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Jóllét az ökológiai határokon belül? 

• Lehetünk-e boldogok és elégedettek oly módon, 

hogy ökológiai lábnyomunk ne haladja meg az 

országban rendelkezésre álló biokapacitást? 

 

• Milyen életstílus-minták térképezhetőek fel 

Magyarországon, és létezik-e olyan klaszter, 

amelyik a fenti elv megfelelően él? 
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GDP/ fő és a boldogok aránya 
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Forrás: World Values 

Surveys; GDP per capita 

from United Nations 

Statistics Division— 

National Accounts.  

Idézi: Constanza et al. 

(2009): Beyond GDP 



Easterlin: Professor 

Economics at the University 

of Southern California.  

Az Easterlin paradoxon 



Melyik az igazi kérdés? Jó kérdést teszünk fel? 
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• Jövedelem – szubjektív jóllét összefüggése 
– Easterlin paradoxon, Veenhoven, aspirációs elmélet (Kasser, Knopp& 

Matos), Inglehart és a posztmodern értékrend, Magyarországra: 

Lelkes, Takáts 

 

• Jövedelem – ökológiai lábnyom összefüggése 
(nemnövekedés elmélet Kallis, happy degrowth Nørgård),  

 

• Ökológiai határok- szubjektív jóllét 
Lenzen & Cummins, Constanza, Kocsis Tamás (2012) 
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A pénz hiánya boldogtalanná tesz ≠  A  pénz tesz 

boldoggá tesz 

 

Ökológiai lábnyom 
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Deprivált és 

boldogtalan 

Forrás: Csutora(2012) Happy sustainability as lifestyle,  

Scorai Proceedings, Bregenz, 2012. 

Hamis regressziós 

egyenes 



Életsílus választás és szubjektív jóllét 
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Egy főre eső jövedelem 

Deprivációs 

zóna 

Nem deprivációs jövedelmi szint 

Boldog nem anyagias, 

kisebb ökológiai 

lábnyom  

Boldog anyagias,  

nagy ökológiai 

lábnyom 



Empirikus kutatás hipotézisei 

• A: Létezik a boldog nem anyagias csoport is a 

társadalomban. 

• B: Ezen csoport szubjektív jólléti szintje eléri a 

magas jövedelmű anyagias csoportét, miközben 

ökológiai lábnyoma lényegesen alacsonyabb. 
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Empirikus kutatás 

• 2010. Reprezentatív felmérés ,1013 válaszadó. 

Kérdőív lekérdeztetését a TÁRKI végezte. 

• A kérdőív: 

– ökológiai lábnyom komponensek,  

– szubjektív jóllét,  

– környezettudatosság (Eurobarométer alapján) 

– életmód  

– demográfiai kérdések 

10 



 

 Ökológiai lábnyom számítás 

hibrid módszerrel  

 
BOTTOM-UP 

– Élelmiszerlábnyom bottom-

up, étrend alapján 

– Energialábnyom, bottom-up, 

háztartási energia számla 

alapján (elektromos és fűtési) 

 

TOP-DOWN 

– Közlekedés: mindkét 

módszerrel top-down jobb 

eredményt adott 

– Kis tételek: top-down, kiadási 

szerkezet és országos adatok 

alapján 
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Ökológiai 

lábnyom 



EREDMÉNYEK 

Empirikus felmérés 
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Nettó háztartási jövedelem és 

elégedettség- Mo. 2010 
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Az ökológiai lábnyom és elégedettség közötti korreláció 

2,69 feletti gha/fő fölötti válaszadóknál már nem 

szignifikáns.  A korreláció hirtelen tűnik el. 

 

Ökológiai lábnyom 
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Deprivált és 

elégedetlen 

Elégedett 

közepes 

jövedelmű 

Elégedett magas 

jövedelmű 

2,69 

gha 

Válaszadók 53%-a 



• Az egy főre eső jövedelem és elégedettség közötti 

korreláció kb. 65000 Ft/fő jövedelemnél eltűnik. 

Ezen jövedelmi szint felett a válaszadók 44%-a él. 

• Az egy főre eső jövedelem és a boldogság között 

nincs szignifikáns korreláció az összes választ 

nézve sem. 
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• Az ökológiai lábnyom és az elégedettség 

közötti korreláció a minta egészére 

vonatkozóan az átlag alatt élők mutatóinak 

tudható be. 
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A klaszterelemzés eredménye 
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A legmagasabb ökológiai  

lábnyommal jellemezhető klaszter elégedettsége 



Átlagos gyermekszám a klaszterekben 
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Dolgozz keményebben. A boldogság 

ott vár a sarkon túl…. 

 



Következtetések: Deprivációs jóllét 

elmélet 

• A deprivációs zónán belül a szubjektív jóllét növelhető 

magasabb jövedelem elérésével. Ez általában magasabb 

ökológiai lábnyomot is jelent. 

 

• A deprivációs zónán kívül a jövedelem növelése nem 

feltétele a szubjektív jóllét emelésének. Többféle életstílus 

közül választhatunk, amelyek ökológiai lábnyoma eltér. 

 

• A legmagasabb várható szubjektív jóllét közepes jövedelem 

szint mellett, a családra, a belső értékekre való 

fókuszálással, közepesen aktív életmód mellett érhető el. Ez 

az életmód átlag alatti ökológiai lábnyom  szint mellett 

megvalósítható. 
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Köszönetnyilvánítás 

• A kutatást az OTKA támogatja. 

 

 

 

 


