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Tudományos módszerrel alátámasztott 
elmélettörténeti áttekintésben a karbon-
lábnyom fogalom megjelenésének kiinduló-
pontja 1759-re tehető. Korai számításokat 
már 1896-ban végeztek – annak ellenére, 
hogy az ökológiai lábnyom egyik meghatáro-
zó komponense –, ami jóval megelőzi az öko-
lógiai lábnyom kapcsolódókat (1961). A fo-
galom elterjedése azonban csak a 2000-es 
évekre tehető.

A karbonlábnyomról

A karbonlábnyom mint fogalom megjele-
nését a XX−XXI. század fordulójára teszik. 
Mérésének módszertanát igen széles kör-
ben alkalmazzák termékek, szolgáltatások 
esetében is, viszont tudományos defi níció-
jának meghatározására nem szolgál eddig 
egységesen elfogadott változat (Bakosné, 
2016). Általános elterjedése a köztudatban 
olyan módon jelenik meg, hogy az emberi 
tevékenységhez kapcsolódó üvegházhatású 
gázok (ÜHG) kibocsátásával hozzák össze-
függésbe (1. ábra). 
A fogalom eredetére azonban csak feltéte-
lezések állnak rendelkezésre. Úgy vélik, hogy 
nagy valószínűséggel az 1990-es években 
Wackernagel és Rees (1996) által beve-
zetett ökológia lábnyomból eredhet (www.
karbonlabnyom.com). 
Ha korábbra visszatekintünk az időben, 
a legnagyobb fi ziokratáig, Quesnay-hez 
érünk, akkor az általa megalkotott Tableau 
économique-t, azaz a Nemzetgazdasági 
táblázatot (1759) tekinthetjük az ágaza-
ti kapcsolatok mérlegének elődjének. Az 
ágazati kapcsolatok mérlegével lehetőség 
nyílik az input-output elemzésre, amelyet 
eredetileg az ’50-60-as években kezdtek el 
használni. Az alkalmazás eredete Leontief 
nevéhez köthető, aki eredetileg az ágazati 
interdependenciák és a környezeti hatások 
értékelésére készítette és dolgozta ki ezt a 
modellt. Leontief (1936) és Leontief (1970) 
tanulmányai szolgáltatnak kiindulópontot 
a módszertanhoz, hiszen az ágazati kap-

csolatok mérlegét szükséges használni a 
karbonlábnyom-számításánál. Az ágazatok 
közötti komplex interdependenciákat kezel-
ni kell Wackernagel (2006) szerint is, aki az 
ágazati kapcsolatok mérlegének alkalmazá-
sát javasolta az ökológiai és karbonlábnyom-
számításokban.
Szigeti (2014) a ScienceDirect adatbázi-
sában végzett kutatása eredményeképpen 
1993-at jelölte meg az ökológiai lábnyom 
első megjelenésének. A karbonlábnyom az 
1992-ben Kiotóban elfogadott jegyzőkönyv-
ben szereplő üvegházhatású gázokat veszi 
fi gyelembe (Bakosné, 2016), amiből akár 
következtethetünk a fogalom első megjele-
nésére is. 

1. ábra. Szófelhő a karbonylábnyomhoz 
kapcsolódó kulcsszavakból

Forrás: Saját szerkesztés a https://tagul.
com/create online programmal

A kutatás célja

A klímaváltozás egyre sürgetőbb feladatok elé 
állítja a politikusokat, döntéshozókat, külön-
féle szervezeteket, de már a hétköznapi em-
berek életének is szerves részévé vált az ezzel 
kapcsolatos problémák megléte, valamint azok 
kezelésének szükségessége. Ezen okokból 
egyre növekszik az igény a karbonlábnyom-
elemzések elkészítésére az élet számos terü-
letén (Bakosné, 2016). Tanulmányom célja az 
volt, hogy hipotézisemet – a karbonlábnyom 
mint fogalom megjelenését a XX. és a XXI. szá-
zad fordulójára teszik – tudományos full-text 
adatbázisok segítségével teszteljem.

Anyag és módszer

Az elektronikus adatbázisok folyóiratainak, 
könyveinek segítségével megkerestem, 
mikor került sor először a karbonlábnyom 
mint kulcsszó megemlítésre, valamint 
megvizsgáltam, miként alakult a kifejezés 
említésének gyakorisága az azt követő 
években.

Felhasznált adatbázisok

A ScienceDirect az Elsevier Kiadó full-text 
adatbázis szolgáltatása. Tartalma több mint 
2500 teljes szöveggel elérhető (lektorált) fo-
lyóirat, 20 000 könyv és több mint 12 millió 
teljes szövegű tudományos cikk 1995-től 
(www.eisz.hu).
A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for 
Scientifi c Information) bibliográfi ai adatbá-
zisa. Több mint 12 000 tekintélyes, magas 
impakt faktorú folyóirat segítségével bizto-
sít hozzáférést multidiszciplináris informá-
ciókhoz 1975-től (www.eisz.hu).
2004 óta a Google több mint 15 millió köny-
vet digitalizált (Google Books) több nyelv-
területről. Ebben az adatbázisban való 
kutatásokat segíti a Google Labs egyik alkal-
mazása, a Google Books Ngram Viewer (www.
web2panorama.wordpress.com).
A Google Scholar (Google Tudós) egyszerű le-
hetőséget kínál arra, hogy általános keresést 
végezzünk tudományos anyagokban (www.
scholar.google.hu).
A MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalom-
jegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) 2004 
óta szorosan együttműködik az Elektronikus 
Periodika Archívummal. Új szolgáltatással a 
felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy 
300 folyóirat teljes szövegében keressenek 
(www.matarka.hu).

Eredmények és értékelésük

A ScienceDirect rendszerében összesen 
8492 találatot kaptam a „carbon footprint” 
kifejezésre rákeresve, ebből 7487-szer for-

A karbonlábnyom
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tudományos adatbázisokban
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dult elő folyóiratcikkekben és 1082-szer 
szerepelt könyvekben.
A Web of Science adatbázisában összesen 
3964 találatom volt, 248 folyóiratban 3576-
szor szerepelt a keresett kifejezés. A talá-
latokat a közlemények megjelenése szerinti 
évek alapján szűrtem, így kaptam a 2. ábrát.

2. ábra. Találatok száma 
a „carbon footprint” kifejezésre

Forrás: Saját szerkesztés

A kifejezés első megjelenése 2004-ben 
(Wackernagel, M., Monfreda, C.: Ecological 
Footprints and Energy. Encyclopedia of 
Energy, p. 1−11.) volt a ScienceDirect adat-
bázisában. 
A Web of Science rendszerében már 1992-
ben (Kaiser, G. G., Andersson, J. T.: Sorbents 
for liquid-chromatography based on the 
footprintprinciple – an exploratory-study. 
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, p 
834−838.) is megjelent a fogalom. 
A Google Booksban folytatott kutatásom 
eredményét mutatja be a 3. ábra, amelyet a 
Google Books Ngram Viewer alkalmazás se-
gítségével készítettem. A szűrést angol nyel-
vű könyvekre állítottam 1990 és 2009 kö-
zötti időszakban. Az ábrából kivehető, hogy 
1996 volt az az év, amikor már több műben 
is megjelenik a keresett kifejezés, azonban 
pontosan 100 évvel korábban már használta 
egy svéd tudós, Svente Arrhenius. 1896-ban 
publikálta Carbon Dioxide as Control Knob 
című úttörő tanulmányát, amelyben számí-
tásokat végzett az emberi CO2 kibocsátásra 
és annak globális felmelegedésre gyakorolt 
hatására. 

3. ábra. Találatok száma a „carbon footprint” 
kifejezésre a Google Booksban

Forrás: https://books.google.com/ngrams

A Google Scholar tudományos keresőjét is 
használtam. Az 1. táblázat összefoglalja a 
kapott találati eredményeket. A kifejezés 
angol megfelelőjének előfordulása jelentős, 
míg a magyar fogalom alig szerepel a Google 
Tudósban.
Annak ismeretében, hogy csupán 33 talála-
tot kaptam az előző adatbázisban, kíváncsi 
voltam, milyen számban szerepel a MATARKA 
adatbázisában a vizsgált kulcsszó. A keresés 
hasonló eredményt hozott: az adatbank 3 
cikkének címében és 13 publikációjában ke-
rült megemlítésre.
Ha már káros anyag (CO2) kibocsátásról van 
szó, a kutatáshoz jó néhány online keresést 
kellett lefolytatnom. Egy átlagos keresés 
például a Google-ben 7 gramm CO2-t termel. 
Egy átlagos oldal megtekintése 0,02 gramm 
CO2-kibocsátással jár, míg egy olyan oldalé, 
ahol képek, videók is találhatók, ennek akár 
10-szerese is lehet a szennyezés mértéke 
(http://website.carbonoff set.hu/7-gramm-
co2). Tehát a keresésekhez nem kevés ener-
giát használtam fel. 

Következtetések
Feltevésem a következő volt: a karbon-
lábnyom mint fogalom megjelenését a XX. és 
a XXI. század fordulójára teszik. Következte-
téseim a következők:   
1. A keresett kulcskifejezés első megjelené-

se a tudományos monográfi ákban: 
∫ ScienceDirect 2004,
∫ Web of Science 1992,
∫ Google Books 1896,
∫ szakirodalom alapján az 1996 utáni 

időszak, a 2000-es évek eleje, de jóval 
korábban is jelentek meg kapcsolódó 
tanulmányok (1759, 1896, 1936, 1970). 

A fenti eredményeket összegezve, bár a 
fogalom valójában a '90-es években jelent 
meg, ismertségre, nagyobb kutatói bázisra 
csak a 2000-es években tett szert.

2. A kifejezés egyre jelentősebb számban 
fordul elő tudományos művekben. A kez-
deti néhány megemlítéstől nézve, az 
utóbbi pár évben már többezres találati 
eredményt kapunk.

3. Hazánk tudományos világában még csak 
kevésbé ismert és elterjedt a fogalom, va-
lamint a hozzá kapcsolódó kutatások.

Az emberiség karbonlábnyoma  54%-a az 
emberiség teljes ökológiai lábnyomának, 
egyben a leggyorsabban növekvő kompo-
nense, hiszen 11-szeresére növekedett 
1961 óta. Cél, miszerint át kell lépni a meny-
nyiségi civilizációból a minőségi civilizációba 
(www.szenlabnyom.hu).

A tanulmány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI 
Alapból valósult meg (K-120044).
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1. táblázat. A keresett kifejezés találati eredménye a Google Scholarban

Keresett kifejezés Google-találatok száma Google Scholar-találatok száma

karbonlábnyom 5 400 33

carbon footprint 9 050 000 55 900
Forrás: Saját szerkesztés


