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Paraméterek

Lakossági felmérés:
• 1607 fő
• 8 régióban 
• reprezentatív nemre, életkorra, településtípusra és iskolai 

végzettségre a 15 évnél idősebb magyar lakosságot illetően
• 15 kérdés –

- Tudás a klímaváltozásról - ismeretek, mennyire fontos? 
- Megoldáskeresés – ki, mi felelős? Mit kell tenni?
- Motiváció és cselekvés – mit tesz, mit tenne, milyen 
feltételekkel?



Tudás a klímaváltozásról 
1.-5.



Az ember szerepe az 
éghajlatváltozásban



Milyen káros hatástól tart?



Káros hatások említésének változása 
2008-2016



Éghajlatváltozás fontossága



Éghajlatváltozás fontosságának
regionális eloszlása



Megoldáskeresés
6.-9.



A társadalmi szereplők felelőssége



Megoldások - lassítás



Megoldások - alkalmazkodás



Motiváció és cselekvés
10.-15.



Mi motiválja az embereket?



Fizetési hajlandóság
regionális megoszlása

12.1 Mennyivel vagyunk hajlandóak 
többet fizetni a környezetbarát 

termékekért? 



Energetikai felújítás 
pénzügyi támogatása



Honnan tájékozódunk?



Társadalmi csoportok 
közötti különbségek



15-24 év közötti fiatalok

Kevésbé fontos az éghajlatváltozás
• Emberi tevékenység kisebb szerepe
• A problémák közül a 9. helyezés (5. az átlag)
• Kevésbé tartják felelősnek a gazdasági szektorokat
• Kevésbé tartják érdek nélkülinek a magyar embereket

A zöldfelület fontosabb nekik
• Káros hatásoktól jobban tartanak, alkalmazkodásnál jobban említik

Befektetnének a környezetbarát termékekbe
• Környezetbarát termékekért többet fizetnének
• Nagyobb számban tervezik az energetikai beruházásokat

Másképp elérhetőek
• Közösségi média
• Civil szervezetek



65 év feletti idősek

Jobban félnek az éghajlatváltozás hatásaitól
• Félelmekre asszociálnak
• A migráció és éghajlatváltozás összefüggése
• Jobban félnek az egészségügyi hatásoktól
• Bizonytalannak érzik magukat az információk ellentmondásossága miatt

Kevésbé fektetnének be a környezetbarát termékekbe
• Környezetbarát termékekért kevesebbet fizetnének
• Kevesebb energetikai beruházást valósították meg

Másképp elérhetőek
• TV
• Rádió
• Napilapok/magazinok



Iskolai végzettség

Több tudás az éghajlatváltozásról
• A migráció és éghajlatváltozás összefüggése
• Több káros hatás, lassítási és alkalmazkodási mód

Fontosabbnak tartják az éghajlatváltozást
• Emberi környezetszennyezés meghatározó
• Személyesen neki is tennie kell az éghajlatváltozás ellen

Befektetnének a környezetbarát termékekbe
• Környezetbarát termékekért többet fizetnének
• Több megújuló energia beruházás

Másképp elérhetőek
• TV -> internetes lapok
• Civil szervezetek szerepe



Regionális különbségek

Legpozitívabb attitűd – Budapest és Pest megye
• Több káros hatás, lassítási és alkalmazkodási mód
• Fontosabb probléma
• Nagyobb arányban fizetnének környezetbarát termékért

Legkevésbé pozitív attitűd – Észak-Magyarország és Észak-Alföld
• Jóval kevesebb káros hatás, lassítási és alkalmazkodási mód
• Kevésbé fontos probléma
• Kevesebbet fizetnének környezetbarát termékért

Többi régió a kettő között – Dunántúl és Dél-Alföld



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Farkas István, Magyar Természetvédők Szövetsége,

ifarkas@mtvsz.hu, info@mtvsz.hu, www.mtvsz.hu


