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Vezetői összefoglaló

Az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a középiskolások körében a Fenntarthatósági
Témahét kapcsán 2022 tavaszán végzett kérdőíves kutatás legfontosabb megállapításai a
következők:
•

Saját maga és a természet kapcsolatát a válaszadók többsége egy sem teljes távolságot,
sem teljes egységet nem kifejező ábrával fejezte ki. A szélsőséges pozíciók viszonylag
ritkák.

•

A környezeti attitűdöket mérő NEP-skála átlagértéke 38,2 pont, ami kimondottan pozitív
környezeti attitűdökről tanúskodik. A mostani skálapontszámok átlagértéke valamelyest
meghaladja a 2020-as Témahét kapcsán mért, 37,9 pontos értéket, de enyhén elmarad a
2021-es 39,3 pontos átlagértéktől. Ezek a különbségek nem mondhatók jelentősnek, évről
évre egy állandó magas átlagpontszám jellemzi a válaszadókat.

•

Az előző évekhez hasonlóan idén sem jelentős az eltérés a Témahét résztvevői (38,5 pont)
és a többi válaszadó között (37,7 pont) a NEP-skála átlagértékét tekintve.

•

A környezeti kérdések erőteljesen jelen vannak az oktatásban. A Témahéten résztvevők
esetében a teljes mintában tapasztalnál (50%) is nagyobb arányban fordul elő ez a
tevékenység az iskolában, 60 százalékuk számol be legalább havi gyakoriságú
foglalkozásokról.

•

A különböző lehetséges környezettudatos tevékenységek, attitűdök közül a villany
lekapcsolása, amikor utolsóként hagy el egy helyiséget, a hulladék megfelelő szelektív
hulladékgyűjtőbe dobása az utcán, a gyaloglás, a biciklizés vagy a tömegközlekedés
használata autózás helyett, és a ruhadarabok hosszútávú használata jellemző a
kérdezettek többségére. Ezzel szemben a legkevésbé jellemző tevékenységek a
környezetvédelemről történő aktív tájékozódás, és a szülőkkel, barátokkal történő
eszmecsere környezeti problémákról.

•

A Fenntarthatósági Témahéten részt vett fiatalokra szignifikánsan több környezettudatos
tevékenység jellemző, mint azokra, akik nem voltak részesei a Témahétnek idén.

•

A saját lakókörnyezet megítélése kapcsán a legtöbben olyan állításokkal értenek egyet,
amelyek nem specifikálják az okait a lakókörnyezettel kapcsolatos pozitív érzéseknek,
3

Fenntarthatósági Témahét kutatás 2022 – Kutatási gyorsjelentés

általános pozitív attitűdöket fejeznek ki. Ugyanakkor az általános pozitív érzések nem
minden esetben jelentenek egy erős kötődést is.
•

A környékhez történő kapcsolódás összefügg azzal, ahogyan a lakókörnyék környezetének
védelméhez viszonyulnak a fiatalok: minél pozitívabban tekint valaki a lakókörnyezetére,
annál inkább fog akarni tenni is a környezete védelméért.

•

A lehetőségek szintjén többen azonosulnak a környezet védelmével, mint ahányan
ténylegesen tettek is valamit az iskolában.

•

A környezet védelmével kapcsolatos állítások mindegyikét átlagosan jellemzőbbnek érzik
magukra nézve azok, akik részt vettek az idei Fenntarthatósági Témahéten. A legnagyobb
eltérést a tevőleges környezetvédelem esetében tapasztalni.

•

A ruhavásárlás szempontjai során kiemelkedik a többi közül a tartósság fontossága,
ugyanakkor a környezet védelméhez kapcsolódó többi szempont idén is másodlagosnak
tűnik. A hat legkevésbé fontos szempont közül öt sorolható ebbe a kategóriába.

•

A tavalyi felméréshez hasonlóan az idén is kifejezetten gyenge összefüggés mutatkozik a
NEP-index és a ruhavásárlási motivációk között.

•

A válaszadók 58%-a vett részt a Fenntarthatósági Témahéten. Az elmúlt évekhez
hasonlóan 2022-ben is enyhén felülreprezentáltak a résztvevők közt a lányok, valamint a
15 év alattiak.

•

A Témahét megítélése a korábbiakhoz hasonlóan kifejezetten pozitív volt a résztvevők
körében. A résztvevők 78%-a találta teljes mértékben vagy inkább hasznosnak az átadott
ismereteket, és a kérdezettek több mint kétharmada (68%) úgy véli, a Fenntarthatósági
Témahét inkább vagy teljes mértében segít neki abban, hogy a következő évben
környezettudatosan éljen.

•

Akik már több Témahéten vettek részt, magasabbra is értékelik az itt szerzett ismeretek
hasznosságát.

•

Tavalyhoz hasonlóan idén is megkérdeztük a kérdőívben, hogy a kitöltő milyen témákban
szerzett új ismereteket a Témahét során. A legtöbben a klímavédelmet, a vizes élőhelyek
védelmét, a háztartási hulladékkezelést és a felelős vízfogyasztást említették.
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A kutatásról

A korábbi esztendőkhöz hasonlóan 2022-ben is online kérdőíves kutatást végeztünk általános
és középiskolások körében a fenntarthatósággal kapcsolatos véleményekről, attitűdökről a
Fenntarthatósági Témahét kapcsán. A Témahétre 2022. április 25-29. között került sor.
Maga a kérdőív egy hónapig, 2022. április 26. és május 26. között volt elérhető. A kérdőívet
nem csak a Témahét résztvevői tölthették ki, hanem minden olyan tanuló, akinek a Kréta
rendszeren keresztül a kérdőív linkjét kiküldték.
Ezen időszakon belül összesen 9108 fő kezdte meg a kérdőív kitöltését. Ez a szám jóval
alacsonyabb, mint az egy évvel korábbi kutatás esetében, amikor 31.788-an fogtak neki a
kérdőív kitöltésének. További elemzésre szorul a jóval alacsonyabb részvételi hajlandóság
okainak feltárása. Egyes visszajelzések alapján a tanárok körében a választások időszakában
uralkodó általános kedvezőtlen hangulat szerepet játszott az alacsonyabb válaszadási
hajlandóságban.
Az adattisztítás során leszűkítettük a mintát azok körére, akik végül az elemzés alapjául
szolgáltak.1 Itt kell megjegyeznünk, hogy bár a kutatás egyfajta teljeskörűséget célzott meg,
hiszen a kiválasztott évfolyamok összes, a Kréta rendszerben megtalálható tanulója megkapta
a linket, de mind az iskolák, mind a diákok szintjén megjelenő önszelekció miatt a kitöltők
mintája nem tekinthető reprezentatívnak. Ezzel együtt, különösen nagy méreténél fogva,
fontos összefüggésekre lehet rámutatni a kitöltők válaszai alapján, számos társadalmi csoport
összehasonlítását teszi lehetővé az adattisztítás utáni minta is.
Az alábbiakban először az elemzés alapjául szolgáló adatbázis kialakításának lépéseit
ismertetjük, majd pedig a kutatás gyorselemzésének eredményeit. Ennek során a válaszok
leíró elemzésére helyezzük a hangsúlyt. Emellett a korábbi Fenntarthatósági Témahetek
kapcsán végzett kutatások eredményeivel is összehasonlítást végzünk ott, ahol erre mód nyílt.

1

Erről az Adattisztítás c. fejezetben számolunk be.
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Adattisztítás

Egy online kutatás esetében különösen fontos meghatározni azok körét, akiket a mintának
tekinthetünk, akikhez viszonyíthatunk, amikor pl. százalékos arányokat számítunk. Ennek
lépéseit az adattisztítás során definiáltuk. Jelen kutatásban azokat tekintettük az elemzés
szempontjából a mintába tartozóknak, akik a célcsoportba tartozó életkorúak (10-19 évesek),
és végig kitöltötték a kérdőívet (azaz eljutottak az utolsó kérdésig, amit vagy megválaszoltak,
vagy nem)
Első lépésben ki kellett zárni azokat, akik nem tartoztak a kutatás célcsoportjába, azaz nem
tanulók. Ezt a kérdezett életkorára vonatkozó kérdés alapján ellenőriztük: 609 fő válaszolta itt
azt, hogy tanár vagy szülő, 996-an pedig nem válaszoltak erre a kérdésre.
A következő lépésben azok körét határoztuk meg, akik eljutottak az utolsó kérdésig annak
érdekében, hogy az egyes kérdések esetében azonos méretű és összetételű legyen a minta, s
ezáltal a kérdőív különböző helyein feltett kérdésekre adott válaszok egymással összevethetők
legyenek. Ez azt jelenti, hogy azok maradtak benne az adatbázisban, akik a kitöltésben
eljutottak a témahétten történő részvétellel kapcsolatos kérdésig (q58) és ott vagy nemmel
válaszoltak, vagy ha igennel, akkor utána válaszoltak a témahét-blokk utolsó kérdésére q69re. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy az utolsó kérdés megválaszolása nem volt kötelező, de
az utolsóelőttié igen. Az ilyen módon leszűkített minta elemszáma 5023 fő, akik közül
mindössze 14-en nem adtak választ a legutolsó kérdésre (q70).
Az elemzés megkezdése előtt még egy utolsó adattisztítást végeztünk azok kiszűrésére, akik
túl rövid idő alatt töltötték ki a kérdőívet, s emiatt jó eséllyel nem olvasták el figyelmesen a
kérdéseket. Ennek meghatározására kiszámítottuk az egy kérdés kitöltésével eltöltött átlagos
időt személyenként. Ennek átlagértéke az egész mintára nézve 12,1 mp.
Saját próbakérdezésünk, valamint a kitöltések átlagidejének időbeli eloszlása (1. ábra) alapján
3 másodpercnél húztuk meg ezt a határt. Akik átlagosan ennél rövidebb időt töltöttek a
kérdőív egyes kérdéseivel, azokat úgy tekintettük, hogy nem olvasták el rendesen azokat.
Így további 42 esetet zártunk ki túlságosan rövid kitöltési idő miatt. Az elemzési minta mérete
ennek megfelelően 4981 tanuló.
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1. ábra: Az egyes kérdések megválaszolásának mp-ben megadott átlagos hossza (osztásköz:
1 mp)2

Tehát végül azok maradtak az elemzendő adatbázisban, akik
•

tanulók,

•

eljutottak a kitöltésben az utolsóelőtti kérdésig, és

•

legalább átlagosan 3 mp-et töltöttek a kérdések megválaszolásával.

A minta összetétele

A válaszadók életkora 10 és 19 év közötti, átlaga 15,36 év, ami több mint egy teljes évvel több,
mint az egy évvel korábbi kutatás mintája esetében. A minta háromnegyede 14 évesnél
idősebb, közel fele pedig a 14-15 éves korosztályból kerül ki. (2. ábra)

2

A jobb ábrázolhatóság érdekében az ábra csak a legfeljebb 30mp/kérdés átlagos kitöltési idejű kérdőíveket
tartalmazza.
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2. ábra: A minta összetétele kormegoszlás szerint (%)

Noha ebben a korosztályban országosan még nem mutatkozik a magyar népesség egészére
jellemző enyhe női többlet, a válaszadók enyhe többsége (54%) lány.
A 2022-es kutatás kisebb volumene a korábbi kutatásokhoz képest nem csak a minta kisebb
méretében, hanem a résztvevő iskolák ill. települések kisebb számában is megmutatkozik. Míg
2021-ben összesen 749 településről érkezett legalább egy kitöltés, addig idén ez a szám 151.3
A kitöltők mintegy 18%-a Budapesten, 39%-a megyei jogú városban, 36% egyéb városban, 7%
pedig községben jár iskolába. 2021-hez képest csökkent a legkisebb települések
reprezentációja a mintában (akkor még 15% volt a községi kitöltők aránya).
Míg 2021-ben a kitöltői létszám képzeletbeli dobogóján Budapest mellett Kecskemét (6%) és
Eger (3,5%) volt megtalálható, addig 2022-ben Székesfehérvár (6,4%) és Szeged (3,9%)
követték a fővárost. Érdekesség, hogy a 10 legtöbb kitöltővel képviselt város közé három nem
megyeijogú település is bekerült: Ózd (3,4%), Komló (2,8%) és Pápa (2,6%).
A 151 település földrajzi elhelyezkedését mutatja a 3. ábra.

3

20 válaszadó esetében nem volt megadva az iskola neve és települése.
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3. ábra: A 2022-es Fenntarthatósági témahétkutatásban résztvevő iskolák települései

A válaszok kiértékelése szempontjából fontos információ, hogy a minta 58%-a vett részt a
Fenntarthatósági Témahéten.

Kapcsolódás a természethez

Az egyén és a természet kapcsolatát kifejező ábrák közül a válaszadók 62%-a a három középső,
tehát sem teljes távolságot, sem teljes egységet nem kifejező ábrával fejezte ki a saját
pozícióját. A két legszélsőségesebb pozíciót kb. ugyanakkora arányban választották a kitöltők
(nincs közös rész: 10%, teljes egységben a természettel: 9%).
Akik részt vettek a 2022-es Fenntarthatósági Témahéten, azok az átlagosnál valamivel
nagyobb arányban jelölték meg a két utolsó ábrát, amelyek az egyén és a természet
legszorosabb egységét jelenítik meg. Az eltérés statisztikai értelemben szignifikáns, de nem
jelentős (24%, míg a teljes mintában 21%).
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4. ábra: Az egyén és természet viszonyát kifejező ábrák

Környezeti attitűdök
A környezeti attitűdöket a korábbi kutatásokhoz hasonlóan az ún. NEP-skálával vizsgálta a
kérdőív. Jelen vizsgálatban ennek Manoli és szerzőtársai által kifejezetten gyerekek számára
készített, 10 itemes változata került alkalmazásra.4 Az összevont pontszám 10 és 50 közötti
értéket vehet fel.5 A minta átlaga 38,2 pont, ami kimondottan pozitív környezeti attitűdökről
tanúskodik, tekintettel arra, hogy a 30 pontos érték volna a semleges viszonyulás mutatója.
A mostani skálapontszámok átlagértéke valamelyest meghaladja a 2020-as Témahét kapcsán
mért, 37,9 pontos értéket, de enyhén elmarad a 2021-es 39,3 pontos átlagértéktől. Emellett
a pontszámok szórása valamivel magasabb az előző évekhez képest (4,0 pont a tavaly 4,6
ponthoz és a 2020-as 4,9-hez viszonyítva) azt mutatja, hogy az értékelések összességében
valamivel nagyobb heterogenitást mutatnak, mint az előző esztendők során. Ugyanakkor az
eltérés egyáltalán nem jelentős sem az átlag, sem a szórás tekintetében.
Az előző évekhez hasonlóan idén is létezik, de nem jelentős az eltérés a Témahét résztvevői
(38,5 pont) és a többi válaszadó között (37,7 pont) a NEP-skála átlagértékét tekintve. 2020ben és 2021-ben is azt találtuk, hogy a Témahéten részt nem vett kitöltők is hasonló, a
közepesnél jobb általános környezeti attitűdökkel bírnak, mint a résztvevők.

4

Manoli C. C., Johnson B., Dunlap R. E. (2007) Assessing children’s environmental worldviews: modifying and
validating the New Ecological Paradigm Scale for use with children. The Journal of Environmental Education
38(4):3–13
5
Az összpontszám kiszámítása során Manoli és társai javaslatának megfelelően a kérdéssor 3., 6., 7, és 9. kérdése,
azaz a negatív irányú állítások fordított skálával kerülnek beszámításra.
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A lányok válaszai most is valamivel (2,1 ponttal) magasabb átlagértéket mutatnak. Az életkor
alapján csak a legfiatalabbak, azaz a 10 évesek viszonylag kis csoportja mutat némi eltérést a
többi korcsoporttól (35,5 pont), a többi évfolyam értékei egy igen szűk sávban mozognak
(37,9-38,7 pont).
A NEP-skála pozitív állításai közül 2021-hez hasonlóan az alábbi kettő esetében volt a
legnagyobb az általános egyetértés (most is azonos, de a 2021-es 93 pontnál valamivel
alacsonyabb, 87 pontos átlagértékkel, az osztályzatok átlagát egy 0-100 fokú skálára vetítve)6:
„A növényeknek és az állatoknak ugyanannyi joguk van élni, mint az embereknek.”
„Az embereknek még mindig tiszteletben kell tartaniuk a természet törvényeit.”
A legkevésbé pedig ezzel a környezeti szempontból pozitív megfogalmazású állítással értettek
egyet a kitöltők (74 pont):
„Nem vezet jóra, ha az emberek beleavatkoznak a természet dolgaiba. „
A 2020-as és a 2021-es kutatásban még ez az állítás kapta relatíve a legalacsonyabb értékelést:
„Túl sok (vagy majdnem túl sok) ember él már a Földön.”
Tavaly 72, tavalyelőtt 78 ponttal állt a pozitív állítások utolsó helyén ez a kijelentés az
egyetértés – egyet nem értés átlagértéke alapján, idén 75 pont volt az átlagos értékelése.
A négy negatív állítás átlagpontértékei közül kettő maradt 50 pont alatt, ami azt jelzi, hogy –
a negatív attitűdök esetén elvárt módon – inkább az egyet nem értés jellemző ezekre a
kérdésekre. A leginkább – akár csak az elmúlt két évben – a következő állítással nem értettek
egyet a válaszadók (36 pont):
„Az embereknek uralkodniuk kellene a természet többi része felett.”
2021-ben jóval erőteljesebb volt ennek a kijelentésnek az elutasítottsága (29 pont), 2020
őszén pedig valamivel gyengébb (39 pont).

6

A jobb értelmezhetőség érdekében az ötfokú skála átlagértékeit átkonvertáltuk egy 0 és 100 közé eső skálára.
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5. ábra: A NEP-skála egyes állításainak megítélése

A Fenntarthatósági Témahét résztvevői és a többi válaszadó között az alábbi két állítás
esetében volt a legnagyobb az eltérés az értékelések átlagát tekintve (a NEP-skála 10-50-es
terjedelmére vetítve 1,6 pont):
„Az emberiség elég értelmes ahhoz, hogy ne hagyja tönkretenni a Földet.”
„Az embereknek még mindig tiszteletben kell tartaniuk a természet törvényeit.”
Érdekes módon mindkét esetben a Témahét résztvevői értettek inkább egyet az állítással,
pedig a NEP-skála logikája szerint az első kijelentés esetében az egyet nem értés jelentené a
környezettudatosabb attitűdöt.
Ezzel szemben gyakorlatilag nincs eltérés a két csoport között ennek az állításnak a
megítélésében:
„Az emberiség egy nap eleget fog tudni a természet működéséről ahhoz, hogy képes legyen
irányítani.”
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A környezet helye az egyén életében

A tanulók válaszai szerint a környezeti kérdések erőteljesen jelen vannak az oktatásban. A
válaszadók 51%-a havonta többször vagy gyakrabban foglalkozik iskolai tevékenységek
keretében környezetvédelemmel, globális környezeti problémákkal. A Témahéten résztvevők
esetében az átlagosnál is nagyobb arányban fordul elő ez a tevékenység az iskolában, 60%-uk
számol be legalább havi gyakoriságú foglalkozásokról. Ez utóbbi összefüggés feltehetőleg arra
utal, hogy azok az iskolák, amelyek esetében a környezeti kérdések az átlagosnál
erőteljesebben jelennek meg oktatásban, a Témahéten is nagyobb valószínűséggel vettek
részt.
A kérdőívet kitöltő tanulók 60%-a évente többször, közel 29%-uk pedig legalább havonta
egyszer vesz részt az iskola által szervezett kirándulásokon, vagy más szabadtéri
foglalkozásokon, programokon. Az előbbi érték valamivel elmarad a tavalyi 2/3-os aránytól. A
2022-es mintában a Témahéten résztvevők körében tapasztaltuk ezt a 2/3-os értéket a
rendszeres iskolai programokon résztvevők vonatkozásában.

6. ábra: Iskolai környezeti tevékenységek
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A kérdőív kérdéseire válaszoló 10-19 éves fiatalok nagy többsége kritikus azzal, amennyit a
társadalom foglalkozik a környezet kérdéseivel. 86% szerint mások túl keveset, vagy egyáltalán
nem foglalkoznak a környezettel.

7. ábra: Mások mennyire foglalkoznak a környezettel?

Környezettudatos cselekedetek

A kérdőívben összesen 15 konkrét környezeti cselekedetet soroltunk fel, s megkértük a
válaszadókat, hogy mindegyik esetében osztályozzák, mennyire jellemzőek rájuk ezek. Mivel
mind a lista, mind a válaszadás módja változott a korábbiakhoz képest, így itt nincs lehetőség
időbeli összevetésre.7
A 15 lehetséges tevékenység, attitűd közül egyetlen volt, amelyre vonatkozóan a kérdezettek
többsége úgy válaszolt, hogy az nagyon jellemző rá: a villany lekapcsolása, amikor utolsóként
hagy el egy helyiséget. Ezen felül még három másik olyan cselekedet volt, amelyet a
válaszadók legalább 50%-a tartott inkább jellemzőnek magára nézve (azaz 4-es vagy 5-ös

7

Az előző felmérésben egy 11 elemből álló listából kellett kiválasztania a válaszadónak, hogy mit tesz azért, hogy
tisztább és egészségesebb legyen a környezet.
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osztályzatot adott): a hulladék megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobása utcán (62%), a
gyaloglás, biciklizés vagy tömegközlekedés használata autózás helyett (60%), és a ruhadarabok
hosszútávú használata (55%). Ezek közül a két utóbbi nem feltétlenül környezettudatos
motivációkra vezethető vissza, hiszen az általános- vagy középiskolai diákok maguk nem
vezetnek autót, így nem is az ő döntésük, ha nem ezzel közlekednek, a használt ruhadarabok
hordása mögött pedig gazdaságossági és divat-motivációk is meghúzódhatnak.
Ha az ötfokú skálák átlagértékét megint csak egy 0-tól 100-ig terjedő skálára vetítjük, akkor az
említett négy tevékenységen túl további három olyan van, ahol az átlagpontérték meghaladja
az 50 pontot, vagyis amelyek átlagosan közepesnél valamivel jellemzőbbek a válaszadó
fiatalokra. Ugyanakkor ezek között található az az egyetlen állítás a tizenöt közül, amely éppen
hogy nem környezettudatosságot fejez ki („Ha valami elavult, szeretek helyette újat venni vagy
kapni, amilyen gyorsan csak lehet”) Ez esetben tehát a közepes feletti átlagpontszám (56 pont)
a közepesnél jellemzőbbnek mutatja a környezettudatos cselekvés hiányát.
A másik két közepesnél jellemzőbb tevékenység az otthoni szelektív hulladékgyűjtés (58 pont
– valamivel kevésbé jellemző, mint az utcai), valamint a már nem hordott ruhadarabok
újrahasznosítása (51 pont).
A legkevésbé jellemző tevékenységek a környezetvédelemről történő aktív tájékozódás, és a
szülőkkel, barátokkal történő eszmecsere környezeti problémákról. Az ezekre vonatkozó
állításokat egytől egyig a válaszadók több mint 50%-a kevéssé vagy egyáltalán nem tartja
jellemzőnek saját magára nézve.
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8. ábra: Környezettudatos tevékenységek elterjedtsége

A tevőleges környezettudatosság tehát viszonylag kevéssé jellemző a kérdőívet kitöltő 10-19
éves fiatalokra, ami abból is látszik, hogy a felsorolt 15 állításból átlagosan mindössze 5,3
alkalommal adtak 4-es vagy 5-ös osztályzatot. Csupán minden tizedik válaszadó talált magára
nézve jellemzőnek 10 vagy több tevékenységet a felsorolt 15 közül.8
A Fenntarthatósági Témahéten részt vett fiatalokra szignifikánsan több környezettudatos
tevékenység jellemző (5,7), mint azokra, akik nem voltak részesei a Témahétnek idén (4,6).
Egyenként tekintve egy kivételével mindegyik tevékenység kisebb-nagyobb mértékben
jellemzőbb a résztvevőkre. Az osztályzatok 0-100 közé eső skálára vetített átlagértéke alapján
az átlagos eltérés 7 pont. Tíz pontot meghaladó eltérés két esetben volt kimutatható,
mindkettő az aktív környezetvédelemmel kapcsolatos, általánosságban kevéssé jellemző
tevékenységek csoportjába tartozik:
„Szabadidőmben részt veszek környezetvédelmi eseményeken.” (Eltérés: 12 pont)
„Gyakran beszélek arról a szüleimmel, hogyan lehetséges segíteni a környezeti problémák
megoldását.” (Eltérés: 11 pont)

8

A jellemző tevékenységek számának meghatározásánál fordított skálával vettük figyelembe azt az állítást, amely
a környezettudatosság hiányát jelentette.
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Ezzel együtt a tevékenységeknek ez a csoportja a Témahét résztvevőire is az átlagosnál
kevésbé jellemző.
Az egyetlen olyan tevékenység, amely esetében nem találtunk eltérést a két csoport között,
éppen az volt, amelyik nem környezettudatos attitűdöt tükröz. A „Ha valami elavult, szeretek
helyette újat venni vagy kapni, amilyen gyorsan csak lehet” állítás a résztvevők és a részt nem
vevők körében egyaránt 56-56 pontot kapott az osztályzatok átlagértéke alapján.

A lakóhely környéke, a környezet védelme

A 2022-es kutatásunkban önálló blokk foglalkozott azzal, hogy a kérdezettek hogyan érzik
magukat lakóhelyükön, milyen módon kötődnek hozzá. A kérdések kulcskifejezése a „környék,
ahol élek” volt. A kilenc állítás közül hét esetben többen értettek egyet az állítással (azaz adtak
4-es vagy 5-ös osztályzatot), mint ahányan nem (1-es vagy 2-es osztályzat). Három olyan állítás
volt, amellyel a válaszadók legalább fele egyetértett: „az a hely, ahol jól érzem magam” (56%
értett egyet); „az a hely, ahová mindig örömmel térek vissza” (52%); „sokat jelent nekem”
(50%). Tehát a legtöbben olyan állításokkal értenek egyet, amelyek nem specifikálják az okait
a lakókörnyezettel kapcsolatos pozitív érzéseknek, általános pozitív attitűdöket fejeznek ki.
Kevesebben értettek egyet a környék olyan jellemzésével, hogy szép, érdekes vagy egyedi.
Érdekesség, hogy az általános pozitív érzések nem minden esetben jelentenek egy erős
kötődést is. 41% értett egyet azzal az állítással, hogy „Úgy érzem, ehhez a környékhez
tartozom”, illetve a legkevesebben azt a kijelentést osztották, hogy „A környék, ahol élek,
olyan, mint én.” (29%)
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9. ábra: A lakókörnyezet megítélése

A lakókörnyezet és a tágabb környezet védelmével kapcsolatos attitűdöket négy állítás
segítségével mértük fel. Ezek közül három a környezetért tevés lehetőségére vonatkozott, a
negyedik pedig konkrétan a tevőleges cselekedetekre. A legtöbben azzal értenek egyet, hogy
képesek tenni valamit a környezet védelméért (52%). Valamivel kevesebben vélik úgy, hogy
jobbá tudnának tenni valamit a környéken, ahol élnek (39%). Kb. minden harmadik válaszadó
gondolja úgy, hogy amikor csak akarja segítheti a környezetet, ahol él (35%). A legkevesebben
azzal az állítással azonosulnak, hogy az iskolában segítették a természet és a környezet
minőségének javítását (30%). Úgy tűnik tehát, hogy a lehetőségek szintjén többen
azonosulnak a környezet védelmével, mint ahányan tettek is valamit – legalább is az iskolában.
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10. ábra: A környezet védelmével kapcsolatos attitűdök

A környékhez történő kapcsolódás összefügg azzal, ahogyan a lakókörnyék környezetének
védelméhez viszonyulnak a fiatalok. A 8. ábrán felsorolt 9 állítás pontértékeiből számított
átlagos érték szignifikáns, közepesen erős korrelációt mutat a 9. ábra mindkét, a lakókörnyezet
védelmére vonatkozó állításával (Pearson-féle r-értékek: 0,52 (Amikor csak akarom…); 0,48
(Jobbá tudok tenni…)). Tehát minél pozitívabban tekint valaki a lakókörnyezetére, annál
inkább fog akarni tenni is a környezete védelméért.
A környezet védelmével kapcsolatos állítások mindegyikét átlagosan jellemzőbbnek érzik
magukra nézve azok, akik részt vettek az idei Fenntarthatósági Témahéten. A 0-100-as skálára
vetített átlagpontértékek alapján 10-15 pontos különbség mutatkozik a résztvevők és a
többiek között. A legnagyobb eltérést éppen a tevőleges környezetvédelem esetében
tapasztalni („Azt gondolom, az iskolában segítettem a természetet és a környezet
minőségének javítását.”)

Ruhavásárlási szokások

A fiatalok környezettudatosságáról alkotott kép fontos eleme, hogy sokuk számára oly fontos
ruhavásárlás során milyen szempontok mekkora szerepet játszanak. Erre vonatkozó
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kérdésblokk az előző kutatásban is volt, de az ott felsorolt szempontok listája csak részben áll
átfedésben a mostani kutatás válaszlehetőségeivel, valamint idén itt is ötfokú skála
segítségével történt a vizsgálat, míg 2021-ben csak egy listából kellett választani (igen-nem).
A tavalyi felmérés két leggyakrabban megjelölt szempontja (kényelmesség, jól álljon) az idei
blokknak nem volt része. A 2022-es vizsgálatban a tartósság, a divatosság és az ár volt a három
legfontosabb szempont az említések gyakorisága alapján. A tartósság fontossága kiemelkedik
a többi közül, ami a környezettudatosság szempontjából jó hír (még akkor is, ha esetleg
elsődlegesen pénzügyi megfontolások vannak az értékelés mögött).

11. ábra: A ruhavásárlás szempontjai

A környezet védelméhez kapcsolódó többi szempont ugyanakkor, akárcsak tavaly, idén is
másodlagosnak tűnik. A hat legkevésbé fontos szempont közül (20-27% értett egyet velük) öt
sorolható ebbe a kategóriába: készüljön környezetbarát alapanyagokból (7%), gyártsák etikus
módon (26%), ne legyen újonnan gyártott (22%), legyen öko-fashion (20%), gyártsák
Magyarországon (20%). Egyedül az „általa hasonlítsak egy kedvelt személyhez” nem sorolható
ide (21%).
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A tavalyi felméréshez hasonlóan idén is kifejezetten gyenge összefüggés mutatkozik a NEPindex környezettudatossági attitűdmutatója és a ruhavásárlási motivációk között. Egyedül a
tartósság és az ár mutat viszonylag értékelhető (0,1-nél nagyobb) pozitív korrelációt a NEPskálával (r=0,21 ill. r=0,12), melyek közül utóbbi nem kimondottan környezettudatos
szempontnak mondható. Emellett negatív korreláció mutatkozik azzal a szemponttal, hogy a
ruhavásárlás által egy kedvelt személyre szeretne hasonlítani (r=-0,18), hogy legyen a legújabb
divat szerint való (r=-0,12), és érdekes módon azzal is, hogy legyen Magyarországon gyártott
(r=-0,11). Olyan klasszikusan környezettudatos vásárlási szempontok fontossága, mint a
környezetbarát alapanyag, vagy az öko-fashion, szinte semmilyen módon nem állnak
összefüggésben a NEP-skálán elért pontszámmal (r=0,04 ill. r=0,00).
A Fenntarthatósági Témahéten részt vett fiatalok számára mindegyik szempont összességben
valamivel fontosabb, mint a többi válaszadó számára, függetlenül attól, hogy az adott
szempont összefüggésben áll-e a környezettudatossággal, vagy sem. Ugyanakkor a
legnagyobb eltérések (a 0-100 fokú skálán 9 pont) ilyen szempontok esetében tapasztalhatók:
„Készüljön környezetbarát alapanyagból”
„Gyártsák etikus módon”
„Legyen öko-fashion”
Továbbra is érvényesnek tűnik az a korábbi megállapításunk, hogy a fiatalok vásárlási szokásai
teret nyújtanak a környezettudatos szempontok további terjesztésére.

Fenntarthatósági Témahét

Amint a minta összetételénél is említettük, a válaszadók 58%-a vett részt a Fenntarthatósági
Témahéten. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2022-ben is enyhén felülreprezentáltak a
résztvevők közt a lányok (59%), valamint a 15 év alattiak (32%, míg a teljes mintában 25%).
Ebben a fejezetben azok válaszait értékeljük ki, akik részt vettek a Témahéten, a 100% tehát
minden esetben a résztvevőket jelenti.
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Az idei résztvevők nagy többsége (80%) nem először volt részese a Fenntarthatósági
Témahétnek. 17%-uk egyszer, 63% pedig már többször is részt vett ezen a rendezvényen.
A Témahét megítélése a korábbiakhoz hasonlóan kifejezetten pozitív volt a résztvevők
körében. A résztvevők 78%-a találta teljes mértékben vagy inkább hasznosnak a
Fenntarthatósági Témahéten átadott ismereteket. Ez az arány gyakorlatilag megegyezik az egy
évvel korábbival (80%). Mindössze 5% volt elégedetlen az átadott ismeretek hasznosságával.
Akik már több Témahéten részt vettek, azok magasabbra is értékelik az ismeretek
hasznosságát. Ez két dolgot is jelenthet: egyfelől akik többedszerre vesznek részt a
Fenntarthatósági témahéten, azok ezt azért teszik, mert hasznosnak tartják az itt szerzett
tudást. Másfelől minél több összehasonlítási alappal rendelkezik valaki a korábbi Témahetek
kapcsán, annál magasabbra értékeli az idei rendezvény hasznosságát.

12. ábra: A Fenntarthatósági Témahát megítélése a korábbi részvételek számának
függvényében

A hasznosság pozitív megítélése mellett a Témahét hatásának másik fokmérője, hogy a
kérdezettek több mint kétharmada (68%) úgy véli, a Fenntarthatósági Témahét inkább vagy
teljes mértében segít neki abban, hogy a következő évben környezettudatosan éljen. Ez az
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arány enyhén elmarad a tavalyi értéktől (74%). Megint csak egy kisebbség, mindössze 9% volt
ezzel gyökeresen ellenkező véleményen.

13. ábra: A Fenntarthatósági Témahét általános megítélése

Tavalyhoz hasonlóan idén is megkérdeztük a kérdőívben, hogy a kitöltő milyen témákban
szerzett új ismereteket a Témahét során. Idén nyolc témakört soroltunk fel, amelyek
előkerültek a Témahéten. A legtöbben a klímavédelmet (47%), a vizes élőhelyek védelmét
(46%), a háztartási hulladékkezelést (44%) és a felelős vízfogyasztást (43%) említették. Az
arányokból kiolvasható, hogy idén nem volt egyetlen olyan téma, amely kiemelkedően
megragadta volna a hallgatóság figyelmét. Ugyanakkor a többség több témában is szerzett új
ismereteket: a Fenntarthatósági Témahéten résztvevők közel kétharmada egynél több témát
jelölt be a nyolc közül, a megjelölt témák átlagos száma pedig 3,1.
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14. ábra: Szerzett új információk a Fenntarthatósági Témahéten

Ökoiskola

A felmérés utolsó kérdése minden résztvevőre vonatkozott, függetlenül attól, hogy résztvette a Fenntarthatósági Témahéten, vagy sem. A válaszadók 43%-a bizonytalan abban, hogy az
általános iskolája, ahova legtovább járt, rendelkezett-e „Ökoiskola” címmel, vagy sem. 35%
biztos benne, hogy általános iskolája ökoiskola is volt, 22% pedig biztos benne, hogy nem.
(Magyarországon az általános iskolák mintegy 36%-a ökoiskola).9
Akik részt vettek a Témahéten, azok 40%-a biztos benne, hogy ökoiskolába járt, de átlag feletti
a körükben azok aránya is, akik biztosak benne, hogy nem volt „Ökoiskola” címe az általános
iskolájának. A magasabb fokú környezettudatosság egy kifejeződését láthatjuk abban, hogy a
Témahét résztvevői egyértelműen tájékozottabbak ebben a kérdésben, mint akik nem vettek
részt rajta.

9

Forrás: https://kormany.hu/hirek/1300-ra-bovult-az-okoiskolak-szama-hazankban,
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1920/index.html, saját számítás
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