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Egyetemi hallgatók környezettudatossága
a materializmus, az élettel való elégedettség, 
a politikai, illetve a pandémiával kapcsolatos 

nézeteik függvényében

MÓNUS FERENC1 – BÉRES TAMÁS2 – SIPOS FLÓRIÁN3

ABSZTRAKT 

Az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet kap a környezeti problémák és az ezzel ösz-
szefüggő társadalmi jelenségek vizsgálata. Az egyetemi hallgatók környezettudatosságának 
és környezettudatosságukat befolyásoló tényezőknek a megismerése nagymértékben segítheti 
a fenntarthatósági irányelvek és oktatási-nevelési gyakorlatok előkészítését, meghatározását 
a felsőoktatásban. Tanulmányunkban 17 hazai egyetem hallgatóinak környezettudatosságát 
(környezeti attitűdjeit és környezetbarát viselkedését) vizsgáltuk számos feltételezett befolyá-
soló tényező függvényében. Így figyelembe vettük a hallgatók anyagias szemléletét (materializ-
mus), élettel való elégedettségét, politikai nézeteiket, illetve a Covid-19 pandémiával kapcsolatos 
véleményüket. Ezek eredményeink szerint mind összefüggésben álltak a környezettudatosságot 
jellemző mutatókkal. A környezettudatosabb hallgatók kevésbé voltak materialista szemléle-
tűek, kevésbé vallottak jobboldali nézeteket, életükkel elégedettebbek voltak, és a pandémiával 
kapcsolatos kérdésekben is eltért véleményük kevésbé környezettudatos társaiktól. Az élettel 
való elégedettséget a környezettudatosság és a politikai nézetek gyengébb hatása mellett legna-
gyobb mértékben a válaszadók által érzékelt relatív anyagi helyzet határozta meg.  

KULCSSZAVAK: környezeti attitűdök, környezetbarát viselkedés, materializmus, jóllét, Covid-19 
pandémia, politikai nézetek

ABSTRACT

Environmentalism of university students in relation to their materialism, 
life satisfaction, views on politics and pandemic

Recently, an increasing focus has been made on studying environmental problems and the 
related social phenomena. Understanding the environmentalism and its influencing factors 
in the case of higher education students can greatly help the preparation and identification 
of sustainability policies and educational practices in higher education institutions. In 
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this study, we investigated environmental attitudes and pro-environmental behavior of 
students at 17 Hungarian universities as a function of a number of hypothesized influencing 
factors. These included materialistic values, life satisfaction, political views, and views on the 
Covid-19 pandemic. According to our results, these were all related to environmentalism. More 
environmentally conscious students were less materialistic, less right-wing in their political 
views, more satisfied with their lives, and also differed in their views on pandemic issues. Beside 
a weaker impact of environmentalism and political views, life satisfaction was largely influenced 
by the relative financial situation perceived by respondents.

KEYWORDS: environmental attitudes, pro-environmental behavior, materialism, life satisfaction, 
Covid-19 pandemic, political views

Bevezetés

A környezettudatosság a környezeti attitűdöket, a környezetbarát viselkedést, illet-
ve ezeken túl a környezettel kapcsolatos aggodalmakat, értékeket és világnézetet is 
magába foglaló fogalom (Schultz et al. 2004), amelyet magyarul általában az angol 
’environmentalism’ megfelelőjeként használunk. A környezettudatosság vizsgálata 
hozzájárulhat a környezeti nevelési és fenntarthatóságra nevelési irányelvek megha-
tározásához, az emberek környezeti problémákkal kapcsolatos véleményének és a 
természeti környezet számára kedvező társadalmi-gazdasági változásokra való nyi-
tottságuk megismeréséhez (Dillon 2014). Emiatt az elmúlt évtizedek során egyre 
kiemeltebben foglalkoznak vele a társadalomtudományos vizsgálatok (Stern et al. 
1999, Dunlap et al. 2001, Varga 2004, Piskóti 2015, Nagy 2018), ahogy egyre inkább 
felismerjük az emberi társadalmak előtt tornyosuló környezeti krízis mélységeit 
(Steffen et al. 2018, IPBES 2019). 

Az egyetemi hallgatók több szempontból is lényeges szerepet játszhatnak a 
fenntarthatóbb berendezkedéshez szükséges társadalmi-gazdasági átalakulásban. 
Közel állnak az önálló életvezetéshez, illetve részben már folytatják is azt, legalább 
a szakterületükön az átlagemberhez viszonyítva nagy tudással rendelkeznek, leen-
dő munka körükben betöltött szerepük, tevékenységük, változásra való nyitottsá-
guk, esetleg saját kezdeményező készségük szintén meghatározó lehet a környeze-
ti reformok, s így a ma élő fajok, populációk – köztük az emberi népesség – jövője 
szempontjából (Mónus 2020, Pribéli 2020). Mind hazai, mind külföldi vizsgálatok 
során számos alkalommal vizsgálták egyetemi hallgatók környezettudatosságát, 
környezeti problémákhoz vagy ezek megoldásához kapcsolódó nézeteiket (például 
Forgas – Joliffe 1994, Kagawa 2007, Lang 2011, Zsóka et al. 2013, Besenyei 2019, 
Kövecses-Gősi – Lampert – Csenger 2020, Nagy – Somosi 2020). Ritkán helyezték 
azonban ezekben a kutatásokban olyan összetett keretbe a környezettudatosságot, 
ahol a politikai nézetek, a materialisztikus értékek és az élettel való elégedettséggel 
való összefüggésben is meg tudták vizsgálni a résztvevők környezeti nézeteit. Jelen 
tanulmányban ezeket az összefüggéseket szeretnénk bemutatni, kiegészítve továb-
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bá a Covid-19 járvánnyal összefüggő kérdések kapcsán megfogalmazott válaszaikkal 
való összefüggések bemutatásával. Kutatásunk a társadalomtudományok művelői 
számára új megvilágításban mutathatja meg egyrészt az általunk vizsgált egyéni jel-
lemzőket, másrészt a mögöttük álló moderáló tényezőket. 

Tanulmányunkban a környezettudatosság két aspektusát, a környezeti attitű-
döket és a környezetbarát viselkedést vizsgáljuk, melyek számos eddigi tanulmány 
eredményei alapján egymással csak kisebb mértékben függenek össze. Az attitűdök, 
bár szerepük megkérdőjelezhetetlen a viselkedés kialakításában, nem egyértelműen 
határozzák meg a viselkedést (Kollmuss – Agyeman 2002, Varga 2004).

A környezeti attitűdök és vizsgálatuk

Az emberek egyedi szinten megnyilvánuló, a természeti környezettel, illetve környe-
zeti problémákkal kapcsolatos értékrendjét, nézeteit, vélekedéseit összefoglaló né-
ven környezeti attitűdöknek nevezik a társadalomtudományokban (McIntyre – Mil-
font 2016). Az egyénekre vagy közösségekre, társadalmakra jellemző környezeti at-
titűdök mérése, vizsgálata a környezeti problémák kiéleződésével, a lokális és 
globális környezeti kihívások megszaporodásával és elhatalmasodásával felérté-
kelődött. Ennek eredményeképpen a környezeti attitűdök mérése kutatások egész 
sorát motiválta (áttekintve: Franzen – Vogl 2013, Cruz – Manata 2020). A környezeti 
attitűdöket, környezeti tudatosságot mérő pszichometriai mérőeszközök fejlesztése 
és használata pedig közel öt évtizedes múltra tekint vissza (McIntyre – Milfont 2016, 
Mónus 2021). A számos kidolgozott mérőeszköz közül, talán a két legelterjedtebben 
használt a Módosított Új Ökológiai Paradigma Skála, röviden NEP (Revised New Eco-
logical Paradigm Scale) (Dunlap et al. 2000) és a Két Fő Környezeti Érték Skála, rövi-
den 2-MEV (Two Major Environmental Values) (Wiseman – Bogner 2003, Bogner – 
Wiseman 2006). Mindkét skálát hazánkban is több ízben alkalmazták környezeti 
attitűdök vizsgálata során (Nagy 2011, Hofmeister-Tóth et al. 2013, Piskóti 2015, 
Major 2018, Mónus 2021), bár a NEP skálát nemzetközi és hazai tanulmányokban is 
számos kritika érte (Zhu – Lu 2017, Bernstein – Szuster 2018, Csonka 2019). Egy 
hazai vizsgálat megmutatta, hogy a két széles körben elterjed skála között jelentős 
átfedés is van (Mónus 2021). A 2-MEV skálát kifejezetten 10-12 éves korú serdülők 
számára tervezték, de sikerrel alkalmazták idősebb, sőt felnőtt korosztályok eseté-
ben is (például Castéra et al. 2018, Major 2018). A NEP skálát elsősorban felnőttek 
számára tervezték, de elérhető egy módosított, 10-12 éves korosztályokra validált 
változata is (Manoli et al. 2007), amelynek nemrégiben magyar fordítása is elkészült 
a pszichometriai kutatások standardjaiban használatos független oda-vissza fordí-
tás módszerét követve (Varga et al. 2021). A fentieken túl hazánkban gyakori még a 
7–14 éves gyermekek számára tervezett Gyermek Környezeti Attitűd és Tudás Skála 
(CHEAKS) (Leeming 1995) használata (Varga 2004, Konyha 2011, Kónya 2018). 



METSZETEK
Vol. 11 (2022) No. 1

ISSN 2063-6415
DOI 10.18392/metsz/2022/1/5

www. metszetek.unideb.hu

Mónus F., Béres T., Sipos F.: Egyetemi hallgatók környezettudatossága… 73

TEMATIKUS TANULMÁNYOK – Természet, környezet és társadalom

A különböző skálák összehasonlításából kiderül, hogy ezek nem ugyanúgy mérik a 
környezeti attitűdöket, illetve a környezeti attitűdöknek feltehetően más-más szele-
teit mérik (Mónus 2021).

Általánosságban elmondható, hogy a környezeti attitűdvizsgálatok eredményei 
szerint a nők/lányok általában környezeti szempontból pozitívabb attitűdökkel 
rendelkeznek (Kónya 2018, Mónus – Császár 2016, Mónus et al., in press), illetve 
a tanultabb megkérdezettek vagy tanultabb szülők gyermekei esetében is kimutat-
hatóan kedvezőbbek a környezeti attitűdök (EUROBAROMETER 80.2) (Zsóka et al. 
2011, Marjainé et al. 2012, Mónus 2019, 2022). Megtudhatjuk az attitűdvizsgálatok-
ból azt is, hogy a korosztályok között egyértelműen megfigyelhető különböző attitű-
dök, szokások átrendeződése, például korosztályra jellemző vásárlási preferenciák 
vagy energia-takarékosságra való odafigyelés megváltozása (Mónus – Császár 2016, 
Zsóka et al. 2011, Mónus et al., in press). Ezek némelyike környezeti perspektívából 
nézve némileg pozitív változás, míg más változások negatívan is alakíthatják a kör-
nyezeti attitűdöket, ezek közül érdekes jelenség a tinédzserek ideiglenes elfordulása 
a környezeti jelenségektől, környezeti problémáktól (Varga 2004, Olsson – Gericke 
2016). A környezeti attitűdök, környezetbarát viselkedések, legvalószínűbben pedig 
a vásárlási szokások eltérő mintázatot mutathatnak a különböző méretű települé-
sek között (falvak – kisvárosok – megyeszékhelyek), illetve jelentős régiós-területi 
különbségek is kimutathatóak (Dudás 2007, Konyha 2011, Kónya 2018, Mónus – 
Császár 2016, Mónus 2019, 2022). 

Bár mind a felnőttek, mind a diákok a valóságosnál környezettudatosabb, kör-
nyezetbarátabb színben tüntetik fel saját magukat a hasonló vizsgálatokban (Varga 
2004, Nagy 2018, Mónus 2021), e felmérések alkalmasak és főképp a nemzetközi 
gyakorlatban gyakran használtak arra, hogy kimutassák egy-egy célzott környezeti 
nevelési vagy fenntarthatóságra nevelési program hatását (Johnson – Manoli 2010, 
Kónya 2016, Boeve-de Pauw – Van Petegem 2018), vagy segítsék a környezetügyi 
szabályozások előkészítését, elfogadtatását (például Kyselá et al. 2019).

A környezetbarát viselkedés és vizsgálata

A környezetbarát vagy környezettudatos viselkedés (PEB – pro-environmental 
behaviour) olyan egyéni cselekvésként határozható meg, melynek célja, hogy csök-
kentse a természeti környezetünkre gyakorolt negatív emberi hatásokat (lásd Steg – 
Vlek 2009). A környezettudatos viselkedés rendkívül összetett kognitív jelenség, 
megvalósulásához a környezet értékeinek ismerete kell párosuljon az egyén tevé-
kenységeinek környezetre gyakorolt hatásának ismereteivel (Varga 2004). A min-
dennapi életben a környezetbarát viselkedési formák egyik legerősebb gátjai a saját 
életünk során kialakult szokásaink (Kollmuss – Agyeman 2002). Nagyon nehéz vál-
toztatni a már megszokott viselkedéseken, különösen egy olyan társadalmi közeg-
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ben, ami nem e – sokszor egyébként értelmetlen, rációval nem magyarázható – be-
rögződések megváltoztatását, hanem megmaradását motiválja. A viselkedés belső 
motiváción alapuló megváltozását meg kell előzze az értékszemlélet, értékek priori-
tásának valamilyen változása, amely viszont többnyire valamely, az egyén tudásában 
történő mélyebb változás vagy egyéni-közösségi tapasztalás hatására megy végbe. 
A változást megalapozó lexikai tudás megszerzése mellett, illetve sokszor inkább 
helyett, nagyon fontos az érzelmekre ható tapasztalás szerepe (Kollmuss – Agyeman 
2002). A környezeti nevelés modern, úgynevezett szocioökológiai megközelítése 
szerint elengedhetetlen, hogy a fiatalok az élet különböző színtereiről vett valódi 
példák, valódi szociális problémák tanulmányozásán keresztül (real world expe-
rience) érthessék meg saját egyedi vagy társadalmi ökológiai függőségüket, kérdő-
jelezzék meg a meglévő értékeket, egyedi véleményeket és esetenként a tudományos 
objektivitást is (Dillon 2014).

A környezetbarát viselkedés méréséhez a környezeti attitűdökhöz hasonlóan 
számos önbevalláson alapuló kérdőíves mérőeszköz áll rendelkezésre (lásd Markle 
2013, Mónus 2021), amelyek általában mérsékelten pontosnak, de mégis többé- 
kevésbé mérvadónak bizonyultak a ténylegesen megvalósuló környezetbarát visel-
kedések becslésével összevetve (Kormos – Gifford 2014). Ilyenek például a Maloney 
és Ward féle ökológiai skála (1973), valamint a gyermek környezeti attitűd és tudás 
skála (CHEAKS) (Leeming et al. 1995) tényleges elkötelezettség alskálái, vagy a 
Kaiser által kifejlesztett általános környezetbarát viselkedési skála (GEB skála) 
(Kaiser 1998). Ezek számos (esetenként akár 50) kérdésre adott válasz segítségével 
számszerűsítik a válaszadók környezetbarát viselkedését. Azonban a fentiektől több 
rövidebb skála is ismeretes, melyek közül a legismertebbek közé tartozik Mayer – 
Frantz (2004), Markle (2013) vagy de Leeuw és munkatársainak (2015) környezet-
barát viselkedési skálája. A különböző PEB skálák átfogóbb áttekintéséhez számos 
áttekintő tanulmány nyújthat még segítséget (lásd Markle 2013, Lange – Dewitte 
2019, Mónus 2021). 

A hazai kutatási eredmények szerint a fiatalok környezetbarát viselkedése meg-
változtatható a megfelelő környezeti és fenntarthatóságra nevelési irányelvek alkal-
mazásával (Zsóka et al. 2013, Mónus 2022). Jelenleg azonban a magyar válaszadók 
leginkább csak egyes területeken, például az energia- és vízmegtakarításhoz, illetve 
a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó környezettudatos cselekvések terén ak-
tívak, míg jóval kevésbé aktívak a túlcsomagolt és a távolról importált termékek el-
kerülése, illetve a környezetvédelmi szervezetek támogatása és a környezetvédelmi 
problémák és lehetőségek másokkal való megvitatása terén (Hofmeister-Tóth et al. 
2013, Nagy 2018, Mónus 2021). 



METSZETEK
Vol. 11 (2022) No. 1

ISSN 2063-6415
DOI 10.18392/metsz/2022/1/5

www. metszetek.unideb.hu

Mónus F., Béres T., Sipos F.: Egyetemi hallgatók környezettudatossága… 75

TEMATIKUS TANULMÁNYOK – Természet, környezet és társadalom

Politikai és Covid-19 nézetek és a környezettudatosság

A Covid-19 világjárvány, annak megfékezése, illetve lelassítása céljából bevezetett 
járványhelyzeti intézkedések, ezen (törvény erejével előírt kötelező vagy csak aján-
lott) intézkedések széles lakossági körben való végrehajtása, elfogadottsága egyér-
telműen megmutatták, hogy a járványhelyzeti (továbbá feltehetően egyéb, akár öko-
lógiai, társadalmi) krízishelyzetek során az emberek eltérő módon reagálnak. Igaz 
volt ez mind a bevezetett intézkedések betartása, a mindennapokba való beépülésé-
nek gyorsasága és motivációi, mind a rizikótényezők értékelése terén. 

A jövőben egyre gyakrabban várhatóak hasonló krízishelyzetek (IPBES 2020, 
Tollefson 2020), melyeknek akut, azonnali vagy előrelátóan tervezett, hosszú távú 
kezelési lehetőségét segítheti, ha ezen egyedi különbségekről és a mögöttük álló té-
nyezőkről szociometriai, pszichometriai vizsgálatok segítségével képet alkothatunk. 

Másrészt az akut krízishelyzetek elkerülésére tett akár egyedi, akár nemzeti, 
nemzetközi erőfeszítések a krízishelyzeti kommunikáció kiforratlansága, hiányossá-
gai következtében olyan magatartásformákat válthatnak ki az emberekből, amelyek 
újabb, másféle krízishelyzetek felé sodorhatják a társadalmat. Így például a Covid-19 
pandémia kezelési kísérleteinek következtében világviszonylatban jelentősen nőt az 
egyszerhasználatos műanyagtermékek használata, és kezeletlen hulladékként való 
megjelenése az ökoszisztémákban (Silva et al. 2020). Másrészt, jelenleg kevéssé lát-
szik, hogy a pandémia során felmerült gazdasági visszaesés hatásainak ellensúlyo-
zására biztosított anyagi források felhasználása során szerepet játszottak volna a 
környezeti krízis csökkentését szolgáló irányelvek. Így a gazdaság pandémia utáni 
újraindítása tovább mélyítette az emberiség álló környezeti krízishelyzetet, holott 
a hirtelen átcsoportosított források átgondolt felhasználásával sokat lehetett volna 
vagy lehetne tenni a környezeti szempontból egyértelműen rossz úton járó társa-
dalmi-gazdasági berendezkedés, illetve a lineáris anyagforgalmi elveken működő 
és fosszilis energiára alapozott ipari folyamatok megreformálásáért (Barbier 2020, 
Jackson – Victor 2021). 

A környezettudatosságot meghatározó tényezők között, sok egyében túl, sze-
repet kapnak a személyiségjegyek, az egyéni és a társas értékorientáció (Medvés 
2012, Soutter et al. 2020), továbbá ezek mellett, vagy talán ezekkel összefüggés-
ben az egyének politikai nézete is (Dunlap et al. 2001, Lang 2011, Franzen – Vogl 
2013). A természeti környezet megóvása iránti attitűdök, a környezeti problémák 
súlyosságának érzékelése, illetve a környezeti problémák megoldására irányuló tár-
sadalmi és kormányzati törekvések megítélése nem független a politikai hovatar-
tozástól. A politikai pártok érdekei által irányított média híreinek kuszaságában és 
ellentmondásosságában sokszor valóban nehéz állást foglalni egy eredendően nem 
feltétlenül politikai témában sem, például a környezetügy egyes kérdései esetében. 
Elég, ha csak hazai viszonylatban a Paks II. építése körüli politikai és szakmai vitákra 
gondolunk. Ilyen helyzetekben legtöbbször nagyon nehezen választhatók szét a po-
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litikai, a gazdasági, az energiabiztonsági, az energiahatékonysági vagy a környezeti 
szakmai kérdések. 

A legtöbb nyugati demokráciában a konzervatív politikai pártok a politikai 
spektrum közepén vagy liberális pólusán elhelyezkedő pártoknál erősebben képvi-
selik az üzleti és ipari érdekeket. Ez jellemző Egyesült Államok Republikánus Párt-
jára, a németországi vagy japán konzervatív pártokra is. Ezért a politikai spektrum 
jobb oldalához erősebben kötődő egyének várhatóan kevesebb aggállyal rendelkez-
nek a környezeti ügyek kapcsán (Franzen – Vogl 2013). Magyarországon is, a jelenle-
gi kormánypárt kommunikációjában és intézkedéseiben látszik hangsúlyosabbnak 
az ipari érdekek érvényesítése, míg a környezeti szempontok prioritását az elmúlt 
években inkább a liberális és baloldali pártok kommunikálták gyakrabban. Ezenkí-
vül az egyének jelentősen különbözhetnek a más emberek, intézmények iránti bi-
zalom szintjében is. Franzen és Vogl szerint más emberek iránti általános bizalom 
is erősíti azt a hitet, hogy mások is együttműködnek a közjavak biztosításában és 
biztonságos fenntartásában, ezért a bizalom erősebb hajlandósággal járhat együtt a 
környezeti fenntarthatósághoz való hozzájárulás kapcsán is (Franzen – Vogl 2013). 

A fentiekhez hasonlóan egyértelműen adódik, hogy az emberek, az állami intéz-
mények iránti bizalom, továbbá a kormányba, a kormányzati kommunikációba és a 
médiába vetett bizalom, a különböző érdekeltségű médiaorgánumok sokszor ellent-
mondásos hírei közötti eligazodás, és természetesen a politikai nézetek könnyen be-
folyásolhatják egy-egy járványügyi kérdéshez kapcsolódó nézeteket, vélekedéseket 
is. Mint ahogy ez valóban megfigyelhető is volt a Covid-19 járvány kapcsán külföldön 
(Shepherd et al. 2020) és hazánkban is. Az említett Egyesült Államokban végzett 
kutatásban például egyértelműen rámutattak, hogy a politikai nézetek erősen ösz-
szefüggtek az egészségügyi rendszerbe vetett bizalommal, a Covid-19 járvánnyal 
kapcsolatos kockázat megítélésével és a járványügyi intézkedések hatékonyságának 
megítélésével is (Shepherd et al. 2020). 

Annak megértése, hogy a politika hogyan formálja például egy járványügyi vész-
helyzet során az egyének egészségügyi magatartását és kockázat-érzékelését külö-
nösen fontos lehet a járványügyi intézkedések hatékony bevezetése és kommuniká-
lása során is. Ezért a járványügyi kérdésekkel kapcsolatos vélemények, a politikai 
nézetek és a környezeti attitűdök összefüggéseire egy külön tanulmányban részle-
tesen kitértünk (Mónus et al. 2022). Jelen tanulmányban ezen tényezőket további 
összefüggések (materialisztikus értékek és az élettel való elégedettség) tükrében 
kívánjuk bemutatni. 
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A materializmus, az élettel való elégedettség és a környezettudatosság

A környezettudatossággal összefüggésben gyakran vizsgálják az anyagiasság szere-
pét az egyén értékrendjében, illetve az egyén élettel való elégedettségét (például 
Crompton 2010, Hurst et al. 2013, Helm et al. 2019). Előbbi az egyéni értékrend 
egyik olyan aspektusa, amely jellemző értékrendi elemként jelenik meg a fogyasztói 
társadalmakban, illetve a fogyasztáson, jellemzően túlfogyasztáson alapuló modern 
gazdasági rendszerekben. Utóbbi kapcsán érdekes, hogy a gyakran önmegtartózta-
tásként megélt vagy interpretált környezettudatos életvitel rontja-e vagy éppen ja-
vítja-e az élettel való elégedettséget. 

Az anyagiasság, azaz a materializmus többféleképpen is meghatározható. Meg-
különböztetünk inkább extrinzik („kívülről jövő”) illetve inkább intrinzik („belülről 
jövő”) beállítottságot. Az anyagiasság az extrinzik értékekkel rokon, aki inkább ext-
rinzik beállítottságú, annak jobban függ a jólléte a környezet, embertársai megerő-
sítéseitől, válaszaitól (Kenéz 2007, Pribéli 2020). A nagyobb mértékű anyagiasság 
nagyobb énközpontúságot is jelent, illetve az anyagiassághoz kapcsolódik a pénz-
ügyi siker hajszolása, az imázs elsőrendűsége is (Hurst et al. 2013). A materializmus 
egyszerűbben megfogalmazva az emberek viszonya az anyagi javakhoz, de ki kell 
emelni, hogy a döntő nem az, hogy az anyagi javak mennyire fontosak önmaguk-
ban, hanem az, hogy mennyire fontosak a többi értékhez képest (Kenéz 2007, Pribéli 
2020). Így vizsgálatunk az anyagiassággal kapcsolatban csak kis szeletet mutat meg 
abból a komplexitásból, amely a környezettudatosság és az egyéni értékrend között 
áll fenn. 

Az anyagiasság, illetve egyéb értékrendi prioritások és a környezettudatosság 
közötti összefüggéseket Pribéli (2020) részletesen összefoglalja Stern (2000), 
Crompton (2010), illetve Hurst és munkatársai (2013) alapján. Az anyagiasság, illet-
ve az értékrend (értékrendi prioritások) szerepe kiemelkedő a környezettudatosság 
szempontjából (Stern 2000, Hurst et al. 2013). Nem csak amiatt, hogy ez erősen hat 
az egyén fogyasztására (mit és milyen mértékben fogyaszt), hanem azt is befolyásol-
ja mennyire hajlamos valaki foglalkozni az önmagán túlmutató (’bigger-than-self’) 
problémák kérdésével (Crompton 2010). A környezettudatosság szempontjából az 
anyagiasság, többek között azért is kulcskérdés, mert a Schwartz-féle értékmodell-
ben (Schwartz 2006) az egyéni érdekek elsőbbségének érvényesülését megtestesítő 
’hatalom’ és ’teljesítmény’ értékegyütteshez áll közel (Crompton 2010). Ebben az 
értékrendszer-megközelítésben tehát szemben áll azokkal az értékekkel, jellemvo-
násokkal, amelyek a környezeti érzékenységhez és az egyénen túlmutató problémák 
iránti érzékenységhez kapcsolódnak (például társadalmi igazságosság; Crompton 
2010, Pribéli 2020). Az anyagiasság és a környezetbarát viselkedés negatív kapcso-
latáról részletes áttekintést nyújt Hurst és munkatársai (2013) tanulmánya, míg a 
környezettudatosság komplexebb értékrendi megközelítéséről de Groot és Thøger-
sen (2018). 
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Az élettel való elégedettség, vagy a vele összefüggésben lévő egyéb értékek, at-
titűdök szintén kapcsolatban állhatnak a környezettudatossággal. Például az anya-
giasság alacsonyabb mértéke, azaz az intrinzik motivációk erősebb jelenléte hozzá-
járulhat az élettel való elégedettséghez, így az élettel való elégedettség és a környe-
zettudatosság között pozitív kapcsolat állhat fenn (Helm et al. 2019).

Hipotézisek

A vizsgált egyetemista válaszadók környezettudatosságával összefüggésben álló vál-
tozók kapcsán a célunk elsődlegesen a következő hipotézisek vizsgálata volt:

H1: Az anyagiasabb szemléletű válaszadók környezeti attitűdjei és környezet-
tudatos viselkedése (környezeti szempontból) negatívabb.

H2: A környezettudatos életmódot folytatók, illetve a környezetbarát attitűdök-
kel rendelkezők élettel való megelégedettsége magasabb.

H3: A politikai nézetek összefüggnek a környezettudatosság mutatóival (a kör-
nyezeti attitűdökkel és a környezettudatos viselkedéssel). Az említett külföldi tanul-
mányok alapján hazánkban feltételezhetően a jobboldalibb beállítottságú válasz-
adók környezettudatossággal összefüggő mutatói (környezeti szempontból) nega-
tívabbak. 

H4: A Covid-19 pandémiával kapcsolatban felmerülő kérdésekről alkotott véle-
mények összefüggnek a környezettudatosság mutatóival.

Módszerek

ADATFELVÉTEL

Vizsgálatunk során online kérdőíves felmérést végeztünk 17 magyarországi egye-
tem különböző karjain. A kérdőívet Google Űrlapok szolgáltatáson keresztül készí-
tettük el, melynek linkjét elektronikus platformokon keresztül juttattuk el a hallga-
tókhoz. Összesen 7174 hallgató töltötte ki a kérdőívet 2020. február és december 
között. 114 kitöltő adatait kizártuk az elemzésből, mivel a nyílt kérdésekre adott 
válaszaik egyértelműen azt mutatták, hogy nem vették komolyan a kérdőív kitölté-
sét, vagy nagyon hasonló kérdéspárokra nagyon különböző választ adtak. Így az ta-
nulmány 7060 válaszadó válaszain alapszik. A vizsgált minta korának átlaga 23,9 év 
(±SD= 7,10); mediánja 21,5 év (első kvartilis = 20 év, harmadik kvartilis = 24 év), 
terjedeleme 18-78 év volt, a nemek aránya: 31,8% férfi és 68,2% nő. A kitöltők lakó-
helyüket tekintve 23,0%-ban a fővárosból, 19,2%-ban megyeszékhelyekről, 34,7%-
ban kisebb városokból és 23,2%-ban kisebb településekről (község, falu, tanya) 
származtak. 
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A kapott eredmények nem tekinthetők reprezentatívnak, mert a mintavétel nem 
valószínűségi eljáráson alapult. A kérdőívhez elérhetőséget kapó hallgatók becs-
léseink szerint egyetemenként körülbelül 1-10% arányban töltötték ki a kérdőívet. 
A kitöltők nagy száma és változatos összetétele miatt azonban eredményeink felte-
hetően jól jellemzik a hazai egyetemisták véleményét. 

A kutatás és a kérdőív az Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság 2020-
129 számú kutatásetikai engedélyének megfelelően készült. 

A KÉRDŐÍV FELÉPÍTÉSE

A kérdőív 79 kérdésből állt, amelyet a 2020. szeptembertől kitöltők esetében to-
vábbi 6, a járványhelyzettel kapcsolatos kérdéssel egészítettünk ki, így a teljes kér-
dőív 85 kérdésből állt. Jelen kutatásban csak a tanulmány szempontjából releváns 
kérdéseket mutatjuk be. 

A környezeti attitűdök vizsgálatára használt Két Fő Környezeti Érték (2-MEV) 
skála (Wiseman – Bogner 2003, Bogner – Wiseman 2006) egy Bogner által módosí-
tott változatát használtuk (Bogner 2018). Ez a skála a környezeti attitűdök eredeti 
két magasabb rendű, úgynevezett fő-faktora mellett (használat 7 kérdés és meg-
őrzés 6 kérdés), egy harmadik attitűd-dimenziót, a természet szeretete dimenziót 
is méri (7 kérdés). A válaszadás 5 fokú Likert-skálán történt (1 – egyáltalán nem 
értek egyet; 5 – teljes mértékben egyetértek). A 2-MEV skálát számos nemzetkö-
zi tanulmány mellett sikerrel alkalmazták magyar, illetve magyar nyelvterületen 
élő fiatalok környezeti attitűdjeinek vizsgálata során (Major 2018, Mónus 2021). 
A 2-MEV skála használat és megőrzés dimenziója egymástól nagymértékben füg-
getlen dimenzióit jeleníti meg a környezeti attitűdöknek, míg a természet szeretete 
dimenzió valamelyest pozitívan korrelál a megőrzés dimenzióval. A megőrzés di-
menzió az ökológiai viselkedés és a környezeti értékek megóvásával kapcsolatos 
attitűdök, míg a használat dimenzió a környezeti erőforrások kihasználásával ösz-
szefüggő vélekedések mérésére szolgál, a természet szeretete dimenzió jelentése 
pedig a dimenzió nevéből egyértelműen következik. Az értékeléshez mindhárom 
dimenzió kérdéseire adott pontszámokat átlagoltuk. A megőrzés és a természet 
szeretete dimenzió esetén a magasabb (5-höz közeli), a használat dimenzió ese-
tén az alacsonyabb (1-hez közeli) átlagos pontszám jeleníti meg a környezet szem-
pontjából kedvezőbb attitűdöket. A megőrzés skála megbízhatósága (Cronbach α = 
0.69), a használat (Cronbach α = 0.56) és a temészet szeretete (Cronbach α = 0.86) 
skála megbízhatósága is megfelelőnek mutatkozott. 

A környezeti problémákról, illetve a kitöltők által fontosnak tartott egyéb prob-
lémákról a 2018-ban 34 országban elvégzett EUROBAROMETER 90. nemzetközi 
kutatás egyik kérdését használtuk. A kérdés 8 problematikus területre kérdez rá 
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(klímaváltozás–környezeti problémák, szegénység–éhezés–ivóvízhiány, fertőző be-
tegségek terjedése, népességrobbanás, háborúk–fegyveres konfliktusok, terroriz-
mus, nukleáris fegyverkezés, gazdasági versenyképesség fejlődése), amelyek közül 
a válaszadóknak 4-et kell megjelölni, amelyeket a jövő legfontosabb kihívásainak 
tartanak. 

A környezetbarát viselkedések gyakorlásának mértékét egy 13 kérdésből álló 
skálával mértük. Minden kérdés esetében 4 fokozatú skálán kérdeztünk rá arra, 
hogy az adott környezettudatos viselkedés mennyire jellemző a válaszadóra (1 – 
egyáltalán nem jellemző; 4 – teljes mértékben jellemző). A kérdéseket előző ku-
tatások kérdései alapján (például Nagy 2018, Mónus 2021) állítottuk össze ehhez 
a vizsgálathoz. A skála megbízhatósága megfelelőnek mutatkozott (Cronbach α = 
0.77).

Az anyagiasság, azaz a materializmus mérésére a Kasser (2005) által gyermekek 
és serdülők számára kidolgozott négy kérdésből álló materializmus skálát használ-
tuk. A skála angol nyelvből történő fordítása során az értelmi egyezőséget tartottuk 
szem előtt, továbbá két kérdés esetén a „ha majd felnövök” kifejezést az egyetemista 
célkorosztályra való tekintettel elhagytuk. A válaszadás 5 fokú Likert-skálán történt 
(1-egyáltalán nem értek egyet; 5-teljes mértékben egyetértek), a skála megbízható-
sága megfelelőnek mutatkozott (Cronbach α = 0.75). 

A válaszadók anyagi helyzetének becslésére létrehoztunk egy „relatív anyagi 
helyzet” nevű változót a kérdőívben egymástól távol elhelyezett két kérdésre adott 
válaszok alapján. Mindkét kérdésre 4 fokú Likert-skálán történt a válaszadás. A két 
kérdés az alábbi volt: „Mi jellemző leginkább családod anyagi helyzetére?” (nagyon 
jól élünk, kényelmesen élünk, szerényen élünk, nagyon szűkösen élünk válaszlehe-
tőségekkel) és „Családom életszínvonala a környezetemben átlagoshoz viszonyítva:” 
(„jóval jobb, mint az átlagos”, „inkább kicsit jobb, mint az átlagos”, „inkább kicsit rosz-
szabb, mint az átlagos”, „jóval rosszabb, mint az átlagos” válaszlehetőségekkel). A re-
latív anyagi helyzet változónkat a két kérdésre adott pontszámok összegeként adtuk 
meg, ahol a nagyobb érték jobb érzékelt anyagi helyzetet jelentett. Az így számolt 
változó megbízhatósága a két tétel alapján is megfelelőnek mutatkozott (Cronbach 
α = 0.74).

Az élettel való elégedettség méréséhez a Diener és munkatársai féle (1985) 
úgynevezett Élettel való Elégedettség Skála (’satisfaction with life scale’, SWLS) ma-
gyar változatát használtuk (Martos et al. 2014), amely az egyik legelterjedtebben 
használt skála a szubjektív jólléttel kapcsolatos kutatásokban. Az eredeti öt tételes 
skálából a „Ha újra leélhetném az életem, szinte semmin sem változtatnék” tételt 
elhagytuk, mivel az élettel való pillanatnyi megelégedés és a múltbeli döntések he-
lyessége és esetleges megbánása vagy átértékelése véleményünk szerint nem fel-
tétlenül kell, hogy egybeessenek, így egy tétellel rövidíteni is tudtuk az egyébként is 
hosszú kérdőívet. A válaszadás itt is 5 fokú Likert-skálán történt (1 – egyáltalán nem 
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értek egyet; 5 – teljes mértékben egyetértek). A skála megbízhatósága megfelelőnek 
(Cronbach α = 0.85) és így is a magyar minták esetén publikált 0,84 – 0,90-es értékek 
(Martos et al. 2014) közöttinek mutatkozott. 

A politikai orientációt egy 9 fokozatú skálán mértük, amelyen a válaszadóknak 
meg kellett jelölniük, hogy milyen mértékben tartják saját magukat jobboldali vagy 
baloldali beállítottságúnak. A középérték képviselte a jobboldali-baloldali skálán 
a semleges hozzáállást. A skála alkalmazása széles körben elterjedt a nemzetközi 
irodalomban és kutatásokban (például European Social Survey és Eurobarometer 
felmérések) és hazai kutatásokban is használatos (Szabó – Gerő 2019). 

A kérdőív a 2020. szeptember utáni kitöltők számára egy, a járványhelyzettel 
kapcsolatos, saját szerkesztésű kérdésblokkot is tartalmazott. Ez 6 állításból állt, 
amelyekre 5 fokú Likert-skálán történt a válaszadás (1 – egyáltalán nem értek egyet; 
5 – teljes mértékben egyetértek). Az értékelendő állítások a következők voltak: 1) 
„Számos fertőző betegség térnyerése (például Covid-19) mai, modern életvitelünk 
következménye”, 2) „Számos nem fertőző betegség térnyerése (például daganatos és 
allergiás megbetegedések) mai, modern életvitelünk következménye”, 3) „Néhány 
éven belül lesz megbízható oltás a koronavírus (Covid-19) ellen, és nem kell majd 
tartanunk a koronavírus fertőzéstől”, 4) „A koronavírus terjedésének jelentősége és 
veszélyei erősen el vannak túlozva”, 5) „A koronavírus terjedése elleni védekezés 
során olyan viselkedésmintákat tanulnak meg az emberek (például utazások csök-
kentése, ideiglenes korlátozások betartása), amelyek hasonló össztársadalmi fegyel-
mezettséggel végrehajtva hasznosak lehetnek a klímaváltozás és a környezeti válság 
elleni küzdelemben is”, 6) „A koronavírus terjedését lassító egyes viselkedésminták 
a környezeti válság megfékezése érdekében tartósan be fognak épülni az emberek 
mindennapjaiba a vírushelyzet mérséklődését követően”. 

ADATELEMZÉS

A statisztikai elemzéseket R 4.0.5 statisztikai szoftverrel végeztük. A skálák meg-
bízhatóságának jellemzéséhez standardizált Cronbach alfa értékeket adtunk meg 
az R psych csomag segítségével. A vizsgált változók összefüggéseinek vizsgálatá-
ra Sprearman rang korrelációt használtunk. 

Eredmények

A vizsgált hallgatók véleményének összehasonlítását a jövő 4 legfontosabb kihívásá-
ról a 2018-as EUROBAROMETER 90. nemzetközi kutatással összevetve az 1. ábra 
tartalmazza. Jól látható, hogy az egyetemi hallgatók jóval fontosabbnak tarják a klí-
maváltozást és környezeti problémákat, a szegénységgel, éhséggel, ivóvízhiánnyal 
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kapcsolatos problémákat, illetve a háborúkat és fegyveres konfliktusokat, mint 
2018-ban látta ezt a felnőtt magyar lakosság. Másrészt jóval kevésbé tartják fontos-
nak a terrorizmust és a gazdasági versenyképesség növekedését, mint 2018-ban lát-
ta ezt a felnőtt magyar lakosság. A fertőző betegségek terjedésének fontosságát ille-
tően nincs jelentős eltérés a felnőtt magyar lakosság és az egyetemisták véleménye 
között, viszont mind a felnőtt magyar lakosság, mind a magyar egyetemisták fonto-
sabbnak tartották ezt a problémát, mint az EU átlag. 

Az 1. táblázat mutatja a tanulmányban vizsgált skálák kétváltozós korrelációi-
nak együtthatóit. A környezettudatosságot jellemző skálák a vártnak megfelelő 
korrelációkat mutatják, a használat attitűd-dimenzió negatívan korrelál mindhá-
rom másik dimenzióval (megőrzés, természet szeretete, környezetbarát viselke-
dés), ez utóbbi három pedig pozitívan, bár nem túl erősen (r = 0,37 – 0,47) korre-
lálnak egymással. Az élettel való elégedettség gyengén pozitívan korrelál (r = 0,11 
– 0,16) a környezettudatosság utóbb említett három dimenziójával (megőrzés, 
természet szeretete, környezetbarát viselkedés), legerősebben (r = 0,43) a relatív 
anyagi helyzettel korrelál pozitívan, míg nagyon gyengén (r = 0,04), de pozitívan 
korrelál a politikai nézetekkel, tehát a jobboldalibb beállítottságú válaszadók eny-
hén elégedettebbek. A materializmus gyengén pozitívan korrelál a használattal, 
gyengén negatívan pedig a megőrzéssel és a természet szeretetével, míg kicsit erő-
sebben, de még mindig gyengén negatívan korrelál (r = -0,28) a környezettudatos 
viselkedéssel. A környezettudatosság mutatói közül a használat enyhén pozitívan, 
a megőrzés és a környezettudatos viselkedés pedig enyhén negatívan korrelál a 
politikai nézetekkel, tehát a jobboldalibb beállítottságú válaszadók kis mértékben 
ugyan, de mindhárom mutató tekintetében kevésbé környezettudatosaknak bizo-
nyultak. 
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1. ábra. Az egyetemisták véleményének összehasonlítása a magyar felnőtt lakosság 
reprezentatív vizsgálatával, illetve az EU átlag véleménnyel a jövő 4 legfontosabb kihívásáról 

Forrás: Saját szerkesztés

1. táblázat: A vizsgált skálák közötti kétváltozós Spearman korrelációs együtthatók

UTL PRE APR PEB SWLS MAT FIN
UTL
PRE -0,30
APR -0,14 0,37
PEB -0,22 0,47 0,45
SWLS 0,12 0,16 0,11
MAT 0,19 -0,11 -0,14 -0,28

FIN -0,03 0,43
POL 0,16 -0,19 -0,13 0,04

Csak a p < 0,01 szignifikanciájú korrelációk vannak feltüntetve
N = 7060 minden esetben, kivéve a PEB (N = 7053), ill. a POL (N = 5069) korrelációi
Rövidítések magyarázata: UTL – használat, PRE – megőrzés, APR – természet szeretete, PEB 
– környezetbarát viselkedés, SWLS – élettel való elégedettség, MAT – materializmus, FIN – 
relatív anyagi helyzet, POL – politikai nézet (baloldali a kisebb, jobboldali a nagyobb érték)
Forrás: Saját szerkesztés
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2. táblázat. A Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos kérdések és a környezettudatosság, 
az élettel való elégedettség, a materializmus, az anyagi helyzet és a politikai nézetek közötti 

kétváltozós Spearman korrelációs együtthatók

UTL PRE APR PEB SWLS MATS FIN POL
Számos fertőző betegség térnye-
rése (például Covid-19) mai, mo-
dern életvitelünk következménye

-0,11 0,26 0,17 0,25 0,07 -0,06 -0,12

Számos nem fertőző betegség 
térnyerése (például daganatos és 
allergiás megbetegedések) mai, 
modern életvitelünk következ-
ménye

-0,13 0,28 0,22 0,22 0,12 -0,06

Néhány éven belül lesz megbíz-
ható oltás a koronavírus ellen, és 
nem kell majd tartanunk a koro-
navírus fertőzéstől

0,06 -0,06 -0,05 -0,03 0,07 0,12 0,03

A koronavírus terjedésének je-
lentősége és veszélyei erősen el 
vannak túlozva

0,16 -0,10 0,08 0,12

A koronavírus terjedése elleni 
védekezés során olyan viselke-
désmintákat tanulnak meg az 
emberek (például utazások csök-
kentése, ideiglenes korlátozások 
betartása), amelyek hasonló ösz-
sztársadalmi fegyelmezettséggel 
végrehajtva hasznosak lehetnek a 
klímaváltozás, környezeti válság 
elleni küzdelemben is

-0,14 0,26 0,16 0,23 0,11 0,04 -0,09

A koronavírus terjedését lassító 
egyes viselkedésminták a környe-
zeti válság megfékezése érdeké-
ben tartósan be fognak épülni az 
emberek mindennapjaiba a vírus-
helyzet mérséklődését követően

0,06 0,10 0,10 0,11 0,08 0,03 0,05

Csak a p < 0,01 szignifikanciájú korrelációk vannak feltüntetve
A 0,2-nél nagyobb korrelációs együtthatók vannak vastagon szedve
N = 6256 minden esetben, kivéve a PEB (N = 6249), ill. a POL (N = 4401) korrelációi
Rövidítések magyarázata: UTL – használat, PRE – megőrzés, APR – természet szeretete, PEB 
– környezetbarát viselkedés, SWLS – élettel való elégedettség, MAT – materializmus, FIN – 
relatív anyagi helyzet, POL – politikai nézet (baloldali a kisebb, jobboldali a nagyobb érték)
Forrás: Saját szerkesztés
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A 2. táblázat mutatja a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos kérdések és a 
környezettudatosság, az élettel való elégedettség, a materializmus, az anyagi hely-
zet és a politikai nézetek közötti kétváltozós korrelációk együtthatóit. A Covid-19 
járványhelyzettel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok a környezettudatos-
ságot jellemző három egymással pozitívan korreláló mutatóval (megőrzés, ter-
mészet szeretete, környezetbarát viselkedés) állnak a leginkább összefüggésben 
(r = 0,22 – 0,28). Ezek alapján a környezettudatosabb válaszadók jobban egyet-
értettek azzal, hogy mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségek térnyerése 
következménye lehet mai, modern életvitelünknek, továbbá hogy a koronavírus 
terjedése elleni védekezés során megtanult viselkedésminták (például utazások 
csökkentése, ideiglenes korlátozások betartása) össztársadalmi szinten való al-
kalmazása hasznos lehet a klímaváltozás, illetve a környezeti válság elleni küzde-
lemben is. Az összes többi összefüggés esetében ennél csak jóval gyengébb korre-
lációkat találunk (r = -0,14 – 0,17), amelyek közül csak néhányat emelünk ki, ame-
lyek az érdeklődésre esetleg jobban számot tarthatnak. Ilyenek, hogy az inkább 
materialista szemléletű válaszadók jobban bíztak az oltások kifejlesztésében és 
megjelenésében. Ennek értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a felmérés az 
első és második magyarországi jáványhullám alatt készült, jóval az első oltások 
kifejlesztéséről való hírek megjelenése előtt. Továbbá, hogy a természeti források 
kihasználását kevésbé aggályosan tekintők (a használat skálán magasabb pontot 
elérők) és a jobboldalibb beállítottságú válaszadók jobban egyet értettek azzal, 
hogy a koronavírus terjedésének jelentősége és veszélyei erősen el vannak túloz-
va. A 2. ábrán a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos hat kérdésre adott vála-
szok eloszlását és átlagát szemléltetjük. 
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2. ábra 
A Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok eloszlása és átlaga 

(n = 6256). A kérdések pontos szövegezését lásd a 2. táblázatban
Forrás: Saját szerkesztés
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Összegzés

Eredményeink megerősítik a szakirodalomban többek által igazolt jelenséget (pél-
dául Hurst et al. 2013), miszerint az anyagiasság és a környezettudatos viselkedés 
között negatív korreláció áll fenn. Ugyanígy a környezeti attitűdök terén is a kevésbé 
környezettudatos attitűdökkel rendelkező válaszadók voltak materialisztikusabb 
szemléletűek. Ezek értelmében a H1 hipotézisünket (az anyagiasság negatívan kor-
relál a környezettudatossággal) megerősítettük. Magyarországon hasonló ered-
ményre jutott például Kenéz (2007) marketing szakos hallgatók esetén. Vizsgálatá-
ban az anyagiasabb szemléletű hallgatók kevesebb környezetbarát viselkedési lehe-
tőséget használtak, kevesebbet is tudtak megnevezni, és a környezettel kapcsolatban 
az elsőrendű felelősséget inkább tulajdonították a vállalatoknak, míg a kevésbé 
anyagias válaszadók nagyobb arányban ismerték el a lakosság felelősségét is. Egy 
friss, fiatal (23–26 év közötti) amerikaiakat vizsgáló kutatás szintén az általunk is 
megfigyelt összefüggést erősítette meg (Helm et al. 2019), a materialisztikusabb 
szemléletű fiatalok kevésbé csökkentették fogyasztásukat, viszont kevesebb zöld 
terméket vásároltak. Ismert, hogy az anyagiasabb emberek kevésbé tartják fontos-
nak a környezetbarát viselkedést, sőt, kevésbé ismerik el a problémák súlyosságát 
(Hurst et al. 2013). Lehetséges, hogy emögött egy védekező mechanizmus húzódik 
meg, ami a károsabb viselkedés miatt érzett bűntudat csökkentésére szolgál, olyan 
módon, hogy saját maguk előtt enyhébbnek tüntetik fel a problémákat. A környezet-
barát viselkedés kapcsán viszont felmerült az önbevallásos megkérdezések problé-
mája: lehetséges, hogy az anyagiasabb emberek kevésbé éreznek késztetést arra, 
hogy pozitívan torzítsák a viselkedésüket, mint a kevésbé anyagiasak (Hurst et al. 
2013, Pribéli 2020).

Az anyagiasság természetéből kiindulva várható, hogy az anyagiasabb emberek 
kevésbé áldozatkészek anyagi téren is, így kevésbé vállalják esetleg az egyes ter-
mékek esetenként magasabb árú, környezetbarát alternatíváinak megvásárlását 
is. A környezetbarát termékekért való fizetési hajlandóság esetében Kenéz (2007) 
azt találta, hogy az anyagiasabb emberek kevesebb pénzt áldoznának a környezet-
kímélőbb termékért, mint kevésbé anyagias társaik. A relatív anyagi helyzet és a ma-
terializmus között nem találtunk szignifikáns kapcsolatot, tehát az anyagiasság nem 
az anyagi helyzet függvénye. 

Azon hallgatók, akik fontosnak tartják a természet értékeinek megőrzését, a 
természet szeretetét, illetve akik környezettudatosabban viselkednek valamelyest 
magasabb pontszámokat értek el az élettel való elégedettség skálán, azaz magukat 
boldogabbaknak elégedettebbnek érzékelték. Ez az összefüggés azonban meglehe-
tősen gyenge volt, jóval gyengébb, mint amit a relatív anyagi helyzet és az élettel 
való elégedettség között találtunk. A jobb anyagi helyzetben lévő válaszadók, ma-
gukat boldogabbnak, elégedettebbnek vallották. Tehát az élettel való elégedettséget 
sokkal nagyobb mértékben meghatározza az anyagi helyzet, mint a környezetbarát 
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attitűdök és viselkedés, vagy az ezekkel feltehetően együtt járó erősebb belső mo-
tivációk jelenléte (lásd Helm et al. 2019). Így tehát a H2 hipotézisünket (a környe-
zettudatos életmódot folytatók, illetve a környezetbarát attitűdökkel rendelkezők 
élettel való elégedettsége magasabb) csak részben erősítettük meg. Bár a feltétele-
zett összefüggést kimutattuk, azonban a hatás nagyon gyengének bizonyult. Helm 
és munkatársai (2019) a fenti tényezők között – a miénkhez hasonló várakozások 
ellenére – egyáltalán nem találtak szignifikáns kapcsolatot. Míg egy, az Egyesült Álla-
mokban és Kanadában végzett, felnőtt lakosságra reprezentatív vizsgálatban a kör-
nyezetbarát viselkedés és az élettel való elégedettség között a mi eredményeinkhez 
hasonló mértékű pozitív korreláció (r = 0,18) állt fenn (Schmitt et al. 2018). A vizs-
gálatban azt is kimutatták, hogy a környezeti-ökológiai fenyegetettség észlelése vi-
szont negatívan korrelált az élettel való elégedettséggel, de ezt a hatást részben el-
nyomhatta a környezetbarát viselkedésekben való fokozottabb részvétel. A szerzők 
konklúzióként azt vonták le, hogy a fenntarthatóság felé vezető életmódbeli változá-
sok nem fenyegetik a jólétet és a boldogságot, sőt az elégedett élet elérésének, meg-
valósításának eszközei is lehetnek (Schmitt et al. 2018). Más tanulmányok éppen 
ellenkező ok-okozati viszonyt feltételeznek, tehát azt, hogy az emberek élettel való 
elégedettsége felkelti érdeklődésüket vagy legalábbis teret biztosít a környezetbarát 
viselkedésekben való részvételhez. Ezt szem előtt tartva az élettel való elégedettség 
javítása indirekt módon is hozzá járulhat a gazdasági növekedés és a környezetvéde-
lem közötti konfliktusok feloldásához (Wang – Kang 2019). 

Vizsgálatunkban egyértelmű, szignifikáns, de nem túlságosan erős korrelációt 
mutattunk ki a környezettudatosság mutatói és a politikai nézetek között. A magu-
kat jobboldalibbnak tartó egyetemisták magasabb pontszámot kaptak a használat 
és alacsonyabb pontszámot kaptak a megőrzés környezeti attitűdskálákon, továbbá 
szintén alacsonyabb pontszámot kaptak a környezetbarát viselkedés skálán. Tehát 
több tekintetben is kevéssé környezettudatosnak mutatkoztak, így a H3 hipotézi-
sünk (a jobboldalibb beállítottságú válaszadók környezettudatossággal összefüggő 
mutatói – környezeti szempontból – negatívabbak) is megerősítésre került. Az ered-
mények egybevágnak több nemzetközi kutatásban találtakkal (Dunlap et al. 2001, 
Lang 2011, Franzen – Vogl 2013), és feltehetőleg az eltérő politikai nézetek mö-
gött meghúzódó eltérő értékorientációnak lehetnek köszönhetőek (Franzen – Vogl 
2013). Feltételezhető, hogy más, olyan felnőtt társadalmi rétegekben, ahol az infor-
málódásban a hiteles információk tudatos keresése kisebb szerepet játszik (például 
nem egyetemisták, nem értelmiségiek) a vizsgálatban talált gyenge összefüggések 
erősebb összefüggésekként lehetnek jelen. A hazai politikai viszonyok között köny-
nyen értelmezhető az az érdekes, bár nagyon gyenge korreláció, amit az élettel való 
elégedettség és a politikai nézetek között találtunk. Ezek szerint a jobboldalibb be-
állítottságú válaszadók enyhén elégedettebbeknek mutatkoztak. Az élettel való elé-
gedettség legerősebben a relatív anyagi helyzettel korrelált, az anyagi helyzetüket 
jobbnak tartók jelentősen elégedettebbek voltak az életükkel. 
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A fentieken túl, a politikai nézetek gyengén bár, de szignifikánsan korreláltak 
több a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos kérdésre adott válasszal is. Ezek kö-
zül legmeglepőbb, miszerint a magukat jobboldalibbnak tartó egyetemisták inkább 
hajlottak arra, hogy a koronavírus terjedésének jelentőségét és veszélyeit erősen 
eltúlzottnak értékeljék, holott a kormányzati kommunikációból nem lehetett erre 
egyértelműen következtetni. Mind a kormányzati, mind az ellenzéki pártok kom-
munikációja – bár egymással mindvégig sajátságosan konfrontálódva – a veszélyek 
jelentőségére és a védekezés/megelőzés fontosságára hívta fel a figyelmet (Bene et 
al. 2020). A Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok leg-
inkább a környezettudatosság mutatóival, azok közül is a megőrzéssel, a természet 
szeretetével és a környezetbarát viselkedéssel álltak összefüggésben. A környezet-
tudatosabb válaszadók jobban egyetértettek azzal, hogy mind a fertőző, mind a nem 
fertőző betegségek térnyerése következménye lehet mai, modern életvitelünknek, 
továbbá hogy a koronavírus terjedése elleni védekezés során megtanult viselkedés-
minták (például utazások csökkentése, ideiglenes korlátozások betartása) össztár-
sadalmi szinten való alkalmazása hasznos lehet a klímaváltozás, illetve a környeze-
ti válság elleni küzdelemben is. Még egy kérdés emelhető ki jelentőségénél fogva, 
mellyel való összefüggése a használat dimenziónak az előző összefüggésekhez ké-
pest kicsit gyengébb, de még mindig értelmezhető mértékű volt. Jobban eltúlzottnak 
tartották a koronavírus terjedésének veszélyeit azok, akik a használat környezeti 
attitűd dimenzióban nagyobb pontszámot kaptak, azaz a környezeti erőforrások ki-
használásával összefüggő vélekedéseikben megengedőbbek voltak az ember/embe-
riség számára, továbbá azon válaszadók, akiknek szülei alacsonyabban iskolázottak 
voltak (lásd Mónus et al. 2022). Összességében elmondható, hogy a természeti kör-
nyezet iránt nagyobb felelősséget érzők, a környezeti problémák súlyát jobban isme-
rők vagy tudomásul vevők az emberi egészséget fenyegető, környezeti problémákkal 
összefüggő jelenségek mögött is jobban elismerik az áttételes emberi felelősséget. 
Ezek értelmében a H4 hipotézisünk (a Covid-19 pandémiával kapcsolatban felme-
rülő kérdésekről alkotott vélemények összefüggnek a környezettudatosság mutatói-
val) is megerősítésre került. 

A Covid-19 pandémiával kapcsolatos nézetek, a környezeti attitűdök és a politi-
kai nézetek között fennálló összefüggéseket részletesen vizsgáltuk egy másik tanul-
mányban (Mónus et al. 2022). Ennek eredményei szerint a Covid-19 járványhelyzet-
tel kapcsolatos kérdésekről alkotott vélemények és a környezeti attitűdök közötti 
korrelációt nem befolyásolta, nem módosította jelentősen a válaszadók politikai 
nézete. Ellenben a politikai nézetek és a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatos 
kérdésekre adott válaszok közötti összefüggést valamelyest befolyásolták a vizsgált 
környezeti attitűd dimenziók. Az említett tanulmány ugyanezen kérdőívi felmérésre 
támaszkodva azt is megállapította, hogy a Covid-19 világjárvány hazai első és má-
sodik hulláma között nem változott jelentősen az egyetemisták véleménye annak 
tekintetében, hogy a jövőben megoldandó legfontosabb kihívások közé sorolják-e 
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a klímaváltozást és környezeti problémákat, illetve a fertőző betegségek terjedését. 
Továbbá, hogy a magyar egyetemisták a nem fertőző betegségek esetén jóval inkább 
elismerik az emberi életmódból adódó társadalmi felelősséget, mint a fertőző beteg-
ségek esetén (lásd 2. ábra), holott egyértelműen kimutatott, hogy a klímaváltozás 
következtében egyre több invazív növény- és állatfaj hódít meg új területeket (IPBES 
2020). Ezeknek a fajoknak a közvetítésével terjedő kórokozók pedig számos, adott 
területen eddig ismeretlen betegség elterjedéséért lehetnek felelősek (IPBES 2020, 
Tollefson 2020). Ezeknek az összefüggéseknek a megismertetését, úgy látszik a fia-
tal értelmiség számára közvetített tananyagokba is hangsúlyosabban be kell építeni 
(Mónus 2020, Nagy – Somosi 2020). 

Talán a leginkább pesszimista társadalmi hozzáállást az tükrözi, hogy bár az 
egyetemisták közül nagyon sokan értettek azzal egyet (70,3% inkább egyet értett), 
hogy a koronavírus terjedése elleni védekezés során megtanult viselkedésminták 
alkalmazása hasznos lehet a klímaváltozás és a környezeti válság elleni küzdelem-
ben (2. ábra), mégis nagyon kevesen bíztak abban (mindössze 31,2% értett inkább 
egyet), hogy ezek a viselkedésminták a környezeti válság megfékezése érdekében 
tartósan be fognak épülni az emberek mindennapjaiba a vírushelyzet mérséklő-
dését követően (2. ábra). Sajnos valóban azt láthatjuk, hogy a gazdaság pandémia 
utáni erőltetett újraindítása, sok átcsoportosított anyagi forrással, de a környezeti 
és fenntarthatósági prioritásokat csak esetenként figyelembe vevő módon ment és 
megy végbe sok országban. Így hosszabb távon feltehetően ez is az emberiség előtt 
álló környezeti krízis további mélyítéséhez járul majd hozzá, holott a rendelkezésre 
bocsájtott források átgondoltabb felhasználásával sokat lehetett volna előre lépni a 
fenntarthatósági átmenet lépcsőin, közelebb kerülve ezáltal akár a 2030-as Fenn-
tartható Fejlődési Célokhoz is (Benedek et al. 2021). 

A gazdaság újraindítására még rendelkezésre álló források felhasználásának és 
a társadalmi-gazdasági folyamatok további tervezésében a pandémia során és azt 
követően felgyűlt tapasztalatok továbbra is nagy segítséget jelenthetnek. Hiszen a 
legkülönbözőbb területeken számos lehetőséget, stratégiát dolgoztak ki a pandémia 
utáni társadalmi-gazdasági folyamatok fenntarthatóbb útra terelésére (például Bar-
bier 2020, Jackson – Victor 2021, Szép et al. 2021, Kumar et al. 2022). 
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