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BEVEZETÉS 

 

A 2011-et az önkéntesség európai évének nyilvánították. Ennek célja, hogy 

megemlékezzen az Európa-szerte tevékenykedı önkéntesek millióinak munkájáról, 

és azokat is önkéntességre biztassa, akik jelenleg nem vesznek részt ilyesmiben. 
Ez az esemény egyben arra is alkalmat ad, hogy megerısítsék azt a 

kulcsfontosságú szerepet, amelyet az egyes szervezetek betöltenek az Európai Unió 

életében. Június elején, az Európai Unió magyar elnökségének idején Schmitt Pál, a 

Magyar Köztársaság elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Lisszaboni Szerzıdés 

a nem kormányzati szervezetekkel való együttmőködésre bátorítja a kormányokat. 
2012-ben már az idıs polgárokon és a generációk közötti kapcsolatokon lesz a 

hangsúly, minthogy jövıre az aktív idıskor és a nemzedékek közötti szolidaritás 

európai évét ünnepeljük majd.  
E témák kiválasztásában szerepet játszott az európai népesség elöregedése és az 

aktív korú népesség létszámának várható csökkenése: az Eurostat demográfiai 

elırejelzései ugyanis 2030-ra az aktív korú népesség számának 6,8%-os 

csökkenését jósolják. Ez azt jelenti, hogy egy nyugdíjas szükségleteinek ellátására 

csak két munkaképes korú személy jut majd, a jelenlegi négy az egyhez aránnyal 

szemben. A 2012-es év fı célja ezért az idıs emberek életerejének megırzése, a 

társadalomban való részvételük fokozása és a generációk közötti akadályok 

megszüntetése lesz.  
Mindezek fényében ez a speciális Eurobarométer-felmérés 2011. április 13. és 

május 2. között készült, az Európai Parlament Kommunikációs Fıigazgatóságának 

megbízásából (Közvélemény-figyelı Egység).   
A felméréshez a TNS Opinion & Social hálózat kérdezıbiztosai csaknem 27 000, 15 

éves vagy annál idısebb, Európában élı polgárt kérdeztek meg személyesen (a 

kérdıívet a kérdezıbiztos a válaszadó otthonában töltötte ki). Az alkalmazott 

módszertan az Európai Parlament Kommunikációs Fıigazgatósága (Közvélemény-

figyelı Egység) által végzett standard Eurobarométer-kutatások esetében használt 

módszertan. A TNS Opinion & Social hálózat intézményei által készített interjúkkal 

kapcsolatos technikai feljegyzés e jelentés mellékletében található1. Ugyanitt 

szerepelnek az interjúkészítési módszerek és a konfidencia-intervallumok is. 
A kutatás az Európai Unió mind a 27 tagállamára kiterjed, és az Eurobarométer 

75.2 hullám része.  
Az elsı fejezetben az Európai Unióban folytatott önkéntes tevékenységet 

elemezzük: annak mértékét, illetve hogy azt mely területeken végzik. Ezt követıen 

rátérünk az önkéntességgel kapcsolatos európai közvéleményre: mely területeken 

érzik fontosnak annak szerepét, illetve melyek az érzékelhetı elınyei. Végül az 

európai polgárok önkéntességgel szembeni fı elvárásait járjuk körül. 
A második fejezetben azt vizsgáljuk, hogyan vélekednek az európaiak a generációk 

közötti szolidaritás elımozdítására irányuló különféle intézkedésekrıl. 

 

                                                 
1 Az eredménytáblázatok a mellékletben találhatók. Meg kell jegyezni, hogy a több válaszlehetıséget 
kínáló kérdések esetében a táblázatban szereplı százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot. 
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Megjegyzés 
 

 

A jelentésben az országokat hivatalos rövidítéseikkel jelöljük.  
 

RÖVIDÍTÉSEK 
  

EU-27 Európai Unió – 27 tagállam 
NT Nem tudja 
  
BE Belgium 

CZ Csehország 
BG Bulgária 
DK Dánia 
DE Németország 

EE Észtország 
EL Görögország 
ES Spanyolország 

FR Franciaország 
IE Írország 
IT Olaszország 
CY Ciprusi Köztársaság 

LT Litvánia 
LV Lettország 
LU Luxemburg  
HU Magyarország 
MT Málta 
NL Hollandia 
AT Ausztria 

PL Lengyelország 
PT Portugália  
RO Románia 
SI Szlovénia 

SK Szlovákia 
FI Finnország 
SE Svédország 

UK  Egyesült Királyság 

 

 
Az Eurobarométer weboldala a következı címen érhetı el: 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?&id=40 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani valamennyi válaszadónak szerte az Európai 
Unióban, akik idıt szántak a felmérésben való részvételre. 

Ez a felmérés nem jöhetett volna létre az aktív közremőködésük nélkül. 
 



Speciális EUROBAROMÉTER-felmérés                   „Önkéntesség és generációk közötti 
szolidaritás”  
 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

 

A felmérés legfontosabb megállapításai a következık: 

 

A válaszadók közel egynegyede vesz részt önkéntes tevékenységben (rendszeresen vagy 

alkalmi jelleggel). Ez a részvétel azonban tagállamonként nagyon eltérıen alakul. 
 

Az önkéntes tevékenységet végzı válaszadók fıként sportklubokban és kulturális 

egyesületekben önkénteskednek. 

 

Az önkéntességrıl úgy gondolják, hogy számos területen fontos szerepet játszik; ezek 

közé tartozik – logikus módon – a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás, de a 

társadalmi élet, az egészség, az oktatás és a környezetvédelem is.    
 

Az önkéntességnek sok érezhetı elınye van: úgy tartják, hogy az a társadalom egésze 

(erısíti a társadalmi összetartást, elımozdítja a szolidaritás értékeit az EU-ban) és az 

egyén számára egyaránt elınyös (hozzájárul az önkéntesek személyes fejlıdéséhez és 

önkiteljesítéséhez, valamint a szakmai fejlıdéshez). 
 

A válaszadók igen kedvezıen reagáltak arra az ötletre, hogy regionális önkéntes 

mentıcsapatokat kellene létrehozni természeti katasztrófák esetére.  
 

Abban a kérdésben azonban már megosztottabbak voltak, hogy miként kellene 

meghatározni az önkéntes ágazat mőködési kereteit: bár 47%-uk jobban szeretné, ha a 

tagállamok és az EU közösen dolgoznák ki ezt a keretet az önkéntesekre vonatkozó 

európai chartában, 45% inkább a tagállamok által egyénileg meghatározott keretek 

mellett teszi le voksát. A vélemények tagállamonként igen eltérıek. 
 

Ami a generációk közötti szolidaritás megerısítésére elıirányzott intézkedéseket illeti, a 

válaszadók többsége támogatta a fiataloknak szóló munkahelyek létrehozását az 

idısgondozás területén, illetve a munkaerıpiachoz és a képzéshez való egyenlı 

hozzáférés biztosítását valamennyi korcsoport számára. Azon javaslat támogatásában 

azonban már sokkal kevésbé voltak egységesek, miszerint a 60 évnél idısebbeket arra 

kell ösztönözni, hogy a munkaerıpiacon maradjanak. 
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1. ÖNKÉNTESSÉG 

 
1.1. Az európai polgárok önkéntes tevékenységei 

 

Az önkéntesség európai évének egyik célja, hogy megemlékezzen annak a több millió 

európainak a munkájáról, akik szabadidejüket részben valamilyen önkéntes 

tevékenységnek szentelik. Jelenleg a válaszadók közel egynegyede végez önkéntes 

tevékenységet (24%, szemben 75%-kal). Közülük 11% végzi rendszeresen ezt a 

tevékenységet, 13% pedig alkalmanként. 
 

 
 

A tagállamok közötti különbségek 

 

Az önkéntességben való részvétel mértéke tagállamonként igen eltérı: a legfejlettebb és 

a legkevésbé fejlett önkéntesi rendszerrel rendelkezı tagállamok között 48 százalékpont 

a különbség. 

 

- Nagyon elterjedt az önkéntességben való részvétel Hollandiában, ahol a 

válaszadók több mint fele végez önkéntes tevékenységet (57%), 31% 

rendszeresen. Ugyanez Dániára is igaz (43%, 21% rendszeresen). A válaszadók 

egyharmadánál többen vesznek részt önkéntes tevékenységben Finnországban 

(39%), Ausztriában (37%), Luxemburgban (35%), Németországban (34%) és 

Szlovéniában (34%). 
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- Ezzel szemben Málta (16%), Spanyolország (15%), Görögország (14%), Románia 

(14%), Bulgária (12%), Portugália (12%) és Lengyelország (9%) jócskán elmarad 

az uniós átlagtól.  
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Szociodemográfiai elemzés 
 

A szociodemográfiai változók elemzése azt mutatja, hogy az önkéntes munkában való 

részvételt nem befolyásolja a nem vagy az életkor. A részvétel azonban valamivel 

nagyobb arányú a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezı válaszadók körében (a 

legalább 20 éves korukig tanuló válaszadók esetében 32%, viszont csak 16% abban a 

csoportban, amelynek tagjai 16 éves koruk elıtt hagyták abba tanulmányaikat), a vezetı 

beosztásúak körében (34%, szemben a fizikai munkások 22%-ával), valamint a vidéki 

területeken és kisvárosokban élık között (25%, szemben a nagy településeken élık 

20%-ával). A nyugdíjas válaszadók részvételi aránya éppen csak elmarad az átlagtól 

(22%), a munkanélkülieké pedig még egy kicsivel alacsonyabb (17%). A válaszadók 

politikai irányultsága szintén nem tőnik döntı tényezınek: az önkéntes munkát végzı 

válaszadók 27%-a vallotta magát baloldalinak, 25% középre, 24% pedig a jobboldalra 

helyezte magát. 
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1.2. Az önkéntesen végzett tevékenységek típusa 

 

Az európai önkéntesek többsége (24%) sportegyesületben vagy szabadtéri 

tevékenységeket folytató klubban végez önkéntes munkát. Ezután következnek a 

kulturális vagy mővészeti egyesületek (20%), a jótékonysági vagy szociális segélyezı 

szervezetek (16%), a közösségi vagy szomszédsági egyesületek (13%) és a vallási 

szervezetek (12%).  
Utánuk következnek a környezetvédelmi, állatok jogait védı stb. szervezetek (7%), az 

idısek egyesületei vagy klubjai (7%) illetve az ifjúság egyesületek és klubok (7%), 

valamint a betegek és/vagy fogyatékkal élık érdekeit védı szervezetek (6%). 

A szakmai szervezeteket, szakszervezeteket és politikai pártokat említették a 

legkevesebben (5% vagy kevesebb). 

 

 
Bázis: Az önkéntes tevékenységet végzı európaiak (a teljes minta 24%-a) 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Ebben a kérdésben komoly különbségek mutatkoznak a tagállamok között. Az 

alábbiakban azokkal a szervezetekkel és egyesületekkel foglalkozunk, amelyeket az 

európai önkéntesek több mint 10%-a említett meg:  
 

- A sportegyesületeket leggyakrabban Írországban (37%), Dániában (35%) és 

Németországban említették (34%). 

 

- A kulturális egyesületeket a legtöbben Olaszországban (31%), Görögországban 

(29%), Franciaországban (28%), Ausztriában (27%) és Portugáliában (27%) 

említették. Ausztria kivételével a felsorolt országokra jellemzı, hogy az önkéntes 

tevékenységek mértéke megközelíti az európai uniós átlagot (Olaszország és 

Franciaország), vagy jócskán alatta marad (Görögország és Portugália). 
 

- A jótékonysági szervezeteket Spanyolországban (34%), Luxemburgban (28%) 

és Lengyelországban (28%) az önkéntes tevékenységet végzı válaszadók több 

mint egynegyede említette. 

 

- A közösségi vagy szomszédsági egyesületeket Szlovéniában (26%), 

Bulgáriában (25%), Dániában (22%) és Írországban (21%) nevezték meg 

gyakrabban. 

 

- A vallási szervezeteket a legtöbbször Romániában (27%), Máltán (24%) és 

Szlovákiában (22%) említették. 

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

A szociodemográfiai változók elemzése semmilyen jelentıs különbségre nem derít fényt. 

Annyi azonban megfigyelhetı, hogy a magasabb iskolai végzettségő válaszadók, akik – 

mint láttuk – gyakrabban vesznek részt önkéntes munkában, nagyobb valószínőséggel 

említik a kulturális egyesületeket (24%, szemben a 20%-os átlaggal), míg azok a 

válaszadók, akik 16 éves koruk elıtt hagyták abba tanulmányaikat, az idısekkel 

foglalkozó egyesületeket nevezik meg többször (13%, szemben a 7%-os átlaggal). 
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1.3. Azok a területek, ahol az önkéntességnek fontos szerepe van 

 

Amikor arról kérdezték ıket, hogy mely területeken tartják fontosnak az önkéntes 

tevékenységet, a válaszadók a szolidaritást és a humanitárius segítségnyújtást tették az 

elsı helyre (37%), ezután következett az egészségügyi ellátás (32%), az oktatás és 

képzés (22%), a környezet (22%), az emberi jogok védelme (21%), a hátrányos 

helyzető állampolgárok társadalmi integrációja (21%), valamint az aktív idıskor, a 

foglalkoztatás és a sport (egyenként 15%). 

A kultúrát (10%), a kultúrák és vallások közötti párbeszédet (9%), a nemzedékek közötti 

párbeszédet (9%) és a fogyasztóvédelmet (9%) szintén olyan területként nevezték meg, 

ahol az önkéntességnek fontos szerepe lehet. 

A fontossági sorrendben hátrébb szorult a demokratikus élet (7%) és az európai identitás 

létrehozása (3%). 
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A legutóbbi standard Eurobarométer-felmérés óta jelentısen változott az önkéntesség 

hozzájárulásának megítélése (EB73, 2010. tavasz). Mára több válaszadó gondolja úgy, 

hogy az egészségügyi ellátás olyan terület, ahol az önkéntesség fontos szerepet játszik 

(+8 pont). Ugyanez igaz az oktatásra (+8), a foglalkoztatásra (+5) és a 

környezetvédelemre (+4) is; ez a két kérdéskör immár megelızi az emberi jogokat és a 

hátrányos helyzető állampolgárok társadalmi integrációját, amelyek az EN73 óta 

változatlan szinten állnak. 
 

A tagállamok közötti különbségek 

 

Tagállamonként igen eltérı, hogy mely területeken tartják fontosnak az önkéntesség 

szerepét. 

 

- Az önkéntesség fontosságát a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás 

szempontjából különösen Cipruson (68%), Svédországban (58%) és 

Franciaországban (57%) hangsúlyozták. Írországban (14%) és az Egyesült 

Királyságban (9%) viszont sokkal ritkábban említették meg ezt a területet. 
 

- Az önkéntesség fontosságát az egészségügyi ellátásban nagyon gyakran 

említették Lengyelországban (55%), Hollandiában (47%), Portugáliában (47%) és 

Ausztriában (46%).  
 

- Az oktatást leggyakrabban az Egyesült Királyságban (39%), Észtországban 

(31%) és Írországban (30%) nevezték meg. Az Egyesült Királyságban és 

Írországban valójában ez a terület állt az élen.  
 

- Görögországban (50%), Észtországban (36%) és Szlovákiában (34%) a 

válaszadók úgy tartják, hogy az önkéntesség különösen fontos szerepet játszik a 

környezetvédelemben. 

 

 

Mint láthattuk, a 2010. tavaszi EB73 óta megváltozott azon területek sorrendje, ahol 

az önkéntesség szerepét fontosnak tartják. Ezek a fejlemények néhány tagállamban 

kifejezetten markánsak:  
 

- Az egészségügyi ellátórendszert sokkal gyakrabban említik, különösen 

Ausztriában (+21 pont), Lengyelországban (+19), Portugáliában (+18) és 

Görögországban (+14). 

 

- Az oktatás szintén nagy teret nyert, fıleg az Egyesült Királyságban (+16), 

Írországban (+14) és Svédországban (+13). 
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Szociodemográfiai elemzés 

 

A válaszok szociodemográfiai elemzése fontos tendenciákra hívja fel a figyelmet. Az 

európai fiatalok jellemzıen nagyobb jelentıséget tulajdonítanak az oktatás (a 15–24 

évesek 26%-a, szemben az 55 éves és annál idısebb válaszadók 18%-ával) és a 

környezetvédelem (27%, szemben 19%-kal) területén végzett önkéntes munkának. Az 

55 éves és annál idısebb válaszadók az egészségügyi ellátásban emelték ki jobban az 

önkéntesség szerepét (36%, szemben a 15–24 évesek 30%-ával). 
Emellett az iskolázottabb válaszadók, akik – mint láthattuk – nagyobb arányban 

végeznek önkéntes tevékenységet, az átlagnál nagyobb valószínőséggel tulajdonítanak 

fontos szerepet az önkéntességnek a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás 

területén (41%), míg azok a válaszadók, akik 16 éves koruk elıtt hagyták abba 

tanulmányaikat, nagyobb valószínőséggel említik az egészségügyi ellátást (35%). 

 

 
* Ebben a táblázatban csak azok a területek szerepelnek, amelyeket a népesség 20%-ánál többen említettek. 
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1.4. Az önkéntesség érzékelhetı elınyei 

 

Arra a kérdésre, hogy mi a két fı elınye az önkéntességnek az Európai Unióban, a 

válaszadók fıként a társadalmi összetartás fenntartását és megerısítését (34%) és az 

uniós szolidaritás alapvetı értékeinek megerısítését (25%) említették. 

Ugyanakkor maguk az önkéntesek szempontjából vett elınyök is fontosak: a 

megkérdezettek szerint az önkéntesség hozzájárul az önkéntesek önkiteljesítéséhez és 

személyes fejlıdéséhez (25%), valamint elısegíti a szakmai beilleszkedést elımozdító 

ismeretek és készségek megszerzését (22%). Azt is sokan kiemelték (20%), hogy az 

európaiaknak lehetıséget ad társadalmi szerepvállalásuk fejlesztésére. 
 

Valamivel kevésbé elismert az önkéntességnek a fenntartható fejlıdésre és a 

környezetvédelemre gyakorolt hatása (18%), mint ahogy az Európai Unió gazdaságában 

játszott szerepe is (12%). 
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A tagállamok közötti különbségek 

 

Az önkéntesség legfıbb érzékelhetı elınyeit tekintve a tagállamok között sok a 

különbség: 

 

- Az önkéntességnek a társadalmi összetartás megerısítésében betöltött 

szerepét különösen a németországi (50%), ausztriai (48%) és finnországi (47%) 

válaszadók emelték ki.  
 

- Az önkéntesek személyes kiteljesedését nagyon fontosnak találták Dániában 

(52%) és Hollandiában (41%), abban a két országban, ahol az önkéntesség a 

legfejlettebb, valamint Belgiumban (38%), Észtországban (35%) és Írországban 

(35%).  
 

- Cipruson (46%), Szlovéniában (38%), Máltán (35%) és Olaszországban (34%) a 

válaszadók több mint egyharmada említette az uniós szolidaritás alapvetı 

értékeinek megerısítését. 

 

- Svédországban (33%) és az Egyesült Királyságban (32%) átlag feletti arányban 

voltak azok a válaszadók, akik az önkéntességnek az önkéntesek képzéséhez és 

szakmai beilleszkedéséhez való hozzájárulását emelték ki. 

 

- Az Egyesült Királyságban és Írországban az átlaghoz képest többen ismerik el az 

önkéntesség által az EU gazdaságában betöltött fontos szerepet (mindkét 

országban 20%). 

 



Speciális EUROBAROMÉTER-felmérés        „Önkéntesség és generációk közötti szolidaritás”  

 

Szociodemográfiai elemzés 

 

Ezen kérdés tekintetében nagyon kevés különbséget lehetett felfedezni az egyes 

szociodemográfiai kategóriák között: azt is meg kell jegyezni, hogy az önkéntesség 

elınyeirıl alkotott kép nem mutat nagy eltéréseket, legyen szó akár önkéntes 

tevékenységben részt vevı, akár nem önkénteskedı válaszadókról. Ugyanakkor azok a 

válaszadók, akik tapasztalatot szereztek az önkéntes munka terén, nagyobb 

valószínőséggel ismerik el annak szerepét a társadalmi összetartás megerısítésében 

(39%, illetve 42% azok közül, akik rendszeresen végeznek önkéntes munkát). A 

szociodemográfiai elemzés arra is rávilágít, hogy a vezetık – akik, mint láttuk, 

gyakrabban vesznek részt önkéntes munkában – az átlagnál nagyobb valószínőséggel 

említik a társadalmi összetartás erısítését (41%). 
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1.5. Az önkéntes ágazat mőködési keretére vonatkozó preferenciák 
 

Az önkéntesség gyakorlata jelenleg tagállamonként eltérı. Ez idınként az önkéntes 

tevékenység kereteire és mőködési módjaira is igaz. A válaszadók megosztottak az 

önkéntes ágazat mőködési keretének kialakítása tekintetében: 47% azt szeretné, ha az 

EU és a tagállamok közösen dolgoznák ki az önkéntesekre vonatkozó európai chartát, 

45% pedig inkább azt választaná, hogy saját országa egyénileg határozza meg e 

tevékenységek keretét. 
 

 
 

A tagállamok közötti különbségek 

 

A tagállamok többsége (összesen 16) támogatja az európai együttmőködés gondolatát.  

Ebben a kérdésben azonban igen változatosak a vélemények, így az európai charta 

támogatottságának legmagasabb és legalacsonyabb szintje között 62 százalékpont a 

különbség.  
 

- Az önkéntes ágazat nemzeti mőködési keretének kialakítását legerısebben 

támogató országok között szerepel Dánia (84%) és Ausztria (65%), amelyek 

Hollandiával együtt egyúttal azok az országok is, ahol az önkéntesség a 

legfejlettebb. A válaszadók többsége Hollandiában is ezt a lehetıséget támogatja 

(59%). Lettországban (60%) és az Egyesült Királyságban (60%) szintén ez a 

helyzet, noha itt a válaszadók kevesebb mint egynegyede vesz részt önkéntes 

munkában. 
 

- Az önkéntesekre vonatkozó, a tagállamok és az Európai Unió által közösen 

meghatározott európai chartát Spanyolország (68%), Ciprus (65%), Belgium 

(60%), Görögország (58%), Olaszország (57%) és Portugália (56%) támogatja. 

Belgium és Olaszország kivételével ezek olyan országok, ahol az önkéntes 

tevékenység nem kifejezetten elterjedt (12 és 15% közötti). 
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Szociodemográfiai elemzés 

 

A szociodemográfiai elemzés mutat néhány érdekes különbséget a kategóriák között: a 

15–24 év közötti válaszadók támogatják az önkéntes ágazat európai mőködési keretének 

kialakítását (55%, szemben az országos szint 38%-os támogatottságával), miközben az 

55 éves és annál idısebb személyek kisebb mértékben ugyan, de a nemzeti szinten 

meghatározott mőködési keretet részesítik elınyben (46%, szemben az európai szinten 

meghatározott keret 44%-os támogatottságával).  
A válaszok némiképp a válaszadók foglalkozása szerint is eltérıek: a vezetı beosztásúak 

az országos szinten meghatározott mőködési kereteket támogatják (50%, szemben 

43%-kal), az egyéb szellemi foglalkozásúak és a fizikai munkások pedig inkább egyenlı 

arányban oszlanak meg a két lehetıség között (46/48, illetve 47/47%). 
 

Azok a válaszadók, akik elmondásuk szerint szoktak önkéntes tevékenységet végezni, 

nagyobb valószínőséggel részesítik elınyben az önkéntes ágazat nemzetileg 

meghatározott mőködési kereteit, bár a különbség csekély (49%, szemben az európai 

keretet választó 45%-kal). A rendszeres önkéntes munkát végzı válaszadók körében 

markánsabb ez a különbség (53%, szemben 41%-kal). 
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1.6. A regionális önkéntes mentıcsapatok létrehozásának támogatása  

 

Az Európai Parlament azt szeretné, ha az uniós tagállamok, illetve ezek helyi és 

regionális hatóságai minden régióban önkéntes mentıcsapatokat hoznának létre a 

természeti katasztrófák és balesetek kezelése érdekében. A válaszadók igen kedvezıen 

reagáltak erre a javaslatra: 88% vélte úgy, hogy ez hasznos lenne (szemben azzal a 9%-

kal, akik szerint nem hasznos), és azt közel felük tartotta „nagyon hasznosnak” (48%). 
 

 

 
 

A tagállamok közötti különbségek 

 

A válaszadók többsége Cipruson (79%), Máltán (70%), Magyarországon (65%), 

Görögországban (62%) és Szlovéniában (62%) úgy vélte, hogy ez az intézkedés „nagyon 

hasznos” lenne. Finnországban (37%), Portugáliában és Hollandiában (40%) viszont 

alacsonyabb volt a támogatottság.  
Az ötlet egyik országban sem váltott ki valódi ellenkezést: a legalacsonyabb pontszámot 

Hollandiában érte el, de még itt is a válaszadók 78%-a mondta azt, hogy a javaslat 

hasznos.  
 

Szociodemográfiai elemzés 

 

A szociodemográfiai kategóriák közötti különbségek e kérdés esetében elhanyagolhatóak: 

mindegyik kategória nagymértékben támogatja az önkéntes mentıcsapatok létrehozását 

minden régióban annak érdekében, hogy segítsenek természeti katasztrófák és balesetek 

esetén.  
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2. GENERÁCIÓK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS 
 

Mivel a 2012. év az aktív idıskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve lesz, a 

válaszadóktól azt kérték, hogy értékeljék három, a generációk közötti (és különösen a 

fiatalok és az idısek közötti) szolidaritás erısítésére irányuló intézkedés hatékonyságát.  

A válaszadók többsége támogatja a munkahelyteremtés ösztönzését a fiatalok számára 

az idısek és a gondozásra szorulók segítése területén: 89% tartja hatékonynak ezt az 

intézkedést, ezen belül 45% szerint „nagyon hatékony” lenne.  
Annak biztosítását, hogy az európaiak bármely életkorban egyenlı mértékben 

férhessenek hozzá a munkaerıpiachoz és a képzési lehetıségekhez, szintén nagyon 

kedvezıen ítélték meg: a válaszadók 83%-a szerint ez hatékony intézkedés lenne, és 

ebbıl 38% „nagyon hatékonynak” találta azt. 
Nem volt ekkora az egyetértés az utolsó javaslatot illetıen, miszerint a 60 éves és annál 

idısebb embereket a munkaerıpiacon való maradásra kellene ösztönözni, hogy 

tudásukat és tapasztalataikat átadják a fiatalabb generációknak. Bár a válaszadók 

többsége helyeselte ezt az intézkedést (59% ítélte hatékonynak, közülük 23% szerint 

„nagyon hatékony” lenne), több mint egyharmaduk elutasította (37% gondolta úgy, hogy 

nem lenne hatékony, közülük 13% szerint „egyáltalán nem hatékony”). 
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A tagállamok közötti különbségek 

 
Mielıtt elemeznénk a tagállamok közötti különbségeket, meg kell jegyezni, hogy a 

harmadik intézkedés támogatottsága nagyobb volt a 2004 elıtti országokban (63%), 

mint a 2004/2007 utáni országokban (51%). Az elsı két javaslat esetében nem voltak 

érdemi különbségek.   
 

- Azt a javaslatot, hogy ösztönözni kellene a munkahelyteremtést a fiatalok 

számára az idısek és a gondozásra szorulók segítésének területén, minden 

tagállamban kedvezıen fogadták, 76% és 95% közötti támogatottsággal. Nyolc 

országban a válaszadók több mint fele nagyon hatékonynak ítélte ezt az 

intézkedést: Szlovéniában (63%), Spanyolországban (60%), Bulgáriában (58%), 

Cipruson (58%), Máltán (55%), Romániában (55%), Németországban (53%) és 

Luxemburgban (52%).  
 

A munkaerıpiachoz és a képzésekhez való egyenlı hozzáférés biztosítása az 

európaiak minden korcsoportja számára szintén népszerőnek bizonyult 

valamennyi tagállamban, 73% és 93% közötti támogatottsággal. A legnagyobb 

támogatást Spanyolországban (93%), Bulgáriában (89%) és Máltán kapta (89%), 

ahol a válaszadók több mint fele „nagyon hatékonynak” tartotta ezt az 

intézkedést (54%, 55%, illetve 51%), valamint Szlovákiában (91%). Belgium, 

Észtország és Franciaország válaszadói szintén nagyon kedvezıen viszonyultak az 

intézkedéshez (87%-os pozitív megítélés). 
 

- Sokkal megosztóbbnak bizonyult az utolsó intézkedés, miszerint a 60 éves és 

annál idısebb embereket a munkaerıpiacon való maradásra kellene ösztönözni, 

hogy tudásukat és tapasztalataikat átadják a fiatalabb generációknak. Az 

intézkedést leginkább és legkevésbé támogató országok között 43 százalékpont 

volt a különbség. Hollandia (76%), Dánia (75%), Észtország (70%) és 

Svédország (70%) különösen pártolta ezt az intézkedést.   
Ezzel szemben a támogatók aránya alig haladta meg a válaszadók egyharmadát 

három tagállamban: Szlovéniában (37%), Magyarországon (34%) és Cipruson 

(33%). Ezekben az országokban a válaszadók körülbelül egynegyede úgy 

nyilatkozott, hogy a javaslat „egyáltalán nem hatékony”.  
 

Szociodemográfiai elemzés 

 

A szociodemográfiai változók elemzése az elsı két, általánosan elfogadott intézkedés 

esetében igen kevés különbséget mutat. Az utolsó javaslatot, miszerint az európaiakat 

60 év felett is ösztönözzék a munkában maradásra, az 55 éves és annál idısebb 

személyek jobban támogatták (64%), mint a fiatalok (a 15–24 évesek közül 58%), és a 

vezetık is jobban támogatták (66%), mint a fizikai munkások (54%). 
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KÖVETKEZTETÉS 

 

Az Eurobarométer itt bemutatott speciális felmérése, amelyre 2011. április 13. és május 

2. között került sor, lehetıvé teszi, hogy számot adjunk az uniós polgárok részvételérıl 

és elvárásairól két, Európában pillanatnyilag nagyon is aktuális kérdésben: az 

önkéntesség kérdésében – az önkéntesség 2011-es európai éve kapcsán –, valamint a 

generációk közötti szolidaritás kérdésében, az aktív idıskor és a nemzedékek közötti 

szolidaritás 2012-es európai évének alkalmából.  
 

A felmérés legfontosabb megállapításai a következık: 

 

- Az EU polgárainak közel egynegyede vesz részt önkéntes tevékenységben, 

rendszeresen vagy alkalmi jelleggel. 

 

- Továbbra is a sportegyesületek, a kulturális és mővészeti egyesületek, illetve a 

jótékonysági szervezetek jelentik azokat a struktúrákat, amelyek keretében az 

uniós polgárok többsége önkéntes munkát vállal. Országtól függıen a 

szomszédsági egyesületekben és a vallási szervezetekben is nagyobb arányú 

önkéntes tevékenység folyik.  
 

- Az önkéntességrıl az uniós polgárok úgy tartják, hogy sok területen fontos 

szerepet játszik, a szolidaritás és a humanitárius segítségnyújtás pedig e 

tekintetben továbbra is az elsı helyen áll (37%). Az egészségügyi ellátás (32%, 

+8), az oktatás (22%, +8) és a környezet (22%, +6) 2010 óta sokkal inkább 

teret nyert, ami azt jelzi, hogy az önkénteseket foglalkoztatják az uniós polgárok 

többségének mindennapi életét érintı kérdések.   
 

- Az uniós polgárok megosztottak az önkéntes ágazat mőködési keretének 

meghatározása tekintetében: 47% támogatja a tagállamok és az Európai Unió 

által közösen kidolgozandó európai chartát az önkéntesek számára, 45% viszont 

inkább a saját országa által meghatározott nemzeti kereteket szeretne. A 

tagállamok véleménye igen eltérı, bár úgy tőnik, hogy ezek a különbségek nem 

függnek össze az önkéntes tapasztalat vagy tevékenység szintjével. 
 

- A generációk közötti szolidaritás erısítésére elıirányozott három intézkedés közül 

kettıt az uniós polgárok igen nagy többsége hatékonynak tart: a 

munkahelyteremtés ösztönzését a fiatalok számára az idısek és a gondozásra 

szorulók segítésének területén (89%), valamint annak biztosítását, hogy az 

európaiaknak életkoruktól függetlenül ugyanolyan hozzáférése legyen a 

munkaerıpiachoz és a képzéshez (83%). 
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- Ugyanakkor az uniós polgárok némileg kevésbé voltak lelkesek az utolsó 

intézkedés hatékonyságát illetıen, amely a 60 év felettieket kívánja a 

munkaerıpiacon tartani annak érdekében, hogy tapasztalatukat és tudásukat 

átadhassák a fiatalabb generációknak (59%). Az említett intézkedésre kapott 

reakciók tagállamonként igen eltérıek voltak, de azt a 2004 elıtti országokban 

alapvetıen többen támogatták (63%), mint a 2004/2007 utáni országokban 

(51%). 
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SPECIÁLIS EUROBAROMÉTER-FELMÉRÉS 
Önkéntesség és generációk közötti szolidaritás 

TECHNIKAI LEÍRÁS 
 
 
A TNS Opinion & Social, a TNS plc és a TNS opinion között létrejött konzorcium 2011. április 13. és 
május 2. között készítette el az EUROBAROMÉTER 75.2 hullámát, az EURÓPAI PARLAMENT 
Kommunikációs Fıigazgatósága Közvélemény-figyelı Egységének megbízásából. 
 
Az EUROBAROMÉTER „Önkéntesség és generációk közötti szolidaritás” címő SPECIÁLIS FELMÉRÉSE a 
75.2 hullám része, és az Európai Unió tagállamainak 15 éves és annál idısebb, az egyes 
tagállamokban élı állampolgáraira terjed ki. A minden országban egységesen alkalmazott mintavételi 
terv többlépcsıs, randomizált módszert követ. Minden országban mintavételi pontokat sorsoltak ki, a 
lakosság méretével (az ország teljes lefedettsége érdekében) és a népsőrőséggel arányos 
valószínőséggel.  
 
Ennek érdekében a mintavételi pontokat szisztematikusan az egyes „regionális közigazgatási 
egységek” közül sorsolták ki, az egyes egységek és területtípusok rétegzését követıen. E pontok ily 
módon a vizsgált országok teljes területét képviselik az EUROSTAT NUTS II (vagy azzal egyenértékő 
besorolás) szerint és az adott nemzetiséghez tartozó, állandó lakóhellyel rendelkezı lakosság 
nagyvárosi, városi és vidéki területeken való eloszlásának megfelelıen. A kiválasztott mintavételi 
pontokban véletlenszerően kijelöltek egy kiindulási címet. A további címeket (minden N-edik címet) 
egy standard „véletlenszerő útvonal” eljárás alapján választották ki, az elsı címbıl kiindulva. A 
válaszadó személyét minden háztartásban véletlenszerően választották ki (a „legközelebbi 
születésnap” módszerével). Az interjúkat személyesen, a megkérdezettek otthonában, az adott 
nemzeti nyelven folytatták le. Ami az adatok felvételét illeti, a CAPI (számítógéppel támogatott 
személyes interjú) módszerét használták azokban az országokban, ahol ez rendelkezésre áll. 
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ABREVIATIONS COUNTRIES INSTITUTES 
N°  

INTERVIEWS 
FIELDWORK DATES 

 
POPULATION 

15+ 

BE Belgium TNS Dimarso 1.058 15/04/2011 03/05/2011 8.939.546 
BG Bulgaria TNS BBSS 1.003 15/04/2011 26/04/2011 6.537.510 
CZ Czech Republic TNS Aisa 1.000 16/04/2011 29/04/2011 9.012.443 
DK Denmark TNS Gallup DK 1.027 15/04/2011 03/05/2011 4.561.264 
DE Germany TNS Infratest 1.588 15/04/2011 01/05/2011 64.409.146 
EE Estonia Emor 1.001 16/04/2011 01/05/2011 945.733 
IE Ireland Ipsos MRBI 1.016 14/04/2011 28/04/2011 3.522.000 
EL Greece TNS ICAP 1.000 14/04/2011 01/05/2011 8.693.566 
ES Spain TNS Demoscopia 1.006 15/04/2011 03/05/2011 39.035.867 
FR France TNS Sofres 1.033 15/04/2011 02/05/2011 47.756.439 
IT Italy TNS Infratest 1.034 18/04/2011 02/05/2011 51.862.391 
CY Republic of Cyprus Synovate 502 13/04/2011 02/05/2011 660.400 
LV Latvia TNS Latvia 1.007 16/04/2011 01/05/2011 1.447.866 
LT Lithuania TNS Gallup Lithuania 1.029 16/04/2011 01/05/2011 2.829.740 
LU Luxembourg TNS ILReS 503 14/04/2011 30/04/2011 404.907 
HU Hungary TNS Hungary 1.022 16/04/2011 01/05/2011 8.320.614 
MT Malta MISCO 500 15/04/2011 29/04/2011 335.476 
NL The Netherlands TNS NIPO 1.034 15/04/2011 02/05/2011 13.371.980 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1.008 15/04/2011 01/05/2011 7.009.827 
PL Poland TNS OBOP 1.000 14/04/2011 04/05/2011 32.413.735 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.026 16/04/2011 03/05/2011 8.080.915 
RO Romania TNS CSOP 1.052 15/04/2011 27/04/2011 18.246.731 
SI Slovenia RM PLUS 1.017 15/04/2011 01/05/2011 1.759.701 
SK Slovakia TNS Slovakia 1.047 14/04/2011 01/05/2011 4.549.955 
FI Finland TNS Gallup Oy 990 13/04/2011 08/05/2011 4.440.004 
SE Sweden TNS GALLUP 1.005 16/04/2011 01/05/2011 7.791.240 
UK The United Kingdom TNS UK 1.317 16/04/2011 01/05/2011 51.848.010 

TOTAL EU27   26.825 13/04/2011 08/05/2011 408.787.006 
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Mindegyik országban elvégezték a minta és az alapsokaság összehasonlítását. Az alapsokaság leírása az EUROSTAT népességi adataiból vagy a nemzeti statisztikai 
hivataloktól származott. Az alapsokaság leírása alapján mindegyik vizsgált ország esetében elvégeztek egy országos súlyozási eljárást, marginális és intercelluláris súlyok 
alkalmazásával. Minden országban a következı jellemzık kerültek be az iterációs folyamatba: nem, kor, régió és településméret. A nemzetközi súlyok (pl. uniós átlagok) 
kialakításához a TNS Opinion & Social az EUROSTAT, illetve a nemzeti statisztikai hivatalok által közzétett népességi adatokat használta fel. Az ebben a súlyozás utáni 
eljárásban felhasználandó teljes népességi számadatok felsorolása fent található. 
 
Emlékeztetjük az olvasókat, hogy a felmérési eredmények becslések, amelyek pontossága – amennyiben a mintavétel megfelelıen történt – a minta nagyságától és a 

megfigyelt százalékos aránytól függ. A körülbelül 1000 interjúból álló minták esetén a valós százalékok a következı megbízhatósági határok közé esnek: 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Megfigyelt százalékok 10% vagy 
90% 

20% vagy 
80% 

30% vagy 
70% 

40% vagy 
60% 

50% 

Konfidenciahatárok ± 1,9 pont ± 2,5 pont ± 2,7 pont ± 3,0 pont ± 3,1 pont 
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