FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD
Egyelőre alacsony azon fogyasztók, vásárlók aránya,
akik hajlandóak és képesek is a fenntarthatóbb
alternatívát
választani
mindennapjaik
során.
Környezetterhelő, nem kiegyensúlyozott életmód
jellemző. Bár vannak már fenntartható termékek és
szolgáltatások, azok általában szűk körnek, magas
áron elérhetőek csak. A fogyasztói információk nem
adnak
hatékony
támpontot
a
felelős
döntéshozatalhoz, ráadásul bizalmatlanság is van
azokkal szemben. A vállalatok felelősségét nem csak a
termékek
és
szolgáltatások
nyersanyagainak

előteremtésére, tartalmára, gyártási technológiájára,
és az ahhoz használt energia, szállítás, és csomagolás
környezeti és társadalmi hatásaira kell kiterjeszteni,
hanem a fogyasztás ökológiai lábnyomát is
csökkenteniük kell ha valódi fenntarthatósági
hatásukat kívánják kezelni.
A megfelelő mértékű kereslet kialakításával és
növelésével tudjuk biztosítani, hogy a fenntartható
üzleti megoldások piaci alapon is terjedjenek,
fennmaradjanak, fejlődjenek, így a kereslet-kínálat
növelése és illesztése közös felelősség és érdek.

TÉNYEK ÉS TRENDEK, ahol változás szükséges
Az Action 2020 Magyarország program során kiemelt tények és trendek, ahol változás szükséges:
A NEM FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁS HAJTÓERŐIi
o Miközben a lakosság egy része nélkülözésben él, jelentős a fogyasztásorientáltság, anyagiasság, amelyek
nem korrelálnak a jólléttel és boldogsággalii
o Bizalmi válság a társadalomban, hatvan ország ranglistájának a végén van hazánk a fogyasztói bizalmi
index tekintetébeniii
o Hiányzó, nem egyértelmű vagy megtévesztő fogyasztói információk, miközben jövedelmi és képzettségi
szinttől függetlenül nem rendelkezik a lakosság megfelelő fenntarthatósági és pénzügyi ismeretekkel
o Szűk szegmens a fenntartható, tudatos fogyasztók köre: 10% a LOHAS - Lifestyle Of Health and
Sustainability; 30% a LINC’s – Low Income No Culture, 20% a szubjektív szegények arányaiv
o Az elérhető és megbízható fenntartható termékek és szolgáltatások választéka alacsony
o Az évi 150 milliárd forintos reklámköltésekv töredéke közvetít fenntarthatósági üzenetet
NEM KIEGYENSÚLYOZOTT ÉLETMÓD
o
o
o
o

Hiányoznak vagy nem megfelelőek a megelőző szemléletű egészséges életmód stratégiák és gyakorlatok
A lakosság csupán 15 %-a végez rendszeresen testmozgástvi a viszonylag magas energia-bevitelhez képest
A felnőtt lakosság közel kétharmada küzd az elhízássalvii
2012-ben 64 178 ember halt meg valamilyen keringési betegség következtében, ami az összes halálozás
49,6%-aviii
o Jelentős és fokozódó munkahelyi stressz
KÖRNYEZETTERHELŐ ÉLETMÓD
o Az egy főre eső szén-dioxid lábnyom 4,6 tonna /év, míg a fenntartható kb. 2 tonna / év lenneix
o A települési hulladék mintegy 67%-a lerakókra kerül, alig több mint 20% a szelektíven gyűjtött hulladék
arányax, az összes csomagolási hulladék csupán fele kerül újrahasznosításra (EU-átlag 65%)xi
o A lakossági közlekedésben alacsony a tömegközlekedés aránya
o 67%-ban személygépkocsira épül, 20 %-os arányt képvisel az autóbusz közlekedés, 10 %-os részesedése
van a vasúti közlekedésnek, kb. 3 % a villamos és metró közlekedésxii
o Alacsony vagy nulla energiaigényű épület alig található hazánkban, a 4,3 millió lakást kitevő állomány
70%-a nem felel meg a korszerű hőtechnikai követelményeknekxiii

BIZONYTALANSÁG AZ INFORMÁCIÓFORRÁSOK MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN, AMI NEM
FENNTARTHATÓ ERŐFORRÁS ELOSZTÁST ÉS -DÖNTÉSHOZATALT EREDMÉNYEZ
TÚLFOGYASZTÁS, MAGYARORSZÁG ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMA 3,57 HEKTÁRxiv ÉS FOLYAMATOSAN NÖVEKSZIK A
JELENLEGI 2,2 HA ÉS CSÖKKENŐ MÉRTÉKŰ BIOKAPACITÁS MELLETTxv

Vannak további releváns tények és trendek a
fenntarthat életmódhoz kapcsolódóan, amelyet az
Action 2020 Magyarország program során
megvitattunk, ám végül a közvetlenül megcélzott
kihívások közé nem kerültek be, ugyanakkor a
prioritás jelentőségének érzékeléséhez és a
teljességhez hozzátartozik ezek megemlítése is.
A tápanyagfogyasztást vizsgálva az elfogyasztott
energia
21%-kal
meghaladja
az
ajánlott
xvi
mennyiséget .
A káros életmóddal járó nem fertőző krónikus
betegségek
növekvő terjedése
pl. elhízás,
alkoholizmus, drogfüggőség: Magyarországon a
legmagasabb és folyamatosan növekvő a túlsúlyosok
aránya, a felnőttek közel 30%-axvii (EU-átlag 17%); az

éves alkoholfogyasztás hazánkban 16,3 liter tiszta
alkoholnak felel meg xviii (EU-átlag 12,5 liter xix );
gyorsan változó és radikális dizájner drogok
használata.
Jellemző a fokozódó munkahelyi stressz és ezzel
kapcsolatos egészségügyi és társadalmi kockázatok és
költségek - A magyarországi vállalatok alig több mint
20%-a foglalkozik a munkahelyi stresszel, míg az EU27-ben ugyanez több mint 40%xx. (Magyarország elég
rosszul szerepel, a magyar munkavállalók stressz
szintje kétszerese a dánokénak. A munkahelyi stressz
tényezők közül a munka értelmességében (67), a
vezetés minőségében (49) és a munkahelyi
elégedettségben (53) is Magyarország érte el a
legalacsonyabb problémákat okoz a nagyvárosok
egyes forgalmas pontjain.

Az Action 2020 Magyarország program során azonosított legfőbb magyarországi célok 2020-ig, amelyekhez az
üzleti szektor is jelentősen hozzá tud járulni.
A fenntartható fogyasztás biztosítása a megfelelő kereslet és kínálat megteremtésével és az érintettek közötti
bizalom helyreállítása megbízható információáramlás révén, mely egy jobb életminőséget eredményez az
ökológiai korlátok figyelembevételével
1. A fenntartható termékek és szolgáltatások megfelelő választékának biztosítása, ami elérhető és megfizethető
a lakosság többsége számára, s ezáltal a fenntartható fogyasztói magatartás elterjedésének ösztönzése
2. A fogyasztók felhatalmazásával a fenntartható termékek és szolgáltatások iránti kereslet növelése a
megbízható, elérhető, érthető és felhasználóbarát fogyasztói információk, kommunikáció és szemléletformálás
révén
3. A bölcsőtől a sírig elv alapján a fogyasztás lábnyomának csökkentése a környezeti hatások mérése és
csökkentése révén
4. A megelőző szemlélet népszerűsítésével és az egészséges életmódot támogató megoldásokkal a
kiegyensúlyozott életmód és jóllét ösztönzése

Annak érdekében, hogy a nem fenntartható életmódból eredő kockázatokat csökkentsük nem csak rövid, de közép
és hosszú távon is, valamint a fenntarthatóbb életmód lehetőségével és trendjeivel együtt járó üzleti, társadalmi és
környezeti előnyöket kiaknázzuk, több nemzeti és nemzetközi stratégia, egyezmény is foglalkozik a témával. Jelen
szakmai anyag kidolgozása során többek között az alábbi nemzetközi és hazai egyezmények anyagait dolgoztuk fel:
Nemzeti Fejlesztés, Nemzeti Reformprogram, Magyarország Fenntartható Fejlődés Keretstratégia.
Az Action 2020 Magyarország program a hazai üzleti vállalkozásokat kívánja cselekvésre ösztönözni az ambiciózus,
mégis reális célok meghatározásával és az ezek megvalósításához hozzájáruló üzleti megoldások azonosításával,
terjesztésével és új megoldások fejlesztésével.
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