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1. Bevezetés 

Hogyan segíthet a tudomány megtalálni az egyensúlyt, a profit, az érdek és a párbeszéd 

között? Az ökoszisztéma szolgáltatáson belül a kulturális szolgáltatásba tartozó környezeti 

nevelés, a természetvédelem részét képezi. Costanza (2008) szerint a természeti tőke ekképp 

definiálható: „értékes ökoszisztéma szolgáltatásokat tud létrehozni a jövőben”. Ennek a 

fontosságát, megóvását számos célcsoportra fókuszálva, párbeszédet lehet kezdeményezni a 

természettudósok és társadalomtudósok között; a földhasználók; állampolgárok vagy tudósok 

és döntéshozók között. A természethez kapcsolódó ismeretek és a pszichológia kombinálásával 

rálelhetünk az ember és a természet valódi kapcsolataira. 

Ahogy az Karinthy Frigyes is megírta „A legtöbb ember nem az igazságot keresi, csak a 

maga igazát” (2012). Ez a bölcselet tükrözi leginkább az „érintettek” álláspontját a 

természetvédelemmel kapcsolatban. Ez a pszichológiában úgynevezett megerősítési torzítás, 

ahol azokat az információkat vesszük észre, melyek csak a már meglévő nézeteinket igazolják 

vissza (Lord & Taylor 2009). Ez a szelektív figyelem azt eredményezi, hogy még a 

szakemberek sem tudnak konszenzusra jutni egy-egy természetvédelmi kérdéskörben, 

nemhogy a laikusak. A társadalom nagyrészét képező tömeg nem kap megfelelő tájékoztatást 

a Földet érintő fontos kérdésekről. A modern világban a közösségi háló algoritmusai és a célzott 

marketing tevékenységet folytató cégek is mind a hamis konszenzust erősítik fel az 

emberekben. Tény, hogy a kognitív tudat maximalizálásával, jobb érveket tudunk 

felsorakoztatni a meggyőződésünk indoklására (Chomsky, 1997). A szélsőségesen sarkított 

társadalmak a közös döntéseiket ma már népszerűségi alapon fogják hozni, ami egy 

tudományosan megalapozott probléma esetén katasztrofális következményekkel járhat. A 

természetvédelem fogalmába sok minden bele tartozik és a mennyisége miatt emészthetetlenné 

válik az emberek számára. Az embereket egyszerű célcsoportokra bontva, jól becsomagoltan, 

célzott kommunikációval rábírhatjuk a paradigma váltásra, így tudunk megfelelő hatást 

gyakorolni a marketing stratégiákkal. Ehhez szükségesek a civil szervezetek, melyek, mint egy 

csatorna, eljuttatják az információ az adótól a vevőig!  

Szakdolgozatomban a természetvédelem nonprofit ágának társadalomra gyakorolt hatását 

vizsgálom. Célom, hogy feltárjam a civil szervezetek kommunikációs hatásain keresztül a 

társadalom természetvédelemhez való viszonyulását, így az analízis során törekszem a lehető 

legátfogóbb képet bemutatni. A kapcsolat kiépítésében a civil szervezetek döntő szerepet 

játszanak. Dolgozatomban a Greenpeace Magyarországi Egyesületet választottam ki, mely egy 

nemzetközileg is ismert és több határországot is magába foglaló tevékenységet bonyolít le. 

„Amikor te átalakulsz, az egész világ 
átalakul, mert a világ csak 

visszatükröződés.” 

~Eckhart Tolle~ 
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Ezen szervezet kommunikációs stratégiáját vizsgálva, megtudtam, hogy milyen eszközökkel 

motiválják a társadalom tagjait az önkéntességre és hogy a társadalomban elfoglalt szerepüknek 

eleget tudnak-e tenni. Ezáltal kielemeztem, hogy milyen a megítélése a civil szervezeteknek 

hazánkban és hogy min lenne érdemes változtatni.  

A generációs különbségekben kiaknázatlan lehetőségek vannak. A természetvédők 

következő generációjának megfelelő oktatásához, fel kell mérnünk, hogy milyen eszközökkel 

lehet az ő célcsoportjukra hatást gyakorolni.  

A változás elengedhetetlen, így nekünk leendő természetvédőknek szükségszerű felismerni 

a benne rejlő lehetőségeket. Segítenünk kell az agnosztikus tömegnek a korszerű és aktuális 

tájékoztatásban, hogy az utánunk jövő generációkra olyan világot kell hagynunk, mely élhető 

és természeti kincsekben gazdag. A világnak változás kell. A mi szerepünk az, hogy a világ 

pozitív irányban terelődjön.  

Végeredményben kiegyezhetünk abban, hogy globális világban élünk, ahol nincsen lokális 

probléma, így a megoldáshoz is mindnyájunkra szükség van. 

  

1. ábra: Kommunikációs kapcsolati modell 
(ábra: Czifra Marietta, 2021) 

 

Adó Vevő 

Csatorna 
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2. Célkitűzések 

Hipotézisem, hogy a természetvédelmi szakemberek kommunikációs stratégiája nem fejt ki 

az edukáció során az alanyokban hosszútávú motivációs hatást, mely miatt bekövetkeznek a 

konfliktusok laikusok és szakemberek, ember és természet között.  Mellőzve a konspirációs 

elméleteket, kifejtem az emberek általános attitűdjét a civil szervezetek proszociális hatásaihoz. 

A dolgozatomban az önismeret, a marketing pszichológia a generációs attitűdök 

vizsgálatával átfogó képet kaphatunk a magyar társadalmi rétegek igényeiről és szükségleteiről.  

 

Célkitűzések:  

1. Rávilágítani a Greenpeace teendőire és hibáira, a célcsoportok és generációk 

szükségleteinek tekintetében. 

2. Megtalálni az asszertív kommunikáció megfelelő használatának lehetőségeit, a 

pszichológia segítségével, amelyekkel hatékonyan be tudjuk vonni az embereket a 

természet védelmébe.  

3. Felhívni a figyelmet a pozitív hangvételű célkitűzések motiváló hatásaira. 
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3. Az Greenpeace rövid bemutatása 

A Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) egy alapítvány, melynek a 

központi irányítást végző irodája Amszterdamban, Hollandiában található. 1971-ben alapították 

(http1). Az Alapítvány 55 országban, kétszázhatvan emberrel dolgozik együtt nemzetközi 

szinten. Munkája többek között a nemzetközi kampány programok meghatározása, azok 

koordinálása, a bevételi szabályozás, új irodák létesítése; meglévők fejlesztése, ezenkívül az 

adomány gyűjtés, képzések biztosítása, HR és IT munkásságának fenntartása, tudományos és 

jogi támogatás biztosítása és nem utolsó sorban a Greenpeace védjegy védelme (http2). 

A Greenpeace központjához 4 regionális és 19 országos központi iroda tartozik. A regionális 

irodák további országokban működő kisebb kampányirodákat vezényelnek. A magyarországi 

irodát 2002-ben hozták létre és a közép, illetve kelet-európai régióban 7 országgal együtt 

dolgoznak (Ausztria, Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és 

Szlovénia). Ebben a régióban a jelenleg is aktív alkalmazottak száma 21, ezen belül négy ember 

a régiókat összekötő feladatokat lát el és 17 tag dolgozik kizárólagosan a magyarországi részleg 

feladatain. Aktivisták százai segédkeznek a munkavégzésben, akik önkéntesen és ingyen 

végzik el a feladatokat. 

A Greenpeace International saját tudományos szekcióval is rendelkezik, ami az angliai Exeteri 

Egyetemen található. Az Egyesület hitelességét garantálják a szakemberek (pl.: 

Magyarországon Dr. Rodics Katalin-Kutató biológus). A szervezet magyarországi részlege is, 

rendszeresen együttműködik szakmai és civil szervezettekkel és a helyi lakossággal, illetve a 

Magyar Természetvédők Szövetségével és a Védegylet Egyesülettel is a szabadkereskedelmi 

egyezmények kapcsán. 

A törvény értelmében (2017. évi LXXVI. törvény: a külföldről támogatott szervezetek 

átláthatóságáról), úgynevezett külföldről támogatott szervezetként kell regisztrálnia magát, 

mely nem csak megkülönböztetést, de hátrányos helyzetet is jelent sok civil szervezetnek 

(http3). 

3.1. Tevékenységi kör 

A Greenpeace a kampányaival felkelti a figyelmet és a szemléletformálás lehetőségére 

ösztönöz. Rendszerükre jellemző az a felismerés, hogy globális világban nincs lokális 

probléma. A környezeti nevelést tartják szem előtt. A Greenpeace, mely a pozitív változás és 

fejlődés célját tűzte ki maga elé, küzd a politikai, a hátrányos megkülönböztetés ellen, akár a 
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mindenkori magyar kormánnyal szembe is. Ide tartozik az alaptörvény módosítás elleni 

kiadvány aláírása, melyet 75 civil szervezet is támogatott, az állami beruházás elleni küzdelem 

(Paks II. kampány) is ide tartozik (http4). 

Az Egyesület tagja az Etikus Adománygyűjtő Szervezetnek. Megfogalmaztak egy etikai 

kódexet, mely nem csak a törvényt és a szabályszerűséget hivatott betartatni, hanem a 

munkavállalók, önkéntesek és bármely titulusú tagok alap magatartását hivatott bizonyos 

keretek közé szorítani. 

Az Egyesület ezenkívül számos tevékenységet folytat. Ide sorolható a környezetvédelem, a 

mezőgazdasági reformok támogatása, a sajtóanyagok vagy könyvek kiadása, ételosztás és 

minden olyan tevékenységi kör, mely a bolygónk jobbátételét hivatott elősegíteni. Van egy 

kimondatlan általános állam általi elvárás az ilyen fajta szervezeteknek, ami miatt bizonyítaniuk 

kell, hogy hasznosak a társadalomnak és ezenkívül még az adott célcsoport elvárásainak is meg 

kell felelniük. 

3.2. Finanszírozás 

Az Alapítvány egy nonprofit szervezet, ami azt jelenti, hogy az esetleges profitot a deklarált 

célokra költik. Pénzügyileg függetlenek, csak magánszemélyek adományait fogadják el. 

Önkéntes alapon működik és önszabályozó.  

Bevételeik három részből tevődnek össze: 

• adományok - 8000 fő/hónap 

• adó 1% 

• a központi iroda regionálisan elosztott bevétele  

Greenpeace közép- és kelet-európai régió irodájának adományaiból is érkezik támogatás a hazai 

bázisnak. Az országos és regionális irodák is támogatják anyagilag a központot, így biztosítva 

a szervezet fennmaradását és függetlenségét és az anyagiak újraelosztását (1. ábra). 

Az átlagos adakozási összeg 1700 Forint. Ha az összeg nem magánszemélytől származik azt 

visszautalják (http5). Greenpeace Közép- és Kelet-Európa irodát - mely magában foglalja 

Szlovénia, Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Horvátország, Románia, 

Szlovákia országait - 170 000 ember támogatja, melynek összegéből a magyar részleg is 

részesül. Szervezet éves költségvetésének 13%-át adományszervezésre ment el. Az 

adományokból kifizetik az alkalmazottak bérét és az iroda bérleti díját, de az azon felül 

megmaradt nyereséget visszaforgatják kampányokba. Ezt még kiegészíti a hatalmas értékű, de 
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nehezen számszerűsíthető önkéntes munka. A szervezet gazdálkodását az Egyesület Elnöksége, 

valamint Felügyelőbizottsága, és az Egyesület által megbízott független könyvvizsgáló 

ellenőrzi (http5). 

 

3.3. Greenpeace a köztudatban 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2011-es jelentése kimondja: „…. az internet a 

21. század egyik leghatékonyabb eszköze a hatalmasok magatartásának átláthatóságának 

növelése, az információkhoz való hozzáférés és az állampolgárok aktív részvételének 

elősegítése érdekében a demokratikus társadalmak felépítésében” (UDPN 2011). 

Az Egyesület jelen van majdnem minden Social Media (közösségi háló) felületen, mely arra 

szolgál, hogy minden generációhoz érjenek el országszerte. Minél több felületen elérhető egy 

eladni kívánt termék, annál több emberhez juthat el. 

Az Egyesület a magyar közösségi felületeken:  

• Facebook (http6): 207 626 ember követi, 

• Youtube (http7): 2,47 E feliratkozó, 

• Twitter (http8): 2414 követő,  

• Instagram (http9): 19900 követő 

Ezenkívül számos Egyesületi szakember szerepelt már különböző televíziós interjúkban is. 

Használnak úgynevezett DM-kampányokat, melyek direkt mailek, a hírlevélre feliratkozóknak. 

(1.melléklet) A személyes hangvételű levél tájékoztat többek között: 

• magyarországi kampányok és elért eredmények 

• felvilágosító közlemények 

• adományozásra hívja fel a figyelmet 

• szóró anyag árusítás 

2. ábra Greenpeace Magyarország árbevétele 
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Az internetes honapjuk az egyik legfontosabb információs eszközük. Ezen megtalálható egy 

blog, a kampányaik, a feliratkozási lehetőség, az adományozási és más önkéntességhez 

kapcsolódó felület. A kommunikáció fejlődése elősegítette azt, hogy a szervezet nagyobb 

társadalmi réteget megszólíthasson. A korszerű technikai eszközök világában az információ 

másodpercek alatt eljuthat az alanyokhoz. 

3.4. Nonprofit szervezetek súlya a magyar társadalomban: 

Szükséges megvizsgálni a nonprofit szervezetek társadalomban betöltött szerepét és a 

kommunikációs stratégiájukat, ahhoz, hogy megértsük, milyen eszközökkel tudnak hatást 

gyakorolni az emberekre. A környezeti nevelés a cél. Az edukáció során először is el kell 

juttatni azt a bizonyos információt, mellyel az embereket önkéntes munkára vagy 

adományozásra lehessen motiválni. A Greenpeace-nek létfontosságú a fennmaradáshoz a 

társadalommal való jó kapcsolati viszony kialakítása, amihez elengedhetetlen egy 

kommunikációs stratégia. Sok olyan szolgáltatást nyújtanak, melyek rendkívül fontosak a 

társadalom szempontjából, amit az adott állam csak jóval nagyobb költséggel és sokkal kisebb 

hatékonysággal tudná megtenni! Mindezt felismerve világszerte támogatják a működésüket, 

bár nálunk – az európai átlaghoz képest – sokkal kevesebb támogatást kapnak a civil 

szervezetek. 

A Központi Statisztikai Hivatal (későbbiekben csak KSH) 1993 óta gyűjt adatokat a 

nonprofit szektorról. Magyarországon 2010-ben már több mint három és félszer annyi 

munkavállalónak biztosítottak állást, mint 1993-ban, ezzel is növelve a szektor gazdasági súlyát 

(http10). Hazánkban a GDP körülbelüli 5 százalékát állítják elő. Közel 100 000 munkahelyet 

tartanak fenn. Önkéntes munkájuk kimutathatóan a kapott támogatások többszöröse. A civil 

szervezetek összesen, 2008-ban 4,4 millió taggal rendelkeztek.  

A nonprofit szervezetek számának előretörése miatt, egyre nagyobb hatással vannak a 

magyar piac alakulására és így egyre fontosabb a nonprofit marketingszemléletet tanúsító, 

nonbusiness marketing létrejötte és használata (Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán, 2016). 
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4. Irodalmi feldolgozás 

4.1. Nonbusiness marketing 

Az úgynevezett nonbusiness stratégiai eleme a nonprofit szervezetek marketing 

kommunikációjának. Vizsgálatával érthető meg, pontosan hogyan tudnak a nonprofit 

szervezetek hatást gyakorolni a magyar társadalomra. A marketingeszközök alkalmazása 

általában a profit szerzés növelésére irányul, de használhatják a „nemesebb” célokat szolgáló 

szervezetek is. Hiszen a profit ez esetben az önkéntes munka vagy adomány szerzés, mellyel 

olyan szükséges társadalmi vagy gazdasági tevékenységeket képesek ellátni, amik nem csak a 

társdalom jólétét szolgálják, de az adott kormányoknak is segítenek (ingyen) elvégezni a 

szükséges feladatokat (Kuti 2008). A kommunikációt megelőzi egy információ gyűjtés, mely 

segíti elérni a kívánt célokat. Elsődleges a megfelelő célcsoport kialakítása, megszólítása és 

megtartása. Ugyanis a generációs különbségek miatt, meg kell határozni egy szöveg 

nyelvezetét, hangsúlyát. A korcsoporton kívül fontos lehet a társadalmi státusz és az iskolai 

végzettség is. Ezután az igények felmérése a feladat, ahol versenyképes értékajánlatokkal lehet 

elérni egy célt.  

Szükséges egy jó kínálat, mellyel el lehet érni az ügyfeleket vagy támogatókat. Meg kell 

célozni egy szükséglet kielégítését. Ugyebár ezek a szervezetek etikai elvre építkeznek, vagyis 

a tolerancia, empátia, környezet tudatosság, stb, ami egy olyan csoportot alkot meg, mely a 

nonprofit szektort szükségessé teszi az állam és a társadalom számára is. Ez az értékkínálat 

bármilyen területen megjelenhet. A nonprofit szervezetek ajánlatai olyanok, hogy az 

ügyfeleknek megfoghatatlan előnyöket kínálnak vagy, ami gondot is okozhat, hogy áldozat 

vállalásra készteti az embereket, ami a szervezetnek nem is hoz hasznot. Emiatt kevésbé válnak 

meggyőzővé és nem tudnak megfelelni a fogyasztói elvárásoknak, vagyis egy rossz 

kommunikáció végzetes is lehet egy nonprofitszervezet számára. A közönség érzékeny és a 

negatív kommunikációval csak nagyon hosszú idő utána lehet csak elérni bármit is.  

 Amennyiben egy nonprofit szervezet specializálódik, mint például a Greenpeace, 

termékkínálati szempontból könnyen hozhatnak döntést. Lokális ügyekre koncentrálva a 

minőség is nő. Látható ez a Greenpeace Magyarországi Egyesület elért sikereiben is, ahol helyi 

emberekkel összefogva megoldottak egy lokális problémát. De mindig figyelembe kell venni, 

hogy az adott célközönség mit vár el, így elkerülhető az esetleges túlköltekezés is. pl.: 

fölösleges nyílt napok.  
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4.2. Greenpeace és a nonbusiness marketing kapcsolata 

A változások átrajzolták a gazdaságot, a társadalmat és az emberek értékrendjét is. Miközben 

előtérbe kerül a marketing nobilis volta, azt is látjuk, hogy mégis egyre több területen 

használják sikerrel a marketinget a kommunikáció elősegítésére. Nem csupán termékek és 

szolgáltatások eladására szolgál, hanem kiterjedhet bármilyen gondolat, eszme népszerűsítésére 

is. Ebben az értelmezésben a marketing egy „olyan befolyásoló hatás, amely 

a célcsoport magatartását a kitűzött irányba tereli” (Veres & Szilágyi 2007). Ez az értelmezés 

pragmatikus alapot ad a nonbusiness marketing jellemzőinek felvázolására. 

Célja, hogy az emberek közelébe férkőzve, meggyőzzék őket az adott, eladni kívánt 

termékről. Marketing szempontból nem a legkonstruktívabb, de ha elhivatott embereket 

kérdezünk, akiknél a cél és az eszköz egyaránt szent, akkor láthatjuk, hogy a pozitív 

pszichológia használatának alkalmazása célravezető (Pikó 2020). A kommunikációjuk nagyobb 

százaléka, viszont a lelkiismeretre és a félelem központra hat. Ez része a figyelem felkeltő 

stratégiának.  

Az ember először ezt látja és megáll, hogy elgondolkodjon kell-e neki, mint a 

szisztematikusan bepakolt bevásárló központok, ahol a bejáratnál van az édesség, a kész 

szendvics és minden vonzóbb dolog. Megállunk és elgondolkodunk, hogy megvegyük-e. Egy 

kampány esetében, megállunk és elgondolkodunk, hogy tovább olvassuk-e a szöveget. Egy 

ilyen felkiáltó szó lehet a „RENDKÍVÜLI”, de lehet az „ÓRIÁSI MÉRFÖLDKŐ” is (http11). 

A fogyasztói társadalom úgy szocializálódott, hogy minél gyorsabban, akar információhoz 

jutni, vagyis az úgynevezett impulzus vásárlásra vagyunk bekalibrálva. Kell, de csak ha gyorsan 

értelmezhető vagy gyorsan beszerezhető és könnyen emészthető (Pikó 2020). A kampány 

szövegek, legyenek akár „csak” a Social Media felületén, közérthetőek a laikus embertömeg 

számára és pont annyi információt tartalmaznak, amire a felgyorsult világunkban, két metró 

megálló között eltudunk olvasni és a hosszú, kimerítő munkanap után még betudunk fogadni. 

Paradoxon, hiszen a fogyasztási abúzus és a mobilitás nem kedvez a lélek és a test 

egészségének, viszont a mértékletességhez - mely a kultúra sajátosságaiból adódóan komplikált 

cél - a materiális értékek lemondása és a posztmateriális értékek attitűdje szükséges.  

Az egyik nem valósítható meg, ha a másikat is akarjuk? Itt jön szóba az aranyközépút. Egy 

kampány során szükség van a pozitív hangvételű cél leírásra és az asszertív kommunikációra. 

Célt és bizalmat táplál és megvalósításra sarkall. A bizalom kulcskérdés és minden 

szövegkörnyezetben előjön, nyíltan vagy burkoltan. Tehát, úgy játszanak a lelkiismeretre, hogy 

közben mégsem az a stratégia fő mozgató rugója. Szükségszerű marketing fogás, mely egy 

https://mersz.hu/?xmlazonosito=dj158nm_165_p240#dj158nm_165_p240
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nemesebb célt szolgál. Ez a nonbusiness marketing része (Hetesi & Veres 2016).  Minden 

szolgáltatás eladását célzó tevékenységnél, szükség van egy célcsoport behatárolására és egy 

értékajánlatra. Célcsoport lehet az állam, egy korosztály, egy társadalmi csoport vagy egy 

ember is és a legideálisabb értékajánlatot kell hozzájuk csatolni.  

Például a Z generáció tagjainál fontos a modern kommunikáció és egy modern felület is (Lee 

& Won, 2011). A rengeteg információ közbeni figyelem felkeltés nehéz dolog, de nem 

lehetetlen. Lehet egy Greenpeace applikáció vagy játék lenne megfelelő (http12). Van már rá 

magyar precedens, hogy egy leginkább környezetvédelmi szempontból fontos applikáció 

elterjedt és a mai napig használják leginkább a fiatalok (http13). 

Ehhez hasonló eszközökkel generációs csoportokra szabva különleges kínálatokkal 

tálalhatjuk a természetvédelmet is. A Greenpeace az egyik legnagyobb hatást gyakorolja ebben 

a kérdés körben világszerte, de a kutatásom során kiderült, hogy a kitöltők még mindezek 

ellenére sincsenek tisztában a természetvédelemmel. 

  

A következőkben kifejtem mivel tudjuk motiválni önkéntességre az embereket. Az első 

aspektus az emberi elme működése.  
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4.3. Kiből lesz önkéntes? 

Nem csak közgazdaságtani vagy az ökoszisztéma szolgáltatás szempontjából, 

számszerűsítve lehet megvizsgálni az adott célcsoportok hajlandóságát a természet védelmére. 

A zöld pszichológia egy napjainkban megszülető tudomány terület. Pszichológiai analízist 

készítettem az emberi viselkedés megértéséhez. Számomra az eszmei értékek a meghatározóak 

a természetvédelménél, így ezért is választottam egy olyan vizsgálati módszert, mellyel a 

szellemi értékeket vizsgálva juthatok következtetésekre. 

A motivációk alapján vizsgálva egyszerűbb egy szegmentált önkéntes piacot kiválasztani és 

a szervezet számára vonzó célcsoportokat létrehozni, ezenkívül egyszerűbb a 

marketingstratégiák kidolgozása is (Kárpáti 2021).  

4.3.1 A motiváció pszichológiája – az emberi motívumok, célcsoport meghatározása 

Adott szükségletek esetén, az ember vagy megszerezni, vagy elkerülni akar valamit. Ezt 

használva képesek vagyunk irányítottan motiválni az egyéneket, hogy elvégezzék azt a 

cselekvési folyamatot, amit mi el akarunk velük végeztetni. Sőt, azt is befolyásolni tudjuk, hogy 

mikor végezze el az általunk kívánt cselekvést (Carver & Scheier, 2006a). 

A motiváció lehet negatív és pozitív hangvételű. Negatív, ha a veszteséget hozzuk előtérbe, 

pont azt, amit az egyén el akar kerülni és pozitív, ha a megszerzés vágyát erősíteni tudjuk benne. 

Tehát meg kell értenünk, milyen szükségletek bújnak meg az emberi viselkedések mögött, hogy 

a kívánt cél elérésére tudjuk motiválni az egyént. Az emberi viselkedés akkor érthető meg a 

legjobban, ha a mögöttes szükségletek tükrözőjeként fogjuk fel. A szükséglet olyan állapotot 

jelent, ami nem teljesen kielégíthető, a jelenlegi egyéni erőforrások tükrében. Valaminek a 

hiányát jelzi, ami a kielégítő állapothoz szükséges lenne.  

 

Henry Murray (1938) a diszpozíciónális (hajlambeli) perspektíva alapján a Murray-féle 

szükségletrendszert melyben a szükségleteket motívumnak nevezi. Megállapította, hogy a 

motívumok nem csak fontosak az egyéni fejlődésben, hanem a motívumok határozzák meg az 

ember személyiségét (egyéni működési mechanizmusát). A motívumok széles körű ismerete, 

és az egyéni motívumok ismerete a kulcs és az eszköz ahhoz, hogy sikeresen tudjuk motiválni, 

kívánt cél elérése érdekében, vagy adott általunk kívánt cselekvést elvégeztetni egy adott 

személlyel, vagy hasonló kvalitású személyek csoportjával. 
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• Elsődleges motívumnak (viszcerogén, zsigeri szükséglet) nevezte az alap emberi 

biológiai szükségleteket (táplálék, szex, fájdalom elkerülése). 

• Másodlagos motívumnak nevezte (pszichogén, pszichológiai felépítésű szükséglet) 

hatalomvágyat, a teljesítménykényszert. 

Az elsődleges motívumokat alapösztönből szükséges kielégíteni, így ezek nagyon erős 

motivációs tényezők lehetnek, míg a másodlagos motívumok kielégítésére, csak akkor 

keletkezik szükséglet, ha az első motívumok kielégítésre kerültek, tehát ezek gyengébb 

eszközök a motivációra.  

Ha olyan személyt, vagy hasonló kvalitású csoportot akarunk motiválni, ahol az elsődleges 

motívum folyamatosan kielégítésre kerül, akkor a másodlagos motívumra nagy hangsúlyt 

fektetve, sikeres motiválás érhető el. A szükségletek, motívumok erőssége meghatározza a 

prioriást és minél erősebb a szükséglet, annál előbb fog cselekvésben kifejeződni.  

A szükségleteknek az egyén életében irányító szerepe van, ameddig kielégülésre nem kerültek. 

Motiváláskor, ezt az irányító szerepet át véve, könnyedén motiválhatjuk a személyt, vagy a 

személyek csoportját egy általunk választott cselekvés végrehajtására (pl.: növény és 

állatvédelemre). 

 Minden szükséglet céltárgyak valamely kategóriájával kapcsolatos. Így a kézzelfogható 

nyereségért a legkönnyebb motiválni az embereket (pl.: Greenpeace feliratú pulcsi), míg egy 

szolgáltatásért, mely későbbi jutalmazást eredményez a legnehezebb (pl.: élőhely 

rekonstrukció, élőhely védelem, vízháztartás javítása vagy maga az önkéntesség és 

adományozás kérdés köre). 

A motiváció tehát a mögöttes szükségletet ragadja meg, és viszi közelebb egy lépéssel a 

tényleges viselkedéshez, olyan környezeti ráhatás, amely valaminek a megszerzésére vagy 

elkerülésére irányuló vágyat kelt. Ezáltal motivációs hatást vált ki.  

A motivációs hatások két csoportra oszthatók:  

• átmeneti 

• hosszútávú szükségletek csoportja. 

 

Mivel a szükségletek, idő, körülmény, diszpozícionális tekintetben is különbözhetnek 

egymástól, ahogy az egyik szükséglet kielégül, máris jön egy másik, mindig a pillanatnyi 

viselkedést kell vizsgálni, hogy adott pillanatban mi a legerősebb szükséglete az egyénnek. Az 

egyéni szükségletek bizonyos szinten összeolvadnak, kiegészíthetik egymást, támogatják 

egymást, vagy akár egymás ellen is felléphetnek.  



15 
 

Motiváció szempontjából mindig azt vizsgáljuk elsősorban, hogy a legerősebb 

szükséglethez, mely szükségletek kapcsolódhatnak, és ezt elérni, vagy elkerülni karaja az 

egyén. A motivációs kísérlet sikertelen lesz, ha nem a legerősebb szükséglet kielégítésére 

irányul.  

 

Másik nagy úttörője a szükségletek és motívumok kutatásában, Abraham Maslow, aki az 

önmegvalósítás Maslow féle motívum hierarchiát megalkotta. 5 szintre osztotta fel az emberi 

szükségleteket és piramisba rendezte. A piramisban látható, hogy alul az erősebb szükségletek 

jelennek meg, míg fölfele elgyengülnek a szükségletek, és csak akkor kerülhet rájuk sor, ha az 

alsóbb szintek kipipálásra kerültek (Maslow 1943). 

 

Összességében elmondható, hogy ismernünk kell az egyén, vagy egyének csoportját 

szükségleteik szempontjából, hogy motiválni tudjuk őket. Ha tudjuk, hogy adott célcsoportnak, 

milyen félelmeik, vágyaik vannak, mit akarnak elérni, mitől akarnak megszabadulni, 

könnyedén elérhetjük, hogy azt cselekedjék, amire mi motiválni akarjuk őket. 

3. ábra Maslow-piramis (http14) 
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4.4. Emberek ismerete: Hogyan működik az önismeret? 

Kutatásomat az önismeret generációs paramétereivel elemeztem, így lényeges az önismereti 

alapok ismertetése. 

Elsőként gyors és lényegre törő módon, tekintsük végig a pszichológia különböző irányzatainak 

meghatározó szereplőit és modelljeit, melyek elvezetnek a 21. századi generációkra szabott 

önismerethez. Ez által megérthetjük, hogyan is működik az önismeret napjainkban. 

Az önismeret az emberi természet és annak működését vizsgáló személyiségpszichológiai 

tudomány, mely önvizsgálatok során megmutatja a személynek, emberi sajátosságai.  

A személyiség egyfajta oki tényező vagy mozgatórugó, ami segít meghatározni, hogy az egyén, 

hogyan viszonyul a világhoz. Ezen működési mechanizmusok során, a személyiség mintákban, 

ismétlődésekben, állandóságokban, szokásokban mutatkozik meg. (Kárpáti 2021)  

Az önismeret által az egyén szert tehet működési mintái teljes feltérképezésére, és így egyéni 

szükségrendszerét figyelembe véve motivációs hatások következtében, változásokat idézhet elő 

személyes működésében és az átmeneti és hosszútávú szükségleteit kielégítheti. Az egyén egy 

komplex energiarendszer, amelyekben pszichológiai folyamatok biológiai folyamtokon 

keresztül jutnak energiához. Ezek a biológiai folyamtok az ösztönénen keresztül, 

ösztöncselekvésekben jelennek meg. Két osztályát különböztetjük meg: életösztön, halálösztön. 

Ez a két legerősebb motiváció, amiért az egyén, nem csak képes, de hajlandó is változásokat 

eszközölni személyiségének működésében. 

 

A személyiség szerkezete és működése pszichoanalitikus nézőpontból Sigmund Freud 

életének legnagyobb munkája (Carver & Scheier, 2006b). A pszichoanalitikus perspektíva 

úttörő sikereket ért el a személyiségpszichológia, az önismeret tágabb megismerése 

szempontjából. Freud kiemelkedően fontosságúnak tartotta az egyén megismerése 

szempontjából, a pszichoszexuális fejlődés szakaszainak vizsgálatát. A különböző fejlődési 

szakaszokban (orális, anális, fallikus, latencia, genitális) ragadt rendezetlen konfliktus, 

torzulásokat hozhat létre az egyén egészséges fejlődésében. Ezeket a konfliktusokat feloldva a 

pszichoanalízis során, az egyéni rendeződés történik.  Ez azt jelenti, hogy a gyermekkori 

traumák, konfliktusok rendezése nélkül, az egyéni fejlődés torzulást matat, ami későbbi 

mentális betegségekhez vezethet. Tehát a felnőtt személyiséget az is befolyásolja, hogy 

gyermekként hogyan oldotta meg, vagy megoldotta egyáltalán a különböző szakaszokra 

jellemző konfliktusokat. 
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Freud pszichoanalitikus perspektíváját, amiben a biológiai aspektusokat vették alapul, hogy 

az embert a szexuális ereje hajtja, Carl J. Jung (1954) tovább dolgozta, és az analitikus 

pszichológia nézőpontjában az ember spiritualitását vette alapul az énpszichológiai 

kutatásokban, miszerint a szellemi hajtóerőket az ellentétek elve uralja. Az egyén több, mint a 

biológiai kódoltsága. Ennek értelmében a személyiségére szociális erők is hatást gyakorolnak, 

így a tudattalan működéseknek nagyobb a hatása az egyéni fejlődésben. 

Loevinger (1976) többszakaszos énfejlődés-elméletet dolgozott ki, melynek során az egyén 

szintetizáló funkciójának változásait és kibontakozását vizsgálta. Az egyén működésben 

bekövetkező minden váltás az azt megelőző szakaszok működéséből ered, így egymásra 

épülnek. Az énpszichológia szemszögéből a személyiség megismerése tehát, a projektív és 

objektív módszerek kombinációján alapul.  

A fenomenológiai perspektíva új, pozitív motivációs tényezőket kutatott az egyén 

személyiségfejlődésében. Carl Rogers (1951), a teljességgel működő személy elméleti 

munkájában az önmegvalósítás és önértékelés területét vizsgálta. Kimutatta, hogy a pozitív 

értékelés szükséglete (a feltételhez nem kötött szeretet) mennyiben segíti az egyén szellemi 

növekedésre irányuló tendenciáit. Az autonómiára és önmegvalósításra törekvő egyénnél 

egyértelműen látható, hogy nem egy bizonyosfajta személyiséget mutat. Sokkal inkább olyan 

működési formát képvisel, amit bárki magáénak tehet, aki hajlandó tenni érte és ilyen módon 

élni. Mivel a legtöbb ember személyisége és működési mechanizmusa egyformán tartalmaz 

pozitív és negatív tulajdonságokat, attól függ az egyén életének alakulása, melyik benne 

működő aspektusokat részesíti előnyben. Aki a negatív tulajdonságait, ő önsorsrontó személlyé 

válhat, és az élete is küzdelmekkel, kudarcokkal teli lesz. Azon személy, aki a pozitív 

tulajdonságaira fókuszál, önmegvalósító életet élhet. 

Az önmegvalósítást, ami az OtthonFa Önismeret célkitűzése is, Abraham Maslow 1970-ben, 

a Maslow-féle pozitív, elméleti szükséglethierarchiában fogalmazta meg (http15). Azon 

személyeket vizsgálta, akik a legtöbbet hozták ki az életükből, akik a legteljesebben működtek, 

a legegészségesebbek és a legjobban érvényesültek a világban. Azt próbálta megérteni, mi teszi 

lehetővé a képességek legteljesebb mértékű kibontását érvényesülését. Nézőpontjában szinte 

kizárólag az emberi pozitív élményeket tartotta számon. Az érdekelte, hogy mi késztet bizonyos 

személyeket arra, hogy kiemelkedjenek az életükben és sikereket érjenek el ott, ahol mások 

kudarcot vallottak. Kutatásaiban azt találta, hogy azok az önmegvalósításra törekvő személyek, 

akik cselekedeteik közben a csúcsélményt (Flow állapotát) élik át, transzcendens 

önmegvalósítókká válnak. Az ilyen egyént tudatosan pozitív módon motiválja, az olyan 

egyetemes, holisztikus, biológiai cél, melyek felettük, vagy rajtuk kívül állnak. 
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Itt válik láthatóvá a kapcsolat természetvédelem és a pszichológia között. A 

természetvédelem fő célcsoportjába önmegvalósításra buzdítható emberek állnak. 

Önmegvalósításra hajlandó embereket kell a kommunikációnkkal elérni, ha győzelmet akarunk 

aratni a természetvédelemben, gyorsan és hatékonyan. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb 

erőforrást kell felhasználnunk, ha az erre hajlandó egyénekkel, jó célt szolgálunk. 

 

Visszatérnék még a személyiségpszichológia és az énpszichológiára, hogy teljesen 

egyértelmű legyen, az önismeret működése és természetvédelem kapcsolatának fontossága. Az 

egzisztenciális pszichológia rámutat egy fontos momentumra: az önmegvalósításnak ára van, 

hiszen hatalmas felelőséggel jár. Az egyén vagy azt választja, hogy idomul a biológiai, 

szocializációs kódoltságához, és egy megfelelő életet él, vagy mer fejlődni, változni, 

önmegvalósító életet élni és egy nagyobb célnak szentelni az életét? 

A döntés sosem könnyű, de az önismeret által, a személy megismerve a szükségletein túl az 

igényeit, vágyait is, könnyebben tud dönteni, és egy életcél megvalósításához elköteleződni, 

úgy, hogy nem veszik el az egzisztenciális bűntudatban. 

A kognitív önszabályozás perspektívája, az önmegismerés, a kognitív folyamatok által, 

lehetőséget adnak a vágyak kielégítésének késleltetéséhez. Képesek vagyunk várni valamire, 

ami jó nekünk, és közben folyamatosan lépéseket tenni a jó eléréséért. Ennek motivációjához 

ismernünk kell az egyén biológiai, szociológiai, szemléletbeli alap profilját. Azaz ismerni kell 

önmagunkat, ha el akarjuk érni a célt, az önmegvalósítás állapotát és teljességgel működő 

személyek akarunk lenni. 

Ha a kognitív önszabályozást, a késleltetett cél elérését a pozitív visszacsatolás segíti, a 

fejlődés, önmegismerés könnyebb, és gyorsabban elérhető. Míg az önszabályozás hiánya, vagy 

a negatív visszacsatolás egyéniségvesztést idézhet elő, cél elérésének bukását. 

 

A rövid összefoglalóból egyértelműen látható, hogy ha az egyén rendelkezik céllal, az 

önmegismerésnek köszönhetően képes az önszabályozásra, és pozitív visszacsatolásokat kap a 

célmegvalósítás útja során, hatalmas dolgokat érhet el. 

A pozitív pszichológia a 21. század a személyiségpszichológia új tudományos és elfogadott 

irányága. Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály foganatosították, azzal a kérdéssel, 

hogyan tehető a normális élet, még teljesebbé? 

Pozitív Önismeret által. 

Az OtthonFa Önismereti Club, ahol a szakmai gyakorlatomat végzem, célul tűzte ki, hogy 

az önismeret által hozzásegítse az embereket a boldogabb élethez, ahol megélhetik a 
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lehetőségeiket és a jólét bőségét. Az összetett rendszerű mély önismeret által elérhetjük az 

önmegvalósítást, felelősséget vállalhatunk ökológiai célokért, és hatással lehetünk másokra is, 

hogy ők is, a mi pozitív példánkra ugyanezt tegyék (Pikó 2020). 

Felhasználva az önismereti és emberismereti tudásunkat, pozitív hatással lehetünk az új 

generációk életére és soruk alakulására itt a Földön. És én ezzel a hatalommal felelőségteljesen 

igenis élni fogok a természet védelméért. 

4.5. OtthonFa Önismereti Club 

Mental Energy Betéti Társaságként van bejegyezve. A Club egy olyan közösséget takar, 

melynek 20 000 követője van, amelyet digital marketing fog össze. Számos internetes 

platformon elérhetőek, ahol napi rendszerességgel és folyamatosan elérhető tudásanyagot 

tesznek közzé nem csak az előfizetők számára. Ezenkívül számos közösségi programot 

szerveznek (táboroztatás, nyílt napok, csoportos és egyéni tréningek). Az Otthonfa igazgatója 

és vezető előadója, Kárpáti Boglárka: író, blogger, vlogger, önismereten alapúló probléma 

kezelés specialistája. 

Az önismeret az emberi természet és annak működését vizsgáló személyiségpszichológiai 

tudomány, mely önvizsgálatok során megmutatja a személynek, emberi sajátosságai. A 

környezeti nevelés és a „zöld pszichológia” egy új ágazata, mely egyre népszerűbb az emberek 

körében (http21).  

Milyen problémákra fókuszál?:  

• Tudatalattit befolyásoló önkorlátozó hiedelmekre, amelyek miatt nem tudja a céljait 

megvalósítani az egyén. 

• Megfelelési kényszerekre, melyek által irányítva van az egyén. 

• Védekezési mechanizmusokra, amik által öntudatlanul teremtünk negatív dolgokat. 

• Negatív énképről, ami a pesszimista szemléletmódot adja. 

4. ábra OtthonFa Club logója 
Forrás: (http21) 
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4.6. Generációk elemzése 

Az asszertív kommunikációhoz, vagyis a jó kapcsolati viszony kialakításhoz fontos, hogy 

megértsük a különböző generációkba tartozó emberek attitűdjét. A születési generációkat 

vizsgálva önismereti szempontból, rálátást nyerhetünk az emberek fogyasztási szokásaira is, 

így kapcsolva össze a Greenpeace kommunikációs hatásait a természetvédelemi hozzáálláshoz.  

Minden generációnak és társadalmi rétegnek más a fogyasztási igénye (Chaney et al. 2017) 

Minden embert más motivál és ezért nehéz egy egységesen kedvező dolgot kínálni számukra. 

Csoportosítva az embereket viszont, kedvezőbb képet kaphatunk, mellyel a kommunikáció 

célzotabb és hatékonyabb lesz.  

A következőkben elemzem, melyik generációs réteget, mi és miért motivál és hogyan lehet 

számukra kívánatossá tenni a természetvédelmet. 

Fontos tény, hogy mindig a fiatal generáció az, ami meghatározza meg a jelenlegi 

társadalmunkat! Ez kapcsolja össze a „párbeszédben” a generációkat a természetvédelmmel. 

  

5. ábra Generációs rétegek vizualizálva 
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Baby-boomer generáció (1945-64) 

Fizikai intelligenciához tartoznak! 

 

Jellemzés: A második világháború utáni gyermekeket egy biztonságos, 

nyugalmas környezetben próbálták felnevelni, egyszerű elvek alapján. Az 

egész életüket keményen végig dolgozták. Az akkori világ berendezkedése 

miatt fontos nekik az anyagi biztonság, hiszen az állam is ezt sulykolta 

(közveszélyes, aki munkakerülő). Az első állás egy életre szól nekik. Jóléti 

társadalomban éltek, addig míg a szabadság és változásra való igény miatt 

megtörtént a rendszer váltás. Félre tesznek rosszabb napokra, mert bennük él 

a szegénység elleni félelem (Törőcsik 2016).  A világképükben nem szerepelt 

azok a szociál pszichológia folyamatok változásai, ami a 20 században bekövetkeztek, melyek 

miatt előre tört bennük a bizonytalanság érzése (Csernus et. al 2009a). Nem mertek szembe 

menni a politikai és társadalmi jogszokásokkal. Ezért nem vállalták az érzéseiket és 

véleményüket, hogy ne kerüljenek összeütközésbe, így nem volt lehetőségük, hogy az érzelmi 

intelligencia területén fejlődjenek. A mai világban az elvárásaik már nem relevánsak, így sok 

az összetűzés velük. Társadalmi elvárás volt a gyermek vállalása és birtoknak tekintették őket. 

Legfontosabb a biztonság volt a túlélés miatt és aki ki akart törni ebből a világképből akkor azt 

erőszakkal is (fizikai bántalmazással) vissza akarták tuszkolni a biztonsági zóna mögé. 

Jellemző rájuk tehát a megfelelési kényszer és annak elvárása, vallató hatalmi dráma, megtorlás 

a fiatalokkal szemben (érzelmi zsarolás), passzív agresszió vagy akár megfélemlítő attitűd. 

Életfilozófiájuk: A munka nemesít! Fontos a biztonságérzet megteremtése, a látszatpolitika 

nevelés alapjai a tisztelet, illedelmesség és kedvesség elvárása. Családi titkok megőrzése 

követelmény. Ha haszontalannak érzi ellen küzdve. Bizalmatlanok, ellentétben az új 

generációval, akik a média és közösségi háló, önfelvállaló élet által, kitűnik a tömegből, amitől 

a baby-boomer retteg (Tari 2015a). Negatív vélemény nehezen dolgozzák fel, mert egyenlő a 

bukással. A mai világban a félelem megélése szükségszerű az előrehaladáshoz. A jövőkép 

megváltoztatása rettegéssel tölti el őket. A következő generációk tapasztalati utón keveset 

tanultak, önbizalom, önbecsülés és önértékelési problémákat hozott maga után.  

Hogyan kommunikáljunk velük: Élni és élni hagyni! Ki kell vívni a szabadságot, a torzult 

szeretettel nyelv rendezésével és az attitűd elfogadással. Önérdek érvényesítően meg kell húzni 

a határokat, de nem bántással, hanem asszertív kommunikációval. Szabályok közös 

megalkotásával és a szeretet általi biztonságérzettel lehet megoldani a konfliktusokat (Kárpáti 

2018b).  

6. ábra Baby-
boomer generáció 
(http22) 
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Nem az a dolgunk, hogy megváltoztassuk vagy kitágítsuk a világképüket, mert nem fognak 

tudni belehelyezkedni. Leéltek egy életet már elfáradtak és nem akarnak változni. A cél az 

elfogadás. A paradigma váltás nem lehetetlen. Önismerettel mindenkinek a tudata és tudat alatti 

is felszabadítható. 

 

X-generáció (1965-79) 

Mentális intelligencia területéhez tartoznak. 

 

Jellemzés: Rendszerváltó generáció! Kádárkorszak gyerekei, akik a 

kapitalista gazdaságba való át állást élték meg. A nyugati szabadságra 

vágyódva, új világot akartak teremteni. A piaci tér nyerés révén az 

egzisztencia megteremtését és a kapitalista világban való érvényesülést 

egyedül kellet végig harcolniuk. Fontos nekik a lexikális tudás, és a 

profizmus, (amit nem a google-ból keresnek) a pénz és a státusz. A szociális 

életük, kapcsolataik személy központiak voltak. Megtapasztalták már a 

szabad országhatár átjárást. Önfejlesztési igényük abból indult ki, hogy a 

szigorú elveken nyugvó neveltetésük, az életfilozófia már nem működött. Éppen ezért befele 

forduló generáció, mert a világ vár tőlük egyfajta habitust (Csernus et. al 2009b). Ma már sokkal 

fontosabb, hogy az embernek milyen gyakorlati tudása van, a hitelességet ez biztosítja. Itt is 

bűn a hiba, mert a gyengeséget és tudatlanságot jelent, emiatt túlhajszoltak a nagy elvárások 

miatt (Tari 2015b). Férfi-női szerepekben változás ment végbe, hiszen a nők az önmegvalósítás 

felismerésének igényét erőltetve próbáltak boldogulni a változó és nagy elvárásokkal teli 

világban. Az X generációban van a legtöbb válás, annak ellenére, hogy náluk ez nagy szégyen. 

A rossz párkapcsolat felvállalása és az abból való kilépés nekik elképzelhetetlen.  

Életfilozófiájuk: „Csak magadra számíthatsz!” Fontosak a státusz szimbólumok, ami miatt 

terheltek, hiszen nagy tűrés határ kell hozzá. Megoldás tudatos gondolkodásukat a pénz vezérli. 

Végzettség alapján mérlegelik az embereket, mivel alá rendeltséget érznek, ha nem egyenlő a 

tudásfok. Szülő nélkül nőttek fel (értsd: példakép), így kevésbé család centrikusak, de 

próbálnak ennek megfelelni. Nem egy nyitott generáció, ami probléma az újakkal, akik 

nyitottak. Az imidzs fontossága miatt, látszat politikát folytatnak (Bush et. al 2004). 

Bizalmatlanok, kritikusak és szkeptikusak, ezért nehéz a bizalmukba férkőzni. Az őszinte, 

önazonos, önfelvállaló élet nagyon ritka és nehézkes cél náluk. A kevésbé kívánatos idősebb 

generáció elvárásai élnek bennük, amik vetekednek az új generációkhoz való vágyódással, amit 

nem tud felvállalni (Csernus et. al 2009c). A spiritualitáshoz való bármi nemű kapcsolódás 

7. ábra X 
generáció (http22) 
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megnyugtatja őket. Összességében nagyon terhelt generáció. Racionális, logikus és „döntés 

undorosak”, ami miatt nehezen lehet őket meggyőzni. 

Hogyan kommunikálj velük: Ha mély dolgokról akarsz velük beszélni, annál jobban 

elzárkóznak, mert faggatásnak érzik. A racionális, logikus érveléssel lehet közelebb férkőzni. 

A gyengeségek felvállalása neki nehéz, így a biztonságról való megnyugtatással lehet velük 

beszélni. Az emocionális dolgokat mellőzve, objektív mérőrendszerrel meglehet találni a közös 

pontot és jól lehet velük kommunikálni. Sok nehézséggel küzdötték végig az életüket, ezért 

megválogatják a bizalmi körüket (Kárpáti 2018c). 

Természetvédelmet tekintve, célt érhetünk a racionális érveléssel és az érzelmi zsarolás 

elkerülésével. 

 

Y-generáció (1980-94) 

Érzelmi intelligenciához tartoznak! 

 

Jellemzés: Szabadelvűek. A globalizáció hatásai beléjük ivódott. Másolják 

a szülői mintákat, ennek következtében feszültek, hogy nem a saját életüket 

élik. Nagyon érzelmesek. Náluk alakult ki a „multi-tasking” kifejezés, vagyis, 

hogy egyszerre képesek figyelni sok mindenre hatékonyan (Sanbonmatsu, et 

al., 2010) Meg akarják élni a fizikai, mentális, spirituális érzelmi szabadságot, 

ami a családi problémák melegágya és önbecsülés romboló hatású. Tévesen 

gyengének bélyegzettek, holott, akkor a legerősebbek, ha szabadon tudnak 

gondolkodni. Egyenrangú partneri hozzáállást igényelnek, így adják meg a 

tiszteletet, ezért is jó vállalkozók. Intelligenciájuk fejlettebb az elődeiknél, mert a szabadság a 

kreativitás melegágya. Védekezési mechanizmusa a megnem értettségből fakad. Addiktívak, 

adakozóak és a bizalomkész kódoltságúak (Tari 2010)!  

Életfilozófiájuk: Létezés forradalmát képviselik, így harcolnak az idősebbekkel. Biztonságos 

élet elvárásai megfojtják. A saját önazonos életüket élik és bátran vállalják a bizonytalant. 

Szeretik a kihívást és a kudarc nem tragédia nekik, hanem egyenlő a tapasztalat szerzéssel. Az 

önfelvállalás fontos, így nincs is látszat politika. Saját szabályokat alkotnak tudás általi 

magabiztossággal, így teremtve meg a szabadságot. Hazugságot nem viselik jól mentálisan. 

Mentális egészség fontosabb, mint a mulandó hiúság (Tari 2017). Fontos társadalmi kérdés, 

hogy szülőknél, azért laknak, mert nem kaptak olyan példát, hogy a saját képességeikkel, 

hogyan tudnának a pénzügyi piacon önérdek érvényesítő életet élni (Kárpáti 2020). 

8. ábra Y 
generáció (http22) 
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Paradigmaváltás nehezen megy nekik, mert elhitették velük, hogy a szülői biztonsági hálók 

megvédik őket. (pl. pénz, házasság) 

Hogyan kommunikáljunk velük: Asszertív attitűddel megtudnak egyezni a minden 

generációval. Kulcs az elfogadás, és nem a megértés, mely csak hátráltatást eredményez 

(Regina 2013). Az alá fölé rendeltség nem elfogadható náluk. Abban a világban élünk, melyet 

most ez a generáció ural. Olyan világot hoztak létre, melyben 100 százalékos felelősséget 

vállalást igényelnek. A bátorság és az érzelem megéléséből lehet tanulni tőlük! Ha bizalommal 

fordul magához és rendezi az önbecsülés és önértékelését, akkor bármire képes és ezáltal tud 

felelősséget vállalni az élete iránt és nem a szabályok révén (Kárpáti 2018d)! 

Akkor lehet együtt működni velük, hogyha értelmes célokat adunk neki. Rövid távú célok 

meghatározása szükséges a hosszútávú célok eléréséhez! Mivel megakarják váltani a világot, 

ezért a természetvédelem célkitűzéseit lelkiismeretre ható kommunikációval célt érhetünk. De 

az én célom, a pozitív kommunikáció elősegítése, vagyis a bizalom erősítése. Megoldás tudatos 

gondolkodásúak, amiből céltudatos gondolkodásba tudnak váltani. És ez a kulcsszó! 

 

Z-generáció (1995-2010) 

A korszakváltó generáció! 

 

Jellemzés: Együtt formálódtak a digitális világgal. Az elméjük rá van állva 

a kapitalista, modern világ globalizációs hatásaira, ezért igénylik is a legújabb 

digitális élményeket is, melyek a céljaik elérését „szolgálják”. A modernizáció 

hatásai jellemzően a „multi-tasking”. Ezt az idősebb generáció tévesen 

figyelem zavarosnak és tiszteletlennek bélyegezte meg, pedig a valóság a félre 

értésekben rejlik. Más az érték rendjük, emiatt máshogy állnak hozzá egy 

adott szituációhoz, mert egy más világba születtek bele, mint az elődeik. Fontos 

nekik a belső béke, az élményekkel teli közösségi élet és a szuverenitás megteremtése. Nem a 

hatalom által tisztelnek, hanem a hitelesség és a megdolgozott gyakorlati eredmények révén. 

Nem hallgatagok, csak ha nem egyenrangú félként kezelik őket, akkor nem annyira 

kommunikálnak (Tari 211). Ezért van az agresszív dühkitörés is, mert mikor azt érzi, hogy ez 

a kreatív zseni, rendszerben látó, fraktál mezőben gondolkodó elméje be van szorítva, akkor 

kiáll magáért, mert nagyon önérdek érvényesítőek. Egyszerűsítenek, mert unják azt, ha valami 

lineáris és részletes, ezért is meggyűlik a bajuk az oktatással (Tari 2017). Jobban szeretnek 

autodidakta módon tanulni vagy önképző tanfolyamokon részt venni inkább, amik adott 

tematikára vannak szegmentálva, vagyis azt szeretik tanulni, ami őket érdekli. A gyakorlati 

9. ábra Z 
generáció (http22) 
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tudás érdekli őket, az azonnali megvalósítás, azért is mert az elméleti tudást „össze tudják 

googlizni”, tehát egyből egy „menő” dolgot akarnak alkotni, mely a társadalom számára 

hasznos, kézzel fogható dolog (http14). Nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit tudnak, hanem 

csak tudnak és kész!  

Életfilozófiájuk: Elutasítják a tárgyi kultúrát és inkább élmény központúak. Nem a pénzért 

dolgozni. Csak a kreativitás miatt, ami másnak is értéket adó! Tárgyakat megfontoltan 

vásárolnak, vagyis a legújabb megszerzésére törekednek, melyek kiszolgálják leginkább az ő 

elképesztően gyors és fejlődő mentális elméjüket. A pénz nem úgy fontos nekik, ahogy a baby-

boomer-nek, hanem a tudásuk a fontos, amivel bárhol bármikor pénzt tudnak belőle csinálni. 

Csak az információ releváns a számukra, amik sikeressé teszi őket. Nincs bennük tartás a 

tapasztalat szerzés terén. 

Hogyan kommunikáljunk velük: Probléma megoldó képességük könnyed és gyors, 

kommunikációjuk tiszta, egyértelmű, lényegre törő. A beszélt kommunikáció nehezebben 

megy, mert a régi és az új, nem egyezik. Ellenben a digitális világban tökéletesen megállják a 

helyüket. Meg kell dolgozni a bizalmukért. Igényelnek „mestereket”, akivel felfelé tudnak 

szárnyalni, de ha nem belegyömöszöljük egy világképbe, akkor sokat tehetnek a 

társadalmakért. A külső visszacsatolás is a még jobb teljesítmény miatt kell nekik, nem az 

önbecsülés megszerzése végett. Az önbecsülésük, az önszeretet és az önértékelés teljesen 

„rendben van”. A természetük harcos lesz, ha azt várják, hogy szembe menjenek az 

önazonosságukkal. Az információ éhség a modern világ miatt mobilissá és hatékonnyá tette 

őket. Sokat lehet tőlük tanulni a célirányos cselekvést tekintve. Probléma megoldó képességük 

fejlett. Hagyni kell őket kibontakozni és inkább felemelni kell őket, hogy új világot képesek 

teremthessenek (Kárpáti 2018e)!  

És itt találhatjuk meg az összefüggést a természet védelmével, mert ők megtudják alkotni 

azt a világot melyben összhangban él az ember a természettel. Csak tudnunk kell hogyan hívjuk 

fel erre a figyelmüket! 



26 
 

Alfa generáció (2010-) 

A természet generációja! 

 

Jellemzés: Komplex gondolkodásúak. Az érdeklődési körük természet 

igényes, hiszen a körülöttük lévő digitális világ természetessége nem 

befolyásolja őket, úgy, mint a Z vagy az Y generációsokat. Kreatívok és 

nagy a fantáziájuk. Ösztönös tudatos teremtők, vagyis jól fognak érteni a 

pénzkezeléshez. Az élmény megosztás fontos nekik (Bakonyi et. al 

2014). 

Életfilozófiájuk?: A kitágult világképük miatt a korlátozásokból 

folyamatosan ki akarnak törni. Fontos nekik az asszertív kommunikáció 

általi megoldás keresése. Ez egy elképesztő nagy előnyt fog jelenteni a későbbiekben a 

számukra. Az előző generációk hozadéka náluk már természetes elvárás. 

Hogyan kommunikáljunk velük?: Egyenrangú partnerként kezelve türelemmel motiválhatjuk 

őket. Beprogramozott önkorlátozás elengedésével, egyre inkább önfelvállaló életet élve, jobb 

lesz a kapcsolat az alfa generációval. A bűntudat, mint szülői attitűd miatti elkényeztetés, 

helyett csak békén kell hagyni őket. Egyedül elvannak, így szabadon megtudják élni az életüket, 

úgy korlátozva őt, hogy közben megengedjük neki, hogy megteremtse a saját korlátait.  

Nagyon fiatal generációról van szó, mely minden információt magába szív, éppen ezért ezt 

érdemes kihasználni és egy aranyközéputat megtalálni náluk, hogy így motiválva vezessük rá 

őket a természetvédelem fontosságára (Kárpáti 2018f).  

 

Összegzés: A világ változik, így a szabályok is változnak, amit el kell tudnunk fogadni és 

együtt kell velük élnünk, ahhoz, hogy elérjünk bizonyos célokat! Az én célom a természet 

védelme! A kulcsszó pedig az elfogadás! 

  

10. ábra Alfa 
generáció (http22) 
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4.7. Marketing és a pszichológia kapcsolata 

Hogyan lehet hatás maximalizáló kampányokat készíteni adott célcsoportra? 

Amikor a közösség érzékenyítéséről, paradigmaváltásáról beszélünk, fontos tudni pár 

dolgot. Ahhoz, hogy bárkit meg tudjunk szólítani, ismernünk kell a célcsoportot, akinek írunk, 

akihez beszélünk, hogy szavaink eljussanak hozzájuk.  

Erről szól a Content Marketing, hogy adott célcsoportra targetált módon aktivitást elérő hatással 

legyünk. Mert nem elég, ha elolvassa, az a cél, hogy tegye meg, amit mi akarunk, hogy 

megtegyen.  

A content marketing, így a célcsoportra épített kommunikációban az alábbi szabályokat követi:  

• figyelemfelkeltő címsor, ami lehet megdöbbentő, de fontos, hogy a sok internetes 

böngészés közben vegye észre, ami fő üzenetünket, és el akarja olvasni a következő 

bekezdéseket is (lásd: Greenpeace és a nonbusiness marketing kapcsolata részben).  

• AIDA modellre épülő alapfeltevés szerint „összességében a hatékony reklám működését 

írja le” (http16). Tehát, hogy nem magunknak írunk, hanem a célcsoportnak, azzal a céllal, 

hogy mozgásra bírjuk őket. Ha nem tud azonosulni az írással, nem érzi, hogy hatással van 

rá, nem fogja elolvasni (Hassana et al. 2015). Minél több oldalról érünk el nála hatást 

(színek, formák, szavak, mondatok, életszituációk, érzelmi, mentális, spirituális, fizikai) 

annál nagyobb a valószínűsége, hogy megteszi, amit akarunk, hogy megtegye (lásd: 

Generációk elemzése részben).  

 

A marketing pszichológia az alapja ennek. „Ismerd a te fogyasztódat.” Az a cél, hogy minél 

több emberhez eljusson az üzenet, mert így lehet szeretet alapon érzékenyíteni, és nem félelem 

alapon hatni az emberekre.  

3 fő kérdésre keresi a marketing a választ: 

• Van e problémája, amire megoldást tudunk adni? 

• Tudatában van-e a problémájának? 

• Hajlandó-e tenni azért, hogy megszabaduljon ettől a problémától.? 

 

Fontos, hogy megosztó hatással legyünk, hiszen ami mindenkinek szól, az nem szól senkinek 

sem. Azokat kell elérni, sorrendben, 1. alacsonyan függő gyümölcs, akik mind a 3 előbb említett 

kérdésre igennel felelnek, 2. szélesebb célcsoport kör, akik az első két kérdésre igennel felelnek, 

3. még szélesebb célcsoport kör, akik az első kérdésre felkapják a fejüket.  
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A célcsoportokon belül, avatárokat építünk fel a 3 kérdés alapján: 

1. Avatár, aki azonnal "vásárol" (vásárló, aki megtette azt a cselekvést, amit 

felkínáltunk neki. 

2. Avatár, akit még oktatni kell, hogy hajlandó legyen megmozdulni. 

3. Akit sokáig kell oktatni (ingyenes anyagokkal) hogy utána cselekvésre lehessen 

buzdítani.  

 

Látható, hogy a marketing elsődleges és nagyon fontos célja, az oktatás, vagyis látogatóból, 

érdeklődőt, érdeklődőből vásárlót, vásárlóból, visszatérő ügyfelet "készítsen".  

Ezek a legalapvetőbb dolgok, amiket figyelembe kell venni, ha emberekre akarunk elérni 

hatással lenni. Ha az ember elhivatott és nem a profitot tartja szem elött, akkor ez egy 

hosszútávú, lassú építkezés, ám annál nagyobb sikereket hoz. Hiszen paradigmaváltást elérni 

egy embernél, a megváltoztatás igénye nélkül, szinte lehetetlen küldetés. Ezért folyamodnak 

sokan a megfélemlítő, szégyent keltő kommunikációba, amit vizsgáltam a kérdőívemben is: 

„Önre hatással tudnak lenni a megfélemlítő kampányok? (pl.: Ha kipusztulnak a méhek, akkor 

mi emberek sem élünk már sokáig.)” Ehelyett a természet szeretetéről, önismereti fejlesztő 

hatásáról, a stressz csökkenéséről, a bolygó szeretetéről, az élővilággal való egyensúlyáról 

kellene beszélni.  

Ezért is kezdte a gyakorlat vezetőm egy ilyen felvezetővel, az én általam írt 

természetvédelemről szóló blogbejegyzést így: Ha mindenki foglalkozna valódi önismerettel, a 

természet nem szorulna védelemre (http17). 

 

Az értékelés címszó alatt kifejtem, hogy az asszertív kommunikációval hogyan lehetne a 

természetvédelemre motiválni a Z generációs embereket, illetve, a javaslataimban referálok 

mindezek szükségességére. 

  



29 
 

5. Vizsgálat módszere 

Objektív mérő rendszer nem létezik számok nélkül. Kutatást végeztem a Greenpeace 

regionális tevékenységének hatásairól. Vizsgáltam a természetvédelem köztudatban betöltött 

szerepét és az önkéntességi motivációs hajlamot, illetve a paradigmaváltás szükségességét a 

tudatformálásában.  

Megalkottam egy Leíró piac kutatási kérdőívet, melyben 39 kérdést tettem fel. Excel 

segítségével táblázatokba és diagrammokba foglaltam főbb összefüggéseket. Struktúrát 

tekintve egyaránt használtam Nyitott (saját válasz adható) és Zárt (megadott válasz lehetőségek 

közül lehet választani) kérdés feltevési módszert. Használtam nem metrikus-ordinális: 

szemantikus differenciál skála rendszereket, ahol a skála két végpontján egy-egy ellentét pár 

található. Alkalmaztam a kétválaszos (dichotom) és a megosztott kérdőív technika (split ballot 

technique) mintát. Mielőtt közzétettem volna, 15 fővel végeztem egy próbát.  

A hivatalos kérdéseket mellőztem, mert negatív kognitív folyamatok leterhelik az 

idegrendszert, ennek következtében kognitív disszonancia alakul ki az elme funkciónkban. Így 

a személyben destruktív folyamatok indulnak meg. Ez azt jelenti, hogy a negatív 

visszacsatolás*, degradálás, negatív vélemény hatására a személy önbecsülése, önértékelés 

csökken, és egyre távolabb kerül az önmegvalósítási folyamattól, így sokan félutón 

abbahagyhatják a kérdőív kitöltését (Klinger 1975, Kukla, 1972). Következésképp Pozitív 

kognitív folyamtok esetén a személy önmegvalósítási képessége megnő. Úgy kérdeztem, hogy 

az alanyok számára egyértelmű és könnyű legyen értelmezni a kérdést, így sokkal szívesebben 

és gyorsabban tudnak válaszolni és még a belső cenzúrát is ki lehet kapcsolni. 

Az online felületeken való megosztást segítette a gyakorlat vezetőm is, aki a cég Facebook 

csoportjában is megosztotta a Kérdőívet, melyet több, mint 20 000 fő követ jelenleg is. Illetve, 

az Egyetem HÖÖK: Tanulmányi és diákjóléti ügyekért felelős elnökségi tagja (aki anonimitást 

kért), is segédkezett nekem, hogy széleskörűbb társadalmi rétegeket érjek el azáltal, hogy 

számos Campus Facebook csoportjaiba is megosztották a kérdéssort.  

(Érthető okokból az alfa generáció nem vett részt a kutatásban.) 
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6. Eredmények és értékelésük 

6.1. Eredmények 

152 ember töltötte ki a kérdőívet. Több, mint 20 000 főből, kevesebb, mint 1 (csupán 0,76%) 

százalék töltötte ki ténylegesen. Szoros összefüggésben vannak az emberek társadalmi 

helyzete, demográfiai jellemzői, valamint az általuk kiépített és fenntartott kapcsolatok.  

Ezen tényezőknek az önkéntességre gyakorolt hatásait, az önkéntes tevékenység, közvetlenül a 

szervezet által gyakorolt hatásai mentén vizsgálom. Mivel az önkénteseken belül a közvetlenül 

segítséget nyújtóknak magasabb az aránya, így általuk az önkéntesség struktúrája nagyban 

meghatározott. A 11. ábrán látható, hogy a nemleges válaszok aránya 46 %-os. 

 

Az önkéntesség fő jellemzőinek bemutatásakor az informális (nem tudatos, mindennapi) 

önkéntesség vizsgálatára külön is ki térek (http19/2.melléklet). A nem formális (civil 

szervezetekben valósul meg) keretek között önkéntes munkát végzők aránya ugyanakkor 

rendkívül alacsony, 82 fő (a kitöltők 53,4%-a). Az adatok azt sejtetik, hogy az önkéntes munkát 

végzők nem minden esetben vannak tisztában azzal, hogy közösségi, társadalmi 

szerepvállalásaik, miért szükségesek. A harmadik mellékleten látható, hogy a kitöltők 5,2 % 

ajánlja fel adója 1%-át civil szervezetnek, 94,7% nem és nem is tervezi. Az alábbi válaszok 

egyértelműen kimutatják, hogy nem magával az önkéntességgel van problémájuk az 

embereknek, hiszen konszenzusra jutottak abban, hogy az ilyen típusú munka szükséges a 

társdalomban. Sokkal inkább a civil szervezeteken keresztül és általuk végzett munkát bírálják. 

Az iskolázottsági szint a jótékonysági magatartás kiemelkedően fontos meghatározója. Az 

önkéntes segítők aránya együtt növekszik az iskolázottsággal, és a diplomások körében veszi 

fel a legmagasabb értéket. Míg az alapfokú végzettségűek kisebb százaléka végez önkéntes 

tevékenységet. A szakmai végzettség ugyancsak komoly differenciáló tényező. A középfokú 

végzettséggel rendelkezők körében mind az érettségizett, mind pedig az érettségivel nem 

rendelkező szakmai végzettségűek a felsőfokúakéhoz hasonló mértékű aktivitást mutattak az 
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önkéntesség tekintetében, míg a gimnáziumi végzettségűeknek az alapfokúakéhoz hasonló az 

arányuk. A 12. ábrán látható, hogy az kitöltők 84,8%-a a „NEM” választ jelölte be. 

Megállapítható a 13. ábrán, hogy az önkéntes munka valamennyi formáját figyelembe véve, 

hogy a nők valamivel nagyobb számban végeztek önkéntes tevékenységet, mint a férfiak. A 

közvetlenül nyújtott segítség esetében a női dominancia nem meglepő, hiszen a nők, részben 

hagyományos szerepeik okán, gyakrabban vállalják az önkéntességnek ezt a formáját.  

Fontos kérdés, hogy honnan és milyen információ alapján nyilvánítanak véleményt az 

alanyok, hiszen mindennek hiányából következtethetünk a kommunikációs stratégia 

jellemzőire. Az internetet választották a legtöbben, melyet a következő, 14. ábrán láthatunk. 

 

13. ábra Nemek önkéntességi motiválhatósági aránya 
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16. ábra Megfélemlítő kampányok hatása 

 Az vélt informálódási helyszínről következtethetünk a téves vélemény formálásra, vagyis, 

ha az információ nem ért el a vevőhöz, de az alany azt hiszi jól tájékozódott. Ezért rákérdeztem 

arra, hogy az elmúlt 7 napban kapott-e természetvédelmi információt és hogy mennyire érzi 

tájékozottnak magát a témát illetően. A válaszok egyértelműen tükrözik, hogy az önkéntesség 

jellege inkább informális és nem a civil szervezeteken keresztül történik. Az alanyok 59,6%-a 

nem érzi megfelelően tájékozottnak magát. Mivel a kitöltők között voltak már diplomás 

természetvédelmi mérnökök, így enyhén torzult eredményt kapva a megfelelő tájékozottság 

39,9%. Jól tükrözi az alábbi 15. ábra a globalizáció és a kommunikációs fejlődés kényszerű 

hatását, hiszen az összes generáció bejelölte az internetes tájékozódást 

 

 Erre azért voltam kíváncsi, mert a Greenpeace minden információs platformon elérhető, így ez 

az adat összevethető a szándék és a tényleges hatékonysággal.  

  A digitális adat áramlás hatékonysága tagadhatatlan. Látható, hogy azok, akik nyomon 

követik a Greenpeace munkásságát, azokra inkább pozitív benyomást tett az Egyesült. A Z 

generáció tagjai megosztottságot tükröznek, hiszen kevesebb, mint a felük semlegeséget jelölt, 

hiszen a kommunikáció akkor hatásos, ha valamilyen érzést kivált az emberekből. Érdekes 

összehasonlítás, hogy a negatív hangvételű kampányok mégis célt értek az alanyoknál, melyek 

a Greenpeace stratégiáját is képezik. 

 A 16. diagram ábrázolja, hogy a megfélemlítő kampányok a kitöltők nagy többségére 

hatással van.    
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Ez bizonyítja, hogy a Greenpeace kommunikációs stratégiájának kisebb százalékát kitevő 

negatív hangvétel jut el a tudatalattiba, mert azokat az egyén el akarja kerülni. Az embereknek 

szükségük van a negatív világképre, ahhoz, hogy tudják értékelni a pozitív dolgokat, de az 

asszertív kommunikáció hiányából is fakad ez a hozzáállás. 

A megfélemlítő, vagyis a lelkiismeretre gyakorolt hatás definiálására is megkértem az 

alanyokat. 1-es szám jelentette a negatív, 5-ös a pozitív hangvételt, 3-as szám a semleges zóna. 

Az alanyok a megfélemlítést, inkább pozitívnak írták le. Ez az üzenet jelentés tartalmából 

adódhat és nem a hangvételből. A 17. ábra részletesen tükrözi a paradoxont. 

 

Kíváncsi voltam arra, hogyha egy ismertebb ember szerepel egy reklámban, az milyen 

befolyásolási értéket képvisel, hiszen általuk közöl a Greenpeace magyarországi régiója is 

információt a közönség felé (http18). Így az információ motiváló hatásúvá válhat. Feltéve, ha 

megfelelő szükségleteket elégít ki egy kampány. A szakember iránti igénye 61%-os, míg a 

média személyiség iránti kereslet csupán 4,65% (18. ábra).  

A nemleges válaszok aránya 24,3%. A bizonytalanok pedig 13%-ot tesznek ki 

hozzávetőlegesen, a több lehetőséges válaszadás végett.  A kérdőívem az éppen aktuális 
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kampány alatt volt elérhető, melyen a külföldi agrár egyetemek általi ökológiai gazdálkodásra 

hívta fel a figyelmet. Ingyenes és nyílt rendezvény volt. Felvetődik tehát a kérdés, hogy ilyen 

jellegű rendezvény tekintetében igényelnek-e szakemberek általi tájékoztatást az emberek.  

 

A következő kérdéseimet (4db) a Greenpeace tevékenységeivel kombináltam. Felmértem a 

kitöltők igényét a különböző kampányok, programok, oktatások iránt. Elsőként (19.ábra) a 

szakemberek iránti igényt és a szakmai jellegű tájékoztatók szükségességét mértem fel, amit a 

végzettségre vonatkozó mutatókkal kombináltam. Második kérdés, amit a 20. diagram mutat, a 

nem szakmabeli, laikus emberek általi igényeket.  

 Harmadik kérd és a személyes konzultációs igényt méri. Itt zárójelben feltüntettem egy 

példát is, pl: gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás szakemberek által. 23,3% igennel, 33,5% 

talánnal válaszolt, vagyis szívesen kipróbálnák az ilyen jellegű szolgáltatást. 30,9% nemmel 

felelt. A 21. ábra a következő oldalon megtekinthető. 
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23. ábra Természetvédelem definiálása 

Utolsó kérdésben (22. ábra) a közösségi programok iránt érdeklődtem, hiszen a Greenpeace 

számtalan családi és nyílt napot is szokott tartani az embereknek. Minden társadalmi réteg, 

nagyobb számban igennel felelt. 53% érdeklődik a Greenpeace közösségi programjai iránt, míg 

27,6%-uk talánnal erősíti ezt a tábort.  

 

A soron következő 23. diagramon látható, hogy egy kitöltő sem találta el helyesen a 

természetvédelemhez kapcsolódó témaköröket. Szándékosan kevertem környezetvédelmi 

elemekkel és rövidebb definíciókat eszközöltem, hogy ezzel sem terheljem a kognitív 

visszacsatolást*, így szűrve le az egyén tényleges véleményét. A Greenpeace tevékenységeinek 

kis részét teszi a természetvédelem. Az emberek nem kapnak elegendő tájékoztatás, így nem 

tudják a tudományágat sem elkülöníteni, sem behatárolni. Szinten ez az adat ismétlődés 

mutatkozik a civil szerveztek definiálása és szükségességénél.  

 

 

Feltettem egy összehasonlító kérdést is, ami 1-5-ig terjedő skálán méri a természetvédelem 

gazdaságra gyakorolt hatását. 1-es jelentette, hogy egyáltalán nem hasznos a gazdaságnak a 

természetvédelem, az 5-ös szám pedig ennek az ellen párja. Az 24. ábra mutatja, hogy minden 

15

8

10

6

2

3

5

35

35

33

22

10

23

18

35

35

34

18

10

20

17

10

10

11

6

0

5

3

15

15

11

7

3

4

7

1

1

1

1

1

1

1

8

8

5

3

7

8

4

22

22

19

13

8

17

11

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Élőhely megőrzés

Klímapolitikával

Levegő/víz/talaj védelem

Az ember által élhető k.

Génmegőrzéssel

Tájképi és kultúrtöténeti ért.

Hulladékgazdálkodással

Vezető Értelmiségi Egyéb szellemi Önálló iparos

2
2

2

1
21

23
14

3
4
9

6

6
3

6
1

3
2

2

9
12

3
5

2
4

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Betanított munkás
Egyéb szellemi

Értelmiségi
Nem foglalkoztatott, aki nem besorolható

Nem foglalkoztatott, aki sohasem dolgozott
Önálló iparos, kereskedő

Szakmunkás
Vezető

Érdektelen számomra Igen Nem Talán

22. ábra Közösségi programok igénye 



36 
 

társadalmi réteg nagyobb százalékban azt vallja, hogy nagyon hasznos hatással van a 

természetvédelem a gazdaságra.   

 

 

Ezzel szemben, a civil szervezetek szükségességét a társadalom elismeri. Az alábbi 25. ábra 

inkább azt sugallja, hogy tevékenységük proszociális hatású (segítő, a közösséget szem előtt 

tartó hozzáállás, viselkedés), sőt a kitöltők 23,68%-a elengedhetetlennek tartja a munkájukat. 

Az ellentétnek köszönhetően világossá válik, hogy a vélemény formálást az információ hiánya 

segítette elő. Az ellenszenv abból adódik, hogy a megerősítési torzítás miatt csak azokat az 

információkat vették észre, melyek csak a már meglévő nézeteinket igazolják vissza (Lord, 

2009).  

 

A tényeket igazították a teóriához és nem a teóriát a tényekhez. Így az információ minősége és 

mennyiségén múlik, hogy az alany paradigma váltása megtörténik vagy sem. Tehát, ha a 

kialakult kép azt sugallja a tudattalattinak, hogy a civil szervezetek nem a nemesebb célt 

szolgáló társadalmi elősegítést szolgálják. Ez a szelektív figyelem azt eredményezi, hogy az 

önkéntességi hajlam negatív irányba tolódott el.  
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A mindenkori magyar kormány és a civil szervezetek egymáshoz fűzött viszonyát kérdeztem 

meg (26. ábra). Tény, hogy a civil szervezetek munkája elengedhetetlen a kormány számára is, 

de a kitöltők erről máshogy vélekedtek. A kapcsolatot kedvezőtlennek, illetve semlegesnek 

titulálták a legtöbben. A válasz nem tért ki arra, hogy a viszony a politikai berendezkedéstől 

vagy a civilek munkája miatt kedvezőtlen, de bizonyos, hogy köze van az állami 

berendezkedéshez, hiszen, a legtöbben a semleges viszonyt jelölték. Ha a kapcsolat kedvező 

volna, azt hirdetné mindkét fél, de így a dezinformáció miatt következtethetünk arra, hogy nem 

dolgoznak össze.  

 

Az eddigi válaszadás megalapozottsága után kutatva, rákérdeztem a természetvédelemi 

tudásra. A kérdés szándékosan a végére került, hogy az előző válaszok feleleveníthessék azokat 

az aspektusokat, ahol az egyén találkozhatott természetvédelemmel. A kitöltők nagy része 

rendelkezik az általános iskolai és neveltetésből fakadó alapismeretekkel. A szervezeten 

keresztül és a javára dolgozó önkéntesekre is jellemző, hogy minél magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkeznek, annál nagyobb arányban adományoznak társadalom javára. 

További tény, hogy az iskolai végzettséggel rendelkezők magasabb százalékban képviseltették 

magukat. A 27. ábrán látható, hogy az igenek aránya jóval magasabb, mint a nemleges válaszok. 

Igen: 75,6%. Nem: 19%. 
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Az egyéni és a közösségi szerepválallást ketté választottam, mely a 28. ábrán látható. A civil 

szervezetek a közös tevékenységek által buzdítanak az egyéni cselekvésre. Felismerve a két 

aspektus köcsönhatását, minden generációnál elsöprő többséget  élvezve mindenki kombinálta 

az egyéni szerp vállalást a közösségivel. Csupán három személy fogalmazott meg ezzel 

ellentétes kritikát, akik csak az egyéb válasz adást választották. A válaszok között átfedés van, 

hiszen a kérdés több válasz lehetőséget biztosított egyszerre. 

 

Arra a kérdésre, hogy kiből lehet természetvédő, arra a kitöltők 92,8%-a azt a válasz 

lehetőséget jelölte be (ebből 82,3% csak ezt a lehetőséget jelölte), hogy bárkiből és csupán csak 

10,5% jelölte a diplomás embereket. A demográfiai adatokkal együtt, a válaszok a 29. ábrán 

láthatóak.  

 

Hogy miért lett ön természet védő kérdésre lássunk pár egyéni rövid választ: 

• Érzelmi alapon: Szeretem a természetet. Imádom a természetet. 

• Neveltetés alapján: Ezt tanultam nagyszülőktől. Erős az igazság érzetem. Ezt a mintát 

kaptam gyerekkoromban. 

• Lelkiismereti alapon: Mert enélkül nem lehet jövőnk. Fontos a jövőnk miatt. Túlélésünk 

zálogja a Természettel való harmonikus együttélés. Mert vigyázok arra, amit az 

unokáinktól kaptunk megőrzésre. 
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• Tanulmányi alapon: Gimnáziumi környezeti nevelés, oktatás miatt. Egyetemen tanulom, 

szakom, kötelességemnek érzem védeni a bioszférát, amely otthont ad nekünk 

embereknek. A legjobb kikapcsolódást a természet töltött idő okozza nekem. Mert fontos 

es szép szakma. 

 

Hol hallott először a természetvédelméről? 

A válaszok között sokat szerepelt a TV és azon belül is az ismeretterjesztő műsorok és 

csatornák. A legtöbben az iskolai éveiben és a szüleitől halott gyermekkorában először a 

természet megvédéséről.  

 

Valóban lehet összhangban együtt élni a természettel? 

A kitöltők egységesen helyeseltek, ebben a kérdés körben. Többféleképpen kifejtettek az 

igenlő válaszaikat és csak egyetlen egy választ nem indokló nemleges válasz érkezett. A 

válaszokból egyértelműen látszott, hogy a kérdőív rávezetése ellenére sem tudják, hogy mi a 

különbség a természet- és környezet-védelem között, hiszen a válaszaikat környezet védelmi 

példákkal támasztották alá. Pl.: „műanyag szatyor helyett sajáttal elindulni vásárolni, fürdés 

helyett zuhanyzás, megújuló energiaforrások kihasználása, elektromos autók, kevesebb 

húsfogyasztás, szelektív hulladékgyűjtés” 

 

A motivációs hatást a lelkiismerettel hozták a legtöbben összefüggésbe. Az oktatás és a 

racionális érvelés követi. A gazdasági haszon elenyésző ezekhez képest. Az eufemizmus és az 

érdektelenség kapta a legkisebb százalékot. (30.ábra) 

 

A 4-től a 7-dik mellékletig, a táblázatban látható, hogy a kitöltök demográfiai és életkori 

adataikkal együtt, milyen válaszokat adtak a természettel való kölcsönhatás meglétéről. 
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Kortól, társadalmi rétegtől és lakhelytől függetlenül egyetértettek abban az alanyok, hogy a 

természetre hatással vagyunk és ez fordítva is igaz. Majdnem mindenki egyetértett azzal is, 

hogy a természet védelméhez szükséges az emberek megváltozása. Ezzel szemben az, hogy ez 

a változás csak a gyermekek által elérhető, már nagyobb megosztottságot tükröz, amiből 

látható, hogy a komfortzóna átlépése és az eddigi negatív tapasztalatok miatt, nincs 

motivációjuk az embereknek. Mivel nagy többséggel Z generációsok töltötték ki a kérdőívet, 

így ez a motivációs hajlam magasabb, mintha az egész társadalom, összes generációs rétege 

képviseltette volna magát. 
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6.2. Értékelés 

6.2.1 Kérdőív Értékelése 

Egyértelműen megállapítható az, hogy a formális önkéntesség szoros összefüggést mutat a 

társadalmi-demográfiai jellemzőkkel. Az önkéntesség informális formája neveltetés vagy 

egyéni tapasztalat alapján történt. A szervezeteken keresztül és a szervezetek javára nyújtott 

önkéntesség erősebben függ attól, hogy a magánszemély milyen társadalmi státusú, milyen 

demográfiai csoporthoz tartozik. A KSH szerint magyarországi önkéntesség kissé öregedő 

korstruktúrát tükröz, de az én kutatásomban az önkéntes munkavégzés aránya az életkor előre 

haladtával inkább csökkenést mutatott.  

Az Y generáció az önkéntesség tekintetében alacsonyabb aktivitást mutatnak. Feltehetőleg 

ezekben a korcsoportokban a jövedelmet biztosító munka megszerzése, a már meglévő 

stabilabbá tétele a fő cél. A Z generációt nézve, ebben az életkorban a leggyakoribb a fiatal kori 

gyermekvállalás, ami átmenetileg ugyancsak akadályozhatja az önkéntesség vállalását.  

Az önkéntességi ráta az X generáció korcsoportjában átlag fölötti. A KSH 2020-as adatai 

alapján, hangsúlyosan az összes önkéntes munkát végzők legnagyobb százaléka közülük került 

ki(http20). A KSH szerint, legjobb önkéntes segítőknek a Baby-boomer korosztály tagjai 

tekinthetők, hiszen a nyugdíjba vonulást követően az idősödő népesség nem kíván a munka 

világában hirtelen passzívvá válni (fent említettek miatt), és a társadalomból kiszakadni, hanem 

önkéntes tevékenysége révén hasznosnak kívánja érezni magát, szívesen segít másokon, vagy 

szolgál valamilyen társadalmi ügyet (KSH 2012). Az önkéntes tevékenységbe bekapcsolódók 

aránya az életkor növekedésével jelentősebben nő, mint az önkéntesség informális formájában 

részt vevőké. A legmagasabb értéket a formális önkéntesség az X generáció csoport éri el. De 

a korosztályon belül az informális önkéntesség irányába történik eltolódás, a formális 

önkéntesek aránya pedig fokozatosan visszaszorul.  

A kitöltök nem ismerik a Greenpeace tevékenységét, de hajlandóságot mutatnak a 

megismerést tekintve. Nem ismerik a természetvédelem feladatkörét sem, de szakmai jellegű 

tájékoztatást és szakemberek általi hirdetést vagy oktatásra, egy szóval edukációt, 

igényelnének. Ebből is látszik, hogy a marketing stratégia nem volt sikeres, mert számos ilyen 

programmal, kampánnyal rendelkezik a Greenpeace is mégsem tudták ezt a kitöltők, sőt inkább 

csak az ellenszenvüket mondták el az Egyesülettel kapcsolatban. Viszont a természetre való 

hatás és kölcsönhatás megléte egyértelműen elismert az alanyok körében, amire már építkezhet 

a Greenpeace természetvédelemmel kapcsolatos kampány stratégiája.  
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6.2.2 Z generációra szabott marketing: 

A marketing pszichológia elemzését, a generációs attitűdöket és a kutatásom adatait 

összevetve, kiértékeltem a Z generációra kommunikációs szükségleteit. 

 

Napjaink legnagyobb fogyasztói csoportja a Z generáció, így komoly lehetőségeket kínálnak 

az értékesítés és ezáltal a motiváció területén. A szülők révén a többi generáció döntéseit is 

nagyban befolyásolja. Együtt formálódtak a digitális világgal, ezért igénylik is a legújabb 

digitális élményeket is (pl. okostelefon), melyek a céljaik elérését „szolgálják”. Fontos azonban 

számukra, hogy a márkák hiteles embereken, ne pedig híres vagy ismert személyeken keresztül 

próbáljanak velük kapcsolatot létesíteni. A kutatásomból is kiderül, hogy ez a generáció igényli 

a hiteles szakemberek általi tájékoztatást. Emiatt fogékonyabbak az influencerek üzeneteire és 

érdekli őket a termékek társadalmi haszna, hatása is. Az úgynevezett influencer marketing az, 

ami náluk hatékonyan célt érhet (Brown & Hayes, 2008). Vagyis amikor egy adott internetes 

felületen egy „hiteles személy” kínál egy márkát. Ezek a felületek a TikTok, Instagram és a 

YouTube. A gyakorlati tudás érdekli őket, az azonnali megvalósítás, azért is mert az elméleti 

tudást „össze tudják googlizni”, tehát egyből egy „menő” dolgot akarnak alkotni, mely a 

társadalom számára hasznos, kézzel fogható dolog. Ebből kiindulva lehetőség adódik az 

önkéntesség általi közösség építés kihasználására, melyet a Greenpeace hasznosíthat. A média, 

a közösségi háló és az önfelvállaló élet által, kitűnnek a tömegből.  Az új trendek kiszolgálják 

ezeket az igényeket, de egyben szakadékot képez a baby-boomer és generációsokkal, akik 

bizalmatlanok és a „biztonságos keretek” közötti életet preferálják. 

A legújabb trend Z generáció számára, mely kezd komoly céllá formálódni és nem csak 

divat, a fenntartható, megújuló életmód, a zöld pszichológia és a természetbe vágyódás 

(leginkább trendet követő sportolás révén). Minezekért hajlandóak pénzt, időt és energiát 

belefektetni (Majláth 2009). Érdekli őket a társadalmi felelősség vállalás és aktivizmust, 

mellyel a Greenpeace is próbálkozik (kisebb sikerrel). Hiába követi a Greenpeace is a legújabb 

elvárásokat, hogy a márkája egy küldetéstudatot és nemes célt képvisel, nem ér célt, mert 

mindenkit meg akar szólítani vele (http18). Asszertív és célzottan a réjuk szabott 

kommunikációval lehet hatékonyan kapcsolódni Z generációval. Fontos a jól kimunkált és 

figyelemfelkeltő digitális platform, mivel precízen felülvizsgálják azokat (pl.: weboldalad 

tanulmányozása, megjegyzések és a vélemények olvasása). A vállalati közeg is fontos 

számukra, hisz nem a pénzért dolgoznak, így külsőleg és belsőleg is ugyanazokat az értékeket 

kell képviselnie egy márkának (Marín & Ruiz, 2007). A vizuális élmény is nagyon fontos, a 
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merész, erős hangú és személyiségű márkákat szeretik, amikkel azonosulni tudnak saját 

attitűdjük révén. Így a Greenpeace szélsőséges kampányaik, tüntetéseik vonzóbbak lehetnek 

számukra, mint az idősebb generációnak. A Greenpeace elősegítheti a hiteles kapcsolatot és 

beszélgetést. Ebben a közösség építésben segíthet, a visszajelzések kérése vagy a jutalmazási 

motiváció bevetése, mely a másodlagos szükségletekbe tartozó céltárgyak valamely 

kategóriájával kapcsolatos. Így a kézzelfogható nyereségért a legkönnyebb motiválni az 

embereket (pl.: Greenpeace feliratú pulcsi), míg egy szolgáltatásért, mely későbbi jutalmazást 

eredményez a legnehezebb (pl.: élőhely védelem, önkéntesség és adományozás). 

A motiváció tehát a mögöttes szükségletet ragadja meg, ezáltal motivációs hatást vált ki, ami 

megvalósulhat akár egy civil szervezethez való csatlakozásban is (http19). Itt kapcsolható össze 

a Maslow-féle szükséglet piramis tetején lévő önmegvalósítási igény, mely a Z generáció fontos 

jellem vonása! Mivel ez a csoport motiválható legjobban a természetvédelemre, ezért ezt a 

generációt kellen megcéloznia a Greenpeace Magyarország Egyesületnek is, és általuk más 

generációs csoportokhoz is eljuthat az üzenet. 

Szükségleteik kielégítésében nem akadályozza őket az alap szükségletek hiánya, így a 

termék vagy szolgáltatás általi fizetség kis befolyásoló tényező számukra. Tehát elmondható, 

hogy nem az adakozással vagy annak pénzbeli értéke miatt kicsi az önkéntességi hajlandóság. 

Látható, hogy a Greenpeace a nem targetált marketingje miatt, mely inkább mindenkihez szól, 

nem tudta eddig ezt a domináns és nagy létszámú csoportot befolyásolni. 

 

Az önkéntességre és a természet védelmére, lehet őket motiválni és szükséges is, mert ők 

megtudják alkotni azt a világot melyben összhangban él az ember a természettel. Csak tudnunk 

kell hogyan hívjuk fel erre a figyelmüket! 
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7. Következtetések és Javaslatok 

7.1. Következtetések 

1.  A kérdőív és a generációk jellemzéséből látható, hogy a szükségleteket, melyeknek 

alapját a motivációs résznél kifejtettem, a Greenpeace nem elégítette ki. Egyes generációk 

többet, míg mások kevesebb számukra érdekes információt kaptak. Az ellenszenv alapja, nem 

tudatos, így a legtöbben bár tudják, hogy szükségszerű, nem hajlandóak együtt működni és a 

segítséget nyújtani a Greenpeace javára. Az életkori és generációs sajátosságokból adódó 

lehetőségek sincsenek kiaknázva az Egyesület által. Az ösztönös segítség nyújtás olyannyira 

nincs tisztázva, hogy nem is tudják, hogy az önkéntességük leginkább egy civil szervezeten 

keresztül valósulhat meg. 

2. A kampányok hatásai is jól érezhetőek. A cél az informálódás lenne, de ehelyett csak az 

információ negatív tört része jut el az alanyokhoz, mely felerősíti az ellenszenvet, a 

szkepticizmust és az optimistának vélt világszemléletet. Hiszen a racionális érveléssel 

eljuttatott tények - melyek egyben a gazdasági és egyéni hasznot is magukban hordozzák- 

sokkal kisebb mértékben hatnak a kitöltőkre, saját bevallásuk szerint. Az érzés, vagyis az 

informális rész épül be a tudatalattiba, így a tényleges cselekvésre való motiválhatóság a 

nullához konvergál. 

Szerencsére az ismert emberekkel helyett, a szakemberek iránti igény magas, hisz jobban 

megbíznak bennük, így ezt ki lehet használni a közel jövőben, míg az ismertségre alapozott 

motivációt akár véglegesen is el lehet vetni. Sokan érzelmi alapon döntenek a civil szervezetek, 

az önkéntesség és a szükségesség között. Ennek a kihasználása sem mutatkozik meg az 

Egyesület részéről, a megkérdezettek válaszai alapján. A kitöltőknél az önkéntesség szerepköre 

mégis a közösségi cselekvésre összpontosul. Tehát nem az önkéntességgel van a problémájuk, 

hanem a civil szervezetekkel és a Greenpeace-el.  

3. Sajnos a természetvédelem kérdéskörét még inkább a dezinformáltság jellemzi, ami 

megmutatkozott a kérdőív kitöltői között is. (pl.: természetvédelem helytelen definiálása) 

Ha a kognitív önszabályozást, a késleltetett cél elérését a pozitív visszacsatolás segíti, a fejlődés, 

önmegismerés könnyebb, és gyorsabban elérhető. Ezzel szemben az önszabályozás hiánya, 

vagy a negatív visszacsatolás egyéniségvesztést, cél elérésének bukását idézheti elő. 

Ameddig nincsen tisztázva a civil szervezetek haszna, a Greenpeace Magyarország Egyesület 

munkássága és ami a legrelevánsabb számunkra, a természetvédelem, addig nem igen érhetünk 

el változást a hozzáállás és az önkéntességi hajlam tekintetében. 
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7.2. Javaslatok 

1. Érdemes lenne egy átfogó kutatást készítenie a Greenpeace-nek a magyarországi régióra, 

amiben generációs attitűdökre szabott igényeket mérik fel.  

Nem lehet egyben megváltoztatni egy egész generációt, de ami nagyon fontos és a jövő záloga, 

hogy meg kell tanulnunk kezelni őket, hiszen ez egy kiaknázatlan lehetőség, mellyel a 

természetvédelemnek is élnie kell. Minél több emberhez jut el az a szakemberek számára 

egyértelmű információ, hogy „Természetvédelem”, annál több esélye van egy szakembernek a 

munkáját sikeresen elvégeznie, hiszen, akkor megszűnnek az alapvető társadalmi akadályok, 

melyek a természet állapotát is veszélyeztetik. Ha tudunk hatást gyakorolni az emberekre, akkor 

elérhetjük a céljainkat.  

 

2. Szükséges lenne a Z generációra fektetni a hangsúlyt.  

Kutatásaimból az derül ki, hogy a Z generáció az, amely a Maslow-piramis tetején lévő 

szükségleteit tartja szem előtt, vagyis az önmegvalósítást. Ez alapján a Z generáció a 

legfogékonyabb a természetvédelemre és a civil szervezetek általi önkéntességre és nem a 

Baby-boomer generáció! 

Hiszen ők hatással vannak és egyre nagyobb hatással lesznek az összes társadalmi rétegre (pl.: 

szülök/testvér) és az oktatásban is, és a munkaérő piacon, a jövőben. Ennek a célcsoportnak 

kínálni kellene a közösségi felületeken, személyre szabott közösségi programokat, melyeken 

jutalmazás várható megfelelő applikációkat, melyekkel autodidakta módon tanulhatnának a 

Greenpeace tevékenységéről és a természetvédelemről.  Mivel minden szükséglet a céltárgyak 

valamely kategóriájával kapcsolatos, a kézzelfogható nyereségért a legkönnyebb motiválni az 

embereket (Greenpeace feliratú pulcsi), míg egy szolgáltatásért, mely későbbi jutalmazást 

eredményez a legnehezebb (pl.: természetvédelem, önkéntesség és adományozás kérdés köre).  

Az is látható a kérdőívből, hogy az önkéntesség a nőkre jellemző. A kutatásaim során 

egyértelműen látszott, hogy a Z generáció legnagyobb fogyasztói rétege a férfiak. Ezt is ki 

lehetne használni, így még több fiatalt és az általuk befolyásolt közeget be lehetne vonni a 

természet védelmébe. És ami szerintem a legjobb ajánlat lenne, hogyha a hazai szakemberekkel, 

egy „hivatalos” influencer interjút készítene, teljesen objektív szemszögből, megadva a 

lehetőséget a saját következtetések és összefüggések meglátására. Erre egyre több példa van, 

már, de a természetvédelem hiányzik a témakörök közül. A kereslet létezik, csak a kínálat, 

vagyis a természetvédelem, nem tud utat törni a rengeteg reklám közepette. A kérdőívemből is 
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látszik, hogy a természetvédelemmel kapcsolatos oktatásra nagy lenne az igény, de a kitöltők, 

eddig mind ebből csak az érzelmi zsarolást kapták. Ezen változtatni kell! 

 

3. El kell adnunk a természetvédelmet, mint terméket, hogy az emberek tudatába beépüljön 

annak létezése és fontossága.  

Ehhez van szükség a már kifejtett nonbusiness marketingre, content marketingre és az 

önismeretre. Mind szoros kapcsolatban van egymással. A marketing segít megérteni a piacot, 

az önismeret segít megérteni a fogyasztókat.  

Szakmai gyakorlatomon kézzel fogható példát láttam erre. Emberek egy közössége, különböző 

generációk tanulják az élet és saját maguk szeretetét. Például fát is ültettek közösen. Szakmai 

gyakorlatom alatt segédkeztem az edukáció és érzékenyítési programokon. A közösséget 

minden információ érdekelte, azért, mert volt egy megalapozott hozzáállás, amihez nekem nem 

kellett paradigmaváltást kieszközölnöm. Ez az, ami, nagyon fontos.  

Talán több ilyen közösség szemlélet formálásával is foglalkozhatna a természetvédelem, de az 

biztos, hogy erre van igény és egyre nagyobb, hisz a Z generáció konkrétan igényli. Ha ezt 

kihasználjuk, akkor az nem csak ezek a kisközösségek, mint az OtthonFa, hanem egész 

társadalmak is segítenék a munkánkat, amivel sokkal több mindent és sokkal egyszerűbben 

érhetnénk el. Hiszen, ha a laikusok is akarják azt, amit a szakemberek, főleg, ha erről nem kell 

őket meggyőzni, akkor a természet védelme nem egy paradox macska egér-játék lenne. Az 

emberi viselkedés megértéséhez, önmagunk megismerésén keresztül vezet az út! 

 

4. Itt jön szóba az önismeret! 

 Fontos lenne a természetvédelem pozitív oldalát hangsúlyozva elkezdeni a kommunikációt, 

hiszen a haszon nem csak pénzbeli lehet. Szeretetet is kaphatunk a természettől, erről nem 

szabad megfeletkeznünk! A pozitív pszichológia által növelhető lenne a motivációs hajlam, így 

a nonprofit szervezetek súlya is a magyar társadalomban. A nagyobb kereslet hozzá járulna 

ahhoz, hogy a természetvédelmi mérnök is nagyobb eséllyel és többféle munkahelyen is 

tudnának elhelyezkedni. A kulcs az elfogadás, csak úgy, mint minden generációnál és minden 

embernél.  

Ha elfogadjuk, hogy a kommunikáció átalakításra szorul, akkor a megváltoztatásával tényleges 

változásokat érhetünk el országszerte. 
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8. Összefoglalás 

Az egyén, ha rendelkezik céllal, az önmegismerésnek köszönhetően képes az 

önszabályozásra, és pozitív visszacsatolásokat kap a célmegvalósítás útja során, hatalmas 

dolgokat érhet el. 

A pozitív pszichológia a 21. század a személyiségpszichológia új tudományos és elfogadott 

irányága. Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály foganatosították, azzal a kérdéssel, 

hogyan tehető a normális élet, még teljesebbé? Pozitív Önismeret által elérhetjük az 

önmegvalósítást, felelősséget vállalhatunk természetvédelmi célokért, és hatással lehetünk 

másokra is, hogy ők is, a mi pozitív példánkra ugyanezt tegyék. 

A valódi önismeret lényege, hogy összhangban élünk és fejlődünk a természettel, mely 

minden fél számára előnyöket biztosít. Fontosnak tartom azt, hogy a természet ismeretének 

kialakítása a hétköznapok szintjén megvalósuljon. Szakdolgozatomban, a természetvédelem 

nonprofit ágának társadalomra gyakorolt hatását vizsgálom. Dolgozatom alap tézise, hogy ne a 

szélsőséges, félelem alapú fanatizmus által motiválják az embereket, hanem igazi értékekre 

épülő pozitív hangvételű tájékoztatással! Az ösztönző erő a civil szervezetek, digitális 

közösségi terek és a formális tanulás. 

Kutatásom a Greenpeace proszociális és társadalomra gyakorolt hatását, illetve 

hiányosságaira irányult (152 fő által kitöltött kérdőív segítségével). Tény, hogy a Greenpeace 

munkája konstruktív a társadalom és bioszféra szempontjából is. Ellenben a kérdőív kitöltőkre 

fragmentált marketing miatt, a megerősítési torzítás, a szelektívfigyelem, és a dezinformáltság 

jellemző. Ez egyaránt a szkeptizismust és a hamis optimizmust erősíti. A kérdőívemből az 

derült ki, hogy az internet az elsődleges informálódási helyszíne minden generációnak, ahol 

főleg negatív hangnemű reklámok; kampányok vannak jelen. Az eredmény, hogy a Greenpeace 

munkáját inkább a konteók és konspirációs elméletek övezik, hiszen a megkérdezettek nem 

tudták behatárolni az Greenpeace Magyarország munkásságát és a természetvédelem 

definícióját sem. Az Egyesület kommunikációja az ismert emberek általi befolyásolásra és a 

lelkiismeretre gyakorolt hatásra épít. Itt jelenik meg a restancia, hiszen a kitöltők csupán 4,6% 

igényel híres emberek általi tájékoztatást. Az emberek a „fontos”, komplikált célokat 

megfogalmazó és globális hatású témakörökben, inkább a szakmabeli, hiteles emberekre 

hallgatnának (61%). A többi alany az eddigi ingerek révén az ellenszenvét fejezte ki. 

A targetált marketinghez ismernünk kell az egyének csoportját szükségleteik szempontjából, 

hogy motiválni tudjuk őket. Az önismeret által az egyén szert tehet működési mintái teljes 

feltérképezésére, és így egyéni szükségrendszerét figyelembe véve motivációs hatásokat, 
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változásokat idézhet elő személyes működésében és az átmeneti és hosszútávú szükségleteit 

kielégítheti. Az egzisztenciális pszichológia rámutat arra, hogy az önmegvalósítás hatalmas 

felelőséggel jár. Az egyén vagy idomul a biológiai, szocializációs kódoltságához vagy mer 

fejlődni, változni és egy nagyobb (proszociális) célnak szentelni az életét. Az önismeret által, a 

személy könnyebben tud dönteni, és egy életcél megvalósításához elköteleződni, úgy, hogy 

nem veszik el az egzisztenciális bűntudatban, így motiválható társadalmi aktivizmusra. A 

kognitív önszabályozás perspektívája, az önmegismerés által, lehetőséget ad a vágyak 

kielégítésének késleltetéséhez. Képesek vagyunk várni és közben folyamatosan lépéseket tenni 

a jó eléréséért. Azaz az önkéntességre és így a természetvédelemre való hajlandóság növelhető 

és mivel a fiatal generációk kezdenek előtérbe kerülni, így a generációs allűrök alapján 

egyszerűbb egy szegmentált önkéntes piacot kiválasztani. A motiváció, ha negatív, akkor a 

veszteséget hozza előtérbe, amit az egyén el akar kerülni és pozitív, ha a megszerzés vágyát 

erősíteni tudjuk benne. A kutatásom is alátámasztotta, hogy az érintettekre a negatív 

kommunikáció hatással van, míg a pozitívnak minősített kampányok (72 fő) bizonyítják, hogy 

nem ért célt az üzenet, az ellentmondás miatt. Mikor megkérdeztem, hogy mi motiválná az 

alanyokat a természetvédelemre, a válasz a lelkiismeretre gyakorolt hatás volt 77,1%-os 

többséggel. Ez bizonyítja, hogy eddig a civil szervezetektől csak negatív hangnemű információt 

kaptak, mely fragmentált volt, amit inkább elkerültek (a fent említett módon) és így a 

cselekvésre való motiválása hatástalan. Tehát meg kell értenünk, milyen szükségletek rejtőznek 

az emberi viselkedés mögött, hogy a kívánt cél elérésére tudjuk motiválni az egyént. Vagyis a 

személyiség segít meghatározni, hogy az egyén, hogyan viszonyul a világhoz, és a mi 

esetünkben a természetvédelemhez. A természetvédelem fő célcsoportjába, a Maslow-féle 

pozitív, elméleti szükséglethierarchiában az önmegvalósításra hajlandó és buzdítható emberek 

állnak, vagyis a Z generáció tagjai (1994-2010). A legnagyobb fogyasztói rétegük a férfiak, 

akikre szignifikánsan lehetne alapozni a jövőben. Ez az én Casus belli-m! 

Hogyan segíthet tehát a tudomány megtalálni az egyensúlyt az érdek és a párbeszéd között? 

A válaszom az önismeret, a marketing pszichológia, a Z generációba vetett bizalom. 

Egy hipotézis szerint a beszélt nyelv határozza meg a látásmódunkat, hogy milyen alapokra 

épül tudatunk, milyenné válunk felnőttként. Számomra a természetvédelem össze fonódott a 

magyarság képpel. Ez a látásmód fogalmazta meg bennem a küldetésem és egyben 

szakdolgozati célomat is, mely felhívja a figyelmet magyarországi lakosság természetvédelmi 

nevelésének a szükségességére! Felhasználva az önismereti és emberismereti tudásunkat, 

pozitív hatással lehetünk az új generációk életére és sorsuk alakulására. Én ezzel felelősség 

teljesen élni fogok, a természet védelméért! 
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9. Köszönetnyilvánítás 

Szeretnék köszönetet mondani Kárpáti Boglárkának, aki nem csak lelkes hozzáállásával, de 

szaktudásával és fáradhatatlan energiájával segédkezett a szakdolgozatom pontosításába. 

Köszönöm a segítségét Losonczi Jánosnak, aki marketing szakértelmével járult hozzá a 

munkámhoz. 

Ezenkívül köszönetet mondanék Sztrkács Ritának, aki a nap bármely időszakában kisegített 

a Word használatában, illetve Kirilla Lillának is, aki angol tudásával járult hozzá a felhasznált 

külföldi tudományos cikkek fordításának segédkezésében. Köszönet illeti Farkas Brigittát, aki 
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11. Mellékletek 

M1.: Mail feliratkozás a Greenpeace Ma. E. kampányára, saját mail 

 
 

 

 M2.: Formális, nem formális, informális tanulás (http19)  

Formális tanulás: 
oktatási és képzési 
intézményekben 
valósul meg és 
oklevél 
megszerzésével 
zárul. 

Nem formális tanulás: nem zárul hivatalos oklevél 
szerzéssel, színterei: munkahely, civil társadalmi 
szervezetek és csoportok (pl. ifjúsági szervezetek, 
szakszervezet, politikai pártok, képzőművészeti, 
zenei kurzusok, sportoktatás, vagy vizsgára 
felkészítő magánoktatás) 
A formális rendszerek kiegészítése céljából hoztak 
létre. 
 

Informális tanulás: a 
mindennapi élet természetes 
velejárója, nem feltétlenül 
tudatos tanulási 
tevékenység, maguk az 
érintettek sem ismerik fel 
tudásuk gyarapodását. 
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M3. ábra: Adó 1% felajánlási és önkéntességi hajlandóság összehasonlítása 
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M4. ábra: Demográfiai adatok + felelősség vállalás 
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M5. ábra: Demográfiai adatok + természet emberiségre gyakorolt hatás elismerése 
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M6. ábra: Demográfiai adatok + paradigma váltási igény a felnőtteknél 
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M7. ábra: Demográfiai adatok + paradigma váltás gyerekeknél 
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M8. ábra: Kérdőív kérdései 

 
  

Neme? 
Lakóhelye? 
Jelölje be, melyik korcsoportba tartozik. 
Mi az ön foglalkozása? 
Legmagasabb iskolai végzettsége? 
Mennyire érzi tájékozottnak magát a természet védelmét illetően? 
Honann tájékozódik a természet védelmével kapcsolatban? (Több válasz is adható.) 
Az elmúlt 7 nap során kapott természetvédelmi tájékoztatást az elöbb felsoroltak közül? 
Ön szerint mivel foglalkozik a természetvédelem? (Több helyes válasz is adható!) 
Lehet a gazdaságnak hasznos a természetvédelem? (A középső, vagyis 3-as szám, semleges értéket jelent.) 
Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül. [Felelősséggel tartozunk a természet iránt.] 
Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül. [Komoly hatást gyakorol ránk a természet és annak állapota.] 
Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül. [A természet megvédéséhez szükség van, arra, hogy az emberek 
megváltozzanak.] 
Kérem, válasszon az alábbi lehetőségek közül. [A szemléletformálás csak a gyermekeknél érhető el.] 
Hatással van önre, ha egy ismert embert lát egy reklámban? (Több válasz is adható.) 
Mit gondol, mikor meghallja azt, hogy civil szervezet? (Több válasz is adható.) 
Önkénteskedett valaha civil szervezetnek? 
Hallott már a Greenpeace Magyarország Egyesületről? 
Ha IGEN hol? ( Több válasz is adható.) 
Adó 1%-ot ajánlott már fel a Greenpeace javára? 
Ön szerint milyen hatással van egymásra a mindenkori magyar kormány és a civil szervezet(ek)? 
A következő táblázat a Greenpeace Magyarország Egyesülettel kapcsolatos. Kérem, jelölje be az önre 
leginkább jellemző válaszokat. [Ön szivesen venne részt egy szakmai jellegű tájékoztatón?] 
A következő táblázat a Greenpeace Magyarország Egyesülettel kapcsolatos. Kérem, jelölje be az önre 
leginkább jellemző válaszokat. [Ön szivesen venne részt egy közvetlenebb hangvételű, egyszerűsített 
előadáson?] 
A következő táblázat a Greenpeace Magyarország Egyesülettel kapcsolatos. Kérem, jelölje be az önre 
leginkább jellemző válaszokat. [Személyes konzultációt részesíti előnyben? (pl.: gazdálkodással kapcsolatos 
tanácsadás)] 
A következő táblázat a Greenpeace Magyarország Egyesülettel kapcsolatos. Kérem, jelölje be az önre 
leginkább jellemző válaszokat. [Közösségi programot részesíti elönyben? (pl.: nyílt családi nap)] 
Hogyan vehetné fel önnel a kapcsolatot vagy jutattahatna el információt a Greenpeace vagy más civil 
szervezet? (Több válasz is adható.) 
A Greenpeace (vagy más civil szervezetek) kommunikációja:  
Vett részt valaha Természetvédelmi oktatáson? (iskolai/ nyílt nap/ konferencia/ digitális platform; stb.) 
Ön szerint fontos, hogy az emberek természetvédelmi nevelésben részesüljenek? (Több válasz is adható.) 
Önre hatással tudnak lenni a megfélemlitő kampányok? (pl.:Ha kipusztulnak a méhek, akkor mi emberek sem 
élünk már sokáig.) 
Milyen érzést váltanak ki önböl ezek a kampányok? (Kérem, jelölje be az 1-től 5-ig terjedő skálán, az önre 
leginkább jellemző értéket. A középen lévő szám (3), semlegeset jelent.) 
Ön szerint a médiában kellő figyelmet kap a természetvédelem? 
Az ember egyénileg vagy közösségben tehet többet a természetvédelemért? (Több válasz is adható.) 
Véleménye szerint kiből lesz természetvédő? (Több válasz is adható.) 
Ön fogalakozik természet / környezetvédelemmel? 
Ha IGEN, miért lett ön természet / környezetvédő? 
Hol hallott először a természet védelméről? 
Valóban lehet összhangban együtt élni a természettel? (Saját vélemény.) 
Az alábbiak közül mi tudja / tudná motiválni önt, hogy odafigyeljen a természet védelmére? (Több válasz is 
adható.) 
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