
Mi várható a folytatásban?



Alternatív indikátorok –

jólléti indexek

1. ISEW = Fenntartható Gazdasági Jólét Mutatója

GNP – elosztási egyenlőtlenségek, természeti károk

2. GPI = Valódi Haladási Mutató

term. és társ. tőke kimerülése, jövedelemelosztás

3. HPI = Boldog Bolygó Mutató

élet-elégedettség, várható életkor, öko-lábnyom

4. HDI = Emberi Fejlődés Mutató

születéskor várható élettartam, iskolázottság, GDP

5. Ökológiai lábnyom

fogyasztáshoz szükséges termékeny földterület



Ökológiai lábnyom (ÖL)

Adott embercsoport összes fogyasztásának és 

hulladék kibocsátásának földigényeit összegezzük, 

az adott népesség ökológiai lábnyomát kapjuk.

Biológiailag termékeny földterület.

Kifejezhetők ugyanazon egységben: globális hektár 

[gha] (világátlag termelékenységű föld terület)

Az ökolábnyom részei a világ bármely táján lehetnek.

Az ökolábnyom mérete nem állandó (technika, 

fogyasztás).
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Ökológiai lábnyom és a Túllövés

120-szoros különbség a leggazdagabbak 

és a legszegényebbek között

1,8 

(gha/fő)

Lábnyom 

(gha/fő)
Ha mindenki így élne …

http://candobetter.org
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Bruttó hazai boldogság (GNH)

Bhutánban (Himalája, 828.000)

Négy oszlopa:

– Fenntartható gazdasági fejlődés

–A környezet megőrzése

–Nemzeti kultúra támogatása

– Jó kormányzás



Bruttó hazai boldogság (GNH)

A költségvetés negyede: iskolákra + 
egészségügy

Mutatók:

–Várható életkor: (1948) 48 → 66 év

–Gyerekhalandóság: 142 → 61 (1000 fő)

– Írástudók: 23% → 54%

–45%-os GDP növekedés az utóbbi 
években (645 millió $)



Akadályok

• Tanult tehetetlenség.

• Korlátozott racionalitás.

• Milyen struktúrában szocializálódtunk?

Kognitív gát: amikor olyan információval 
kerülünk szembe, ami nem illeszkedik a saját 

(előre megalkotott)  belső struktúránkba, 

tagadunk, hitetlenkedünk, átértelmezzük, 

vagy elfelejtjük az információt.

(Wexler, 2006).



Információk, tudás, attitűd, 

és tettek!



Életciklus elemzés – mire jó?

 Termék vagy 

szolgáltatás 

környezetre 

gyakorolt hatása

Mikor lehet jó?

Mi a jelentősége?

 DE PL.: Gazdasági 

életciklus elemzés 

– teljes életciklus 

költségelemzés!

Mikor lehet jó?

Mi a jelentősége?



Életciklus elemzés –

termékek

Mi a termék hatása?

Milyen hatásra vagyunk kíváncsiak?

Milyen információkat tudunk beszerezni?

1. Miből készül?

2. Hogyan készül?

3. Szállítás/raktározás?

4. Használat?

5. Megsemmisítés?



LCA számítási szempontok

 Elméletileg a rendszerhatárok a Földtől 

(kitermelés) indulnak, és ugyanide térnek 

vissza (deponánás)

 Egy termékre vagy szolgáltatásra 

vonatkozik

 A hatást az “elszenvedőnél” értékeljük

 Az anyagot követjük nyomon

 Az időtényező állandó

 Elég bonyolult, tehát ...



LCA számítási szempontok

 Elméletileg a rendszerhatárok a Földtől 

(kitermelés) indulnak, de megállunk a 

kibocsátásoknál

 Egy termékre vagy szolgáltatásra 

vonatkozik

 A hatáspotenciálokat összesítjük (pl. 

CO2e)

 Az anyagot követjük nyomon

 Az időtényező állandó



Az LCA lényege (I/O analízis)
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Anyagok

Folyamat 

(termék vagy 
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LCA lépések Anyagvál
asztás

Energiafel
használás

Szilárd
hulladék

Folyékony
hulladék

Gáznemű

szennyező
k

Kitermelés és 
nyersanyag

Gyártás

Szállítás

Használat

Felújítás, 

újraha-

sznosítás, 

ártalmat-
anítás

Mit veszünk számításba?



Mire is jó az LCA

https://cen.acs.org/articles/92/i37/Breaking-Plastic-Bag-Habit.html



Mire is jó az LCA



Költség életciklus...

https://www.buyacar.co.uk/cars/economical-cars/electric-cars/650/cost-of-running-an-electric-car









Mi mindenre jó az LCA





Életciklus elemzés akadályok I.



Köszönöm a figyelmet

Besenyei Mónika

besenyeimonika@gmail.com


