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Mi az az öko-lábnyom?

Öko-lábnyom
és

karbon-lábnyom

Adott technológiai fejlettség mellett
egy emberi társadalomnak
mekkora mennyiségű:
• Földre, vízre, nyersanyagra és
erőforrásokra van szüksége
önmaga fenntartásához,
• valamint, a megtermelt hulladék
elnyeléséhez, semlegesítéséhez.
Módszer kidolgozói:
William Rees és Mathis Wackernagel
kanadai ökológusok

Karbon-lábnyom az ökoban

MÉG
EGYET?!

Földek száma

Föld biokapacitása
Nem karbon-lábnyom

Karbon lábnyom
Forrás: Global Footprint Network
Forrás: Global Footprint Network
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Mi az?
A karbon-lábnyom azt méri, hogy
az életünk során használt fosszilis energia miatt
mennyi szén-dioxidot bocsátunk a légkörbe.

Karbon-lábnyom

tonna / év / ország
tonna / év / háztartás
tonna / év / fő

Hogyan lehet elképzelni
1 tonna szén-dioxidot?

Karbon-lábnyomok Európában
(t/fő/év)

10 elefánt bébi súlya
nagyjából 1 tonna.

1 tonna szén-dioxid = 556 m3,
ami kb. egy átlag 3 hálószobás ház
légterét ki tudná tölteni.

Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2009
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Laurán család karbon-lábnyoma

Háztartás karbon-lábnyoma

• A családról:
– 2 + 5 fő (+ Pitypang )
– 5 éves családi ház
– Falak: tégla + szigetelés = 48 cm
– 132 m2
– Fűtés:
• kondenzációs gázkazán (falfűtés)
• cserépkályha
– Közlekedés: kerékpár + közösségi
+ néha kölcsön-autó
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Következtetések
• Sokkal alacsonyabb az 1 főre eső lábnyom,
mint a magyar vagy EU átlag!
• És ezzel nincsenek egyedül:

21 nyertes nagycsalád
karbon-lábnyoma

Átlagos magyar
karbon-lábnyom*

Átlagos EU
karbon-lábnyom*

2 t/év/fő

5,03 t/év/fő

7,54 t/év/fő

Téli hónapok alapján!

Rendezvények karbon-lábnyoma

Tartalmazza: az élelmiszertermeléshez,
hulladékkezeléshez, valamint állami
szolgáltatásokhoz (pl. egészségügy) kapcsolódó 1
főre eső kibocsátásokat is.
* Forrás: Európai Környezetvédelmi

Ügynökség, 2009

Mit számítunk bele?

Képzés karbon-lábnyom példa
• Nagycsalád – kis lábnyom program

hányan voltunk a képzésen,
ki hogyan és milyen messziről érkezett,
mit és mennyit ettünk, ittunk,
hány oldal nyomtatott anyagot készítettünk és
osztottunk szét a képzésen,
• milyen elektromos berendezéseket használtunk,
• mennyi energiát használtunk el a képzés során,
valamint, hogy
• mennyit készültünk a képzésre, és ezalatt mennyi
energiát használtunk fel.
•
•
•
•
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Semlegesítés a Kislábnyom programban
1 képzés CO2
kibocsátás
(kg)*

a tervezett számú
képzés kibocsátása
(kg)

semlegesítéshez
szükséges fák
száma (db)**

klímakoordinátor képzés
(össz. 3 db képzés)

190

570

15

háztartások/családok képzése
(össz. 10 db képzés)

260

2600

68

sajtótájékoztató
(1 db alaklom)

170

170

4

díjkiosztó-disszeminációs
rendezvény, 2.
sajtótájékoztatóval együtt
(1 db alkalom)

1300

1300

34

összes szükséges fa száma

122

* a "Nagycsalád - kis lábnyom" kampány rendezvényeinek szén-dioxid kibocsátása
alapján számolt kibocsátási értékek
** A szén-dioxid kibocsátás semlegesítéséhez szükséges fák darabszámát az
Energia Klub és Első Magyar Karbonsemlegesítő Intézet adatai alapján számoltuk.
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