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Kutatási fókuszunk

Fenntartható városi életmód

🌿 Közösségek szerepe a fenntartható életmód felé való átmenetben 
Budapesten

🌿 Fenntartható élelmiszerhálózatok

🌿 Kooperatív kutatás a fenntartható fogyasztás előmozdítására – az 
EcoClub-okon keresztül



Mi is az EcoClub?

🌿 Global Action Plan International (GAP, 1994), magyar alkalmazás 
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 2010 óta: Ökokörök



Mi is az EcoClub?

Eco-team koncepció

🌿 Cél a fogyasztási szokások fenntartható irányban történő elmozdítása 

🌿 Hierarchiamentes, demokratikus szerveződés (GERSHON – GILMAN, 

1992). 



Mi is az
EcoClub?



4 hullám 2021 óta

🌿 1. hullám: 2021. május-június, utóinterjúk 2021. október

🌿 2. és 3. hullám: 2022. tavaszi félév, utóinterjúk: 2022. július és 
szeptember

🌿 4. hullám: 2022. őszi félév



Elvek

🌿 6-8 fő, heti/ kétheti találkozók, 6 alkalom 

🌿A csoporthoz csatlakozás megköveteli a tagok aktív részvételét és 

elkötelezettségét.

- rendszeres találkozók

- kihívások

- mérések



Elvek

🌿 Reflexió a saját gyakorlatra és ezáltal a fogyasztási szokások tudatos 

megváltoztatása a fenntarthatóság irányába

🌿 A csoport folyamatos visszajelzést ad arról, hogy amit az egyén tesz, 

az helyes - megerősítés!



Egy találkozás tipikus felépítése

🌿 A heti téma bemutatása valamely 
résztvevő(k) által

🌿 A hét témájának megvitatása

🌿 A heti kihívás megvitatása

🌿 Döntés a következő kihívásról

🌿 Döntés a következő találkozó 
időpontjáról

élelmiszer

hulladék

otthon
ruházat, 

divat

szépség-
ápolás



Beszélgetés 

témái



Beszélgetés 

témái



Kihívások – élelmiszerfogyasztás példa

Nem sikerült

Részben sikerült

Sikerült



Adatgyűjtés 
támogatás 
honlappal

https://ecoclub.jarokelokutato.hu



Dokumentáció

🌿 Előzetes kérdőív

🌿 Öko-körök felvételei

🌿 Facebook csoport anyagai 

🌿 Heti mérések



Dokumentáció

🌿 Heti kihívás reflexió

🌿 Résztvevői reflexiók

🌿 Utólagos mélyinterjú

🌿 Zárókérdőív



Hogy lesz az EcoClub tudományos kutatás?

🌿 Cél a fogyasztói magatartás megismerése és a fogyasztási szokások 
fenntartható irányban történő elmozdítása 

🌿 A csoport szervezői egy meghatározott kutatási koncepcióval kezdenek 
neki



Hogy lesz az EcoClub tudományos kutatás?

🌿 Kooperatív kutatási koncepció, a résztvevők egyben kutatók is

🌿 Az adatok rögzítése és a kutatói reflexió



Hogy lesz az EcoClub tudományos kutatás?

🌿 A közösségek szerepének mélyebb megértése

- tolmácsolás

- megerősítés

- hozzájárulás



Záró/ nyitókérdés
Lehet mozgalom az EcoClub?


