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Timber mafias are roaming 
Ecuadorean forests to find 
balsa wood used in wind-

turbine blades
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mottó:

OSB jegyre?
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A legnagyobb karbonlábnyomú 

nemzetgazdasági ágazatok

Forrás: KSH (2018): 
Karbonlábnyom Magyarországon

A karbonlábnyom az 

Eurostat definíciója 

szerint a termékek 

végső felhasználása 

által keletkezett CO2

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/karbonlabnyom.pdf


Hazánk népessége és beépítettsége

6

Forrás: Bartus Gábor, NFFT
KSH és Eurostat adatok alapján.



Mesterséges 

felszínborítottság 

növekedése 

2009-2015 

7 Forrás: Eurostat



Egy főre jutó lakóterület (USA)
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1000 négyzetláb = 92,9 m2

Forrás: Wayne Chen (2018): 
How has the Average House 
Size Changed?

Új építésű családi házak

https://supplychenmanagement.com/2018/07/15/average-house-size/


Egy főre jutó lakóterület (USA)
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Forrás: Wayne Chen (2018): How has the Average House Size Changed? ill. saját számítások

          m2

Év

Átlagos újház 

méret (ÚHM)

Egy főre 

jutó ÚHM

Új házban lakók 

átlagos száma Átlagos újház méret (ÚHM) Egy főre jutó ÚHM

1920 97,4 22,5 4,3 100% 100%

1930 104,9 25,5 4,1 108% 114%

1940 109,3 29,8 3,7 112% 133%

1950 91,3 27,1 3,4 94% 121%

1960 119,8 36,0 3,3 123% 160%

1970 139,4 44,4 3,1 143% 198%

1980 161,7 58,5 2,8 166% 260%

1990 193,2 73,5 2,6 198% 327%

2000 210,5 80,4 2,6 216% 357%

2010 222,2 85,8 2,6 228% 382%

2014 246,8 97,2 2,5 254% 432%

Új építésű családi házak

https://supplychenmanagement.com/2018/07/15/average-house-size/


Okok (USA, Chen alapján) 

1. Az ingatlanügynökök etikátlanul nagy jelzálogokat erőltetlek

2. Könnyű hozzáférés a hitelhez 

3. Elővárosokba való áramlás (olcsóbb m2)

4. Egyfős házak aránya 3,5-szeresére nőtt (1940:7,7%2010: 26,7%)

5. Kisebb az egy háztartásban lakó családok mérete (4,33,1 2,5)

6. Amerikai álom  mentalitás ~ „Keeping up with the Jones!”

7. Komplexebb és profibb reklám, on-line piactér
10 Forrás: Wayne Chen (2018): How has the Average House Size Changed?

https://supplychenmanagement.com/2018/07/15/average-house-size/
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Csökkenő 

népesség 

nagyobb 

lábon
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Gázárak változása (12 óra – 6 év)

15 Caroline Bain (2021-10-06): Natural gas prices now untenably high. Capital Economics.
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Az ellátási hiány anatómiája

Neil Shearing (2021-

10-06): An anatomy 

of supply shortages. 

Capital Economics.
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Tökéletes vihar a 

világgazdaságban?
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A közgazdaságtan hivatalos (mainstream) 

meghatározása

 A közgazdaságtan annak tanulmányozásával foglalkozik, 

hogy az emberek és a társadalom miként választják meg a 

szűkösen rendelkezésre álló, alternatív módon 

felhasználható erőforrások alkalmazását annak 

érdekében, hogy különböző árukat termeljenek, és hogy 

elosszák őket a társadalom különböző tagjai és csoportjai 

között a folyó vagy jövőbeli fogyasztás céljára. 

forrás: Samuelson-Nordhaus (1990) 30-31. o. 



20

Kifogynak-e a 
természeti 

erőforrások?
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Bonnie S. Li (2017-09-01): Economist vs. Environmentalist. 

Are we really running out of natural resources? Medium.com

Kifogynak-e a 
természeti 

erőforrások?



Jean-Baptiste Say

Minden kiegyenlítődik

1767-1832

francia közgazdász

18031. A Say-törvény: A teljes 

vásárlóerő egyenlő az összes 

jövedelemmel és kibocsátással, 

minden kereslet megtalálja 

kínálatát

2. Az érték nem a munkától, 

hanem a termék szubjektív 

hasznosságától függ

„Traité d’économie 
politique”
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Vaclav Smil [2011]: Harvesting the Biosphere: The Human Impact. Population and Development Review, 37(4), 613-636. graphics: Population Matters

Szárazföldi gerincesek súlymegoszlása



24E. Elhacham, L. Ben-Uri, J. Grozovski, Y. M. Bar-On, R. Milo [2020]: 
Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature.com, 2020-12-09

Ma több a mesterséges 

anyag a biomasszánál



25E. Elhacham, L. Ben-Uri, J. Grozovski, Y. M. Bar-On, R. Milo [2020]: 
Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature.com, 2020-12-09

Műanyag > Állat 

Építmény > Növény
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„For several days, the Suez canal was blocked 
by the Ever Given, one of the world’s biggest 
container ships. Its mishap is being taken as 
evidence that supply chains have become a 
dangerous source of vulnerability. As they 
battle the pandemic and face up to rising 
geopolitical tensions, governments everywhere 
are switching from the pursuit of efficiency to 
a new mantra of resilience and self-reliance. 
President Joe Biden has ordered a 100-day 
security review of America’s supply chains. 
China has imposed a digital boycott of H&M in 
a dispute over its treatment of the Uyghurs in 
Xinjiang. The European Union and India have 
clamped down on vaccine exports. This is a 
perilous moment for trade. Just as globalisation
begets openness, so protection and subsidies in 
one country spread to the next. Globalisation is 
the work of decades. It must not run aground.”



A közgazdaságtan 

újrameghatározása:
Hagyományos: A közgazdaság a 
technikailag és piacilag bővíthető, 
de végső soron szűkös erőforrások-
kal való helyes gazdálkodás, az 
ember és közösségei szolgálatá-
ban. Ehhez muszáj figyelembe 
venni legalább az eljövendő hét 
generáció testi-lelki szükségleteit, 
valamint életteret és lehetőséget 
hagyni más fajoknak is a lényükhöz 
méltó életre.

Innovatív: A köz-

gazdaság bőséges 

erőforrásokkal való 

felelős gazdálkodás, 

azok felvirágoztatása 

mellett. Cél az 

emberhez méltó 

anyagi szint elérése.



29Tóth Gergely

Bábel 
tornyának
befejezése!
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Köszönjük  a 

figyelmet!
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„For the best part of a week, the Suez canal was blocked by a 200,000-tonne metaphor. The Ever Given is not just one 
of the world’s biggest container ships, it is also the emblem of a backlash that accuses globalisation of going too far. 
Since the early 1990s supply chains have been run to maximise efficiency. Firms have sought to specialise and to 
concentrate particular tasks in places that offer economies of scale. Now, however, there are growing worries that, 
like a ship which is too big to steer, supply chains have become a source of vulnerability.”
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& 1680 variations

Original: Editorial Cartoon 
by Graeme MacKay, The 
Hamilton Spectator –
Wednesday March 11, 2020


