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ÖKOLÁBNYOM

Ökológiai lábnyom kalkulátorok

Az ökológiai lábnyom a fenntarthatatlanság 
legjobb indikátora, amely megfelelő számítási 
eszköz lehet arra, hogy felbecsüljük egy meg-
határozott emberi népesség vagy gazdaság 
erőforrás-fogyasztási és hulladékfeldolgo-
zási szükségleteit. Termékeny földterületben 
mérve, annak feltárása, hogy mennyi földre 
van szükség bármely adott életmód végtelen 
sokáig tartó fenntartásához. A tapasztalatok 
és az irodalmi adatok szerint is gazdagabb 
országokban élők által „kisajátított” föld-
terület állandón növekedett az elmúlt évek 
során (Wackernagel, M., Rees, W. E., 1996). 
A fenntarthatóság problematikája a modern 
kor terméke (Szigeti, Tóth, 2015). Míg évtize-
dekkel ezelőtt a hagyományos társadalmak 
tagjai közvetlenül látták fogyasztási szoká-
saik, cselekedeteik következményeit, addig a 
21. századi társadalomban élők általában nem 
ismerik a környezetükben zajló folyamatok 
környezetre gyakorolt hatásait. Nem érzékelik 
közvetlenül a fogyasztási szokások fenntart-
hatatlanságát, ezért szükségük van statisz-
tikákra és jelentésekre, hogy szembesüljenek 
ezekkel.
Az interneten is elérhető elektronikus kalku-
látorok a fogyasztás (táplálkozás, közlekedés, 
energiafelhasználás, vásárlás stb.) szám-
bavételével adják eredményül az ökológiai 
lábnyom mértékét globális hektárban (gha). 
Ezeknek a kidolgozásához sok háttérmunka 
és információ szükséges, miközben több 

szempontot is figyelembe kell venni egy-
szerre. A kalkulátorok eltérnek egymástól, 
hiszen minél több és minél részletesebb 
adat áll rendelkezésre, annál pontosabb lesz 
a számláló. Különböznek a források, a meg-
bízók, a vizsgált terület társadalmi, földrajzi, 
éghajlati viszonyai is.

Kalkulátorok pontosságának 
számítása

A számításokhoz kiválasztott kalkulátorok elér-
hetőségei az 1. táblázatban láthatóak. Mind-
három kalkulátor esetén a kérdések 17−18%-a 
foglalkozik, ezeknek a kérdéseknek a változta-
tásával érhetők el a további következtetések, 
a pontosság meghatározása. A többi kérdésre 
adott választ változatlanul hagytuk.
A következő három élelmiszer-fogyasztói szo-
kást vizsgáltuk, az átlagot és a két végletnek 
számító túlzott és a mérsékelt szokást.
 ∫ Átlag: minden tekintetben köztes válaszok 

megadásával az adott kalkulátor (ameny-
nyire lehetséges) honlapján feltüntetett 
átlag elérése a cél. Összehasonlítási alap-
ként megadott eredmény.

 ∫ Mérsékelt: csupán az élelmiszer-fo-
gyasztási szokások megváltoztatásával 
kapott eredmény, minden más kérdésre 
ugyanazon válaszokat adva. A mérsé-
kelt fogyasztó értelemszerűen keveset, 
a legkisebb ökolábnyomú ételeket (helyi 
termékek, sok zöldség és gyümölcs, 
állati eredetű ételeket nem vagy kismér-
tékben) fogyasztja.

 ∫ Túlzott: a mérsékelt fogyasztó ellentéte. 
Nagy mennyiségeket, nagy ökoláb-
nyomú ételeket fogyaszt.

Valójában minden emberre csak 
1,7 hektár jutna a 2012-es adatok 
alapján, mivel a Földön 12,6 mil-
liárd hektár biológiailag aktív föld- 
és tengerfelület van, és 7,1 milliárd 
ember él. Magyarországon ez az érték 
2,2 globális hektár személyenként 
(Wackernagel, M., Rees, W. E., 
1996). Ehhez képest mindegyik 
lábnyom értéke jóval nagyobb, és 
ami szintén lényeges, hogy igen 
eltérők, mint ezt az 1. táblázat 
szemlélteti.
Az egyes élelmiszerek lábnyo-
mainak ismeretében a kalkulá-
torok ennek megfelelően várható 
eredménnyel szolgáltattak. A mér-
sékelt fogyasztói szokásoknak az 
átlagostól kisebb, a túlzott fogyasztói 
szokásoknak nagyobb az ökológiai láb-
nyoma.
Kimutatható, hogy az élelmiszer-fogyasz-
tási szokások milyen mértékben számí-
tanak bele a teljes ökológiai lábnyom 
értékébe. Jelen esetben nem számít, 
hogy hány kérdés volt a témával 
kapcsolatban, sem a többi kér-
désre adott válasz. A 2. táb-
lázatban látható, hogy az 
átlagnak tekintett fogyasz-
tási szokásokhoz képest 
százalékosan hogyan vál-
toztatják meg ökológiai 
lábnyomunk nagyságát a 
túlzott és mérsékelt (két 
véglet) fogyasztások.
A táblázat alapján is láthatjuk, 
hogy étrendünk jelentősen befolyá-
solja ökológiai lábnyomunkat. Megfigyelhető 
továbbá, hogy milyen mértében térnek el, tehát 
mennyire számít az adott kalkulátorban, hogy 
milyen a fogyasztási szokásunk. A két véglet 
eltéréséből arra lehet következtetni, hogy az 

Kalkulátor Internetes elérhetőség Fogyasztói szokás Ökológiai lábnyom (gha/fő)

1. http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php

túlzott 4,69

átlag 3,41

mérsékelt 2,61

2. http://www.kothalo.hu/labnyom/

túlzott 3,20

átlag 2,70

mérsékelt 2,40

3. http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html

túlzott 7,80−10,00

átlag 6,00−7,80

mérsékelt 4,00−6,00

1. táblázat: A vizsgált kalkulátorok elérhetősége, eredményeinek összefoglalása fogyasztói szokásonként

Ökológiai lábnyom kalkulátorok 
pontosságának vizsgálata
Élelmiszerlábnyomok számítása és összehasonlítása
SZERZŐ: Weisz Hajnalka környezetmérnök, környezeti tanácsadó / Gaja Környezetvédő Egyesület
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egyes kalkulátorok között melyik az, ame-
lyikbe a leginkább beleszámít, hogy 

mit eszünk, és tudatosan vásáro-
lunk-e élelmiszert.

Tehát annak alapján, hogy 
százalékban mekkora 
változás következett 

be az átlaghoz 
képest, kiszá-
mítható, hogy az 
egyes kalkuláto-

rokban ezen 
s z o k á s o k 
m e n n y i r e 

számítanak 
a végered-

ménybe (a teljes öko-
lógiai lábnyom értékébe).

A kalkulátoroknak, kuta-
tásoknak esetenként köz-

vetlen támogatottsága van, 
jelentős részük egy tanácsadó 

szervezethez, illetve szűk 
szerzői körhöz kapcsolódik 

(Szigeti C., 2016). A kalkulátorok 
eredményei közötti jelentős elté-

rések ezek miatt figyelhetők meg. 
Különböző módszerek alkalmazása, 

a felhasznált adatbázisok különböző-
sége, illetve pontatlansága jelentősen 
befolyásolja az egyes eredményeket.  

A Global Footprint Network tudományos 
szinten a legelfogadottabb adatbázis az 
ökológiai lábnyom számszerűsítésére. 

Sokféle és nagyon részletes adatokkal 
szolgál. Vetőné Mózner Zsófia a Global 

Footprint Network 2011-es adatait, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 2011-es adatait és 
saját kérdőíveit használta fel számításaihoz. 
Eredményeivel összehasonlítható a kivá-
lasztott kalkulátorok pontossága is. Érte-
kezésében arra az eredményre jutott, hogy 
a magyar fogyasztók élelmiszer-fogyasztá-
sának átlagos ökológiai lábnyoma 0,51 glo-
bális hektár.
Mivel a népesség ebből a szempontból 
Magyarországon nem változott jelentősen 
(KSH-adatok alapján 2011-ben 9,986 millió 
fő, 2016-ban 9,83 millió fő volt), így az általa 
számított értékkel összehasonlítható a 
három megvizsgált kalkulátor pontossága, 
az átlagnak tekintett fogyasztási szokásokat 
véve alapul. Ezeknek és a táplálkozási szokás 
megjelenése százalékos értékeinek szorzata 
adja az élelmiszer-lábnyomok értékét az adott 
kalkulátorok szerint, amelyek a 3. táblázatban 
láthatók. 
Mindezek alapján megfigyelhető, hogy a vizs-
gált kalkulátorok jelentősen torzítanak. A Glia 
és a Követ ökológiai lábnyom számlálója sokkal 
nagyobb lábnyomot eredményez. Ezek alapján 
a vizsgáltak közül a Kötháló számlálója tekint-
hető a legpontosabbnak.

Kalkulátorok pontosságának 
jelentősége

A magyar átlag ökológiai lábnyom mindegyik 
kalkulátor eredménye szerint meghaladja 
a rendelkezésre álló fenntartható szintet. 
Lényegesen csökkenthető a lábnyom a vizs-
gált szokásokra történő odafigyeléssel, a 

fogyasztás mérséklésével, de ezeken felül a 
közlekedési, energiafelhasználási, vásárlási 
szokások területén is van mit, sőt szükséges 
is javítani.
Az összehasonlíthatóság és nyomonkövethe-
tőség érdekében fontos, hogy az alkalmazott 
ökológiai lábnyom kalkulátorok minél ponto-
sabbak legyenek, és ezáltal mindenki számára 
szemléltethető legyen az egyes szokások kör-
nyezeti hatása.
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Eredmény származtatása Átlagos ökológiai lábnyom (gha) (a) Táplálkozási szokás megjelenése 
(%) (b)

Élelmiszer-fogyasztásból származó ökológiai 
lábnyom (gha/fő) 

(a)*(b)

1.  kalkulátor (Glia) 3,41 30,6 1,04

2. kalkulátor (Kötháló) 2,70 14,8 0,40

3. kalkulátor (Követ) 6−7,8 28,3 1,95

Vetőné Mózner Zsófia számítása − − 0,51

Kalkulátor Fogyasztói szokás
Változás az átlaghoz képest 
(%), a táplálkozási szokás 

megváltoztatásával

Két véglet eltérése
(a)

Táplálkozási szokás 
megjelenése (%)

(a)/2

1. kalkulátor (Glia)
túlzott +37,54

68,62 30,6
mérsékelt -23,66

2. kalkulátor 
(Kötháló)

túlzott +18,52
51,85 14,8

mérsékelt -11,11

3. kalkulátor 
(Követ)

túlzott −
56,53 28,3

mérsékelt −

2. táblázat: A vizsgált fogyasztói szokások átlagtól való eltérése

3. táblázat: Az élelmiszer-fogyasztásból származó ökológiai lábnyomok











