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Ökológiai lábnyom és annak 
jelentősége 

Köszönet a 
www.footprintnetwork.org 

munkatársainak 

http://www.fooprintnetwork.org/


Ökológiai lábnyom 
• Egy ember vagy egy adott terület népességének a 

természetre gyakorolt hatását egy hektárban kifejezett 
mutatószámmal, az úgynevezett ökológiai lábnyommal 
lehet leírni. 

• A ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül 
meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges 
javakat (élelem, energia, ruházat, használati tárgyak ...).  

• 2011-ben az átlagos egy főre eső ökológiai lábnyom 2,2 
hektár, 2,5-szer nagyobb, mint 1961-ben.  

• A Földön 11,3 milliárd hektár biológiailag aktív föld- és 
tengerfelület van és 7, 1 milliárd ember, akkor 
kiszámítható, hogy valójában minden emberre csak 1,6 
hektár jut. 

 



A lábnyom összetevői 
• Fosszilis tüzelőanyagok 

– A fosszilis erőforrások elégetéséből, a földhasználat-
változásból és kémiai folyamatokból keletkező CO2 
elnyeléséhez szükséges erdőterület nagysága 

• Legelőterület 
– A hús- és tejtermékekért, irháért és gyapjúért tartott 

állatállomány eltartásához szükséges terület nagysága. 

• Erdőhasználat 
– A rönkfa, papíralapanyag-, faáru és tűzifa-felhasználás 

alapján becsült terület 

• Halászat 
– A tengeri és édesvízi fajok halászati adatai alapján, 

valamint az újratermelési igényeik alapján becsült 
érték 

• Termőterület 
– Az emberi fogyasztásra, állati takarmányozásra és 

bioüzemanyagok előállítására termelt növények 
termesztésének területigénye 

• Beépítet terület 
– Az emberi infrastruktúrához (pl. közlekedés, lakások, 

ipari létesítmények, vízi erőművek tározói) szükséges 
földterület nagysága 



Hol állunk a lábnyommal? 
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Biokapacitás (erőforrás)= 

Terület x termékenység 

Ökológia lábnyom (szükséglet) = Népesség x 

Fogyasztás x Lábnyom intenzitás 

Deficit 
(túlhasználat) 



Hogy állunk a Föld erőforrásaival? 

 

Beépítet terület 

Halászat 

Erdőhasználat 

Legelőterület 

Termőterület 

Fosszilis tüzelő 
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Hogy állunk a Föld erőforrásaival? 

 



Hol van Magyarország? 

• Ökológiai 
lábnyom:  
– 3,6 ha 

• Biokapacitás: 
– 2,7 ha 

 

• Globális 
lábnyom: 
– 2,7 ha 

• Globális 
biokapacitás: 
– 1,6 ha 

Beépítet terület 

Halászat 

Erdőhasználat 

Legelőterület 

Termőterület 

Fosszilis tüzelőanyagok 
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A világ „takarékosabb” fele 

Ha mindenki úgy szeretne élni, ahogy az átlag USA 
állampolgár, akkor 4 Földgolyóra lenne szükség… 



Kitekintés a jövőbe 

 Tényleges lábnyom      

Ha semmi sem változik 

Gyors reakció 
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Föld népessége     Biokapacitás 

Oceánia 

Észak-Amerika 

Latin-Amerika és 

Karibi térség 

Európa 

Ázsia 

Afrika 
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7,1 milliárd 



Gazdag társadalom: nagyobb 
lábnyom 

• De mindenki szeretne jobban élni… 



Egy lapon 

• Ha így folytatjuk, nem lesz az unokáinknak 
jövője 

 

• Széleskörű tudatformálásra van szükség az élet 
minden területén 

 

• Hogyan? 



Fenntarthatóság,  turizmus, 
ökoturizmus 



Fenntartható fejlődés 

• A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési 
folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami  
– kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő 

generációk képességét saját szükségleteik kielégítésére (ENSZ, 1987-es Brundtland-

jelentés) 

– tudja kezelni a környezet elhasználódását úgy, hogy közben ne mondjon le 
sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság 
igényeiről. 

 



Az ökoturizmus fogalma 

• Az ökoturizmus fogalmát először az 1970/80-
as évtized fordulóján fogalmazták meg, 

• Széles körűen elfogadott definíciója azonban 
a mai napig nincsen. 



Nemzetközi Ökoturisztikai Társaság  
(The International Ecotourism Society) 

• „ Ecotourism is responsible travel to natural 
areas that conserves the environment and 
sustains the well being of local people.” 

• Az ökoturizmus olyan felelősségteljes 
utazások összessége, melyek a természeti 
területek megismerésére irányulnak, 
ugyanakkor hozzájárulnak a helyi lakosok 
jólétéhez. 



Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium szerint 

• Az ökoturizmus egyaránt jelent egy gyűjtőfogalmat és egy 
szemléletet. 

• Gyűjtőfogalomként a turizmus olyan különböző formáit 
jelenti, amelyek a természeti-biológiai erőforrások 
fenntartható használatán alapulnak az adott ökoszisztéma 
teherbíró képességén belül.  

• Az ökoturizmus egyúttal egy szemléletet is jelent, amely a 
turizmus valamennyi formájának fenntarthatóvá tételét 
célozza meg, hogy a turizmus járuljon hozzá az ökoszisztéma 
megőrzéséhez, vagy helyreállításához, és ne járjon negatív 
hatásokkal a természeti és kulturális erőforrásokra 



Közös jellemzők 

• Abban mindannyian megegyeznek, hogy az 
ökoturizmus: 

– természeti területekre irányul; 

– hozzájárul a helyi értékek megőrzéséhez; 

– minimalizálja a turisták negatív környezeti, 
kulturális és társadalmi hatásait; 

– komplex fogalom, mely sokkal több a 
természetjárásnál, gyalogos turizmusnál. 



Az utóbbi 20 évben… 

• A turizmus és turisták száma világ- és hazai szinten is 
drámai módon növekszik 

• Egyre több ember kel útra – felfedezni helyeket 

• Több ember – nagyobb környezeti hatás – nagyobb 
ökológiai lábnyom 

• Az ökológiai lábnyom már így is nagyobb, mint a 
lehetőségeink 

• Definíciós nehézségek 

• Hosszú távú kitekintés kell, egy rövidtávra tervező 
politikai világban 



Tömegturizmus hatásai 
• Káros anyag kibocsátás megnőtt (szállítás, utaztatás) 

• A szemét (hulladékkal együtt) mennyisége nő 

• Nem környezettudatos attrakciók használata 

• Könnyebb-olcsóbb megoldások alkalmazása 

• Az ökoturisztikai utazások iránt az érdeklődés is 
folyamatosan növekszik 

 

 

 

 Csökkentsük a turisták 
számát? 

„Formáljuk” a viselkedést  
a fenntartható irányba? 

Mi a megoldás? 



Fenntartható fejlődés, fenntartható 
turizmus,  ökoturizmus 

• A fenntartható fejlődés lényege, hogy  
– jelen igényeinket  

– a rendelkezésünkre álló erőforrások olyan mértékű és minőségű 
felhasználásával elégítsük ki, hogy  

– a következő generációk legalább ilyen szintű igényei is kielégíthetők 
legyenek.  

– Az úgynevezett ökológiai lábnyom mérete ne haladja meg a 
lehetőségeinket. 

• A fenntartható turizmus olyan turizmusformát takar, ahol  
– a környezeti hatás minimális,  

– a turista „fenntartható fejjel” gondolkodik, fogyaszt és cselekszik. 

• Az ökoturizmus és az ökogondolkodás ehhez nyújthat 
segítséget, hiszen  
– olyan módszereket és gyakorlatokat képvisel, amelyek az ökológia 

lábnyom versus lehetőségeink kordában tartását célozzák. 



Ökoturizmus, mint eszköz a 
fenntarthatóságért 

• Az ökoturizmus saját magát korlátozza 
bizonyos tekintetben: 

 Kis létszámú látogató 

Csak helyi terméket 
fogyaszt 

Sok ember akar utazni 

Igényelnek nem helyi 
terméket is 

Korlátoz Befolyásol 

Az ökoturizmus számos módszert ajánl, ami feloldja a fenti 
ellentmondást 



Ki a változás kulcsa? 

• Kitől függ hogy lesz-e az unokáinknak jövője? 

Kormányzati 
politika 

Tőlünk, bölcs 
emberektől 

Környezettudatos 
vállalkozók 

Kevésbé 
környezettudatos 

vállalkozók 

Zöld civil 
szervezetek Média 



Mit tehet egy ökoturisztikai 
szolgáltató? 

• A mi lehetőségünkökoturisztikai szolgáltatóként:  

– a tartalmas szabadidő eltöltése során „bombázni és 
befolyásolni” a vendégeket 

• Tudatformálás, tudatos vásárlásra ösztönzés, 
ismeretterjesztés 

• Tudatos erőforrás használat 

– Áram, Gáz, Víz és szennyvíz 

– Hulladék kezelés 

• Megújuló energiák használata 

• Új épületek abszolút környezettudatos kialakítása 

• Új attrakciók abszolút környezettudatos kialakítása 

Annak tudatosítása, 
hogy csak rajtunk 

múlik! 



Tudatos vásárlás ösztönzése 

• Felhívni a figyelmet a fogyasztási szokásaink 
potenciális következményeire: 

– Cukros szénsavas üdítők, chips-ek nem kaphatóak 
a Katica Tanyán 

• Ismeretterjesztő táblák fogják hirdetni, hogy miért 

– A zöldség/gyümölcs fogyasztás ösztönzése 

• Ismeretterjesztő táblák fogják hirdetni, hogy miért 

– Az ismeretterjesztő táblák elhelyezése kulcs a 
sikerhez 

 

 



Néhány példa 

• Tudtad-e? 

– Egy fél literes kólában 5 dkg cukor van 

– Egy ember naponta 120 liter vizet használ 

• ennek csak a fele megy át a testünkön 

– Fél kg marhahúshoz 10,000l víz kell 

– Naponta 190e fővel nő a Föld lakossága 

– Magyarország a Föld lakosságának felső 15%-ba tartozik 
jólét szempontjából 

– A ma ismert olajkészletek 40-50 év múlva kimerülnek 

 

 



Tudatos erőforrás használat 

• Áram 
– 50e kWh áram fogy a Katica 

Tanyán 

– Mozgásérzékelő, ahol csak 
lehet 

– Energiatakarékos égők 

 

• Áram 
– Napelemek telepítése 

edukatív jelleggel 

– Ismeretterjesztő táblák 

 

 

 

Fogyassz kevesebbet Fogyassz megújulót 

• Gáz 
– Fogyasztók folyamatos 

kiváltása más erőforrásokkal 

– Csak a konyha használja 
(egyenlőre) 

 

• Gáz 
– Fafűtés és fafűtéses HMV 

– Napkollektoros HMV 

– Hőszivattyús fűtés és HMV 

 



Tudatos erőforrás használat 

• Víz  
– Világkörüli út 2 adat 

– 1 ember napi átlag 120l víz 

– Ennek 40-50%-a megy 
keresztül a testünkön 

– Nyomógombos csap, 

– „Habosító” 

– WC, zuhany, öntözés… 

 

• Víz 
– Esővíz gyűjtés 

– Szürkevíz újrahasznosítás 

– WC és öntözés 

 

 

 

Fogyassz kevesebbet Fogyassz megújulót 

• Szennyvíz 
– Ha kevesebbet fogyasztunk, 

kevesebb keletkezik 

 

• Szennyvíz 
– Ökológiai szennyvízkezelés 

(pl. gyökérmezős) 

 



Tudatos hulladékgyűjtés 

• Szelektív gyűjtés 

• „Ne kérj zacskót” 

• Papírcsomagolás 

• 2 heti ürítés 
 

• Papír 
– Gyűjtés  

– Fűtés 

• Zöldhulladék 
– Komposzt  

 

 

 

 

Hulladék vagy szemét? Újrahasznosítás 



Megújuló energiák használata 

• Majd a profik beszélnek erről 

• Laikusként 

– 3 napkollektor ellátott egy 150 adagos konyhát és 
éttermet HMV-vel 

– 1 napelem, 1200 kWh áramot tud évente (40 
napelem kell a Katica Tanyához) 

– Fatüzelésű kazán és puffer tartály lát el 75+42 fős 
turistaházakat és egy 50 fős kempinget  

(kb. 120m3 fa/év – az erdő természetes és másra 
nem hasznosítható fahulladéka) 



Új építés már passzív ház  jelleggel 

• Normál fal 0,40 w/m2, passzív ház 0,12-
16w/m2 

• Nincs gáz 

• Fűtés: fa és fa apríték 

• HMV: napkollektor, hőszivattyú, napelem, fa 

• Áram: napelem 

• Zéró hotel: az első zéró összenergia 
felhasználó intézmény a világon 



Új attrakció fejlesztés 

• Nincs gáz, benzin és gázolaj 

• Ha áram szükséges, akkor települ mellé napelem 

• Ha hő kell, akkor fa vagy napkollektor 

• Ha víz kell, akkor esővíz vagy folyóvíz 

• Hulladékgyűjtés csak szelektív módon és 
meggyőződünk arról, hogy az útja végig szelektív 

 



Egy utolsó gondolat 

Mindaddig lehetetlennek 
tűnik, amíg meg nem 

csinálod.  
 

Nelson Mandela 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=s-SBcORUOf3uPM&tbnid=aEYyuA2kDyhZcM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.biography.com/people/nelson-mandela-9397017&ei=m0U6Ud6kHKWo4gSL_oDQDw&psig=AFQjCNGhUPNyt1447xT04RNhqbI-0Cr2Sg&ust=1362859803541886


Köszönöm a figyelmet! 

Handó János 

Katica Tanya – Aktív Pihenés Központ 

www.katicatanya.hu 

A DD Ökoklaszter elnöke 

http://www.katicatanya.hu/

