer nagyobb es
éllyel támogatják a szexuál
is kisebbségeket képviselő szerve
zeteket, programokat (28 száza
lék) addig Magyarországon az át
laghoz viszonyítva negyedannyi 
válaszadóra jellemző ugyanez (4 
százalék). Minden vizsgált országba
n a leginkább támogatott tör
ekvések a családhoz, gyermekekh
ez kapcsolódnak,

Magyar-
ország

Francia-
ország

Német-
ország

Egyesült
Királyság

Olasz-
ország

környezet-
védelmi

nemzeti vagy 
hazafias

vallási  politikai

Összesen

59
54

48

57

56

35

42

52
46

46
37

33

53

45

54

44

22
24

27

24

39

27 27

21

22

19

30
24

20

23

30
26

22

4

14
14

19

28

16
11

52

54

Az országok közötti különbségeket 
tekintve az látszik, hogy a 
magyarországi megkérdezettek 
támogatják leginkább a családokat 
és a gyermekeket, valamint a 
szegényeket segítő törekvéseket 
(59 és 54 százalék). A szexuális 
kisebbségekkel kapcsolatos 
közéleti aktivitás jellemzi 
legkevésbé a megkérdezetteket 
(16 százalék), ugyanakkor 
itt is jelentős különbségeket 
fedezhetünk fel az országok 
között: míg Olaszországban az 
átlagnál közel kétszer nagyobb 
eséllyel támogatják a szexuális 
kisebbségeket képviselő 
szervezeteket, programokat (28 
százalék) addig Magyarországon 
az átlaghoz viszonyítva 
negyedannyi válaszadóra 
jellemző ugyanez (4 százalék). 
Minden vizsgált országban a 
leginkább támogatott törekvések 
a családhoz, gyermekekhez 

kapcsolódnak, ez alól egyedül 
Olaszország képez kivételt, 
ahol minimálisan, de jobban 
mobilizálja a megkérdezetteket 
a környezetvédelmi tematika (52 
és 54 százalék). A szegényeket 
segítő törekvéseket leginkább a 
magyarok és a németek (54 és 52 
százalék), legkevésbé az Egyesült 
Királyságban élők (35 százalék) 
segítik, a klímavédelemhez 
kapcsolódó eseményt, szervezetet 
pedig minden második olasz és 
francia megkérdezett (54 és 53 
százalék) említett. Az olaszok 
négytizede támogatja a hazafias 
vagy nemzeti akciókat, a politikai 
események pedig leginkább a 
német válaszadókat mozgósítják 
(30 százalék). 

Meglepő eredmény, hogy a 
köztudatban a térség egyik 
leginkább szekularizált 
országaként számon tartott 

Magyarországon a megkérdezettek 
több mint negyede támogatja 
valamilyen formában a vallási 
szervezeteket, eseményeket, a 
vizsgált országok közül pedig 
csupán Olaszország előzi meg 3 
százalékponttal. A vallás, mint 
érték a megkérdezettek közül 
szintén a magyarok és az olaszok 
számára a legfontosabb, bár így is 
a legkevésbé fontos értékek között 
szerepel a politika mellett.

Összességében tehát 
megállapítható, hogy 

a vizsgált európai 
országokban mindenhol 
alapvetően a család, a 
gyermekek jelentik azt 
az értéket, amelynek 
fontos belső motiváló, 

mobilizáló szerepe van a 
mindennapokban.

És jellemző vagy nem jellemző Önre, hogy önkéntesként, vagy pénzzel, vagy csak jelenlétével támogat....akciót/eseményt/szervezetet?  
(N=5000; teljes mértékben vagy inkább jellemző válaszok százalékos megoszlása)
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ÉRTÉKEK

Értékek fontossága
A vizsgált társadalmakban a 
legfontosabb értékként a család 
jelenik meg, amelyet a barátok és 
a szabadidő követnek a fontossági 
sorrendben. Az európai kultúra 
alapját hosszú ideig meghatározó 
vallás viszont a legkevésbé 
fontos értékként jelenik meg: 
a megkérdezettek kétharmada 
szerint egyáltalán vagy inkább nem 
fontos, s csupán egyharmaduk 
vélekedett úgy, hogy inkább vagy 

nagyon fontos. A politika inkább 
nem játszik fontos szerepet a 
kutatásban részt vevők életében 
(57 százalék szerint inkább nem 
vagy egyáltalán nem fontos, 42 
százalék szerint inkább fontos vagy 
nagyon fontos).

Az országok szerinti különbséget 
tekintve a magyarok számára 
kiemelten fontos a család (99 
százalék szerint inkább vagy 
nagyon fontos), a legkisebb 
arányt pedig a német válaszadók 

körében találjuk, habár így is 
közel kilenctizedük számára 
meghatározó értékkel bír (87 
százalék). A barátok leginkább a 
magyarok és a németek számára 
fontosak (88 és 87 százalék), 
továbbá 90 százalékuk azt állította, 
hogy a szabadidő inkább fontos 
vagy nagyon fontos számukra. A 
vizsgált országokban a munka, 
a vallás és a nemzet fontossága 
mutatja a legnagyobb szórást: 
míg a magyarok életében fontos 
szerepet töltenek be, az Egyesült 
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Az 
országok 

közötti különbségek 
ellenére összességében 

megállapítható, hogy minden 
vizsgált országban a család jelenti 

a legfontosabb értéket (kivéve 
Németországban, ahol első helyen 

a szabadidő áll), valamint a barátok 
és a szabadidő. A legkevésbé fontos 

tényezőként pedig a vallás és a 
politika jelenik meg (kivétel ismét 
Németország, ahol a vallás mellett 

a nemzet végzett az utolsó 
helyen). 

Értékek fontossága 

Mennyire fontos az Ön életében a(z)…? 1. Egyáltalán nem fontos - 4. Nagyon fontos)
(N=5000; százalékos megoszlás)

egyáltalán
nem fontos

inkább
fontos

nagyon
fontos

inkább
nem fontos

NT/NV

család barátok munka nemzetv allás politika

2
6

21

71

1 3

13

34

50

1 2

12

37

13

1

11

2 2

13

27
32

27

1

44

22

14

25
32

29

13

1

18

49

30

44

Királyságban élők kevésbé 
értékelik fontosnak szerepüket az 
életükre vonatkozóan (90 és 51 
százalék; 49 és 24 százalék; 84 és 
44 százalék).

A politikát fontos 
tényezőként a 
németek említették 
legmagasabb 
arányban (62 
százalék), míg a többi 
országban csupán 
34–41 százalék 
vélekedett ugyanígy.

Mennyire fontos az Ön életében a(z)…? 1. Egyáltalán nem fontos - 4. Nagyon fontos (N=5000; százalékos megoszlás) 

tv
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Értékek fontossága országok szerinti bontásban

(Mennyire fontos az Ön életében a(z)…? 1. Egyáltalán nem fontos - 4. Nagyon fontos)
(N=5000; százalékos megoszlás)

Család Barátok Munka

Politika Vallás Nemzet

Össz. Össz. Össz. Össz.

Össz. Össz. Össz.

A család 
nagyon fontos,

összesen:

72%

71 92 67 57 7563

13 10 11 9 1520

25 30 24 30 3210 44 28 56 49 3452 13 4 19 15 1017

14 19 11 14 189 27 45 29 17 3015

50 51 46 51 4555 44 56 20 47 593649 49 45 43 5155

1 0 1 1 1 0

2 0 2 1 4 2
6 1 7 8 7 7

21 7 24 33 24 17

32 29 39 35

27

27

29 30 25 25 42 26
18 30 13 15

13
22

22

22

17 21 24
25

32

39

15 34 35 36

27

11

37 33 32
22

34 37 33 32 32 34

13 8 15 14 10 18
3 3 4 3 3 2 2 1 2 2 1 2

12 7 16 13 8 18

37 41 37 42 35 28

30 35

31

24 38
24

11
5

20

14 8
10

13 3 24 13 17 6

1 1 1 1 1 1 2 2 5 2 1 11 0 1 0 1 1

1 1 1 1 1 0 2 2 4 2 1 1 1 1 0 1 2 2

egyáltalán
nem fontos

inkább
fontos

nagyon
fontos

inkább
nem fontos

NT/NV

Mennyire fontos az Ön életében a(z)…? 1. Egyáltalán nem fontos - 4. Nagyon fontos (N=5000; százalékos megoszlás) 
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ÖRÖKLÖTT ÉS ÁTÖRÖKÍTENDŐ ÉRTÉKEK

Átörökítendő értékek
A vizsgált országokban a következő 
generáció számára átadandó 
értékek közül a legfontosabbnak 
a felelősségérzet, a tolerancia és 
a jómodor átörökítését tartják a 
megkérdezettek, ezzel szemben a 
legkevésbé fontos értéknek rendre 
a vallásos hitet jelölték meg (a 
magyarok és az olaszok megítélése 
ettől némileg eltér, bár náluk is a 
fontossági sorrendben az utolsó 
helyen szerepel a vallásos hit, mégis 
sokkal kisebb a leszakadás a többi 
érték megítéléséhez képest).

Ön szerint a mai gyerekeknek/fiataloknak mit kellene otthon megtanulniuk? Meg kell-e tanulniuk…? 
(N=5000; skálaátlagok)

„a 
következő 
generáció 

számára átadandó 
értékek közül a 

legfontosabbak a 
felelősségérzet, a 

tolerancia és a 
jómodor”
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Jólét
A magyar és a német lakosság 
tekinti a helyzetét összességében 
inkább vagy határozottan 
könnyebbnek a szülei helyzetéhez 
viszonyítva (héttizedük nyilatkozott 
pozitívan), miközben a franciák 
közel fele érzi a helyzetét 
határozottan vagy inkább 
nehezebbnek az előző generáció 
helyzetéhez viszonyítva. A jövővel 
kapcsolatban az olaszok és a 
franciák a legpesszimistábbak, 
ugyanis nagyjából a 
megkérdezettek héttizede (73 és 
67 százalék) gondolja úgy, hogy 
a következő generáció helyzete 
nehezebb lesz. A magyarok 
rendelkeznek a legoptimistább 
jövőképpel, ugyanis közel minden 
második megkérdezett szerint a 
mostani gyerekek helyzete jobb 
lesz, mint az övék volt. 

 Vagyis a vizsgált országok közül 
a magyarok érzékelik leginkább az 
intergenerációs fejlődést, ugyanis 
a legmagasabb arányban itt 
gondolják a válaszadók azt, hogy 

jobb a helyzetük, mint szüleiknek 
volt, és bíznak abban, hogy 
gyermekeik helyzete még jobb 
lesz.

A 
magyar 

felnőttek 
rendelkeznek a 

legoptimistább jövőképpel, 
közel minden második 
megkérdezett szerint 
a mostani gyerekek 
helyzete jobb lesz, 
mint az övék volt.

Összességében az Ön jelenlegi helyzete könnyebb vagy nehezebb, mint a szüleinek volt az Ön korában?)
(N=5000; százalékos megoszlás)

határozottan
nehezebb

inkább
könnyebb

határozottan
könnyebb

inkább
nehezebb

NT/NV

Összesen

16
18

38

19

36

35

35

35

42

29

12 16

8 6 13 133

3 1
15 14

41

28

11

13

29

3

33

3

32

Összességében az Ön jelenlegi helyzete könnyebb vagy nehezebb, mint a szüleinek volt az Ön korában? 
(N=5000; százalékos megoszlás)
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Összesen

28 39 51

35 47
40

23
19

21
23

31

23

16
16

14208

13
3 72

26

16

26 21 5
11

8 45

határozottan
nehezebb

inkább
könnyebb

határozottan
könnyebb

inkább
nehezebb

NT/NV

Összességében az Ön gyermekeinek helyzete könnyebb vagy nehezebb lesz, mint Önnek?
Ha nincs gyermeke gondoljon  következő generációra, a mostani gyerekekre. (N=5000; százalékos megoszlás)



15

TÁRSADALOMHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

Társadalmi tőke, 
bizalom 
A vizsgált országokban 
a megkérdezettek közel 
háromnegyede nyilatkozott úgy, 
hogy szokott egészen más politikai 
meggyőződésűekkel beszélgetni, 
közel héttizedük pedig érezhetően 
gazdagabb személyekkel is. 
Szegényebbekkel viszont közel 
tíz százalékkal kevesebben 
szoktak csupán beszélgetést 
folytatni. A válaszadók közvetlen 
környezetében a legkisebb 
arányban a más nemzetiségűeket 
találjuk. A magyar társadalom 
tekinthető a leginkább integrált 
társadalomnak a vizsgált országok 
közül, vagyis a magyarokkal 
szembeni azon toposz, amely 
szerint kirekesztőek, bizalmatlanok 
és zártak a nyugat-európai 
országokhoz képest, az adatok 
alapján megdőlni látszik. 
Ugyanis a más politikai nézetű, 
vallású vagy anyagi helyzetű 
csoportok közötti párbeszéd 
a vizsgált országok között 
Magyarországon a legjellemzőbb. 

Más nemzetiségűeket azonban az 
átlagnál kisebb arányban találunk 
a magyar válaszadók közvetlenebb 
környezetében, amely azzal 
is indokolható, hogy kulturális 
szempontból Magyarország a 
homogénebb társadalmak közé 
sorolható. Az olyan multikulturális 
társadalmak esetében, mint 
például Németország és 
Franciaország, a megkérdezettek 
közvetlen környezetében az 
átlagnál nagyobb eséllyel találunk 
más nemzetiségűeket is (67 és 59 
százalék). 

Az Egyesült Királyságban viszont 
minden kategóriában az átlaghoz 
képest alacsonyabb arányokat 
figyelhetünk meg, ami azt jelenti, 
hogy itt kevésbé jellemző, hogy 
a társadalom tagjai más politikai 
nézetű, vallású, nemzetiségű, 
valamint anyagi helyzetű 
emberekhez kapcsolódnak. 

Összességében a vizsgált európai 
országok integrált társadalmaknak 
tekinthetők, s ebben a tekintetben 
a magyar társadalom nem mutat 
különbséget.

Magyar-
ország

Francia-
ország

Német-
ország

Egyesült
Királyság

Olasz-
ország

Összesen

72
75

Országok szerinti megoszlás

(Vannak-e olyan emberek az Ön közvetlen környezetében, akikkel beszélgetni is szokott, akik….?)
(N=5000; igen válaszok százalékos megoszlása)

31

más vallásúak,
mint Ön

68

73

73

72
69

75 74
68

60
69 69

48

60

74

54

60 60
50

56 54
54

59
67

46

60

55
6264

72 69
60 60 56

Vannak-e olyan emberek az Ön közvetlen környezetében, akikkel beszélgetni is szokott, akik….?)
(N=5000; igen válaszok százalékos megoszlása)

más vallásúak,
mint Ön

31

Vannak-e olyan emberek az Ön közvetlen környezetében, akikkel beszélgetni is szokott, akik….? 
(N=5000; igen válaszok százalékos megoszlása) 

Vannak-e olyan emberek az Ön közvetlen környezetében, akikkel beszélgetni is szokott, akik….? 
N=5000; igen válaszok százalékos megoszlása) 

mint Ö
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A társadalom 
értékei, változások
Minden vizsgált országban 
egyetértés látszik abban a 
tekintetben, hogy a társadalmat 
fokozatosan, reformokkal kell 
fejleszteni. Magyarországon az 
átlaghoz képest szignifikánsan 
kevesebben értenek egyet azzal, 
hogy a társadalmat radikális, 
forradalmi módon meg kell 
változtatni, továbbá szignifikánsan 
többen gondolják úgy, hogy meg 
kell védeni mindennemű felforgató 
erővel szemben. 

A radikális változásra leginkább 
nyitott társadalomnak az olasz 
és a francia tekinthető, ugyanis a 
megkérdezettek ötöde (23 és 21 
százalék) szerint a társadalmuk 
szervezését radikális, forradalmi 
módon kellene megváltoztatni, 
a kutatásban azt azonban nem 
vizsgáltuk, hogy milyen irányban 
éreznék szükségesnek e változást. 

Ugyanakkor a franciák körében 
a legmagasabb azok aránya, 
akik határozottan vagy inkább 

nehezebbnek érzik a helyzetüket 
az előző generáció helyzetéhez 
viszonyítva, és az olaszok mellett 
ők érzik leginkább úgy, hogy a 
következő generáció helyzete is 
nehezebb lesz. Vagyis a francia és 
az olasz válaszadók érzik leginkább 
úgy, hogy rossz irányba mennek a 
dolgok, s körükben a legmagasabb 
azoknak az aránya is, akik szerint 
radikális változásra lenne szükség. 

A magyarok a legelégedettebbek 
a helyzetüket illetően, s érzékelik 
leginkább úgy, hogy jó irányba 
halad az ország, s egyúttal itt a 
legmagasabb azoknak az aránya 
is, akik szerint a társadalmat meg 
kell védeni mindennemű felforgató 
erővel szemben.

7
21

5 9
36

17 10
20

21 5
18 14 10

17
23 2

16
16

56 51 54 56 60 59

Társadalom értékei, változások

(Ön szerint…?)
(N=5000; százalékos megoszlás)

a társadalmunk megszervezését radikális, forradalmi módon meg kell változtatni
a társadalmunkat fokozatosan, reformokkal kell fejleszteni

NT/NV

Összesen

Ön szerint…? (N=5000; százalékos megoszlás)
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Mind 
az öt országban 

a válaszadók úgy 
érzik, hogy a kelleténél több 

figyelmet fordítunk a koronavírus-
járványra (59 százalék) és a 

szexuális kisebbségekre (48 százalék). 
A klímaváltozás elleni küzdelemre 

(64 százalék), a különböző társadalmi 
csoportok közötti egyenlőség elérésére 
(62 százalék), valamint a családokra 

(61 százalék) azonban érzésük 
szerint nem fordítunk elég 

figyelmet.

24

40

21

12

3
8

26

37

22

42

27

8 9

15

46

23

9
7 8

15

38

24

15

33

27

15
10

13

31 32

44

23

9
6

16
18

9

15

6

14

A társadalom értékei 

(Ön szerint jelenleg a szükségesnél több vagy kevesebb figyelmet fordítunk (itt, ebben az országban)…? 1. a 
szükségesnél lényegesen kevesebb - 4. A szükségesnél lényegesen több)

A szükségesnél lényegesen kevesebb

A szükségesnél kevesebb

A szükségesnél több A szükségesnél lényegesen több

NT/NV

A klímaváltozás 
elleni

küzdelemre

A koronavírus-
járványra

A nemzeti
kultúrára

A családokra Az ország
katonai

védelmére

A bevándorlók 
integrációjára

A szexuális
kisebbségekre

 Ön szerint jelenleg a szükségesnél több vagy kevesebb figyelmet fordítunk (itt, ebben az országban)…?
1. a szükségesnél lényegesen kevesebb - 4. A szükségesnél lényegesen több  (N=5000; százalékos megoszlás)
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A magyarok az átlagnál nagyobb 
arányban érzik úgy, hogy a 
szexuális kisebbségekre (50 
százalék), a családokra (39 
százalék) és a koronavírus-
járványra (65 százalék) a 
szükségesnél több figyelem 
hárul. Az Egyesült Királyságban 
és Németországban az átlagnál 
magasabb arányban érzik úgy a 
megkérdezettek, hogy a szexuális 
kisebbségekre a szükségesnél több 
figyelem kerül (57 és 50 százalék), 

a franciák és a németek pedig a 
bevándorlók integrációjával (44 
és 49 százalék) és a klímaváltozás 
elleni küzdelemmel (44 és 48 
százalék) kapcsolatban vélekednek 
ugyanígy. 

A magyarok az átlagnál nagyobb 
mértékben érzik úgy, hogy a 
klímaváltozás elleni küzdelemre a 
szükségesnél kevesebb figyelem 
irányul (71 százalék), a németek 
az ország katonai védelme 
(56 százalék), míg a franciák 

a szexuális kisebbségek (50 
százalék) és a katonai védelem 
(57 százalék) esetében éreznek 
ugyanígy. Az Egyesült Királyságban 
és Olaszországban élők az átlaghoz 
viszonyítva a legelégedetlenebbek, 
hiszen úgy vélik, hogy szinte 
minden területtel a kelleténél 
kevesebbet foglalkoznak 
(az angoloknál a szexuális 
kisebbségek, az olaszoknál az 
ország katonai védelme jelenti a 
kivételt).

A társadalom értékei országok szerinti megoszlása

(Ön szerint jelenleg a szükségesnél több vagy kevesebb figyelmet fordítunk (itt, ebben az országban)…?
1. a szükségesnél lényegesen kevesebb - 4. A szükségesnél lényegesen több) (N=5000; százalékos megoszlás)

A klímaváltozás elleni
küzdelemre

A koronavírus-járványra A nemzeti kultúrára A családokra

Az ország katonai
védelmére

A bevándorlók 
integrációjára

A szexuális kisebbségekre

A szükségesnél lényegesen 
kevesebb

A szükségesnél
kevesebb

A szükségesnél
több

A szükségesnél
lényegesen több

NT/NV

25 27 17 20 34 6 12 8 10 7 8 12 15 11 24 10 16 15 12 22

17 17 16 13 288 8 14 11 229 14 18 12 2011 17 16 16 15

32 46 41 40 31 26 38 31 35 37 19 31 36 34 36 42 49 42 43 45

39 49 46 40 5542 44 40 36 48

12 11 7 7 116 5 9 11 413 5 6 2 4

26 10 6 4 2 22 4 11 4 3
15 2 7 3 4

27 12 13 7 17

18 39 20 21 33

46 42 38 30 42

8

5 7 8
10

13

14 17 17 15

21

16 12 15 14
6

7
10 12 7

11 6 11 12
7

7
7

12 10
7

27
13 26 28 187 11 13 21 9

14 20 31 27
13

38

32

40 39 37

41
16

2025

29

2727 32 2625 35 26 24 2920 23 29
27

22
25

27
33 25

32

17

28

18 21
30

15

9 1 2 1 2

Ön szerint jelenleg a szükségesnél több vagy kevesebb figyelmet fordítunk (itt, ebben az országban)…?
1. a szükségesnél lényegesen kevesebb - 4. A szükségesnél lényegesen több  (N=5000; százalékos megoszlás)
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A magyarok (50 százalék), a 
németek (52 százalék) és az 
olaszok (57 százalék) az átlagnál 
(49 százalék) nagyobb arányban 
támaszkodnának inkább a 
drágább alternatív energiára, 
az Egyesült Királyságban élők 
(49 százalék) és a franciák 
(51 százalék) pedig inkább 
az atomenergiára voksolnak. 
Az Egyesült Királyságban (53 

A szociálpolitikai törekvések tekintetében több egyetértés is mutatkozik: 
a megkérdezettek a szegénységi problémákat inkább munkahely-
teremtéssel oldanák meg a segélyezés helyett (85 és 13 százalék), az 
emberiség jövőjét a technológiai fejlődés helyett inkább az emberek 
közötti együttműködésre bíznák (73 és 20 százalék), valamint a 
demográfiai problémákat a bevándorlás helyett inkább gyermekvállalással 
orvosolnák (61 és 24 százalék). A keresztény értékek társadalmi jelenléte 
ebben a kérdéskörben is megmutatkozik, ugyanis az átlaghoz – valamint 
a többi vizsgált országhoz képest is – a magyarok nagyobb arányban (53 
és 44 százalék) őriznék meg az egyházak szerepét a társadalomban.

százalék) és Olaszországban 
(53 százalék) az emberek az 
átlagnál (39 százalék) nagyobb 
arányban értenek egyet azzal 
az állítással, hogy a társadalmat 
inkább a sokféle nemi orientációra 
kellene építeni, valamint az 
angolok között a demográfiai 
problémát is az átlagnál 
nagyobb arányban oldanák meg 
bevándorlással (ugyanakkor még 

így is többen gondolják úgy, 
hogy inkább gyermekvállalással 
kellene megoldani a demográfiai 
problémát, de itt a legszűkebb 
az olló a két megoldás között: 
33 százalék áll szemben a 40 
százalékkal). Németországban 
pedig az átlagnál (13 százalék) 
többen hisznek a segélyezés 
jótékony hatásában (25 százalék).

A 
magyarok 
nagyobb 

arányban (53 
és 44 százalék) 
tartanák meg az 

egyházak szerepét a 
társadalomban.

(Ha Ön dönthetne, Ön…?)
(N=5000; százalékos megoszlás)

sokkal inkább „A” sokkal inkább „B”

inkább „A” gyermekvállalással vagy inkább a „B” bevándorlással oldaná meg a demográfiai problémákat?

inkább „A” szigorítana vagy inkább a „B” lazítana a járványhelyzettel kapcsolatos szabályokon?

inkább „A” segélyezéssel vagy inkább a „B” munkahely-teremtéssel oldaná meg a szegénységi problémákat?

inkább „A” inkább „B” NT/NV

30 16

25

37

27

36

27 8

30

14

2

8

8

7

9

31 8

55

21

37

14

23

22

25

23

7

24

12

21

19

6

30

8

11

21

Ha Ön dönthetne, Ön…? (N=5000; százalékos megoszlás)
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Értékek a szociálpolitika területén, országok szerinti megoszlás

(Ha Ön dönthetne, Ön…?)
(N=5000; százalékos megoszlás)
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Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország

Németország

Olaszország

Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország

Németország

Olaszország

Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország

Németország

Olaszország

Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország

Németország

Olaszország

Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország

Németország

Olaszország

Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország

Németország

Olaszország

Magyarország

Egyesült Királyság

Franciaország
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inkább „A” gyermek-
vállalással vagy 

inkább a „B” beván-
dorlással oldaná meg 

a demográfiai 
problémákat?

inkább „A” megtarta-
ná az egyházak 

szerepét a társada-
lomban vagy inkább a 

„B” világi kultúrát 

inkább „A” a techno-

vagy inkább a „B” az 
emberek közötti 

bízná az emberiség 

inkább „A” az olcsóbb 
atomenergiára vagy 

inkább a „B” drágább 
alternatív energiára 

támaszkodna a 

évben?

inkább „A” segélye-
zéssel vagy inkább a 

„B” munkahely-te-
remtéssel oldaná 

meg a szegénységi 
problémákat?

férfiakra vagy inkább 
a „B” sokféle nemi 

orientációra építené 
a társadalmunkat?

inkább „A” szigoríta-
na vagy inkább a „B” 

lazítana a járvány-
helyzettel kapcsola-

tos szabályokon?

sokkal 
inkább „A”

 inkább „A” sokkal 
inkább „B”

 inkább „B” NT/NV

Ha Ön dönthetne, Ön…? (N=5000; százalékos megoszlás) 



21

Összességében a megkérdezettek inkább nem tartanak attól, hogy a számukra fontos dolgok és eszmék 
elértéktelenednek. Az országok között ugyanakkor jelentős különbségeket figyelhetünk meg, míg a britek 
alig, a németek, illetve a franciák is csak mérsékelten aggódnak értékeik feloldódásától, addig az olaszok és a 
magyarok többségükben inkább tartanak ettől.

(Ön tart vagy nem tart…? - attól, hogy azok a dolgok, eszmék amik Önnek fontosak elértéktelenednek?)
(N=5000; százalékos megoszlás)
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