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ÖKOLÁBNYOM

Korábbi cikkünkben (Szigeti, Harangozó, 
2016) arra a következtetésre jutottunk, hogy 
az ingyenesen elérhető online vállalati szén-
lábnyom-kalkulátorok egymással nem teljesen 
kompatibilisek. A vállalati szénlábnyom köz-
vetlen és közvetett összetevőit (WBCSD/WRI, 
2011) más-más mélységben veszik figyelembe 
és eltérő módszertannal veszik figyelembe, így 
több vállalat különböző kalkulátorokkal számí-
tott értékeit nincs értelme összehasonlítani. 
Hozadékuk lehet viszont, hogy kiindulási pont-
ként rávilágíthatnak azokra a területekre, ahol 
legnagyobb a kibocsátás, és – ha vállalatok 
közötti összehasonlításra az előzőek miatt 
nem is – egy-egy vállalat teljesítménye időbeli 
alakulásának nyomon követésére alkalmasak 
lehetnek. Ez nemcsak a környezeti menedzs-
ment szempontjából érdekes, hiszen a jelentős 
kibocsátások okainak feltárásával és kezelé-
sével a vállalati jövedelmezőség is javítható 
(Szilágyi, Csiszárik-Kocsir, 2015; Tóth, 2003).
Jelenlegi tanulmányunkban négy kalkulátor 
és saját számításunk segítségével azt vizs-
gáljuk, hogy az egyes elektronikus kalkulátorok 
valóban megbízhatóan mutatják-e az adott 
vállalatnál bekövetkező változások hatásait a 
szénlábnyom időbeni alakulására.
Képzeletbeli vállalatunk üzleti szolgáltatást 
végez, árbevétele 1 millió USD, 10 alkalmazottja 
van, akik egy 100 négyzetméteres irodában 
dolgoznak. Az iroda éves villamosenergia-fel-
használása 10 000 kWh, nem használnak 
gázt, a dolgozók busszal járnak munkába, és 
éves szinten 20 000 km-t utaznak. Egy közép-
kategóriás autója van a cégnek, amellyel évi 
20 000 km-t tesznek meg, és az ügyvezető 
évente egyszer repülőgéppel egyhetes üzleti 
útra megy Párizsba (1 500 km). A beszállítóik 
15 000 km-t tesznek meg a cég megrende-
léseivel összefüggésben. Tevékenységükkel 
kapcsolatban minimális irodai jellegű hulladék 
keletkezik. A kiinduló helyzethez (A) képest két 
másik változatot is vizsgáltunk: a duplájára 
emelkedő energiafogyasztás (B) és a kétsze-
resére emelkedő beszállítói utak (C) hatását 
a CO2-kibocsátásra. Saját kalkulációnkhoz 
a DEFRA (2016) adatbázisát használtuk fel, 
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mérték- 
egység

A B C

felhasz-
nálás

CO2 (kg) felhasz-
nálás

CO2 (kg) felhasz-
nálás

CO2 (kg)

Energia kWh 10 000 4 120,50 20 000 8 241,00 10 000 4 120,50

Ingázás autó-
busszal

utaskm 20 000 2 397,20 20 000 2 397,20 20 000 2 397,20

Légi-közlekedés utaskm 3 000 505,32 3 000 505,32 3 000 505,32

Üzleti autóút utaskm 20 000 3 548,20 20 000 3 548,20 20 000 3 548,20

Beszállítók 
közlekedése

utaskm 15 000 2 661,15 15 000 2 661,15 30 000 5 322,30

Papír- 
felhasználás

t 0,1 91,3 0,1 91,3 0,1 91,3

Üveghulladék t 0,1 89,46 0,1 89,46 0,1 89,46

Élelmiszer t 0,1 406 0,1 406 0,1 406

Összesen 13 819,13 17 939,63 16 480,28

Vállalati CO2-kibocsátás a mintapéldában szereplő vállalatra vonatkozóan.
Forrás: Saját kalkuláció a DEFRA (2016) adatbázis segítségével

Weboldal Jellemzők

1.
http://www.carbonfoot-
print.com/businesscalcu-
lator.aspx 

Regisztráció után bejelentkezéssel érhető el. 
Egyszerű üzleti kalkulátor, elsősorban az épületek és az üzleti 
utak alapján számolja vagy becsüli a CO2-kibocsátást. Az autók 
kibocsátása, amennyiben ismerjük az értéküket, pontosan beál-
lítható. Kis- és középvállalatok számára használható.

2. http://coolclimate.berkeley.
edu/business-calculator 

Kaliforniai kalkulátor, más területre nem adaptálható, segít-
ségként beírja az átlagot, és választható az iparág is. Összeha-
sonlítási és javítási lehetőséget is kínál. Az átlagos kaliforniai 
értékhez képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb értékeket 
grafikusan és smiley segítségével is szemlélteti, nagyon látvá-
nyos, igényes kalkulátor. Kitöltési nehézséget jelenthet, hogy 
a mértékegység nem választható, a távolságot és a területet 
angolszász mértékegységben kell megadni. A beszállítói láncot 
figyelmen kívül hagyva, reálisabb értéket kaphatunk.

3. https://www.carbonfund.
org/business-calculator 

A szokásos összetevők közül hiányoznak az irodai áramfogyasz-
tásra vonatkozó adatok, de ezeken kívül az üzleti utak (ven-
déglátás, szállodai éjszakák) környezetterhelésével is számol. 
Egyedülálló módon a szállítási távolságot is figyelembe veszi. 
Nehezen adaptálható és nem is számítható magyar viszonyokra, 
angolszász mértékegységeket használ. Az egyes értékek össze-
adását is a kalkulátoron kívül kell elvégeznünk.

4.
https://clear-offset.
com/quality-assu-
red-offset-scheme.php 

Egy nagyon egyszerű, gyorsan kitölthető kalkulátor mellett 
megtalálható egy összetett Excel-tábla: „Quality Assurance 
Standard”, amelyet a BBC és az Apple is használ.  A táblázatban 
beállítható a tetszőleges mértékegység is, így felhasználóbarát 
módon használható a kalkulátor. A táblázat Scope1, Scope2 és 
Scope3 bontásban is megadja és értékeli az eredményt. 

A számításhoz felhasznált kalkulátorok
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ahonnan kikereshetők a kalkulációhoz szük-
séges szorzószámok.
A cég szénlábnyomának becsléséhez ingye-
nesen elérhető elektronikus üzleti kalkuláto-
rokat használtunk, a kitöltésnél, a különböző 
mértékegységek átváltását a http://www.con-
vertworld.com/hu/ oldal segítségével végeztük.

Számításunk eredményei

A kitöltés során néhány furcsasággal találkoztunk:
 ∫ a 2. kalkulátornál a beszállítók által meg-

tett út rögzítésére nincs lehetőség (a 
beszállítói láncban megjelenő CO2-kibo-
csátást a felhasznált termékek költsége 
alapján becsüli),

 ∫ a 3. kalkulátornál az irodai lábnyom szá-
mításakor 4 t CO2-vel magasabb értéket 
kapunk, ha a dolgozói létszámot vesszük 
figyelembe, mintha az iroda alapterületét 
(az energiafogyasztásra konkrétan nem 
kérdez rá),

 ∫ a 4. kalkulátornál nincs lehetőség a 
beszállítónál utaskm-ben számolni, csak 
tkm-ben.

Az eredményeket áttekintve láthatjuk, hogy 
az 1. kalkulátorral végzett számítás saját 
számításainkkal közel megegyező ered-
ményt ad. Itt érdemes figyelembe vennünk 
azt, hogy az 1. kalkulátorhoz kiegészítésként 
ugyanabból az adatbázisból írtuk be a kért 
szorzószámokat, mint amelyet saját szá-
mításunknál használtunk, így a kalkulátor 
egy egyszerű Excel-táblához képest annyi 
többletszolgáltatást nyújt, hogy struktu-
ráltan látjuk az adatokat, a szerkezetet nem 
nekünk kell kitalálnunk, de a munka nagy 
részét így is nekünk kell elvégezni. 
Összességében az látszik tehát, hogy a 
legpontosabb értéket a saját (az egyes 

tevékenységek szén-dioxid-kibocsátási 
egyenértékei alapján számított) kalkuláció 
adja. Emellett azonban a különböző „kész”, 
online kalkulátorok is – azon túl, hogy az 
eredmények között lényeges különbség adó-
dott a mintapéldában – jól nyomon követik 
a változások tendenciáját, a kalkulátorok 
által adott eredmények sorrendje nagyrészt 
állandó maradt a bemenő adatok változá-
sának eredményeként. Amennyiben tehát 
arra kíváncsi egy kisvállalat, hogy egy-egy 
ad hoc erőfeszítés milyen irányban és nagy-
jából mennyire hat a szén-dioxid-kibocsá-
tásra (és mindezt a lehető legegyszerűbb, 
„no budget” módon szeretné megvalósítani) 
akkor kiindulásként célszerű lehet az online 
kalkulátorok alkalmazása. Ha azonban az 
eredményeket a külső érintettekkel is meg 
szeretné osztani, vagy esetleg jelentősebb 
költségvonzatú intézkedések, fejlesztések 
megalapozásaként szeretné használni a 
kapott értékeket, akkor mindenképpen java-
solt a saját – a GHG Protocol kibocsátási 
területeit (Scope 1, 2 és esetleg 3, WBCSD/
WRI, 2011) szisztematikusan figyelembe 
vevő – számítás elvégzése.
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A esetben B C

Saját számítás CO2 (t) 13,8 17,9 16,5

Változás A-hoz képest +30% +19%

1. kalkulátor CO2 (t) 13,9 18,02 16,05

Változás A-hoz képest +30% +15%

2. kalkulátor CO2 (t) 32,2 40 32,2

Változás A-hoz képest +24% n. a

3. kalkulátor CO2 (t) 18,42 18,42 19,06

Változás A-hoz képest n. a +7%

4. kalkulátor CO2 (t) 14,3 17,4 15,1

Változás A-hoz képest +22% +6%

Minden szerveződés elsődleges célja saját 
létezésének biztosítása. A létezés időbeliségét 
fejezi ki a folyamatosság. A folyamatosság 
biztosíthatósága a fenntarthatóság. A fenn-
tarthatóság bővebb értelmezése azonban 
nemcsak a szerveződés létezésének, hanem 
szerkezetének, energiájának, szabályozá-

sának, változtathatóságának időbeliségét is 
magában foglalja. Az információtechnológiai 
felhők e témakörök szerinti logikai elemzése 
lehetővé teszi a működési elvek és ezáltal a 
fenntarthatóságot befolyásoló tényezők adap-
tálását energetikai, technológiai, virtuális és 
humán rendszerekre egyaránt.

Az információtechnológiai felhők 2008-ban 
való megjelenése óta rendkívül gyors fejlő-
dési folyamat megy végbe ezekkel a rendsze-
rekkel kapcsolatban. A folyamat olyan gyors, 
hogy a felhőtechnológia szabályozottsága 
és magának a felhő megfogalmazásának 
elfogadottsága még mindig nem egységes 

Felhőelméleti fenntarthatóság adaptálása 
humán rendszerekre
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