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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Ökolábnyom

Milyen nagy lábon élünk valójában?
Az emberiséget már az ókori idők óta foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon valójában mekkora 
terheket is ró társadalmunk a környezetre. Fenntartható-e ez a mértéktelen fogyasztás, vagy 
a következményei egyformán negatívan hatnak szegényre és gazdagra? Keszthely ökológiai 

lábnyoma megmutatja, hogy egy magyarországi város lakossága valójában mekkora 
igényekkel is rendelkezik.

Az ökológiai lábnyom ma már egy egyre szé-
lesebb körben ismert és elismert mutató. Lé-
nyege, hogy képes egy olyan elméleti földte-
rület meghatározására, mely magában fog-
lalja az ember egy év alatt felhasznált javai-
nak az előállítására és keletkezett hulladéká-
nak a semlegesítésére szükséges területet. 
Ezen számítási módszer segítségével is tör-
ténnek becslések a Föld eltartóképes-ségére, 
amelynek figyelembevétele elkerülhetetlen, 
ha szeretnénk egy élhető bolygót hagyni 
utódainkra és az őket következő generációk-
ra. Ezzel együtt fontos érték az ökológiai ka-
pacitás, amely kifejezi, hogy az adott terület 
valójában mekkora eltartóké-pességgel ren-
delkezik. A kapacitás és a lábnyom különbsé-
ge pedig megmutatja, hogy milyen mérték-
ben használjuk ki az adott térséget. Ha az 
egyenleg pozitív, akkor biológiai tartalékok-
kal rendelkezik a vizsgált terület, ha negatív, 
akkor biológiai hiánnyal küszködik. Jelenleg 
a bolygó ökológiai lábnyoma az egész embe-
riségre kivetítve másfél Földnyi területet igé-
nyel. Ennek azonban egyenlőtlen a területi 
eloszlása. A nagyobb népsűrűségű és maga-
sabb életszínvonallal bíró területek általában 
deficitesek, míg a kis népsűrűségű, elmara-
dott területeken, vagy ott, ahol egyáltalán 
nem élnek emberek, többlet van.

A cikk keretein belül egy magyarországi 
településnek, Keszthely városának valós te-
rületi igényeit hasonlítom össze Zala megye 
területével. Az itt található eredményeket 
diplomadolgozatomban számoltam ki, 
melynek címe: Egy módszertan bemutatása 
az ökológiai lábnyom számítására. A dolgo-
zatot a Pannon Egyetem Georgikon karán, 
Keszthelyen írtam.

A város területe 7 598 hektár, népsűrű-
sége 277 fő/km2, lakossága pedig 21 100 
fő, ezzel szemben a megye összterülete 
378 411 hektár, átlagos népsűrűsége pedig
77 fő/km2 és teljes népessége 288 591 fő a 
KSH.hu 2011-es adatai alapján.  Már itt is 
megfigyelhető, hogy egy városban, jelen 
esetben Keszthelyen, mennyivel több em-
ber él kis területen.  A település ökológiai 
lábnyoma a számítások alapján 4,38 ha/fő, 
míg biológiai kapacitása mindössze 
0,59 ha/fő.

Ezáltal kiszámolható, hogy a város lako-
sonként 3,79 hektár deficittel rendelkezik. 
Ha a kapott lábnyom értékét beszorozzuk a 
Balaton-parti város népességével, akkor el-
méletileg 92 528 hektárra volna szükség, 
hogy minden lakos számára biztosítani tud-
juk az eddigi életkörülményeit. Ez az óriási 
érték már önmagában is megdöbbentő. Ez 
annyit tesz, hogy a város jelenlegi területé-
nek több mint 12-szeresét veszik igénybe a 
város lakói egy év alatt.  Ez a megye területé-
nek 24%-a (1. ábra).

A területi igény nagyfokú terhelést jelent 
a térség számára, hiszen ahogy a térképen is 
látható, a város lábnyoma több Zala megyei 
település területét lefedi, és ezek a városok és 
falvak is saját ökológiai igényekkel rendel-
keznek, amely lakosaik fogyasztása révén ke-
letkezik. Ez a William Catton angol szocioló-
gus által megalkotott „túllövés” fogalmának 
igen szemléletes példája, hogy egy adott te-
rület csak egy bizonyos ideig képes nagyobb 
produktumot előállítani valós teljesítőképes-
ségénél, de ezáltal teljesen tönkremegy, és 
sokkal hamarabb merül ki. A „túllövés” tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy a Föld által egy 
év alatt biztosított biológiai kapacitást meny-
nyi idő alatt használjuk el. Ezt követően csök-
ken az adott térség biológiai kapacitása, és 
teljesen degradálódik mind mezőgazdasági, 
mind élhetőségi szempontból. Így belátható, 
hogy ez csak egy ideiglenes állapot. Ezen le-
pusztult területekre jó példa az Afrikában ta-

lálható Száhil-öv, mely az 1960–70-es évek-
ben vált terméketlen sivataggá a túllegelte-
tés, a globális klímaváltozás és a nem megfe-
lelő földhasználat következtében. Természe-
tesen itt nem várhatunk ilyen drasztikus vál-
tozásokat, de hosszú távon ezek a területek is 
nagymértékben veszítenek jelenlegi teljesít-
ményükből. Egy város igényeit azonban 
nemcsak a helyben megtermelhető fogyasz-
tási cikkek teszik ki, hanem az import és per-
sze az export is jelen van. Ennek köszönhető, 
hogy elégtelen mennyiségű termőterülettel 
rendelkezve is képes a település ellátni éle-
lemmel az ott élőket. Szemléletes példája ez 
annak a tipikus társadalmi berendezkedés-
nek, melyet a hétköznapokban nyugati típu-
sú fogyasztói társadalomnak nevezünk. Azon 
országok, amelyek ilyen társadalmi struktú-
rával rendelkeznek, rendszerint külföldről 
szerzik be a hiányzó termékeket, melyeket az 
adott országban, jelen esetben – kisebb lép-
tékben – egy városban nem képesek előállí-
tani. Ezzel szemben az ökológiai kapacitás 
sem nem importálható, sem nem exportál-
ható, a jelenleg is csökkenő mennyiséggel 
kell gazdálkodnunk nekünk és utódainknak 
is. A technológiai fejlődés, a környezet és ter-
mészet fokozott védelme, valamint alterna-
tív, megújuló energiák felhasználásának elő-
térbe kerülése ezért is fontos kérdés a világ 
számára az utóbbi időben. Kezdünk ráébred-
ni arra, hogy csak ez az egy bolygónk van, 
nincs tartalékban másik lakható égitest, aho-
va költözhetnénk, ha tönkretesszük a Földet.

A másik nagy probléma a korábban emlí-
tett egyenlőtlen eloszlás a népesség lakó-
helyét tekintve. Egy-egy ilyen népesedési 
gócpont népsűrűségének csökkenése is javí-
tana a térség helyzetén. Ha megvizsgáljuk 
Keszthely népsűrűségét, és kivetítenénk ezt 
az egész megyére, akkor több mint 1 048 198 
főt tenne ki a kapott eredmény. Ha ennyi em-
berre alkalmazzuk a város lábnyomát, akkor 
több mint 4 591 109 hektárra lenne szükség 
ahhoz, hogy mindenki számára biztosítani 
tudjuk a jelenlegi életszínvonalat. Ez Magyar-
ország területének majdnem a felét jelenti. 
Ha a megye átlagos népsűrűségét vesszük 
alapul, és ezt osztjuk el a város területével, 
akkor az egy főre jutó biológiai kapacitás fe-

1. ábra: Keszthely valós területi igénye
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jenként 0,98 hektár lenne. Keszthely la-
kossága ezek alapján 5851 lakost jelen-
tene. Ha ezzel a lakosságszámmal szo-
rozzuk be a város jelenlegi lábnyommé-
retét, akkor „mindössze” 25 625 hektár 
földterület kellene ahhoz, hogy a város-
nak egy évre szükséges javakat megter-
meljük, és az ez idő alatt keletkező hul-
ladékot semlegesítsük (2. ábra).

Ebből is jól látható, hogy egyenlőbb 
népességeloszlás esetén mennyivel 
kedvezőbb értékeket kapunk mind a 
biológiai kapacitás, mind az elméleti 
földigény esetén. Más tényezők is ked-
vező irányba tudnák mozdítani a térség 
helyzetét. Ilyen például a jelenleg fosz-
szilis energiahordozók segítségével termelt 
elektromos áram kiváltása megújuló ener-
giaforrások segítségével. Magyarország és a 
régió adottságait is figyelembe véve, két 
kedvező és gazdaságos alternatíva is rendel-
kezésünkre áll. Az egyik a napenergia, mivel 
a térség több mint 2000 napsütéses órával 
rendelkezik évente, így jó megoldásnak ígér-
kezik, amely kiaknázásra vár. Hasonló a hely-
zet a geotermikus energiával, amely a Kár-
pát-medence világátlagnál kedvezőbb geo-
termikus gradiensének köszönhető. Mind-
két energiatípus jó hatásfokkal és sokkal ki-
sebb környezeti terheléssel képes lenne ki-

váltani a jelenleg használt energiaforrásokat. 
Önmagában azonban kevés, hogy megújuló 
energiaforrásokkal helyettesítjük a fosszilis 
energiahordozókat, emellett igen fontos 
lenne, ha mindenki jobban odafigyelne saját 
fogyasztásának a mérséklésére. 

Ezen egyszerű megállapítások is rámutat-
nak arra, hogy alapvetően fogyasztói kultú-
ránk következtében ilyen nagy az 
ökolábnyomunk, és ha visszafogjuk mérték-
telen, sokszor felesleges és pazarló életvite-
lünket, akkor már azzal is sokat teszünk kör-
nyezetünk terhelésének csökkentéséért. Saj-
nos a nyugati típusú fogyasztói társadalmak 

egyelőre néhány egyéni kezdeménye-
zéstől eltekintve képtelenek ettől a ká-
ros viselkedési formától szabadulni, il-
letve közrejátszik ebben az is, hogy az 
emberek nincsenek tisztában azzal, 
hogy életvitelük milyen következmé-
nyekkel jár a Föld számára.

Összességében elmondható, hogy az 
ökológiai lábnyom és a biológiai kapaci-
tás nemcsak a környezet állapotára mu-
tat rá, hanem megfelelő ismeretekkel 
együtt a gazdasági, társadalmi helyzet 
megítélésre is alkalmas, ezzel mutatva 
meg a módszertan használóinak, hogy 
egy adott térség – méretétől függetle-
nül – mekkora környezeti terhelésnek 

van kitéve az emberiségnek köszönhetően. 
Annak függvényében, hogy egy-egy régió-
ban ökológiai többlet vagy hiány mutatható 
ki, a kapott értékek segítenek eldönteni, hogy 
a terület esetlegesen erősen túlhasznált, 
egyensúlyi állapotban van, vagy még renge-
teg tartalékkal rendelkezik. Az adatok birto-
kában pedig sokkal jobban átgondolt és a 
környezetre kedvezőbb mértékben figyelő 
területhasználatot lehetne kialakítani, ezzel 
élhetőbbé téve szülőbolygónkat, a Földet.

Walter Dániel / Pannon Egyetem 
walterdaniel@freemail.hu

2. ábra: Keszthely a népesség tükrében

A KPMG nyerte el „Az év fenntartható 
vállalata” címet az International 
Accounting Bulletin – a könyvvizsgáló 
iparág elismert szaklapja – díjazásán, 
amelyen széles körű fenntarthatósági kri-
tériumok alapján értékelték több mint 
100 pályázó teljesítményét. 

„A KPMG tagvállalatai világszerte komoly 
változást értek el vállalati felelősségvállalási 
kezdeményezéseikkel. Az is példamutató, 
hogy ők szervezték a fenntarthatósági 
csúcstalálkozót, ami még inkább bizonyítja 
a KPMG fenntarthatósági szolgáltatások te-
rületén szerzett hírnevét” – indokolta a dön-
tést Avind Hickman, az International 
Accounting Bulletin szerkesztője. 

A zsűri indoklása szerint többek között 
azért díjazták a KPMG-t, mert a Global 
Green kezdeményezése keretében 2007 
óta 29 százalékkal csökkentette szén-dio-
xid-kibocsátását világszerte, és globális 
szinten ez az egyetlen szakmai 
szolgáltatószervezet, amely részt vesz a 
Carbon Disclosure Project nevű nemzet-
közi programban. Kiemelték azt is, hogy a 
vállalat szervezte február közepén New 
Yorkban a nagy horderejű fenntarthatósá-

gi csúcstalálkozót, együttműködve az 
ENSZ-szel és az Üzleti Tanács a Fenntart-
ható Fejlődésért szervezettel.  

Szabó István, a magyarországi KPMG CR-
menedzsere a díjat kommentálva elmond-
ta: „Budapesti irodánk működésében is sze-
retnénk 20 százalékkal csökkenteni fajlagos 
szénlábnyomunkat. Környezeti terhelésün-
ket irodaépületünk energiahatékonyságá-
nak javításával és infokommunikációs esz-
közeink fejlesztésével mérsékeljük. Emellett 
visszafoghatjuk a papírfelhasználásunkat 
vagy munkatársaink utazásait, és keressük 
az újrahasznosítási lehetőségeket is, példá-
ul az elektronikai hulladékok terén. Az ilyen 
jellegű intézkedéseink hatását rendszere-
sen monitorozzuk, mérjük. 2011-ben 4 szá-
zalékos abszolút értékű szén-dioxid-megta-
karítást értünk el a budapesti irodában. Ez 
csaknem 5 millió forint értékű megtakarí-
tást jelent csupán azáltal, hogy racionalizál-
tuk működésünket az épületben. Társasá-
gunk 2014-ben új irodaépületbe költözik, 
amely BREEAM Very Good minősítésű lesz, 
azaz a jövőben még magasabb szinten kívá-
nunk megfelelni a fenntarthatóság kritériu-
mainak. Nemcsak magának az épületnek a 

fenntartható kivitelezése és üzemeltetése 
volt fontos számunkra, hanem az is, hogy 
közösségi közlekedéssel könnyen megkö-
zelíthető legyen, ezáltal is kevésbé terheljük 
a környezetünket.”

A KPMG budapesti irodája a környezet-
védelmi feladatok megoldása mellett a civil 
szervezetek támogatására, a munkatársak 
egészségének védelmére, a sokszínűség 
propagálására is nagy hangsúlyt fektet, ezt 
bizonyítja a vállalat tavaly elfogadott, négy 
pillérre (munkatársak, közösségek, környe-
zet és üzleti partnerek) épülő, 5 évre szóló 
CR-stratégiája is. „Véleményem szerint a 21. 
században azoknak a cégeknek, amelyek 
hosszú távon szeretnének fenntarthatók 
maradni, nemcsak pénzügyileg kell sikeres-
nek lenniük, hanem a nem pénzügyi hatá-
sukat is maximalizálniuk kell. Ezt a felfogást 
próbáltuk érvényesíteni stratégiánkban is – 
tette hozzá Szabó István. – Bízunk abban, 
hogy a vállalati felelősségvállalással kapcso-
latos szemléletünk munkatársaink által mi-
nél szélesebb érintetti körhöz (család, bará-
tok, ügyfelek) jut el, és ezáltal még nagyobb 
hatást tudunk elérni szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkben.”

A KPMG „Az év fenntartható vállalata”


