OTKA záróbeszámoló
A kutatás célja
A kutatás célja a fenntartható fogyasztást megalapozó gazdaság- és társadalompolitika
tudományos megalapozása, a ma még irreverzibilis környezeti változásokat okozó fogyasztási
modellek visszaszorítása az életminőség javítása mellett.
A kutatás fő célja egy olyan átfogó program véghezvitele volt, amely
a fogyasztási minták és a környezet kapcsolatát elméleti, és empirikus alapokon is
vizsgálja,
komplex módszertani eszközök segítségével, így a KSH adatai, valamint egy
reprezentatív kérdőíves felmérés alapján megvizsgálja a magyarországi folyamatokat,
és bemutatja a helyzetet
áttekinti az Európai Unió és a nemzetközi szervezetek „fenntartható fogyasztásra” és a
termékpolitikára vonatkozó programjait.
a fenti három szempont alapján feltártak integrálásával javaslatokat dolgoz ki.
A projekt résztémáin egy-egy neves kutató vezetésével fiatalokból álló team dolgozott (PhD
hallgatók, poszt doktorok, egyetemi hallgatók). A projekt hozzájárul ahhoz, hogy az
egyetemen, illetve kutatóintézetben dolgozó PhD hallgatók, fiatal doktorok dinamikusan
fejlődjenek a szakterületükön, illetve, hogy pályán maradhassanak. A kutatás végére mind a
négy – a kutatásba bevont – doktorandusz eljutott az abszolutóriumig, közülük hárman a PhD
értekezésüket, illetve annak tervezetés is beadták. A program célja volt, hogy az eredmények
minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak, és megvitatásra kerüljenek, ezért eredményeinket
előbb műhelytanulmányok, később cikkek és kötetek formájában publikáltuk.
eredményeinkről számos konferencián is beszámoltunk.
Főbb szakmai eredmények
Főbb eredmények tudománymetriai szempontból
A négy éves projekt legjelentősebb eredményei közé soroljuk, hogy sikerült cikket
elhelyeznünk egy 2,97-es impakt faktorú nemzetközi folyóiratban (Ecological Indicators),
megjelent több magyar nyelvű cikkünk is, valamint egy magyar nyelvű és agy angol nyelvű
zárókötet elkészítésére is sor került. Az eredményeinkből több alkalommal szerveztünk
tudományos vitát.
A projekt jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy PhD hallgatóinkat - Széchy Anna, Luda
Szilvia, Tabi Andrea és Mózner Zsófia - a tanszéken tudjuk tartani, és olyan kutatásokban
vehessenek részt, amely hozzájárul a doktori fokozat minél hamarabb történő
megszerzéséhez.
A POJEKT EREDMÉNYEI ÉVES BONTÁSBAN
A projekt első fázisában 2007-2008-ban az elméleti keretek felvázolása történt, amelynek
eredményeként három műhelytanulmányt publikáltunk. Az elkészült műhelytanulmányokat

később továbbfejlesztettük, és folyóiratcikként, illetve a zárókötetben könyvfejezetként
publikáltuk.

2008
Elkészült a „Fenntartható fogyasztás: egyéni, vállalati és közösségi kibúvó stratégiák” című
tanulmány bemutatja, hogyz állampolgároknak és a vállalatoknak is tudomásul kell venniük a
fenntarthatóság árát: az energia magas költségét, a nukleáris energia által hordozott
veszélyeket vagy az életszínvonal növelésének korlátait – választásuk szerint. Ha ez nem
történik meg, akkor mindannyian hamis kibúvó stratégiákba menekülünk, s a kutatás is
belemerül ebbe az álomvilágba, amikor olyan eredményeket mutat, amelyeket a politikusok,
vállalatok és állampolgárok látni szeretnének: ebben mindig vannak win-win (győz–győz)
megoldások, nincs szükség átváltásra a gazdasági és környezeti céljaink között, és
részcselekvéseken alapuló teljesítményünket jó minősítésekkel díjazzák akkor is, ha egyre
távolabb visz minket a fenntarthatóság eszméjétől. Ahhoz, hogy túljussunk ezeken a
csapdákon, a kutatásnak az erőfeszítések helyett az eredményekre kellene koncentrálnia,
valamint hiteles és megbízható jelzéseket kellene adnia a politikusok, az állampolgárok és
vállalatok számára is teljesítményükről.
2008 őszén felmérést hajtottunk végre a BCE-n 350 diák körében, önkitöltős kérdőív
segítségével.
A felmérés keretében vizsgáltuk:
• a környezeti problémák megítélését,
• a környezettudatos vásárlói magatartását,
• a környezettudatos tevékenységeket,
• fogyasztói magatartást.
Megállapítottuk, hogy a hallgatók környezeti problémákra vonatkozó ismeretei jelentős
fejlődésen mentek keresztül a középiskolaihoz képest.
A vásárlással kapcsolatos környezettudatossági szempontok közül elsősorban az
alapanyagokat, a csomagolás tulajdonságait, az újrahasznosíthatóságot, a termék eredetét,
illetőleg az elérési távolságot, a termék szennyező voltát, valamint a hulladékminimalizálás
lehetőségeit említették. Megállapítható, hogy a problémák és megoldási módok ismerete nem
feltétlenül tükröződik konzisztensen az egyén magatartásában.
A környezetbarát tevékenységekkel kapcsolatban a leggyakrabban a szelektív
hulladékgyűjtést, az energiatakarékos életmódot, a tömegközlekedést, a tudatos
vízgazdálkodást és a hulladékminimalizálást említették. A megkérdezetteket a lehetőségek
hiánya, a kényelmi okok, valamint az anyagi okok gátolják leginkább a környezettudatosabb
életmódban.
A fogyasztói magatartásra jellemző, hogy a vásárlási döntéseket leginkább a minőség és az ár
befolyásolja, a környezetvédelmi megfontolások visszatartó ereje gyenge vagy közepes.

2009
Elkészült a középiskolai felmérés is a diákok környezettudatosságára vonatkozóan, amelyből
született egy tanulmány, amelyet a zárókötetben, illetve konferenciákon publikáltunk.
Elkészült a „Fogyasztási szokások és trendek vizsgálata Európában és az USA-ban” című
tanulmány, amelynek célja, hogy bemutassa milyen fogyasztási szerkezettel rendelkeznek a

európai kontinens országai, különös tekintettel a nyugat- és közép-kelet-európai fogyasztási
mintákra és szokásokra vonatkozóan. A tanulmány elemzi az EU-15 és EU-10 országainak
fogyasztási szerkezetét, kiemelve azokat a szektorokat, ahol nagymértékű átrendeződés,
illetve környezeti hatás a jellemző. Részletesebben megvizsgáljuk a közép-európai
fogyasztási szokásokat, majd a tanulmány befejező részében a magyar háztartások
fogyasztási szokásait is, valamint a megfigyelhető fogyasztási trendeket és azok jövőbeli
lehetőségeit elemezzük.
A nyugat-európai fogyasztáshoz kapcsoló széndioxid kibocsátás egyre nagyobb mértékben
tolódik át a feltörekvő államokba (Kína, India), ahogy a termelés áthelyeződik ezekbe a
régiókba. A nemzetközi kereskedelem környezeti hatásának elemzése ezért rendkívül nagy
jelentőséggel bír, hiszen enélkül nem ítélhető meg reálisan a fogyasztás környezeti hatása. „A
nemzetközi kereskedelem környezeti hatásának elemzése a karbonlábnyom segítségével” a
magyar fogyasztásnak a más országoknál jelentkező karbonlábnyomát számszerűsíti, és
bemutatja, hogy egyes fogyasztási kategóriáknál a termékek importja révén exportált
„karbonlábnyom” jelentős tétel.

2010
Elkészült az ökológiai lábnyomra vonatkozó kérdőíves felmérés. A kérdőívet 1000 fős
reprezentatív mintán lekérdeztettük, és elkészült ez alapján az SPSS adatbázis. A felmérés a
fogyasztói minták környezeti hatásain túlmenően arra is választ próbált találni, hogy mennyire
rövid- illetve hosszú távú szemlélettel közelítenek az állampolgárok a környezeti kérdésekhez.
Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar lakosság sajnálatosan magas diszkontrátával
számítolja le a jövő fogyasztását és a természeti erőforrásokat, amely diszkontráta messze
meghaladja az elméletileg számított társadalmi diszkontráta nagyságát. A kérdőív
eredményeit az OTKA záróköteteiben, könyvfejezetként, valamint több konferencia
tanulmányban tettük közzé.

2011
Folytatódott az eredmények statisztikai feldolgozása, a publikálás, valamint a zárókötetek
megjelentetésének előkészítése.
A „Fenntartható életmódok felé: lehet-e az élelmiszer-fogyasztás fenntartható?” című
tanulmányában Vetőné Mózner Zsófia az élelmiszerfogyasztás ökológiai lábnyomát vizsgálva
bemutatja, hogy a környezeti szempontok és az egészségügyi szempontok hasonló irányba
mutatnak, amikor élelmiszerfogyasztási szerkezetünk átalakításában gondolkodunk. Mindkét
szempont szerint az állati termékek, a zsiradékok és a cukor fogyasztásának mérséklésére
lenne szükség, és az elfogyasztott élelmiszerek mennyiségének visszafogása is kívánatos
lenne, különösen a szellemi foglalkozásúak körében.
Kutatásunk során az egyik fő alkalmazott indikátorunk az ökológiai lábnyom volt.
Alkalmazása során fény derült néhány módszertani problémájára, pl. arra, hogy az intenzív
mezőgazdasági termelést aránytalan mértékben jobbnak mutatja az organikus
mezőgazdaságnál, amely a biokapacitás kiszámításának módjából adódik. Az ökológiai
lábnyom ugyanis a biokapacitást a technológia állapotából vezeti le. Javaslatot dolgoztunk ki
az ökológiai lábnyom mutató korrigálására vonatkozóan, melyet az Ecological Indicators
című lapban jelentettünk meg.

PUBLIKÁCIÓK
A projektből impakt faktoros nemzetközi és egy hazai folyóiratcikk cikk készült, kiadtunk két
összefoglaló kötetet. A zárókötetek tartalmazzák a projekt összes lényeges eredményét,
köztük a korábban műhelytanulmányként kiadott tanulmányok továbbfejlesztett, letisztult
változatát is. Az eredményeket számos konferencián ismertettük tanulmány vagy előadás
formájában.
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