
ÖKOLÁBNYOM

Készítette:  Ú Orsolya 6.b



MI IS AZ  AZ ÖKOLÁBNYOM?

• Az ökológiai lábnyom megmutatja, hogy a populáció bizonyos részének (ami lehet egy ember, 

vagy egy egész ország is) mennyi ivóvízre, termőföldre, és tengervízre van szüksége ahhoz, hogy 

önmagát el- és fenntartsa.

• Az ökológiai lábnyom kiszámítható egyes emberekre, csoportokra, régiókra, akár országokra is. 

Ez a mérőszám megmutatja, hogy milyen mértékben használjuk ki a Föld erőforrásait, és irányt ad a 

kormányoknak, környezetvédőknek. Emellett gazdaságosabb életvitelre igyekszik a lakosságot 

rábírni.



MAGYARORSZÁG 
ÖKOLÁBNYOMA

• Napjainkban a világ népességének többsége 

olyan országokban él, ahol több erőforrást 

használnak fel, mint amennyit az ökoszisztémák 

meg tudnak újítani.

• Hazánk esetében a legnagyobb 

környezetterhelést az energiafogyasztás jelenti, 

mivel annak döntő részét fosszilis 

energiahordozók biztosítják. Ez teszi ki az ország 

ökológiai lábnyomának közel kétharmadát. Elég 

nagy részt foglal el továbbá az élelmezés 

(mezőgazdaság), amely az ország lábnyomának 

egyötödéért felelős. Ennek legfőbb oka a 

haszonállatok tartása, mivel számukra jelentős 

legelő- és gabonaterületet kell biztosítani.



MEGMENTJÜK A FÖLDET  VAGY NEM?



AZ ÉN FOGADALMAIM: ÚJRAHASZNOSÍTÁS, 
SPÓROLÁS AZ ÁRAMMAL





VIGYÁZZUNK A FÖLDRE 
KÖZÖSEN!



Hogyan csökkenthető 

az ökolábnyomunk?

Klímabarát 

fogadalmaink



Bármit teszünk, ahhoz földre és vízre van szükségünk. Ezen 
területek erőforrásainak összességét nevezzük ökológiai 
lábnyomnak. Ez a mennyiség országra, városra, családra, de akár 
egyénre is lebontható. Jelenleg kimondhatjuk, hogy a magyarok úgy 
élnek, mintha 2,3 Föld állna rendelkezésünkre. Bolygónk megóvása 
és egyben saját jövőnk biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy 
megismerjük Földünkre gyakorolt hatásunkat, és fenntartható 
életmód kialakítására törekedjünk. 









Számos környezetszennyező tevékenységet – mikroműanyagokat, vizekbe 
juttatott mérgező anyagokat vagy kihalás szélére sodort fajokat – nehéz lenne 
területben kifejezni. Ezért az ökológiai lábnyom sem ad teljes és pontos képet 
életmódunk összes káros környezeti hatásáról, mégis az egyik legjobb 
mérőszám, amelyet eddig a tudósok kitaláltak arra, hogy egyetlen számba 
sikerüljön belepréselni az emberiség Földre gyakorol hatásait.
A hat tényezőből tevődik össze tehát egy ember ökolábnyoma. Hogy tudd, Te 
pontosan mennyit fogyasztasz, és hogyan tudod csökkenteni, töltsd le a WWF 
Léptem applikációját, amibe a mindezt egyszerű formába sűrítve nyújtanak 
Neked segítséget!







A lábnyomszámítás egyszerű matematikai műveletekkel elvégezhető, hiszen az adott 
fogyasztási jószágra kiszámított ökológiai lábnyomot kell beszorozni az elfogyasztott 
mennyiséggel, majd összeadni a fogyasztási javakra jutó lábnyomokat. Ugyanakkor 
könnyen belátható, hogy ez a gyakorlatban korántsem ilyen egyszerű feladat. Egy 
termékkategórián belül is nagy különbség lehet egy termék lábnyomában. Például 1 liter 
tejet elfogyaszthatunk egy tanyán, közvetlenül a kézi fejés után is. Ez esetben az 1 liter tej 
lábnyoma a szarvasmarhának biztosított legelő és kaszáló, illetve az emésztése során 
felszabaduló metán 1 liter tejre jutó lábnyomára korlátozódik. Azonban ha egy áruház 
polcáról emeljük le a literes tejünket, akkor számolnunk kell a tejüzem, a szállítás, a 
raktározás energiafogyasztásával, és a csomagolás lábnyomával és így tovább. Egy 
termékfajtához is sokféle lábnyom tartozhat, és ma már olyan sokfajta terméket 
fogyasztunk, hogy nem várhatjuk el a használótól sem, hogy minden vásárlását precízen 
rögzítse. Ráadásul az elfogyasztott mennyiség kiszámítása sem mindig teljesen egyértelmű. 
Például, ha egyedül utazunk egy villamoson, akkor a villamos összes energiafogyasztására 
jutó lábnyom ránk hárul, ha viszont alig férünk fel a villamosra, a lábnyomot szét tudjuk 
osztani a sok utas között. Emiatt mindenképpen egyszerűsítésekre, becslésekre és 
átlagolásokra van szükség.



Ökolábnyom országonként:





Hogyan csökkenthető az ökolábnyomunk?

Min változtathatunk?



Tippek:
• Ha nem töltöd a telefont, húzd ki a 

zsinórt!



• Shoppingolj tudatosan!



• Ne dobd ki a pizzás dobozt! Hasznosítsd újra!
A modern ember szokványos magatartása, hogy, amit már nem 
használ, azonnal a kukába dobja, pedig rengeteg szemétnek titulált 
dologból tudnánk hasznos vagy éppen szép tárgyakat készíteni. Ott 
vannak például a pillanatok alatt felgyülemlő WC papírgurigák, az 
elhasznált gyufaszálak, kávékapszulák, stb.  Bármelyik dobozból 
gyárthatunk képkeret, mappát vagy dossziét, de belevághattunk 
nagyobb szabású tervekbe is, mint például szekrény, asztal vagy 
szék. Számos képet és videót találunk a neten a néhai 
“szabásmintákról”, de persze mi is kitalálhatunk új ötleteket, határ a 
csillagos ég…



• „Szemetelj” szelektíven!

• Ne használd feleslegesen a fűtést/légkondit!

• Takarékoskodj a vízzel!



• Felesleges technikai berendezések…

Egy újabb szuper technikai berendezés bevásárlása előtt érdemes elgondolkozni, 
hogy valóban szükségünk van-e az adott tárgyra. Fogjuk-e használni napi szinten, 
vagy a szekrény mélyén porosodik majd, mint az a sok egyéb csodadarab – a 
kenyérdagasztótól kezdve, a kávépörkölőn át, az elektromos fóliahegesztőig stb. 
Ezek előállításhoz ugyanis olyan anyagokat használnak fel, amelyek gyakran 
környezetkárósítóak.



• Főzz energiatakarékosan!

• Figyelj az élelmiszerek származási 
helyére!



• Zöldebb közlekedés!

• Ne pazarold a villanyt!



• Ne halmozd fel a PET-palackokat!

• Vigyél szatyrot a bevásárláshoz!

• Ne használj túl sok papírt!



• Hanyagold az előre csomagolt élelmiszereket!

• Hasznosítsd újra az életmaradékot!



• Madárbarát kert, permetezés helyett…



Klímabarát fogadalmaink:





A plakátot készítette: Polacsek Kitti és Varga lászló





• Vállalom, hogy figyelek otthonunkban az áramfogyasztásra. Lekapcsolom a 
feleslegesen  égő villanyokat.

• Takarékoskodom az ivóvízzel. Tisztálkodáshoz előnyben részesítem a zuhanyozást a 
kádban fürdés helyett.

• Mosogatás során figyelek a víz mennyiségére. A mosogatógép takarékosabb!
• Kevesebb hulladékot termelek. 
• Petpalackos üdítők helyett kulacsban hozom az iskolába az italom.
• A szemetet szelektív gyűjtöm.
• A hulladékot megpróbálom újrahasznosítani: pl. ajándékot, disztárgyat készítek 

műanyagokból.
• Kevesebb előrecsomagolt készételt, chipszet, több otthon készített ételt eszem. 
• Tízóraira is szendvicset, zöldséget, gyümölcsöt hozok.
• Igyekszem hazai, helyi élelmiszereket fogyasztani.
• Közlekedés során előnyben részesítem a tömegközlekedést az autóval szemben.
• Hétvégén inkább túrázós,kerékpározós programot tervezek.
• Feleslegesen nem vásárolok. Csak azt veszem meg, amire tényleg szükségem van.
• Vigyázok az értékeimre, megbecsülöm őket. Csak azért nem szerzek be újabb 

tárgyakat, ruhaneműket, mert divatosabbak a réginél. 
• A még használható, de általam kinőtt ruhadarabjaimat eljuttatom a rászorulóknak.



Megvalósult  vállalásaink:

Újrahasznosítás: elhasznált kávészűrőkből 
állatfigurákat készítettünk.



Kávékapszula babák





A diát készítette: Újvári Orsolya 



Zuhanyzom a kádban fürdés helyett. 

Kevesebb vizet fogyasztok.

Polacsek Kitti
Rajtik Sándor Barnabás
Szabolcsi Tamás
Szopkó Noémi Dorka
Tihanyi Dalma Viktória
Tiszai Balázs
Tóth Milán
Tunyogi-Andersen Bendegúz
Újvári Orsolya
Varga László Rajmund
Varga Levente Zsolt
Viniczai Dante
Zámbori Zétény
Zorkóczy Barnabás

Abdul Semivel
Bartusek Ádám Mihály
Csikós Barnabás
Dinh Nhat Anh
Ertel Ákos
Hao Bohan
Horváth Zsófia Emma
Hrivnák-Jamrik Dániel
Juhász Benedek Dávid
Kovács Barnabás
Molnár Lili Nóra
Nagy Vendel
Pap Dávid



Nem égetem a villanyt feleslegesen. 
Figyelek az áramfogyasztásra:

Abdul Semivel
Bartusek Ádám Mihály
Csikós Barnabás
Dinh Nhat Anh
Ertel Ákos
Hao Bohan
Horváth Zsófia Emma
Hrivnák-Jamrik Dániel
Juhász Benedek Dávid
Kovács Barnabás
Molnár Lili Nóra
Nagy Vendel
Pap Dávid

Polacsek Kitti
Rajtik Sándor Barnabás
Szabolcsi Tamás
Szopkó Noémi Dorka
Tihanyi Dalma Viktória
Tiszai Balázs
Tóth Milán
Tunyogi-Andersen Bendegúz
Újvári Orsolya
Varga László Rajmund
Varga Levente Zsolt
Viniczai Dante
Zámbori Zétény
Zorkóczy Barnabás



Csak indokolt esetben használom az 
elektromos készülékeket. Figyelek rá, 
hogy kikapcsoljam őket használat után. 
Törekszem arra, hogy energiatakarékos 
termékeket használjunk.



További megvalósult  fogadalmainkat 
felragasztottuk a faliújságunkra is.







Figyeltük a víz-, gáz-,       és a 
villanyáram fogyasztásának 
alakulását október hónapban:



Sikerült  csökkenteni a 
villanyszámlánkat:

Abdul Semivel
Dinh Nhat Anh
Horváth Zsófia Emma
Hrivnák-Jamrik Dániel
Molnár Lili Nóra
Nagy Vendel

Szabolcsi Tamás
Tiszai Balázs
Tóth Milán
Varga László Rajmund
Varga Levente Zsolt
Zorkóczy Barnabás



A gázfogyasztás 
csökkentése sikeres 
volt:
Polacsek Kitti
Rajtik Sándor Barnabás
Tihanyi Dalma Viktória
Tiszai Balázs
Tunyogi-Andersen Bendegúz
Újvári Orsolya
Varga Levente Zsolt
Viniczai Dante
Zorkóczy Barnabás

Bartusek Ádám Mihály
Csikós Barnabás
Ertel Ákos
Hao Bohan
Juhász Benedek Dávid
Kovács Barnabás
Molnár Lili Nóra
Pap Dávid



A hidegvíz és melegvíz
fogyasztásunkat hetente 
leolvastuk és erről diagramot 
készítettünk.

Rajtik Barnabás
Hrivnák-Jamrik Dániel



Készítette:  Rajtik Sándor Barnabás



Vigyázunk a földünkre, vigyázunk a jövőnkre!



Abdul Semivel
Bartusek Ádám Mihály
Csikós Barnabás
Dinh Nhat Anh
Ertel Ákos
Hao Bohan
Horváth Zsófia Emma
Hrivnák-Jamrik Dániel
Juhász Benedek Dávid
Kovács Barnabás
Molnár Lili Nóra
Nagy Vendel
Pap Dávid

Polacsek Kitti
Rajtik Sándor Barnabás
Szabolcsi Tamás
Szopkó Noémi Dorka
Tihanyi Dalma Viktória
Tiszai Balázs
Tóth Milán
Tunyogi-Andersen Bendegúz
Újvári Orsolya
Varga László Rajmund
Varga Levente Zsolt
Viniczai Dante
Zámbori Zétény
Zorkóczy Barnabás

6.b osztály

Osztályfőnök: Deli Csilla



Köszönjük a figyelmet!


