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A fenntartható fejlődés

– ismeret és elfogadottság
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Percepciók a 
fenntarthatóságról
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Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés – de mit is 
jelent a fogalom?

A fenntarthatfenntarthatóóssáág g szó önmagában ritkán társul a ‘fenntartható fejlfejlőőddééss’-hez

� Jelentése a közgondolkodásban: lléétfenntarttfenntartáás vagy s vagy ééletszletszíínvonal nvonal 
megtartmegtartááss (elért dolgok fenntartása)

A fenntarthatfenntarthatóó fejlfejlőőddéés s éértelmezhetrtelmezhetőősséége javultge javult (2006�2010)

DE! defindefiníícicióója pontatlan: ja pontatlan: még mindig inkább a folyamatos fejlődés, szinten tartás

elsősorban a kköörnyezetvrnyezetvéédelmi pilldelmi pilléért rt jelenti

�� TTáársadalmi illetve gazdasrsadalmi illetve gazdasáági vonatkozgi vonatkozáása alig ismertsa alig ismert

Fókuszcsoportos kutatás 2006; 2009; 2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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A fenntarthatóság tárgyköréhez kapcsolt aktivitások

SzelektSzelektíív hulladv hulladéékgykgyűűjtjtééss

ÚÚjrahasznosjrahasznosííttááss
KKöörnyezetbarrnyezetbaráát technolt technolóógigiáák k --

BiodieselBiodiesel, , bioetanolbioetanol; Termikus h; Termikus hőő, , 
NapelemNapelem

Elektronikus Elektronikus üügyintgyintéézzéés, s, 
levelezlevelezéés s –– kevesebb papkevesebb papíírr KomposztKomposztáállááss

Elemek, kElemek, kéészszüülléékek gykek gyűűjtjtőőponton ponton 
valvalóó leadleadáásasa

EnergiatakarEnergiatakaréékos kos 
eszkeszköözzöökk

Oktatás

Népesedés,reprodukció –
megtartás, népességfogyás 
megállítás

Foglalkoztatottsági szint növelése –
munkahelyteremtés, - megtartás

Egészségvédelem

Családok védelme

FenntarthatFenntarthatóó
gazdasgazdasáági gi 
nnöövekedvekedéés s ––
folyamatos folyamatos íívvűű
fejlfejlőőddéés, makros, makro--, , éés s 
mikro  szintenmikro  szinten

InfrastruktInfrastruktúúra fejlesztra fejlesztéés s ––
KerKeréékpkpáárutak, rutak, 
ttöömegkmegköözlekedzlekedééss

SpSpóórolroláás az ers az erőőforrforráásokkal (vsokkal (vííz, z, 
energia)energia)

Tudatos vTudatos váássáárlrlááss

Fókuszcsoportos kutatás 2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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A jelenlegi helyzet 
megítélése
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Hol tartunk?

MagyarorszMagyarorszáágon az aktivitgon az aktivitáások msok méég gyerekcipg gyerekcipőőben jben jáárnak rnak 

a Nyugat-európai szinthez képest

DE! érezhető pozitív előremozdulás

Mikrokörnyezetben tapasztalt változások:

1. Munkahely (csak multinacionális cégeknél) 

� elsősorban környezetvédelem 

papírral való spórolás, szelektív gyűjtés

A munkahely szerepe a A munkahely szerepe a 

szemlszemlééletformletformáálláásban kimagaslsban kimagaslóó

Fókuszcsoportos kutatás 2006; 2009; 2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Mit látnak és mit tesznek?

Lakóhely ���� erősebb a vidvidéékenken élők körében

Tapasztalt aktivitások:  

szelektív hulladékgyűjtés; 

házak szigetelése; 

parkosítás; 

kerékpárutak építése

tömegközlekedés fejlesztése

Egyén � mméérsrséékeltkelt aktivitás 

Elterjedtebb tevékenységek:

Elektronikus ügyintézés

Szelektív hulladékgyűjtés

Szemetelés elkerülése

Autó helyett tömegközlekedés/kerékpár

Takarékoskodás vízzel, energiával

Újrahasznosítás

Tudatos vásárlás
Fókuszcsoportos kutatás 2006; 2009;  2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Egyéni társadalmi felelősségtudat

In- hall kutatás; 2009; Bázis: összes válaszadó, N=100

Ön személy szerint milyen területen tudna a leginkább hozzájárulni, részt 
venni a társadalmi felelősségvállalásban?

A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Mit tennének meg?

Az egyéni szintű cselekvések gátja az ererőőforrforrááshishiáányny

Nyitottság az anyagilag  korlátosan elérhető, de  alacsony 

energia befektetés mellett releváns haszonnal járó ötletek 

iránt, például:

biotermékek vásárlása

környezetbarát tisztítószerek

megújuló energia (napelem, napkollektor)

hibrid autó

Energiatakarékos háztartási gépek

A ttáársadalmi felelrsadalmi felelőősssséégvgváállalllaláás ms máás ters terüületein letein (például a „leszakadt”

helyzetben levő társadalmi csoportokkal szemben) inkinkáább elzbb elzáárkrkóózzóóakak

Fókuszcsoportos kutatás 2009;  2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Elvárások és 
egyéni felelősség
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Társadalmi-környezeti felelősségvállalással 
kapcsolatos elvárások: Szegmentáció

In- hall kutatás; 2009; Bázis: összes válaszadó, N=100 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Az egyes szféráknak tulajdonított felelősségi körök

ÁÁllami szfllami szféérara
Megújuló energiaforrásokról való

gondoskodás

Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokról való gondoskodás

Jó életfeltételek biztosítása a 
következő generációk számára

Pályakezdő fiatalok elhelyezk. 
lehetőségeinek megteremtése

Környezettudatos gondolkodásra 
való nevelés

Környezeti káros hatások 
csökkentése

Egészséges életmódhoz 
kapcsolódó értékek

Civil szfCivil szféérara
Egészséges életmódhoz 

kapcsolódó értékek

Környezettudatos gondolkodásra 
való nevelés

Környezeti káros hatások 
csökkentése

Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokról való gondoskodás

Jó életfeltételek biztosítása a 
következő generációk számára

Pályakezdő fiatalok elhelyezk. 
lehetőségeinek megteremtése

Megújuló energiaforrásokról való
gondoskodás

VVáállalati szfllalati szféérara

Környezeti káros hatások 
csökkentése

Pályakezdő fiatalok elhelyezk. 
lehetőségeinek megteremtése

Megújuló energiaforrásokról való
gondoskodás

Jó életfeltételek biztosítása a 
következő generációk számára

Egészséges életmódhoz 
kapcsolódó értékek

Környezettudatos gondolkodásra 
való nevelés

Hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokról való gondoskodás

In- hall kutatás; 2009; Bázis: összes válaszadó, N=100 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Szerepek a társadalmi felelősségvállalásban

Fókuszcsoportos kutatás 2009;  2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Saját felelősség

A vváálaszadlaszadóók egyharmada k egyharmada véli úgy , hogy az az 
áállampolgllampolgáároknak kell tenni roknak kell tenni a fenntarthatóságért

Saját felelősség főként: kköörnyezetvrnyezetvéédelemdelem

Főleg csekcsekéély erly erőőfeszfeszííttéést igst igéénylnylőő feladatok feladatok 
(pl.: energiatakarékosság) 

Gyakori hháárrííttóó mechanizmus  mechanizmus  (az egyéni szintű
cselekvések állami támogatásra szorulnak)

Fókuszcsoportos kutatás 2009;  2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Az egyéni felelősségvállalás attitűdmintázatai

PasszPasszíív, nehezen v, nehezen 
aktivizaktivizáálhatlhatóó

AktAktíív, jv, jöövvőő iriráánt nt 
elkelköötelezetttelezett

Fókuszcsoportos kutatás 2010

Alapattitűd: A z egyéni 
törekvések kevesek, az állam és 
a nagyvállalatok felelőssége

AlapattitAlapattitűűd: d: A z egyegyééni ni 
ttöörekvrekvéések keveseksek kevesek, az állam és 
a nagyvállalatok felelőssége

Alapattitűd:
mindenki tehet 
a jövőért

AlapattitAlapattitűűd:d:
mindenki tehet mindenki tehet 
a ja jöövvőőéértrt

AktAktíív, v, öönnéérdekmotivrdekmotivááltlt

A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Hogyan 
kommunikáljunk, 
mivel 
ösztönözzünk?
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A kommunikációban…

Veszély: a környezetvédelemmel 
azonosítják

A kommunikációban edukatedukatíívv jellegjellegűű
kampkampáányra van sznyra van szüükskséég: a fogalmat g: a fogalmat 
meg kell tanmeg kell taníítanitani

A fenntarthatfenntarthatóóssáág szg szóó öönmagnmagáában nem elban nem eléégg

A fenntarthatfenntarthatóó fejlfejlőőddéés s jobban mozgósít 

Fókuszcsoportos kutatás 2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Az ösztönzésben…

Az aktivitaktivitáásokat jutalmazsokat jutalmazóó motivmotiváácicióós faktor bes faktor beééppííttéése fontosse fontos

Az egyes attitűdcsoportok szerinti motivációs szintek: 

Üzenet: Van Van éértelme!rtelme!

Üzenet: MegMegééri!ri!

A mi felelA mi felelőőssssééggüünk!nk!

Fókuszcsoportos kutatás 2010 A kutatások a Magyar Telekom megbízásából készültek
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Köszönöm a 
figyelmet!


