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A MAGYARORSZÁGI FELMÉRÉS LEGFONTOSABB 

EREDMÉNYEI 

 

Háttér és kontextus 

 

Az Európai Bizottság által finanszírozott “End Climate Change, Start Climate of Change” 

#ClimateOfChange (“Vessünk véget a klímaváltozásnak, teremtsük meg a változás klímáját”) 

páneurópai kampány célja, hogy a fiatal európaiakat bevonja a klímaváltozás és a migráció közötti 

összetett összefüggések megértésébe. A végső cél egy olyan tájékozott emberekből álló mozgalom 

létrehozása, akik készen állnak az életmódváltásra és az új fejlesztési irányelvek követelésére. A 

www.climateofchange.info kampányhoz csatlakozva 23 európai országban, köztük Magyarországon is 

felmérést végeztek fiatalok (15 és 35 év közöttiek) körében. 

  

Összefoglalás 

 

 A magyar fiatalok valamivel kevesebb, mint egyharmada (31%) aggódik nagyon vagy 

rendkívül az éghajlatváltozás miatt, ami az európai átlag (46%) alatt van. Ennek ellenére úgy 

vélik, hogy a környezetkárosodás és a klímaváltozás a világ két legfontosabb problémája. 

Ugyanakkor a migrációt nem tartják a világ előtt álló nagyon komoly problémának. 

 A magyar fiatalok negatívan ítélik meg a jelenlegi gazdasági modellt: A nagy többség (82-

80%) összeköti fogyasztási szokásainkat a környezetkárosítással, és úgy gondolja, hogy a 

gazdasági modell a gazdagoknak és a befolyással rendelkezőknek kedvez. 

 A kormányzati fellépés támogatása magas. A magyar fiatalok mintegy háromnegyede (74%) 

úgy véli, hogy ha a kormányzati tervek nem foglalkoznak a klímaváltozással, az rossz hatással 

van a gazdaságra. 

 Tíz magyar fiatalból körülbelül négy (43%) úgy gondolja, hogy elsősorban a gazdaságilag 

fejlett, gazdag országok feladata a klímaváltozás kezelése, de majdnem ugyanennyien (41%) 

úgy gondolják, hogy ez a gazdag és a szegény országoknak egyaránt felelőssége.  

 A többi európai fiatalhoz hasonlóan a magyar fiatalok is csak korlátozottan rendelkeznek 

ismeretekkel a klímaelvándorlásról: 69%-uk nem sokat vagy egyáltalán nem hallott a 

„klímavándorlók” kifejezésről (az európai átlag 68%). 

 A magyar fiataloknak kevesebb, mint fele (45%) ért egyet azzal, hogy a „klímvándorlók” 

ugyanolyan jogi védelemben részesüljenek, mint a háború vagy üldöztetés elől menekülők. 

 A magyar fiatalok viszonylag hajlandók a társadalmi szerepvállalásra. Mintegy 

háromnegyedük (74%) állítja például, hogy szavazott vagy szavazna olyan politikusokra, akik 

az éghajlatváltozás és a (klíma)vándorlás kezelését prioritásként kezelik.  

http://www.climateofchange.info/
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Kontextus 

 

A magyar fiatalok körében viszonylag alacsony a klímaváltozással kapcsolatos aggodalom, bár 

fontos kérdésnek tartják azt  

 Háromból kevesebb mint egy magyar fiatal (31%) aggódik nagyon vagy rendkívül az 

éghajlatváltozás miatt, szemben az európai fiatalok 46%-ával. 

 

 Ennek ellenére a magyar fiatalok számára a „környezetkárosodás” (43%) és az 

„éghajlatváltozás” (40%) a két legsúlyosabb probléma, amellyel a világnak szembe kell 

néznie. Az európai átlaghoz hasonlóan csak 14% tartja súlyos problémának a nagymértékű 

migrációt. 

  

1. ábra: Az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalom szintje 

 

2. ábra: A világ legégetőbbnek vélt problémái 
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A magyar fiatalok úgy vélik, hogy fogyasztási szokásaink környezeti károkat okoznak, és úgy 

gondolják, hogy gazdasági modellünk a kivételezetteknek kedvez.  

 Tízből több mint nyolc (82%) úgy érzi, hogy fogyasztási szokásaink nem férnek össze a 

környezet megóvásának szükségességével.  

 Körülbelül ugyanennyien (80%) gondolják úgy, hogy a magyar gazdaság a gazdagok és a 

hatalmasok érdekeit szolgálja. 

 

 A magyar fiatalok közel háromnegyede (74%) úgy érzi, hogy ha a kormányzati tervek nem 

foglalkoznak a környezetszennyezéssel és az éghajlatváltozással, az rossz hatással van a 

gazdaságra. 

 

4. ábra: Ha a kormányzati tervek nem foglalkoznak a környezetszennyezéssel és az 
éghajlatváltozással, akkor ez... 

  

3. ábra: A jelenlegi gazdasági modell megítélése 
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 A magyar fiatalok szinte egyenlő arányban oszlanak két csoportra: azokra, akik szerint az 

éghajlatváltozás hatásainak csökkentéséért elsősorban a gazdaságilag fejlettebb országokat 

terheli a felelősség (43%), és azokra, akik szerint ez a felelősség egyenlő mértékben terheli a 

gazdag és a szegény országokat (41%).  

 
 

Összekötik-e a fiatalok az éghajlatváltozást az elvándorlással/ 
migrációval? 

A magyar fiatalok csak korlátozottan rendelkeznek ismeretekkel a klímavándorlásról, és nem 

tekintik azt a Magyarországra irányuló elvándorlás fontos mozgatórugójának.  

 Tíz magyar fiatalból majdnem hét (69%) nem nagyon vagy egyáltalán nem hallott a 

„klímavándorló” kifejezésről, ami az európai átlaghoz (68%) hasonló arány. 

  

5. ábra: Mely országoknak kellene a legtöbb erőfeszítést tenniük az éghajlatváltozás 

hatásainak csökkentésére? 

 

6. ábra: Mennyit hallott a „klímavándorló” kifejezésről? 
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 A magyar fiatalok közel fele (49%) gondolja úgy, hogy a háború és a fegyveres erőszak a 

hazájukba irányuló elvándorlás fő okai közé tartoznak. 

 Körülbelül egyötöde (22%) a magyar fiataloknak a „klímaváltozást” a Magyarországra 

vándorlás legfontosabb mozgatórugói vagy okai között említi, ami valamivel magasabb az 

európai átlagnál (17%).  
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taloknak kevesebb mint fele (45%) ért egyet azzal, hogy a klímavándorló ugyanolyan jogi 

védelemben részesüljenek, mint a háború vagy üldöztetés elől menekülők. 

7. ábra: Ön szerint melyek a legfontosabb mozgatórugói vagy okai annak, hogy 

az emberek az Ön országába vándorolnak (legfeljebb hármat válasszon)? 

8. ábra: A klímamigrációval kapcsolatos tájékozottság 
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Tesznek-e lépéseket a fiatalok? 

A magyar fiatalok jelentős része úgy érzi, hogy ők maguk is felelősek az éghajlatváltozás 

kezeléséért, és viszonylag nagy a motivációjuk a cselekvésre.   

 A magyar fiatalok úgy gondolják, hogy a nemzeti kormányok, az Európai Unió és a nemzetközi 

szervezetek, például az ENSZ felelősek az éghajlatváltozás kezeléséért. Közvetlenül ezután a 

magyar fiatalok egyharmada (35%) véli úgy, hogy elsősorban ők maguk felelősek a klímaváltozás 

kezeléséért, ami megfelel az európai átlagnak (34%). 

 Több mint egynegyedük (27%) nagyon motivált abban, hogy fenntartható módon éljen; ez 

magasabb motivációt jelent, mint az átlagos európai fiataloké (19%).
1
 

 

9. ábra: Kinek a felelőssége elsősorban 

az éghajlatváltozás kezelése? 

 

 

  

                                                      
1 Motivációs index a Q6 kérdés alapján, amely a válaszadókat a fenntartható életmóddal kapcsolatos szokásaikról és véleményükről kérdezi. 

További részletekért lásd a több országra kiterjedő fő jelentést. 
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 A magyar fiatalok mintegy háromnegyede (76%) állítja, hogy már aláírt vagy aláírna egy petíciót, 

amely az éghajlatváltozással és a (klíma)migrációval foglalkozik. Hasonlóképpen, közel 

háromnegyedük jelezte, hogy olyan politikusokra szavazott vagy szavazna, akik prioritásként 

kezelik az említett kérdések kezelését. 

 

 

  

10. ábra: A következők valamelyikét megtette vagy megtenné az éghajlatváltozás, a 

migráció és a klímamigráció kezelése érdekében 
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Hogyan érjük el a fiatalokat? 

A magyar fiatalok többsége az interneten tájékozódik az éghajlatváltozásról és a migrációról.  

 A közösségi hálózatok és az ismeretterjesztő weboldalak a magyar fiatalok számára az 

éghajlatváltozással és a (klíma)migrációval kapcsolatos információk elsődleges forrásai. 

 

11. ábra: Honnan szerzik a magyar fiatalok a legtöbb információt...? 

 

 A magyar fiatalok 22%-a posztol vagy oszt meg mások által készített, az éghajlatváltozással 

kapcsolatos tartalmakat, míg az elvándorlással kapcsolatos tartalmak esetében 20%, a 

klímavándorlással kapcsolatos tartalmak esetében pedig 14% teszi ugyanezt.  

 

12. ábra: Aktivitás a közösségi médiában az egyes témák kapcsán 
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Módszertan 

 

A tanulmány terepmunkáját az Ipsos végezte számítógépes webes interjúkészítéssel (CAWI). A 15 és 

35 év közötti fiatalok reprezentatív mintája alapján 23 európai országban végezték el a felmérést. 

2020. október 29. és november 19. között összesen 22 377 interjút vettek fel. Magyarországon 1020 

interjút készítettek. Az országonkénti eredményeket életkor, nem és régió alapján súlyozták, akárcsak 

az európai szintű összesített eredményeket, a népességszámmal kiegészítve.



 

 

 

 

  

 


