
ZÖLDEK-E A PÉNZÜGYEK
MAGYARORSZÁGON?

Lakossági közvéleménykutatás
a 25-59 éves ABC státuszú lakosság körében

Környezetvédelemmel
szembeni attitűd

Egyéni felelősség 
megítélése

Ha mindenki  
környezettudatosabban élne,  
visszafordíthatók lennének  
a folyamatok

Világméretű összefogásra  
lenne szükség

Teljesen mindegy mit 
teszünk, a folyamatok már 
visszafordíthatatlanok

Csak riogatni akarják  
az embereket

35%

49%

11%

6%

Jelentős szerepem van

Ha mindenki együtt cselekszik, 
jelentős a szerepünk

Csekély szerepem van, de 
mindent megteszek, hogy 
óvjam a környezetet

Lényegtelen a szerepem,  
ezért nem foglalkozom  
a környezetvédelemmel

28%

31%

38%

3%

Környezettudatosság és
pénzügyi gondolkodás kapcsolata

Környezettudatos, takarékos

Takarékos, kevésbé 
környezettudatos

Kockázatvállaló hedonista

Ökoszkeptikus közömbös

33%

17%

34%

16%

Jellemzően AB státuszú,
jó anyagi helyzetben lévők.

Csak akkor környezettudatos,
ha az megtakarítással is jár!

Főként fiatalok, életkezdők.

Rosszabb anyagi helyzetben lévők
és a legkevésbé megnyerhetők.

Mennyire naprakészek a háztartások 
pénzügyek tekintetében?

egyáltalán nem foglalkozunk  
a pénzügyekkel

havi szinten képben vagyunk, 
miből gazdálkodhatunk, milyen 
kiadásaink vannak, de egyikünk 
sem követi naprakészen

egyikünk figyeli naprakészen 
a bevételeket, a rendelkezésre 
álló kereteket és a szükséges 
kiadásokat

mindketten naprakészek 
vagyunk a bevételekkel, 
rendelkezésre álló keretekkel,  
a szükséges kiadásokkal

n=145

Környezettudatos, 
takarékos

n=280

Takarékos, kevésbé 
környezettudatos

n=134

Kockázatvállaló 
hedonista

n=279

Ökoszkeptikus 
közömbös

62%

23%

12%
4%

45%

25%

29%

35%

31%

31%

3%

35%

31%

28%

7%

A környezettudatosság jellemzően
nagyobb pénzügyi fegyelemmel és odafigyeléssel jár.

Egyazon háztartásban élők környezettudatossága

A környezetvédelmi probléma tagadása elenyésző,
ugyanakkor az egyéni felelősség megítélése alulbecsült.

41%

58%

30%

54%

14%

22%

66%

11%

20%

57%

21%

n=145

Környezettudatos, 
takarékos

n=280

Takarékos, kevésbé 
környezettudatos

n=134

Kockázatvállaló 
hedonista

n=279

Ökoszkeptikus 
közömbös

senkit sem érdekel 
a környezetvédelem, és 
nem  törődünk az ökológiai 
lábnyomunkkal

egyikünk se figyel oda 
különösebben, de tudjuk, hogy 
fontos lenne

van, aki nagyon odafigyel 
rá háztartáson belül, hogy 
környezettudatosan éljünk

a háztartás minden tagja 
folyamatosan odafigyel rá, hogy 
környezettudatosan éljünk

A háztartások többségében egyvalaki már odafigyel.



Különböző termékek és tevékenységek vélt
ökológiai lábnyomai

... és kevésbé vannak tisztában azzal is, mely termékek fogyasztása, ill.
mely tevékenységek növelik leginkább az ökológiai lábnyomot.

Mi segíthetne a csökkentésében?

A háztartások inkább alulbecsülik saját ökológiai
lábnyomukat...

A nagyobb pénzügyi kiadások esetén a zöld szempontok
másodlagosak, a megtakarítás lehetősége azonban vonzóvá teszi
a zöld pénzügyi megoldásokat.

Mekkorának tartja a háztartás ökológiai lábnyomát?

nem tudom megmondani

sokkal kisebb, mint egy átlag
magyar háztartásnak

valamivel kisebb, mint egy átlag
magyar háztartásnak

nagyjából ugyanakkora, mint
egy átlag magyar háztartásnak

Környezettudatos,
takarékos

Takarékos, kevésbé
környezettudatos

Kockázatvállaló
hedonista

Ökoszkeptikus
közömbös

valamivel nagyobb, mint egy
átlag magyar háztartásnak

sokkal nagyobb, mint egy átlag
magyar háztartásnak

egyszer használatos műanyag csomagolások

műanyagból készült termékek

széntüzelés

közlekedés benzin / dízel üzemű autóval

közlekedés repülőgéppel

klíma használata

tisztálkodáshoz, tisztításhoz használt szerek

fával történő tüzelés

papírhasználat

elektromos készülékek használata

vörös húsok

öntözéshez történő vízhasználat

tejtermékek fogyasztása

fából készült bútorok, lakberendezési tárgyak

baromfifogyasztás

halfogyasztás

zuhanyzás

szezonális étkezés

helyi termelőtől vásárolt élelmiszer

szelektív hulladékgyűjtés

kerékpárral közlekedés

gyalogos közlekedés

nagyobb odafigyelés a mindennapokban

nagyobb jövedelem

le kellene mondani bizonyos szokásokról

le kellene mondani bizonyos dolgok vásárlásáról,
használatáról
többet kellene tudnom arról, mivel csökkenthetem
ökológiai lábnyomomat
tudatosabban kellene vásárolni

nem kellene annyira kényelmesnek lenni

egyéb, éspedig

55%

48%

42%

40%

39%

38%

37%

3%

Saját viselkedés, szokások
megváltoztatása.

83%

Zöld pénzügyi megoldások ismertsége és
igénybevétele

otthonfelújítási támogatás

otthon melege program

kamatmentes hitel otthonunk energiahatékonyságának növelésére

állami támogatás elektromos autó vásárlásához

pályázat e-kerékpár vásárlásához

zöld befektetési alapok (ESG)

egyiket sem

67%

51%

50%

31%

30%

9%

17%

9%

7%

3%

2%

1%

1%

81%

2%

27%

46%

20%
4%
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44%

41%
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57%

20%

51%

23%


