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Karbon lábnyom  

• Gazdasági / környezeti indikátorok szerepe, célja 

•Amikor a GDP önmagában nem elegendő 

• Életciklus szemléleten alapuló indikátorok 

• Karbon lábnyom 

• Példák karbon lábnyom számítás alkalmazására 

•  rossz és ígéretes példák 
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A világ helyzete;   

Amikor a GDP önmagában nem elegendő 
  



*

Biztosan túl 
vagyunk a 
határokon a  
*biodiverzitás 
pusztítása 

*a nitrogén-
körforgás 
felborítása 

*és a klímaváltoz-
(tat)ás terén 

Forrás: Rockström, Johan et al.: A safe operating space for humanity. In: Nature. Vol. 461/24, September 2009. 
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Zöld “próféciák” globális környezeti 

hatásokról 

6 

•Tanítványok – Pünkösd  

•„Telve vannak édes borral” (Csel 2,13)  

•Próféta a hazájában 

•Babits – Jónás - Ninive 



•Indikátorok – félrevezető is lehet GDP 

• President Nicolas Sárközy, ENSz 

•Jobb kellene – de üzletnek se rossz! - NGO 

•Happy planet,  

•Footprint /etc.  

7 

Indikátorkutatás  



1. Tisztább termelés 

2. Energiaracionalizálás 

3. Öko-hatékonyság 

4. Környezetbarát termékek 

5. Életciklus elemzés 

6. Környezeti 
termékcímkézés 

7. Környezeti 
teljesítményértékelés 

8. Környezetbarát irodák 

9. Környezeti jelentések 

10. ISO 14001, EMAS 

11. CO2 semlegesítés 

12. Magatartási irányelvek (pl. 
Global Compact) 

13. SA 8000 

14. OHSAS 18001 

15. AA 1000 

16. ISO 26000? 

17. GRI 

18. Címkézés (méltányos 
kereskedelem, fenntartható 
erdőgazdálkodás) 

19. SRI (társadalmilag felelős 
befektetés) 
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Környezeti teljesítmény indikátorok 
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Életciklus szemléleten alapuló indikátorok 
• A szolgáltatási egységhez használt anyagmennyiség (Material Input 

per Service Unit, MPS) –kg-ban mért anyagmennyiség, 

anyagintenzitásának változása, nem foglalkozik a környezeti 

hatásokkal 

• Anyagáram analízis (Material Flow Analyses, MFA)   - 

anyagmérleg 

• Gazdasági ráfordítások és eredmények analízise (Economic Input 

/ output Anylysis, EIO)  csak az anyagok gazdasági értékét méri  

• Teljes költség elemzés (Total Cost Assesment, TCA)  - a termék 

életciklusa során felmerülő költségeket számolja a módszer 

• Költség – haszon elemzés (Cost – Benefit Anyalysis,CBA) - 

gazdasági értékeket rendel a szociális és környezeti hatásokhoz  

Elsősorban korlátozott erőforrások esetén alkalmazzák. 

• Termodinamikai ráfordítások és hozamok analízise 

(Thermodynamic Input / Output Analysis, TIOA ) – a módszer a 

vizsgált folyamatok energetikai jellemzőit elemzi.  

• Környezeti Hatásvizsgálat ( Environmental Impact Assessment, 

EIA) –beruházások jövőbeni környezeti hatásait vizsgálja 
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Életciklus szemléleten alapuló indikátorok 

• Életciklus elemzés  

• Ökológiai lábnyom 

• Karbon lábnyom 
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Eltartó képesség 

Megújuló  

és nem-megújuló  

források és nyelők 
(anyagmennyiség) 

Népesség 
(egyedek száma, fő) 

Fogyasztás 
(anyag/fő) 

 

Termelés 
(nyersanyag+hulladék/termék) 

 

Idő 
(év) 

 



 

 

1900 2100 2002 2050 

Ha így folytatjuk a termelést és 
fogyasztást ….  

Based on "Beyond the Limits", D.H. Meadows, D. L. Meadows, and J. Randers 
1992; Chelsea Green Publishing, White River Junction VT. 
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LCA / CFT / EFT összehasonlító tábla 

  életciklus elemzés 

/ LCA - 

karbon lábnyom / 

CFT 

ökológiai lábnyom 

/ EFT 

figyelembe vett 

környezeti 

szempont 

emissziók emissziók  terület használatban 

kifejezett 

környezeti hatás  

A felmérés 

részterületei 

      

klímaváltozás + + + 

savasodás +     

földterület 

használat változása 

+   ++ 

eutrofizációs 

potenciál 

+     
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LCA / CFT / EFT összehasonlító tábla 
LCA  CFT EFT 

üvegházhatás +     

energiaigény + + + 

anyaghasználat +     

nemzetközi 

szabványok 

      

ISO + +   

más szabványok  CAN/CSA-Z760 

(Cnd) 

PAS 2050 (UK)  Global Footprint 

Network 
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LCA / CFT / EFT összehasonlító tábla 

LCA - CFT EFT 

speciális szoftver 

szükségessége  

+ + + 

egyszerűsített 

módszer 

elfogadható-e  

  + ? 

minden típusú 

hulladékra 

alkalmazható-e 

+ + ahol ÜHG 

emisszió van 

+ 

a teljes életciklusra 

vonatkoztatható-e  

+ + ? 

adatbázis szükséglet emissziónként csak ÜHG 

emisszióra 

földhasználatra 
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LCA / CFT / EFT összehasonlító tábla 
LCA  CFT EFT 

érdekelt felek 

véleménye 

megbízhatóbb szélesebb körben 

elfogadottabb, 

megbízhatóbbnak 

tekintett  

népszerű, a 

koncepciót a nem 

szakember 

érdeklődök is értik 

szükséges-e 

bonyolult szoftver 

és szaktudás? 

+ ha LCA szoftver 

alkalmazására 

sorkerül 

+ 

mióta alkalmazzák, 

mint módszert 

1980-as évek 90-es évek 1990 
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CFP alkalmazási példa; HKI 

 

 

 

 

Hulladékhierarchia  

/elsőbbségi sorrend/ hulladék megelőzésre - gazdálkodásra 

a) megelőzés; 

b) újrahasználatra való előkészítés; 

c) újrafeldolgozás; 

d) egyéb hasznosítás (például energetikai hasznosítás);  

e) ártalmatlanítás 
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CFP alkalmazási példa /folyt/; HKI 

 a legjobb általános környezeti eredményt hozzák 

 

 Ez az egyes hulladékáramok esetében megkövetelheti a 

hierarchiától való eltérést, amennyiben ezt indokolja az 

ilyen hulladék keletkezése és az azzal való gazdálkodás 

által gyakorolt általános hatásokra vonatkozó életciklus-

szemlélet. 

 

 A tagállamok figyelembe veszik az elővigyázatosságra és a 

fenntarthatóságra, a műszaki megvalósíthatóságra és a 

gazdasági életképességre, az erőforrások védelmére 

vonatkozó általános környezetvédelmi elveket, valamint az 

általános környezeti, emberi egészségügyi, gazdasági és 

társadalmi hatásokat.  

 5 + 4 ; legjobb általános környezeti eredmény 
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CFP alkalmazási példa /folyt/; HKI 

 a legjobb általános környezeti eredményt hozzák 

 

 Ez az egyes hulladékáramok esetében megkövetelheti a 

hierarchiától való eltérést, amennyiben ezt indokolja az 

ilyen hulladék keletkezése és az azzal való gazdálkodás 

által gyakorolt általános hatásokra vonatkozó életciklus-

szemlélet. 

 

 A tagállamok figyelembe veszik az elővigyázatosságra és a 

fenntarthatóságra, a műszaki megvalósíthatóságra és a 

gazdasági életképességre, az erőforrások védelmére 

vonatkozó általános környezetvédelmi elveket, valamint az 

általános környezeti, emberi egészségügyi, gazdasági és 

társadalmi hatásokat.  

 5 + 4 ; legjobb általános környezeti eredmény 
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CFP alkalmazási példa /folyt/; HKI 

 

Pl; gumi őrlemény hasznosítása, ha van 3 út? 
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