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Ökolábnyom

Egyetemi ökológiailábnyom-kutatások
Az erőforrásoknak a jövő generációk számára való megőrzése fontos feladat, amit az emberiség 

jelen szükségleteinek kielégítése során hajlamos fi gyelmen kívül hagyni. Ahhoz, hogy ne okozzunk 
visszafordíthatatlan változásokat, oda kell fi gyelnünk arra, hogyan használjuk fel természeti tartalékainkat. 

Elsősorban ebből a célból készítik az 
ökológiailábnyom-analízist, amelyet orszá-
gos, regionális, települési és egyéni szintre 
levetítve is meg lehet határozni. Lényege, 
hogy az adott közösség fogyasztásának 
felmérésével megbecsüljék, mekkora ter-
mőképes földterület szükséges az adott 
egység fenntartásához. A fogyasztás fel-
mérésnek legfőbb célja, hogy rábírják az 
embereket erőforrásaik gazdaságosabb 
felhasználására és ezzel együtt szokásaik 
megváltoztatására. 

Számos felsőfokú intézmény is készített 
már tanulmányt, amelyben felmérte saját 
környezetre gyakorolt hatását, elsősorban 
annak érdekében, hogy feltárja azokat a 
lehetőségeket, melyekkel képes javítani a 
mutatóin.

Egységes kalkulációs módszer szerinti 
számítás országos szint alatt nem léte-
zik, ezért nehéz összehasonlítani a kapott 
eredményeket. Azokat a felsőfokú intézmé-
nyeket, amelyek tagjai a Global Footprint 
Networknek (továbbiakban GFN), az 
ökolábnyom-számítást világszinten is koor-
dináló nemzetközi szervezetnek, az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze:

Ország Felsőoktatási 

intézmény

Franciaország Agrocampus Quest 

Egyesült 
Királyság

BRASS Centre at Cardiff  
University

Kanada British Columbia 
Institute of Technology

Csehország Charles University 
Environment Centre

Magyarország Budapesti Corvinus 
Egyetem

Franciaország Ecole Nationale 
Supérieur des Mines de 
Saint-Étienne

Peru Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú

Olaszország University of Genoa

Olaszország University of Siena 
Ecodynamics Group

Forrás: Saját szerkesztés a GFN [2013] alapján 

Magyarországon a Corvinus Egyetem 
ökológiailábnyom-kutatásainak legfris-
sebb eredményeit összefoglaló kiadvány 
2011-ben jelent meg Az ökológiai lábnyom 
ökonómiája címmel. (Csutora [2011])

A különböző országok felsőoktatási 
intézményei által számított környeze-
ti indikátorok tanulmányozása során azt 
tapasztaltuk, hogy legtöbben a szénláb-
nyomukat kalkulálták, és próbáltak meg-
oldásokat keresni annak csökkentésére. 
Csutora Mária [2011] Az ökológiai lábnyom 
számításának módszertani alapjai című írá-
sában is megjegyzi, hogy az ökológiai láb-
nyom legnagyobb részét Magyarországon 
is a fosszilis energiahordozók felhaszná-
lásából származó szén-dioxid-kibocsátás 
karbonlábnyoma adja.

Egyetemi ökolábnyomprojektek a GFN 
szervezetén kívül is indulnak. A Miami 
Egyetem1 egy 2008-as elemzésében szin-
tén saját karbonlábnyomát becsülte meg, 
az intézmény tanszékeire levetítve. Ez re-
mek kezdeményezés volt arra, hogy a szer-
vezet javaslatokat tudjon tenni az erőfor-
rások hatékonyabb felhasználására, tehát 
növelje az energiahatékonyságát, és egy-
idejűleg csökkentse a környezetre gyako-
rolt hatását. 

Tanulmányukban az energiafogyasztás 
és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mértékét a tényezők mérésével határozták 
meg: energia (hűtés, fűtés, világítás), közle-
kedés (felsőoktatási intézménybe való be-
járás), hulladékgazdálkodás és földterület. 

Ezeknek a fogyasztási adatoknak az 
ismeretében számították ki az egyetem 
bruttó, valamint nettó szénlábnyomát. 
A bruttó szénlábnyom 79,3%-a szárma-
zott az energiafelhasználásból, 19,6%-
a a közlekedésből és mindössze 1%-a 
a hulladékokból. A nettó szénlábnyom 
abból adódott, hogy megvizsgálták, 
mennyivel csökkenti a szén-dioxid-kibo-
csátást a hulladék újrahasznosítása, va-
lamint a komposztálás. (Ferraro [2008]) 
A karbonlábnyom mérésére a Clean Air 
Cool Planet karbonlábnyom-kalkulátorát 
használták, amelyre több egyetem is hi-
vatkozott tanulmányaiban (internetes elér-

hetősége: http://cleanair-coolplanet.org/
campus-carbon-calculator/). A kalkulátor 
egy Excel-dokumentum, amelynek segít-
ségével évekre előre meg tudják becsülni 
a szén-dioxid és az egyéb üvegházhatású 
gázok kibocsátott mennyiségét, mindezt 
diagramokon és ábrákon szemléltetve.

A Hildesheimi Egyetem is saját 
karbonlábnyomának meghatározására 
helyezte a hangsúlyt. A kalkuláció során 
az egyetem épületeinek havi fogyasztá-
sát vizsgálták meg. Megállapították, hogy 
a fogyasztás mértéke nemcsak az épület 
funkciójától, valamint alapterületének mé-
retétől függ, hanem az épület építészeti 
jellegétől is. A megfelelő szigetelés, a nyí-
lászárók állapota ugyanis nagyban befolyá-
solja a fogyasztás mértékét. A tanulmány-
ból kiderült, hogy a legtöbb energiát az 
egyetem főépülete és a könyvtár használja 
fel, ami valószínűleg a hosszú nyitva tartás-
nak, valamint a folyamatos kivilágításnak 
tudható be. A fogyasztási adatokat szá-
mottevően befolyásolja a hallgatók számá-
nak folyamatos növekedése s a tantermek 
ezzel együtt járó nagyobb kihasználtsága 
is. (Projektbericht, Sustainable University 
Hildesheim [2009])

Számos lehetőséget vázoltak fel tanul-
mányukban arra, hogy miképpen mérsé-
kelhetnék az energiaköltségeiket, illetve 
a szén-dioxid-kibocsátásukat. Az egyik 
legnagyobb lehetőségnek a már említett 
megfelelő építészeti tervezést látták, ami-
vel sok energia megtakarítható. Jelenlét-
érzékelőket telepítenének az épületekbe, 
amelyek szabályoznák a világítást, de  ener-
giatakarékos izzókkal is el lehetne kerülni a 
felesleges energiafogyasztást. Az energia-
felhasználást nagymértékben befolyásol-
ják az évszakok váltakozásai: nyáron a klí-
maberendezések túlzott használata, télen 
a túlfűtés vezet indokolatlan mennyiségű 
energiafogyasztáshoz. A tanítási szüne-
tek alatt minimalizálni lehetne az áramfo-
gyasztást, ezzel is megtakarítást érve el. A 
jegyzeteket hozzáférhetővé lehetne tenni 
az interneten, amivel papírt lehet megspó-
rolni, szenzoros vízcsapok beszerelésével 
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pedig a vízhasználat is szabályozható len-
ne. A vízfelhasználás mértékére érdekes 
példa a Hildesheimi Egyetem feltételezése, 
amely szerint ha az egyetem által felhasz-
nált vízmennyiséget 1 literes üvegekbe 
töltenék át, majd azokat sorba raknák, 
egy körülbelül 317 km hosszú utat kapná-
nak, amely hozzávetőleg a  Bécs–Prága 
távolságnak felel meg. (Projektbericht, 
Sustainable University Hildesheim [2009])

Magyarországon is több felsőoktatási 
intézmény tett kísérletet arra, hogy meg-
becsülje a környezeti hatását.

A győri Széchenyi István Egyetem szak-
kollégiumi kutatócsoportja például egy 
2009-ben elindított projektben már meg-
becsülte az egyetem ökológiai lábnyomát 
(Szigeti, Borzán [2010]), s a kutatást 2010-
ben egy Fenntarthatósági 
Füzetben foglalta össze. 
Jelenleg egy olyan felhasz-
nálóbarát Excel-tábla meg-
alkotásán dolgoznak, amely 
tartalmazza az egyetem inf-
rastruktúrájához tartozó vala-
mennyi tényezőt, és a jövőre 
nézve − a megváltozott fo-
gyasztási adatok bevitelével 
− lehetőséget nyújt további 
kalkulációkra. 

A gödöllői Szent István 
Egyetem koncepcionális 
okokból (Fogarassy, Lukács 
[2009]) a karbonlábnyomát becsülte 
meg, felmérve ezzel az általa kibocsá-
tott szén-dioxid és más üvegházhatású 
gázok mennyiségét. 2007-ben a Szent 
István Egyetem rektora, dr. Solti László 
hazánkból és Európából elsőként csatla-
kozott az Amerikai Főiskolák és Egyetemek 
Vezetőinek Klímaszövetségéhez, amelynek 
legfőbb célja, hogy az épületrekonstrukció 
előtt álló egyetemi intézményfejlesztési el-
képzelések klímabarát módon valósulhas-
sanak meg. A klímaszövetségi tagság révén 
a Szent István Egyetem hasznos nemzetkö-
zi tapasztalatokra tett szert az üvegházha-
tású gázok csökkentésében. Megalakult az 
Egyetemi Klímatanács, amely szakmai kon-
cepciók, módszertanok, fenntarthatósági 
stratégiák és akcióprogramok megvalósí-

tásával hazánkban egyedülálló módon se-
gíti a SZIE rektorának döntéseit. (Egyetemi 
Klímatanács [é. n].)

A Szegedi Tudományegyetem nemzet-
közi szinten is elismert környezettudatossá-
ga miatt a University of Indonesia 2010-ben 
elindított „Zöld Egyetem” programja kere-
tében több évben is a legzöldebb kelet-
európai felsőoktatási intézménynek bizo-
nyult. Ehhez nagyban hozzájárult a mérnöki 
kar 2011-ben átadott új épülete, amelynek 
kivitelezése során nagy súlyt fektettek az 
energiahatékonyságot előtérbe helyező 
műszaki fejlesztésekre. Környezetbarát 
szempontokat szem előtt tartva valósult 
meg az egész egyetem infrastruktúrájára 
kiterjedő napkollektormező-beruházás, 

valamint a nyomógombos csaptelepek-
re való áttérés. Mindemellett az egyetem 
több ízben elnyerte a „Kerékpárosbarát 
munkahely” címet. (Kongresszusi Központ, 
Szeged [2013])

A kezdeményezések gyakran a hallgatók-
tól indulnak. A Debreceni Egyetem Hallgatói 
Önkormányzata Környezetvédelmi Bizott-
sá gának tagjaként számította ki Kovács 
Enikő [2011] az egyetem műszaki karának 
ökolábnyomát. 

Ezek a tanulmányok megmutatják, hol ta-
lálhatók azok a „rések”, amelyeken akár kis lé-
pésekben haladva is, de változásokat lehetne 
elérni, az energiafelhasználás mérséklésével 
pedig az egyetem fenntarthatósági mérle-
gén javítani. A 21. századi technikai vívmá-
nyok mellett azonban a legtöbb még mindig 

a diákok és az egyetemi dolgozók hozzáál-
lásán múlik, hiszen nekik kell felismerniük a 
problémát és elindítaniuk a változásokat. 

Hirczi Judit egyetemi hallgató / 
Széchenyi István Egyetem
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Jegyzet:

1  A képen az Upham Hall at Miami University látható. 

(Zoology, English, Botany) Forrás: http://commons.

wikimedia.org/wiki/File:Upham_Hall_Arch_Miami_

University_Oxford_Ohio.jpg

A legzöldebb irodák védjegye
Szerezzen jogot a Zöld Iroda Minősített Munkahely tanúsítvány használatára, 

hogy irodája egy alternatív környezetirányítási rendszer által hivatalosan is 

megkülönböztethető és kiemelhető legyen.

Bővebb információ: www.zoldiroda.hu, 1/473-2290, Halmavánszki Rita projektvezető


