
 
Az ökológiai lábnyom megmutatja, hogy egy embernek, egy városnak vagy egy egész országnak, kontinensnek mennyi 
ivóvízre, termőföldre, és tengervízre van szüksége ahhoz, hogy önmagát el- és fenntartsa. Azt is beleszámítják, hogy 
eközben mennyi hulladék termelődik, és ennek a hulladéknak hány százalékát lehet újrahasznosítani. Az ökológiai 
lábnyom méretét az úgynevezett globális hektárokban adják meg. Ez megmutatja, hogy hulladéktermeléssel együtt egy 
bizonyos személy, város, ország vagy kontinens milyen mértékben "használja ki" a Földünket. 

A legnagyobb ökológiai lábnyommal rendelkező országok az Egyesült Államok, az Arab Emirátusok, illetve Kanada 
(mindannyian 9 hektár körüli értékkel bírnak). A három legkisebb Mozambik, Banglades, és Nepál (0, 5 körüli értékkel). 
Magyarország ökológiai lábnyoma 3,7 hektár átlagosan. 
A Földön minden emberre csak 1,8 hektár jutna, így a fenti számokat megnézve látható, hogy mennyire kihasználjuk a 
Földet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentős mértékű 
megváltozását jelenti. Az éghajlatváltozás jelensége napjainkban már 
megkérdőjelezhetetlen, és az is bizonyított, hogy a hőmérséklet emelkedését 
emberi tevékenység okozza. 
A globális átlaghőmérséklet több, mint 0,7 Celsius fokkal emelkedett a XX. 
század során. A probléma ott kezdődött, amikor a modern kori társadalom 
óriási mennyiségben kezdett gyárakat építeni és gépeket használni, erdőt 
irtani... Az emberiség felfedezte a fosszilis energiaforrásokban rejlő 
lehetőségeket. A szén, a kőolaj és a földgáz évmilliók alatt került a földbe, mi 

pedig néhány évtized leforgása alatt elégetjük őket, visszajuttatva őket a légkörbe. Az így felszabaduló üvegházhatású 
gázok hihetetlen pusztítást okoznak a bioszférának. Közel kétszáz éve zajlik a "dorbézolás", ami óriási 
népességrobbanással, az ipari termelés és mezőgazdaság elterjedésével járt. 
Ahhoz, hogy elkerüljük a mindannyiunkat fenyegető katasztrofális környezeti változásokat, alaposan át kell alakítanunk 
jelenlegi életmódunkat. Ez csak akkor történhet meg, ha gyökeres változások következnek be gondolkodásmódunkban. 

Az ökológiai lábnyom praktikus tanácsai segítenek, hogy mindennapi döntéseidben klímabarát megoldásokat válassz. 
Ha követed az útmutatásokat, akkor azon túl, hogy ezzel az egész társadalomnak jót teszel, a saját életed is 
egészségesebbé és egyszerűbbé válik. Életformád átalakításával közelebb kerülsz a természethez és embertársaidhoz. 



Látod a problémákat, de nem tudod, hogyan segíthetnél? 
Akkor tudd: 

 
A változtatás lehetősége a kezünkben van, álljon itt tehát pár jó 
példa, mit is tehetünk MI a környezetünkért, illetve Önmagunk 

boldogságáért. 



Egy kis alapterületű, barátságos kuckó, amelyet egyszerűen és környezettudatosan rendezel be, fontos 

eleme a klímabarát életmódnak. Magyarországon az üvegházgáz-kibocsátás egyharmada a 

háztartásokból származik. 

A téli zimankóban áldjuk a fűtést, amely meleget varázsol épületeinkbe. Fontos, hogy jó hatásfokú legyen 

a fűtési rendszerünk, és valóban az otthonunkat melegítsük, ne az utcát. 

Ne fűts jobban a szükségesnél! 21 fok már kellemes meleget ad a nappaliban, míg a hálószobában 

alacsonyabb hőmérséklet is megteszi. Vegyél fel előbb egy pulóvert, és takarózz vastagabb paplannal, 

ha fázol! Tartsd csukva a fűtött szobák ajtaját, és éjszakára, vagy ha nem vagy otthon, állítsd lejjebb a 

hőmérsékletet! A szellőztetés legjobb módja, ha letekered a fűtést, és rövid időre kitárod az ablakokat. 

Így a friss levegő gyorsan bejut, és a falak nem hűlnek le. A fűtőtestek mögé hőtükröt helyezhetsz el. 

(Barkácsboltban, építőanyag áruházban kapható.) 



Biztosan találkoztál már napelemmel működő kézi számológéppel. A kis napelem sokkal nagyobb 

testvére egy teljes háztartás, vagy egy egész épület áramellátásához is jelentős mértékben hozzá tud 

járulni. A napelemek közvetlenül alakítják át a fényt (az elektromágneses hullámot) villamos energiává. 

A nagyobb hatékonyság érdekében a tető déli oldalára célszerű felszerelni őket.  

A napkollektor a Nap hőenergiáját gyűjti össze a kertben, vagy a háztetőn elhelyezett berendezéssel. 

Elsősorban használati melegvizet állíthatunk elő vele, de fűtés rásegítésre is jól alkalmazható. A 

napkollektor a nap által sugárzott energiát gyűjti össze, és adja át a benne keringő folyadéknak, ami a 

háztetőről a melegvíztárolóba szállítja el a hőt. 

A tiszta víz nagy kincs, amellyel meg kell tanulnunk takarékosan bánni. Fürdés helyett legtöbbször elég 

egy gyors zuhanyozás. Tudod, hogy mi az a "matrózfürdő"? Miközben szappanozod magad, elzárod a 

vízcsapot. Fogmosás közben se folyasd a vizet!  

Mosáskor mindig rakd tele a mosógép dobját! Spórolhatsz a mosáson, ha alacsony 

hőmérsékleten mosol, és elhagyod az előmosást.  

Még egy érdekes trükk: ha homokkal teli palackot teszel a WC-tartályba, kevesebb víz folyik le az 

öblítések során. 



 
Van kertetek? Érdemes kialakítani benne esővíztározót, hisz a csapadék összegyűjtésével kiváltható a 

kert öntözéséhez szükséges vízmennyiség jelentős része. Így a vízszámla is csökkenthető. Jó móka a 

kerti zuhanyozás. Egy napos helyre felállított, fekete színű víztartály kellemes meleg vizet biztosít 

egész nyáron át, így csökkenthető a melegítéshez szükséges energia. 

Van kertetek? Érdemes kialakítani benne esővíztározót, hisz a csapadék összegyűjtésével kiváltható a 

kert öntözéséhez szükséges vízmennyiség jelentős része. Így a vízszámla is csökkenthető. Jó móka a kerti 

zuhanyozás. Egy napos helyre felállított, fekete színű víztartály kellemes meleg vizet biztosít egész 

nyáron át, így csökkenthető a melegítéshez szükséges energia. 

A megfelelően szigetelt ajtók, ablakok és falak csökkentik a fűtésszámlát.  

Környezettudatos megoldás házfelújításnál a használt alapanyagok használata: 

bontott vagy építkezésből kimaradt építőanyagok használata. 

 



Ha kevesebb húst és tejterméket fogyasztasz, azzal jót teszel a klíma megőrzésének. Ez nem azt jelenti, 

hogy teljesen vegetáriánussá kell válnod. Elég, ha mértéket tartasz. Dédnagyszüleink is többnyire 

hetente egyszer-kétszer fogyasztottak húst, leginkább a vasárnapi ebédhez. 

Fedezd fel a húsmentes konyhát, talán meg fogsz lepődni, milyen ízletes és tápláló lehet! 

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint az állattenyésztés felelős az összes 

üvegházhatást okozó gáz kibocsátásának 18%-áért. A műtrágya-előállítás rengeteg energiát igényel. A 

legelők és szójaültetvények létrehozásáért kivágják az esőerdőket, a marhatrágyából pedig óriási 

mennyiségű, üvegházhatást növelő metángáz szabadul fel. 



 
Mirelit helyett válassz friss idénytermékeket! Ezeket nem kell annyit csomagolni, szállítani, és a 

fagyasztásra sem pazarlódik energia. 

Nem is beszélve arról, hogy a friss sokkal táplálóbb és egészségesebb a szervezetednek. A 

nyers ételek hívei azt vallják, hogy felesleges a sok sütés-főzés, mert ezekkel a kémiai 

folyamatokkal elvész a táplálékból az életerő és a vitamin. Fogyassz hát minél több nyers 

zöldségekből készített salátát, kényeztesd magad friss gyümölcsökkel! 

Keresd a magyar termékeket, részesítsd előnyben a minél közelebbről érkező táplálékot! 

Miért olyan fontos, hogy mennyit utazik, amit megeszünk? Nagyon sok élelmiszer 

bejárja a fél világot: kamionok, hajók, vonatok vagy repülők szállítják. A szállítóeszközök 

energiát használnak, és temérdek szennyező anyagot bocsátanak ki a levegőbe. Minél 

közelebbről érkezik valami az asztalunkra, az annál jobb egészségünknek és a 

környezetnek is. 



A közlekedés az egyetlen szektor, amelyben az európai országok még mindig növelik a klímaváltozáshoz 

való hozzájárulásukat. Ezen tehát sürgősen változtatnunk kell! 

Alakíts ki olyan életet, amely nem épül a napi szintű autóhasználatra! Ennél is jobb, ha 

egyáltalán nincs saját járgányod. Ha mindenképpen autóval kell munkába vagy hosszabb 

útra mennetek, fogjatok össze a közeledben lakó munkatársakkal, ismerősökkel, és 

menjetek többen egy kocsival! A telekocsi-honlapokon felajánlhatsz szabad helyet az 

autóban, vagy te is kereshetsz magadnak egy adott úticélhoz. www.oszkar.com www.elviszem.com 

A telekocsizás nem csak környezetkímélő és gazdaságos, hanem szórakoztató is. Ki tudja, kivel barátkozol 

így össze?  

A motoros járművek a légszennyezés egyik vezető okozói a fosszilis üzemanyag égetése révén. A 

széndioxid-kibocsátás negyedéért a személyi közlekedés a felelős. Már az autók előállításához annyi 

energia és alapanyag szükséges, hogy egyes becslések szerint ez több szennyezéssel jár, mint amit az 

autó használata jelent később. Egyetlenegy gépjármű legyártásához 400 000 liter víz szükséges. 

http://www.oszkar.com/
http://www.elviszem.com/


A gyaloglás edzésben tart, és nem veszélyezteti az éghajlatot. Szerencsés vagy, ha gyalogszerrel is 

megközelítheted úticéljaid, élj hát ezzel a lehetőséggel minél gyakrabban! 

A fenntartható mobilitás elmélete szerint a lényeg nem a közlekedési módok megválasztásában rejlik. 

Sokkal inkább abban, hogy kell-e utaznunk egyáltalán. Egy klímabarát városban kicsik a távolságok, és jól 

érzik magukat a gyalogosok. Széles járdák, parkok és terek, a lakóhelyek közelében iskola, óvoda, 

munkahely, vásárlási és szórakozási lehetőség... ilyen városokat volna jó kialakítani! 

A kerékpár csendes, tiszta közlekedési eszköz, ami jó kondiban tart. A Greenpeace számításai szerint ha 

kiszállsz az autóból, és kerékpárral mész a munkába, iskolába, évi fél tonnával kevesebb CO2-ot bocsátasz 

ki a levegőbe. Használj ki minden alkalmat a bicajozásra: tekerj a suliba, használd vásárláskor, és akkor 

is, ha kikapcsolódsz! Az utóbbi években divatba jött a bringázás, és országszerte egyre több a kerékpáros 

fejlesztés. Nyaralásodat is töltheted két keréken. Csatlakozz az Ecotopia kerékpártúrához, fedezd fel egy 

vándorló törzs életmódját! A csapat minden évben átszeli Európát valamilyen érdekes útvonalon. 

(www.ecotopiabiketour.net) A Magyar Kerékpárosklub honlapján sok hasznos információt megtalálsz: 

www.kerekparosklub.hu További izgalmas kerékpáros kezdeményezések: Roncsbringa - új bringát régi 

darabokból: roncsbringa.blog.hu/ 

http://www.ecotopiabiketour.net/
http://www.kerekparosklub.hu/


A buszok, villamosok és vonatok sok-sok embernek nyújtanak közlekedési lehetőséget, ezáltal jóval 

energiahatékonyabbak és tisztábbak, mint az "egocentrikus" gépjárművek, amelyekben igencsak limitált 

a férőhely. 

Ha autó helyett a tömegközlekedést választjuk, kevesebb autó lesz az úton, csökken a 

CO2 kibocsátás, kevesebb lesz a közlekedési dugó. A forgalom folyamatossá válásával 

mérséklődik a levegő- és zajszennyezés, így a városok élhetőbbé, egészségesebbé 

válhatnak. 

A Levegő Munkacsoport szerint Budapesten jelenleg több gépjármű közlekedik, mint amennyit egy 

élhető város elbír. Ma tízszer több asztmás beteg él Budapesten, mint huszonöt évvel ezelőtt, 

tüdőrákban pedig háromszor annyian szenvednek. Ráadásul a budapestiek több mint 80 százaléka nem 

használ személygépkocsit a mindennapjaiban, mégis mindenki szenved a hatásaitól.  

Ha külföldre utazol, akkor is részesítsd előnyben a vonatozást vagy a buszozást! Csak akkor 

repülj, ha nagyon muszáj! A légi közlekedés ugyanis az egyik legnagyobb klímagyilkos. 

 

 



Takarékoskodj a pénzzel és az erőforrásokkal! Ne vásárolj feleslegesen! 

A napjainkban uralkodó fogyasztói életstílus nem fenntartható. Erre az életstílusra nagymértékű 

húsfogyasztás, repülőzés és autózás, vásárlás és szemetelés jellemző, és bizony Magyarország 

lakosságának nagy része is így vagy úgy, de pazarlóan él. Négy Földre lenne szükségünk, ha a napjainkban 

népszerűnek mondható fogyasztói életstílust a bolygón élő összes emberre kiterjesztenénk. A globális 

felmelegedés elkerülésének és a tiszta ivóvíz megőrzésének érdekében mondj le mindarról, amire 

valójában nincs is szükséged! A pénzeddel szavazol. A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit 

támogatsz, mit nem. Nem kell támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, a buta, káros és 

felesleges dolgok tömeges gyártását. Gondold meg kétszer, mire adod ki a pénzed! 

Válassz energiatakarékosat! Gondold meg kétszer, mielőtt beruházol egy háztartási gépbe: 

tényleg szükséged van rá? Vagy ez is csak egy felesleges tárgy lesz, amit kerülgetni kell? Ha 

valami új gépet veszel, akkor válassz hosszú életű, könnyen javítható, részelemeiben 

cserélhető, természetes és újrahasznosítható anyagból készült helyi termékeket! 



Keresd azokat a termékeket, melyeken az "energiatakarékos" megjelölés szerepel. Ha lecseréled a régi, 

elromlott háztartási berendezéseidet, ellenőrizd az új gépek energiafogyasztását az energiacímkén, még 

megvétel előtt! Csak a leginkább energiatakarékos, A+ vagy A++ kategóriás berendezéseket vedd meg! 

Néhány ügyes fogás segíthet az energia-megtakarításban! Például a hűtőszekrény ésszerű 

használatában. Állítsd a hűtődet hűvös helyre, sose a tűzhely közelébe vagy a napra! A legideálisabb hely 

egy fűtetlen kamra. Olvaszd le rendszeresen! A hűtőszekrények és 

mélyhűtők több energiát fogyasztanak, ha bejegesednek. Télen 

üzemen kívül is helyezheted a készüléket, ha van megfelelően hideg helyed 

az élelmiszer tárolására. 

Áramtalaníts elosztóval! Viccesen szólva, a leginkább klímabarát energia a 

"negawatt", azaz az olyan energia, amit meg sem kell termelni. Kerüld az olyan 

divatos, ámde felesleges háztartási elektromos eszközök használatát, mint a 

morzsaporszívó, elektromos kés, citromfacsaró, zöldségaprító, garázsajtó nyító! 

A kis piros fénnyel virító készenléti állapotban levő berendezések is sokat fogyasztanak. A hifi 

berendezések, tévékészülékek, dvd lejátszók, számítógépek és tartozékaik sokszor feleslegesen vannak 

"félig bekapcsolva". A Greenpeace adatai szerint ennek költsége egy átlagos háztartás esetében akár évi 

20 000 Ft is lehet. 



Használj több dugaszolóaljzatos, saját kapcsolóval rendelkező hosszabbítót! Sok kicsi sokra megy: egy-

egy ország készenléti üzemmódban lévő készülékei akár több erőmű által megtermelt áramot is 

elfogyasztanak. Ezért amikor teljesen kikapcsolod például a számítógéped, áramtalaníts! Erre 

legkényelmesebb és legegyszerűbb megoldás a billenőkapcsolós elosztó, így egy mozdulattal 

áramtalaníthatod a számítógéped és az összes tartozékát. 

Használat után ne felejtsd el kihúzni a mobiltelefon, mp3 lejátszó, fényképezőgép töltőjét, mert ez akkor 

is energiát fogyaszt, ha nem tölt semmit. Talán megfigyelted már, hogy átmelegszik, ha a konnektorban 

felejted. 

Használj szárítókötelet! A szárítógépek energiafalók, ezért érdemesebb teregetni. Ha egy négyfős 

háztartás a szárítógép használata helyett a teregetést választja, évente akár 480 kilowattórát, azaz cirka 

300 kg CO2 kibocsátást takaríthat meg. 



A hulladékokkal kapcsolatban a fő célod az legyen, hogy elérd: minél kevesebb dolog 

legyen, amit ki kell dobnod. Vagyis a boltban hallgass a tényleges szükségleteidre és nem 

a reklámokra, eleve ne vegyél agyoncsomagolt holmit, olyan árut keress, ami 

környezetbarát módon készült, ha valami elromlott, javítsd meg, ha valami feleslegessé 

vált, ajándékozd el. 

A tárgyainkat olyan sokszor, olyan sokan és olyan hosszú ideig használjuk, amennyire csak lehet. Ez az 

igazi hulladék-megelőzés. 

Hazánkban a háztartási hulladék harmadát szerves anyag teszi ki, amely 

komposztálással újrahasznosulhatna. Mi a komposzt? Komposztnak azt a földszerű 

anyagot hívják, amely növényi maradványokból "készül", mikroorganizmusok, gombák 

és más talajlakó élőlények tevékenységének hatására jön létre. Komposztálás során a 

természet körfolyamataiba jut vissza az ételmaradékunk. 



A komposztálás a társasházak udvarán is megoldható. Ma már sokféle méretű, formájú komposztáló 

edényt be lehet szerezni, illetve te magad is készíthetsz komposztládát. Az így előállított szerves anyag a 

cserepes növények földjéhez adva kiváló tápanyagként szolgál. A növényeknek a komposzt a legjobb 

koszt!  

 

 


