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Bevezető

Szerte a világban egyre súlyosabb környezeti problémák látnak napvilágot, aminek hatására 
felszínre kerültek a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések. Ahhoz, hogy az emberiség 
által okozott környezeti károkat orvosolni lehessen, át kell gondolnia minden piaci szereplő-
nek magatartása következményeit, és széleskörű összefogásra van szükség az emberek, a 
vállalatok, a kormányzatok, a tudomány és ezen belül a marketingszakma részéről. 

A XX. század végén a környezeti problémák világméretű terjedése egyre nagyobb aggodal-
mat keltett már nem csak tudományos körökben, hanem a lakosság körében is. Ezzel együtt 
kialakult egy olyan fogyasztói réteg, akik a mindennapi tevékenységeik során környezettu-
datos szemléletet kezdtek gyakorolni. A környezetvédelem kérdéseinek előtérbe kerülése 
azzal a következménnyel járt, hogy a környezetvédelmi szempontok a vállalatok piaci tevé-
kenységében is meg kellett, hogy jelenjenek. Egyértelműen valószínűsíthető, hogy a jövő-
ben méginkább erősödnek azok a hatások, amelyek az általános marketingtevékenységben 
is egyre több természeti, környezetvédelmi szempont figyelembevételét és érvényesítését 
teszik szükségessé. Ilyen hatás ezek közül a fogyasztói igények pozitív környezeti irányú 
fejlődése és az állami (Európai Uniós és hazai) követelmények, környezetvédelmi normák, 
a különböző általános és szakmaspecifikus előírások növekedése, melyek a legjelentősebb 
külső hatások, különösen hosszú távon. 

A környezeti problémák megszüntetése érdekében a környezettel kapcsolatos gondolko-
dásmód átalakítására, tudatformálásra van szükség mind fogyasztói, vállalati, állami, kor-
mányzati és a nemzetek feletti szervezetek körében is. E könyv a szükséges változtatások, a 
tudatformálás lehetőségeit és feltételeit veszi számba, különös tekintettel a fogyasztói kör-
nyezettudatosság kialakítására. 

A kézirat anyagának összeállítását többéves kutatási és oktatási tapasztalat előzte meg. 
Elkészítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Pakainé Dr. Kováts Judit, akinek a szer-
ző örökké hálás marad. Köszönettel tartozik továbbá kollégáinak, Dr. Molnár Istvánnak, Dr. 
Bednárik Évának, Horváthné Dr. Hoszpodár Katalinnak, és Szőke Diánának támogatásukért.
Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozik a szerző családtagjainak, édesapjának a 
közös kutatásokban és a műszaki tudományokban nyújtott segítségéért, édesanyjának, test-
véreinek bíztató szavaikért, akik támogatása nélkül ez a könyv nem születhetett volna meg.
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„Nem voltam egyedül,
míg a hegyről leértem.
Az erdő minden fája
kísérte a léptem.”
(Winkler András)

Bevezető
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Globális környezeti
problémák és fenntarthatóság

Az utóbbi évtizedekben az emberiség és környezetének kapcsolata egyre inkább az általá-
nos figyelem középpontjába került. Mind az erőforrások kihasználtságának szintje, mind a túl-
népesedés, a fogyasztói társadalom következtében egyre fokozódó mennyiségű hulladékok 
kezelésének problémája aggodalmat vált ki. Lassan több lesz a szemét, mint amennyit a ter-
mészetes és mesterséges folyamatok révén meg tudunk semmisíteni. A növekvő fogyasztás 
előbb-utóbb a környezet tönkretételéhez, a nyersanyagtartalékok, erőforrások kimerüléséhez 
vezethetnek. Kérdésként merül fel, hogy a túlzott mértékű fogyasztás, a fejlett nyugati világ 
jelenlegi berendezkedése fenntartható-e, optimális arányban áll-e a verseny és az együttmű-
ködés az egyes emberek és csoportok között, az egyéni érdekek érvényesítése a közösséggel 
szemben, és milyen veszélyeket rejt magában a felgyorsult technológiai fejlődés?

Olyan globális problémákkal kell ma szembenéznünk, mint a túlnépesedés , amelynek legve-
szélyesebb következménye az lett, hogy óriási mértékben megnövelte az anyagi fogyasztást , 
ami a hulladék mennyiségének és kezelésének problémáját vonta maga után. Ezzel együtt 
a népességnövekedés növekvő élelmiszerigényt is eredményezett. Míg a fejlett világban a 
mértéktelen fogyasztás uralkodott el, addig a „harmadik világban” az éhezés, élelmiszerhiány 
okoz gondot. A túlnépesedés, a mértéktelen fogyasztás és a környezetszennyezés hatására 
a környezet gyors ütemű leromlása következett be. Megváltozott a légkör, az üvegházhatás 
fokozódása, a globális felmelegedés, sivatagosodás, a tengerszint emelkedés, savas esők, 
erdők pusztulása, irtása, a biodiverzitás csökkenése jelentkezett.1 

Anyag- és energiaválság veszélyezteti világunkat, a meg nem újuló természeti erőforrások 
kimerülése és a fosszilis energiahordozók véges készletei a legfenyegetőbbek. A természeti 
erőforrások létrejötte nem gazdasági tevékenység eredménye, ez leértékelésükhöz ill. túlzott 
használatukhoz vezetett. Az erőforrásoknak két nagy csoportját különböztethetjük meg:

• Kimerülő erőforrások (ásványok)
• Folyamatosan rendelkezésre álló erőforrások , amelyek lehetnek:

1 A globális problémákat az 1. számú mellékletben ismertetem részletesen.
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I
 » Megújuló erőforrások, amelyek korlátlanul állnak rendelkezésre (víz, erdő, bio-

massza, stb.),
 » Megújítható erőforrások, amelyeknél a megújulás emberi beavatkozással valósít-

ható meg. 

A globális problémák kialakulásához olyan okok vezettek, mint a technológiai kötöttségek. 
Egy szükséglet kielégítéséhez az alternatív lehetőségek közül gazdasági szempontok alap-
ján választotta ki a társadalom az adott pillanatban leggazdaságosabb megoldást (pl.: szén-
hidrogén alapú üzemanyagok), rövid időn belül ez a technológiai eljárás egyeduralkodóvá vált 
és kiszorított minden más megoldást. Mire kiderültek a technológia hátrányai (üvegházhatás 
fokozódása), már széleskörűen elterjedt és társadalmi érdekek (pl.: munkahelyek megőr-
zése) kötődtek a fennmaradásához. Pedig a sokszínűség fenntartása hosszú távon öko-
lógiai és gazdasági szempontból is előnyös lehetne. Másik okként a fogyasztói társadalom 
kialakulása és a pazarló fogyasztás eluralkodása nevezhető meg. A második világháborút 
követő gazdasági fellendülés lehetővé tette a tömegfogyasztást és az életszínvonal eme-
lését. Ennek a folyamatnak a káros hatása, hogy a pazarló fogyasztás demokratizálódott; 
a fogyasztás az ipari országok életének meghatározó eleme lett. Harmadik forrásként a 
növekedési kényszer jelentkezik. Növekedés nélkül nem lehetne megvalósítani az egyéni és 
közösségi célokat, ez biztosít anyagi alapot az állami feladatok ellátására és az életszínvonal 
emelésére. Ezért a modern társadalmak mindent alárendelnek ennek a célnak, a gazdasági 
növekedés jelenlegi formája azonban megszünteti saját működésének feltételeit, elpusztítja 
erőforrásait (Szigeti 2002).
Az emberiség környezetre gyakorolt hatása többféle módszerrel is mérhető. A legismertebb 
az ökológiai lábnyom, mely azt érzékelteti, hogy egy adott ország túllépi-e, s ha igen, milyen 
mértékben a környezet regeneráló, asszimiláló képességét.2  Annak mértéke, hogy meny-
nyi termékeny földre és vízre van szüksége egy személynek, városnak, országnak, vagy az 
emberiségnek az összes elfogyasztott erőforrás megtermeléséhez és az összes megtermelt 
hulladék elnyeléséhez az uralkodó technológia használatával (Wackernagel és Rees 1996).

Globális környezeti 

problémák és fenntarthatóság

2 A Föld egyes országainak ökológiai lábnyom értékeit és néhány új típusú mutatót a 2. számú melléklet tartalmaz.
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Egy másik számítási módszert fejlesztett ki Ehrlich és Holdren (1971), az IPAT formulát , mely 
szerint egy ország környezeti hatása egyenlő a népességének nagysága, annak fogyasztása 
vagy jómódúsága és a jómód fenntartásához választott technológia környezeti hatásának 
szorzatával.

Ez a számítási mód összetetten fejezi ki a környezeti problémák okait: a népességnöve-
kedést, a fogyasztásnövekedést, a környezetkárosító technológiák alkalmazását. Az IPAT 
formula magában foglalja a megoldási lehetőségeket is. Meadows és társai (2004) javaslata 
szerint minden társadalom azon a területen tegyen lépéseket, ahol a legtöbb lehetősége van 
a javításra: a fejlődő országok a népességnövekedés korlátozásában, a fejlett államok pedig 
a jómód újragondolásában (a fogyasztás visszafogásában) és a technológia fejlesztésében.

További mérési lehetőség az ún. „boldog bolygó index” (Happy Planet Index – HPI), az emberi 
jólét és a környezeti hatás mutatószáma, amelyet a brit New Economics Foundation alapított 
2006-ban azzal a céllal, hogy kombinálja a környezeti hatásokat a jóléttel. A HPI index az első, 
amely rámutat, hogy a boldogsághoz nincs szükség a Föld kiaknázására. Hangsúlyozza, hogy 
az emberek anélkül is élhetnek hosszú, boldog életet, hogy a Föld forrásaiból az őket arányo-
san megilletőnél többet használnának. A HPI három alapmutatója: az ország lakosainak egyéni 
elégedettsége, a születéskor várható élethossz és az ország lakosainak ökológiai lábnyoma.

A környezetre gyakorolt hatás mérésének módszere továbbá az ökomérleg, mely egyrészt 
irányulhat a vállalati tevékenység környezeti hatásainak mérésére (vállalati ökomérleg), más-
részt lehet folyamat/eljárás centrikus (folyamat ökomérleg), harmadrészt a termékelőállítás 
és használat hatásait kimutató termék ökomérleg. A környezeti hatások méréséhez in-
formációt, adatokat kell gyűjteni mind az input oldalon a környezetből felvett anyagokról, 
energiáról, mind az output oldalon a környezetbe kerülő anyag- és energia kibocsátásról 
(Németh J. 2004).

I = P×A×T, ahol:

I:  összes környezeti hatás 
P:  a népesség nagysága
A:  az egyén hatása 
 (fogyasztás, vagy más néven jómód)
T:  egységnyi egyéni hatás előállításához 
 felhasznált technológia környezeti hatása.

1. ábra: Az IPAT formula
Forrás: Ehrlich és Holdren (1971)
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A környezetvédelmi problémák 1960-as évekbeli rádöbbenési korszakát az intézményesü-
lési korszak követett, majd csak az 1980-as évek elején kezdődött meg a hatékony intéz-
kedések, nemzetközi együttműködések időszaka. A Földet veszélyeztető környezeti válság 
hatására az ENSZ Közgyűlése 1983-ban Gro Harlem Brundtland asszonyt, az akkori norvég 
miniszterelnököt egy átfogó program kidolgozására kérte fel. A Bizottság (World Comission 
on Environment and Development) 1987-ben Közös Jövőnk címmel készítette el jelenté-
sét, rögzítve benne az elveket és követelményeket a jövőre nézve, melyek a fenntartható 
fejlődés (Sustainable Development) elveiként váltak ismertté. A fenntartható fejlődés olyan 
fejlődés, amely biztosítja a jelen szükségleteinek a kielégítését anélkül, hogy lehetetlenné 
tenné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. Tágabb értelmezés szerint jelenti a 
fenntartható gazdasági, ökológiai és társadalmi fejlődést is, de szokás használni szűkebb 
jelentésben is, vagyis a környezeti értelemben vett fenntartható fejlődésre korlátozva.
Fenn kell tartani a természeti erőforrások által nyújtott szolgáltatásokat, és meg kell őrizni 
minőségüket. 

1.1 A fenntartható fejlődés értelmezése, alapelvei

Szakasz Időtáv Jellemzők
1. szakasz 1960-as évek A rádöbbenés korszaka, amikor a környezetvédelem ügye előbb bel-

politikai, majd pedig külpolitikai kérdéssé vált.

2. szakasz 1970-es évek A környezetvédelem intézményesülésének, hivatalos elismerésének 
korszaka. Az 1972-es stockholmi ENSZ Környezetvédelmi Világkonfe-
rencia mérföldkövet jelentett a környezetvédelem történetében, hatá-
rozatai alapul szolgáltak az egyes tagországok környezetvédelmi tevé-
kenységének fejlesztéséhez, környezetvédelmi szervezeti rendszerük 
kiépítéséhez, nemzetközi környezetvédelmi szervezetek, programok, 
megállapodások létrehozásához. A konferencia sikere jelentős mér-
tékben ösztönözte a környezetvédelmi mozgalmak (zöldmozgalmak) 
fejlődését is.

3. szakasz 1980-as évektől 
napjainkig

A hatékony intézkedések, programok, nemzetközi együttműködések 
kezdetének korszaka. Az 1983-ban az ENSZ által létrehozott függet-
len szakértői csoport (a vezetőjéről elnevezett Brundtland-bizottság) 
„Közös jövőnk” címmel elkészült jelentése a fenntartható fejlődés fel-
tételeinek megteremtésében látja a megoldást. Ez a jelentés szolgált 
az 1992-es riói világkonferencia alapjául, ahol a fenntartható fejlődés 
globális kérdéseit tárgyalták meg.

1. Táblázat: A környezetvédelem fejlődésének szakaszai 
Forrás: Buday-Sántha (2002); idézi: Schäfferné Dudás (2008b)
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A fenntartható fejlődés elmélete és elvei a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésében 
kínálnak alternatívát, betartásuk hasznos az emberiség számára (Kerekes és Szlávik 1996, 
Kerekes és Szlávik 1998). Az alapelvek a következők:

1. Figyelem és gondoskodás az életközösségekről.
2. Az ember életminőségének javítása.
3. A Föld életképességének és diverzitásának a megőrzése:

• az életet támogató rendszerek megőrzése
• a biodiverzitás megőrzése
• a megújuló erőforrások folytonos felhasználhatóságának biztosítása.

4. A meg nem újuló erőforrások használatának minimalizálása.
5. A Föld eltartóképessége által meghatározott kereteken belül kell maradni.
6. Meg kell változtatni az emberek attitűdjét és magatartását.
7. Lehetővé kell tenni, hogy a közösségek gondoskodjanak a saját környezetükről.
8. Biztosítani kell az integrált fejlődés és természetvédelem nemzeti kereteit. 
9. Globális szövetséget kell létrehozni.

3 FATAJ-Online 134 faipari-erdészeti szaklap (2010.08.06)

1.2. A fa környezetbarát választás 

Ha a természeti erőforrásainkat vesszük számba, akkor elmondható, hogy a fa természetben 
megújuló, egyedüli megújítható erőforrás. A fa ökológiai anyag, amely a leginkább környe-
zetbarát „gyárban”, az erdőben folyamatosan újratermelődik. A Föld szárazföldi felszínének 
területéből 5,3 milliárd hektár nyilvánítható erdőnek vagy fával és cserjével borított terü-
letnek. A világ valódi értelemben vett erdőterülete 4 mrd ha, ebből Európáé 1,102 mrd ha, 
Európa területének 44%-a (Schmithüsen és társai 2007).

Magyarországon az erdő területaránya 20%-ra tehető, ami 2 millió hektárnak felel meg. 
Az erdőterület 56%-a állami, 44%-a magántulajdon. Lényegesen több faanyag termelődik, 
mint amennyit kivágnak. Az éves folyónövedék 12,3 millió m3, ezzel szemben a fakitermelés 
7,0 millió m3. 3

A fa különleges nyersanyag, amelyet a tartamosság elvét követve, természet-közeli fater-
mesztéssel újratermelhető módon állítanak elő, ezáltal biztosított erdeink fennmaradása 
sok más erőforrással ellentétben, amelyek folyamatosan csökkennek. Ennek tudatosítása a 
társadalom, a fogyasztók körében alacsony mértékű. A fa alapanyag ezért az erős konku-
renciában nehezen érvényesül. A faanyag az egyetlen újratermelődő nyersanyag, amelynek 
ökomérlege pozitív, mivel:

• a faanyag tartósan és káros anyagok keletkezése nélkül termelődik az erdőkben,
• termelése és további feldolgozása során a legkevesebb energiára van szükség,
• a legnagyobb kapacitású CO2 tárolónk.
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A fa és fatermékek ökológiai értékét a fa „előállításával” és a termékelőállítással kapcsolatos 
környezetterhelés és a fa ökológiai tulajdonságai határozzák meg. A fa ökológiai tulajdonsá-
gainak körét képezik az érzékelhető tulajdonságok, az életmegfelelőségi/lakhatási tulajdon-
ságok, az ökofizikai/kémiai tulajdonságok, degradációs és újrahasznosítási tulajdonságok. 
Négy alapvető nyersanyagból származnak a humán világban a termékek, javak, eszközök, 
épített környezet, ezek: a szilikát alapú anyagok, a fémércek, kőolaj és földgáz, ill. a fa és 
faalapú termékek. A nyersanyagok közötti alapvető különbségek a nyersanyag hozzáférés, 
az anyagfelépítés, a készlet-jellemzők, az ökológiai jellemzők és a mérnöki tulajdonságokból 
adódnak (Németh J. 2004).

A faanyag használatának kérdésében napjainkban két hatás ér bennünket. Egyik az elmúlt 
évtizedben fokozódó aggodalom a fakitermeléssel járó erdőterület fogyás miatt, ami hozzá-
járul a légkör széndioxid tartalmának feldúsulásához. Ez az aggodalom a fatermékek helyet-
tesítő anyagokból való előállításának „divatját” erősítette fel. Konkurens alapanyagok a mű-
anyag, alumínium, acél, beton, ezek közül az első kettő a csomagolóanyag a bútoriparban, 
az acél és beton pedig az építőiparban jelent erős vetélytársat.

A másik hatás a „természetes” alapanyagokból készült termékek egészségbarát, újrahasz-
nosíthatósága vagy lebomlása folytán környezetbarát minőségének hirdetése.

A probléma az, hogy a közvélemény nem tud különbséget tenni a tervezett tartamos erdő-
gazdálkodásban folyó fakitermelés és a Föld egyes régióiban (trópusokon) előforduló erdő-
pusztítás között (Kovács Zs. 2000). Ha a környezetre gyakorolt hatások szerint összevetjük 
a fatermékeket az említett konkurens termékekkel, a fatermékek egyértelműen előnyöket 
mutatnak. Az összehasonlítás szempontjai: a nyersanyag megújíthatósága, rendelkezés-
re állása, a nyersanyag beszerzése, a feldolgozás egészségre káros hatásai, a feldolgozás 
energiaigénye, valamint a használat és újrafelhasználás (Bodnár 2003).

A 2. táblázatban látható, hogy a fatermékek energiafelhasználása hogyan alakul más ipari 
termékekéhez képest.

Fűrészáru 1 Papír 10-13

Faforgácslemez 2-3,5 Acél 11-23

Farostlemez 4-5 Réz 32-40

Műanyag 5-6 Alumínium 125

2. Táblázat: Egyes ipari termékek fűrészáruhoz viszonyított fajlagos energiafelhasználása
Forrás: Tóth (1993) 

Fűrészáru = 2090 MJ/t

Az adatok alapján is belátható, hogy a fa alapanyagú termékek jó választást jelentenek a 
globális klímaváltozás, újrahasznosítás és energia visszanyerés összefüggéseiben.
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A faanyagot feldolgozó ágazat jelentős hatást gyakorol ugyan a környezetre, de az egyetlen 
ágazat, amely természetben megújuló, egyedüli megújítható nyersanyagot használ fel. Emel-
lett fejlett feldolgozási technikákat alkalmaz, a feldolgozás környezeti terhelései kivédhetők, a 
feldolgozás energiaigénye viszonylag alacsony, egészségre ártalmatlan, biztonságos termé-
ket eredményez, amely életciklusának lejártával újrahasznosítható vagy környezeti terhelés 
nélkül megsemmisíthető. Az elsődleges fafeldolgozó ipar hulladéka szinte 100 %-osan hasz-
nosítható más termékek előállításában vagy az energiatermelésben. A hulladékprobléma 
felőli gondolkodás korszerűsödésével a hulladékártalmatlanítás és a hulladékhasznosítás 
közti elkülönültség egyre inkább megszűnik. Ma már mindenki természetesnek tartja, hogy 
a hulladékkal nem csak ártalmatlanítási céllal, hanem hasznosítási céllal is lehet, ill. kell fog-
lalkozni és legújabban a hulladék hulladékának problematikája is szóba jön (Takáts P. 1998).

Mi lesz a sorsa annak a faanyagnak, használt bútornak, bontott épületfának, farakodólapoknak, 
amit a jövőben lecserélünk vagy újabbra váltunk fel? Nem csak az erdőből kikerülő, hanem 
az egyszer már felhasznált faanyagot is újrahasznosíthatjuk. Fontos, hogy:

• először is el kell választani az egészséges faanyagot a fertőzöttől, károsodottól,
• második lépésként meg kell szabadítani az idegen anyagoktól, fémektől, vegyi anyagok-

tól (ragasztó, lakk, favédőszerek), műanyagoktól.

A faanyagok újrahasznosítására általában a következő lehetőségek kínálkoznak:
1. Új termékek előállítása: pl. az egészséges régi ablak anyagából új is készíthető.
2. Forgácslemez és farostlemez készíthető a felaprított faanyagból.
3. Energetikai hasznosítás, eltüzelés.
4. Biológiai hasznosítás, komposztálás.

A favédőszerrel kezelt faanyagok kezelése és újrahasznosítása nagyon pontos odafigyelést 
igényel, mert ezektől az anyagoktól feltétlenül meg kell szabadítani a fát a további felhasz-
nálás céljából. Ismerni kell, hogy a favédőszer milyen mélyen hatolt a fába, milyen mértékű 
a lebomlása, ennél viszont alapfeltétel, hogy ismerni, jelölni kell a felvitel ill. bevitel idejét, a 
kezelés végrehajtóját és a favédőszer pontos összetételét és gyártóját (Tóth 1996).

Hogy hogyan alakul a faanyag és a helyettesítő termékek közötti választás, több tényező 
is befolyásolja. A termék ára alapvetően meghatározza a döntést, és a faanyag ára miatt ez 
kedvezőtlenebb lehet. Ugyanakkor a vásárlók kismértékben mutatnak hajlandóságot, hogy 
a környezetileg előnyösebb termékekért többet fizessenek, elvárják, hogy árban versenyké-
pesek legyenek. Ha azonban a fatermékek ára a helyettesítő termékekével azonos szinten 
van, motiválhatók a fogyasztók. További versenytényezőt jelentenek a karbantartás, felújítás 
egyszerűsége, költségei, melyek kapcsán pl. a műanyagablakok piaci részesedést nyertek el 
a faablakoktól Nyugat-Európában (Kovács Zs. 2000). 
Befolyásoló elemek még a minőség, a szabványok és nem utolsósorban a fogyasztói meg-
ítélés, divat, trendek.

Fontos fapiacot meghatározó tényező a fogyasztók környezettudatossága, vagy az, hogy 
milyen alapon ítéli a fogyasztó környezetbarátnak vagy nem környezetbarátnak a termé-
ket. Ebben jelentős befolyása van a trópusi erdőterületek fogyásáról szerzett információnak, 
vagy a hazai erdőgazdálkodásról alkotott képnek.
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A közvélemény a termékek környezetbarát voltáról nagyon fontos, emiatt nem lényegtelen, 
hogyan formálódik ez a közvélemény. A globális klímaváltozás és az üvegházhatás növekvő 
gondja erősíti a faanyag feldolgozó iparágak környezetkímélő pozícióját.

Propagálni kell a faanyag, fatermékek ökológiai előnyeit. Korrekt tájékoztatással tudatosí-
tani kell a fogyasztókban, hogy a fa természetben megújuló, egyedüli megújítható környe-
zetbarát anyag, melynek a tartamos erdőgazdálkodásra alapozott használata a Föld jövőjét 
illetően jobb választás, mint a helyettesítő anyagok alkalmazása. Mindezek a fogyasztók fe-
jében való tudatosítására az ökomarketing alkalmazásával, nagy összefogásra és komoly fa 
PR munkára van szüksége a faipari-bútoripari ágazat szereplőinek a szakma jövője érdeké-
ben (Pakainé 2003 b).

1.3. A fenntartható fejlődés elveinek
megjelenése a marketingben

Az 1970-es években a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem hagyományos marketing-
be történő integrálásával megjelent az ökomarketing fogalma, melynek többszintű értelme-
zését fogalmazza meg Orosdy (2004 és 2005). Az ökomarketing két dimenzióját és három 
szintjét különíti el egymástól. A társadalmi dimenzió alatt az ökomarketing társadalmi kör-
nyezettudatosságot növelő információs feladatait érthetjük. A gazdasági dimenzió pedig a 
teljes gazdasági szférát érinti, és célja a környezeti elveknek megfelelő fogyasztás lehetősé-
gének (a megfelelő kínálatnak) az elősegítése. Az ökomarketingben részt vevő szervezetek 
három szinten helyezkednek el: makro-, mezo- és mikroszinten. Az ökomarketing dimenzióit 
és szintjeit a 3. táblázat mutatja be.

Ökomarketing Társadalmi dimenzió Gazdasági dimenzió
Makroszint Nemzetek feletti szervezetek, in-

tézmények, nemzetközi társadalmi 
jellegű szervezetek (pl. ENSZ), EU, 
állam, önkormányzatok

Nemzetközi gazdasági intézmények 
(pl. WTO, GATT, Világbank, stb.), EU, 
állam, önkormányzatok

Mezoszint Zöld mozgalmak (pl. WWF, Zengő-
ért), fogyasztóvédelmi civil szerve-
zetek, szakszervezetek

Közigazgatás mezoszintű szervezetei 
(pl. kistérségi szerveződések), 
szakszervezetek

Mikroszint Lakosság (egyének, állampolgárok) Piac, vállalatok, vevők/fogyasztók

3. Táblázat: Az ökomarketing dimenziói és szintjei.
Forrás: Orosdy (2004 és 2005).

A táblázatból is látható, hogy az ökomarketing kizárólag vállalati szinten való értelmezése 
nem célszerű. Azonosíthatók azok a szereplők, akik a környezet iránt érzett aggodalomból 
kiindulva, a fenntartható fejlődés elveit követve, a környezeti problémák kezelésében szere-
pet vállalhatnak, ill. szükségszerű, hogy vállaljanak: a nemzetek feletti szervezetek (Európai 
Unió), az állam, a civil szervezetek, a vállalatok és a fogyasztók (lakosság).
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A környezetvédelem 
piaci szereplői

A globális környezeti problémák, környezetszennyezés és a természeti erőforrások kimerü-
lése kihívást jelent az egész világ számára. Ha ilyen ütemben folyik a termelés, fogyasztás, 
szennyezés, veszélybe kerül a Föld. Szerte a világban érdekek és ellenérdekek akadályozzák 
a Föld megóvásáért tett törekvéseket. Pedig a környezet állapotának megtartása, illetve ja-
vítása csak az összes piaci szereplő összefogásával lehetséges. A problémák kialakulásáért 
és azok orvoslásáért kizárólag a vállalatokat és az állami szabályozás késlekedését okolni 
nem célszerű. Azonosíthatók azok a szereplők, akik a környezet iránt érzett aggodalomból 
kiindulva, a fenntartható fejlődés elveit követve, a környezeti problémák kezelésében szere-
pet vállalhatnak, ill. szükségszerű, hogy közösen, összefogással vállaljanak is. 

NEMZETEK FELETTI SZERVEZETEK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

ÁLLAM

VÁLLALATOK

CIVIL SZERVEZETEK

FOGYASZTÓK

MÉDIA K+F

2. ábra: A környezetvédelem piaci szereplői
Forrás: Takáts (2010)
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IIA környezetvédelem

piaci szereplői

A szűkebb értelemben vett környezeti piac szereplőiként azonosíthatók a vállalatok, a fo-
gyasztók (lakosság), az állam, a civil szervezetek, akik közvetlenül tehetnek a környezet vé-
delméért, míg az oktatási intézmények, a média és a kutatás-fejlesztés közvetetten fejtik ki 
hatásukat a problémák kezelésében. A nemzetek feletti szervezetek (pl. Európai Unió) pedig 
akcióprogramok, támogatások, pályázatok útján teremthetik meg a tevékenységi alternatí-
vák kereteit, feltételeit.

Sajnos a tapasztalatok és a kutatási eredmények azt mutatják, hogy jelenleg a piac szereplői 
között felelősség elhárító magatartás érvényesül. Minden szereplő a másiktól várja, hogy a 
kezdeti lépéseket megtegye a környezet védelmének érdekében. 

Nagyon fontos a vállalatok szerepe, hogy környezetvédelem központű technológia alkal-
mazásával, természetes, környezetbarát alapanyag felhasználással, a környezetet legkevés-
bé terhelő, reciklálható terméket kínáljon a fogyasztók számára. A társadalmi és környezeti 
felelősségvállalás teljes mértékben integrálódjon a vállalat tevékenységeibe. A vállalatok 
ezáltal jó példával járhatnak elő a fogyasztók számára, a környezet védelme érdekében 
tett lépéseikkel. Ugyanakkor a környezettudatos fogyasztói elvárások is innovációs szí-
vóhatásként léphetnek fel a vállalatok irányában. A fogyasztók tudatosabb termékválasz-
tásaikkal, a túlfogyasztás csökkentésével, környezetbarát tevékenységeikkel járulhatnak 
hozzá a környezet megóvásához. Az állam a környezetvédelmi politika gazdasági és jogi 
eszközeinek alkalmazásával (árképzés, vissza nem térítendő állami támogatások, kölcsö-
nök, kedvezményes célhitelek, adóelengedések, tilalmak, engedélyek, szabványok, bírságok, 
adók, környezethasználati díjak, járulékok) segítheti a környezet védelmét, például, ha nem 
biztosít adókedvezményt a környezetszennyező cégeknek, kizárólag gazdasági megfonto-
lásból, vagy ha erősíti a tömegközlekedés pozícióit. Ugyanakkor lényeges szerepe van az 
államnak az oktatásban és a zöld civil szervezetek finanszírozásában is. A civil szervezetek 
lobbitevékenységükkel, akcióikkal befolyásolhatják a vállalatok működését, elősegíthetik a 
környezettudatos fogyasztói magatartás terjedését, illetve környezetvédelmi törvények el-
fogadását. Az oktatásnak is kiemelkedő szerepe van a környezettudatos életmód kialakítá-
sában. A felnőtt emberek kialakult szokásait nagyon nehéz megváltoztani. Így a környezeti 
nevelést már az óvodákban és iskolákban célszerű elkezdeni. A médiának hihetetlen hatalma 
van a véleményformálás terén, meghatározza mely témák fontosak. 
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A médiumokon keresztül megjelenített környezeti problémák elrettentőleg hatnak, míg a 
környezet védelméért tett erőfeszítések ösztönzőleg (hírek, reklámok, környezetvédelmi 
műsorok). A kutatás-fejlesztés szerepe az új zöld technológiák, termékek kialakításában je-
lentős. Alternatív választási lehetőségeket teremtenek mind a termelés, mind a fogyasztás 
részére, és állandó reflektorfényt kínálnak a környezetvédelem témájának. A nemzetek fe-
letti szervezetek a környezetvédelmi politika kereteit tűzik ki, akcióprogramokat javasolnak. 
Eszközeik a különféle támogatások és pályázatok, melyek a tagállamok környezetvédelmi 
projektjeinek megvalósulásához járulnak hozzá.

A további fejezetek az említett szereplők környezetvédelemben betöltött helyét, szerepét 
elemzik, különös tekintettel a fogyasztói környezettudatosságra

2.1. Környezetvédelmi szabályozás 
az Európai Unióban és Magyarországon

A nemzetközi környezetvédelmi tevékenység kezdőpontja az 1972-es ENSZ konferencia 
Stockholmban, amelyen 113 delegáció vett részt (szocialista országok nem). Később azon-
ban a diplomáciai problémák miatt távolmaradt országok, így Magyarország is elfogadta a 
konferencia ajánlásait. Az 1957. március 25-i Európai Gazdasági Közösségeket megalapító 
Római Szerződés a környezet védelmével kapcsolatos álláspontokat még nem tartalmazott. 
Csak az 1972-es párizsi csúcson emelték közösségi szintre a környezetvédelmi politikát. 
Az első Környezetvédelmi Tanács 1973-ban ült össze, amely elfogadta a közös környe-
zetpolitika alapelveit, és ekkor indult el a közösség első környezetvédelmi akcióprogramja, 
amelyet azután napjainkig több újabb is követett.4  A terület európai szintű szabályozása 
igazán az 1983-as harmadik környezetvédelmi akcióprogram végrehajtásával kapott lendü-
letet. A problémák utólagos kezelése, a károk felszámolása helyett ekkor már a megelőzés 
kapta a fő szerepet. Jelenleg 2001 januárja óta a hatodik akcióprogram végrehajtása folyik 
a Környezet 2010: A jövőnk, a mi választásunk elnevezéssel. Az EU környezeti gyakorlata 
kezdetben „utasít és ellenőriz” típusú, reaktív szemléletű szabályozás volt, amelyben minden 
intézkedés valamilyen problémára való reagálásként született meg. Mára ez változatosabb 
eszközrendszert alkalmazó környezetpolitikává alakult át, amelyet a reaktív helyett a preven-
tív jelzővel illethetünk (Kerekes és Szlávik 2000). Míg a reaktív környezetpolitikát az olyan 
eszközök használata jellemezte, mint a bírságok, termékdíjak, környezethasználati díjak, 
támogatások, addig a preventív környezetpolitika eszközeit a környezetbarát adórendszer, 
önkéntes megállapodások, tudatformálási programok, EMAS rendszer5  jelentik.

Az Európai Unió környezetvédelme olyan terület, ahol a közösség megosztja hatáskörét a 
tagállamokkal (szubszidiaritás elve). A közösségi tevékenység akkor szükséges, ha minden 

4 Az EU környezetvédelmi akcióprogramjai: Az Első Akcióprogram (1973-1977), A Második Akcióprogram (1977-1981), A 
Harmadik Akcióprogram (1983-1987), A Negyedik Akcióprogram (1987-1992),Az Ötödik Akcióprogram (1993-2000), A 
Hatodik Akcióprogram (2001-2010).
5 Az Európai Unió 1993-as 1836/93-as számú rendelete létrehozta az EMAS-t (Enviromental Management /Ecoman-
agement/ and Audit-Scheme), „az ipari vállalatoknak a környezeti vonatkozású irányítást és üzemellenőrzést szolgáló 
közösségi rendszerben való önkéntes részvételéről”. Ez a rendszer azóta el is évült, 2001 március 21-én új EMAS rendszer 
lépett életbe (Boros 2000).
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közösségi állampolgárt érintő, fontos, közös környezetvédelmi célról van szó. Az EU kör-
nyezetpolitikája nemzeti politikáktól eltérő egyéni sajátosságokkal rendelkezik, etikai, jólé-
ti és gazdasági megfontolásokon alapul. A három szempont közül többnyire a gazdasági 
szempontok uralkodnak. Az EU elfogadhat ajánlásokat és határozatokat, szabályozásokat 
és döntéseket. A környezetpolitika kereteit az akcióprogramok jelentik. Jogilag nem kény-
szeríthető ki, a tagállamokat mégis kötelezi (gentlemen’s agreement). Az akcióprogramok 
elfogadása a Tanács és a Parlament együttes hatáskörébe tartozik. A maastrichti módosí-
tást követően nyernek az akcióprogramok alkotmányos státuszt.

A tagállamok környezeti jogalkotása is párhuzamosan fejlődött az uniós szabályozással. A 
csatlakozást megelőző években Magyarország szinte teljes egészében harmonizálta kör-
nyezetvédelmi jogát az uniós szabályokhoz.

Az Unió minden jelentős nemzetközi környezetvédelmi egyezményhez csatlakozott (pl. 
Kyotói Egyezmény az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásáról, Bécsi egyez-
mény az ózonréteg védelméről, az ENSZ biodiverzitás egyezménye, Espooi Egyezmény az 
országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról, stb.).

Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának intézményi hátterét számos szervezet adja, 
ezek közül az egyik legfontosabb az Európai Bizottság – Környezetvédelmi Főigazgatósága 
(Environment DG), mely a 36 főigazgatóság közül a környezetvédelmi szabályozás előké-
szítésével foglalkozik. A másik fontos szervezet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(European Environment Agency), mely feladata az időszerű, célzott, következetes és meg-
bízható környezeti információval kapcsolatos tájékoztatás. Tájékoztatása révén az EU és a 
tagországok (2001 óta Magyarország is) olyan jól informált döntéseket hozhatnak, amelyek 
a környezet állapotát javítják.

Az EU környezetpolitikájának jelentős eszközei a különféle támogatások és pályázatok, me-
lyek a tagállamok környezetvédelmi projektjeinek megvalósulásához járulnak hozzá. A ha-
zánkat érintő pályázati lehetőségek négy csoportba sorolhatók:

• Kohéziós Alap
Hatalmas ráfordításokat igénylő, hosszútávon megtérülő környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások 

támogatásának legfontosabb eszköze, forrásait az EU kevésbé tehetős tagállamai számára különítették el. 

Kedvezményezettjei önkormányzatok, önkormányzati társulások, önkormányzatok konzorciumai és állami 

szervek lehetnek, akik regionális hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési és tisztítási rendszerek megvaló-

sítására pályázhatnak.

• Strukturális Alapok
Az EU regionális politikájának megvalósítását szolgáló pénzösszegeket jelenti, melyek  célja az európai 

régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése, így gazdasági szerkezetátalakítást 

célzó, és a társadalom különböző csoportjai számára egyenlő esélyeket biztosító projekteket támogatnak. A 

Strukturális Alapok támogatásainak túlnyomó része Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 

kerül felhasználásra.
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• LIFE
Általános célja a közösségi környezetvédelmi politika és jogalkotás korszerűsítésének, végrehajtásának 

segítése. Három területen nyújt támogatást: természetvédelem, környezetvédelem, harmadik országok 

támogatása. A LIFE programban részt vehet minden természetes vagy az Európai Unióban alapított jogi 

személy, de a LIFE támogatás kizárja egyidejűleg más EU-s pályázatból történő támogatás elnyerését.

• Phare és Átmeneti Támogatás
A csatlakozást követően Magyarország a Phare programokból már nem részesedhet. Az EU létrehozott egy 

új támogatási formát az újonnan csatlakozó államok számára, melynek keretében az átmeneti időszak még 

megoldásra váró intézményfejlesztési feladatai finanszírozhatók. Az Átmeneti Támogatások Program mind 

célkitűzései, mind eljárásrendje tekintetében a Phare program továbbvitelének tekinthető.

Magyarországon a környezetvédelmi szabályozás két irányvonala valósul meg. Egyrészt az 
Európai Unió tagjaként az EU irányelvei, szabályai érvényesek hazánkra is, másrészt a nem-
zeti környezetpolitikát a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 
határozza meg. Magyarországon a környezet- és természetvédelmi szakterület 1988. áprilisa 
óta áll a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítása alatt.

Az országos környezetvédelmi politika megvalósításának gazdasági és jogi eszközei alap-
vetően két nagy csoportba sorolhatók (Buday-Sántha 2002). Az egyik csoportot a kény-
szerítő állami intézkedések jelentik, amely kategórián belül közvetlen (tilalmak, engedélyek, 
szabványok) és közvetett kényszerítő eszközök (bírságok, adók, környezethasználati díjak, 
járulékok) szerepelnek. A másik csoportba pedig a gazdasági előnyt kínáló állami eszközök 
(árképzés, vissza nem térítendő állami támogatások, kölcsönök, kedvezményes célhitelek, 
adóelengedések) tartoznak.

Hazánk környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét a 6 évre szóló Nem-
zeti Környezetvédelmi Programok sora jelenti. Jelenleg a 2009-2014 közötti időszakra vo-
natkozó harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-III) megvalósítása folyik, mely 
ennél az időtartamnál hosszabb távra is kitekint. Az ország fenntartható fejlődési pályára való 
átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni. Tematikus akcióprogramjai között szerepel 
többek között a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése, melyen belül a 
fő célkitűzések: a környezeti nevelés, szemléletformálás megvalósítása az élethosszig tartó 
tanulás teljes folyamatában; fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások tér-
nyerése; a környezeti információkat biztosító rendszerek fejlesztése, az információk hatéko-
nyabb terjesztése.

A Magyar Köztársaság Kormánya 2006. november 29-én elfogadta a Környezet és Energia 
Operatív Programot (KEOP), amelynek alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődé-
sének elősegítése. A KEOP a 2007-2013 közötti Európai Uniós (EU) költségvetési tervezési 
időszakra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) átfogó céljának, horizontális 
politikáinak, valamint hat tematikus és területi prioritásának végrehajtását szolgáló operatív 
programok egyike. Prioritási tengelyei között mind a termelői, mind pedig a fogyasztói oldal 
megjelenik, mindkettő környezeti szempontú fejlesztését előirányozza a terv. A KEOP szerint 
a fenntartható fogyasztást számos programmal tervezik ösztönözni. 
Alapvető cél egy környezettudatos szemléletváltozás elérése, amelyet információs kampá-
nyokkal, mintaprojektekkel és a környezetbarát címkézés népszerűsítésével kívánnak elérni.
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6http://www.kvvm.hu/cimg/documents/KEOP_0.10_2006_09_11.pdf (2006.10.25.)

A Magyar Köztársaság Kormánya 2007. június 29-én elfogadta a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Stratégiát (NFFS) és a hozzá kapcsolódó tagállami jelentést az Európai Unió meg-
újított fenntartható fejlődési stratégiájának végrehajtásáról. Fő célkitűzése, hogy elősegítse 
a hazai társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok összességének, azaz országunk fejlő-
désének közép-, illetve hosszútávon fenntartható pályára való áttérését, figyelembe véve a 
hazai adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket.

Fenntartható fogyasztással, a fogyasztás környezeti és társadalmi hatásaival 
kapcsolatos kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés).
Főbb témakörök: élelmiszer, háztartás, közlekedés és szabadidő, ezekre vonatkozó specifikus és általános 
szemléletformálás, közösségi együttműködési projektek.

• Szemléletformáló publikációk, műsorok, reklámspotok készítése (adaptálása) és megjelenítése a médiában. 
• Információs, illetve tanácsadó fórumok (irodák, hálózatok, szakkörök, klubok stb.) létrehozása, fejlesztése.
• Szemléletformáló rendezvények (képzés, műhely, konferencia, klub stb.) szervezése és lebonyolítása.
• A fenntarthatóságra szocializálás témájában oktatási és ismeretterjesztő anyagok készítése (adaptálása, fordítása), sokszo-

rosítása és terjesztése.
•  Egyéb, széles tömegek, illetve meghatározott célközönség elérésére alkalmas, innovatív szemléletformáló kezdeményezések 

megvalósítása.

Fenntarthatóbb fogyasztási lehetőségeket, alternatívákat népszerűsítő, 
terjedésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások.
Cél: pozitív példák, úttörő kezdeményezések, minta- illetve demonstrációs projektek bemutatása a fenntartha-
tóbb (környezetbarát) fogyasztási alternatívákra (termékek, szolgáltatások).

• Középületek és más nagy látogatottságú épületek, épületegyüttesek környezetbarát, akadálymentes kivitelezésére és/vagy 
üzemeltetésére irányuló beruházások, fejlesztések.

• Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése
• Tartós fogyasztási javak közösségi használatát népszerűsítő mintarendszerek létrehozása.
• Biogazdálkodást, környezetbarát kertművelést, házi komposztálást népszerűsítő mintaprojektek.
• Biotermékek, illetve környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerűsítését célzó, elérhetőségét javító kezdeményezé-

sek (például biopiacok).
• A környezettudatos közbeszerzés mintaprojektjei.
• Többutas (visszaváltható) illetve anyagában hasznosítható csomagolás népszerűsítését célzó begyűjtő és hasznosító 

rendszerek létrehozása.
• A hulladék képződésének megelőzésére, a képződő hulladék veszélyességének mérséklésére és kezelhetőségének elősegí-

tésére ösztönző kezdeményezések.

Fenntarthatósággal összefüggő termékcímkék ismertségének és 
elterjedésének támogatása.
Célja meghatározott „környezetbarát” (hazai, európai stb.) és más fenntarthatósággal összefüggő (fair trade, bio 
stb.) termékcímkék ismertségének növelése (mind a fogyasztók mind a termékeket előállítók között), valamint 
elterjedésük segítése, ösztönzése.

• Meglévő termékcímkék ismertségének növelését, népszerűsítését célzó „marketing” tevékenység. 
• Termékcímkék megszerzésének (bevizsgálás, tanúsíttatás) támogatása,  
• A háttérintézmény-rendszer működésének fejlesztése (kritériumrendszerek kidolgozása, finomítása, vizsgálati módszerek és 

eszközrendszer fejlesztése stb.)

4. Táblázat: Környezettudatos fogyasztói magatartást ösztönző tervezett operatív programok
Forrás: Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)6
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2.2 Civil szervezetek

Magyarországon több száz környezetvédő civil szervezet működik, akik jelentős szerepet 
gyakorolnak a környezet védelmében lobbi tevékenységeikkel, illetve meghökkentő, kevés-
bé békés lépéseikkel. A zöld civil szervezetek lobbiznak a környezetbarát törvényekért, a ter-
mészet védelméért, zöld területek megóvásáért, környezetszennyező vállalatok működése 
ellen szállnak harcba, környezettudatos tevékenységek és fogyasztási formák elterjedéséért 
küzdenek. Némely szervezet annyira hű elveihez, hogy kompromisszumos tárgyalásokra sem 
hajlandó. A civil szervezetek magatartásában két irány figyelhető meg. Egyrészük kihasznál-
va a média szenzációéhségét látványos programokkal, demonstrációkkal radikális változást 
követelnek, vagy tiltakoznak valami ellen. Mások tárgyalóképes, szakmailag jól megalapozott 
félként tűnnek fel. Nemcsak reagálnak a világban történt eseményekre, hanem tárgyaláso-
kat is kezdeményeznek, szakértők bevonásával.

A legfontosabb hazai, illetve hazánkban is működő nemzetközi zöld civil szervezetek a kö-
vetkezők:

• Greenpeace: Az 1971 óta működő nemzetközi szervezet a világ 41 országában rendelkezik irodával, köztük 

Magyarországon is. Harcol az atomenergetika, a vegyi anyagok, az energia, a géntechnológia, a tengerek 

és az őserdők területén egy élhetőbb jövőért. A Greenpeace nem fogad el pénzt vállalatoktól, kormányoktól, 

politikusoktól, így őrzi meg függetlenségét. Világszerte közel 3 millió ember támogatja a szervezetet önkéntes 

munkájával vagy anyagilag, hozzájárulva Földünk megóvásához

• Levegő Munkacsoport: Több, mint 10 éve alapították, 130 tagszervezettel működik szerte az ország-

ban. Ez a legismertebb és leghatékonyabb, a lakosságot leginkább mozgósítani képes szervezet. Jelentősebb 

sikerei: a környezet védelméről szóló új törvény elfogadása, a kamionforgalom hétvégi korlátozása, a tömeg-

közlekedés forgalmi előnyben részesítése, számos városi zöldterület megóvása, a személyi jövedelemadó 1 

százalékának felajánlási lehetősége közhasznú szervezetek részére. 

• Hulladék Munkaszövetség (Humusz): Hulladék Munkaszövetség 18 magyar környezetvédő szervezet 

által alapított független társadalmi szervezet. Fő profilja a hulladékgazdákodás, újrahasznosítás, ártalmat-

lanítás kérdése, valamint a szelektív gyűjtés és annak népszerűsítése, tudatformáló előadások, kiállítások, 

rendezvények útján.

• Kerekerdő Alapítvány: Erdőmérnökök, pedagógusok és más szakemberek baráti csoportja, mintegy 

1990 óta szervez környezetvédelmi akciókat, környezeti nevelési programokat. A természetismereti túrákat, 

kirándulásokat, vetélkedőket, erdei iskolai programokat és nyári természetvédelmi táborokat, környezetvé-

delmi akciókat, természetvédelmi kutató és feltáró munkát szerveznek, bonyolítanak le. Az Alapítvány 2002 

óta saját központot működtet Szombathely belvárosában, mely azon túl, hogy a szervező munka helyszíne, 

környezeti nevelési, és kulturális programoknak ad helyet, illetve környezeti tanácsadó irodaként is működik.

• WWF (World Wide Fund for Nature) Magyarország: A WWF 1991 óta rendelkezik irodával ha-

zánkban, fő célja a természeti értékek, a védett állat- és növényfajok védelme, az élővilág sokféleségének 

megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése és a természeti erőforrások hosszútávon fenntartható 

használatának elősegítése. A WWF politikai pártoktól és világnézeti szemléletektől független társadalmi szer-

vezet.

• Magyar Természetvédők Szövetsége: Több, mint 100 hazai hazai környezet- és természetvédő szer-

vezet közössége, és összesen mintegy 30 ezres tagsággal rendelkezik. Fő célja a természet egészének vé-

delme, a fenntartható fejlődés elősegítése. Nemzetközi szervezetekkel együttműködve hangsúlyos szerepet 

játszik Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban.
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2.3. A vállalatok környezetvédelmi tevékenysége

Az 1970-es években indult el az a tendencia, hogy a vállalatok tevékenységük során a kör-
nyezeti szempontokat is kezdték figyelembe venni. Ugyan ez a vállalati környezetvédelmi 
tevékenység az 1990-es évek elejéig csak a védekezésben és a szennyezés kezelésében 
nyilvánult meg, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi törvényeknek és szabályozások-
nak megfeleljen a vállalat. Megfigyelhető volt az is, hogy a környezetszennyező iparágak vál-
lalataikat fejlődő országokba telepítették át, ahol kevésbé szigorúbb szabályozások mellett 
működhettek. Majd mikor az 1990-es években a közvéleményben egyre nőtt az aggodalom 
a természeti környezet romlása iránt, egyre súlyosabb kutatási eredmények láttak napvilágot 
a környezeti problémákkal kapcsolatban, szigorodtak az állami és a nemzetközi törvények, 
következésképpen a vállalatok működésében is egyre inkább szerepet kapott a környezet 
védelme.

A környezetvédelem kérdéseinek előtérbe kerülése azzal a következménnyel is járt, hogy a 
vállalatok piaci tevékenységében is meg kellett, hogy jelenjen. 

Manapság a vállalattól nemcsak azt várják az emberek, hogy terméket termeljen vagy szol-
gáltatást nyújtson, hanem azt is, hogy más módon is hozzájáruljon a társadalom általános 
jólétéhez. A fogyasztók egyre kevésbé tekintik a gazdálkodókat csupán a termékek vagy 
szolgáltatások előállítóinak, egyre inkább teljes értékű társadalmi szereplőknek. Egy termék 
kiválasztásánál már nemcsak annak minősége és ára játszik szerepet, hanem a mögötte 
álló társadalmi (hazai gyártmány), egészségi (biotermék) és környezeti hatások is. Szélesebb 
értelemben ez túlmutat a terméken, a gyártó cég tevékenysége felé.

Mindez a vállalatirányítási és marketing tudományok egyik új vonulatának aktualitását adja. 
A vállalatoknak egész működésüket kell újra fogalmazniuk ökológiai szempontból, az egyé-
neknek pedig fogyasztói és vásárlói szokásaikat kell átgondolniuk, ha továbbra is egy lakha-
tó bolygón kívánunk élni.

2.3.1. Vállalati környezettudatosság

Menon és Menon (1997) szerint a vállalati környezettudatosság nem más, mint környezeti 
orientáció és elkötelezettség. Banerjee és társai (2003) definíciója a stratégia fontosságára 
épül: szerintük a vállalati környezettudatosság a vállalat szempontjából releváns környezeti 
kérdések fontosságának felismerését és a vállalat stratégiai tervébe való integrálását jelenti.

Kleiner (1991) szerint egy vállalat csak akkor számít környezettudatosnak, ha a kötelező elő-
írások, törvények teljesítésén túllépve olyan magatartást tanúsít, amelyet még a piac nem 
vár el. Egy vállalat „zöld” volta nem azzal kezdődik, hogy gyárt egy környezetbarát terméket, 
hanem azzal, hogy hajlandó folyamatosan kísérletezni azzal, hogy a termelés és az általa elő-
állított termékek (vagyis az egész vállalati működés) minél kevésbé terheljék a környezetet 
életciklusuk folyamán.
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Senge és Carstedt (2001) új ipari forradalomként definiálja azt a folyamatot, amelynek során 
egyre több vállalat ismeri fel a környezettudatosságban rejlő pozitív lehetőségeket. Ezáltal 
megnő a vállalati szektor környezeti érzékenységének szintje és ez radikálisan új techno-
lógiák, termékek, folyamatok és üzleti modellek megjelenését eredményezi a fenntartható 
fejlődés jegyében.

A vállalati környezettudatosság fogalmának meghatározásakor ki kell térni a vállalatok tár-
sadalmi felelősségvállalásának (Corporate Social Responsibility – CSR) fogalmára is. Az 
Európai Unió Bizottságának állásfoglalása szerint a CSR fogalom jelentése, hogy a vállalatok 
önkéntesen, szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben 
és a partnereikkel fenntartott kapcsolataikban. Kotler és Lee (2007) szerint a CSR azt az 
elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat ön-
kéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat.

2.3.2. A vállalatok környezeti kockázatának 
összetevői és piaci lehetőségek

A vállalatok környezeti kockázatai jelentősen befolyásolják a környezeti menedzsmentet.7 A 
környezeti kockázat valamely, az élővilágot érintő veszély vagy fenyegetettség bekövetkezé-
sének valószínűsége és a bekövetkező esemény által kiválasztott következmények súlyos-
sága. A vállalati tevékenység kockázata a gyakorlat követelményeit figyelembe véve Jack-
son (1993) szerint két dimenzióban vizsgálható. (Elvi értelemben persze sokkal több dimenzió 
vizsgálatára volna szükség.) Eszerint megkülönböztethetjük a vállalati tevékenységek belső 
és külső környezeti kockázatait:

• Az egyik dimenzió az alkalmazott anyagok és technológiák valamint humán erőforrások 
függvénye, ezek határozzák meg ugyanis a vállalat által alkalmazott inputokat, outputo-
kat és az üzemzavarok gyakoriságát illetve lefolyását. Ebben a dimenzióban jelenik meg 
mindaz, ami a vállalat belső rendszerének a függvénye.

• A másik dimenzió a vállalat számára változó külső világ. Ide tartozik a vállalat geográfiai 
elhelyezkedése, a környezet ökológiai jellemzői, demográfiai viszonyok (a lakosság nép-
sűrűsége, kor szerinti megoszlása, jövedelmi viszonyok), a rendelkezésre álló infrastruk-
túra (úthálózat, telekommunikációs viszonyok), a lakosság iskolázottsága, környezeti 
attitűdjei, a politikai intézményrendszer, stb.

A vállalatok külső és belső környezeti kockázatai mellett természetesen egyéb tényezők is 
befolyásolják a vállalati menedzsmentet, hogy hogyan reagáljon a környezeti kihívásokra. 
A vállalatok környezeti menedzsmentje attól is függ, hogy a környezetvédelmi teljesítmény 
javulásával hogyan változnak a piaci pozíciói. Ez azt is jelentheti, hogy esetleg akkor is érde-
mes a környezetvédelemmel foglalkozni, ha a vállalat tevékenysége és termékei környezeti 
szempontból nem túl kockázatosak.

7A vállalati környezeti menedzsment alapelveit a 3. számú melléklet tartalmazza.
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A stratégiai háló világosan mutatja, hogy kis kockázatok és kis üzleti lehetőségek esetén a 
környezeti menedzsment a vállalat számára indifferens. Amennyiben a kockázatok nagyok, 
de jelentősek a környezetvédelemből származó üzleti lehetőségek is, akkor a vállalatnak in-
novatív környezeti menedzsmentre van szüksége, csúcstechnológiákat kell kifejlesztenie, az 
élen kell járnia, erős kutató-fejlesztő részleggel kell rendelkeznie. Amennyiben a kockázatok 
kisebbek, de jók az üzleti lehetőségek, akkor a vállalatnak offenzív környezeti politikát kell 
folytatni (4. számú melléklet). Azok a vállalatok, amelyeknél a környezeti kockázatok jelen-
tősek, de a kiemelkedő környezeti teljesítményeket a piac nem díjazza, általában defenzív, 
védekező, a problémákra reagáló környezeti menedzsmentet fejlesztenek ki (5. számú mel-
léklet).

2.4. Fogyasztói környezettudat

A környezet védelmében a lakosság (fogyasztók) a környezettudatos fogyasztói magatartás 
elsajátításával és gyakorlásával tehetnek a legtöbbet.

2.4.1. Környezettudatos fogyasztói magatartás definiálása

Peattie (1992) a környezettudatos fogyasztót a vásárlási szituációban mutatott magatar-
tással értelmezi. Számára zöld fogyasztó az, aki következetesen gyűjt termék- és céginfor-
mációkat, és környezeti illetve szociális szempontokat érvényesít vásárlási magatartásában.

Meffert és Kirchgeorg (1993) a fogyasztói környezettudatosságot úgy értelmezi, hogy 

• az ökológiai következetesség megvalósítása a vásárlási szokásokban és döntésekben,
• tudatában lenni annak, hogy egy termék kifejlesztése, előállítása, disztribúciója, a fo-

gyasztás és a használat, sőt az azt követő szakasz is környezetet terhelő hatásokkal jár, 
és többletköltségeket okoz,

• törekvés a káros hatások és a többletköltségek minimalizálására.

KICSI

KICSI

OFFENZÍV INNOVATÍV

INDIFFERENS DEFENZÍV

NAGY

NAGY

PIACI LEHETŐSÉGEK A 

JOBB KÖRNYEZETVÉDELMI 

TELJESÍTMÉNY 

KÖVETKEZTÉBEN

A VÁLLALAT KÖRNYEZETI 

KOCKÁZATAI

3. ábra: A vállalat környezeti kockázatai és a környezetvédelemmel összefüggő piaci lehetőségeinek hatása a környezeti 
menedzsmentre
Forrás: Kerekes és Kindler (1997)



[28] Takáts Alexandra

A környezettudatosságot Banerjee és McKeage (1994) a hiedelmek együtteseként azonosítja.:
• Az ember-természet viszonnyal kapcsolatos hiedelmek. A környezettudatos egyének 

elutasítják azt az általános nézetet, miszerint az ember uralja a természetet. Helyette azt 
hiszik, hogy az ember és a természet két, egymástól független, egymással egyenrangú 
képződmény.

• Hiedelmek a környezet fontosságával kapcsolatban.
• A jelenlegi környezeti problémák komolyságába vetett hit.
• Hit abban, hogy a jelenlegi életstílus és a gazdasági rendszerek radikális változásai 

szükségesek a környezeti problémák megoldásához.

Shrum és társai (1995) a környezettel való bármiféle törődési megnyilvánulást környezettu-
datosságnak tekintenek. Szerintük a „zöld” jelző arra utal, hogy valaki vagy valami valamilyen 
módon törődik a fizikai környezettel (levegő, víz, föld). A zöld fogyasztó pedig olyan személy, 
akinek vásárlói magatartását környezeti megfontolások befolyásolják.

Kerekes és Kindler (1997) a környezettudatos fogyasztást a tudatos fogyasztói választások 
alapján azonosítják. Definíciójuk szerint környezettudatos fogyasztó az, aki igazán érdekelt a 
környezetbarát termékek használatában; olyan kritériumok alapján dönt, melyeket beszerzé-
sei előtt gondosan mérlegel. Nem vásárol olyan terméket, amely:

• károsítja a fogyasztó egészségét;
• negatív hatással van a környezetre előállítása, felhasználása, illetőleg használat utáni 

elhelyezése során;
• nagy energiafelhasználást igényel gyártása, használata, illetőleg használat utáni elhe-

lyezése során;
• szükségtelen hulladék keletkezéséhez vezet, akár a túlzott csomagolás, akár a túlságo-

san rövid hasznos élettartama miatt;
• kipusztulóban levő fajokból, vagy fenyegetett környezetből származó anyagokat használ;
• más országokat, különösen a fejlődő országokat, hátrányosan érint.

Ottman (1998) a környezettudatos fogyasztóknak 3 csoportját különbözteti meg, elsősor-
ban a környezeti tevékenységei és törekvéseik szerint:

• Földvédők. Céljuk a vadvilág védelme és a környezet eredeti állapotának visszaállítása, 
megőrzése. A talaj-, levegő- és vízproblémákat központi kérdésnek tartják. Részt vesznek 
szelektív hulladékgyűjtési programokban, a túlcsomagolt termékeket kerülik, törődnek a 
folyók, vizek tisztaságával, és bojkottálják a trópusi fákból készült termékeket.

• Egészségfanatikusak. A környezeti problémák egészségre gyakorolt hatását helyezik 
gondolkodásuk középpontjában. Tartanak a napsugárzás okozta bőrráktól, a sugárzás és 
a mérgező hulladékok okozta genetikai rendellenességektől és a gyümölcsök vegyszer-
tartalmának gyermekekre gyakorolt káros hatásaitól. Előszeretettel vásárolnak biotermé-
keket és palackozott ásványvizeket.

• Állatvédők. Ők azok, akik bojkottálják az állatok felhasználásával, kísérleteivel készült ter-
mékeket. Kiállnak az állatok jogaiért és védik a veszélyeztetett állatfajokat. Ők tipikusa 
vegetáriánus fogyasztók.
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A Roper Organization (Roper 1990) a környezettudatosságot a fogyasztók környezetbarát 
tevékenységeivel fogalmazza meg. A szervezet az általuk környezetbarátnak vélt tevékeny-
ségek alapján öt csoportra osztja az amerikai fogyasztókat: Aktív környezetvédők; Elfoglalt 
környezettudatosak; Szelektíven környezettudatosak; Hitetlenek; Teljesen passzívak.

A Roper Organization szerint az emberek a környezettudatossá válás folyamatában három 
fázison mennek keresztül (Ottman 1998):

• A környezet iránti aggodalom magas, de az ezzel kapcsolatos aktivitások még alacsony 
szintűek.

• Az emberek egyre tájékozottabbá válnak a környezeti kérdéseket illetően, és az aktivi-
tások meghaladják az aggodalmat.

• A környezet megóvásával kapcsolatos aktivitások szervesen integrálódnak az emberek 
mindennapi életébe, életstílusába.

Vágási (2000) a fogyasztói környezettudatosságot úgy definiálja, hogy „mennyire ismerik 
a fogyasztók a termelésnek, a fizikai elosztásnak vagy a fogyasztásnak a környezetre gya-
korolt hatásait és következményeit, és ennek tudatában milyen magatartást tanúsítanak.” 
Vágási (2000) a környezettudatos fogyasztóknak a következő öt csoportját különíti el:

• Az állatbarát magatartást tanúsítók elutasítják azt, ha az állatok sérelmet szenvednek 
a fogyasztás miatt. Nem vásárolnak olyan terméket, amelynek fejlesztése, tesztelése 
során állatkísérleteket végeztek; illetve nem fogyasztanak húst. 

• A természeti környezet védelmezői nem vásárolnak olyan terméket, amely károsítja a 
környezetet (pl. hajtógázas dezodor, CFC-t tartalmazó hűtőszekrény), illetve nem fogad-
ják el az üzletekben felkínált műanyag csomagolóanyagokat.

• Az erőforrás-kímélő fogyasztók a természeti erőforrások kimerülésétől tartva, előnyben 
részesítik a tartós anyagokból készült termékeket, elkerülik olyan termékek vásárlását, 
amelyek előállításához sok energiát használtak fel (pl. üvegházakban termesztett zöld-
ségek), vagy amelyeknek használata igényel túlzott mértékű energiát.

• Az egészségvédők nem vásárolnak olyan állat húsából, amelynek a hízlalásához hor-
monkészítményeket használtak, vagy olyan zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket 
növényvédő szerekkel kezeltek. Sokan tartanak a génmanipulációtól is.

• És vannak olyan fogyasztók, akik egyszerűen előnyben részesítik a természetes anya-
gokat és ízeket.

Hofmeister és társai (2006) Peattie-hez hasonlóan ugyancsak a vásárlás folyamatából 
indulnak ki. A szerzőhármas szerint „a környezettudatos fogyasztás tulajdonképpen olyan 
vásárlást eredményez, mely legalább olyan mértékben kielégíti a szükségleteket, mint a ha-
gyományos fogyasztói magatartás, viszont képes hozzájárulni a hulladékok csökkentéséhez, 
az alacsonyabb környezetterheléshez. Ezek alapján tehát nagyjából megfelel a fenntartható 
fogyasztás részterületének.” (Hofmeister és társai 2006)
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2.4.2. Környezettudatos magatartás dimenziói

A környezettudatos magatartás igen nehezen határozható meg, ahogy ez az előző feje-
zetben a fogalom definiálása során is kitűnt, mert mindenki a saját világnézetének, érték-
rendszerének megfelelően mást érthet alatta, így a kutatók álláspontját az adott témával, 
problémakörrel kapcsolatban mindig célszerű először megvizsgálni. A fogalom meghatáro-
zása szempontjából fontos, hogy a környezeti tudatosságot állapotként, vagy folyamatában 
vizsgáljuk. 

A környezettudatosságot az irodalom többdimenziós rendszerben kezeli, a kutatók által 
meghatározott komponensek azonban különböznek az egyes megközelítésekben. Maloney 
és Ward (1973) szerint a környezeti tudatosság kognitív összetevői:

• az ökológiai tudás (az ökológiai ismeretek összessége), 
• a környezeti problémák által kiváltott érzelmi érintettség, 
• a kinyilvánított hajlandóság az ökológiailag aktív cselekvésre, valamint
• az ökológiailag aktív jelenbeli cselekvés.

Winternél (1987) az ökológiai tudás, ismeretek és a cselekvési hajlandóság mellett az egyéni 
értékek, attitűdök, valamint kollektív értékek, társadalmi normák is megjelennek a környezeti 
tudatosság komponenseiként. Urbannál (1986) nem jelenik meg külön a tudás, hanem négy 
komponenst határoz meg, melyek a környezetvédelmi vonatkozású értékek, attitűdök, cse-
lekvési hajlandóság és maga a cselekvés.

Az egyén környezettudatos magatartását magyarázó elméletekben, modellekben a szerzők 
a tudatossági összetevőket és mögöttük álló befolyásoló tényezőket gyakran együtt kezelik 
(ld. a következő fejezetben: Ajzen és Fishbein 1980; Hines et al. 1986; Dietz és társai 1998; 
Kollmuss és Agyeman 2002). A modellek magyarázatai ugyanakkor lehetővé teszik a tuda-
tossági összetevők és az összetevőket befolyásoló tényezők elkülönítését.

Nemcsicsné Zsóka (2007) a környezettudatos magatartás öt komponensét azonosította, 
melyek az ökológiai tudás, a környezeti értékek, a környezeti attitűdök, a cselekvési hajlan-
dóság és a tényleges cselekvés. A komponensek közti összefüggési irányokat a következő 
fejezetben ismertetem a modellek között.

Belátható, hogy a környezettudatosság összetett fogalom. A szakirodalom általánosságban 
a környezettudatosság öt dimenzióját különíti el: ismeretek (tudás), értékek, attitűdök, cse-
lekvési hajlandóság és tényleges cselekvés (Kerekes és Kindler 1997). Ezen öt komponenst 
kiegészíteném a hiedelmekkel, mely az attitűdök mélyebb megértését hivatott segíteni. Itt 
fontosnak tartom az egyes komponensek részletesebb maghatározását a környezettuda-
tosság könnyebb értelmezhetőségének kedvéért.

1. Ökológiai tudás értelmezésekor rá kell világítanom, hogy a tudás és az ismeretek eb-
ben az összefüggésben nem szinoním fogalmak, hisz az ökológiai tudás alatt az ökológiai 
ismeretek összességét értjük, amelyek hatással vannak a gondolkodásmódra, befolyásol-
ják a kialakuló értékeket és attitűdöket, és ezeken keresztül a cselekvési hajlandóságot és 
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a cselekvést. A magasabb tudásszint általában hatékonyabb információfeldolgozást, meg-
alapozottabb döntési folyamatokat, fokozottabb alkalmazkodóképességet eredményez. 
De ez nem jelenti azt, hogy az ökológiai tudásból egyértelműen következne a környezeti 
tudatosság.

2. Környezeti értékek értékrendszerünk részét képezik. Az érték általános tendencia bi-
zonyos dolgok, állapotok preferálására. A tudati felfogásunkban létező jó és rossz ítélete-
inket tükrözik, vagyis mit tartunk jónak, követésre érdemesnek. Az értékek általánosabbak 
az attitűdöknél, tulajdonképpen az attitűdöket alátámasztó választások.

Az értékekre jellemző, hogy „olyan tartós koncepciók vagy meggyőződések, amelyek a 
kívánt viselkedésmódra vonatkoznak, különböző szituációkban érvényesülnek, irányí-
tanak az események értékelésében, és amelyek relatív fontosság szerint rendezettek” 
(Hofmeister-Tóth/Törőcsik 1996). Másik meghatározás szerint: „Az értékek a modern 
társadalomban egyfelől a személyiség legmélyebben beágyazott, eligazodást szolgáló 
támpontjai, melyek beágyazottságuk révén szilárdságot, következetességet, biztonságot 
képesek nyújtani az emberek számára a társadalomban zajló életben. Másfelől az értékek 
a társadalmi csoportok, rétegek, osztályok integrációjának szociálpszichológiai eszközei, 
a világ kollektív értelmezésére, látásra szolgáló legkisebb közös nevezők” (Csepeli 1986).

Rokeach (1968) szerint az értékek a személy hajlamát jelentik, és az értékeket két csoport-
ra bontja: célértékekre és eszközértékekre. A célértékek meghatározó döntéseknél mint-
egy iránytűként befolyásolják az egyén választásait, viselkedését, olyan preferenciákat je-
lentenek, amelyeket az egyén egész élete folyamán követni kíván (pl. környezet védelme). 
Az eszközértékek a célértékek eléréséhez szolgálnak eszközül, ily módon meghatározzák 
az egyén mindennapi cselekvéseit (környezetbarát termékek vásárlása). A célértékek le-
hetnek egyén- vagy társadalomközpontúak. Az eszközértékek közé az erkölcsi értékek (pl. 
becsületesség, felelősségteljesség) és a kompetenciaértékek (pl. logikusság, intelligens 
viselkedés) tartoznak. Amikor az egyén megszegi az erkölcsi értékeket, bűntudatot vagy 
lelkiismeret-furdalást érez. A kompetencia értékek inkább egyedi jellegűek, nem annyira 
társadalmi vonatkozásúak. Megszegésük szégyenérzetet eredményezhet ugyan, de bűn-
tudatot, lelkiismeret-furdalást nem. Rokeach elméletében az érték többdimenziós fogalom, 
mely kognitív (tudati), affektív (érzelmi), és konatív (magatartás-tendencia) összetevőkkel 
rendelkezik. Ebben a megközelítésben az érték az attitűddel hasonlóságot mutat. Ezeket 
a fogalmi összetevőket az attitűdök tárgyalása során fejtem ki részletesebben. A fő kü-
lönbség az értékek és az attitűdök között, hogy az értékek elvont természetűek, és jóval 
kevesebb van belőlük, mint az attitűdökből. Az értékek központibb helyet foglalnak el az 
egyén kognitív (tudati) rendszerében, míg az attitűdök inkább érzelmi beállítódottságot 
tükröznek konkrét szituációk, objektumok esetében. Az attitűdöket valójában a már létező 
társadalmi és egyéni értékek alapozzák meg.
Az értékek további jellemzői, hogy nem feltétlenül racionálisak, bár sajátjainkat annak tart-
juk. Az értékeket a szocializáció útján tanuljuk, és egymással kölcsönhatásban állva érték-
rendszert alkotnak, amely nem feltétlenül harmonikus. Az értékrendszer eszmék, értékek 
hierarchikus rangsora. A legtöbb ember egyidejűleg több, egymásnak ellentmondó érté-
ket követ; amelyek ilyenkor konfliktusba kerülnek egymással. A környezeti értékek meg-
jelenése gyakran vezet érték-konfliktusokhoz,.Az értékek igen nehezen mérhetők, mert 
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egyrészt a kinyilvánított értékek nem feltétlenül felelnek meg a belső értékrendszernek, 
másrészt az értékek nem figyelhetők meg közvetlenül, csak például az attitűdökön, illetve 
az értékvezérelt viselkedés alapján lehet rájuk következtetni (Hankiss 1977).

3. Hiedelmek. Az attitűdökhöz kapcsolhatók a hiedelmek, melyek az attitűdök gondo-
lati összetevőinek tekinthetők. A hiedelmek a különböző dolgokra vonatkozó gondolatok, 
elképzelések, valamint azokból levont következtetések összessége (Ajzen és Fishbein 
1980). A hiedelmek mindig valamilyen tárgyra, eseményre vonatkozó információkat tar-
talmaznak. Abban különböznek az attitűdöktől, hogy nincsenek érzelmi összetevőik. A hi-
edelmek mindig valamilyen tulajdonságot kapcsolnak a tárgyakhoz, melyek nem szükség-
szerűen tényszerűek. Olyan általánosítások vagy következtetések is lehetnek, amelyekről 
csak feltételezzük, hogy igazak, de bennünk igazságként élnek. A hiedelmek általában 
hosszú ideig velünk maradnak és elősegítik az attitűdök kialakulását, formálódását. Az a 
tudás, ami a hiedelmeinkben tükröződik vissza, segít érzelmeink meghatározásában. Ha 
ismerjük valakinek a hiedelmeit és értékválasztásait, akkor eléggé jól tudunk következ-
tetni attitűdjeire (Ajzen és Fishbein 1980). A hiedelmek közül ki kell emelni a személyes 
hatékonysággal kapcsolatos hiedelmeket (észlelt fogyasztói hatékonyság, Perceived 
Consumer Effectiveness - PCE), az irányító hiedelmeket (észlelt magatartásirányítás, 
Perceived Behavioral Control – PBC), irányítottságot (Locus of Control), a felelősséggel 
kapcsolatos hiedelmeket (az egyén kinek tulajdonítja a környezet megóvásával kapcsola-
tos felelősséget), és a normatív hiedelmeket (azaz, hogyan érzékeli az egyén a közösség 
más tagjainak elképzeléseit a magatartást illetően, és mekkora késztetetést érez, hogy 
azoknak megfeleljen). Az említett hiedelmeket részletesen a környezetbarát tevékenysé-
geket befolyásoló tényezők között ismertetem.

4. Környezeti attitűdök. A környezeti tudatosság már említett lényeges összetevői a 
környezeti attitűdök. Az attitűdök visszatükrözik, hogy az emberek mit szeretnek és mit 
nem. Olyan személyiségjellemzők, amelyek meghatározzák, hogy a bennünket körülve-
vő világra kedvezően vagy ellenségesen reagálunk-e. Az attitűdök konkrét objektumokra, 
szituációkra vonatkoznak. Értékelni csak saját szemszögből tudjuk, és akkor is figyelembe 
kell venni, hogy mire vonatkozik. Az attitűdök egyik legfontosabb összetevője annak érzel-
mi oldala. A mélyen átélt attitűd nagyobb valószínűséggel vált ki egy cselekvést.

Az attitűdnek számos definíciója ismert, ezek közül a szakirodalomban az egyik legáltalá-
nosabban elfogadott meghatározás a következő: „Az attitűd a tapasztalat révén szerve-
ződött mentális és idegi készenléti állapot, amely irányító vagy dinamikus hatást gyakorol 
az egyén reakcióira mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vo-
natkozik”.8  Az attitűdök jellemzői, hogy van tárgyuk (amire vonatkoznak), irányuk (pozitív 
vagy negatív), fokuk (hol helyezkednek el a pozitív és negatív pólus között), intenzitásuk 
(stabilitás, tartósság), relevanciájuk (fontosság), valamint tanulhatók.9

Ismertetek négy funkciót, melyek az attitűdök egy személy életében betöltött jelentősé-
gére mutatnak rá.10:

8Allport 1954; idézi Hofmeister-Tóth és Törőcsik 1996, 65.o.
9Hofmeister-Tóth és Törőcsik 1996, 67-68.o.
10Katz 1960; idézi Halász-Hunyadi-Marton 1979
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• Alkalmazkodási funkció: a rendszeres pozitív (vagy negatív) megerősítés pozitív (vagy 
negatív) attitűdöket eredményez. 

• Önvédelmi funkció: torzító szemüveg az egyén önmaga iránt táplált pozitív attitűdje vé-
delmében. 

• Értékkifejező funkció: az attitűd lehetővé teszi az egyén központi értékeinek kifejezését. 
• Ismeretfunkció: a tudás illúziója, amely révén az egyén szabályozottnak, értelmesnek és 

helyénvalónak érzi és tudja viselkedését. 

Az attitűd kialakulásának forrása lehet (Hofmeister-Tóth és Törőcsik 1996) személyes ta-
pasztalat, szükségletek, szelektív észlelés, személyiség (érzékenység a problémákra), cso-
portkapcsolatok (család, referenciacsoport, kultúra és szubkultúra), egyéb befolyásoló té-
nyezők (szakértők, véleményvezetők, bálványok). 

Az attitűd a pszichológia szerint többdimenziós fogalom. Rokeach (1973), valamint Sears és 
társai (1985) elmélete szerint is az attitűdhöz három komponens rendelhető:

• kognitív (vagy ismereti) komponens, 
• affektív (vagy érzelmi) komponens, 
• konatív (vagy magatartás-tendencia) komponens

Ezen elmélet szerint az ismeretek, a tudás az attitűdök egyik komponensének tekinthető. A 
konatív komponens pedig magatartás-tendenciát jelent, vagyis a cselekvési hajlandóság-
hoz kapcsolható. Ezek mellett a már korábban említett érzelmi komponens is megjelenik az 
attitűdök meghatározó részeként. Az említett összetevők azonban eltérő módon és inten-
zitással befolyásolják magát a cselekvést. A kognitív (ismereti) komponens elég gyorsan 
megváltoztatható, az új tények, ismeretek elfogadásával. Sears és szerzőtársai (1985) sze-
rint az affektív komponens a leginkább meghatározó a magatartást illetően. A magatartási 
komponens ugyanakkor nem mindig konzisztens az ismereti és az érzelmi komponenssel, 
következetesség csak bizonyos feltételek teljesülésekor tapasztalható. Az attitűd magatar-
tást befolyásoló hatásának erőssége ugyanis jelentős mértékben függ annak erősségétől, 
más attitűdök létezésétől, az attitűdre való reakcióképességtől, valamint a társadalmi kör-
nyezet szituációs tényezőitől (Hofmeister-Tóth/Törőcsik 1996). Másik oldalról, az attitűdnek 
nem megfelelő viselkedés visszahat magára az attitűdre és kiválthatja annak megváltozását. 
E jelenségek magyarázatára számos elmélet született a szociálpszichológiában a különböző 
tanulási elméletektől az ösztönzési megközelítéseken át a kognitív konzisztenciára vonatko-
zó elméletekig (Sears és társai 1985).

Az attitűdök mérése nehéz feladat, mely általában a kognitív (ismereti) és affektív (ér-
zelmi) komponensek mentén történik (pl. kérdőíves felméréssel vagy fókuszcsoport vizs-
gálattal). A felmérés többféle torzítási lehetőséget is magában hordoz, mert előfordulhat, 
hogy a megkérdezett az elvárt attitűd kinyilvánítása mellett dönt az igazi helyett, emellett 
a kérdezési szituáció nem spontán, a kérdőív és a mindennapi élet logikája eltérhet, és 
ugyanakkor a kérdezés anonimitása és titkossága csökkentheti a felelősségtudatot a vá-
laszadás során. 
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Attitűdvizsgálatok végzésekor azt is érdemes figyelembe venni, hogy a helyzet, amelyben 
egy-egy konkrét viselkedés megnyilvánul, mindig sokkal bonyolultabb, mint a kérdezés 
szituációjában az attitűd tudati tartománya.

5. A cselekvési hajlandóság egy kinyilvánított elkötelezettség a cselekvés irányába. A 
cselekvési hajlandóságot számos szakirodalom az attitűd komponensei közé sorolja, mint 
ún. „magatartás-tendenciát”, ugyanakkor a következőkben bemutatott magatartási model-
lekben már, mint a magatartás, tényleges cselekvés előtti lépcsőfokként tekinthető, mely az 
attitűdökből bizonyos valószínűséggel levezethető.

6. Tényleges cselekvés. Az előző megállapítások alapján azt mondhatjuk, hogy a kör-
nyezeti tudatosság első öt komponense a tudati, valamint az érzelmi állapotot jellemzi, és 
feltétele a tényleges cselekvésnek. A cselekvésre ugyanakkor nem következtethetünk teljes 
biztonsággal a többi összetevő ismerete alapján. Ezért mindenképpen célszerű az aktuá-
lis cselekvést is figyelemmel kísérni, hiszen a gyakorlatban is megvalósuló magatartás egy 
explicit mutatója a tudatosulási folyamat eredményességének, stabilitásának, valamint a 
tudatosságot alkotó komponensek kölcsönhatásának, belső konzisztenciájának. A konzisz-
tencia sérülésének az a válfaja fordul elő leggyakrabban a tapasztalatok szerint, amikor a 
tudás, a kinyilvánított attitűdök és értékek, vagy akár a kinyilvánított cselekvési hajlandóság 
nem, vagy nem abban a formában tükröződik a cselekvésben, ahogyan várnánk. Emellett 
természetesen előfordul olyan eset is, amikor a környezeti szempontból tudatosnak látszó 
cselekvés mögött nem áll valódi értékrendszerbeli változás (pl. divat-hatás). Az ilyen maga-
tartás azonban általában nem tartós, hanem a körülményeknek megfelelően változik, vagyis 
időbeli összehasonlítási módszerek segítségével ellenőrizhető az értékek valódi átalakulása.

2.4.3. Az egyéni környezeti tudatosság modellek

Az egyéni környezeti tudatosság meghatározásakor fontos, hogy azt állapotként vagy a 
környezettudatosság kialakulásának folyamatában vizsgáljuk. Az előbbiekben felvonultatott 
definíciók egy magatartással vagy valaminek az elutasító magatartásával azonosították a 
környezettudatot. A komponensek azonosítása már előremutatott a folyamatban való gon-
dolkodásra. Az itt bemutatásra kerülő modellek a magatartás mögött húzódó befolyásoló té-
nyezőket kívánja felvázolni, továbbá magyarázatot adni, hogy milyen tudatosulási lépéseken 
keresztül jut el – vagy nem jut el – az egyén a környezettudatos magatartásig 

A modelleket áttekintve látható, hogy a környezeti tudatosság alapvető összetevői más 
problémakörök elemzésére is alkalmazhatók. A modellek aképpen is tekinthetők, hogy a 
tudatosság fogalmának, illetve annak elérési folyamatának ábrázolására törekednek a befo-
lyásoló tényezők figyelembe vétele mellett, jelen esetben a környezeti problémakörre vetítve. 



 [35]Környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása

2.4.3.1. Korai modellek

A legkorábbi környezettudatos magatartást magyarázó modellek az 1970-es évekből szár-
maznak (Dispoto 1977, Loundbury és Tournatsky 1977). Ezen megközelítések szerint egy 
egyén ökológiai tudásának, vagyis környezeti ismereteinek összességének hatására érzé-
kennyé válik a környezete iránt (globális környezeti problémák miatti aggodalmak felme-
rülése, problémák tudatosulása, a környezetvédelem szükségességének felismerése), és 
kialakul benne egyfajta környezeti attitűd, ami környezettudatos magatartást eredményez.

Az empirikus kutatások eredményei azonban rámutattak, hogy kizárólag az ökológiai tudás 
elsajátítása, és ennek hatására kialakuló környezeti attitűdökből nem vezethető le egyértel-
műen az egyén magatartása, e résben más tényezők is meghatározó szerepet játszanak. A 
kutatók ezért az attitűdök és a cselekvés közötti rés okainak feltárására törekedtek.

2.4.3.2. Az átgondolt / logikus cselekvés elmélete

Ajzen és Fishbein (1980) megalkották „az átgondolt / logikus cselevés elméletét” (Theory 
of Reasoned Action: TORA), amely nem kifejezetten a környezettudatos, hanem általában 
véve a tudatos cselekvés tényezőit tárja fel. A modell szerint az attitűdök nem határozzák 
meg közvetlenül a cselekvési magatartást, hanem a cselekvési szándékot jelzik előre, melyet 
az attitűdökön kívül a szubjektív norma, és az attitűdök és a szubjektív norma relatív fontos-
sága határozza meg.

AZ ATTITŰDÖT 

ÉRINTŐ ÉS A 

NORMATÍV 

MEGFONTOLÁSOK 

RELATÍV 

FONTOSSÁGA

CSELEKVÉSI 

SZÁNDÉK
MAGATARTÁS

4. ábra: Az átgondolt / logikus cselekvés elmélete (Theory of Reasoned Action: TORA)
Forrás: Ajzen és Fishbein (1980)
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A szerzők szerint az egyén rendelkezik egyfajta értékelő hiedelemmel, ami azt mutatja meg, 
hogy az egyén értékrendszere alapján hogyan vélekedik a magatartás következményeit ille-
tően. Az értékelő hiedelmek alapján egyfajta attitűd alakul ki az egyénben az adott magatar-
tásra vonatkoztatva, ami a cselekvési szándékra hat.

Ugyanakkor hatással vannak az egyénre a normatív hiedelmek is, vagyis az, hogy a közösség 
további tagjai hogyan vélekednek az adott magatartásról, és hogy az egyén mekkora kész-
tetést érez, hogy ezeknek a nézeteknek megfeleljen (társadalmi nyomás). Így az egyénben 
kialakul egy szubjektív norma, más néven egyéni norma, ami ugyancsak a cselekvési szán-
dékot jelzi előre. De az egyén attitűdje és a szubjektív norma önmagukban nem töltenek be 
teljes szerepet, hiszen az is meghatározó, hogy az egyén számára ezek a tényezők mennyire 
fontosak. Így az attitűdök, a szubjektív norma, és ezen befolyásoló tényezőknek a relatív 
fontossága együttesen idézi elő a cselekvési szándékot, ami a magatartásban nyilvánul meg.
A modell előnye és értéke, hogy egyszerű, könnyen áttekinthető, de minden körülmények 
között racionális cselekvést tételez fel, nem számol az érzelmi indíttatásokkal.

2.4.3.3. Tervezett magatartás modellje

Ajzen később többször is újragondolta és továbbfejlesztette a TORA modellt (Ajzen 1985, 
illetve 1991), és megalkotta a „tervezett magatartás modelljét” (Theory of Planned 
Behavior – TOPB). A TOPB modellben az eddigi értékelő és normatív hiedelmek mellett 
az ún. „irányító hiedelmeknek” is nagy jelentőséget tulajdonít, amelyek alapján kialakul az 
ún. „észlelt magatartás-irányítás” (perceived behavioral control), ami egyfajta viselkedési 
kontroll. Az észlelt magatartás-irányítás tulajdonképpen az, hogy az egyén hogyan vélekedik 
magatartásának hatásáról az adott problémakörben. Az erős belső irányítással rendelkező 
személyek meg vannak győződve arról, hogy magatartásukkal képesek változást elérni, míg 
a kívülről irányított személyiségek az ellenkezőjéről.
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5. ábra: A tervezett magatartás modellje
Forrás: Ajzen (1991)
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A modellben látható, hogy az értékelő, a normatív és az irányító hiedelmek és az azok hatá-
sára kialakuló tényezők (attitűd, szubjektív norma, észlelt magatartás-irányítás) között meg-
lehetősen komplex összefüggésrendszer van. Az egyén cselekvési szándékát e rendszer és 
alkotóelemei együttesen határozzák meg, mely a megvalósuló magatartást idézi elő. Ajzen a 
magatartás szempontjából különös jelentőséget tulajdonít az észlelt magatartásirányításnak, 
amely nem csak a cselekvési szándékra hat, hanem a magatartást is befolyásolja közvetlenül.

2.4.3.4. A felelős környezeti magatartás modellje

Hines, Hungerford és Tomera Ajzen TOPB elméletét továbbfejlesztve felállították a „fele-
lős környezeti magatartás modelljét” (Hines et al. 1986), amely 128 – a környezettu-
datos magatartásra ható tényezőket vizsgáló – tanulmány eredményeit „összegzi”.

A modell kifinomultabb Ajzen és Fishbein (1980), valamint Ajzen későbbi (1985) elméleténél 
annyiban, hogy

• bővíti a személyiségi szempontokat befolyásoló tényezőket; 
• lényegesnek tartja a környezeti problémák ismeretét (bár nem vizsgálja ennek az attitű-

dökre gyakorolt hatását); 
• a cselekvési szándék fontos feltételének tartja a lehetséges cselekvési stratégiák isme-

retét és az egyén cselekvési képességét; valamint
• figyelembe vesz olyan szituációs tényezőket, amelyek az egyén magatartását a kör-

nyezettudatos cselekvési szándék megléte mellett a konkrét cselekvési helyzetben 
befolyásolhatják. 
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6. ábra: A felelős környezeti magatartás modell
Forrás: Hines és társai (1986)



[38] Takáts Alexandra

A személyiségi szempontokat a modell szerint az attitűdök, az észlelt magatartás-irányítás, 
és az egyéni felelősségtudat határozzák meg. Az erősebb egyéni felelősségtudat a nagyobb 
elkötelezettség irányába hat. A cselekvési stratégiák ismerete azt jelenti, hogy az egyén tisz-
tában van azokkal a lehetséges cselekvési alternatívákkal, amik közül választva tudja, hogy 
mit kell tennie ahhoz, hogy csökkentse saját tevékenységének a környezetre gyakorolt ká-
ros hatását. Cselekvési képességei ugyanakkor alapfeltételei is annak, hogy erősítheti, vagy 
gyengítheti szándékát e stratégiák megvalósításában.

Amint az a modellben látható, hogy a cselekvési szándék (hajlandóság) nem vezet automa-
tikusan a környezettudatos magatartás megvalósulásához, mert ún. szituációs tényezők 
befolyásolják a konkrét helyzetben létrejövő cselekvést. Ilyen szituációs tényezők, amelyek a 
megnyilvánult környezettudatos magatartást nagymértékben befolyásolhatják, a következők 
lehetnek:

• gazdasági korlátok (pénzhiány), 
• társadalmi nyomás (a nem környezettudatos cselekvés irányában), 
• különböző cselekvési módok választásának lehetősége (relatív előnyök és hátrányok), 
• bevált, régi szokások, 
• a magatartással járó áldozat mértéke (időráfordítás, erőfeszítés, költség), 
• infrastruktúra hiánya (az adott magatartás megvalósításához hiányoznak a feltételek), stb. 

Véleményem szerint a szituációs tényezők cselekvést befolyásoló szerepének felismerése 
a legnagyobb előrelépés ebben az elméletalkotásban, mert jelzi, hogy még az utolsó döntési 
fázisban is előfordulhatnak rések a környezettudatos magatartás elemei között; s így előre-
vetíti annak jelentőségét, hogy a környezeti tudatosság minden komponensét célszerű meg-
vizsgálni, mielőtt véleményt mondunk egy személy környezettel kapcsolatos magatartásáról.

2.4.3.5. Kollmuss és Agyeman környezettudatos magatartás elmélete

Kollmuss és Agyeman (2002) a legjelentősebb környezettudatos magatartás modellek 
tanulmányozása alapján fejlesztették ki saját elméletüket, mely tulajdonképpen a koráb-
bi modellek megállapításait összegzi. A szerzők három tényezőcsoportot határoztak meg, 
amelyek különböző súllyal befolyásolják az egyén környezettel kapcsolatos magatartását: 
demográfiai tényezők, valamint külső és belső tényezők.

1. Demográfiai tényezők:

• Nem (férfi, nő)
• Képzettség (iskolázottság)
• Életkor

2. Külső tényezők:

• Intézményi feltételek: Ha nem állnak rendelkezésre a szükséges infrastrukturális fel-
tételek (pl. a szelektív hulladékgyűjtéshez, az újrahasznosításhoz, a tömegközlekedés-
hez stb.), ez intézményi korlátként jelentkezhet.
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• Gazdasági tényezők: Az egyén döntését jelentősen befolyásolják saját pénzügyi 
lehetőségei, másrészt pedig az is, hogy a környezettudatos magatartásának mekkora 
számára a megtérülési ideje.

• Társadalmi és kulturális tényezők: A társadalmi, kulturális normák szerepe a ta-
pasztalatok szerint igen nagy az egyén magatartásának formálásában. 

• Politikai tényező: A politikai támogatottság is befolyásolja a cselekvési hajlandóságot, 
ösztönzőleg hat. 

3. Belső tényezők:

• Motiváció: Cselekvéseink alapvető indítékai a késztetések, amelyeket valamely szük-
séglet hoz létre. A késztetések, melyek a szükségleteket csillapító viselkedésre irányul-
nak, a motivációk. Az egyén belső késztetésének intenzitása és iránya jelentős hatással 
van az egyén magatartására. A fogyasztó szükségleteket kíván kielégíteni, vagy célokat 
szeretne elérni. Megkülönböztethetünk ún. elsődleges és szelektív motívumokat, melyek 
lehetnek tudatosak és rejtettek is. Az elsődleges motívumok határozzák meg, hogy a fo-
gyasztó hajlandó-e valamilyen magatartást megvalósítani, a szelektív motívumok pedig, 
hogy mely aktivitást hajlandó a fogyasztó véghezvinni. A környezettudatos magatartást 
gyakran gátolják nagyobb intenzitással jelentkező, nem környezeti irányultságú motivá-
ciók. A szelektív motívumok tehát gyakran „fölülírják” az elsődleges motívumokat.

• Ökológiai tudás: Az empirikus kutatások többsége arra az eredményre jutott, hogy a 
környezeti problémák ismerete kiváltja ugyan a környezet iránti aggodalom érzését egy 
emberből, azonban nem vezet egyértelműen a környezettudatos magatartáshoz. Ezt tá-
masztja alá Fliegenschnee és Schelakovsky (1998) kutatásai is, mely szerint a környe-
zettudatos, vagy azzal ellentétes magatartást befolyásoló motívumok 80%-a szituációs 
vagy más belső tényezőkre vezethető vissza. Ezt az állítást igazolja Kempton és társai 
(1995) meglepő tapasztalata is, mely szerint az ökológiai tudás hiánya ugyanakkora volt 
az elkötelezett környezetvédők és a semleges, vagy a környezetvédelemmel szembe-
helyezkedő megkérdezettek körében is. 

• Értékek: Az egyén értékrendszerét legerősebben a közvetlen környezetéből érkező 
impulzusok alakítják (család, barátok, tanárok stb.). Ezt követi a média és a politika, mint 
tágabb környezet befolyása, majd az a kulturális, nemzeti közeg, amelyben az egyén él. 
Chawla (1998, idézi Kollmuss és Agyeman 2002) hivatásos környezetvédők körében 
végzett felmérésében azt állapították meg, hogy a környezeti érzékenységet a gyer-
mekkori természeti élmények, a család környezettel kapcsolatos értékei, a környezet-
védő szervezetek nézetei, a szerepminták (barátok, tanárok), valamint a nevelés-képzés 
határozzák meg (relevanciájuk csökkenő sorrendjében). Bár a kutatás nem vizsgálta 
a közvetlen környezettudatos magatartás megnyilvánulásait (a környezetvédő szer-
vezeti tagságot közvetett magatartásnak tekintik), az eredmények hasznosak abban 
a tekintetben, hogy rámutatnak a természethez fűződő érzelmi kötődés fontosságára. 
Más kutatások szerint döntő fontosságú az egyén értékrendszerének közösségi vagy 
individuális irányultsága is.

• Attitűdök: Az attitűdök szerepét, hatását a tényleges magatartásra számos kutatás 
vizsgálta. A környezettudatos magatartás modelljeinek többsége fontos tényezőként ke-
zeli az attitűdöket, amelyek ugyanakkor nem képesek közvetlenül meghatározni a cse-
lekvést. A környezetbarát attitűd pozitívan befolyásolhatja a cselekvési hajlandóságot, de 
Diekmann és Franzen (1996) szerint számolni kell a környezettudatos magatartással járó 
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áldozat nagyságával is (pl. költségek, időráfordítás, erőfeszítés), melyek csökkenthetik 
az attitűd hatását. Kutatásukban a pozitív környezeti attitűd csak a kis áldozattal járó 
magatartásformákkal (pl. szelektív hulladékgyűjtés) mutatott szignifikáns összefüggést. 

• Környezeti tudatosság: Kollmuss és Agyeman modelljében a tudatosság az emberi 
cselekvés környezetre gyakorolt hatásának a tudását jelenti. Ezt a „környezeti tudatos-
ságot” nehezíti az a tény, hogy az ökológiai problémák hatásai időben gyakran késlel-
tetve jelentkeznek, vagyis az egyén az esetleges negatív magatartásának következ-
ményeit, veszélyeit nem észleli azonnal, valamint az egész problémakör meglehetősen 
komplex. A tényezők hatásainak bonyolultsága pedig a tapasztalatok szerint megalku-
vásra, felelősség elhárításra ösztönzik az egyént. 

• Érzelmi kötődés: A korábbiakban már említett Chawla (1998) kutatása szerint az 
érzelmi kötődés nagy hatással van az egyének hiedelmeinek, értékeinek és attitűdjeinek 
alakításában. Az megállapítható, hogy az ökológiai tudás, valamint a tudatosság hiánya 
nem ébreszt érzelmi érintettséget az egyénben. Ugyanakkor láthattuk, hogy sajnos a tu-
dás megléte sem elegendő önmagában az érzelmi kötődés kialakulásához. Amennyiben 
a kívülről érkező információk ellentétesek fennálló hiedelmeinkkel, a belső konzisztenci-
ára törekvés gyakran vezet ahhoz, hogy az információkat szelektíven érzékeljük, hogy az 
ún. kognitív disszonanciát (Festinger 1957) elkerülhessük.

• Észlelt magatartásirányítás: A tényleges magatartás szempontjából fontos szere-
pet játszik az egyén meggyőződése abban, hogy környezettudatos magatartásával ké-
pes változást elérni (Ajzen 1985). Ezt az állítást támasztja alá Laroche és társai (2001) 
környezettudatos vásárlói magatartás vizsgálatára irányuló kutatásának eredményei is, 
amelyek szerint azok a fogyasztók, akik erősebbnek gondolják környezetbarát vásárlói 
magatartásuk pozitív hatását, sokkal inkább hajlandók többet fizetni a környezetbarát 
termékekért, mint azok, akik erről nincsenek meggyőződve.

• Felelősség és prioritások: Értékrendszerünk jelentős hatással van felelősségtuda-
tunk mértékének kialakításában, emellett az is nagy szerepet játszik a felelősségtudat 
nagyságában, hogy belső vagy külső irányítottságú személyek vagyunk-e elsősorban 
(locus of control). Mindezek mellett minden egyén egyfajta prioritási sorrendet is felállít 
önmagában, amelyben általában első helyen szerepel a saját és családja jólléte.

• Szokások: Az egyén korábbi, bevált szokásai, rutinjai (kényelme) általában akadályoz-
zák a környezettudatos magatartásformák kialakulását.

2.4.3.6. A környezeti tudatosság komponenseinek összefüggései

Nemcsicsné Zsóka (2007) a környezettudatos magatartás öt komponensét azonosította.
Az ökológiai tudás az egyén környezeti problémákkal kapcsolatos tájékozódását, ismeretét 
jelenti, mely hatással van a környezeti értékek formálódására (pl. növeli a környezetszennye-
zés hatásaival kapcsolatos aggodalmat). Ugyanakkor fordított irányban is jelentős hatások 
érvényesülnek, mert a környezeti értékeknek az egyén értékrendszerében elfoglalt helye 
lényegesen befolyásolja a környezettel kapcsolatos ismeretek befogadási hajlandóságát, az 
információk szelektív észlelésének és értékelésének megfelelően. Az ökológiai tudás és a 
környezeti értékek együttesen határozzák meg a környezeti attitűdöket, vagyis azt, hogy az 
egyén pozitívan vagy negatívan reagál a környezet védelméhez. Az attitűdök a cselekvési 
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hajlandóságot vetítik előre, azt az elkötelezettséget, ami a környezettudatos cselekvés irá-
nyába hat, minek hatására bekövetkezhet a tényleges cselekvés. 

A folytonos nyilak a cselekvés felé irányuló hatásokat jelzik, a szaggatott nyilak a vissza-
csatolás-jellegű hatásokat. A visszacsatolások azt jelzik, hogy a környezettudatos maga-
tartás egyes összetevőinek gyakorlati megnyilvánulása módosító hatást fejt ki a megelőző 
lépcsőfokokra. Az attitűdök hatást gyakorolnak az egyén tudás-befogadási hajlandóságára, 
valamint szerepük van az értékrendszer megszilárdulása vagy átalakulása szempontjából is. 
A cselekvés esetében az egyén eredetileg kinyilvánított értékrendje, környezeti attitűdjei, 
meglévő tudása, és a cselekvési hajlandósága is gyakran korlátozottan érvényesülnek. A 
megvalósuló cselekvés – mint tapasztalat – visszahat a környezeti tudatosság többi kompo-
nensére, és képes azok tartalmát megváltoztatni.

A fentiekben bemutatott elméletek legfontosabb megállapításainak összefoglalására, vala-
mint értékelésére szolgál az 5. táblázat. A táblázatban feltüntetem az egyes modellek hoz-
záadott értékét a környezettudatos egyéni magatartás értelmezéséhez, továbbá azokat a 
hiányosságokat, korlátokat, amelyek torzíthatják a valóságról alkotott képet.

CSELEKVÉSI HAJLANDÓSÁG

TÉNYLEGES CSELEKVÉS

7. ábra: A környezeti tudatosság komponenseinek összefüggései
Forrás: Nemcsicsné Zsóka (2007)
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KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK
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5. Táblázat: A környezettudatos egyéni magatartás modelljeinek jellemzői
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2.4.3.7. Környezettudatos fogyasztói magatartás kialakulása

Takáts (2010) megalkottott egy általános modellt, mely a környezettudatos fogyasztói ma-
gatartás kialakulását hivatott magyarázni. A környezeti problémák ismerete révén egy bizo-
nyos szintű ökológiai tudás alakul ki, mely az ismeretek összességét jelenti. Az ismeretek 
befogadását, a tudás elsajátíthatóságát a személyiségi tényezők is meghatározzák. A kiala-
kult tudás befolyásolja a gondolkodásmódot (hiedelmeket), az értékeket és az attitűdöket. 
Az egyén értékrendszerét a közvetlen környezetéből érkező impulzusok alakítják a legerő-
sebben (pl. család környezettel kapcsolatos értékei, barátok, tanárok, nemzeti értékek). Az 
értékek megmutatják, hogy mit tartunk jónak, rossznak, követésre érdemesnek. A tudati 
felfogásunkban léteznek, az attitűdöket alátámasztó választások. Alapvetően fontos, hogy 
az értékek közösségi vagy individuális irányultságúak.

8. ábra: Környezettudatos fogyasztói magatartás kialakulása
Forrás: Takáts (2010)
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A hiedelmek az attitűdök gondolati összetevői. A különböző dolgokra vonatkozó gondolatok, 
elképzelések, azokból levont következtetések, pl. hogy a fogyasztó mennyire érzi hatékony-
nak magát a környezeti problémák megoldásában (a személyes hatékonysággal kapcso-
latos hiedelmek), meggyőződése, hogy képest változást elérni (irányító hiedelmek), kinek 
tulajdonítja a felelősséget, ill. hogyan érzékeli a közösség más tagjainak elképzeléseit a ma-
gatartást illetően (normatív hiedelmek). Kiemelkedően fontos az érzelmi kötődés, érintettség 
(gyermekkori természeti élmények, család környezettel kapcsolatos értékei, család-barát-
tanár szerepminták, oktatás–nevelés hatásai) az attitűdök kialakulásában, mely az attitűd 
affektív, érzelmi komponenseként tekinthető.

Az így kialakult környezetbarát attitűd pozitív cselekvési hajlandóságot eredményezhet 
(mely az attitűd konatív, magatarás tendencia komponensének vehető). Ugyanakkor a 
cselekvési hajlandóságra hatással vannak a különböző indíttatású motivációk. Az elsődle-
ges motívumok határozzák meg a magatartásformákat, hogy az egyén hajlandó-e valamit 
megtenni (pl. környezetbarát életvitel), míg a szelektív motívumok egy bizonyos cselekvésre 
hatnak, hogy mely tevékenységet hajlandó véghezvinni (pl. esőben autóval, biciklivel, gyalog 
közlekedni). A cselekvési hajlandóságból a tényleges magatartásra nem következtethetünk 
teljes bizonyossággal, hiszen egyrészt az az egyes komponensek kölcsönhatásának, belső 
konzisztenciájának függvénye, másrészt számos szituációs, viselkedési tényező befolyásolja 
a kinyilvánított tényleges cselekvést, mint a szokások, kényelem, gazdasági korlát, a tár-
sadalmi nyomás, áldozat mértéke (idő, erőfeszítés, költségráfordítás), infrastruktúra hiánya, 
és a környezettudatos vásárlás esetén egyes piaci jellemzők (ár, minőség, vásárlás helye, 
ökokommunikáció, ökocímke).

A folyamatban az egyes tényezők között visszahatás érvényesül. Az egyes összetevők gya-
korlati megvalósulása módosító hatást fejt ki a megelőző tényezőre.

2.4.4. Zöld fogyasztói csoportok

Ugyanúgy, ahogy a környezettudatos fogyasztói magatartásra is számos meghatározás 
született, az egyes fogyasztókról sem lehet egyértelműen ítéletet mondani, hogy környezet-
tudatosak, vagy nem környezettudatosak. Banerjee és társai (1995) is felismerték, hogy a 
környezettudatosság nem egy egyszerű, két alternatívát nyújtó választás. Jó néhány kutatás 
tett kísérletet arra, hogy ezeket a fogyasztói szegmenseket azonosítsa. Az emberek nem 
oszthatók két csoportra aszerint, hogy „zöldek”, vagy „nem zöldek”, hanem a „zöldnek” külön-
böző árnyalatai léteznek.

A fogyasztók környezeti érzékenységéről számos kutatás készült, melyek közül a legismer-
tebb a Roper Organization által készült felmérés, mely öt fogyasztói csoportot különített el 
környezettudatosságuk szerint (The Roper 1990, The Roper 2000).

A szervezet évente elvégzi az amerikai fogyasztók környezettudatosságának vizsgálatát, az 
1990-es, 1993-as és 1996-os eredményeiket a következő táblázat tartalmazza. A figyelem-
be vett tevékenységek a következők: újrahasznosított termékek vásárlása; üveg, fém, papír 
újrahasznosítása; termékcímke elolvasása; környezetvédő szervezet támogatása.
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A Roper Organization által meghatározott öt fogyasztói csoport jellemzése az alábbiakban 
foglalható össze.

• Aktív környezetvédők (True Blue Greens): Ezt a csoportot erős környezeti hiedelmek jellemzik. Időt, 

pénzt és energiát áldoznak különböző környezetbarát tevékenységekre és másokat is erre buzdítanak. Jellem-

ző rájuk a magas szintű politikai és társadalmi aktivitás, a környezetvédelmi szervezetben való tagság és a nem 

környezettudatos vállalatok termékeinek elutasítása. Minden szempontból buzgó környezetvédőknek tekinthe-

tők. Tipikus tagjai ennek a csoportnak a magasan iskolázott fehér nők, egyharmaduk felsővezető.

• E lfoglalt környezettudatosak (Greenback Greens): Ők az átlagnál szívesebben vásárolnak kör-

nyezetbarát termékeket, és kétszer gyakrabban utasítják el a környezetkárosító vállalatok termékeit. Magas 

többletfizetési hajlandóság jellemzi ezeket a vásárlókat, akár 22 százalékkal magasabb árat is hajlandóak ki-

fizetni egy-egy környezetbarátnak tekintett termékért. Mindezek ellenére alacsony szintű környezetvédelmi 

politikai és szervezeti aktivitás jellemzi őket, jobbára azért, mert túl elfoglaltnak érzik magukat ahhoz, hogy időt 

és energiát áldozzanak környezetvédelmi célokra. Pénzt azonban szívesen és bőkezűen adakoznak. Tipikus 

tagjai ennek a csoportnak a magasan iskolázott, fiatal, nős fehér férfiak, jellemző a szellemi munkát végzők 

felülreprezentáltsága.

• Szelektíven környezettudatosak (Sprouts): Ők csak kis erőfeszítést igénylő környezettudatos te-

vékenységeket végeznek, leginkább a szelektív hulladékgyűjtési programokban való részvétel jellemző rájuk. 

Környezetbarát termékeket csak akkor vásárolnak, ha az nem drágább, mint a hagyományos (noha jövedelmük 

mediánja megegyezik az előző csoportéval). Maximum 4 százalékkal magasabb árat hajlandóak megfizetni. 

Tipikus tagjai ennek a csoportnak a középkorú, magasan iskolázott nők, kétharmaduk házas. Mivel iskolázottak, 

a felső két csoport alapját képezik.

• Hitetlenek (Grousers): Az USA lakosságának fele tartozik ebbe a csoportba. Ők nem hiszik, hogy az 

átlagember tehet valamit a környezetért. A felelősséget inkább a kormányzatra és a nagy cégekre hárítják, 

a környezeti problémákkal kapcsolatban pedig nem rendelkeznek elegendő és megfelelő információkkal. 45 

százalékuk ugyan rendszeresen reciklálja az üvegeket és az alumíniumdobozokat, de ezt elég kelletlenül teszik, 

jobbára csak a törvényeknek való engedelmeskedés miatt, nem pedig a környezet védelme érdekében. Szíve-

sen keresnek kifogásokat, hogy miért nem változtatnak léha környezeti viselkedésükön: túl elfoglaltak, az egész 

túl bonyolult, a környezetbarát termékek túl drágák és nem is jók, és különben is mit ér az ő erőfeszítésük az 

egész problémához képest. Az egészet mások gondjának tartják, amivel nekik nem szükséges törődniük. De-

mográfiai szempontból tükrözik az amerikai átlagot, csak az afroamerikaiak felülreprezentáltak a csoportban.

Fogyasztói csoportok 1990 %
(Roper 1990)

1993 %
(Stisser 1994)

1996 %
(Ottman 1998)

Aktív környezetvédők 11 14 10

Elfoglalt környezettudatosak 11 6 5

Szelektíven környezettudatosak 26 35 33

Hitetlenek 24 13 15

Teljesen passzívak 28 32 37

Összesen: 100 100 100

6. Táblázat: A Roper fogyasztói csoportok százalékos megoszlása.
Forrás: The Roper (1990 és 2000)
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• Teljesen passzívak (Basic Browns): Ők egyáltalán nem foglalkoznak a környezettel. Nem keresnek 

kifogásokat, egészen egyszerűen csak nem tesznek semmit. A környezeti problémák nem érdeklik őket, nem 

tartják azokat sem komolynak, sem pedig fontosnak. Nagyon kis hányaduk vesz csak részt szelektív hulla-

dékgyűjtési programokban, csak 1 százalékuk utasítja el a környezetszennyező cégek termékeit (szemben a 

nemzeti átlag 11 százalékkal), csak 3 százalékuk vesz újrahasznosított alapanyagokból előállított terméket (az 

összes amerikai 18 százaléka). Körükben a legalacsonyabb a jövedelem és az iskolázottság. Valószínűleg túl 

sok más miatt kell aggódniuk, a környezeti problémákkal való törődésre már nem marad energiájuk.

Különbözőképpen lehet valaki „zöld”: egyrészt aszerint, hogy mely környezettudatos tevé-
kenységekre helyezi a hangsúlyt, mint azt Ottman (1998) három, illetve Vágási (2000) öt fo-
gyasztói szegmense is mutatja. Például hulladékgazdálkodásában tudatos (szelektíven gyűjti 
a hulladékot, nem vesz felesleges csomagolást, stb.), de az energiával nem takarékoskodik. 
Másrészt pedig aszerint, hogy egy adott szituációra, problémára milyen döntés meghoza-
talával válaszol (például az autóhasználat környezeti hatását többféle módon is lehet csök-
kenteni, például alternatív közlekedési eszközök preferálásával; takarékosabb, kisebb autó 
vásárlásával, közös autóhasználattal; stb.).

Piskóti és Nagy (1998) egy 1995-ös kutatásukban nyolc klasztert azonosítottak Magyaror-
szágon a fogyasztók környezettudatossága alapján:

• Zöld gazellák (aktív városlakó fiatalok)
• Környezettudatos vidéki fiatalok (aktív vidéki városlakó fiatalok)
• Zöld elit (környezettudatos, jó jövedelmű, iskolázott középkorúak)
• Arany középút
• Fiatal állóvíz
• Munkások
• Vonakodók (passzív vidéki városlakó fiatalok)
• Barnák (idősebb, alacsonyabb végzettségű, vidéki emberek)

Az első három klaszter tekinthető igazán környezettudatosnak: a „Zöld gazellák” és a „Környe-
zettudatos vidéki fiatalok”, akik az összes népesség 35,3 %-át teszik ki; és a „Zöld elit” csoport, 
ami pedig a lakosság 7,4 %-a. 

A többi klaszter alig, vagy egyáltalán nem tekinthető környezettudatosnak: „Arany középút” 
(13,3 %); „Fiatal állóvíz” (19,2 %); fővárosi „Munkások” (8,8 %); „Vonakodók” (11,2 %); és a 
„Barnák” (2,6 %).

Schäfferné Dudás (2008a) a magyar lakosságot környezettudatossági szempontból öt egy-
mástól jól elkülöníthető csoportba sorolta: környezetérzékenyek (18,5 %), felelősségvállaló 
vidékiek (19,3%), távolságtartó érdeklődők (20,9%), nemtörődöm nagyvárosiak (22,1%), 
kétkedők (19,2%).

Kettő klaszter tekinthető környezettudatosnak: a Környezetérzékenyek (18,5%) és a Fe-
lelősségvállaló vidékiek (19,3%). Ezek a csoportok az átlagosnál pozitívabb környezeti at-
titűdökkel és magatartási elkötelezettséggel rendelkeznek, hisznek abban, hogy az egyes 
emberek hozzá tudnak járulni a környezeti problémákhoz és megoldásokhoz is. További két 
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klaszter teljesen a környezettudatosság hiányával jellemezhető, ide tartoznak a Nemtörő-
döm nagyvárosiak (22,1%) és a Kétkedők (19,2%). Ők mind az általános attitűdök, mind 
pedig a tevékenységek esetében kedvezőtlenebb arányokat mutatnak, mint az alapsokaság. 
És végül a Távolságtartó érdeklődők (20,9%) ugyan átlag feletti pozitív attitűdökkel rendel-
keznek, de nem hisznek abban, hogy az egyes emberek képesek lennének hatékonyan tenni 
a környezeti problémák megoldásának érdekében.

2.4.5. Fogyasztói trendek

A trendek, a piacon zajló folyamatok jelentős hatást gyakorolnak a fogyasztók magatartásá-
ra. A társadalom egyes csoportjainak életmódjában, vásárlói magatartásában, attitűdjeiben 
is változást idéz elő, befolyásolva a termékválasztási döntéseket és a termelőkkel, szolgál-
tatókkal szembeni elvárásokat. A szakirodalom áttanulmányozása során, olyan trendekkel, 
tendenciákkal találkozhatunk, amelyek egyértelműen a fogyasztók növekvő tudatosságát, 
ezen belül egészség- és környezettudatosságát vetítik előre (Törőcsik 2006). Amikor egy 
trend kellőképpen megerősödik, megjelenik egy olyan fogyasztói tábor, amelynek tagjai tu-
datosan nem követik a trendet, hanem éppen annak ellenkezőjét teszik.

Törőcsik (2006) azonosította a növekvő környezettudatosság irányába mutató trendeket és 
ellentrendeket, melyek az alábbiak:

• A „wellness-trend”, amely a sportolás, az egészséges táplálkozás és a kiegyensúlyozott 
élet iránti növekvő igényt jelenti, és keresletet teremt a testi-lelki fittséget eredményező 
termékek, például a natúr- és biotermékek iránt. Ellentrendje is van – amely maga is 
trend, csak időben később, válaszként jött létre – az ún. „null-ness”, amely a sportolás és 
a helyes táplálkozás elutasításával jelenti.

• Az „új aszketizmus” tulajdonképpen egy ellentrend. A hedonizmus trend ellentrendje, 
amely az „itt és most” irányzattal, a lemondás tagadásával, az önkifejező és önmegnyug-
tató fogyasztás termékei iránt megnyilvánuló nagy és növekvő kereslettel függ össze. 
Ezzel szemben az új aszketizmus önmegtartóztatást mutat, megfelelő anyagi háttér mel-
letti lemondást. Ezek a fogyasztók nem cserélik le a két-hároméves autót és műszaki 
cikket. Vagyis egyrészt elutasítják a túlzott mennyiségi fogyasztást, másrészt a minőségi 
termékek, megbízható márkák vásárlásával be is biztosítják magukat. 

• Az „autentikusság keresése” is egy ellentrend, ami az élménykeresés trendjének, az 
élményszerű vásárlási körülmények, szórakozás ellentrendje. Az autentikusság az igazi, 
a hiteles keresése, választása. A hiteles, hozzáértő és megbízható termelő, kereskedő 
kiválasztása energiabefektetést igényel a fogyasztótól. A felszín helyett a tudatossá-
got, elkötelezettséget jelenti.

• A „természet és a természetesség” szeretete a high-tech, virtualitás ellentrendje. Meg-
nyilvánulása a természet szeretete, a természetes alapanyagok és élelmiszerek, a kézi 
munka és az ősi szaktudások, biotermékek, környezetet kímélő termelési és termesz-
tési eljárások iránti fokozott érdeklődés. 

• Az egészséggel kapcsolatban a „felelősségvállalás és annak elvárása magas technikai 
szinten” trend említhető. Az egészséggel kapcsolatos ismeretek iránt többen érdek-
lődnek, többet hajlandók tenni az emberek saját egészségükért. Hajlandóak anyagi 
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áldozatra, tudásba való befektetésre, energia és pénzráfordításra egészségük meg-
őrzéséért. Ezzel arányban növekszik a társadalom felelősségvállalása iránti igény is.

• A „felvilágosult fogyasztó” pedig egy ellentrend nélküli trend. A fogyasztók egyre in-
kább tudatában vannak jogaiknak, igénylik a korrekt tájékoztatást, és nehezményezik 
ennek hiányát. A felvilágosult fogyasztó bizalmatlan, szkeptikus, nem mer hinni sem a 
gyártóknak, sem a kereskedőknek.

• Lelkiismereti vásárlás. A termékkel szemben elvárt lesz annak öko- és adakozó jel-
lemzője bármily szinten is, vagyis azok a vállalatok/márkák maradnak fent, melyek ezt 
biztosítani tudják.

• Megjelent az „ökosikk trend” a lelkiismereti vásárlással kapcsolatban. A globális kör-
nyezeti kihívások a környezetvédelem felé irányították a társadalmak figyelmét. A kör-
nyezetbarát termékek vásárlása és fogyasztása státusszimbólummá, életmóddá vált. 
Az ökosikk trend a környezet megóvásának tudatában készült termékek vásárlásáról, 
fogyasztásáráról és annak kifelé kommunikálásáról szól. A fogyasztók szeretik meg-
mutatni ökotudatosságukat, azt, hogy felelős módon viszonyulnak a környezetükhöz.

• „Eco-embedded”. Ezek a környezettudatos termékek második generációját képvi-
selik. Ezek a már maximálisan a környezeti szempontok alapján fejlesztett termékek 
az „átlagosak” tökéletes helyettesítőivé váltak. A fogyasztóknak a környezettudatos 
identitásuk kielégítéséhez nincs más dolguk, mint megvásárolni és használni ezeket 
a fejlesztéseket.

• „Olcsó öko” trend. A jövőben a termékek kifinomultsága mellett jellemző lesz azok 
olcsóbbá válása is. Egyszerre jelennek meg a korábbi öko-termékek „fapados” válto-
zatai és az olcsóság jegyében tervezett öko-termékek is. Így több fogyasztói csoport 
vásárlásában lesz fontos szempont a környezettudatosság.

• „PSR (Personal Social Responsibility)”. Napjainkban erősödik az egyének felelősség-
vállalása is. A fogyasztók kezdenek ráébredni arra, hogy a vállalatok mellett a saját 
tevékenységükre is szükség van a mikrokörnyezetben lévő problémák megoldására.

• „Bizalomvesztés”. Az elmúlt években a fogyasztói bizalom is gyengült. Az időről idő-
re felbukkanó termékminőséggel kapcsolatos rémhírek, az egészséges, tudatos fo-
gyasztás előtérbe kerülése a fogyasztói bizalmat központi kérdéssé tette. Ugyanakkor 
a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, más fogyasztók véleménye 
egyre könnyebben elérhetővé vált a különböző fogyasztói internetes oldalakon.

• Öko/hibrid. Ez a trend a környezettudatosság és a fogyasztás élvezetének kombi-
nációja. Az ökoszemlélet lemondásokkal jár (korlátozni kell pl. a fogyasztást), és 
közben másik oldalról luxusnak is számít (pl. a környezetvédő berendezések ma-
gas költsége). Egy érzékeny új egyensúlyról beszélhetünk, melyben a szemlélet 
megmarad, de kombinálható olyan elemekkel, amelyek nem járnak lemondásokkal. 
A termelési szinten hasonló jelenség: igyekeznek tiszta „zöld technikákat” alkalmazni, 
miközben máshol, más szempontból szennyezik a környezetet. Nem beszélhetünk tisz-
ta öko-magatartásról, mert nem létezik. Ennek belátása az ökohibridség11. 

Azonosítható egy növekvő arányú és jelentőségű új trendcsoport, a környezet- és egész-
ségtudatos életstílusú vásárlók, a LOHAS-ok (Lifestyle Of Health And Sustanaibility), akik a 
valamikori ökotudatból, a reformboltok, bio-élelmiszerek preferálásából új, a mainstream-et is 

11 http://www.trendinspiracio.hu (2010.05.21.)
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elérő szokásrendszert alakítottak ki, kezdik elérni a társadalmi többséget, figyelembe veszik a 
realitásokat a fogyasztás lehetőségeit tekintve, így nem periférikus a magatartásuk. A hedo-
nizmusról, az élvezetkeresésről nem mondanak le a csoport tagjai, tisztában vannak a tömeg-
szerűen előállított termékek szükségszerűségével, mégis döntéseiknél messzemenően figye-
lembe veszik a környezeti szempontokat, illetve az egészségre való hatást. Fogyasztásukra, 
vásárlásaikra jellemző, hogy az új és újabb tárgyak tömeges felhalmozásával szemben előtérbe 
kerül esetükben az életminőség, az autentikusság és a természetesség keresése, a „kevesebb 
több” elvét vallják és elutasítják a silány dömpinget.12

Bednárik (2010) szekunder és primer kutatások13 sorozatával igazolta, hogy a bútorpiacon 
is érvényesülnek az általános vásárlói magatartástrendek, melynek gyakorlati haszna a vál-
lalkozások marketingtervezésének támogatása (zárójelben a gyakorlati hasznosítás marke-
tingterületei): 

1. A bútorvásárlók személyre szabottságot igényelnek. (termékpolitika, kommunikáció)
2. A bútorpiacon is várható az „olcsó-öko” termékek iránti igény megjelenése. (termékpo-

litika, árpolitika, kommunikáció)
3. Megfigyelhető a cheap design trend a bútorok piacán. (termékpolitika, árpolitika, kom-

munikáció)
4. A személyes jellegű információforrások befolyása nagyobb a bútorvásárlói döntésekre, 

ami együtt jár a lokalitás iránti igény növekedését jelző trend megjelenésével. (értékesí-
tési csatorna politika, kommunikáció)
• A belsőépítészek szerepe a közeljövőben várhatóan felértékelődik. Jelenleg a fize-

tőképesség mellett az elérhetetlenség és társadalmi tradíciók hiánya is szerepet ját-
szik abban, hogy a kevésbé használt informátorok között szerepelnek a bútorvásárlói 
döntések során. 

• A közeli, helyi szereplőnél történő vásárlás indokaként a spontán említések között 
megjelent a megbízhatóság/hitelesség. Emellett igazolódott az is, hogy a bútorvá-
sárlások kapcsán a személyes kapcsolatok, informátorok szerepe jelentős. Ez a 
két megállapítás előrevetít egy következő hipotézist, mely szerint az autentikusság 
trendje már nyomokban jelen van a bútorvásárlói döntésekben, és a jövőben erősödni 
fog. A feltételezést igazolja a bútorgyártó vállalkozások megfigyelhető magatartása14 
, ami szerint egyre többen készülnek fel a vásárlók üzemben történő fogadására, a 
gyártás helyszínének bemutatására. A vevők érdeklődnek a gyártás helyszíne, mi-
kéntje iránt, keresik a számukra autentikus beszerzési forrást.

5. A bútorvásárlás nemtől függetlenül személyes tanácsadást, személyes informálódást 
érintő igénylő terület. (értékesítési csatorna politika, kommunikáció)

6. Igazolódott az a hipotézis, ami szerint a lakáshasználatban mára elterjedt a „polgári-
individualisztikus” értékrend (Bednárik 2010).

12 http://www.dr-torocsik.hu/tanulmanyok/lohas_kaposvar.pdf (2008.11.10)
13 Hivatkozott kutatásai a magyar bútorpiacon folytak
14 Példaként: Árkossy Bútor Kft. http://www.arkossy.hu/nyito/cikk.pdf (letöltés 2010. június)
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2.4.6. A környezettudatos fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők

A környezetbarát tevékenységek alatt érthetjük a környezettudatos vásárlásokat, a kör-
nyezethasználat csökkentésének módjait (mint a szelektív hulladékgyűjtés, energiataka-
rékosság, autóhasználat csökkentés), környezetvédő szervezetekben való aktivitást, és a 
környezettel való törődés egyéb megnyilvánulásait. A következőkben azonosítom a környe-
zettudatos fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket, melyeken belül a környezetbarát 
vásárlásokra nagyobb hangsúlyt fektetek a későbbi fa- és bútoripari termékek vásárlásának 
primerkutatása érdekében.

Demográfiai jellemzők

Számos olyan kutatás található, amelyek a környezettudatos tevékenységek és a demográ-
fiai jellemzők közötti kapcsolatot keresik. Ami a demográfiai jellemzőket illeti, több esetben 
egymásnak ellentmondó kutatási eredményekkel találkozhatunk. Schwepker és Cornwell 
(1991) azt állítják, hogy a demográfiai jellemzők nem olyan meghatározók, mint a társadalmi-
pszichológiai változók, melyekkel jól leírható a fogyasztói csoport. A többi szerző egy vagy 
több demográfiai jellemző esetében szignifikáns összefüggést talált. Véleményem szerint az 
eltérő eredmények minden bizonnyal a kérdések megfogalmazásától és a kérdésfeltevés 
módjától, a vizsgált környezetbarát tevékenységtől, a megkérdezettek körétől (egyetemista 
vagy reprezentatív minta), illetve az országtól, ahol a kutatás folyt és annak kulturális sajá-
tosságaitól is nagymértékben függnek.

Jellemző A hatás iránya Forrás

Életkor

Negatív korreláció A környezetbarát  vásárlási  magatartás  (Moon  és  társai  2002,  
Ottman  1998, Straughan és Roberts 1999, Szente 2004)
A környezeti attitűdök (Cottrell 2003, Iversen és Rundmo 2002)
Az aktív környezetvédő tevékenység (Johnson és társai 2004, Lubell 
2002) Egyéb környezettudatosságot jelző tényezők (Brown és társai 
1996, Leonard- Barton 1981, Schultz és társai 2000, Székely 2003)

Pozitív korreláció A szelektív hulladékgyűjtő tevékenység (Domina és Koch 2002, 
Johnson és társai 2004, Li 2003) Az egészséggel kapcsolatos 
attitűdök (Iversen és Rundmo 2002) Több környezetbarát magatartás 
(Gatersleben és társai 2002, Olli és társai 2001, Straughan és Roberts 
1999) A környezeti aggodalom  (Ewert és  Baker  2001, 
Kasapoglu  és  Ecevit  2002) 

Nincs kapcsolat Blend és Ravensway 1999, Loureiro és társai 2002, Nordlund és Garvill 
2002, Rundmo és társai 1999, Valle és társai 2004, 
Wessels és társai 1999

7. Táblázat: Az életkor hatása a környezettudatosságra
Forrás: Takáts (2010)
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Életkor. Ahogy a fenti táblában is látható Rundmo (1999), Wessels és társai (1999) és 
Loureiro és társai (2002) szerint az életkornak nincs szignifikáns hatása a környezettudatos 
vásárlásokra. Moon és társai (2002) és Straughan és Roberts (1999) viszont negatív össze-
függést találtak az életkor és a környezettudatos vásárlások között.

Iskolázottság. Vannak, akik a környezettudatos vásárlás és az iskolázottság között pozitív 
kapcsolatot találtak (Blend és Ravenswaay 1999, Rundmo 1999, Straughan és Roberts 
1999). Míg mások nem mutattak ki szignifikáns összefüggést az iskolázottság és a kör-
nyezetbarát termékekkel kapcsolatos fizetési hajlandóság (Tanner és társai 2004) illetve 
vásárlási hajlandóság (Wessels és társai 1999) között.

Jellemző A hatás iránya Forrás

Iskolázottság

Negatív korreláció A környezeti aggodalom (Cottrell 2003) 
Az energiatakarékosság (Poortinga és társai 2004)

Pozitív korreláció A környezeti attitűdök (Iversen és Rundmo 2002, Nooney és társai 
2003) Az ökológiai tudás (Cottrell 2003) Környezeti aggodalom 
(Göksen és társai  2002, Székely 2003, Valkó 2003) Környezetbarát 
vásárlás (Blend és Ravenswaay 1999, Rundmo 1999, Straughan és 
Roberts 1999) Környezetbarát tevékenységek (Gatersleben és társai 
2002, Johnson és társai 2004,  Lubell 2002, Ottman 1998, Nooney és 
társai 2003, Poortinga és társai 2004, Szente 2004,)

Nincs kapcsolat Környezetbarát vásárlási hajlandóság (Tanner és társai 2004, Wessels 
és társai 1999) Környezetbarát tevékenységek (Domina és Koch 2002, 
Kinnear és társai 1974, Moon és társai 2002, Olli és társai 2001, Valle 
és társai 2004) 

Jövedelem.

Jellemző A hatás iránya Forrás

Jövedelem

Negatív korreláció A környezetbarát tevékenységek (Gatersleben és társai 2002, Olli és 
társai 2001),  Az energiatakarékosság (Gatersleben és társai 2002, 
Poortinga és társai 2004) A környezeti attitűdök (Cottrell 2003)

Pozitív korreláció Környezettudatos vásárlói magatartás (Straughan és Roberts 1999)
A szelektív hulladékgyűjtő magatartás (McCarty és Shrum 2001, Ottman 
1998,) Ökotermék-vásárlás (Szente 2004) A környezeti attitűdök 
(Kinnear és társai 1974, Nooney és társai 2003) Környezeti érzékeny-
ség (Székely 2003)

Nincs kapcsolat Környezettudatos vásárlás (Tanner és társai 2004, Loureiro és társai 
2002, Moon és társai 2002, Wessels és társai 2002, Lubell 2002, Valle 
és társai 2004)alle és társai 2004) 

8. Táblázat: Az iskolázottság hatása a környezettudatosságra
Forrás: Takáts (2010)

9. Táblázat: A jövedelem hatása a környezettudatosságra
Forrás: Takáts (2010)



[52] Takáts Alexandra

Wessels és társai (1999), Loureiro és társai (2002), és Moon és társai (2002) nem találtak 
szignifikáns összefüggést a jövedelem és a környezetbarát termékekért való fizetési hajlan-
dóság között. Tanner és társai (2004) szerint sincs hatása a jövedelemnek a minimálisan 
csomagolt illetve a címkézett termékek vásárlására. Straughan és Roberts (1999) viszont 
pozitív kapcsolatot mutattak ki a jövedelem és a környezettudatos vásárlói magatartás kö-
zött.

Nem. A kutatásokat áttekintve általánosságban véve a nők tekinthetők környezeti szem-
pontokból az „érzékenyebb” nemnek, Dietz és társai (2002) ezt a nők sajátos szerepeivel 
magyarázza (anyaság, gondoskodás), amiből következően altruistábbak, így környezettu-
datosabbak is. 

Moon és társai (2002) szerint a nem és a környezetbarát vásárlások között nincs szignifi-
káns kapcsolat, a többi szerző viszont a nők erősebb elkötelezettségét mutatta ki (Blend és 
Ravenswaay 1999, Rundmo 1999, Straughan és Roberts 1999, Wessels és társai 1999, és 
Loureiro és társai 2002,).

A hatás iránya Forrás
A nők környezettudatosabbak Környezeti attitűdök (Iversen és Rundmo 2002, Schultz és társai 2000) 

Környezettudatos vásárlások (Blend és Ravenswaay 1999, Loureiro és 
társai
2002, Ottman 1998, Shrum és társai 1995, Szente 2004, Wessells és 
társai (1999) Egyéb környezetbarát tevékenységek (Ebreo és társai 
1999, Granzin és Olsen 1991, Johnson és társai 2004, Olli és társai 
2001, Rundmo 1999, Schultz és társai 2000, Straughan és Roberts 
1999)  Általános környezeti törődés (Rauwald és Moore 2002, Roberts 
és Bacon 1997, Dietz ás társai 2002)

A férfiak környezettudatosabbak Környezetvédő újság olvasás és szervezeti tagság (Johnson és társai 
2004)

Nincs kapcsolat Moon és társai (2002), Lubell 2002, Nooney és társai 2003, Valle és 
társai 2004

Lakóhely. A lakóhely tényező két aspektusból is vizsgálható: egyrészt a város – vidék vi-
szonylatban, másrészt a gazdaságföldrajzi elhelyezkedést illetően (fejlett – fejlődő területek). 
A város – vidék nézőpontnak ellentmondásos a befolyása a környezeti attitűdökre és te-
vékenységekre. Egyes tevékenységek esetén a vidékiek tűnnek környezettudatosabbnak, 
elsősorban a természethez való közelségük miatt. Más tevékenységek esetén a városi em-
berek aktívabbak.

10. Táblázat: A nem hatása a környezettudatosságra
Forrás: Takáts (2010)
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Moon és társai (2002) szerint a lakóhely hatással van az ökotermékek iránti fizetési haj-
landóságra (Nyugat- Berlin vs. Kelet-Berlin); Tanner és társai (2004) szerint pedig a városi 
lét negatívan hat a minimálisan csomagolt termékek, de pozitívan a címkézett termékek 
vásárlására.

A lakóhely hatását vizsgálva a következő kutatási eredmények találhatók:

• A városi emberek környezettudatosabbak, mint a vidékiek (Brown és társai 1996, 
Schwepker és Cornwell 1991, Van Liere és Dunlap 1981, Zimmer és társai 1994)

• Hogy a városi vagy a vidéki emberek környezettudatosabbak-e, az a vizsgált tevékeny-
ségektől is függ: a városiak hajlamosabbak a szelektív hulladékgyűjtésre ugyanakkor 
kevésbé hajlamosak a természetben eltöltött aktivitásokra (Johnson és társai 2004); a 
városiak ritkábban vesznek minimálisan csomagolt termékeket, ugyanakkor gyakrab-
ban ökocímkével ellátott termékeket (Tanner és társai 2004).

• Göksen és társai (2002) bevezették a „városiasság” fogalmát, és eredményeik szerint 
az pozitív hatással van a környezeti problémák iránti aggodalomra és fizetési hajlandó-
ságra.

• Moon és társai (2002) pedig a nyugat-berliniek magasabb (ökotermékek iránti) fizetési 
hajlandóságát igazolták a kelet-berliniekkel szemben, de ez elsősorban nem földrajzi, 
hanem életszínvonalbeli különbségekre vezethető vissza.

• Rauwald és Moore (2002) országok közötti különbségeket mutatott ki a környezeti 
attitűdök tekintetében.

Sík Endre, a Tárki kutatási igazgatója szerint azokban az országokban, ahol stabil a jólét, az emberek nem a meg-

élhetési problémák, a munkanélküliség miatt aggódnak, hanem a környezet vagy a következő generáció sorsa 

miatt. Magyarországon és a balti államokban az embereket olyan, őket személyesen érintő gondok aggasztják, mint 

a megélhetési költségek vagy az egészségügyi rendszer. A jelek szerint „Magyarország lakói még nem laktak jól. 

A jómódú társadalmakban ugyanis megfigyelhető, hogy a primer szükségletek, az „ehess, ihass, ölelhess, alhass” 

teljesülésével előtérbe kerülnek az olyan „luxus” értékek, mint az önkiteljesítés, a környezet szeretete. Nálunk ugyan 

az alapszükségletek már teljesültek, de egyelőre rendületlenül tovább fogyasztunk.”15

Háztartások jellemzői. Loureiro és társai (2002) szerint a 18 év alatti gyermekkel rendelke-
ző család fizetési hajlandósága pozitív az ökocímkével ellátott alma iránti. Tanner és társai 
(2004) szerint a háztartás nagysága negatívan befolyásolja a minimálisan csomagolt ter-
mékek, de pozitívan a címkézett termékek iránti vásárlási hajlandóságot. Vannak kutatások, 
melyek szerint a családi állapotnak nincs szignifikáns hatása a környezetbarát módon előál-
lított mezőgazdasági termékekért való fizetési hajlandóságra (Moon és társai 2002), illetve 
a „zöld vásárlásokra” (Rundmo 1999).

Egyes kutatások egyéb demográfiai jellemzőket is vizsgáltak, mint a háztartás nagysá-
ga, a 18 év alatti gyermek a családban, a társadalmi státusz, a vallásosság és a politikai 
beállítódottság.

15 Sík Endre (2007),Boldogság, Figyelő, 2007/50. szám, http://www.fn.hu/hetilap/20071218/boldogsag/
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Jellemző A hatás iránya Forrás
A háztartás nagysága Pozitív korreláció A környezetbarát tevékenységekkel (Gatersleben 

és társai 2002, Johnson és társai 2004, Poortinga 
és társai 2004)

18 év alatti gyermek Pozitív korreláció Az ökocímkével ellátott alma iránti fizetési hajlan-
dóságra (Loureiro és társai
2002)

Társadalmi státusz A környezetbarát értékekre és tevékenységekre 
(Schultz és társai 2000)

Vallásosság Negatív korreláció
Pozitív korreláció

A környezeti attitűdökre (Schultz és társai 2000) 
Antropocentrikus hiedelmek (Schultz és társai 
2000)

Politikai beállítottság A politikai radikalizmus negatívan hat a környezetbarát tevékenységekre (Olli és 
társai 2001), a politikai liberalizmus pozitívan a környezeti attitűdökre (Cottrell 
2003, Johnson és társai 2004).

11. Táblázat: A háztartások jellemzői és egyéb demográfiai tényezők hatása a környezettudatosságra
Forrás: Takáts (2010)

A demográfiai jellemzőkkel kapcsolatban Magyarországon a kutatási eredmények az isko-
lázottabbak (Gallup1992, Gallup 1994, Székely 2003, Valkó 2003), a magasabb jövedel-
műek, illetve magasabb gazdasági státuszúak (Gallup 1992, Gallup 1994, Székely 2003), 
a budapestiek (Gallup 1994) és a vidéki városlakók (Székely 2003), a fiatalabbak (Gallup 
1992, Gallup 1994, Székely 2003) illetve a 30-49 éves korosztály (Valkó 2003) nagyobb 
környezeti érzékenységét és érdeklődését mutatták ki. A tipikus ökotermék fogyasztó pe-
dig a következő: átlagos vagy annál magasabb jövedelemmel rendelkező, magasabb iskolai 
végzettségű, 30 év alatti nő (Szente 2004). 

Úgy gondolom, a demográfiai jellemzőket nem szabad elvetni, csak a kapott eredményeket 
kell a helyükön kezelni: még ha országosan reprezentatív mintáról van is szó, az eredménye-
ket csak az adott országra, kultúrára szabad általánosítani.

Pszichográfiai jellemzők

Attitűdök. A kutatásokban leggyakrabban vizsgált tényezők az attitűdök. Az elemzett összes 
kutatás kimutatott összefüggést az attitűdök és a környezettudatos magatartás között. A 
környezettel kapcsolatos pozitív attitűdök pozitív, a negatív attitűdök pedig negatív hatással 
vannak a környezetbarát tevékenységekre. Alwitt és Berger (1993) és Biswas és társai 
(2000) az attitűdök erősségét is tanulmányozták, és kutatási eredméyeik szerint minél erő-
sebb az attitűd, annál erősebb hatása van a viselkedésre. A környezetbarát vásárlói maga-
tartásra a pozitív környezeti attitűdök pozitívan hatnak a (Alwitt és Berger 1993, Bohlen és 
társai 1993, Loureiro és társai 2002, Schlegelmilch és társai 1996).
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12. Táblázat: A kutatók által vizsgált attitűdök
Forrás: Takáts (2010)

A környezetbarát attitűd pozitívan befolyásolja a cselekvési hajlandóságot, de Diekmann és 
Franzen (1996) szerint számolni kell a környezettudatos magatartással járó áldozat nagysá-
gával is (pl. költségek, időráfordítás, erőfeszítés), melyek csökkenthetik az attitűd hatását. 
Kutatásukban a pozitív környezeti attitűd csak a kis áldozattal járó magatartásformákkal (pl. 
szelektív hulladékgyűjtés) mutatott szignifikáns összefüggést. Ugyanakkor hangsúlyozzák, 
hogy pozitív környezeti attitűdökkel rendelkező egyének nagyobb hajlandóságot mutatnak 
a környezettudatos viselkedés ösztönzését célzó politikai intézkedések támogatására (pl. 
környezetvédelmi adófajták, szigorúbb előírások bevezetése stb.).

Értékek. Több kutató vizsgálta az értékek környezettudatosságra, környezetbarát tevékeny-
ségekre gyakorolt hatását (Banerjee és McKeage 1994, Corraliza és Berenguer 2000, 
Ebreo és társai 1999, Göksen és társai 2002, Granzin és Olsen 1991, Jackson és társai 
1993, Joireman és társai 2004, Lüdemann 1999, McCarty és Shrum 2001, Nordlund és 
Garvill 2002, Olli és társai 2001, Poortinga és társai 2004, Schultz és társai 2000, Straughan 
és Roberts 1999).

A kutatások során vizsgált általános értékek:

• Énközpontú-társadalomközpontú, individualizmus-kollektivizmus. Számos kutatás szerint 
döntő fontosságú az egyén értékrendszerének közösségi vagy individuális irányultsága. 
Nordlund és Garvin (2002) arra az eredményre jutottak, hogy azok az emberek, akik a 
közösségi értékeket helyezik a középpontba, sokkal erősebbnek érzékelik a környezeti 
problémák fenyegetését, és nagyobb morális elkötelezettséget tanúsítanak a cselek-
vésre, mint azok, akik számára az önmegvalósítás, az egyéni értékek a legfontosabbak. 
McCarty és Shrum (2001) az individualizmus-kollektivizmus értékpárt vizsgálták, és arra 
a következtetésre jutottak, hogy a kollektivista értékek kedveznek a környezettudatos 
magatartásformáknak. Joireman és társai (2004) az énközpontú-társadalomközpontú 
értékeket vizsgálva úgy találták, az értékorientáció nincs hatással sem a vizsgált környe-
zettudatos magatartásra (tömegközlekedés preferálása), sem pedig a környezeti hitekre. 

Az attitűd tárgya Forrás
Általános környezeti attitűdök Alwitt és Berger 1993, Bohlen és társai 1993, Corraliza és Berenguer 

2000, Ellen és társai 1991, Iversen és Rundmo 2002, Loureiro és társai 
2002, Rauwald és Moore 2002, Schlegelmilch és társai 1996, Schultz 
és társai 2000, Schwepker és Cornwell 1991, Diekmann és Franzen 
1996

Környezetbarát vásárlói magatartás Alwitt és Berger 1993, Bohlen és társai 1993, Loureiro és társai 2002, 
Schlegelmilch és társai 1996

Egészség Iversen és Rundmo 2002, Rundmo 1999

Szelektív hulladékgyűjtés Biswas és társai 2000, Cheung és társai 1999, Valle és társai 2004, 
Diekmann és Franzen 1996 

Környezettudatos élet Schwepker és Cornwell 1991
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• Altruizmus, egoizmus és liberalizmus. Straughan és Roberts (1999) az altruizmus (ön-
zetlenség) és a liberalizmus (szabadelvűség) pozitív hatásait mutatták ki. Dietz és társai 
(2002), Lüdemann (1999) és Stern és társai (1993) is kimutatták az altruizmus pozitív 
és az egoizmus negatív hatását. Ebreo és társai (1999) az altruizmust tartják a szelektív 
hulladékgyűjtő magatartás legfontosabb motivációjának.

• Materializmus. Banerjee és McKeage (1994) a környezettudatos vásárlások és a ma-
terialista értékek között alacsony negatív kapcsolatot találtak, kutatásaik szerint a ma-
terialista értékeket vallók – különösen azok, akik a sikeresség kulcsát látják a fogyasz-
tásban – nem, vagy kevésbé törődnek a fogyasztás környezeti hatásaival. Göksen és 
társai (2002) a posztmaterialista értékek negatív hatását mutatták ki (egy bizonyos 
környezeti problémával kapcsolatos aggodalomra és fizetési hajlandóságra).

A környezettel kapcsolatos értékek hatása a környezetbarát tevékenységekre:

• Antropocentrikus és ökocentrikus értékek. Nordlund és Garvill (2002) és Schultz és 
társai (2000) kimutatták az antropocentrikusság negatív és az ökocentrikusság kör-
nyezetbarát tevékenységekre gyakorolt pozitív hatását. Olli és társai (2001) is pozitív 
kapcsolatot talált a környezetbarát tevékenységek és az ökocentrikus értékek között.

• Ember-természet viszony. Chan és Lau (2000) a kínai társadalom környezettuda-
tosságának vizsgálata során megállapították, hogy a tradicionális ember-természet-
orientáció pozitív hatással van a környezettel kapcsolatos érzelmi érintettségre, majd 
ezen keresztül a „zöld” vásárlásokra.

Hiedelmek. Kiemelkedő szerepe van a környezettudatosságot befolyásoló tényezők közül 
hiedelmeknek, amelyek általánosan a környezet állapotára és a környezeti problémákra vo-
natkoznak (Corraliza és Berenguer 2000, Gatersleben és társai 2002, Johnson és társai 
2004), vagy az ember-természet viszonnyal (Corral-Verdugo 2002), vagy pedig egy környe-
zetbarát magatartással kapcsolatosak (Corral-Verdugo 2002, Ebreo és társai 1999, Jack-
son és társai 1993, Joireman és társai 2004, Lüdemann 1999, McCarty és Shrum 2001). 

• Észlelt fogyasztói hatékonyság (Perceived Consumer Effectiveness - PCE). A hiedelmek 
közül ki kell emelni a személyes hatékonysággal kapcsolatos hiedelmeket. Kimagasló 
szerepet tulajdonítanak a kutatók annak, hogy a fogyasztók mennyire érzik hatékony-
nak magukat a környezeti problémák megoldása során, mennyire érzik úgy, hogy ké-
pesek hozzájárulni a környezet védelméhez. Minél inkább hatékonynak érzik magukat a 
fogyasztók, annál nagyobb valószínűséggel kötelezik el magukat egy vagy több környe-
zettudatos tevékenység mellett (Berger és Corbin 1992, Ellen és társai 1991, Kinnear és 
társai 1974, Roberts és Bacon 1997, Straughan és Roberts 1999, Valle és társai 2004, 
Webster 1975). 

• Észlelt magatartásirányítás (Perceived Behavioral Control – PBC). Ajzen (1985) mo-
delljében láthattuk az irányító hiedelmeket, melyek alapján alakul ki az észlelt magatar-
tásirányítás. A tényleges magatartás szempontjából fontos szerepet játszik az egyén 
meggyőződése abban, hogy környezettudatos magatartásával képes változást elérni. 
Ezt az állítást támasztja alá Laroche és társai (2001) környezettudatos vásárlói maga-
tartás vizsgálatára irányuló kutatásának eredményei is, amelyek szerint azok a fogyasz-
tók, akik erősebbnek gondolják környezetbarát vásárlói magatartásuk pozitív hatását, 
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sokkal inkább hajlandók többet fizetni a környezetbarát termékekért, mint azok, akik 
erről nincsenek meggyőződve.

• Felelősség. Az észlelt fogyasztói hatékonysághoz és magatartásirányításhoz kapcsol-
ható a felelősség kérdése is. Granzin és Olsen (1991) szerint fontos befolyásoló tényező, 
hogy az egyén kinek tulajdonítja a környezet megóvásával kapcsolatos felelősséget. Aki 
saját felelősségét magasnak értékeli, az szignifikánsan több környezetbarát tevékeny-
ségre hajlandó, mint az, aki mások (kormányzat, cégek, jövő generáció) felelősségét 
hangsúlyozza. A magyar egyetemisták 97%-a nagyon ill. közepesen fontosnak tartja a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalását, ugyanakkor a jelenlegi társadalmi felelősség-
vállalási tevékenységükkel nincsenek megelégedve (Lukács 2006). Egy 2001-ben Ma-
gyarországon elkészített 1000 fős országos reprezentatív felmérés eredményei szerint 
a válaszadók 40,6%-a a kormányzatnak, illetve a helyi önkormányzatoknak tulajdonítja 
elsősorban a környezet állapotának védelméről való gondoskodást, az állampolgárok 
családok felelősségét pedig 27% hangsúlyozta (Valkó 2003).

• Irányítottság (Locus of Control), irányító hiedelmek. A belülről irányított emberek job-
ban odafigyelnek a környezetbarát csomagolásra (Schwepker és Cornwell 1991) és 
jobban elfogadják a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát (McCarty és Shrum 2001), 
magasabb környezeti felelősséggel rendelkeznek (Tucker 1980) mint a kívülről irányí-
tott emberek.

• Normatív hiedelmek. Ajzen (1980) modelljében láthatók a normatív hiedelmek, melyek 
arra vonatkoznak, hogyan érzékeli az egyén a közösség más tagjainak elképzeléseit a 
magatartást illetően, és mekkora késztetetést érez, hogy azoknak megfeleljen. A nor-
matív hiedelmek és azok relatív fontosságának hatására kialakul a szubjektív (egyéni) 
norma.

Társadalmi és személyes normák. Mások véleménye is befolyásolja a fogyasztók környezet-
tudatos viselkedését. (Biswas és társai 2000, Bratt 1999b, Cheung és társai 1999, Ewing 
2001, Granzin és Olsen 1991, Jackson és társai 1993, Taylor és Todd 1995, Villacorta és 
társai 2003). A kutatók szubjektív vagy társadalmi normáknak nevezik ezeket a befolyásoló 
hatásokat, amelyek a család, a barátok és a szomszédság véleményének fontosságát jelzik, 
és amelyek főképp olyan látható tevékenységek esetén fontosak, mint amilyen a szelektív 
hulladékgyűjtés. De nemcsak a külső, hanem a belső, személyes normák is fontosak (Bratt 
1999b, Hunecke és társai 2001, Jackson és társai 1993, Nordlund és Garvill 2002). Bratt 
(1999b) szerint a társadalmi normák a személyes normákon keresztül hatnak. 

A kulturális értékek, társadalmi normák képesek környezettudatos magatartásra motivál-
ni anélkül, hogy az egyének a környezetért érzett aggodalomból cselekednének. Ebben az 
esetben persze megállapítható, hogy az ilyen nem tudatos környezetbarát magatartás nem 
tartós, ösztönzés hiányában megszűnhet vagy akár könnyen meg is fordulhat, mivel a cse-
lekvés nem az egyén belső meggyőződésén, értékrendszerén alapul.

Érintettség, érzelmi kötődés. Kutatások vizsgálták a környezettel kapcsolatos érintettség 
hatását a környezetbarát magatartásra (Biswas és társai 2000, Stanley és Lasonde 1996), 
mások az ökominősítés iránti érintettség hatását az ökocímkével ellátott termékek iránti 
fizetési hajlandóságra (Vlosky és társai 1999). Chan és Lau (2000) és Biswas és társai 
(2000) a környezettel kapcsolatos érzelmi érintettség pozitív hatását igazolták. 
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Chawla (1998) rámutat a természethez fűződő érzelmi kötődés fontosságára. Kutatása sze-
rint az érzelmi kötődés nagy hatással van az egyének hiedelmeinek, értékeinek és attitűdje-
inek alakításában. Chawla (1998) hivatásos környezetvédők körében végzett felmérésében 
azt állapította meg, hogy a környezeti érzékenységet a gyermekkori természeti élmények, 
a család környezettel kapcsolatos értékei, a környezetvédő szervezetek nézetei, a szerep-
minták (barátok, tanárok), valamint a nevelés-képzés határozzák meg (relevanciájuk csök-
kenő sorrendjében). Megállapítható továbbá, hogy az ökológiai tudás, valamint a tudatosság 
hiánya nem ébreszt érzelmi érintettséget az egyénben. Amennyiben a kívülről érkező in-
formációk ellentétesek fennálló hiedelmeinkkel, a belső konzisztenciára törekvés gyakran 
vezet ahhoz, hogy az információkat szelektíven érzékeljük, hogy az ún. kognitív disszonanciát 
(Festinger 1957) elkerülhessük. Ha érzelmi reakció ki is alakul az egyénben a környezeti 
problémák kapcsán, cselekvéshez mégsem vezet mindig. Hiába érzünk félelmet, szomorúsá-
got, fájdalmat, haragot, vagy éppen bűntudatot, ha ezek azzal az érzéssel párosulnak, hogy 
magatartásunk úgyis hatástalan lenne a megoldás szempontjából, akkor nem cselekszünk. 
Az emberben lévő negatív érzések emellett olyan másodlagos pszichológiai válaszokat vál-
tanak ki, amelyek segítségével igyekszik megszabadulni ezektől az érzésektől. A védekező 
mechanizmusok jelenthetik a probléma (a valóság) tagadását, a racionális elhatárolódást, az 
apátiát és rezignációt (a változtatás képtelenségét), vagy a probléma áthárítását másokra a 
bűntudattól való megszabadulás érdekében.

Motiváció. Az egyén belső késztetésének intenzitása és iránya jelentős hatással van az 
egyén magatartására. Moisander (2002) szerint, ha egy fogyasztó környezettudatos érté-
kekkel és attitűdökkel rendelkezik, még akkor is kicsi a valószínűsége, hogy környezettuda-
tos magatartást tanúsít. Ennek okai a környezettudatos fogyasztás irányába ható motiváci-
óban keresendők. Az elsődleges motívumok a magatartásformákat határozzák meg, hogy 
a fogyasztó hajlandó-e valamilyen magatartást megvalósítani (pl. környezetbarát életvitelre 
való törekvés), a szelektív motívumok pedig egy bizonyos cselekvésre hatnak, hogy mely 
aktivitást hajlandó a fogyasztó véghezvinni (pl. esős időben autóval közlekedni, vagy bicikli-
vel; részt vesz a szelektív hulladékgyűjtésben, de a környezetbarát termékek vásárlásában 
nem). A környezettudatos magatartást gyakran gátolják nagyobb intenzitással jelentkező, 
nem környezeti irányultságú motivációk (pl. esőben inkább az autóval közlekedem, mert a 
kényelem fontosabb számomra, mint a környezettudatos cselekvés). A szelektív motívumok 
tehát gyakran „fölülírják” az elsődleges motívumokat.

Nagy (2005) kutatási eredményei azt tükrözik, hogy az emberek azért viselkednek környe-
zettudatos módon, mert fontos számukra környezetük tisztasága, ebből következik, hogy 
környezet alatt sokan a közvetlen környezetet értik, ahol az otthonuk van, ahol élnek. Az 
elsődleges motívum tehát a környezet védelme, amit az egészséges élet preferálása, utó-
dokról való gondoskodás követ, valamint a környezetszennyezés következményeitől való fé-
lelem. A szelektív motívumok között a szelektív hulladékgyűjtést, a környezetbarát termékek 
vásárlását és a tömegközlekedés használalatát említették.

Magatartási jellemzők

Múltbeli magatartások, szokások. A múltbeli magatartás többféleképpen is befolyásolhatja 
az egyén jelenbeli viselkedését. Egyrészt a múltbeli magatartás megerősítései és büntetései 
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befolyásolják az adott tevékenység megismétlésének valószínűségét (Foxall 1995), másrészt 
a múltbeli tapasztalatok növelik a tudást az adott tevékenységgel kapcsolatban, csökkentve 
ezzel a tevékenységgel szembeni idegenkedést (Biswas és társai 2000, Cheung és társai 
1999), harmadrészt pedig a múltban kialakult szokások erőssége befolyásolja a magatartás- 
változtatás szándékának valószínűségét és sikerességét (Li 2003, Matthies és társai 2002, 
Pieters 1991, Staats 2004).

Tevékenységek egymásra gyakorolt hatása. Több kutatás is arra az eredményre jutott, 
hogy a különböző környezetbarát tevékenységek között pozitív korreláció van, egyik gya-
korlása növeli a másik melletti elkötelezettség valószínűségét. Bohlen és társai (1993) va-
lamint Schlegelmilch és társai (1996) szerint a szelektív hulladékgyűjtő magatartás növeli 
a „zöld” vásárlások valószínűségét, Rundmo (1999) szerint pedig az egészségtudatosság-
nak van hatása a környezetbarát vásárlói magatartásra. Több kutatás eredménye egye-
zik abban, hogy a környezetvédelmi aktivitás (Bohlen és társai 1993, Olli és társai 2001, 
Schlegelmilch és Dimantopoulos 1996, Webster 1975, Wessells és társai 1999) illetve a 
gyakori természetben folytatott rekreációs tevékenység (Ewing 2001) pozitív hatással van 
más környezetbarát tevékenységekre. Shrum és társai (1995) és Bohlen és társai (1993) 
szerint a vásárlói magatartás befolyásoló hatással van más környezettudatos tevékenysé-
gekre, főként a vásárlás területén.

Környezeti iránti aggodalom. Több kutatási eredmény szerint a környezetért, a környeze-
ti problémákért való aggodalom, az azokkal való törődés szignifikáns pozitív hatással van 
a környezettudatos viselkedésekre (Cottrell 2003, Domina és Koch 2002, Ellen és társai 
1991, Poortinga és társai 2004, Rundmo 1999, Straughan és Roberts 1999). Hunecke és 
társai (2001) és Bratt (1999b) szerint a különböző tevékenységek következményeivel való 
fokozott törődés is támogatólag hat a környezettudatos tevékenységekre. Moon és társai 
(2002) azt bizonyították, hogy az élelmiszerbiztonságért való magasabb aggodalom szigni-
fikáns hatással van környezetbarát módon előállított mezőgazdasági termékek iránti fizetési 
hajlandóságra. Számos kutatás igazolta, hogy a környezeti problémák egyén által észlelt 
komolysága és fontossága is pozitívan hat a környezetbarát tevékenységekre (Granzin és 
Olsen 1991, Lubell 2002, Nordlund és Garvill 2002, Schwepker és Cornwell 1991).

Ökológiai tudás. Ez a tényező azt jelenti, hogy egy személy megérti-e a környezeti problémák 
lényegét, és azt, hogy mit és hogyan kell tennie a környezet védelme érdekében. Az ökológiai 
tudás szignifikáns és pozitív hatással van a környezetbarát tevékenységekre a kutatások 
többségében (Bohlen és társai 1993, Chan és Lau 2000, Cottrell 2003, Ellen és társai 1991, 
Kasapoglu és Ecevit 2002, Lubell 2002, Sclegelmilch és Dimantopoulos, Székely 2003, 
1996, The Roper Organization 2000).
Kempton és társai (1995) eredményei szerint az ökológiai tudás hiánya ugyanakkora volt 
az elkötelezett környezetvédők és a semleges, vagy a szembehelyezkedő megkérdezettek 
körében is.

Szituációs jellemzők

Támogató és gátló feltételek. A kutatások ezeket a tényezőket a szelektív hulladékgyűj-
téssel kapcsolatban említik, mint az elérhető program és infrastruktúra kényelmessége 
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(Domina és Koch 2002, Olli és társai 2001, Valle és társai 2004). Olli és társai (2001) a 
tömegközlekedés kiépítettségét vizsgálja, mint az autóhasználat csökkentésére való hajlan-
dóságot befolyásoló tényezőt. Corraliza és Berenguer (2000) és Taylor és Todd (1995) 
általánosságban, a környezetbarát tevékenységekkel kapcsolatban említik az infrastruktúra 
támogató vagy akadályozó mivoltát.

Költség-haszon elemzés. Minden környezetbarát tevékenység jár áldozatokkal a fogyasz-
tó részéről, de hasznokat is eredményez egyrészt a fogyasztónak, másrészt pedig a szű-
kebb-tágabb értelemben vett társadalomnak egyaránt. Stanley és Lasonde (1996) szerint 
a fogyasztók a környezetbarát tevékenységek közül költség-haszon elemzés alapján vá-
lasztanak, és a költség-haszon elemzés más kutatók szerint is szerepet játszik a döntésben 
(Granzin és Olsen 1991, Jackson és társai 1993). McCarty és Shrum (2001) szerint a hagyo-
mányos költség-haszon elemzés a környezetbarát tevékenységek esetében nehéz, mivel a 
költségek rövid-, a hasznok csak hosszú távon jelentkeznek.

Piaci jellemzők. A piaci jellemzők a „zöld” vásárlások kapcsán jelennek meg a kutatások-
ban. Az eredmények szerint a környezetbarát, címkézett termékek iránti vásárlási és fize-
tési hajlandóságot olyan tényezők is befolyásolják, mint a címkézett termék ára (Blend és 
Ravenswaay 1999, Vlosky és társai 1999, Wessells és társai 1999), a helyettesítő (cím-
kézetlen) termékek ára (Blend és Ravenswaay 1999), és az ökotermék észlelt minősége 
(Loureiro 2002).

• Ár. A címkézett termék árának növekedése negatív hatással van mind a fizetési hajlan-
dóságra (Vlosky és társai 1999, Wessels és társai 1999), mind pedig a keresletre (Blend 
és Ravenswaay 1999). A helyettesítő termék (címkézetlen termék) ára is befolyásolja a 
címkézett termék iránti keresletet (Blend és Ravenswaay 1999). 

• Minőség. Loureiro és társai (2002) eredményei szerint a címkézett termék észlelt minő-
sége befolyásolja a fizetési hajlandóságot. Wong és társai (1996) megállapították, hogy 
a környezetbarát termékek minőségével szemben tapasztalható fogyasztói szkepticiz-
mus jelenti az értékesítés legfőbb korlátját. Henion és társai (1981) kimutatták, hogy 
alacsony  foszfáttartalmú mosószerek esetében az alacsonyabb mosóhatás és a ma-
gasabb ár kevésbé zavarja a környezettudatos fogyasztókat (mint a nem vagy kevésbé 
környezettudatosakat), és számukra a jobb mosóhatás és az alacsonyabb ár kevesebb 
hasznossággal bír.

• A vásárlás helye is hatással van a vásárlási magatartásra: Tanner és társai (2004) svájci 
kutatási eredményei szerint a szupermarket környezet negatívan hat a minimálisan cso-
magolt termékek, de pozitívan a címkézett termékek vásárlására.

2.4.7. Környezettudatos vásárlások sajátosságai

A környezetbarát tevékenységeket (köztük a környezettudatos vásárlásokat is) befolyá-
soló tényezők után vegyük sorra, mik a környezettudatos vásárlások említett tényezőkön 
felüli sajátosságai.
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A környezettudatos vásárlások legfontosabb ismérvei:

• Környezetbarát címkével ellátott termékek vásárlása, akár magasabb áron is.
• Újrahasznosított alapanyagokból készülő termékek preferálása.
• Túlzott csomagolás elutasítása, minimálisan csomagolt termékek keresése.
• Újrahasznosított és/vagy újrahasznosítható csomagolással rendelkező termékek 

előnyben részesítése.
• Állatkísérletek felhasználásával készült termékek elutasítása. 
• Egyszer használatos, eldobható termékek elutasítása. 
• Energiatakarékos háztartási gépek és eszközök választása. 
• Bolti nejlonszatyor visszautasítása, stb.

2.4.7.1. Az ökocímkézéssel kapcsolatos kutatások eredményei

A fogyasztók gyakran helytelenül értelmezik a címkén található állításokat. Maronick és And-
rews (1999) azt vizsgálták, hogy az amerikai fogyasztók hogyan elemzik, értelmezik a cím-
kén, illetve a csomagoláson feltüntetett környezettel kapcsolatos állításokat. Eredményeik 
szerint a fogyasztók általában nem értelmezik helyesen a címkéket, könnyen következtetnek 
egy környezetbarát terméktulajdonságból a többi terméktulajdonság, illetve az egész termék 
környezetbarát voltára. A konkrét kijelentések (például: nem tartalmaz CFC-t, vagy lebomló 
a csomagolás) nagyobb bizalmat ébresztenek a fogyasztókban, mint az általánosak (például 
környezetbarát, ózonbarát). Összességében bármilyen környezeti információ (legyen az álta-
lános vagy konkrét) van feltüntetve a címkén, az csökkenti a termékkel kapcsolatos negatív 
attitűdöt (például aeroszolok esetében).

Morris és társai (1995) azt kutatták, hogy az amerikai fogyasztók újrahasznosítással kapcso-
latos fogalmakat megértik-e, mint az „újrahasznosítható”, illetve az „újrahasznosított” kijelen-
téseket, ha címkén vagy csomagoláson találkoznak velük. Eredményeik szerint a fogyasztók 
e két fogalommal kapcsolatos ismeretei pontatlanok, valamiféle használható tudással csak 
kb. 50 százalékuk rendelkezik. Az iskolázottság és a jövedelem növekedésével együtt jár a 
fogalmak pontosabb ismerete.

Mohr és társai (1998) a környezetbarát termékekkel és állításokkal szemben fennálló fo-
gyasztói szkepticizmust és cinizmust vizsgálták, amely a címkék állításaival szembeni hitet-
lenkedésből fakad.

Egy címke hatékonysága több tényezőtől is függ (Wessels és társai 1999): 

• Ismerik-e a fogyasztók az adott címkét.
• Elfogadják-e, hitelesnek találják-e a tanúsító szervezetet.
• Megértik-e a termék környezetre gyakorolt hatásának lényegét (miért érdemesebb az 

ökováltozatot előnyben részesíteni).
• Tisztán megértik-e a tanúsítás jelentését.
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2.4.7.2. Környezettudatos vásárlói magatartás modellek

Chan és Lau (2000) az ember-természet orientáció, az ökológiai érzület (természet iránti 
érzelmi érintettség, természetszeretet) és az ökológiai tudás környezetbarát vásárlási szán-
dékra és magatartásra gyakorolt hatását vizsgálták. Arra az eredményre jutottak, hogy a 
hagyományos kínai – a természettel harmóniára törekvő – orientáció pozitívan korrelál az 
ökológiai érzülettel, amely az ökológiai tudással együtt pozitívan hatnak a vásárlási szán-
dékra, amely pedig pozitívan hat az aktuális zöld vásárlásokra. Az, hogy az ember-természet 
orientáció, amely a kultúrában, a kulturális értékekben gyökerezik, az ökológiai tudásra nem, 
csak a környezetszeretetre hat, alátámasztja azt az elméletet, miszerint a kultúra, a kulturális 
értékek hatása természetes és automatikus, gyakran csak tudatalatti érzelmi reakciókon 
keresztül mutatkozik meg.

Vlosky és társai (1999) a környezetbarát címkével ellátott termékek (jelen esetben fából 
készült termékek) iránti fizetési hajlandóságra ható tényezőket vizsgálták. Modelljüket a kö-
vetkező ábra mutatja be.

FIZETÉSI HAJLANDÓSÁG
ÖKOMINŐSÍTÉSNEK TULAJDONÍTOTT 

FONTOSSÁG

VÁSÁRLÁSI 

SZÁNDÉK

ZÖLD 

VÁSÁRLÁSOK

9. ábra: A környezettudatos vásárlói magatartást befolyásoló tényezők modellje.
Forrás: Chan és Lau (2000)

10. ábra: Az ökocímkével ellátott termékek iránti fizetési hajlandóságot befolyásoló tényezők
Forrás: Vlosky és társai (1999)

(-)

EMBER-

TERMÉSZET 

ORIENTÁCIÓ

ÖKOLÓGIAI 

ÉRZÜLET

ÖKOLÓGIAI 

TUDÁS

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

ÖKOMINŐSÍTÉSSEL SZEMBENI 

ÉRINTETTSÉG

PRÉMIUM



 [63]Környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása

A modell változóinak értelmezése az alábbiakban foglalható össze:

• A környezettudatosságot olyan jellemzőkből számították a kutatók, mint: elolvassák- e, 
illetve elhiszik-e a fogyasztók a termékcímkén található környezeti információkat; meg-
értik-e az ökocímke-koncepció lényegét; hiszik-e hogy az egyének illetve a szervezetek 
tudnak tenni a környezet védelme érdekében.

• Az ökominősítésnek tulajdonított fontosság annak szükségességére és a környezeti 
értékek (jelen esetben a mérsékelt égövi és a trópusi erdők) védelmében betöltött sze-
repére utal.

• Az ökominősítéssel szembeni érintettséget a szerzők szerint a következők határozzák 
meg: vásárolt-e a fogyasztó címkézett terméket az elmúlt évben; keres-e címkézett 
terméket; önmaga által környezetbarátnak tartott termékeket vásárol-e amikor csak 
lehetséges.

• A prémium arra az árkülönbözetre utal, amennyivel többe kerül egy adott ökocímkével 
ellátott termék a címkézetlen alternatívánál.

• A fizetési hajlandóság (WTP) pedig a megkérdezettek azon elképzelésére utal, hogy 
megadott címkézetlen termék-árakhoz képest mennyit lennének hajlandóak fizetni a 
tanúsított termékekért.

A kutatás eredményei szerint a prémium nagysága negatívan hat a fizetési hajlandóságra, a 
többi változó viszont pozitívan korrelál azzal.

2.4.8. A fogyasztói környezettudatosságot befolyásoló tényezők 
komplex modellje

A szakirodalmi ismeretek és a hazai és nemzetközi kutatások szintézise alapján azonosítha-
tók a fogyasztói környezettudatosságot befolyásoló tényezők, melyek szemléltethetők egy 
komplex modellben.
Egy fogyasztó környezeti tudatosságát általánosságban meghatározza annak az országnak, 
nemzetnek társadalmi-kulturális értékei, amelyben él. Az egyén környezet iránti érzékeny-
ségére befolyással van az oktatás-nevelés, a média a közvetített hírekkel, trendekkel, di-
vatirányzatokkal. Hatással van a fogyasztóra továbbá a vállalatok környezetorientált tevé-
kenysége, környezetbarát termékkínálata, a zöld civil szervezetek megmozdulásai, az állami 
szabályozás és a kutatás-fejlesztés legújabb eredményei. A befolyásoló tényezők egy másik 
körét képezik a demográfiai jellemzők, mint a nem, életkor, iskolázottság, jövedelem, családi 
életciklus, lakóhely, a lakóhely meghatározza a környezeti érintettséget, emellett a fogyasztó 
környezettudatára hatással van az érzelmi kötődés, érintettség, a motiváció a környezettu-
datos magatartás irányába, a referencia csoport és a társadalmi csoport életstílusa (norma), 
múltbéli szokások erőssége, és egyéb szituációs jellemzők is. A fogyasztói környezettuda-
tosságot alapvetően az egyéni környezeti ismeretek összessége, az ökológiai tudás, a kör-
nyezeti értékek, a hiedelmek és a környezeti attitűdök határozzák meg, és ezek egymásra 
gyakorolt hatása.
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11. ábra: Fogyasztói környezettudatosságot befolyásoló tényezők komplex modellje
Forrás: Takáts (2010)

2.4.9. Lakossági környezettudatosság alakulása Magyarországon

A befolyásoló tényezők azonosítása után tekintsük át, hogyan alakult hazánkban a lakosság 
környezeti tudatának fejlődése a kutatási eredmények szerint.

A környezeti tudatosság összetevőit, indikátorait feltáró kutatások eredményei azt mutatják, 
hogy a környezetvédelem kezdetektől fogva egy pozitív tartalmú terület volt a lakosság fe-
jében. A kérdések azonban elsősorban általános információkra és attitűdökre fókuszáltak. A 
környezetvédelem általános megítélése, mélyebb háttérinformációk és valós választási hely-
zetektől független mérése nem ad pontos információt az életszerű helyzetek kimenetelét 
illetően. A fogyasztói tudásszint jelenleg még felszínes információkat tükröz vissza, amelyet 
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a lakosság közvetlen környezetéből vagy a szűkszavúan tájékoztató médiumok hasábjain 
elsajátíthat. Valódi környezettudatossághoz azonban ennél több információra van szükség.
Az 1970-es években kibontakozott kispolgárosodási folyamat nem volt elegendő a 
posztmaterialista értékek, környezetbarát termékek, környezetvédő életmód iránti igény 
megjelenéséhez. Az 1980-as évekig a szocialista rendszer sajátosságai (ártámogatások, 
fogyasztói társadalom alacsony szintje, közös tulajdon) csak minimális információval és 
iránymutatással szolgáltattak a környezettudatos életforma kialakítását illetően. Ezek is el-
sősorban az oktatási intézményekben, környezeti nevelés keretein belül valósultak meg. A 
rendszerváltás során a piaci mechanizmusok térnyerésével a korábbi környezetvédő tevé-
kenységek visszaszorultak (pl. fogyasztási korlátozás, betétdíjas termékek vásárlása), míg 
más tevékenységek – elsősorban gazdasági, nem környezettudatossági motiváción ala-
pulva, teret nyertek (pl. lakossági ivóvíz és elektromos áram fogyasztásának visszaesése, 
illegális hulladékelhagyás). A rendszerváltás gazdasági alapon meghozott döntések alapján 
bizonyos rendszerek felszámolásához is vezetett (pl. MÉH hulladék visszagyűjtő hálózat), 
amely a korábban elterjedt államilag működtetett környezettudatos cselekvések és mecha-
nizmusok (iskolai papírgyűjtés) visszaszorulását okozta. Új mechanizmusok jelentek meg (pl. 
telefonkönyv-begyűjtés), azonban ezek társadalmi információszintje elmarad a korábbiaktól. 
A közigazgatás és a civil szervezetek országos szinten is értékelhető kommunikációs tevé-
kenysége csak az utóbbi években erősödött meg. Korábban szemléletformáló kampányok 
hatékony megvalósítására nem volt példa. 

A ’80-as évek kutatásai azt mutatták, hogy az iskolázott, fiatal, városi népesség érzékeny 
a környezetvédelmi problémákra (Hársfalvi, Kulcsár, Misovics, 1989). A magyarországi kör-
nyezetvédelmi attitűdök megismerésére néhány kutatás elkészült, amelyek főleg makroszin-
tű ismeretekre, általános értékekkel kapcsolatos véleményekre voltak kíváncsiak. Mélyebb 
elemzések csak ritkán készültek. Az egyik legkorábbi kutatási eredmény 1988-ban készült 
(Kulcsár, 1991). Már akkor többségben voltak a lakosság soraiban azok a vélemények, ame-
lyek az ökológiai értéket a gazdasági, termelési értékek fölé helyezték (62%). A többség 
(51%) azt is látta, hogy a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között néha választani 
kell. Már Kulcsár is megjegyzi, hogy csak nagy merészséggel lehet az eredmények alapján 
valós véleményre, főként cselekvésre, magatartásra következtetni. Véleménye szerint azon-
ban a környezetvédelemnek az értékrendszeren belül elfoglalt előnyös helyzete folyamato-
san életben tartja a témával kapcsolatos információszükségletet.

Az emberek információszerzési forrása elsősorban a médiára (62%), és saját tapasztalatra 
(53%) támaszkodik. Az emberek tudatában meglehetősen szűk terjedelmű a környezet-
szennyezés fogalma. A lakosság 88%-a úgy gondolta, hogy a háztartása egyáltalán nem 
szennyezi a környezetet. Akik belátták szennyezésüket, azoknak is csak 38%-a jelezte, hogy 
tudna is tenni valamit ellene (összesen 5%!). Az intézményrendszerre vonatkozóan 37% 
gondolta úgy, hogy hatásosan működnek. A civil mozgalmak jelenlétét 78% szükségesnek 
ítélte, de csak 38% tudta, hogy ilyen létezik. Az országos politikai döntésekben az érdek-
érvényesítésre való lehetőségüket 5 fokú skálán 1,34-re értékelték, úgy érzékelték kom-
petenciájuk a figyelemfelhíváson, és tiltakozáson nem terjed túl. A megkérdezettek 3%-a 
tagja valamilyen környezetvédő egyesületnek, s rendszeres anyagi áldozatot csak jövedelmi 
helyzetük javulása esetén vállalnának.
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Szirmai (1989) és Tasnádi (1992) kutatásaiból az derült ki, hogy az ökológiai attitűdök kevés-
bé mutattak összefüggést társadalmi, foglalkozási csoportokkal. A különbséget a kapcsolati 
hálóban elfoglalt hely és a civil társadalom fejlettségi szintje befolyásolta. 
Ahol a polgárosodási hagyományok alacsony szintűek voltak, ott az autonóm cselekvés is 
visszaszorult. Így az új városok lakói a nyolcvanas évek első feléig kevésbé éltek a társadalmi 
nyomásgyakorlás eszközeivel. Így a lakosok és a helyi hatalom között még kvázi-egyezségek 
sem köttettek a környezetre vonatkozóan, annak ellenére, hogy a lakosság tudatában volt a 
környezeti szennyezéseknek. (Dobossy 1988). A nyolcvanas évek második felétől a folyamat 
kezd feloldódni.

A környezeti problémakörök súlyosságát elemző vizsgálatokat Magyarországon a Gallup In-
ternational alapozta meg. Az 1992-es „The Health of the Planet Survey” nemzetközileg rep-
rezentatív közvéleménykutatás a környezeti attitűdöket, valamint a bűnözés, a megélhetés, az 
éhezés és a hajléktalanság megítélését mérte fel és hasonlította össze 30 európai ország-
ban, többek között hazánkban is. A Magyar Gallup Intézet 1994-ben, „Zöldülő Magyarország” 
Környezeti attitűdök 1994 őszén címmel, megismételte ezt a vizsgálatot, mely már csak ma-
gyarok körében végzett elemzés volt. Mindkét kutatás eredménye lényegében hasonló képet 
adott a magyar lakosság környezettudatáról, akik a környezetszennyezést jelölték meg har-
madik legkomolyabb problémaként mindkét évben. A környezeti problémák komolyságának 
megítélésében elsősorban a nők, fiatalok, magasabb végzettségűek és magasabb jövedel-
mű, városiak festenek negatívabb képet. A környezeti problémák súlyosságának megítélése 
azonban csökkent 2 év alatt (52%-ról 47%-ra). Az emberek kedvevezőbbnek látják mikro-
környezetük környezeti állapotát országos vagy nemzetközi összehasonlításban.

Az 1990-es évektől több olyan közvéleménykutatásokon alapuló eredmény született, ame-
lyek szerint a magyar lakosságot érintő legfontosabb napi ügyek között a környezeti prob-
lémák is hangsúlyt kapnak. Az ökológiai érzékenység, a környezeti biztonságra vonatkozó 
aggodalmak felerősödtek, az állampolgárok környezeti kérdésekben egyre inkább állást 
akartak foglalni. A társadalom rádöbbent, hogy a központilag irányított környezeti politikák és 
szakértői döntések mellett, környezeti kérdésekben a civil lakossági vélemények is mérvadók, 
sőt a lakosságnak vétójoga lehet.

1996-ban a MTA által végzett kutatás azt mutatta, hogy nem általánosíthatóak a 
posztmaterialista értékek a szakképzettebb, magasabb jövedelemmel bíró csoportokra, főleg 
akkor nem, ha ezek az értékek a fogyasztói társadalom által nyújtott javak lemondása árán 
érhetőek el. Hasonló eredményre jutott Angelusz, Tardos (1997), amikor a levegőszennyezési 
probléma ellenére a személygépkocsi-forgalom bármilyen korlátozását a magasabb jövedelmű 
réteg nem volt hajlandó elfogadni. Az eredmények azt mutatták, hogy nincs különbség a bu-
dapesti és vidéki minta között, holott a légszennyezés mértéke a két településtípusban eltérő.

Szirmai (1999) rámutat, hogy a kutatási eredmények felvetik azt a hipotézist, hogy az em-
berek a környezeti károkat hajlamosak alábecsülni. Az 1992-es Gallup kutatás eredményei 
szerint a globális felmelegedés nem komoly probléma. Ennek egyik oka, hogy a közvetlenül 
érzékelhető problémákat a magyarok fontosabbnak tartják, mint az általuk nem tapasztalható 
veszélyforrásokat, környezeti károkat (Mészáros, 1996).
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A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezettudományi Intézete a felnőtt ma-
gyarok és a középiskolai korosztályok (13-18 évesek) környezeti problémákról alkotott vé-
leményét és igényeit vizsgálta (BKE 2001, 2002). A kutatások rámutatnak, hogy az iskolai 
korosztály véleménye a környezeti problémákat és az azok iránti felelősséget érintő kérdé-
sekben a felnőtt korosztályokétól eltérő. További eredmény, hogy a környezeti nevelésben-
képzésben részesültek esetében felfedezhető egy általánosnál pozitívabb környezetszem-
lélet és az ezzel együtt járó magasabb szintű hajlandóság a környezetkonform magatartás 
irányában (Kovács 2007). A BKE vizsgálat eredményeit erősítette meg a Hulladék Munka-
szövetség (HUMUSZ) vizsgálata. A kutatás szerint a környezeti problémák iránti érdeklődés 
a középiskolások és felsőoktatásban résztvevők körében nőtt, a fiatalabb generációk pedig 
egyre környezettudatosabbak. A magasabb iskolai végzettségűek körében szignifikánsan 
nagyobb a környezeti tudatosság. Például a diplomások jóval nagyobb hajlandóságot mu-
tatnak a háztartási szemét szelektív gyűjtésére. A GfK Piackutató Intézet szerint a lakos-
ság többsége egyébként is pozitívan viszonyul az olyan környezetbarát tevékenységekhez, 
mint a szelektív hulladékgyűjtés. Ugyanakkor ezekből a vizsgálatokból az is egyértelműen 
kiderült, hogy a magyar átlagnépesség a mindennapi életben, a fogyasztásban nem igazán 
környezettudatos. 

A közelmúlt évek egyik legalaposabb kutatása a „Cognative-WWF Ökobarométer 2004” 
című projekt volt. Ez elsősorban arra kereste a választ, hogy a magyar lakosság milyen kör-
nyezettudatossággal lépett be az Európai Unióba. A lakosság 20%- a katasztrofálisnak, 
50%-a súlyosnak ítélte a hazai és a globális környezet állapotát, alig akadtak olyanok, akik 
szerint minden rendben van. A környezetkárosító emberi tevékenységek megítélése alap-
ján, az elemzők a hazai lakosságot négy csoportra osztották: közönyösek (30%), atomfélők 
(29%), fogyasztási cikk fóbiások (24%), aggódók (17%).

A Magyar Gallup Intézet 2004-ben 1000 fős országos reprezentatív mintán személyes 
megkérdezéssel közvéleménykutatást végzett a 18 éves és annál idősebb lakosság köré-
ben a környezetvédelmet, az energiafelhasználást és a velük kapcsolatos adópolitikát érintő 
néhány alapvető kérdésben. A kutatást végzők legfőbb kritikai észrevétele az állampolgárok 
környezeti aktivitásával hozható összefüggésbe. Megállapították, hogy a lakosság túlnyomó 
része ugyan hajlandó lenne egy bizonyos fokú (még ha nem is túl nagy) áldozatra, ugyanak-
kor sokan másoktól várnak megoldást. A kérdezetteknek csak egy kisebb csoportja gondol-
ja, hogy a környezet- és természetvédelmi problémák megoldásában az egyes embereknek 
épp akkora felelőssége van, mint az önkormányzatoknak, a környezetvédelmi szerveze-
teknek és a kormányzatnak. A lakosság szerint az államnak a környezetet erősen terhelő 
tevékenységeket fokozottabban kellene adóztatni, valamint szigorúbban kellene fellépni a 
legnagyobb környezetszennyezőkkel szemben, akik „nem fizetik meg az általuk okozott ká-
rokat”. A többség úgy véli, hogy a túlzott anyag- és energiafelhasználás fokozott adóztatása 
révén csökkenteni kellene a lakosság személyi jövedelemadó- és járulékterheit, sőt a kérde-
zettek 70%-a elutasítja a felvetést, hogy több adót fizessen, még ha a többletet az állam a 
környezet állapotának javítására fordítaná is. Úgy véljük, hogy a Gallup által – a környezeti-
adó- és többlet-árfizetési hajlandóságon keresztül – lemért környezettudatosság jól tükrözi 
az ország gazdasági helyzetét és a magyar lakosság szemléletét.
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Az elmúlt évtized környezettudatossággal kapcsolatos hazai vizsgálatainak eredményei azt 
mutatják, hogy a környezeti problémák közül több – elsősorban a szennyezések hatásai, az 
élelmiszerbiztonság és a fogyasztási pazarlás – a társadalmi érdeklődés homlokterében áll 
(Hunyadi Gy. 2000, Székely M. 2003, Valkó L. 2003). Az összehasonlító elemzések szerint 
a magyar lakosság többsége úgy véli, hogy lehetőség van arra, hogy az egyén is hozzájárul-
jon a világméretű gondok enyhítéséhez, vagyis a többség személyes cselekvésre alkalmas 
lehetőségeket lát a környezet védelmében. Az ország lakosságának többsége tisztában van 
számos emberi tevékenység környezetkárosító hatásával, és ennek leküzdése érdekében 
cselekedni is hajlandó. Sajnos azonban sok komoly probléma valódi súlyát továbbra sem 
érzékeli (pl. közlekedés). Az is bizonyos, hogy sokkal inkább motiválhatók a pénzbeli hozzájá-
rulást nem igénylő cselekedetek iránt, mint az iránt, ha valamiért a jelenleginél többet kellene 
fizetni (pl. szelektív hulladékgyűjtés). 

Kutatási eredmények szerint a magyar lakosság környezeti kérdésekhez való általános 
hozzáállása viszonylag kedvezőnek mondható, a tendencia pedig egyértelmű javulást mutat 
(Füzesi és Tistyán 1998, Lukács 2006, Valkó 2003). Ugyanakkor ezek a pozitív törekvések 
egyelőre meglehetősen alacsony személyes áldozatvállalási hajlandósággal párosulnak, fő-
ként ami az anyagiakat illeti: a magyar fogyasztók negatívan viszonyulnak mind a magasabb 
árakhoz, mind a magasabb adókhoz, mind pedig a (munkahelyeket veszélyeztető) gyárbe-
zárásokhoz. (Füzesi és Tistyán 1998, Deák 2004). Deák (2004) eredményei szerint példá-
ul a magyar lakosság nagyobb része ugyan alapvetően igyekszik a környezeti normáknak 
megfelelő hajlandóságot kialakítani és képviselni, de amint ez a környezetbarát viselkedés 
már saját érdekeit sérti (például magasabb ár vagy fenyegető munkanélküliség), máris hátat 
fordít a környezetbarát filozófiának. 

Egy 2006-ban, egyetemisták körében készült felmérés eredményei szerint a fiatalok nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának. A megkérdezet-
tek döntő többsége (97 százaléka) közepesen, vagy nagyon fontosnak tartja a vállalatok tár-
sadalmi felelősségét, ugyanakkor a magyar vállalatok jelenlegi társadalmi felelősségvállalási 
tevékenységével nincsenek megelégedve, 100 vállalatból átlagosan 19 gondolják azt, hogy 
komolyan veszi a társadalmi felelősségvállalást (Lukács 2006).

Egy, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Környezetgazdaságtan 
tanszéke által 2001-ben elkészített 1000 fős országos reprezentatív felmérés eredményei 
szerint viszont a válaszadók 40,6 százaléka szerint a kormányzat, illetve a helyi önkormány-
zatok feladata elsősorban a környezet állapotának védelméről való gondoskodás, az állam-
polgárok családok felelősségét pedig 27 százalék hangsúlyozta (Valkó 2003).

Szirmai (2005) későbbi kutatási eredményei igazolják, hogy a társadalmi következmények 
problematikája nem nyilvánvaló a magyar közvélemény számára. 2007-ben az igen enyhe 
tél hozza be először a közgondolkodásba hangsúlyosabb mértékben a globális klímavál-
tozással kapcsolatos felvetéseket, amelynek eredményeként a téma lakossági megítélé-
se veszélyesebb képet mutatott, melyet a 2007 tavaszán készült Medián vizsgálat (KvVM 
megbízás) is visszaigazolt. A spontán problémafelvetés körében a globális klímaváltozás 
aránya 5%- ról 20%-ra változott 2006-ról 2007-re, így az összes említés aránya 65%ról 
81%-ra növekedett egy év alatt. A lakossági gondolkozás elsősorban a sajtóban megjelent 
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hírekre s személyes tapasztalatokra épült anélkül, hogy a háttérben meglévő valós szakmai 
következmények megismertetésre kerültek volna.

Összességében a magyarok környezeti szemlélete nem tér el a nemzetközi trendektől. A 
környezetbarát fogyasztás, a környezeti felelősség, a fizetési hajlandóság és a környeze-
ti kérdésekben való szerepvállalások aránya más európai országokban tapasztaltakéhoz 
hasonló. A többség környezeti kérdésekben többé-kevésbé aktivizálható, ugyanakkor egy 
jelentős réteg továbbra is teljes passzivitást mutat. 



[70] Takáts Alexandra

Ezen fejezet részletes bemutatást nyújt az ökomarketing fogalmáról, eszközrendszeréről, 
mellyel elősegíthető a társadalmi környezettudatosság kialakulása, egyrészt információs fel-
adatai ellátásával, másrészt a teljes gazdasági szférát érintő, a környezeti elveknek megfelelő 
fogyasztás és kínálat kialakítása, elősegítése révén. 

A hagyományos marketingstratégia helyett napjainkban az ökomarketing az alternatíva a 
vállalatok számára. A környezeti marketing viszonylag új területe az üzleti életnek, hiszen a 
fogyasztók nálunk csak most kezdenek el igazán érdeklődni a környezet és annak védelme 
iránt. Bár a vásárlók egyre többet tudnak a környezeti problémákról, sajnálatos módon sok 
esetben hiányos vagy téves információkkal rendelkeznek az általuk használt termékek és a 
gyártási folyamatok környezeti hatásairól. A környezetvédelem kérdéseinek előtérbe kerü-
lése azzal a következménnyel járt, hogy a környezetvédelmi szempontok a vállalatok piaci 
tevékenységében is meg kellett, hogy jelenjenek. Ez a folyamat a piaci sikerességben jelen-
tős szerepet játszó marketingtevékenység és a környezeti politika, stratégiák közötti erősödő 
kapcsolathoz vezetett. Egyértelműen valószínűsíthető, hogy a jövőben méginkább erősödnek 
azok a hatások, amelyek az általános marketingtevékenységben is egyre több természeti, 
környezetvédelmi szempont figyelembevételét és érvényesítését teszik szükségessé. Ilyen 
hatás ezek közül a fogyasztói igények pozitív környezeti irányú fejlődése és az állami (Európai 
Uniós és hazai) követelmények növekedése, melyek a legjelentősebb külső hatások, külö-
nösen hosszú távon. Ez utóbbi körben a környezetvédelmi normák, a különböző általános és 
szakmaspecifikus környezetvédelmi előírások a marketingtevékenység különböző területein, 
a marketing-mix elemek alakításában is egyre szélesebb körű feladatokat, orientációt és ér-
vényesítendő szempontrendszert jelentenek (Kotler 2002). Emellett a vállalati belső hatások 
közül pedig a költségtakarékosság, a profitnövelés igénye lehet kiemelkedő szereppel bíró.

3.1. Az ökomarketing defi niálása

A szakirodalomban nem egységes az ökomarketing értelmezése. Egy új irányzatról van szó, 
amely szerint a marketingtevékenységek kiindulópontja a környezetvédelem, és a marketing 
eszközöknél a környezeti megfontolások dominálnak. Az ökomarketingnek számos megfo-
galmazása létezik a zöldülés megjelenési formái szerint, mint:

Ökomarketing
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IIIÖkomarketing

• az „ökológiai marketing” (Fisk 1974; Henion és Kinnear 1976), 
• a „zöld marketing” (Ottman 1992; Peattie 1995), 
• a „környezeti marketing” (Coddington 1993), 
• a „társadalmi marketing” (Kotler 1998);
• a „fenntartható marketing” (Fuller 1999) és 
• a „zöldülő marketing” (Charter és Polonsky 1999) koncepció.

Környezeti szempontok Fenntarthatósági 
szempontok

Egy konkrét termékben, márkában Zöldmarketing

 (A szervezet termékében fontos 
döntési szempont annak környe-
zettudatossága, környezetbarát 
jellege.)

Ökomarketing

(A szervezet termékében fontos 
döntési szempont annak felelős 
volta, fenntarthatósága.)

Az eszközök alkalmazásában, a 
működésben

Környezetbarát marketing

(A szervezet törekszik a mindenna-
pi működése során, így a marke-
ting gyakorlatában is a környezeti 
értékek figyelembe vételére)

Felelős marketing
 
(A szervezet törekszik a min-
dennapi működése során, így 
a marketing gyakorlatában is a 
fenntarthatóság

A tranzakció (csere) 
Alapjaként

Környezeti értékek marketingje

(A szervezet a környezeti értékek 
elterjesztésére, vásárlási dönté-
sekbe való bevitelére, fontosságuk 
növelésére törekszik. A környezet 
maga a termék.)

Ökológiai marketing
 
(A szervezet a fenntarthatóság 
értékeinek elterjesztésére, vásár-
lási döntésekbe való bevitelére, 
fontosságuk növelésére törekszik. 
Az érték maga a termék.)

13. Táblázat: A zöldülés megjelenési formái a marketingben
Forrás: www.mutf.hu/dokumentumtar/download/114-mok2008_jav
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Az ökomarketing a környezeti dimenzió megjelenése a marketingben (Crane 2000). Peattie 
(1992) definíciója szerint a zöld marketing olyan marketingalkalmazási terület, amely a glo-
bális környezet állapotával és az élővilággal (beleértve az emberi életet is) kapcsolatban 
növekvő felelősséget mutat. Peattie (1994) másik meghatározása szerint a zöld marketing 
egy holisztikus vezetési folyamat, valamint globális látásmód, amely a fogyasztói és társadal-
mi elvárások azonosításásért, előrejelzéséért és kielégítéséért felelős, mégpedig egyszerre 
nyereségorientált és fenntartható módon. 
Fisk (1998) szerint az ökológiai marketing olyan törekvés, melynek társadalmi célja egy, az 
adott területen környezeti szempontból leginkább megfelelő, fenntartható technológia uni-
verzális elterjedésének biztosítása. Charter és Polonsky (1999) a zöldülő marketinget olyan 
menedzsment tevékenységnek tekinti, amely a társadalom és a fogyasztók szükségleteinek 
feltárására, előrejelzésére alapozva, az igények kielégítését nyereségesen és fenntartható 
módon valósítja meg.

Talán legismertebb Coddington (1993) elmélete, mely szerint a környezeti marketing olyan 
felelősségteljes vállalati marketing tevékenység, amely a környezetvédelem kérdését a vál-
lalkozás fejlesztési és növekedési lehetőségének tekinti, s a környezeti szempontokat fej-
lesztéseiben, a vállalat valamennyi tevékenységi területén érvényre juttatja. A zöld marketing 
más megfogalmazásban olyan termékek és szolgáltatások kialakítását és értékesítését 
foglalja magába, amelyek határozott környezeti előnyökkel rendelkeznek, s emellett javítják 
a vállalat versenyképességét (Csutora-Kerekes 2004). Grove és társai (1996) szerint a zöld 
marketing olyan vállalati erőfeszítések sorozata, amelyek célja környezetet nem károsító 
termékek kifejlesztése, ösztönzése, árazása és disztribúciója.

Kotler (1998) a társadalmi marketing kifejezést használja, ami a társadalmi és ökológiai fe-
lelősséget foglalja magában, hiszen Kotler a gazdasági jövedelmezőséget természetesnek 
veszi, amikor marketingről beszél. Véleménye szerint a jövőben a társadalmi és környezet-
védelmi felelősség természetes részei kell, hogy legyenek egy vállalat felelősségének, ezért 
ideális esetben lehetséges lesz az öko-, a környezeti, környezettudatos és társadalmi jelző-
ket elhagyni, és csak általánosságban marketingről beszélni, mely mindazt érthetjük alatta, 
amit ma a környezettudatos marketing definíció testesít meg.

A zöldmarketing annyiban nem különbözik a hagyományos marketingtől, amennyiben célja 
a fogyasztók (vevők) igényeinek kielégítése és elfogadható nagyságú profit termelése. 
Az ökomarketing ugyanúgy komplex vállalatirányítási szemlélet és tevékenység, mint a 
marketing általában, s alkalmazza ugyanazokat a módszereket, eszközöket is. Az alapvető 
különbséget az jelenti, hogy a zöldmarketing a piaccentrikus gondolkodásmód tartalmát 
új vonásokkal – a környezetvédelmi kérdésekkel, a környezet-centrikussággal – egészíti 
ki. A zöldmarketing a környezeti szempontok figyelembevételét követeli meg a társadalmi 
jólét erősítése érdekében. A hagyományos marketingstratégia úgy változik, hogy a piac-
orientált vállalatirányításban az ökológia és az ökonómia összhangját biztosítani hivatott 
ökomarketing hódít teret. A zöldmarketing stratégia kidolgozásánál és megvalósításánál 
nem hagyható azonban figyelmen kívül az, hogy bár a fogyasztói döntésekben a környe-
zetvédelmi megfontolások növekvő fontosságúak, csupán környezetkímélő jellemzők 
alapján nem lehet eladni egy terméket. Más lényeges és fontos kritériumok (pl. jó minőség, 
versenyképes ár) valamelyikének való meg nem felelés a termék (a vállalat) piaci kudarcát 
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eredményezheti. Az ökomarketing alkalmazásának szélesedését a versenyelőnyszerzés, 
a vállalati image javítása ösztönözhetik a legerőteljesebben, míg ellenható tényezőként a 
költségek területén jelentkező többletek vetődnek fel leginkább.

3.2. Az ökomarketing fejlődési fázisai

A zöld marketing kialakulását az 1970-80-as évektől számítják. Fejlődésének kezdeti szaka-
szában nő a fogyasztók érdeklődése a környezetvédelmi kérdések iránt, melyet a vállalatok 
megpróbálnak kihasználni, jóllehet a cégek nincsenek teljesen tisztában a tevékenységük és 
a termékeik által okozott környezetkárosítással. A zöld fogyasztók körében a hagyományos 
marketing eszköztár elveszíti befolyásolási képességét. 

A második szakaszban megfigyelhető a törvényhozási és szabályozási tevékenység erő-
södése. A vállalatok igyekeznek az előírásoknak megfelelni, deklarálják környezetvédelmi 
célkitűzéseiket és dokumentálják környezeti tevékenységüket. A vállalatok túlnyomó része 
ezen a fejlődési szinten áll. 
A harmadik szakaszban a környezetvédelem a cégpolitika központi feladatává válik. A fo-
gyasztók elvárják, hogy a környezetvédelmi szempontok a vállalatok minden tevékenysé-
gében érvényre jussanak. A zöld marketing a fogyasztó meggyőződésének eszköze, hogy 
nemcsak a termék, de a cég is környezetbarát. (Kerekes és Kindler 1997).

Időszak A kutatások irányultsága
1970 - 1980-as évek Cél elsősorban az ún. „zöld fogyasztók” definiálása, egy olyan környezettuda-

tos szegmens (demográfiai, pszichográfiai és személyes jellemzőkkel történő) 
leírása, amelynek tagjait a „zöld ajánlatokkal” el lehet érni. Kutatások fókusza: 
társadalomtudatosság, környezeti törődés, és ezek környezettel összefüggő te-
vékenységekre – mint például a szelektív hulladékgyűjtésre, „zöldebb” termé-
kek vásárlására – és a szennyezés különböző típusaival kapcsolatos attitűdökre 
gyakorolt hatása. Ezen kutatások eredményei gyakran megkérdőjelezhetőek s 
egymásnak ellentmondóak.

1980 - 1990-es évek eleje A kutatások fókusza leszűkült, olyan kérdések kerültek a középpontba, mint az 
energiatakarékosság, a különböző törvényi szabályozások, és a specifikus kör-
nyezeti hiedelmek, attitűdök és tudás illetve ezek fogyasztói magatartásra gya-
korolt hatásai.

1990 – 1995 A kutatások fókusza tágult ugyan, de igazán átfogó, globális problémákkal és ha-
tásokkal még mindig nem foglalkoznak a kutatók. Központi címszavak: szelektív 
hulladékgyűjtő magatartás, energiatakarékosság, „zöld reklámozás”, egyéni moti-
vációk hatása, észlelt befolyásoló képesség (Perceived Consumer Effectiveness 
– PCE16), kooperatív magatartás, stratégiai szövetségek.

1995-től A kutatások köre tovább tágul. A kutatások fókusza: általános környezeti hiedel-
mek és értékek. A menedzseri perspektíva átadja a helyét egy globálisabb – a 
fenntarthatóság eszmerendszerén alapuló – gondolkodásnak. 

14. Táblázat: A környezeti marketingkutatások szakaszai 1971-1997 között
Forrás: Kilbourne és Beckmann (1998)

16A PCE (Perceived Consumer Effectiveness) fogyasztó észlelése azzal kapcsolatban, hogy ő személyesen mennyit képes 
tenni a környezet megóvása érdekében, mennyire számítanak az ő egyéni erőfeszítései a globális problémákhoz képest.
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A környezet és annak marketingvonatkozásai az 1970-es évek elején kerültek a tudomá-
nyos kutatások érdeklődésének középpontjába. Kilbourne és Beckmann (1998) a legfonto-
sabb angol nyelvű marketing szaklapokban 1971 és 1997 között megjelent publikációk alap-
ján elvégezték a környezeti marketingkutatások szakaszolását, ezt mutatja be a 14. táblázat.

Crane (2000) szerint az 1980-as évek végétől kezdve nőtt meg az érdeklődés a környe-
zeti marketing iránt, és a kutatók a környezettudatos fogyasztók és gyártók új korszakát 
hirdették. Ekkor a kedvelt kutatási témák: a marketingfolyamatok „zöldebbé tétele”; a kör-
nyezettudatosság megjelenése a marketingstratégiában; a „zöld fogyasztók” szegmentá-
lása és megcélzása; a termékek, szolgáltatások és termelési illetve elosztási folyamatok 
ökohatékonyságának növelése; a vállalat érintettjeinek hatása a marketinggyakorlatra.

3.3. Környezettudatos marketing elméletek

A környezettudatos marketingen belül számos megközelítés és modell létezik. A különféle 
modellek annak a kultúrának a jellemzőit foglalják magukban, ahol kialakultak. Így elkülö-
níthető az angolszász (ezen belül az angol és az amerikai irányzat), a német és a skandináv 
megközeltés.17

3.3.1. Peattie-féle körmodell

Az angol irányzatokban Peattie (1995) ma már klasszikus megközelítése szerint a vállalati 
felelősség három területre osztható, melyek a gazdasági, a társadalmi és a környezeti 
felelősséget foglalják magukban. 

A Peattie-féle körmodell azt sugallja, hogy a környezeti marketingmenedzsment integrálja 
a gazdasági, társadalmi és a környezeti területek közötti bonyolult és egymásra ható kap-
csolatokat. Mások úgy gondolják, hogy a vállalati társadalmi felelősség (corporate social 
responsibility, CSR) vagy a vállalati állampolgári kötelezettség (corporate citizenship) sokkal 
pontosabban fejezi ki a környezettudatos marketing tartalmát (Wood és Longston 2002).

17Az angol irányzat képviselői a teljesség igénye nélkül: Peattie, Coddington, Pujari és Wright. Az amerikai iskolát Ottmann, 
Fuller, Schwartz, Polonsky és Bliskey képviselik. A német iskola nagyjai Meffert, Kirchgeorg, Engelhardt és Freiling. A 
skandináv környezettudatos marketing képviselői Tietz, Juslin, Niemala és J. Karna
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3.3.2. Banerjee-féle stratégiai marketing

Az 1990-es években a vállalati stratégia holisztikus megközelítése fokozatosan kiegészült a 
környezeti orientációval. Ebbe a gondolkodási irányzatba illeszkedik Banerjee munkássága, 
mely a stratégiai marketing környezettudatosabbá válásának vizsgálatával a marketingel-
mélet és gyakorlat számára is fontos következtetéseket tartalmaz. Banerjee a stratégiai 
menedzsment folyamatát elemezte, annak hierarchikus elrendeződését, melyben a vállalati 
stratégia képezi a legfelső szintet a stratégiában, mely minden más szintet meghatároz és 
irányít. A modell szerint a vállalati stratégia foglalkozik a cég és környezete kapcsolatával. 
Banerjee megállapította, hogy a környezettudatos vállalati működés lehetséges következ-
ményeit tekintve túlnyúlik magán a cégen, elér teljesen a fogyasztókig, a beszállítókig, az 
alkalmazottakig, de még a társadalomra is hatással lehet. A környezettudatos stratégiai mar-
keting hat lehetséges következményét a fogyasztói elégedettséget, a pozitív vállalati imázst, 
az együttműködő és hatékony szövetségeket, a környezetbarát termékek bevezetését, az 
átlagosnál nagyobb K+F potenciált és a megnövekedett versenyelőnyöket nevezte meg.

KÖRNYEZET-

VÉDELEM
HUMANIZMUS

KÖRNYEZETTUDATOS 

MARKETING

 MENEDZSMENT

KÖRNYEZETTUDA-

TOS ÉRTÉKESÍTÉS

TÁRSADALMI 

MARKETING, CSR

UTILITARIANIZMUS

„AZ ÜZLET 

TERMÉSZETE AZ 

ÜZLET”

ZÖLD

MOZGALOM

FELELŐSSÉG A 

KÖRNYEZET IRÁNT

FELELŐSSÉG AZ

EMBEREK IRÁNT

FELELŐSSÉG A

GAZDASÁG IRÁNT

12. ábra: A Peattie-féle gazdaság-társadalom-környezet kapcsolatának körmodellje
Forrás: Peattie 1995
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13. ábra: Banerjee-féle stratégiai marketing modell
Forrás: Banerjee 1999



 [77]Környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása

14. ábra: A marketingtervezés Juslin-féle integrált modellje
Forrás: Juslin 1992

Banerjee (1999) a vállalati környezettudatosságot úgy határozta meg, hogy „amikor az 
egész vállalati szervezeten belül felismerik a természeti környezet szervezeti stratégiába 
való integrálódásának fontosságát és ez legitimációt is nyer, onnantól kezdve beszélhetünk 
környezettudatos vállalati magatartásról. Ezt később kiegészíti a környezeti hatásvizsgálat 
beépítését a stratégiai tervezés szakaszába, és a vállalat által felállított környezeti célok 
egész szervezetre kiterjedő kommunikációjával.

3.3.3. Juslin-féle tervezésorientált modell

A skandináv iskola egyik legjelentősebb képviselője Juslin (1994) a környezettudatos 
marketing olyan megközelítését dolgozta ki, mely az integrált marketingtervezési modell-
jén alapul (Juslin 1992). A modellben megjelenő hierarchikus felépítést Ansoff (1965) és 
Shirley (1981) munkássága ihlette. A modell alapötlete az, hogy a környezeti orientációt a 
marketintervezés minden hierarchikus szintjébe, azaz a marketing stratégiába (termékek, 
fogyasztók, piaci területek és kompetenciák), a struktúrába (szervezet, tervezési és informá-
ciós rendszer, kontaktus csatornák, fizikai elosztási csatornák) és a funkcióba (személyes 
eladás, marketingkommunikáció, marketing információ, terméktervezés, ármeghatározás, 
fizikai elosztás) egyaránt be kell integrálni.
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[78] Takáts Alexandra

3.3.4. Meffert és Kirchgeorg a környezettudatos 
marketing céljának és alkalmazhatóságának modellje

A német iskola meghatározó elemeit Meffert és Kirchgeorg (1994) ökomarketing alkalmaz-
hatósági modellje alapozta meg. Definíciójuk szerint a környezettudatos marketing alapvető 
célja, hogy a „környezeti előnyöket a környezettel nagyobb összhangban álló termékeken és 
szolgáltatásokon keresztül vásárlói- és versenyelőnyökké alakítsa”. 

Szerintük az adott termék által felmutatott környezeti előnyöket a fogyasztók olyan további 
vásárlói előnyként jelentkező többlethaszonként élik meg, amellyel a versenytárs termékek 
nem rendelkeznek. Ebből származik a környezetbarát termékek versenyelőnye. Azonban 
nem mindegy, hogy ez a többlethaszon idividuális (azaz a fogyasztás során az egyén szá-
mára közvetlenül érzékelhető), vagy társadalmi (azaz a fogyasztás során közvetlenül nem 
érzékelhető, inkább a társadalmi megbecsültséggel és értékekkel összefüggő természetű). 
Másrészt költségtényezők is befolyásolják a lehetséges és szükséges marketinglépéseket.

Ez alapján négy marketingcél állítható fel:

1. A környezeti előnyök a fogyasztó számára individuális haszonnal járnak, ráadásul ked-
vezőbb költségfeltételek (alacsonyabb árú termék) mellett. Ez a vállalat számára egyér-
telmű versenyelőnyhöz vezet, a vállalat célja ennek megtartása.

2. A termék az egyén hasznát közvetlenül nem növeli, viszont olcsóbb, mint a helyettesítő 
termék, és egyben társadalmi haszonnal jár. A vállalat árkedvezményre vagy a termék 
használatával elérhető társadalmi elismerés, presztízs vonzó hatására alapozhat (pl. 
újrafeldolgozott anyagból készült termék).
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15. ábra: Az ökomarketing alkalmazhatósága
Forrás: Meffert és Kirchgeorg 1994
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3. Környezetet kevésbé károsító, individuális hasznot hozó termék, mely csak többletkölt-
ségek árán fejleszthetők ki, mely a termék magasabb árában jelenik meg. A kommu-
nikációs politika alkalmazásával erősíthető a környezetbarát jelleg (racionalizálás), és 
célszerű a fogyasztókat fizetési hajlandóságuk szerint megkülönböztetni és a terméket 
ennek megfelelően differenciáltan pozícionálni.

4. A környezetbarát termék társadalmi haszonnal jár (közvetlenül egyénivel nem), emellett 
magasabb ár jellemzi. A piac itt felmondja a szolgálatot, a fogyasztók a hagyományos 
termékeket preferálják. Állami szerepvállalásnak itt erősödnie kell, törvények előírásán, 
adókon és támogatásokon keresztül kedvezményezheti a környezetbarát termékeket. 
Az ökológia marketingje ebben az esetben a fogyasztók tudatosságváltozásához és 
így egyfajta társadalmi nyomáshoz járulhat hozzá (pl többször felhasználható drágább 
csomagolóanyagok).

3.3.5. Az ökomarketing működésének Piskóti-féle modellje

Piskóti (1999) ökomarketing modellje a környezettudatos marketing tágabb megközelíté-
séből indul ki. Lényege, hogy az üzleti szféra környezetorientált magatartása nem csupán a 
jogi (állami) kényszer hatására, hanem a saját jól felfogott gazdasági, piaci érdekeiből ere-
dően erősödik, melyet a fogyasztók keresletének környezettudatossága, s az ebből eredő 
környezetbarátság, mint versenytényező motivál. Azaz a termelő és kereskedelmi szféra 
környezettudatossága növelhető a vásárlói környezettudatosság erősödésével, mely a cse-
lekvésükben is megnyilvánul.
A környezettudatos marketing Piskóti szerint három szinten működhet:

• Vizsgálja és befolyásolja a fogyasztók, vevők döntéseinek és magatartásának környe-
zettudatosságát.

• Kidolgozza az üzleti és vállalkozói szféra piaci magatartásának a környezetorientáltság 
növekedésből fakadó szükséges változási módszereit, az információs-kutató rendszer, 
a termékpolitika, az árképzés, az értékesítési rendszer és a kommunikáció területén is.

• Javaslatokat fogalmaz meg az állami, kormányzati beavatkozás eszközeire, a társadalmi 
kommunikáció (képzés, tájékoztatás, befolyásolás) módszereire vonatkozóan.
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16. ábra: Az ökomarketing működésének Piskóti-féle modellje
Forrás: Piskóti 1999

A Piskóti-féle ökomarketing modellben a környezettudatos marketing megvalósítói között a 
társadalom több szereplőjét is megtaláljuk. A kormányzat társadalmi célú marketingkommu-
nikációval ösztönzik a környezettudatosságot, garantált védjeggyel erősítik a környezetbarát 
terméke iránti bizalmat, a környezetbarát termékek létrehozását, környezeti károk elhárí-
tását. A termelő és szolgáltató szféra az üzleti haszon növelése érdekében környezetbarát 
termékeket környezetbarát módon állítanak elő és értékesítenek, befolyásolva a fogyasztók 
igényeit, és aktívak a hulladékok, használt termékek újrahasznosításában. A kereskedelem 
a termékek környezetbartát választékának kialakítására törekednek, formálva ezáltal a fo-
gyasztói döntéseket, és közreműködnek a terméke, hulladékok újrahasznosításában. A mé-
diumok feltárják a problémákat, és ösztönzik azok megoldását, befolyásolva az egyes sze-
replők magatartását. A tudományos és szolgáltató marketing szakma pedig elemzi, kutatja a 
meghatározó folyamatokat, magatartásokat és azok meghatározó tényezőit, és kidolgozzák 
az új megoldásokat, módszereket, melyeket a kormányzati, gazdasági és civil szereplők fel-
használhatnak döntéseikben, cselekedeteikben.

3.3.6. A környezettudatos marketingelméletek összehasonlítása 

A különböző elméletek és módszerek elsősorban annak a kultúrának a jellemzőit hordozzák 
magukban, amelyben kialakultak. Így elkülöníthető az angolszász (ezen belül az angol és az 
amerikai irányzat), a német és a skandináv megközeltés. 
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A skandináv iskolában a környezeti orientáció minden üzleti és marketing tevékenységben 
megjelenik. A környezet védelme az üzleti élet értékstruktúrájában teljesen jelen van. A hie-
rarchikus struktúrát tekintve a környezettudatos marketing jelöli ki a marketing struktúrák, 
funkciók és akciótervek céljait, de az üzleti menedzsment teljes, átfogó célját is.

A német megközelítésben a könyezettudatos marketing kiindulópontja a termékpoliti-
ka. A környezeti orientáció a marketingtevékenységek tervezésébe, koordinálásába és 
kontrollingjába integrálódik be. A német megközelítés csupán a hagyományos marketing 
mixet alakítja át a környezetvédelem figyelembe vételével. A környezeti marketinget a kör-
nyezeti menedzsment részeként tekintik.

Az angol iskola szerint a környezettudatos marketing alapelvei a vállalati üzleti tevékenység 
egész rendszerét behálózzák. A környezeti orientáció az üzleti tevékenység minden egyes 
hierarchikus szintjén megjelenik. Azonban nincs tiszta hierarchia, a környezettudatos mar-
keting a külső zöld P-ken alapszik, emellett a belső zöld P-k (marketing mix elemek) más 
szervezeti tényezőkkel is kiegészülnek. A környezettudatos marketing központi szerepet tölt 
be a más környezeti menedzsment területekkkel történő koordináció és kapcsolatkialakítás 
területén.

Az amerikai irányzat szerint a környezeti marketing az attitűdökben alapvető változásokat 
követel meg. A környezeti orientációnak a vállalati stratégiai tervezés minden szintjén meg 
kell jelennie. Itt nem figyelhető meg a tiszta hierarchia. A környezeti orientációt az amerikai 
megközelítés a marketing mix elemeihez rendeli. A legfontosabb szerepet a termékpolitika 
és a promóció tölti be. A környezettudatos marketing és a környezeti menedzsment közötti 
kapcsolat szinergikus. A környezettudatos marketing azt követi, hogy a válalat belső visel-
kedése, menedzsmentje összhangban van-e a környezettudatos marketingkommunikáció 
során hangoztatott állításokkal.

Magyarországon a környezettudatos marketing mind elméleti, mind gyakorlati oldalát tekint-
ve a kezdeti lépéseket teszi meg. Önálló magyar megközelítésről nem nagyon beszélhetünk. 
Jelentős hatást a hazánkban nagy számban letelepedett német cégek gyakorolták. Emellett 
a később telepített angolszász és skandináv tulajdonú cégek a saját kultúrájuknak megfe-
lelő irányzatot követelik meg. A tisztán magyar tulajdonban lévő vállalatokra nem jellemző a 
környezettudatosság, a tisztán külföldi és a vegyes vállalatokra is csak kismértékben (Piskóti 
és Nagy 1999).

3.4. Ökomarketingstratégia

A környezetvédelem a vállalatok teljes tevékenységi körének és marketingstratégiájának 
átgondolását követeli meg. Azok a vállalatok, amelyek ezt időben felismerik és azonosulnak 
a problémákkal, illetőleg megteszik a szükséges intézkedéseket, természetesen előnybe ke-
rülnek a késlekedőkkel, valamint az elutasítókkal szemben. 

A hagyományos marketing stratégia helyett napjainkban az ökomarketing az alternatíva 
a vállalatok számára. Egy piacorientált vállalatirányításban nem mindegy azonban, hogy a 
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vállalat milyen mélységig integrálja tevékenységébe a környezetvédelmi szempontokat. A 
lehetséges stratégiák a vállalatgazdaságtan tudományából jól ismertek (Kerekes és Kindler 
1997):

1. Passzív: a változásokkal szemben érzéketlen stratégia, fenntartása esetleg rövidtávon 
lehetséges, közép- és hosszútávon egyértelműen zsákutcába vezet.

2. Reaktív: a jogi és gazdasági változásokra utólag, követő jelleggel reagál, inkább a kény-
szer ereje dominál, mint a kihívások felismerése. A stratégia legfeljebb a közvetlen ve-
szélyek elhárítását teszi lehetővé, átütő erőt semmi esetre sem biztosít.

3. Konfrontációs: a vállalat tisztában van a környezetvédelemben mutatkozó új tendenci-
ákkal, ismeretekkel, és ezek követése, valamint alakítása érdekében nagy szerepet szán 
a piac alakításának és érdekei érvényre juttatásának. Célkitűzése, hogy előtte járjon a 
tevékenységét esetlegesen korlátozó környezetvédelmi intézkedéseknek. A stratégia 
meglehetősen kockázatos, mivel ha nem sikerül megelőznie egy-egy konkrét szabályo-
zási lépést, a vállalat jó híre csorbulhat. 

4. Proaktív: a környezetvédelemben rejlő lehetőségeket kihívásként értékeli és kihasználja 
piaci pozíciói erősítésére, image-ének javítására. A vállalati stratégiába beleépül a kör-
nyezetvédelem kérdése, a cégfilozófiát és a teljes vállalati magatartást a felelős vállalati 
koncepció hatja át. Ezen stratégia nyújt elsősorban lehetőséget az ökomarketing alkal-
mazására.

McDaniel és Rylander (1993) kétféle zöld marketinget definiál: 

1. A defenzív zöld marketinget alkalmazó vállalatok csak negatív következmények elke-
rülése végett alkalmaznak minimális szintű zöld marketing eszközöket (csak a minimális 
kormányzati szabályok betartása, vagy csak a minimális fogyasztói elvárásoknak való 
megfelelés, vagy a versenytársak akcióira válaszként minimális változtatások). Problé-
mát jelenthet ez esetben, hogy a fogyasztók többnyire érzékelik a valódi zöld elkötele-
zettség hiányát, és ennek megfelelően, hitetlenkedéssel, cinizmussal és szkepticizmus-
sal reagálnak.

2. Az asszertív zöld marketinget alkalmazó vállalatok a minimális jogszabályi és fogyasztói 
elvárásoknál többet teljesítenek, így lehetőségük nyílik az elsőként lépők előnyeinek 
kiaknázására, és versenyelőny elérésére. Fontos ez esetben a környezeti törődés mar-
ketingstratégiába integrálása.

 
Crane (2000) négyféle zöld marketingstratégiát különböztet meg:

1. Passzív zöld marketing: akkor alkalmazzák a vállalatok, ha termékeik iránt a vásárlók-
nak vásárlási döntéseikben nincs meghatározó szerepe a környezeti megfontolásoknak. 
E stratégia célja csupán a kormányzati szabályozásokhoz és a kulcsfontosságú vevők 
igényeihez való passzív alkalmazkodás.

2. Mérsékelt zöld marketing: a vállalatnál valamilyen szinten működik a környezetbarát ter-
mékfejlesztés folyamata, a TQEM (Total Quality Environmental Management) rendszer, 
létezik valamilyen szintű elkötelezettség a folyamatos fejlesztés mellett, de hiányzik a 
kezdeményezések átfogó, stratégiai jellege.
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3. Rés zöld marketing: kis vállalatoknak versenyelőnyt biztosíthat ez a stratégia, amikor a 
vállalat célja a környezettudatos fogyasztói tábor megcélzása egyedi termékekkel és 
kommunikációval.

4. Együttműködő zöld marketing: ez egy jövőorientált, növekedési lehetőségeket magában 
rejtő stratégiai orientáció, amely a beszállítókkal, a versenytársakkal, a vevőkkel vagy 
környezetvédő szervezetekkel való együttműködésen alapul.

Mendleson és Polonsky (1995) a vállalati zöld marketingnek négy szintjét különítik el egy-
mástól:

1. A meglévő termékek újrapozícionálása, azok átalakítása nélkül.
2. A meglévő termékek átalakítása, hogy azok kevésbé legyenek ártalmasak a környe-

zetre.
3. Az egész vállalati kultúra átalakítása annak érdekében, hogy a környezettudatosság 

minden vállalati területen biztosítva legyen.
4. Új vállalat kialakítása, amely kizárólag környezetbarát termékeket gyárt környezettuda-

tos fogyasztók számára.

Az 1990-es években egyre több fogyasztói szkepticizmus, negatív fogyasztói előítéletek 
megnyilvánulásának lehettünk tanúi a vállalatok környezeti marketingjével kapcsolatban, 
melyekkel több kutatás is foglalkozott (Crane 2000, Mendleson és Polonsky 1995). Egy-
öntetű véleményük szerint a zöld marketinggel szembeni negatív fogyasztói előítéletek 
(hitetlenkedés, szkepticizmus és cinizmus) megjelenésének oka az, hogy sok vállalat csak 
a marketingkommunikációját változtatta meg, a termékek és/vagy a termelési folyamatok 
környezetbarát átalakítása nélkül. Amelyik vállalat sikeres zöld marketinget akar folyatatni, 
annak azt a fogyasztók előtt hitelesebben kell művelnie, stratégiai eszközként kell kezelnie, 
sőt a stratégiába kell integrálnia.

A vállalatok marketingstratégiája és a környezetvédelem kapcsolata szempontjából meg-
határozó az az összefüggés, hogy az ökomarketing hosszú távon csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha az egész vállalati tevékenységben érvényesítik a környezetvédelmi szempontokat. 
A vállalat ebben a megközelítésben csak akkor lehet sikeres, ha felelősséget vállal a környe-
zetért, ha megnyilatkozásai és cselekedetei összhangban vannak egymással. Ha a vállalat 
indokolatlanul, vagy megalapozatlanul csak hivatkozik a környezetvédelemre, akkor ugyan 
rövid távon átmeneti sikereket érhet el, de hitelességét elveszítve hosszabb távon ez piaci 
részesedés csökkenést eredményezhet. A sikerhez a vállalat környezetorientált politikájának 
teljes körűnek kell lennie, továbbá a környezetvédelmi céloknak be kell épülniük a vállalat 
filozófiájába, kultúrájába. A környezetorientált marketingstratégiának csak egy összefüggő, 
minden területre kiterjedő vállalati politika lehet a megfelelő alapja. A másik oldalról ugyan-
akkor fennáll az a kapcsolat is, hogy a pozitív környezeti magatartással, tevékenységgel 
megteremtett versenyelőny kellő mértékben csak hatékony zöldmarketinggel realizálható.

A fentiekkel összefüggésben feltételezhető, hogy a zöldmarketing alkalmazása elsősor-
ban és legnagyobb arányban azokra a cégekre jellemző, amelyek az innovatívan alkal-
mazkodó, vagy az offenzív vállalati típushoz tartoznak. Azok a vállalatok, amelyek környe-
zeti szempontból proaktív stratégiát követnek, az ökomarketing sikeres kialakításában és 
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alkalmazásában is előnyre tehetnek szert versenytársaikkal szemben. Ugyanakkor az is 
tapasztalható, hogy a kevésbé környezettudatos és a természet szempontjából inkább ne-
gatív magatartású vállalatoknál is fokozottan megjelennek a környezetvédelmi elemek, a 
zöldmarketing egyes jegyei. Az állami szabályozás jelenleg már valamilyen módon minden 
marketingmix elemet érint. A tényleges vállalati környezeti magatartás és a környezetvé-
delmi tevékenységével kapcsolatos közlései közötti összhang biztosításának elősegítésé-
re például az Európai Unió is útmutatót adott ki. 

3.5. Az ökomarketing eszközrendszere

A környezettudatos vállalatok a környezetvédelmi szempontokat minden vállalati tevékeny-
ségükbe beépítik, így marketingstratégiájuk és annak eszközrendszerében is. A vállalatok 
ökomarketing stratégiája, a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenysége a marketing-
mixben is megjelenik. A marketing-mix egyes elemeinek környezetvédelmi szempontból tör-
ténő optimális kialakítása és megvalósítása függ a vállalat által választott stratégiától, de 
emellett befolyásoló tényező, hogy a vállalat egésze (a tulajdonosok, a menedzsment és a 
dolgozók) mennyire elkötelezett a természet értékeinek védelmében és megőrzésében. A 
vállalati környezetvédelmi magatartás az ökomarketing-mix klasszikus McCarthy-féle (4P) 
elemeinek – product, prise, place, promotion- kialakításában is megnyilvánul. Visszautalva 
a vállalati környezettudatosság definiálása során szereplő társadalmi felelősség (CSR) fo-
galmára, állítható, hogy az egyoldalú profitmaximalizálásra való törekvés, a rövid távú piaci 
siker lehetősége nem lehet az ökomarketing stratégia és a marketing-mix meghatározója. A 
zöldmarketing teljeskörű kialakítása és megvalósítása a profitérdekek mellett a társadalmi 
felelősség által is motivált vállalatok esetében reális elvárás.

3.5.1. Környezetorientált termékpolitika

A termékpolitika célja versenyképes környezetbarát termékekből álló választék kialakítása. 
Bár a fogyasztói döntésekben a környezetvédelmi jellemzőknek egyre nagyobb a szerepük, 
kizárólag a környezeti szempontok hangsúlyozása alapján nem lehet eladni egy terméket. 
Lekics (1995) és Ottman (1998) elméletében is felvetődik, hogy abszolút értelemben vett 
környezetbarát termék nincsen, hiszen minden terméket nyersanyagokból, energia felhasz-
nálásával állítunk elő, fogyasztása során valamilyen módon és mértékben szennyezzük a 
környezetet és a hátramaradó hulladékanyagok is a környezetet terhelik. A leggyakraban 
használt definíciók a következőkben foglalhatók össze.

Műszaki definíció szerint zöld termék az, mely előállítása, fogyasztása során keletkező hulladék 
nem környezetszennyező (Lekics 1995). A német szakirodalom szerint az a termék környezet-
barát, mely a gyártás, felhasználás és a megsemmisítés során a lehető legkevesebb környezeti 
kárt okozza (Winter 1987). Hasonlóan definiálják a környezetbarát termékeket, szolgáltatáso-
kat Kovács (1999) és Ottman (1998) is, melyeken tehát azokat a javakat érthetjük, amelyek 
termelése, fogyasztása és hulladéka (termelésből és fogyasztásból, használatból való kivoná-
sa) kisebb megterhelést jelent, mint a hasonló hasznosságú helyettesítő termék.
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A zöld termék ökológiai tulajdonságai mellett társadalmi hasznossággal bír, azaz termelőjén 
kívül másnak is kínál előnyöket és hasznosságot; etikai szempontokat is figyelembe vesz, 
humanitárius, társadalmi szempontok is helyt kapnak, mint környezeti etika, fogyasztói etika, 
társadalmi etika, egészsgetika, „harmadik világ” etika, munkaetika, állatetika (Buchholz 1998, 
idézi: Nagy 2004).

Kerekes (1998) szerint „indokolt ennek a pozitív jelzőnek a használata minden olyan ter-
mékre és technológiára, amelyek a hasonló célt szolgáló termékek és technológiák közül 
azzal tűnnek ki, hogy kedvezőtlen környezeti hatásuk jelentősen kisebb a megszokottnál, 
vagyis így nagyrészt megoldott az ökológiai érdekek védelme”. Vagyis megállapítható, hogy 
a környzetebarát termék mindig egy relatív fogalom, amelyet a hagyományos termékekhez 
viszonyított pozitív terméktulajdonságok kínálják. 

Marketing szempontokat is figyelembe véve a szélesebb értelemben vett zöld termék olyan 
áru, amely:

• vitathatatlan környezeti előnyökkel rendelkezik; (a termék környezetre gyakorolt hatása 
kisebb, mint riválisaié; minimális kimerülő erőforrás használat, minimális energia- és víz-
fogyasztás, veszélyes anyagok felhasználásának kerülése, hosszabb hasznos termék-
élettartam, biztosított reciklálás)

• legalább olyan jó minőségű, mint a nem környezetbarát konkurens termék, 
• széles körben hozzáférhető (elérhető),
• jó prezentáció jellemzi,
• versenyképes ár mellett (Kerekes és Kindler 1997).

E jellemzők nyilvánvaló eredményekre vezetnek, mint pl. a versenyképes ár, illetve a megfele-
lő minőségi színvonal. A hátralévő jellemzőket (széles körben való hozzáférhetőség és jó pre-
zentáció) a vásárlók jobbára szubjektív véleményük alapján ítélik meg. A fogyasztók vásárlási 
döntéseiket az összes tényező mérlegelése után hozzák meg – választják a környezetbarát 
terméket, vagy döntenek a hagyományos termék beszerzése mellett.

A környezetorientált termékpolitikánál az a cél, hogy a termék teljes életciklusát figyelembe 
véve megtalálják a környezet optimális védelmét biztosító módozatokat. A termék (product) 
kialakításának környezeti szempontjainál meghatározó annak figyelembevétele, hogy a ter-
mészeti környezetet minden termék a teljes élettartama alatt befolyásolja. A környezetbarát 
termékek választékának kialakításához a vállalatoknál olyan átfogó koncepcióra van szük-
ség, amely a tervezéstől, a termék létrehozásától kezdve egészen a végső megsemmisítésig 
vagy az újrahasznosításig terjed. Az ökomarketing-mix termékeleménél az értékelésnek a 
fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve minősíteni kell a technika és a környezet 
kapcsolatát, valamint azt, hogy az új termék mennyire terheli a környezetet, illetve rontja 
annak állapotát. 
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3.5.1.1. A környezetorientált termékpolitikát támogató módszerek

A környezetorientált termékpolitikát támogató módszerek közül hármat szeretnék kiemelni: 
termékinnováció, öko-design és öko-jelek. 
 

Környezetszempontú termékinnováció

Környezetszempontú termékinnovációra egy vállalatot két dolog kényszerítheti. Egyrészt a 
fogyasztók részéről az adott termék környezetkonformabbá tételére megfogalmazott igény 
(innovációs szívó-hatás).
Másrészt a közvetlen keresleten kívüli területekről érkező impulzusok, például a hatóságok 
ilyen irányú elvárása, vagy releváns társadalmi érdekcsoportok részéről kinyilvánított igény 
(innovációs nyomó-hatás). 
Környezetszempontú termékinnovációkon főleg az ökológiai szempontoknak jobban meg-
felelő termékprofil-tisztítást és a környezetkonformabb csomagoláspolitikát érintő intézke-
déseket értjük. 
 

Öko-design

A környezetpolitika hagyományos szabályozó eszközei - a hatósági, jogi előírások és a gaz-
dasági szabályozók - többnyire az additív, utólagos környezetvédelmi problémakezelésre 
kényszerítenek, ill. ösztönöznek. A valódi környezetvédelmi fejlesztések ezzel szemben azok, 
amelyek az input-oldalon történő termékinnovációkat részesítik előnyben. Az öko-design 
fogalom ebben az összefüggésben nem a hagyományos, „ipari formatervezés” értelmezésre 
utal - éppen arra irányul, hogy a termék egész életciklusának lehető legtöbb pontján érvé-
nyesítsen környezetvédelmi követelményeket. 

Az öko-design valójában egy megelőző jellegű környezetvédelem központú tervezési fo-
lyamat. A környezetvédelem központú tervezés (design for the environment, DFE) már a 
termék megtervezésekor előtérbe helyezi a környezetvédelmi szempontokat. A termékfej-
lesztés, termékkialakítás és gyártás folyamán illetve után a vállalatoknak a környezetkímélő 
felhasználás feltételeinek megteremtésével is foglalkozniuk kell. (Például a használati uta-
sítás, a karbantartás, vagy az időszakonkénti átvizsgálás és beállítás során is.) A hagyomá-
nyos marketingtől az ökomarketing termék-mix eleme néhány jellemzőben karakterisztikus 
eltérést mutat. Ilyen eltérés például az, hogy az ökomarketingben a termék tervezésekor már 
a felhasználás utáni állapotra, a „kiselejtezés” utáni szétszerelési és újrahasznosítási lehető-
ségek alakítására is kiemelt figyelmet fordítanak. A termék tervezésekor az anyagtakaré-
kosság szempontja mellett a lehetséges anyag-felhasználási alternatívák közül a természet 
kisebb terhelésével megszerezhető, s a megmunkálásban alacsonyabb energiafelhasználást 
igénylők kapnak prioritást. Lényeges különbség az is, hogy a gyártási folyamat kialakításánál 
a kisebb energiaigényre való törekvés mellett az újratermelődő energiaforrások csökkentett 
igénybevételére is törekednek. A gyártás után a termék felhasználásában a környezetterhe-
lés és környezetszennyezés minimalizálását, ehhez a fogyasztó felkészítését, lehetőségeinek 
biztosítását is az alapvető, elsődleges követelmények között érvényesítik. 
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Európa több országában az öko-design mozgalommá, „környezetmérnöki” magatartási for-
mává vált, képviselői egyesületeket hoztak létre, s államilag ösztönzött, de egyelőre önként 
vállalt tevékenységet végeznek. A mozgalom jelképe (logója) - a harkály - arra figyelmezteti 
tagjait, többnyire a természet alakításában jelentős szerepet játszó tervező- ill. üzemmér-
nököket, valamint közgazdászokat, hogy munkájuk végzése során kerüljenek olyan szoros 
kapcsolatba munkájuk tárgyával, a természettel, mint amilyen szoros kapcsolatba tud kerülni 
munkája tárgyával - a fával a harkály.

Ökojelek

A környezetbarát termékeket legtöbbször csupán arról lehet felismerni, hogy ökocímkével 
vannak ellátva. Ezért az ilyen címkéknek hatalmas szerepe van a fogyasztók tájékoztatásá-
ban és vásárlási döntéseik meghatározásában. Az ökojelek (öko-labels) és az ökomárkázás 
a vállalati termékpolitikában, mint profilírozási stratégiai elem kaphat szerepet. A hagyomá-
nyos termékeknél mindenképpen többet adó környezeti termékek eleget tesznek a márká-
zás legfontosabb előfeltételének, mivel a márka sokkal inkább egyedi termékek védjegye, 
mintsem a névtelen vagy másolt köztermékeké. 

„Az ökojelekre jellemző:

• a minőségügyi rendszer fontos kiegészítői
• a fogyasztói tudat formálásának eszközei, fokozzák a vásárlók környezeti érzékenységét
• jelzik a fogyasztónak, hogy a piacon szereplő választéktársaihoz képest valamilyen plusz 

előnyös tulajdonsággal rendelkeznek
• segítik a hamis, engedély nélküli jogcímek használatának megelőzését és kiküszöbö-

lését
• fontos versenyeszköz a termelők kezében, mivel a termék mást és értékelendő többle-

tet nyújt árutársaihoz képest, ezért javítja a gyártók pozícióját
• ösztönzi a technológiai fejlődést.” Forrás: (Baloghné 1995)

Manapság nagyon sokféle ökojelet használnak szerte a világban, de a felcímkézett termé-
kek közül nem mindegyik rendelkezik tényleges környezeti előnyökkel. 
Az emblémák két típusát Kerekes és Kindler (1997) az alábbiakban határozza meg:

• Önjelölt ábrák: többnyire „öko” vagy „bio” stb. feliratokkal, amelyek jogilag nem védettek 
és igen messze állnak a valóságtól, hiszen a fogyasztók úgy értelmezik, hogy a termék 
ártalmatlan a környezetre. Legfőbb hiányosságuk, hogy nem nyújtanak korrekt informá-
ciókat, hiszen nem magyarázzák meg, hogy az adott termék miért „környezetkímélő”, 
„öko” vagy éppen „bio”, így gyakran megtévesztő, félrevezető a felirat a vásárló számára. 

• Hivatalosan elfogadott emblémák: olyan hivatalos ökojelek, melyeket pályázat útján, 
szabályozott értékelési eljáráson átesett termékek nyerhetnek el meghatározott időre 
(általában 1-4 év), díjazás megfizetése ellenében (pl. az árbevétel 2 ezreléke). Ilyen pl. az 
Európai Unió „csillagvirága”, vagy a Németországban 1977 óta védjegyzett „Kék Angyal” 
embléma.
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A közösségi ökocímke odaítélési rendszeréről szóló, 1992. március 23-i 880/92/EGK tanácsi rendelet célja egy 

önkéntes közösségi ökocímkerendszer létrehozása volt, amely népszerűsíti az olyan termékeket, amelyeknek a 

teljes életciklusuk során kisebb a környezeti hatásuk, és biztosítja a fogyasztóknak a pontos, nem megtévesztő és 

tudományosan megalapozott információkat a termékek környezeti hatásairól. 18

A fabútorok közösségi ökocímkéjének odaítélési kritériumairól szóló határozatot az Európai 
Közösségek Bizottsága 2009. november 30-án fogadta el (2009/894/EK).

(1) Az 1980/2000/EK rendelet alapján az ökocímke olyan termékek részére ítélhető oda, amelyek jellemzői a főbb 

környezetvédelmi szempontok tekintetében jelentős előrelépést tesznek lehetővé.

(2) Az 1980/2000/EK rendelet előírja, hogy az Európai Unió ökocímke-bizottsága (EUEB) által megfogalmazott 

kritériumokból kiindulva termékcsoportonként egyedi ökocímke-odaítélési kritériumokat kell megállapítani.

(3) Az ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadá-

sának dátumától számítva négy évig célszerű érvényeseknek lenniük.

…

A „fabútorok” termékcsoportba … azok a termékek tartoznak, amelyek … legalább 90 tömegszázalékban (m/m) 

tömör fából vagy faalapú anyagokból készültek,… egyéb, nem tömör fa vagy faalapú anyagok külön-külön a termé-

kek össztömegének legfeljebb 3 tömegszázalékát alkothatják. Az ilyen anyagok össztömege pedig nem haladhatja 

meg a termék össztömegének 10 %-át.

…közösségi ökocímke azon fabútoroknak ítélhető oda, amelyek megfelelnek a mellékletben meghatározott öko-

lógiai kritériumoknak.19

17. ábra: Európai Unió ökoemblémája

18 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1980/2000/EK rendelete a közösségi ökocímke módosított odaí-
télési rendszeréről. (http://www.termekdijinfo.hu/jogforrasok/Lapok/1980_2000_rendelet_20000924.aspx)
19A Bizottság határozata a fabútorok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapí-
tásáról (13. számú melléklet).
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A tagállamokban működő egyéb ökojelölő rendszereknek és az Unió ökojelölő rendszerének 
egymást kiegészítő módon kell működniük.

A magyar környezetbarát termékminősítő rendszer alapjai az Európai Gazdasági Közösség 
92/880. számú Tanácsi szabályzatához nyúlnak vissza (Kerekes és Kindler 1997). 

A Magyar Kormány 1993-ban hozott határozatot a környezetbarát termékek megkülönböz-
tető minősítésének bevezetéséről, a minősítő és tanúsító rendszer felállításáról. Ez alapján 
a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 1994. január 3-án megalapította a 
környezetbarát termék minőségtanúsítás koordinálására hivatott Környezetbarát Termék 
Nonprofit Kft.. A létrehozott környezetbarát termék minősítő-tanúsító intézményrendszer 
célja a következő:

• fogyasztók tájékoztatása a minősített termékekről és szolgáltatásokról, 
• ezáltal a fogyasztók környezeti tudatának erősítése,
• gyártók, forgalmazók, szolgáltatók ösztönzése a környezeti szempontból kedvezőbb tu-

lajdonságokkal rendelkező termékek és szolgáltatások bevezetésére.

Környezetbarát minősítést az a termék, technológia vagy szolgáltatás kaphat, amely az adott 
igényt kielégítő egyéb megoldásokkal összehasonlítva, az azonos vagy jobb minőség mel-
lett, a környezeti hatást igazoló életút elemzés alapján, számszerűsített adatokkal bizonyított 
módon megfelel az adott témára vonatkozó - és egy független Minősítő Bizottság által elfo-
gadott - minősítési feltételeknek. A Környezetbarát Termék Kht. hivatalos tanúsító védjegye 
a kocsánytalan tölgy.

18. ábra: Németország, Ausztria, a skandináv országok, Kanada és az USA hivatalos ökoemblémái

19. ábra: Magyarország ökoemblémája (1994)
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Gyakran félreértett emblémák:

A vállalatok a környezetvédelemmel, a környezeti magatartással és a termékjellemzőkkel 
kapcsolatban gyakran megtéveszthetik a fogyasztókat. A termékeken lehetnek a fogyasztó 
számára félreérthető ábrák. Ennek oka, hogy ha a vállalat a terméknek csak egy összetevő-
jével kapcsolatban tesz pozitív, vásárlásösztönző kijelentéseket, akkor a környezettudatos 
fogyasztó akár olyan termék vásárlójává is válhat, amelyik egyéb összetevői következtében 
jelentős mértékben környezetkárosító. 
 
A termék marketing-mix elemnél külön jelentős témakör a csomagolás kérdése. A jóléti tár-
sadalom fogyasztási modellje, a fejlett piacgazdasági versennyel párosulva, bizonyos szem-
pontból a legindokolatlanabbul a csomagolás területén terhelte túl a környezetet. Ezért az 
ökomarketingben a termékek csomagolásánál a környezeti szempontok figyelembevételére 
és érvényesítésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ez a csomagolásnál azt jelenti, hogy a cso-
magolás minden típusánál (fogyasztói, szállítói stb.) kiemelten kell biztosítani a környezet 
védelmét, a természetre gyakorolt negatív hatásaitól. Érvényesíteni kell az ökológiai szemlé-
letmódot a csomagolás esetén is, vagyis a takarékos erőforrás- és anyagfelhasználást, a mi-
nimális károsanyagkibocsátást. A termék csomagolásának kialakításánál környezetvédelmi 
szempontból éppúgy a teljes élettartamra kell figyelemmel lenni, mint magánál a terméknél. 
A csomagolás környezetvédelmi szempontjainak elemzésekor leggyakrabban a 3R alapel-
vet emlegetik (Kerekes és Kindler 1997): 

• Reduce - csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése
• Reuse – csomagolóeszközök újrafelhasználhatósága
• Recycle – reciklálásuk, visszaforgathatóságuk

Olyan környezetre ártalmatlan csomagolási módokat kell választani, amelyek minimális 
anyagfelhasználással járnak, valamint olyan anyagokat kell a csomagoláshoz használni, 
amelyek a környezetre kevésbé károsak és újra felhasználhatók, vagy használat után vissza-
forgathatók a termelési folyamatba. 

3.5.2. Környezetorientált árpolitika

Az ökomarketing-mix ár (price) eleme megegyezik a hagyományos marketingével abban, 
hogy az árak alakítása a költségek, a piaci viszonyok és a vállalati árpolitikai döntések függ-
vényében történik. A környezetbarát termékek árainak alakulását meghatározzák azoknak a 
költségeknek a nagysága, melyek a környezeti beruházások kapcsán merülnek fel, vagy ép-
pen beruházást nem igénylő újítások hatására adódnak. Egy részük lehet költségmegtaka-
rítás (pl takarékosabb anyag-, géphasználat, szervezési racionalizáció hatására), más részük 
költségnövekedést eredményezhet (pl. beruházás károsanyagkibocsátást csökkentő beren-
dezésekbe). Mindezek mellett az árakba beépülnek az állam által kirótt környezethasználati 
díjak, ökoadók. Nem szabad figyelmenkívül hagyni a gyártás során keletkező melléktermé-
kek és hulladékok kezelésének költségeit sem. De egyidejűleg a vállalatoknak célszerű a 
fogyasztók fizetőképességével, illetve fizetési hajlandóságával is foglalkozni, ami korlátként 
jelentkezhet a magasabb áru környezetbarát termékek eladásánál. 
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Az ökocímkével ellátott termékek esetén fellépő árkülönbözet fogyasztói értékelése kettős-
séget mutat. Egyrészt a környezetbarát terméktulajdonságok, ha azokat ökocímke haszná-
latával is ki lehet emelni, lehetővé teszik bizonyos mértékű prémium érvényesítését, mert a 
fogyasztók a számukra értéket, minőséget képviselő jellemzőkért hajlandóak többet fizetni 
(Basu és társai 2003, Moon és társai 2002). Másrészt kutatási eredmények azt is igazolták, 
hogy a magasabb ár negatív hatással van a környezetbarát termékek iránti keresletre (Blend 
és Ravenswaay1999, Vlosky és társai 1999, Wessells és társai 1999). Rekettye (2004) fo-
galmazza meg a vevők árakkal összefüggő termékértékelésének sajátos kettősségét: „az 
árat a vevők egyrészről, mint a kiadás nagyságát, másrészről pedig, mint a termék értékének 
jelzőjét értékelik” (Rekettye 2004.).

Míg a nálunk gazdagabb országokban a többletfizetési hajlandóság 10-20 százalék körül 
van, addig Magyarországon egy kutatás eredményei szerint az emberek 39 százaléka csak 
5 százaléknál alacsonyabb áremelkedést tudna méltányolni, 20 százalék 6-10 százalék kö-
zötti áremelkedést tart elfogadhatónak, 10 százalék méltányolná csak a 11-15 százalék kö-
zötti áremelkedést is (Valkó 2003).

Az ár-mix elemnél a különböző állami intézkedések hatása közvetlenül is megjelenhet az 
egyes terméktípusoknál. Ennek alapja, hogy az állam a természet igénybevételéhez, illetve 
terheléséhez kapcsolódóan egyre szélesebb körben és növekvõ díjfizetési kötelezettséget 
kapcsol, illetve költségnövelő követelményeket támaszt (pl. visszavételi, begyűjtési kötele-
zettség, darabonkénti termékdíj).

Az árpolitikai célok közül a piaci behatoló árképzés alkalmazása a legjobban alkalmazható. A 
piacrészesedés növelésével nő a profit nagysága. Az árstratégia kérdésében a szakirodalom 
különböző nézőpontokat ütköztet ezen a területen. Tóth (1995) szerint a költség/haszon 
hányados csökkentésére kell törekedni, s ügyelni a kereslet diktálta stratégia veszélyére. 
Nagy (2004) szerint célszerűnek látszik a „magas minőséget reális áron” stratégia alkal-
mazása, hiszen a fogyasztók fejében a minőség és az ár sokszor egymással nagyon szoros 
kapcsolatban áll. 

Kerekes (1997) három lehetőséget elemez: 

1. Zöld termék ára magasabb – nem vonzó a fogyasztók számára. Az elvhű zöldek hajlan-
dóak csak többet fizetni. Ez a piaci szegmens a társadalomban még nem számottevő.

2. Zöld termék ára alacsonyabb – jóval nagyobb szimpátia. Fontos a kommunikáció. Min-
denképpen el kell mondani a vásárlónak, hogy az alacsonyabb ár a források megtaka-
rításának köszönhető és nem a minőséggel függ össze. A fogyasztót ez kétszeresen is 
bátorítja: olcsóbban vásárol, kevésbé terheli környezetét. 

3. Zöld termék ára azonos a hagyományos termékkel: A vállalat attól remélhet sikert, hogy 
az áru pozitív környezeti sajátossága, mint értékelendő többletfunkció jelenik meg.

Az árstratégia kialakításánál meghatározó szerepe van annak, hogy a fogyasztók mennyire 
gondolkoznak környezettudatosan. 
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3.5.3. Környezetorientált elosztási politika

A hagyományos logisztikai rendszerek alapvetően egyirányúak (a termelőtől a végső fel-
használó felé irányulnak), míg a környezetvédelem érvényesítése a folyamatok kétirányú-
vá tételét igényli. Erre példa a retrodisztribúciós csatornák kiépítése, amelyek az elhasznált 
termékek, csomagolóanyagok ellentétes irányú áramlását biztosítják. Ezzel kapcsolatban 
egyre bővülő és erősödő követelmények is kialakításra kerülnek a termék egész életciklu-
sára vonatkozó felelősség érvényesítésre. Az elosztási marketing-mix elem környezetvédő 
kialakítása a gyártó, a nagykereskedő és a kiskereskedő együttműködését, közel azonos 
természet iránti elkötelezettségét igényli. Csak az érintettek megfelelő együttműködésével 
hozhatók létre olyan disztribúciós csatornák, amelyek minimalizálják a szállítási és csomago-
lási szükségleteket, maximalizálják az újrafelhasználás gazdaságos lehetőségeit. Kiemelten 
kell figyelni a szállítási távolságra és a szállítási módra. A korszerű anyag- és energiatakaré-
kos rendszereket kell előnyben részesíteni.

Fontos feladat a zöld termékek megkülönböztetése, pozícionálása a helyettesítő termékek-
től, és ennek tudatosítása a fogyasztók fejében. A pozícionálás a vevő tudatában és prefe-
renciarendszerében kívánja tehát elhelyezni a terméket. A termékpozicionálás sok esetben 
az értékesítési csatorna és az értékesítési hely funkciója. Ezáltal jelentős kérdés a pozitív 
környezeti jellemzőkkel bíró termékek eladási helyének és módszerének kiválasztása, ki-
alakítása, hiszen az áru akár identitását is elveszítheti, ha nem megfelelő helyen kerül érté-
kesítésre. A fogyasztók környezettudatosságának szintje és az egyes fogyasztói csoportok 
közötti nagyarányú eltérések miatt indokolt lehet, hogy ezeket a termékeket nem a hagyo-
mányos bolthálózatban hozzák forgalomba, hanem azok eladására önálló, zöldhálózatot ala-
kítsanak ki. Ugyancsak jó megoldás lehet – példái Magyarországon is megtalálhatók – a 
hagyományos üzletekben „zöld sarkok”, „zöld szigetek” kialakítása. 

3.5.4. Környezetorientált kommunikációs politika

Az ökomarketing kommunikációs tevékenységével szembeni követelmények sokoldalúbbak, 
mint a hagyományos marketingben. Semmiképpen nem elég, ha a vállalatok csak a termé-
kek környezeti jellemzőivel foglalkoznak, ennél szélesebb témakörökben és az átlagosnál 
intenzívebb marketingkommunikációs tevékenységet kell folytatniuk. A környezetvédelmi 
szempontú megkülönböztetés nem olyan valami, ami csak a marketingen és a reklámon 
múlik (Roy és Vézina, 2001.). A fogyasztók az értéket gyakran különböző jelek alapján ítélik 
meg, ezért a design-nak, az attraktív csomagolásnak, a kialakult image-nak, vagy az eladási 
hálózatnak, a technológia bemutatásának egyaránt fontos kommunikációs szerepe, hatása 
lehet. Emellett a különböző környezeti projekteknek a szponzorálása is hat a fogyasztókra 
(Welford, 1993).

A kilencvenes évek marketingkommunikációjára erősen hatott a környezetvédelem kérdé-
se. Ennek oka, hogy az olyan területeken, ahol a versenytársak hagyományos termékeinek 
minősége viszonylag kevésbé különbözik, az előállító és a termék ökológiai imázsának dön-
tő szerepe van a piaci sikerekben (Grimberg 1998.) A kommunikációs stratégiát úgy kell 
kialakítani, hogy a lehető legtöbb információt nyújtsa a fogyasztók felé. A környezetbarát 
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termékekkel kapcsolatos információhiány bizonytalanságot okoz (Kovács 1999.), ezért nem 
elég csupán informálni a fogyasztókat, meg is kell győzni őket a vásárlás szükségességéről 
(Németh 1999). A kommunikáció egyrészt hagyományosan a vállalat termékeinek fogyasz-
tói felé irányul, amelyben a piac- és nyereségszerzési motívum az elsődleges. Másképpen 
úgy fogalmazhatnánk, hogy ez egy offenzív, piaci orientációjú kommunikációs politika. 

A környezeti marketing szempontjából legfontosabb kommunikációs csatornák a reklám, 
a szponzorálás és a PR. Míg az első már rövid távon is kifejti az értékesítésnövelési célnak 
megfelelő hatását, addig az image-alakítás szolgálatában álló PR és szponzorálás hosszú-
távra irányul (Kerek és Kindler 1997).

3.5.4.1. Zöld reklám

A hagyományos marketing reklám eszköze egy definíció szerint az eladótól a vevő felé irá-
nyuló információkibocsátás, annak érdekében, hogy a vásárló attitűdjét és magatartását be-
folyásolja (Bauer-Berács, 1999).

A zöld reklám pedig Banerjee és társai (1995) szerint az a reklám, amely egy vagy több 
kritériumnak megfelel az alábbiak közül:

• Explicit, vagy implicit módon érinti a termék/szolgáltatás és a biofizikai környezet közötti 
kapcsolatot.

• Zöld életstílust ösztönöz külön termék/szolgáltatás kiemelésével, vagy anélkül. 
• Erősíti a vállalati imázst a környezeti felelősség hangsúlyozásával.

A zöld reklámoknak alapvetően két csoportját különíthetjük el egymástól. Az egyik csoportba 
a különböző (állami és civil) zöld szervezetek társadalmi célú reklámjai (TCR) tartoznak, 
melyeknek legfőbb célja az emberek környezetre ártalmas szokásainak megváltoztatása, 
kívánatos magatartásminták elterjesztése. A másik csoportot pedig a termelő vállalatok által 
kibocsátott zöld reklámok alkotják, amelyek szintén valamilyen „zöld” magatartásváltoztatást 
kívánnak elérni, de mögöttük profitérdekek is meghúzódnak, éppen ezért tartalmukat sok 
esetben kétellyel fogadják a fogyasztók.

A társadalmi célú reklámtevékenységet (TCR) Hoffmanné (2000) a következőképpen definiálja: „különböző állami 

és társadalmi szervek és szervezetek közérdekű, illetőleg társadalompolitikai célok megvalósulását szolgáló kam-

pányokat folytatnak reklámmédiumok felhasználásával, például az egészséges életmód, a korszerű táplálkozás, 

az egészségnevelési, kulturális, környezetvédelmi, energiatakarékossági, balesetvédelmi, közlekedésbiztonsági, stb. 

célok megvalósítása érdekében.” Ide sorolható a politikai és a közérdekű reklámok, utóbbiak „közhasznú eszmék, 

gondolatok, üzenetek továbbításával az emberek bizonyos csoportjait pozitív magatartásra ösztönzik.” (Hoffmanné 

2000, 449.o.)
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A reklám a termék tulajdonságainak, illetve az elérni kívánt célcsoport sajátosságainak meg-
felelően többféle formát ölthet. Lehet:

1. terméket bemutató vagy életmód típusú (az áru funkcióit állítja középpontba, ill. termé-
ket használó célcsoportot mutatja be)

2. informatív vagy emocionális (a termék objektív jellemzőit, minőségét, árát emeli ki, ill. 
elvont jellemzőit, státuszt, természetességet)

3. önmagában megálló, vagy összehasonlító (márkanév említése nélküli összehasonlítás, 
ill. a konkurens termékkel)

4. bevezető vagy fenntartó (bevezetés stádiumában intenzív reklámozás, ill. jól ismert ter-
mék esetén emlékeztető reklámozás)

A reklám napjainkban jelentős szerepet tölt be. A környezetbarát termékek hirdetésével 
nemcsak élnek, hanem vissza is élnek. A visszaélések, a fogyasztók megtévesztésének 
megakadályozására megfogalmazták a környezetbarát reklámozás céljait és alapvető sza-
bályait. Célja a hiteles tájékoztatás:

• a környezet védelme érdekében történt lényeges lépésekről, 
• a termék előnyös környezeti jellemzőiről, 
• a termék pozitív környezeti egyensúlyáról, valamint 
• a termékekkel és alkotórészeikkel kapcsolatos előítéletek módosítása, a szóbeszédek 

korrekciója, téves információk megelőzése és pontosítása (Kerekes és Kindler 1997).

Banerjee és társai (1995) öt szempont szerint csoportosították a zöld reklámokat.

A reklám tulajdonságai:

• Reklámozó (gyártó, kereskedő, nonprofit) 
• Reklám tárgya (termék, szolgáltatás, vállalatimázs)
• Megjelenített karakterek (férfi, nő, gyermek, rajzfilm 

figura, állat, stb.)

Az appeal típusa:

• Zeitgeist (egyszerű állítás)
• Emocionális (félelem, bűntudat, humor, önbecsülés, 

lelkesedés)
• Racionális (pénzügyi előnyök: kupon, prémium, szub-

venció)
• Organikus (egészség, természet)
• A menedzsment zöld elkötelezettsége
• Ajánló (híresség, szakértő, átlagfogyasztó)
• Összehasonlító

Zöld-árnyalat:

• Felszínes
• Mérsékelt
• Mély

A reklám célja:

• Termék/szolgáltatás „zöldként” pozícionálása
• A vállalati imázs erősítése 
• Fogyasztói magatartás befolyásolása
• Támogatók toborzása

Az érintett környezeti probléma:

• Levegőszennyezés
• Vízszennyezés
• Föld – hulladékkérdés
• Állatvilág védelme
• Növényvilág védelme
• Több probléma együttese
• Általánosságban a Föld környezeti problémái

15. Táblázat: A zöld reklámok csoportosítása
Forrás: (Banerjee és társai 1995)
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Banerjee és társai (1995) szerint a zöld reklámok négyféle céllal készülhetnek (a célok közül 
három a termelői szférára vonatkozik, és csak az utolsó érinti a civil szervezeteket):

• A termék és/vagy szolgáltatás “zöldként” pozícionálása a környezetbarát jellemzők 
hangsúlyozásával, kiemelten bemutatva az alapanyagok és/vagy a termelési folyamat, a 
csomagolás, vagy pedig az egész termék környezetbarát jellege (Iyer és Banerjee 1993).

• A vállalati imázs erősítése, mely történhet filantróp tevékenységek (pl. környezetvédő 
csoportok vagy környezeti projektek anyagi támogatása), természetvédelmi tevékeny-
ségek (pl. természetvédelmi területek megvásárlása, gondozása), vagy pedig vállalaton 
belüli környezettudatos változtatások (pl. újrahasznosított alapanyagok felhasználásá-
nak növelése, a termelési folyamat, ill a termék és csomagolás környezetbarát átterve-
zése) hangsúlyozásával (Davis 1994). 

• A fogyasztói magatartás befolyásolása, melynek legfőbb célja gyártók és kereskedők 
esetén a vásárlásra való rábeszélés, nonprofit szervezetek esetében pedig valamely kör-
nyezetbarát magatartás gyakorlására való hajlandóság növelése és támogatók toborzása.

Thorson és társai (1995) a vállalati indíttatású zöld reklámokat vizsgálták, és azok négy cso-
portját határozták meg:

• Zöld termék. (A vállalat célja a környezetbarát módon pozícionált termék értékesítése.)
• Zöld csomagolás. (A cél a termék értékesítése, de fő érv a környezetbarát csomagolás.)
• „Mi ezt tesszük a környezetért!” (Alapvető cél a vállalat imázsának javítása, környezetba-

rát tevékenységeinek hangsúlyozásán keresztül.)
• Felszólító. (Ez a kategória is imázsjavításról szól, de a vállalat felszólítja a fogyasztót, 

hogy mit kellene tennie a környezet érdekében.)

Kutatások szerint az imázsreklámok pozitívabb attitűdöket eredményeztek (mind a termék, 
mind a vállalat, mind pedig a reklám iránt), mint a zöld termék és a zöld csomagolás típusú 
reklámok.

Carlson és társai (1993) a vállalati, termelői reklámok öt típusát különböztetik meg egymástól:

• Termékorientált: a termék környezetbarát tulajdonságaira fókuszál (“környezetbarát 
termék”)

• Folyamatorientált: a vállalati technológiák, termelési technikák illetve hulladékgazdálko-
dási folyamatok környezetbarát jellegét hangsúlyozza („a termék 20 %-ban újrahaszno-
sított alapanyagból készült”.

• Imázsorientált: a vállalat környezet iránti elkötelezettségére, illetve környezeti tevékenysé-
geire helyezi a hangsúlyt („elkötelezettek vagyunk az erdők megvédésével kapcsolatban”).

• Egy a vállalattal és tevékenységével kapcsolatos környezeti tény kijelentése, például: „A 
Föld esőerdő állománya másodpercenként 2 hektárral csökken.”

• Ezek kombinációja.
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Polonsky és társai (1997) négy országban végzett kutatásai eredményeik alapján azt állapítot-
ták meg, hogy a termék- és folyamatorientált reklámok mögött általában valódi környezeti vál-
toztatások húzódtak meg, míg az imázs- és „környezeti információ” típusú reklámok nagyobb 
részben csak kommunikációs fogásoknak bizonyultak. 

Dr. Kalas György, a Reflex Környezetvédő Egyesület egyik alapítója, környezetvédő, az ún. 
„hiteles” zöld reklámok szabályozott keretek közötti megjelenésének fontosságát emeli ki. 
A „hiteles” zöld reklámok ugyanis megbízhatóan segítik a fogyasztó tájékozódását, hogy 
vásárlásai során ökológiai szempontokat is figyelembe vegyen és célzottan keresse a kör-
nyezetbarát termékeket. Ezzel segítheti a környezettudatos fogyasztói réteg kialakulását, 
mely a vállalati környezettudatosságot hívhatja elő, ezáltal együttesen javítva a környezet 
állapotán. a környezet állapotát (Kalas György: Ökohanták).

3.5.4.2. Szponzorálás

A klasszikus reklámtevékenység mellett a környezetvédelmi célokat a szponzorálás is nagy-
mértékben szolgálhatja. A szponzorálásnak kettős előnye van: a vállalat miközben pénzét 
figyelemreméltó célokra költi, egyben népszerűsíti is magát. A környezetvédelem területén 
a legjellemzőbb a sport- és egészségvédelmi rendezvények, események szponzorálása. 
Gyorsütemű térhódítását bizonyítja, hogy - a Világ Természetvédelmi Alap (WWF) becslése 
szerint - a német vállalatok 1995-ben szponzori célú kiadásaiknak közel 10%-át már az öko-
sponsoring keretében használták fel, s a környezetvédelem a sport, a kultúra, az egészség-
ügy mögött - a negyedik legfrekventáltabb szponzori célterület lett. 

Az „öko-sponsoring” szakmai körökben is sokat vitatott téma. Nem kevés azoknak a száma, 
akik ebben csak egy alibi-tevékenységet látnak, melynek során a környezetre leginkább 
káros hatásokat zúdító vállalatok így próbálnak könnyíteni lelkiismeretükön. 

A szponzoráció által érintett mindkét félnek –szponzor és szponzorált– előnyös. A szponzor 
maga és termékei számára is további elismertséget vívhat ki. A szponzorált környezetvédel-
mi szervezet, program pedig nemcsak a számára juttatott támogatásból profitálhat, hanem 
abból is, hogy ezáltal neve, tevékenysége is ismertebb lehet a közvélemény előtt (Kósi-Valkó 
2006).

3.5.4.3. Környezetorientált PR, közönségkapcsolatok (public relations)

PR, közönségkapcsolatok azok a vállalati üzenetek, melyek nem a termék eladásával fog-
lalkoznak, hanem a belső kommunikációs rendszer fejlesztésével, valamint a vállalat image-
ének, arculatának alakítása révén tökéletes képet festenek a cégről minden véleményalkotó 
számára. A PR tevékenység folyamatos, magas színvonalú végzésére van szükség, mely 
keretében az alkalmazott technológia társadalmi elfogadottsága egyre inkább kulcskérdés, 
a belső PR munkával pedig folyamatosan biztosítani kell az alkalmazottak azonosulását a 
vállalat környezetvédelmi tevékenységével és környezeti magatartásuk fejlesztését.
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A társadalmi ügyek iránti fokozott érzékenység egy harmadik kommunikációs stratégia ki-
alakulásához vezetett, a „push” és a „pull” mellett, megjelent a „pass” stratégia. Ez olyan 
piacokon jelenik meg, amit nem a végfelhasználók határoznak meg, hanem más szereplők 
blokkolnak vagy védenek. A kormánypolitikusok, törvényhozók, szabályozók, pártok, aktivis-
ták vagy egyéb társadalmi csoportok kapuőrként viselkedhetnek. A PR szerepe egy olyan 
stratégia kidolgozása, amellyel lehetővé válik az áthaladás (pass) és a piacra lépés (Kukoda, 
1995).

A PR célközönsége és üzenetei a következők lehetnek:

• a vásárlók: „a vállalat megbízható minőségű, elérhető árú környezetbarát termékeivel 
törekszik a fogyasztói igények minél teljesebb kielégítésére” 

• a cég alkalmazottai, vezetői: „a vállalat megbecsüléssel övezi dolgozóit, tiszteletben tart-
ja érdekeiket és hosszútávon számít munkájukra” 

• a vállalat részvényesei, hitelezői: „a jól jövedelmező vállalakozás garantálja a befektetés 
megtérülését” 

• üzleti partnerek: „a cég minden szempontból megbízható, a vele való együttműködés 
szinte kockázatmentes” 

• ipari, iparági szervezetek: „a vállalat jó munkáltató, a dolgozó megelégedettsége az 
egyik leglényegesebb tényező számára” 

• a véleményformálók (pl. média, környezetvédelmi csoportok): „a felelős vállalati maga-
tartás révén a cég hozzájárul a fogyasztók környezeti tudatosságának növeléséhez” 

• a helyi közösségek, önkormányzatok: „a vállalat tevékenysége révén aktívan hozzájárul 
a település fejlesztéséhez” 

• szabályozó hatóságok, szervezetek (törvényhozás, kormányzati szféra): „a cég pontosan 
teljesíti vállalt kötelezettségeit, célja a jó kapcsolat fenntartása a szabályozókkal” 

• a tudomány és az oktatás: „a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri és alkalmazza a 
legújabb tudományos eredményeket, valamint résztvesz a környezeti nevelésben” 

• törvényhozó testületek: nemzeti, nemzetközi szervezetek egyaránt (Európai Unió): „a 
vállalat kész az együttműködésre a közös célok érdekében”(Kerekes és Kindler 1997).

A vállalatok környezeti PR-ja többféle előnyt is biztosít: amellett, hogy a cégek hozzájárulnak 
a környezet védelméhez a különböző projektek támogatásával, események hirdetésével és 
finanszírozásával, ezen alkalmak lehetőséget biztosítanak számukra, hogy reklámozzák új 
termékeiket, formálják image-üket, és jó viszonyt alakítsanak ki a szabályozó hatóságokkal, 
valamint üzleti kapcsolatokat építsenek ki.

A környezeti PR alkalmazásának gyakorlati példái:

• A vállalati környezetpolitika révén (pl: „Fizessen a szennyező” elv);
• A fogyasztók környezetvédelmi aktivitásának elősegítése; tájékoztatás és ösztönzés 

révén.
• Környezetvédelmi pályázatok benyújtása, díjak megpályázása; 
• Környezetvédelmi díjak alapítása, díjátadó ünnepségek támogatása; 
• Környezetvédelmi célkitűzésű projektek pénzügyi finanszírozása;
• Környezetvédő szervezetek támogatása, működésük segítése technikai felszerelések, 
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berendezések ajándékozásával; 
• Részvétel a környezeti nevelésben: könyvek publikációjának támogatása; 
• Sportesemények, egészségvédelmi rendezvények szervezése, támogatása; 
• Környezetvédelmi célú kutatások finanszírozása, tudományos konferenciák rendezése, 

támogatása;
• Emlékünnepségek, jubileumok támogatása (pl: Föld napja);
• Nyílt napok szervezése; 
• Környezetbarát termékek használata a mindennapi vállalati gyakorlatban, (pl: újra feldol-

gozott papírból készült borítékok).
A környezetorientált kommunikáció alapelveit a 7. számú melléklet tartalmazza.

3.6. Non-profi t marketing, társadalmi marketing, 
közösségi marketing

A környezeti, gazdasági és társadalmi változások eredményeképpen speciális marketingterü-
letek is megjelentek.
Az egyik ilyen terület a non-profit marketing, amit a nem nyereségorientált szevezetek alkal-
maznak, mely befolyásoló hatása révén a célcsoport magatartását a kitűzött irányba tereli. 
A non-profit szervezetek előnye ebből, hogy a fogyasztói elégedettséget növeli, így segíti a 
szervezetet a forrásszerzésben, a megkülönböztető versenyelőny definiálásában, és az igények 
felmérése, célok kitűzése, tervezés és megvalósítás révén ad egy működési keretet a szerve-
zet számára (Sargeant 2005).

A társadalmi marketing „a kereskedelmi marketing technológiák alkalmazása olyan programok 
elemzésére, tervezésére, lebonyolítására és értékelésére, amelyek meghatározott csoportok 
szándékolt viselkedésének megváltoztatását célozzák, az illető emberek személyes jóléte ér-
dekében és a társadalom javára” (Andreasen 1995). A társadalmi marketinget alapvetően az 
különbözteti meg a hagyományos marketingtől, hogy nem közvetlen emberi szükségletekre 
koncentrál, hanem hosszú távú előnyökkel kecsegtet. Közvetlenül nem megtapasztalható ked-
vező következményeket ígér, például a környezet állapotának javulása, egészségmegőrzés 
terén.

A közösségi marketing a marketing tevékenység egy speciális területe, ahol az együttműkö-
désben résztvevők termékeikkel nem önállóan jelennek meg a külföldi és a belföldi piacon, 
hanem együttesen, egyöntetű arculattal lépnek fel, így segítve a termékeik piacra jutását és 
sikerét (Gaál 2003). Számos nemzetközi példa adódik a közösségi famarketing alkalmazására, 
amely a fával szembeni negatív publicitás ellensúlyozására, a fa előnyös tulajdonságainak a 
fogyasztók fejében való tudatosítására, ismertetésére jött létre. A közösségi famarketing szer-
vezetek országonként eltérő helyzetekből és tartalommal indultak. 
Példaként néhány ilyen szervezet: az osztrák ProHolz, a német Holzabsatzfonds, a sváj-
ci LignumHolzwirtschaft Schweiz, a belga Belgian Wood Forum, a francia CNDB Bois-
construction, a holland Centrum-Hout, az ír Wood Marketing Federation, az angol Wood for 
Good, a norvég TreFocus, a finn Forest.fi, a kanadai BC Wood, az USA-ban a Forest Products 
Society, az American Forest & Paper Association és a QUALTIM.
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Háborúk

Háromszor annyi ember esett áldozatul a századunkban lezajlott háborúkban, mint amennyi 
Krisztus születésétől a XX. századig.
Hogyan kapcsolódik mindez a globális környezeti problémákhoz? Egyrészt, a háborúk köz-
vetlen környezetkárosító hatással járnak, légszennyezés stb., másrészt a nyolcvanas évek-
ben évente közel 1 milliárd dollárt költöttek fegyverkezésre, amely elegendő lett volna bár-
mely globális probléma megoldására. 

Élelmiszerválság

Az élelmiszerválságot két tényező jellemzi napjainkban: a túltermelés és a hiány. 

Ez a riasztó mértékű éhezés olyan fél évszázad után következett be, amelynek során a világ 
élelmiszertermelése közel megháromszorozódott. A világ népességének fele a rossz táplálko-
zás hatásaitól szenved és a betegségek fele is a rossz táplálkozással hozható összefüggésbe!

1. Számú melléklet: 
A földet veszélyeztető globális környezeti problémák

16. táblázat : Helytelen táplálkozás fajtái, hatásai, valamint az érintettek száma
Forrás: Gardner – Halweil, 1999

17. táblázat :Táplálkozás és betegségek összefüggései
Forrás: Gardner – Halweil, 1999

Fajta Étrendi hatás Érintettek száma a 
világon (Mrd fő)

Éhezés Kalória és fehérje hiány 1,2

Mikrotápanyag hiány Vitaminok és nyomelemek hiánya 2,0

Túlfogyasztás Vitamin és nyomelem hiány 1.2

Betegség Táplálkozás megváltoztatásával
megelőzhető esetek aránya (%)

Rák 30-40

Szív koszorúér 17-25

Gyermekkori vakság 25-50

Időskori cukorbaj 64-74

Mellékletek
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Mellékletek

18.táblázat: A Föld népességének alakulása
Forrás: saját szerkesztés Sántha 1996 és PBS 2002 nyomán.

A korábbi pesszimista jóslatok ellenére a nagy ázsiai országok, Kína és India meg tudtak 
birkózni a népességük robbanása következtében megnövekvő élelmiszerigényeikkel. 
A jövő azonban nem látszik biztosítottnak. Az élelmiszerforrások kimerülésének egyik jele 
például, hogy tetőzött a halászat teljesítménye. Olyan jelentős fajták, mint a tonhal és a tőke-
hal a veszélyeztetett fajok vörös listáján szerepelnek (Karavellas 2000).

Nyilvánvaló tehát, hogy az élelmiszerválság és a túlnépesedés egymástól elválaszthatatlan 
problémák.

Túlnépesedés

A népességnövekedés és a környezet kapcsolatának vizsgálatával foglalkozott a XVIII-XIX. 
század fordulóján Robert Thomas Malthus angol közgazdász. Malthus álláspontja szerint a 
Föld népessége, ha növekedésében nincs gátolva, minden 25 évben megkétszereződik (1; 
2; 4; 8; 16; 32), vagyis mértani haladvány szerint nő, miközben az élelmiszerek termelése a 
számtani haladvány szerint változik (1; 2; 3; 4; 5; 6). 

Év/időszak Lakosság (fő)
Jégkorszak 4 millió

Róma bukása 350 millió

XVI. század 450 millió

1830 1 Mrd

1925 2 Mrd

1954 3 Mrd

1974 4 Mrd

1987 5 Mrd

2000 6 Mrd

2040 10 Mrd

V
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A Föld népessége jelenleg két részre osztható népesedési szempontból, az egyiknél a né-
pesség növekedési aránya még az 1%-ot sem éri el (gazdaságilag fejlett régiók), a másikban 
(fejlődő országok), 2,2% körüli. A kilencvenes években a malthusianus gondolatok tovább 
bővültek, mert az élelmiszerhiányon túl megjelentek egyéb környezeti problémák is, ame-
lyek a túlnépesedés következményei (környezetszennyezés, erdők irtása, fajok kipusztulá-
sa). Vagyis a túlnépesedés és a környezet gyors ütemű leromlása egymással összefüggő 
problémák.

Környezet leromlása

Anyag- és energiaválság
A természeti erőforrások részben vagy egészben kívül esnek a közgazdasági értékelésen, 
mert létrejöttük nem gazdasági tevékenység eredménye, ez leértékelésükhöz illetve túlzott 
használatukhoz vezetett. Az erőforrásoknak időbeli hasznosság szerint két csoportjuk van:

1. Kimerülő erőforrások
2. Folyamatosan rendelkezésre álló erőforrások, amelyek lehetnek:

• Megújuló erőforrások, amelyek gyakorlatilag korlátlanul állnak rendelkezésre,
• Megújítható erőforrások, amelyeknél a megújulás csak emberi beavatkozással va-

lósítható meg. 

Az iparban használt nyersanyagok többsége a kimerülő erőforrások közé tartozik.

A nyersanyagok széles körű felhasználása összefügg a természettudományok rohamos fej-
lődésével és az ennek nyomában kibontakozó ipari forradalmakkal. A tendencia lényege a 
nyersanyagok egyre nagyobb mértékű kiaknázása: a réz és cink kitermelése 7.300-szorosa 
az 1800-as értéknek, a vas kitermelése pedig 22.000-szer több mint 1700-ban volt.

Energiaforrás 1900 M.t olaj 
egyenérték 

% 1997 M.t olaj 
egyenérték

%

Szén 501 55 2122 22

Kőolaj 18 2 2940 30

Földgáz 9 1 2173 23

Atomenergia 0 0 579 6

Megújuló (szél, nap) 383 42 1833 19

Összesen 911 100 9647 100

19. táblázat: A világ energiafogyasztása
Forrás: Flavin- Dunn, 1999
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Egy átlagos ember életműködésének fenntartásához szükséges energiafogyasztása évi 150 
m3 földgáz energiájának felel meg, de valójában ennek 14-szeresét használjuk fel (Shoot 
Uiterkamp, 2000). 1950 és 1970 között a felhasznált energia mennyisége évi 5%-kal nőtt, 
ezután csökkent a növekedési ráta és 1993-ra a világ energiafogyasztása 1,5-szerese lett az 
1973. évinek, és 8-szorosa az 1950. évinek (UN, 1997). Az egyes országok átlagos energia-
fogyasztása között óriási különbségek vannak, pl. egy négytagú, autóval rendelkező magyar 
család energiafogyasztása megegyezik egy kisebb afrikai falu felhasználásával…
Világszerte a fosszilis tüzelőanyagok szolgáltatják az energiaszükséglet 75%-át. Magyaror-
szágon 2009-ben a zöld energia felhasználás 7,3 %, melyet 2020-ra 13 %-ra kell növelni. 
A kőolaj pillanatnyilag pótolhatatlanak látszik, bár már az összes kitermelhető kőolajkészlet 
fele elfogyott. Még 1000 milliárd hordó termelhető ki. A hetvenes évek olajválsága óta a világ 
szénfogyasztása 30 %-kal nőtt. Növekvő szénhasználat hatására 1970 és 1990 között a 
világ szénkibocsátása megduplázódott. A fejlett ipari országok 1950 óta a szénkibocsátás 
76%-áért felelősek, az utóbbi években azonban a fejlődő országok kibocsátása is jelentősen 
növekedett az iparosítás miatt. A fosszilis energiahordozók között nagy különbségek vannak 
a környezetre gyakorolt hatásuk alapján. A kőolaj 17, a földgáz 43%-kal kevesebb szenet 
tartalmaz egy energiaegységre vonatkoztatva, mint a szén. Az energiaválság és a légköri 
problémák megoldása csak együtt lehetséges.

Légkör változása

Üvegházhatás fokozódása, globális felmelegedés, sivatagosodás, tengerszint emelkedés, 
savas esők… 
A fenyegető változások oka, hogy természeti tényezők mellé az ember is belépett az éghaj-
latot átalakító tényezők sorába azzal, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációját jelen-
tősen megváltoztatta a légkörben, ami a légkör alsó rétegeiben energiatöbblettel jár, azaz 
melegedést okoz. A legfontosabb üvegházhatású gázok és keletkezésük forrása:

• Szén-dioxid: fosszilis tüzelőanyagok, pl.: szén égetésével vagy erdők irtásával,
• Kén-dioxid: fosszilis tüzelőanyagok égetése során,
• Nitrogén-oxidok: közlekedés és nitrogéntrágyázás hatására,
• Metán: mezőgazdasági tevékenységek során,
• Halogénezett szénhidrogének (CFC): hűtőközegek hatására jutnak a légkörbe. 

Érték CO2 CH4 CFC-11 CFC-12 N2O
Iparosodás előtt 280 ppmv 0,7 ppmv 0 0 275 ppbv

Jelenlegi 358 ppmv 1,72 ppmv 280 pptv 484 Pptv 312 ppbv

Évi növekedés 1,8 ppmv 0,015 ppmv 9,5 ppbv 17 Pptv 0,8 ppbv

20. táblázat : Üvegházhatású gázok ember tevékenység hatására bekövetkezett koncentrációváltozása 
Forrás: Nánási, 1999
ppmv- részecskeszám milliónként; ppbv- részecskeszám Mrd-onként; pptv- részecskeszám trilliárdonként
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Mennyiségileg a legjelentősebb üvegházhatású gáz a szén-dioxid, az antropogén (emberi) 
eredetű kibocsátás csak 4%-a az összes szén-dioxid kibocsátásnak. A gondot nem a meny-
nyiség, hanem az egyensúly felborulása okozza.
A halogénezett szénhidrogének légköri koncentrációja jóval kisebb, mint a szén-dioxidé, de 
pl. a freon-11 molekula 12.000-szer intenzívebben fokozza az üvegházhatást, mint a szén-
dioxid.

Éghajlatváltozás

Az üvegházhatású gázok koncentrációjának emelkedésének hatására 0,3-0,7 Celsius fokkal 
emelkedett az átlagos hőmérséklet az utóbbi évszázadban. A globális felmelegedés hatására 
valószínűleg megemelkedik a tengerszint. Már a tengerszint két méteres emelkedése belát-
hatatlan következményekkel járhat:

• Maldív-szigetek 177.000 lakosát, valamint a Csendes-óceán számos atollját teljesen 
elöntené a víz.

• Banglades, Egyiptom, Kína elveszítené termőterületének nagy részét.

Savas esők

A savas esők kialakulása az egész Földet érintő probléma. A savasodást előidéző anyagok 
elsősorban a kén-dioxid és a nitrogén-oxidok. A savas eső kilométereken keresztül utazhat 
a szelekkel, így térben nem mindig kötődik a szennyezés forrásához. Az esővíz pH értéke 
5,6 körüli, Magyarországon 4,5, de Európa más országaiban előfordul 3-4 közötti érték is. 
Legveszélyeztetettebb terület: Skandináv országok és Kanada. A sav rombolja a növényi 
szöveteket, így a savas eső közvetlen oka az erdők pusztulásának. 

Erdők pusztulása

A Földet valaha borító erdőknek majdnem a fele elpusztult már. Ma az erdők a világ földte-
rületének 25%-át foglalják el, mintegy 3,6 milliárd ha-t. Az erdőterület egy főre jutó átlaga a 
világon 6300m2. Magyarországon 1800m2. 

Az erdőállomány csaknem 60%-a mindössze a következő hét ország területét borítja: 
Oroszország, Brazília, Kanada, USA, Kína, Kongói Demokratikus Köztársaság.

A legutóbbi időkig a legnagyobb erdőveszteség a mérsékelt övi területeken következett be, 
az utóbbi 30-40 évben azonban a trópusokon a legnagyobb mértékű az erdőirtás. Évente 
14 millió ha erdőt vágnak ki, és ennek mintegy 90%-át a trópusokon. Ennek ellenére a mai 
erdőségek több mint fele ott található (Brazíliában van a világ erdőállományának 16%-a).

A világon az ipari célra évente kitermelt fa - 3,4 milliárd m3 faanyag - 50%-át a népesség-
nek az a 20%-a használja fel, amely Nyugat-Európában, Japánban és az USA-ban él. A 
kitermelt fa felét tüzelőanyagként használják fel. A fejlődő országokban az emberek 70%-a 
használ tűzifát, vagyis számukra ez az alapvető energiaforrás. A papírfogyasztás nagyobb 
ütemben növekszik, mint bármely más erdei termék fogyasztása. Ma a világon ötször annyi 
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papírt használnak fel, mint 1950-ben. A termelt papír 2/3-ad részét ősfából állítják elő, 4 
%-át egyéb anyagból és maradékot hulladékpapírból. A papírtermelés több mint 70%-át a 
népesség előbb említett 20 %-a használja fel. Ma a világon az egy főre jutó papírfelhaszná-
lás 46 kg, az USA átlaga 320 kg/fő, míg Indiáé csak 3 kg. Magyarországon az egy főre eső 
éves papírfogyasztás 120 m2  erdő termését jelenti. (Szigeti 2002)

Az erdő számos élőlény természetes élőhelyét jelenti a világon, ezért az erdők pusztulása és 
a biodiverzitás csökkenése egymástól elválaszthatatlan problémák. 

Biodiverzitás csökkenése

Az állatok és növények évmilliók alatt alakultak ki és tették alkalmassá a Földet a mai életfor-
mák számára. Az ökoszisztéma állandó változásban van, új fajokat hoz létre az evolúció, míg 
mások a megváltozott körülmények között kipusztulnak. Egy faj átlagos élettartama a Földön 
5 millió év, a kipusztulás az emberi tevékenység hatására egyre gyorsabb ütemű. Edward O. 
Wilson harvardi biológus számításai szerint az ökoszisztémák gazdagsága, évente minimum 
50.000 fajjal szegényedik, amelyeknek a nagy részét még nem is ismertük. Ha csökken 
a biodiverzitás, kevesebb természetes anyag áll majd rendelkezésünkre, ezzel potenciális 
élelmiszerek, gyógyszerek alapanyaga veszik el, visszavonhatatlanul. A biodiverzitás csök-
kenése járványok terjedésétis elősegítheti, és talán a legnagyobb veszély a mezőgazdasági 
termelést fenyegeti az eltűnő fajok miatt (Callahan 1996). Az elmúlt évtizedben nagyarányú 
kipusztulás kezdődött meg a kétéltűek között, talán azért, mert ezek a fajok a környezet-
változásra legérzékenyebben reagáló ún. bioindikátorok. Legveszélyeztetettebbek azok az 
ökoszisztémák, amelyeknek csak nagyon kis része maradt meg természetes körülmények 
között. Ilyenek:

• Korallzátonyok (felmelegedő tengerekben kifehérednek)
• Mérsékelt övi erdők,
• Óceáni szigetek.

Számszerűen, a legtöbb faj a trópusokon él, ezért az itt történő erdőirtás a fajok számának 
csökkenése szempontjából is katasztrofális következményekkel jár.

Összegzés: a problémákat két szempontból tekinthetjük globálisnak: minden országra kiter-
jed, és az egyes problémák egymással összefüggésben jelentkeznek.
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2. Számú melléklet: 
A környezeti hatások mérési módszerei
Számos jele van annak, hogy az emberiség túlzott ütemben zsákmányolja ki környezetét. 
Az emberiség környezetre gyakorolt hatása mérhető, melynek mérésére többféle módszert 
találtak ki.

Ökológiai lábnyom

Ez a kalkuláció minden emberi tevékenységeket azzal a területnagysággal jellemezi, amek-
kora földet el kell vennünk a természettől a tevékenység elvégzéséhez és az ártalmak kö-
zömbösítéséhez. A legismertebb az ökológiai lábnyom meghatározás az, amely azt a föld- és 
vízterületet jelenti, amelyre egy meghatározott emberi népesség és életszínvonal végtelen 
ideig való eltartásához lenne szükség. A XX. század elején a nyugati társadalmak lakója 1 
ha-os lábnyomot hagyott  a Földön, de akkor még fejenként 5,6 ha állt rendelkezésre. A XX. 
század közepére ez úgy módosult, hogy 2 ha-t foglalt el és 3 állt rendelkezésre.

Terület Népesség
(millió fő)

Ökológiai
lábnyom (ha/fő)

Ökológiai többlet/
hiány (ha/fő)

Világ 5687,1 2,2 -0,3

Ausztrália 17,9 9,4 +3,5

Belgium 10,5 5,1 -3,4

Brazília 159,0 3,6 +5,6

Csehország 10,3 3,9 -1,4

Finnország 5,1 5,8 +4,1

Hollandia 15,5 5,6 -4,1

Kanada 29,4 7,2 +5,1

Kína 1220,2 1,4 -0,8

Korea 44,9 3,7 -3,2

Lengyelország 38,6 3,9 -1,9

Magyarország 10,5 3,1 -0,5

Németország 81,6 4,6 -2,8

Norvégia 4,3 5,5 -0,1

Svájc 7,2 4,6 -2,9

UK 58,3 4,6 -3,0

Oroszország 148,5 4,6 -0,4

Új Zéland 3,6 6,5 +9,4

USA 267,1 9,6 -4,1

21. táblázat: Ökológiai lábnyom 
Forrás: Náray-Szabó (2006)
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Az EU átlaga 6,28 ha/fő, ami két és félszerese a világátlagnak és Finnország kivételével 
jelentősen, akár több mint másfélszer nagyobb, mint a rendelkezésre álló terület.
Az ökológiai lábnyom növelése nem fizikai földszerzéssel történik, hanem más területek erő-
forrásainak felhasználásával, vagyis az importtal.

Új típusú mutatók

A fenntartható fejlődés riói alapelveinek elfogadása után az ENSZ Fenntartható Fejlődés 
Bizottsága elhatározta, hogy kidolgozza a fenntartható fejlődés mozgatórugóit. Az eredmé-
nyeket a „Kék Könyvben” tették közzé. Ezeket a mutatókat folyamatosan továbbfejlesztik, 
hibáikat igyekeznek kiküszöbölni:

• Net Economic Welfare (Nettó Gazdasági Jólét) NEW= GNI + háztartási, szabadidős 
tevékenység – környezetszennyezés stb. 

• Index of Sustainable Economic Welfare (Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe) ISEW: 
beépítették a hosszú távú környezetszennyezést és a fogyasztási különbségeket is, ki-
indulás pontja a GDP.(NEW továbbfejlesztése)

• Genuine Progress Indicator (Valódi Fejlődés Mutató) GPI: GDP+/- jövedelem-eloszlás, 
társadalmi, ökológiai hasznok, költségek. (ISEW továbbfejlesztése).

Mindegyik mutató flow, azaz folyamat jellegű (Kerekes, Szlávik 2003).
Még a GPI sem tekinthető átfogó mutatónak, mert nem veszi figyelembe:

• a biológiai diverzitás csökkenését,
• a munkahelyi környezet értékét,
• a fekete gazdaságot stb.

A számbavétel pontossága nem kielégítő, pl.: környezeti károk értékének meghatározásá-
nál, különösen helyi szinten a statisztikai adatok hiányoznak, így az új mutatók egyelőre elvi 
lehetőséget jelentenek. A környezetpolitikai gyakorlat az externáliák kezelésében ért el je-
lentős fejlődést, az adórendszer átalakításával. Ezzel az SNA rendszer mutatóiba építi be 
az externális hatásokat „greening the national accounts”. 1993-ban az ENSZ Statisztikai 
Osztálya, az UNSTAD (United Nations Statistical Division) felülvizsgálta a nemzeti elszá-
molások rendszerét, és a hagyományos elszámolások mellett létrehozott egy olyan „kísérő 
elszámolásokból” (satellite accounts) álló rendszert, mely az SNA makromutatóinak környe-
zeti érzékenységét volt hivatva növelni. Ez az új adatcsoport kapta az „Integrated System of 
Economic and Environmental Accounts” (SEEA) nevet (idézi: Szigeti 2002.)

A fenntartható fejlődés a tényleges fejlődést jelenti a társadalom számára, mérése számos 
akadályba ütközik, de megvalósítása általános igénnyé vált. 
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3. Számú melléklet: 
A vállalati környezeti menedzsment alapelvei 

A vállalati környezetmenedzsment alapelvei szerint csak egy dinamikus, változtatásokra 
képes vállalkozás tud környezetet kevésbé terhelő gazdasági fejlesztést megvalósítani és 
ehhez a kihíváshoz a szükséges vállalati technikai és pénzügyi erőforrásokat előteremteni. 
A vállalatok egyéni és szektorális szintű kezdeményezéseinek ugyancsak döntő jelentősé-
ge van a gazdaság környezeti teljesítményének javításában. Csak meghatározott, önkénte-
sen vállalt menedzsment-praktikák alkalmazása teszi lehetővé a bevezetett intézkedések 
eredményességének mérhető formában történő megjelenítését és nyilvánosságra hozását. 
A környezeti menedzsment általánosan elfogadott alapelveit a következőkben foglalhatjuk 
össze:

1. A környezet védelme vállalati prioritás. A megfelelő környezeti menedzsment meghatá-
rozó feltétele a vállalat fenntartható fejlődésének.

2. Integrált menedzsment.  Minden üzleti tevékenységben érvényesíteni kell a környezet-
védelmi programokat és környezetbarát gyakorlatot.

3. Folytonos fejlődés, tökéletesítés. A környezeti politikának számításba kell venni a tech-
nika fejlődését, a tudomány állását, fogyasztók igényeit és a környezetvédelmi jogi sza-
bályokat, a vállalati image folyamatos javítása érdekében.

4. Az alkalmazottak folyamatos képzése, a környezet iránti kellő felelősség és a környezet 
védelme iránti elkötelezettség érdekében.

5. A projektek előzetes környezeti szempontú értékelése. A környezeti hatást minden új 
tevékenység, projekt megkezdése előtt értékelni kell.

6. Környezetbarát termékek és szolgáltatások kifejlesztése, amelynek nincs káros kör-
nyezeti hatása, biztonságosak, energia felhasználásuk hatékony, recirkulálhatók vagy 
biztonságosan hulladéktárolóban helyezhetők.

7. A környezetkímélő használatot támogató fogyasztói tanácsadás az áru használatát, 
szállítását, tárolását és a hulladék ártalmatlan elhelyezését illetően.

8. A környezeti szempontokat már a létesítmény és a tevékenység tervezésekor érvénye-
síteni kell. Hatékony energia – és nyersanyag-felhasználás a kedvezőtlen környezeti 
hatások és a hulladék keletkezésének minimalizálása, végleges hulladékok biztonságos 
és szakszerű ártalmatlanítása.

9. A környezeti menedzsmentet kutatások támasztják alá. A felelős vállalati menedzsment 
megrendelője olyan kutatásoknak, melyek felhasználásával minimalizálható az alap-
anyagok felhasználása, és csökkenthető a termékek előállítása során keletkezett káros 
emissziók mennyisége.

10. A szennyezés megelőzését szolgáló megközelítés. A kor műszaki és tudományos szint-
jén összhangba kell hozni a gyártást, a termékeket, szolgáltatásokat és azok marketing-
jét úgy, hogy megakadályozható legyen a környezet degradálódása.

11. A környezeti menedzsment figyel a vevőkre és a szállítókra is. A menedzsment célja, 
hogy elveit a vevői és szállítói is elfogadják és alkalmazzák annak érdekében, hogy a 
partnerek környezeti teljesítménye összhangba kerüljön a vállalat gyakorlatával.

12. Az üzemzavarok és balesetek következményeinek elhárítására való készenlét. Veszély-
elhárító tervek, rendszerek és intézmények kifejlesztése és működtetése.
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13. A technológiai transzfer előmozdítása annak érdekében, hogy a környezetbarát techno-
lógiák és vezetési módszerek elterjedjenek az ipari és közösségi ágazatokban.

14. Közreműködés az össztársadalmi erőfeszítésekben, a környezeti tudat fejlődésének 
elősegítése érdekében.

15. Nyitottság a környezeti problémákra. Erősíteni kell a nyitottságot és a párbeszédet a 
környezetvédelmi szervezetekkel és a lakossággal.

16. Tájékozottság és tájékoztatás: A menedzsment rendszeres feladata a környezeti állapot 
mérése, a tények értékelése és összevetése a követelményekkel. A menedzsment kö-
teles tájékoztatni az alkalmazottakat, a hatóságokat, a részvényeseket és a lakosságot 
tevékenysége környezeti hatásairól. (North, Klaus 1992., idézi: Kerekes és Kindler 1997)
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4. Számú melléklet:
A vállalati offenzív környezeti menedzsment jellemzői

OFFENZÍV KÖRNYEZETI MENEDZSMENT

KÖRNYEZETTERHELÉS 

FOLYAMATOS 

CSÖKKENTÉSE

A SZIGORODÓ 

KÖRNYEZETI 

KÖVETELMÉNYEK 

TÚLTELJESÍTÉSE

EREDMÉNYNÖVE-

LŐ INTÉZKEDÉSEK

• Folyamatos technoógiai 
innováció

• Elsőnek lenni az 
iparban

• Integrált, átfogó kör-
nyezeti szemlélet

• Monitoringhoz kapcsolt 
szabályozástechnika

• Stratégiai szerepkörű 
környezeti menedzs-
ment szervezet

• Környezettudatos 
szállítói kapcsolatok

• Saját K+F, tanácsadók 
bevonása

• A környezeti elemek 
igénybevételének 
optimálása

• Az életciklust a 
„bölcsőtől a bölcsőig” 
terjedően szemlélik

• A szennyező anyag 
kelet-kezésének el-
kerülése a cél

• Környezetbarát ter-
mékfejlesztés

• Környezetbarát tech-
nológiák fejlesztése és 
adaptálása

• A környezeti kihívás 
üzleti előny

• A megelőzés a cél, a 
megelőzés kifi zetődő

• A konfl iktusok segítik 
megoldani a problé-
mákat

• Pozitív környezeti 
image kialakítása és 
megőrzése

KÜLSŐ 

TÁMOGATÁSOK 

KIHASZNÁLÁSA

• Gyorsított amortizáció
• Környezetvédelmi 

hitelkedvezmények 
igénybevétele

• Nemzetközi K+F kap-
csolatok, lehetőségek 
kihasználása

POZITÍV KÖRNYEZETI 

KOMMUNIKÁCIÓ

20. ábra: Az offenzív menedzsment  
Forrás: Kerekes és Kindler 1997
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5. Számú melléklet:
A vállalati defenzív környezeti menedzsment

DEFENZÍV KÖRNYEZETI MENEDZSMENT

KÖRNYEZETET 

TERHELŐ VÁLLALATI 

MAGATARTÁS

A SZIGORODÓ 

KÖRNYEZETI NORMÁK 

KÖVETÉSE

A TERMÉKEK 

ÉS A TERMELÉS 

VÁLTOZTATÁSA 

NÉLKÜL

• Vállalati, üzemi meg-
szorító intézkedések

• A termelés visszafo-
gása

• A környezeti követel-
mények rendszeres 
vagy eseti megsértése

• Engedmények és 
kibúvók keresése, 
a követelmények 
érvényesítésének 
késleltetésével

• A környezeti 
követelményeket a 
környezetet tovább 
terhelő helyettesítések-
kel teljesítik

• Reaktív
• Konfl iktust kerülő 

magatartás
• A problémák eltus-

solása, permanens 
válságmenedzsment

• Technokrata személet

A TERMELÉS ÉS A 

TERMÉKEK MEG-

VÁLTOZTATÁSÁVAL

• A tevékenység meg-
szüntetése

• A felhasznált anyagok 
megváltoztatása

• „Csővégi”, 
utánkapcsolt környe-
zetvédelem

• Hulladék ártalmatlanítás
• Telephely változtatása

NEGATÍV KÖRNYEZETI 

KOMMUNIKÁCIÓ

21. ábra: A defenzív menedzsment
Forrás: Kerekes és Kindler 1997
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Forrás Kutatás 
helye, 
ideje, 
minta

Kutatási 
cél

Függő
változók

Független 
változók

Fontosabb
eredmények

Alwitt és 
Berger 
(1993)

Kanada, 
n=134 
egyetemi 
hallgatók

Hogyan 
befolyásolja 
az attitűdök 
értéke és 
erőssége a 
vásárlói ma-
gatartást?

Egyenként 
csomagolt ter-
mékekkel kap-
csolatos vásárlói 
magatartás.

Egyenként 
csomagolt 
termékekkel 
szembeni attitű-
dök, környezettel 
szembeni attitű-
dök, az attitűdök 
erőssége.

A vásárlási szándékra hat: az 
attitűdök erőssége, az egyen-
ként csomagolt termékekkel 
kapcsolatos attitűdök és az 
attitűdök elérhetősége.

Blend és 
Ravenswaay 
(1999)

1997-98, 
USA 1453 
fős véletlen 
minta, 
n=893 fő

Ökocímkével 
ellátott alma 
iránti keres-
letre ható 
tényezők 
bemutatása.

Ökocímkével 
ellátott alma 
iránti kereslet 
nagysága

Ár, helyettesítő 
termék (nem 
címkézett alma) 
ára, címke 
típusa, tanú-
sító szervezet, 
demográfia: 
nem, jövedelem, 
iskolázottság, 
életkor.

A címkézett alma iránti 
kereslet nagysága függ: ár 
(-), címkézetlen alma ára, 
vásárlás hónapja, nem (nők), 
iskolázottság. Az iskolázottság 
növekedésével nő a vásárlási 
hajlandóság de csökken a 
vásárolt mennyiség. Nem függ 
viszont a címke típusától és a 
tanúsító szervezettől.

Chan és Lau 
(2000)

Kína, 
Peking és 
Guangzhou, 
300 fős vé-
letlen minta, 
n=274 fő:

Környezetba-
rát vásárlások 
gyakoriságát 
befolyásoló 
tényezők 
vizsgálata.

Környezetbarát 
termékek iránti 
vásárlási szán-
dék és aktuális 
környezetbarát 
vásárlások

Ember-termé-
szet orientáció, 
környezet iránti 
érzelmi érintett-
ség, ökológiai 
tudás

A tradicionális kínai ember-ter-
mészet viszony pozitív érzelmi 
érintettséghez vezet. A pozitív 
érzelmi érintettség és a ma-
gasabb szintű ökológiai tudás 
erősebb „zöld” vásárlási szán-
dékot eredményez, ez pedig 
több aktuális „zöld” vásárlást 
generál. (Lásd 40. ábra)

Henion 
és Társai 
(1981)

USA, 
n=110 fő, 
vásárlóhelyi 
megkérde-
zés

Mosószerek 
alacsony 
foszfáttar-
talmának 
fontossága 
a környezet-
tudatos és a 
nem környe-
zettudatos 
fogyasztók 
számára.

Három termék-
tulajdonság 
egymáshoz 
viszonyított fon-
tossága (trade- 
off-ok): 

• ár
• minőség
• mosóhatás 
• foszfáttartalo m

Környezettuda-
tosság jelzők (A 
Kinnear és társai 
(1974) által 
kifejlesztett Öko-
lógiai Törődés 
Index, melynek 
két dimenziója 
az attitűdök 
és a vásárlási 
magatartás), 
demográfiai 
jellemzők

Mind a környezettudatos 
mind a nem környezettu-
datos fogyasztók számára 
az alacsony foszfáttartalom 
értékesebb, mint a magas. A 
környezettudatos fogyasztó-
kat jobban zavarja a magas 
foszfáttartalom, és nekik 
hasznosabb az alacsony. Az 
rosszabb mosóhatás és a 
magasabb ár kevésbé zavarja a 
környezettudatos fogyasztókat, 
és számukra a jobb mosóhatás 
és az alacsonyabb ár kevésbé 
hasznos.

6. Számú melléklet:
Környezettudatos vásárlói magatartással
kapcsolatos nemzetközi kutatások  
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Forrás Kutatás 
helye, 
ideje, 
minta

Kutatási 
cél

Függő
változók

Független 
változók

Fontosabb
eredmények

Loureiro 
és Társai 
(2002)

2000, USA, 
vásárlóhelyi 
megkérde-
zés, n=285

Ökocímkével 
ellátott alma 
iránti fizetési 
hajlandóság 
bemutatása

Ökocímkével 
ellátott alma 
iránti fizetési 
hajlandóság

Környezettel 
és élelmiszer-
biztonsággal 
kapcsolatos 
attitűdök, minő-
ség, demográfiai 
jellemzők

A fizetési hajlandóságot a 
nem (nők), a 18 év alatti 
gyermek(ek) megléte (+), a 
környezettel és élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos 
attitűdök és a címkézett alma 
észlelt minősége befolyásolja. 
A jövedelem nagyságának és 
az életkornak nincs szignifikáns 
hatása.

Moon és tár-
sai (2002)

1994, Berlin, 
2773 fős 
reprezen-
tatív minta, 
n=525 fő

A környe-
zetbarát 
termelési 
gyakor-
latokkal 
kapcsolatos 
attitűdöket 
meghatározó 
változók 
feltárása

Környezetbarát 
módon előállított 
mezőgazdasági 
termékért való 
fizetési hajlandó-
ság (WTP)

Élelmiszerbiz-
tonságért való 
aggodalom foka, 
demográfia: jö-
vedelem, életkor, 
iskolázottság, 
nem, családi 
állapot, lakóhely 
(korábbi Ny/K 
Berlin).

Az életkor (-), a lakóhely (Ny. 
Berlin +) és az élelmiszerbiz-
tonsággal való törődés (+) 
szignifikáns hatással van a 
WTP-re. A többi változónak 
nincs hatása.

Schlegel-
milch és 
társai (1996)

2 minta: 
Nagy- Bri-
tannia, 
19-21 éves 
egyetemi 
hallgatók, 
n=160 fő 
Nagy-Bri-
tannia, vé-
letlen minta, 
n=600 fő

A környezet-
barát vásár-
lásokra ható 
tényezők 
bemutatása

Környezetbarát 
vásárlások: 
környezetbarát 
termékek előny-
be részesítése 
általánosságban; 
állatkísérletek 
segítségével 
készült termékek 
elutasítá-
sa; reciklált 
papír termékek, 
környezetba-
rát mosószer, 
biozöldség és 
-gyümölcs, ózon-
barát aeroszol 
vásárlása.

Tudás, attitűdök, 
szelektív 
hulladékgyűjtő 
magatartás, poli-
tikai aktivitás.

A környezetbarát vásárlások 
gyakoriságára az attitűdök 
vannak a legnagyobb hatással 
(zöld vásárlások általában, 
újrahasznosított papírtermé-
kek, állatkísérletek elutasí-
tása, (ózonbarát aeroszolok). 
Második legnagyobb hatása a 
politikai akcióknak van, ezek 
a környezetbarát mosószer 
és a biotermékek vásárlására 
hatnak pozitívan.
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Forrás Kutatás 
helye, 
ideje, 
minta

Kutatási 
cél

Függő
változók

Független 
változók

Fontosabb
eredmények

Schwepker 
és Cornwell 
(1991)

USA, n=146 
fő, kényelmi 
minta

Környezet-
barát csoma-
golást kereső 
fogyasztók 
jellemzése.

Környezetbarát 
csomagolást ke-
reső fogyasztói 
magatartás.

Demográfiai 
jellemzők: etnikai 
hovatartozás, 
iskolázottság, 
jövedelem, 
foglalkozás 
településméret; 
társadalmi-gaz-
dasági státus; 
kulturális válto-
zók: társadalmi 
felelősség, érté-
kek; személyes 
jellemzők: irányí-
tottság (Locus of 
Control), elidege-
nedés; attitűdök 
(szeméttel és a 
környezettuda-
tos élettel szem-
ben, hulladék 
probléma észlelt 
fontossága)

A demográfiai jellemzők nem 
fontosak, társadalmi-pszicho-
lógiai változókkal leírható a 
környezetbarát csomagolást 
vásárló fogyasztói csoport. 
Jellemzők: Belülről irányí-
tottság Hulladékproblémáért 
való aggodalom magas foka 
Hulladékprobléma észlelt 
fontossága (hat az attitűdökre 
és a magatartásra is) Pozitív 
attitűdök a környezettudatos 
élettel szemben Negatív attitű-
dök a szeméttel kapcsolatban 
Nagyvárosokban élők jobban 
aggódnak a hulladékprobléma 
miatt Ezek a fogyasztók hajlan-
dók változtatni csomagolásvá-
lasztási szokásaikon: nagyobb 
csomagolást vásárolnak 
ritkábban, kevésbé attraktív, 
újrahasznosítható, lebomló cso-
magolást választanak, stb.

Staats 
és társai 
(2004)

Hollandia, 
1994-1996, 
n=150 fő, 
ETP tagok, 
kontrollcso-
port

Az ETP cso-
port tagság 
hogyan hat a 
környezettu-
datos tevé-
kenységekre 
(változás)?

38 különböző 
magatartás, fő 
csoportok: sze-
lektív hulladék-
gyűjtés, energia-
takarékosság, 
víztakarékosság, 
közlekedés, ét-
kezés, vásárlási 
magatartás.

Magatartási 
szándék, észlelt 
magatartási 
kontroll, szoká-
sok.

Az ETP tagság indukálja a 
környezettudatos irányú ma-
gatartásváltozásokat. A maga-
tartási szándék pozitív hatással 
van magatartásváltozásra. A 
szokások negatív hatással 
vannak a magatartásváltozásra. 
A kontrollcsoport magatartása 
is változott pozitív irányban, de 
sokkal kevésbé, mint az ETP 
tagoké.

Straughan 
és Roberts 
(1999)

USA, 
egyetemi 
hallgatók, 
n=235 fő

A környe-
zettudatos 
vásárlási 
magatartást 
befolyásoló 
tényezők 
vizsgálata

30 környezet-
barát magatar-
tásból képzett 
mutató (vásárlás, 
autóhasználat 
csökkentése, 
energiatakaré-
kosság, stb.)

Demográfiai jel-
lemzők: életkor, 
jövedelem, nem, 
iskolázottság. 
Pszichográfiai: 
altruizmus, 
liberalizmus, 
környezetért való 
aggódás, észlelt 
befolyásoló ké-
pesség (PCE).

Minden vizsgált demográfiai 
változó szignifikáns hatás-
sal van a környezettudatos 
vásárlási magatartásra. Minden 
pszichográfiai változó is szignifi-
káns hatással van a környezet-
tudatos vásárlási magatartásra.
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Forrás Kutatás 
helye, 
ideje, 
minta

Kutatási 
cél

Függő
változók

Független 
változók

Fontosabb
eredmények

Tanner 
és Társai 
(2004)

Svájc, Bern, 
1996, 6500 
fős véletlen 
minta, 
n=745 fő

A minimálisan 
csomagolt 
illetve címké-
zett termékek 
vásárlására 
ható ténye-
zők feltárása

Minimálisan cso-
magolt termékek 
illetve címkézett 
termékek vásár-
lási gyakorisága

Demográfia: 
iskolázottság, 
foglalkozás, 
munkahelyi stá-
tus, jövedelem, 
lakáshelyzet, 
háztartás nagy-
sága, vásárlás 
helye (bolttípus), 
lakóhely.

Lakóhely: a városban lakás 
negatívan hat aminimálisan 
csomagolt termékek, de 
pozitívan a címkézett termékek 
vásárlására.A szupermarket 
környezet negatívan hat a 
minimálisan csomagolt termé-
kek, de pozitívan a címkézett 
termékek vásárlására. A 
háztartás nagysága negatívan 
hat a minimálisan csomagolt 
termékek, de pozitívan a cím-
kézett termékek vásárlására. A 
többi demográfiai jellemzőnek 
nincs szignifikáns hatása.

Vlosky és 
társai (1999)

USA, 2500 
fős irányított 
minta, 
n=803 fő

Ökocímkével 
ellátott 
fából készült 
termékek 
iránti kereslet 
és fizetési 
hajlandóság 
vizsgálata

Ökocímkével 
ellátott fából 
készült termékek 
iránti fizetési 
hajlandóság

Környezettuda-
tosság mutatók, 
ökominősítés 
fontossága, 
ökominősítéssel 
kapcsolatos 
érintettség. 
Befolyásoló 
változó: ár

A környezettudatosság, az 
ökominősítés érzékelt fon-
tossága, az ökominősítéssel 
szembeni involvement 
magasabb szintje növeli a 
fizetési hajlandóságot, míg az 
ár növekedése csökkenti azt. 
(Lásd 41. ábra)

Wessells és 
társai (1999)

1998, USA, 
1640 fős 
véletlen 
minta

Ökocímkével 
ellátott 
tengeri halak 
iránti keres-
letre ható 
tényezők 
bemutatása.

Ökocímkével 
ellátott tengeri 
halak iránti ke-
reslet nagysága

Halfajta, ár (pré-
mium nagysága), 
fogyasztó prefe-
rencia mutatók, 
környezetvé-
delmi tevékeny-
ség, politikai 
beállítódás, tanú-
sító szervezetbe 
vetett bizalom, 
demográfiai 
jellemzők

A keresletre hatással van: 
halfajta, ár (prémium), kör-
nyezetvédelmi tevékenység, 
fogyasztóiszokások és prefe-
renciák, a demográfiai jellem-
zők közül pedig a nem (nők). Az 
életkornak, a jövedelemnek, az 
iskolázottságnak és a politikai 
beállítottságnak nincs szignifi-
káns hatása a keresletre.

22. ábra: A környezettudatos vásárlói magatartással kapcsolatos nemzetközi kutatások összefoglalása
Forrás: Schäfferné Dudás (2008b)
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7. Számú melléklet: A környezetorientált 
kommunikációs politika általános alapelvei

Általános alapelvek

A következő elvek valamennyi környezeti marketingállításokra vonatkoznak: 

1. Minősítések és állítások: A termékekre vonatkozó minősítéseknek és állításoknak egy-
értelműnek kell lenniük a tévedések elkerülése érdekében. 

2. A termék és a csomagolás jogcímei közti különbség: Egy környezeti marketingállítást 
oly módon kell bemutatni, hogy egyértelműen kitűnjön, vajon az a termékre, a termék 
csomagolására, vagy a termék illetve a csomagolás egy-egy összetevőjére vonatkozik.

3. A környezeti tulajdonságok felnagyítása: Egy ökomarketing cél nem fejezhető ki oly 
módon, hogy eltúlozza a környezeti jellemzőket közvetlen, vagy közvetett utalások for-
májában. A forgalmazóknak kerülniük kell a kiemelkedő környezeti előnyökre való utalá-
sokat, amennyiben azok valójában elhanyagolhatóak (pl. „50%-kal több újrahasznosított 
anyagot tartalamaz” kijelentés mellett a gyártó a csomagolásban a reciklált anyagok 
arányát 2%-ról 3%-ra növelte csak). 

4. Komparatív állítások: Az összevetéseket tartalmazó környezeti marketing állítások ese-
tén az összehasonlítás alapja egyértelmű kell, hogy legyen a fogyasztók megtéveszté-
sének elkerülése érdekében (pl. helytelen a „20%-kal több újrahasznosított anyagot 
tartalmaz” kijelentés, mert nincs feltüntetve, hogy mihez képest. Ezt helyesen kiegészít-
ve: „mint előző termékünk”). Ezen kívül természetesen a reklámozónak igazolni kell az 
összehasonlítás valóságos voltát (Coddington, 1993). 
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Szerzőről

Dr. Takáts Alexandra

Okleveles közgazdász, PhD fokozatát 2010-ben szerezte a környezettudatos fogyasztói 
magatartás vizsgálatok és ökomarketing területén. Jelenleg a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Faipari Mérnöki Karának Informatikai és Gazdasági Intézetében egyetemi docens.



[132] Takáts Alexandra



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


