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Tényleg kinőttük volna a házunkat?



Egyetemista hallgatók kérdőíves vizsgálata

- célok: Környezeti attitűdök vizsgálata (szakonkénti bontásban)

- Kutatás 2020. februárban kezdődött

februártól áprilisig elejéig 838 kitöltő

április közepétől nem tudtunk új egyetemeket, vagy karokat bevonni

szeptembertől új erővel kezdtünk az egyetemek bevonásába >>> 6340 kitöltő
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7165 hallgató véleménye alapján



7165 hallgató véleménye alapján



Új kérdések a covid 1. hullám utáni kérdőívben

1.) Számos fertőző betegség térnyerése (pl. Covid-19) mai, modern életvitelünk 

következménye.

2.) Számos nem fertőző betegség térnyerése (pl. daganatos és allergiás 

megbetegedések) mai, modern életvitelünk következménye.

3.) Néhány éven belül lesz megbízható oltás a koronavírus (Covid-19) ellen, és nem 

kell majd tartanunk a koronavírus fertőzéstől. 

4.) A koronavírus terjedésének jelentősége és veszélyei erősen el vannak túlozva.

5.) A koronavírus terjedése elleni védekezés során olyan viselkedésmintákat 

tanulnak meg az emberek (pl. utazások csökkentése, ideiglenes korlátozások 

betartása), amelyek hasonló össztársadalmi fegyelmezettséggel végrehajtva 

hasznosak lehetnek a klímaváltozás és a környezeti válság elleni küzdelemben is.

6.) A koronavírus terjedését lassító egyes viselkedésminták a környezeti válság 

megfékezése érdekében tartósan be fognak épülni az emberek mindennapjaiba a 

vírushelyzet mérséklődését követően.



Új kérdések a covid 1. hullám utáni kérdőívben



A környezeti attitűdök és a politikai nézetek mérése

Környezeti attitűd:

2-MEV skála   Wiseman & Bogner 2003 Pers. Individ. Differ 34(5)

Bogner 2018 Sustainability 10(2)

• Megőrzés skála (PRE, preservation) – 6 kérdés alapján

• Használat skála (UTL, utilization) - 7 kérdés alapján

5 fokozatú Likert skála

Politikai nézet: 9 fokozatú Likert skála



A környezeti attitűdök és a politikai nézetek mérése

A vizsgált váltózóink eloszlása (4277 válaszadó alapján)



CÉLKITŰZÉSEK

• környezeti attitűdöktől függ-e a járvánnyal kapcsolatos kérdések megítélése?

• politikai nézettől függenek-e a vizsgált környezeti attitűdök?

a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok?

• a politikai nézet módosítja-e

a környezeti attitűdök és a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszok közötti kapcsolatot?



CÉLKITŰZÉSEK

• politikai nézettől függenek-e a vizsgált környezeti attitűdök?

a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok?

A magukat jobboldalibbnak vallók:

• magasabb pontszámot kaptak a ‘Használat’ skálán     rSp =  0.16     p < 0.001

• alacsonyabb pontszámot kaptak a ‘Megőrzés’ skálán  rSp = -0.19     p < 0.001

• fertőző betegségek térnyerését (pl. Covid-19) kevésbé tartották mai, modern   

életvitelünk következményének rSp = -0.11     p < 0.001

• szerint a covid terjedésének jelentősége és veszélyei jobban el vannak túlozva**

rSp =  0.12     p < 0.001

• szerint kevéssé lehetnek hasznosak a védekezés viselkedésmintái a klímaváltozás

és a környezeti válság elleni küzdelemben rSp = -0.08     p < 0.001

n = 4277 (minden esetben)

-0.05 < rSp < 0.05 korrelációkat nem mutatjuk

** parciális korrelációban a környezeti attitűdökre kontrollálva eltűnik a szignifikans összefüggés



CÉLKITŰZÉSEK

• környezeti attitűdöktől függ-e a járvánnyal kapcsolatos kérdések megítélése?

• a politikai nézet módosítja-e

a környezeti attitűdök és a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszok közötti kapcsolatot?

rSp p < 0.001 Covid 1 Covid 2 Covid 3 Covid 4 Covid 5 Covid 6

Használat - 0.08 - 0.14 0.07 0.18 - 0.14 0.07

Megőrzés 0.26 0.26 - 0.09 - 0.26 0.08

rSp p < 0.001 Covid 1 Covid 2 Covid 3 Covid 4 Covid 5 Covid 6

Használat - 0.07 - 0.13 0.07 0.17 - 0.12 0.07

Megőrzés 0.24 0.26 - 0.09 - 0.25 0.09

parciális korrelációk a politikai nézet hatására kontrollálva



EREDMÉNYEK

• környezeti attitűdöktől függ-e a járvánnyal kapcsolatos kérdések megítélése?

• politikai nézettől függenek-e a vizsgált környezeti attitűdök?

a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok?

• a politikai nézet módosítja-e

a környezeti attitűdök és a járvánnyal kapcsolatos kérdésekre adott 

válaszok közötti kapcsolatot?

IGEN

IGEN

IGEN

Nem jelentősen

A politikai nézet és a járvánnyal kapcsolatos kérdések közötti kapcsolatot 

JELENTŐSEN MÓDOSÍTHATJÁK 

(egyes kérdések esetében) 

a környezeti attitűdök!
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Make your preschool grener!

• You find a mass of ideas on the internet

• You may liberate your own creativity

Lehetek-e zöldebb a Covid helyzet alatt és után? 

www.nye.hu/kornyezet/kornyezeti-neveles-linkek
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Make your preschool grener!

• You find a mass of ideas on the internet

• You may liberate your own creativityKöszönöm a figyelmet!

e-mail: monus.ferenc@nye.hu
Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet


