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A fenntartható fogyasztás jelene és 
lehetséges jövője Magyarországon

A „fenntartható fejlődés” mintájára a „fenn-
tartható fogyasztás” koncepciója már 
1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott Föld 
Csúcson megszületett (l. Agenda 21, 4. fejeze-
te). Az azóta alkotott definíciók a „nem fenn-
tarthatatlan” fogyasztástól a környezeti korlá-
tok figyelembevételén keresztül, a fenntart-
hatóbb termékek hatékonyabb előállításán 
és a hatékonyabb fogyasztáson át egészen az 
életmód-változtatásig, a hagyományőrző fo-
gyasztásig és a kevesebb fogyasztásig terjed-
nek. A domináns konszenzus a hatékony fo-
gyasztást részesíti előnyben; a széles körben 
elfogadott UNEP-definíció szerint ugyanis a 
fenntartható fogyasztás nem kevesebb fo-
gyasztást jelent, hanem másként fogyasztást, 
hatékony fogyasztást és ezáltal egy jobb élet-
minőség elérését. 

Az elmúlt 20 év távlatából ugyanakkor el-
mondható, hogy a fenntartható fogyasztás 
koncepciója sajnos válságba jutott. Ez egy-
részt annak köszönhető, hogy a fogalom el-
lentmondásos, többféleképpen értelmezhe-
tő, és a gyengébb, hatékonyság-központú ér-
telmezés számos kompromisszumot megen-
ged az életmódunkat illetően, így nem elég-
gé hatásos a környezeti problémák 
megoldására. Másrészt tapasztalható, hogy 
az életmód-változtatásra ösztönző társadalmi 
kommunikáció elsősorban a már eleve elkö-
telezett, környezettudatos réteget éri el, így a 
magatartás-változás nem tud széles körben 
és elegendő mértékben megvalósulni. 

Egy 2008-ban megjelent WBCSD-
tanulmány szerint globális szinten érvényesül 
az a trend, hogy az emberek fogyasztói minő-
ségükben is lényegesen tudatosabbá váltak a 
fenntarthatósági kérdések, problémák érzé-
kelésében. A tudatosság növekedése mind a 
fogyasztással kapcsolatos döntésekben és az 
életmód egyes területein, mind a vallott jövő-
beli magatartási hajlandóságban megnyilvá-
nul. Mindazonáltal a kinyilvánított magatar-
tás-változtatási készségben bekövetkezett 
szignifikáns növekedés ellenére az eltolódás 
a valódi életmódváltás irányába messze nem 
ekkora mértékű.

A világban és Európában megfigyelhető 
trendek mellett a Budapesti Corvinus Egye-
tem Környezetgazdaságtani és Technológiai 
Tanszékének 1000 fős, korra, nemre, képzett-
ségre és lakóhelyre nézve reprezentatív, 
2010-ben végzett kérdőíves felmérése is saj-
nos alátámasztani látszik ezeket a megállapí-
tásokat, ugyanakkor tanulságokkal is szolgál 

a környezettudatos magatartás-formálás 
iránt elkötelezett érintettek számára. A kuta-
tás a feketén-fehéren számszerűsíthető 
ökológiailábnyom-elemeken kívül a környe-
zettudatos életmódot és fogyasztást, az ezzel 
kapcsolatos attitűdöket, valamint a jövőbeli 
cselekvési hajlandóságot 
vizsgálta.

Az eredmények érdeke-
sek, de helyenként igencsak 
megdöbbentők; a tanulsá-
gokat mindenképpen le kell 
vonni. A fenntartható élet-
mód felsorolt nyolc elemé-
ből a válaszadók átlagosan 
kicsivel több mint kettőt 
gyakorolnak rendszeresen. 
A fogyasztási jellemzőkből 
az látszik, hogy az attitűdök 
és életmódbeli szokások 
alapján környezettudatos-
nak minősíthető fogyasztók 
környezetterhelése nem fel-
tétlenül kisebb, mint azoké, 
akik nem környezettudato-
sak. Ebből arra lehet követ-
keztetni, hogy erős a kom-
penzáló magatartás jelenlé-
te a társadalomban: bizo-
nyos magatartáselemek 
környezettudatosak, mások 
nem, a kétféle hatás ki-
egyenlítheti egymást. Jól 
mutatják ezt a fajta kavalká-
dot a válaszadók klaszterei 
is. A társadalom 23%-a ér-
dektelen a magatartás-vál-
toztatás irányában, és 
ugyanebbe a csoportba so-
rolódtak azok az emberek is, 
akik túlságosan szegények 
ahhoz, hogy a kérdés egyál-
talán releváns legyen a szá-
mukra, hiszen már most is 
keveset fogyasztanak, kény-
szerből. 36% nem hajlandó 
fiziológiai változtatásokra 
(úgymint lemondás a húsfo-
gyasztásról, a fűtés átállítása 
alacsonyabb hőfokra, fenn-
tarthatóbb termékek vásár-
lása). 8,5% hajlandó ilyenfé-
le fiziológiai változtatásokra, 
de nem hajlik például az 
erőforrás-takarékosságra, 

míg a társadalom másik 8,5%-ára ennek a for-
dítottja jellemző. Végül 24% körül mozog azok 
aránya, akik minden vizsgált tevékenységi for-
mát illetően az átlagosnál nagyobb arányban 
hajlandók életmód-változtatásra. 

Más országokkal összhangban a magyar 

1. ábra: A GDP-növekedése a közép- és kelet-Európai or-
szágokban 2001 és 2011 között

(Forrás: OECD-statisztika)

2. ábra: A végső magánfogyasztás alakulása a közép- és 
kelet-európai országokban 2001 és 2011 között

(Forrás: OECD-statisztika)

3. ábra: A végső magánfogyasztás alakulása a nyugat-eu-
rópai országokban 2001 és 2011 között

(Forrás: OECD-statisztika)
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társadalomban is érzékelhető a környezettu-
datosság szerinti rétegződés, ami legerőseb-
ben a jelenlegi szokások és a jövőbeli cselek-
vés közötti összefüggésben nyilvánul meg: 
egyértelműen azok az emberek nyilvánítot-
ták ki hajlandóságukat a jövőbeli (további) 
magatartás-változásra, akik már jelenleg is 
igyekeznek fenntarthatóbb módon élni. Ez a 
környezettudatos réteg elkülönülését és bel-
ső újratermelődését jelenti, miközben égető 
szükség lenne a fenntartható magatartásfor-
mák szélesebb körben való elterjesztésére. 

Mindezek fényében felmerül a kérdés, 
hogy milyen módon lehetne ösztönözni a fo-
gyasztás fenntarthatóbbá tételét. A megol-
dás egyik lényeges eleme véleményünk sze-
rint, hogy a vállalatok a társadalom minél szé-
lesebb rétegeit igyekezzenek olyan termé-
kekkel és szolgáltatásokkal elérni, amelyek 
nemcsak kisebb környezetterhelést eredmé-
nyeznek, hanem másfajta előnyökkel – pl. 
költségmegtakarítás, megtérülés – is járnak; 
ezekre az érvekre aktívan érdemes építeni a 
termékek pozicionálása során. A magatartás 
formálásában emellett alapvető szempont a 
különböző cselekvési formákat – erőforrás-
takarékosság, környezettudatos életmód – le-
hetővé tevő intézményi, infrastrukturális hát-
tér megléte. Egy magatartásforma akkor ké-
pes normává válni, ha a társadalom szélesebb 
rétege számára elérhető, és lehetőleg minél 
kisebb áldozattal jár a kivitelezése. Az állam 
támogatási politikáját is célszerű úgy alakíta-
ni, hogy a kisebb környezetterheléssel járó 
megoldások elterjesztését ösztönözze, ami-
vel egyrészt keresletet támaszt az innovatív 
megoldások számára, másrészt a fenntartha-
tóbb megoldások irányába mozdítja a terme-
lői oldalt. Látható és tartós változást akkor si-
kerülhet elérni, ha az ösztönzési hálózat ösz-
szefonódik, vagyis a gazdaság szereplői és a 
társadalom érdekei egy irányba mutatnak: 
egy fenntarthatóbb világ felé.
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„mankó” – elsősorban a csoportos létszám-
leépítés keretei között, önhibájukon kívül 
elbocsátottak számára szoktak ilyeneket 
szervezni. Ám míg az USA-ban az elbocsá-
tottak 70-80 százaléka vehet részt ezeken, 
Magyarországon egyelőre csak kevés cég 
vállalkozott outplacement programok meg-
szervezésére. A legtöbb hazai cég tart a 
pluszköltségektől, holott ezek nem mérhe-
tők az elbocsátásokkal járó egyéb kiadások-
hoz, hasznuk pedig jóval nagyobb lehet. A 
dühös, frusztrált, magukat megalázottnak 
érző munkavállalók által indított perek költ-

ségei jóval magasabbak lehetnek az 
outplacement program áránál. De egyre in-
kább előtérbe kerülő szempont a vállalat 
társadalmi képe is: az elbocsátásokkal járó, 
esetenként sajtónyilvánosságot kapó fe-
szültségek, az elbocsátottak által kialakított 
és terjesztett negatív kép számszerűsíthető 
károkat okozhat a leépítések idején egyéb-
ként is nehéz helyzetben lévő cégeknek. Az 
outplacement programok tehát egyaránt 
segítői lehetnének a munkavállalónak és a 
munkaadónak is.

Mindennapi Pszichológia
www.mipszi.hu

Az outplacement programok

Az ötlet Bernard Haldane fejéből pattant ki: a második világháború végén 
újraelhelyezkedési tanácsadói szolgálatot indított a háborúból visszatérő veteránok 
számára. 1947-ben megalapította Bernard Haldane & Associates nevű cégét, mely az 
USA első, ma is legnagyobb karrier-tanácsadó cége: jelenleg több mint 90 irodát üze-
meltet (500 tapasztalt munkaerő-piaci tanácsadóval). Az újraelhelyezkedési és karrier-
tanácsadást a későbbiekben elsősorban elbocsátottak vették igénybe. A programok 
kezdetben az álláskeresésben és a karrierépítésben adtak tanácsot, Haldane-nek azon-
ban egy idő után feltűnt, hogy (az elbocsátás és a munkanélküliség anyagi és pszicholó-
giai terhein túl) nemcsak az elbocsátás ténye, de a módja is erősen befolyásolja azt, 
mekkora traumát él át az elbocsátott, és milyen eséllyel vág neki az új munka keresésé-
nek. Mindezek miatt az 1960-as évektől szolgáltatásaikat az elbocsátókkal kapcsolatos 
konzultációkra és az elbocsátás mikéntjére vonatkozó tanácsadással egészítették ki, és 
ezt a komplex programcsomagot keresztelték át outplacement programmá. Ez később 
számos elemmel bővült, a 80-as évektől meghatározó elemévé vált a pszichológiai 
készségfejlesztés. Az elbocsátottakkal – gyakran közvetlenül az elbocsátás után – a 
program szakembere személyes beszélgetést folytat, megbeszéli a klienssel, hogyan 
közölje az elbocsátás hírét a hozzátartozóival (ebben a pillanatban az elbocsátottak szá-
mára gyakran ez jelenti a legnagyobb problémát), ismerteti az outplacement program 
lehetőségeit. Ezután megindul az újraelhelyezkedési tanácsadás folyamata, emellett 
pedig a kliens igénybe veheti a program többi lehetőségét is (átképzés, tréning, pszi-
chológiai és pénzügyi tanácsadás). 

Felelős vállalatirányítás...
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