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Magyar kutatás: a pandémia csökkentette 
az ökológiai lábnyomot
Szerzők: Dr. Cseplitsné Kovács Katalin, Horváthné Dr. Kovács Bernadett, Prof. Dr. Tóth Gergely / MATE, VFGI, Kaposvári Campus

Az ökolábnyom-deficitünket legszemléletesebben a túllövés napja mutatja. Ha egyensúlyban 
a bolygó, ez december 31-re esik, ha nem használjuk túl, nincs is ilyen nap az adott évben. Minél 
inkább túlhasználjuk évente megújuló természeti tőkénk hozamát, annál előrébb kúszik a naptárban 
a túllövés napja. Ez a negatív tendencia 1970 óta nagyjából töretlen. A Covid-19 járványt és a lezá-
rásokat követően 2020-ban látványosan hátrébb tolódott a túllövés napja. De vajon miből ered ez a – 
sajnos 2021-re már teljesen elveszett – ajándékhatás? Tanulmányunk a magyar lakosság fogyasztási 
adataiból kiindulva határozza meg a fogyasztás ökológiai lábnyomát, amihez a KSH által közzétett 
COICOP1* kategóriákat alkalmaztuk ökológiai lábnyom-komponensekként.

TÚLFOGYASZTÁSBÓL TÚLLÖVÉS

Szemléletesen fejezi ki a természet túlhasz-
nálását a túllövés napja (KÖVET, 2020). A 
túllövés napjának azt a dátumot jelöljük 

meg, amikor az adott évben elhasználjuk 
a rendelkezésünkre álló forrásokat. Ez a 
dátum az elmúlt években emelkedő tenden-
ciát mutat, évről évre egyre nagyobb ökoló-
giai deficitet jelezve. 

E lapszám megjelenésekor már elmúlt az 
idei dátum: a túllövés napja 2022-ben július 
28-ra esik, azaz egész enyhén, de rosszabbo-
dott a helyzet. (1. ábra)

1. ábra
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A tanulmány célja, hogy kimutassa a koro-
navírus-járvány miatt megváltozott életvi tel 
milyen mértékben befolyásolta az öko ló-
giai lábnyom alakulását Magyarorszá gon a 
2020-as évben.

SZÁMÍTÁS ALULRÓL, DE 
MAKROADATOKBÓL 

Két adatforrásból dolgoztunk, egyfelől 
a „KSH 14.1.2.9 Az egy főre jutó éves 
kiadások részletezése COICOP-csopor-
tosítás, régió és településtípus szerint 
[forint/fő/év] 2016-2020” adattáblából, 
másfelől Csutora és szerzőtársai (Csutora, 
Tabi és Vetőné, 2011) Fogyasztás-földhasz-
nálati mátrixából.2

Az egy főre jutó kiadások változása és az 
intenzitási vektorok szorzata képezi a láb-
nyomösszetevők ökológiai lábnyomát és 
a lábnyomösszetevők változását, azaz, 
hogy a termékkategóriák milyen mér-

ték ben vesznek részt az ökológiai lábnyom 
összetételében és annak 2019-2020-as 
évi változásában. Meghatároztuk, hogy 
termékkategóriákként az egy főre jutó 
kiadások egy százalékos változása mekkora 
eltérést okoz az ökológiai lábnyomkompo-
nensben.

NEM SZÁNDÉKOLT 
FOGYASZTÁSCSÖKKENÉS: 

AJÁNDÉKHATÁS

A koronavírus okozta járvány az egész 
világra kiterjedő gazdasági recessziót 
hozott, ami Magyarországon a gazdaság 
5,5%-os visszaesését jelentette. Kevesen 
akarják visszafogni a fogyasztást, s ők sem 
így, ám a járvány – szörnyű hatásai mellett 
– e területen a bolygónak némi fellélegzést 
hozott. De hogyan nézett ki a fogyasztási 
szerkezet hazánkban 2020-ban? A pánik-
vásárlások és eldobott maszkok, az étte-
remben nem fogyasztott, de kiszállított 

étellel járó műanyag zacskók és gyrosos 
dobozok nyomnak többet a latban, vagy 
a bezárt irodák és éttermek fűtése? Keve-
sebbet jártak a kamionok vagy többet? 
Az ételfutárok megtett kilométerei vagy 
a személyautók meg nem tett kilométerei 
módosították nagyobb mértékben a CO2-ki-
bocsátást? Erre ad – becslésszerű – választ 
tanulmányunk.

Hazánkban a statisztikai ágazatok közül 
legnagyobb mértékben a vendéglátás esett 
vissza 20%-os kiadáscsökkenéssel, a szóra-
kozás, kultúra esetén 12%-os, a közlekedés 
és a ruházat kategóriákban 10%-os vissza-
esés következett be. A járvány két területen 
növelte a fogyasztást nagyobb mértékben, 
mint az utolsó „békeévben”: az élelmiszer, 
alkoholmentes italok 6%-os, az egészségügy 
szintén 6%-os többletkiadást mutat (2. ábra).
A fogyasztási szokásaink megváltoztatá-
sával csökkenthetjük egyéni környezet-
terhelésünket. Az ökológiai lábnyomunk 
hatékony csökkentéséhez tudatosan 
törekednünk kell azon termékkategóriák 

2. ábra: Az egy főre jutó éves kiadások volumenváltozásai az előző évhez képest
Forrás: Saját szerkesztés és számítás a KSH adatai alapján
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3. ábra: Háztartások éves kiadásának és ökológiai lábnyomának változása 2019-2020
Forrás: Saját szerkesztés és számítás a KSH adatai alapján
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kiválasztására, melyek a legnagyobb mér-
tékben járulnak hozzá lábnyomunk csök-
kentéséhez.

A 3. ábra az ökológiai lábnyomösszetevők 
változásának mértékét mutatja be a kiadási 
kategóriák százaléknyi változásának függ-
vényében a 2019-2020-as évben.

A lakosság körében a kiadások átrendező-
désében tükröződik a recesszió: 1. csoport: 
kiadások volumenváltozása nagyobb volt 
az előző évhez képest: élelmiszerek és alko-
holmentes italok; egészségügy. 2 csoport: 
többet költöttünk, mint az előző évben, de 
a növekedés mértéke elmaradt az előző évi 
volumenváltozáshoz képest: szeszesitalok, 
dohányáru; lakberendezés, háztartásvitel; 
hírközlés; egyéb termékek és szolgálta-

tások. 3. csoport: kevesebbet fordítottunk 
az elmúlt évhez képest: vendéglátás; lakás-
fenntartás, háztartási energia; ruházat, 
lábbeli; közlekedés; kultúra, szórakozás; 
oktatás. (1. táblázat) Az átrendeződés hatá-
sára 2020-ban az ökológiai lábnyom növeke-
désének mértéke egytizedére esett vissza.

AJÁNDÉK, DE NEM TŐLÜNK!

Számításaink alapján a 2020-as évben 
nőtt az ökológiai lábnyom, bár a növe-
kedés mértéke jelentősen visszaesett az 
előző évekhez képest. A magyar lakosság 
összességében tehát a korlátozások elle-
nére is többet fogyasztott, a nemzetközileg 
kimutatott ajándékhatás nem hazánkból, 
de legalábbis nem a magánfogyasztásból 
származott. (4. ábra)
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1 * COICOP: Classification of Individual Con-
sumption by Purpose – Az egyéni fogyasztás 
rendeltetés szerinti osztályozása

2  CLUM – Consumption Land Use Matrix
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1. táblázat: Az egy főre jutó kiadások és az ökológiai lábnyom változása 2020-ban az előző évhez képest

4. ábra: A lakossági fogyasztás ökológiai lábnyomának változása négy év alatt
Forrás: Saját szerkesztés és számítás a KSH adatai alapján




