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KÖZSZOLGÁLAT – FENNTARTHATÓSÁG 
– LOGISZTIKA  

EGY EGYETEMI KUTATÓMŰHELY EREDMÉNYEI, TANULSÁGAI 

ÉS JÖVŐBENI TERVEI 2 

„Nekünk magunknak kell 
annak a változásnak lennünk, 
amit a világban látni akarunk.” 

(Mahatma Gandhi) 
Absztrakt 

A fenntartható fejlődés napjaink tudományának komplex, multidiszcip-
lináris területe. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) komoly 
előzményei vannak a vízbiztonság, illetve a klímaváltozás kutatásá-
nak. Ki kell fejleszteni azt a kutatási kapacitást, és felépíteni azt a 
nemzetközi partnerséget, amely alapján az NKE a fenntartható fejlő-
dés egyik elismert hazai felsőoktatási kutatóhelye lehet.  
Ennek szellemében Katonai Ökológiai Lábnyom Kutatóközpont 
(KÖLKK) (angol nevén Military Ecological Footprint Research Centre 
(MEFRC) kutatóműhely alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar bázisán a Katonai Logiszti-
kai Intézet kezdeményezése révén 2014 januárjában egy NKE egye-
temi rektori pályázat támogatásával.  
A neves bécsi egyetemmel (Wirtschaftsuniversität Wien – WU, Bécsi 
Közgazdaságtudományi Egyetem) már van aláírt kooperációs nyilat-
kozat, 2 riport és egy elektronikus könyv is elkészült, valamint egy 
konferenciát is tartottak.  
A távlati tervek között szerepel egy kiválósági központ létrehozása és 
működtetése, amiben nemzetközi kutatóhálózat működik majd közre. 

Kulcsszavak: fenntarthatóság, közszolgálat, logisztika, karbon-
lábnyom, kiválósági központ, nemzetközi kutatóhálózat 
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Bevezetés 

„Susan Murcott (Murcott 1997) 57 eltérő fenntarthatóság-definíciót 
gyűjtött össze 1979 és 1997 között készült publikációkból, és minden 
bizonnyal legalább még egyszer ennyi lenne összegyűjthető az azóta 
eltelt közel ugyanolyan hosszú időszakból is. E jelenség elsősorban 
arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes nagyon óvatosnak lenni bár-
miféle definíció átvételekor, mert szinte minden szerző saját értelme-
zést fűz a fenntarthatóság jelenségéhez, és ezek között a megállapí-
tások között nagyon sok a hiányos, egyoldalú, vagy éppen hibás, té-
ves, torz, a fenntarthatóság lényegét éppen elfedni, elkenni próbáló 
meghatározás.  

Érdemes ugyanakkor azt is világosan látni, hogy az egymásba 
ágyazott rendszerekre vonatkozó értelmezés miatt valóban többféle 
meghatározás is kialakítható a fenntarthatóságról. A szigorú, rend-
szerelvű és általánosítható kritériumok általában a külső rendszerrel, 
azaz az ökoszisztémával és a természeti erőforrásokkal való 
kapcsolatra fókuszálnak. Bármiféle emberi tevékenységre, folyamat-
ra (legyen az pl. energiatermelés vagy egy település működése, vagy 
éppen egy ország közigazgatási rendszere) egyformán igaz az, hogy 
csak akkor lehet fenntartható, ha tiszteletben tartja ezeket a külső 
feltételeket, azaz erőforrás-használata nem lépi túl ezen erőforrások 
újratermelődésének az ütemét, és kibocsátásai nem haladják meg a 
Föld hulladékfeldolgozó kapacitását.”3 Az ilyen outputok vagy emisz-
sziók mérésére szolgálnak a különböző fenntarthatósági indikátorok. 

1.1 Hazai indikátorok 

„Magyarországon az Országgyűlés 18/2013. (III. 28.) OGY határo-
zata rendelkezik a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról. A 
Keretstratégia négy erőforrást különböztet meg: emberi, társadalmi, 
természeti és gazdasági erőforrásokat. A stratégia megvalósulását 
vizsgáló végleges indikátorrendszer kiválasztása és véglegesítése 
jelenleg is tart.” A fenntartható fejlődés mérését szolgáló indikátorok 
változásainak nyomon követése alkalmas módszer a folyamatok ér-
tékelésére (Valkó, 2015). A tendenciák ismerete teszi lehetővé a dön-
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téshozók számára a stratégiai beavatkozásokat, és visszacsatolást 
jelent a már elvégzett feladatokról. A Központi Statisztikai Hivatal 
2007 óta kétévente jelenteti meg a fenntartható fejlődés indikátorait. 
A 2015-ös kiadvány 100 jelzőszámot közöl, 33 a környezet, 44 a tár-

sadalom, 23 pedig a gazdaság állapotát mutatja be.”
4
 

A 100 indikátor bemutatása egységes rendszerben történik, egy-
egy oldalon; valamennyi esetében a hazai trendet ismertető ábrával 
és a hazai mutató nemzetközi összevetésben elfoglalt helyének érzé-
keltetésével (1. ábra).  

1.2 Ökológiai lábnyom fogalma és használata 

„Az eredetileg másra kitalált eljárásoknak a fenntarthatóságra tör-
ténő alkalmazásával szemben, éppen a fenntarthatóság gondolatkö-
rére alapozva hozott létre egy újfajta mutatót az ökológiai lábnyom. 
Szemléletessége, viszonylagos egyszerűsége és alkalmazhatósága 
egyaránt kiemelt helyet biztosít számára a fenntarthatóság különböző 
mutatói között. Mathis Wackernagel és William Rees a kilencvenes 
évek elejétől fejlesztették ki azt az eljárást és fogalomrendszert, 
amely képes mérni és arányosítani a különböző tevékenységeknek 
a földi ökoszisztéma igénybevételére kifejtett hatását, majd pedig 
képes rangsorolni is az országokat ebből a szempontból. Az alábbi-
akban mindenekelőtt a szerzők első könyvére hivatkozunk 
(Wackernagel – Rees 1995), de ugyanilyen fontosak az általuk mű-
ködtetett Global Footprint Network (http://www.footprintnetwork.org/) 
honlapján évről évre megjelenő aktualizálások és frissített ország-
rangsorok is. (Global Footprint Network 2014) 

Az ökológiai lábnyom azt méri, hogy az emberi igények kielégítése 
milyen mértékben veszi igénybe a Föld ökoszisztémáját. Ezt az 
igényszintet összeveti a Földön rendelkezésre álló, újraképződő 
bioproduktummal, az ökológiai kapacitással. 

A hektárban mért ökológiai lábnyom azt a biológiailag termékeny 
földterületet és vízfelületet jeleníti meg, amely ahhoz szükséges, 
hogy a népesség által elfogyasztott források regenerálódjanak, és az 
ehhez tartozó hulladékmennyiség elnyelődjön. Így megállapítható, 
hogy például 2013-ban az emberiség éves fogyasztásának egy év 
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alatti újratermeléséhez 1,54 földgolyóra lenne szükség, azaz az em-
beriség már 54%-kal túllépi a fenntartható bolygóhasználat megen-
gedhető mértékét. 

 

1. ábra. Példa az egyes indikátorok bemutatására 
Forrás: Valkó G – Bóday P szerk. 2013 
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Az eljárás szemléletessége abban van, hogy a sokdimenziós em-
beri fogyasztás összetevőit (energia, nyersanyag, élelmiszer és bio-
massza, építőanyag, víz, hulladékemésztés, széndioxid-
semlegesítés) egyetlen dimenzióra, a szükséges földterületre konver-
tálja, és így összehasonlíthatóvá teszi. Ugyanakkor a földfelszínről 
nagyon könnyen képesek vagyunk belátni, hogy véges készletről van 
szó, adott mennyiséggel gazdálkodhatunk. 

Az egy főre eső lábnyom alkalmas arra, hogy érzékeltesse a kü-
lönböző emberek, csoportok vagy nemzetek életstílusát, fogyasztási 
mintáját; azt részben egymáshoz lehet hasonlítani, részben a Földön 
egy főre rendelkezésre álló átlagos területhez, – de ugyanígy az adott 
országban rendelkezésre álló területhez is.”5 

1.3 Szénlábnyom vagy karbonlábnyom és víznyom 

„Az ökológiai lábnyom azt példázza, hogy meglévő statisztikai mé-
rőszámok csoportosítása helyett lehet olyan új indikátort is alkotni, 
amelyik valamely újonnan felmerült tudományos jelenség – esetünk-
ben a fenntarthatóság – sajátos logikájából indul ki, annak a sajátos-
ságait tükrözi. Az ökológiai lábnyom mintájára más próbálkozások is 
indultak specifikus mérőszámok, indexek kialakítására. 

Körülbelül 2005-től indult meg a szakirodalomban a „carbon-
footprint” vagyis a szénlábnyom emlegetése. Kialakítása azt a nyil-
vánvaló igényt tükrözi, hogy a klímaváltozás egyre jobban előtérbe 
kerülő kérdésköréhez kapcsolódva, ezen belül is az üvegház-gázok 
illetve a széndioxid kibocsátásának középpontba kerülésével párhu-
zamosan rendelkezésre álljon egy olyan indikátor, amelyik éppen ezt 
a jelenséget minősíti.  

A népszerű elnevezés tulajdonképpen gyorsabban elterjedt, mint-
sem annak a pontos jelentése rögzült volna, és sokan megalkották a 
maguk meghatározását. Geoffrey Hammond arra hívja fel a figyelmet 
(Hammond 2007), hogy az, amit karbon-lábnyomként emlegetnek, az 
tulajdonképpen nem lábnyom abban a területhez kapcsolódó érte-
lemben, ahogy az ökológiai lábnyom esetében szerepel, hanem in-
kább egy főre vagy egyes tevékenységekre vetített karbon-súly kilo-
grammban vagy tonnában.  
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2. ábra. Egy főre jutó üvegház-gáz-kibocsátás 2000-ben 
Forrás: Wikipedia based on World Resources Institute data and a blank map by 

Canuckguy and others 

A kérdéskört áttekintő tanulmányukban Wiedmann és Minx megha-
tározása szerint a szénlábnyom annak a teljes széndioxid-
kibocsátásnak a mértéke, amit egyes tevékenységek közvetve vagy 
közvetlenül okoznak, vagy ami felhalmozódik egy termék életciklusai 
során. (Wiedmann – Minx 2008). A meghatározás tovább pontosítha-
tó, és a szénlábnyom minden kibocsátott üvegház-gáz széndioxid-
egyenértékre történő átszámított értékére vonatkoztatható, ahol az 
átszámítás alapja a létrehozott üvegház-hatás mértéke.  

Míg a szénlábnyom egyértelműen a széndioxid- (üvegházgáz-) ki-
bocsátáshoz kapcsolódik, tehát ahhoz a fázishoz, amikor terheljük a 
természetet, addig a vízlábnyom a tevékenység másik végével, az 
erőforrás-használattal foglalkozik.  

Egy termék vízlábnyoma azt a vízmennyiséget összegzi, ami a 
termék előállításához kapcsolódik, tekintetbe véve az ellátási lánc 
minden munkafázisában a felhasznált vagy elszennyezett vizeket. 
(Hoekstra et al 2011 és http://www.waterfootprint.org/) Amint azt a 3. 
ábra mutatja, a vízlábnyom is összegezhető országonként, illetve faj-
lagos (egy főre jutó) érték képezhető belőle. A zölddel jelzett orszá-
gokban a vízlábnyom kisebb, mint a globális átlag, míg a sárgával és 
vörössel jelölt országokban meghaladja a globális átlagot.”6 
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3. ábra. Egy főre jutó átlagos éves vízlábnyom országonként 
köbméterben az 1996-2005-ös időszakban 

Forrás: Mekonnen and Hoekstra (2011) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) komoly előzményei 
vannak a vízbiztonság, illetve a klímaváltozás kutatásának. Az Intéz-
mény Fejlesztési Terv (IFT) szerint ki kell fejleszteni azt a kutatási 
kapacitást és felépíteni azt a nemzetközi partnerséget, amely alapján 
az NKE a fenntartható fejlődés egyik elismert hazai felsőoktatási ku-
tatóhelye lehet.7  

Ennek szellemében Katonai Ökológiai Lábnyom Kutatóközpont 
(KÖLKK) (angol nevén Military Ecological Footprint Research Centre 
(MEFRC) kutatóműhely alakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) bázisán a Katonai 
Logisztikai Intézet (KLI) kezdeményezése révén 2014 januárjában 
egy NKE egyetemi rektori pályázat támogatásával. 

2. KÖLKK- Katonai Ökológiai Lábnyom Kutatóközpont 

2.1. Célok és kezdeti eredmények 

A Katonai Ökológiai Lábnyom Kutatóközpont (KÖLKK) a modern 
fegyveres küzdelem problémáit, technikai-technológiai fejlődését és 
társadalmi aspektusait vizsgálja és kutatja a fenntarthatóság szem-
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pontjából. Olyan új típusú kihívások szerepeltek és szerepelnek a 
kutatandó témák között, mint:  

 az éghajlatváltozás globális és kozmikus kihatásai; 

 humanitárius missziók és katonai műveletek ökológiai lábnyo-
mának meghatározása; 

 katasztrófák következményeinek az értékelése, preventív ja-
vaslatok. 

A KÖLKK a fenti stratégiai témák és résztémák egyes területeit 
konkrétan a katonai ökológiai lábnyom, azon belül is a karbonláb-
nyom kutatását tűzte ki célul. 

A KÖLKK eddigi eredményei:  

A Közszolgálat és fenntarthatóság - elektronikus tankönyv, 
Knoll Imre és Lakatos Péter szerkesztésében, 223 oldalon, a pályá-
zatban vállalt határidőre elkészült, minden fejezete kiválóan szolgálja 
a hallgatók számára a fenntarthatósággal kapcsolatos aktuális isme-
retek átadását és kialakítandó szemléletét, valamint annak minden-
napi alkalmazását majd későbbi munkájuk során. 8 

Az első négy fejezetet Fleischer Tamás9 írta, a rövid tartalma: 

A fenntarthatóság fogalmáról (eredete, lényege, meghatáro-
zása, rendszerösszefüggései; gyakorlati jelentősége /és a 
gyakori visszaélés a fogalom használatával). Intergenerációs 
és intragenerációs összefüggések, külső és belső feltételek. 
A fenntarthatóság pillérei, és ezek közötti kapcsolat. Erős és 
gyenge fenntarthatóság.)  

A fenntarthatóság mérése (mennyiségi és minőségi mértékek. 
Ökológiai lábnyom, energia-lábnyom. Tevékenységek láb-
nyoma és térben lehatárolt egységek (városok, országok, ill. 
a Föld) lábnyoma, ennek értelmezése és összehasonlítása 
példákkal, táblázatokkal, értelmezési keretek megvilágítása.) 

Fenntarthatósági vizsgálat, mint a fenntarthatóság értékelé-
sére szolgáló gyakorlati eljárás. (Kialakulása a környezeti 
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hatásvizsgálat, ill. a stratégiai környezeti vizsgálat nyomán. 
Mire használható.) Indikátorok (Értelmezése, használata, 
kapcsolata az eltervezett tevékenységekkel, a különböző tí-
pusú indikátorok bemutatása.) 

Az emberi tevékenységek, nemzetgazdasági szektorok 
fenntarthatósága. (A környezeti peremfeltételek elsődleges-
sége. Nem-fenntartható rendszerek, fenntartható rendszerek 
és a két állapot közötti átmenet. Utalás a közszolgálatban 
értelmezett rendszerekre, példák más ágazatok fenntartha-
tósági összefüggéseire.)  

A további fejezeteket a hivatásrendek fenntarthatósági összefüg-
géseiről Bukovics István (közigazgatás), Réti Tamás, Németh Ger-
gely (NATO és MH), Kátay-Urbán Lajos, Teknős Ferenc (katasztrófa-
védelem) és Németh Gyula (rendőrség) írták. 

Közszolgálat és Fenntarthatóság-konferencia-2014. június 4. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2014. június 4.-én megtartotta a 
„Közszolgálat és fenntarthatóság” című tudományos konferenciáját, 
melynek a KÖLKK, mint kutatóműhely volt a főszervezője. A helyszínt 
az NKE – Zrínyi Miklós Egyetemi Campus és Laktanya Bólyai terme 
biztosította, ahol a Magyar Logisztikai Egyesület is képviselte magát, 
hozzájárulva ezzel a rendezvény civil kapcsolatainak erősítéséhez 
és sikeres lebonyolításához.  

Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes, mint a rendezvény leveze-
tő elnöke az előadók bemutatása után átadta a szót a Magyar Logisz-
tikai Egyesület elnökének, Dr. Doór Zoltánnak. Elnök úr megnyitó 
beszédében bemutatta, hogy a fenntarthatóság érdekében a logiszti-
ka területén milyen részintézkedések történtek az elmúlt években, 
valamint megosztotta a hallgatósággal, hogy a Magyar Logisztikai 
Egyesület is nagy hangsúlyt fektet erre a témára cégen belül is. 
Mindezt jól bizonyítja, hogy az Egyesület az elmúlt hónapban meg-
szerezte a karbonsemleges minősítést. 

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Központja Világ-
gazdasági Kutatóintézet képviseletében Dr. Fleischer Tamás, a 
fenntarthatóság társadalmi aspektusairól tartott egy hosszabb elő-
adást. Elmondta, hogy a környezet energiatartaléka véges, ezért tár-
sadalmi megszorításokra lenne szükség a további fenntarthatóság 
érdekében. Meg kell teremteni a tökéletes összhangot a gazdaság, a 
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környezet és a társadalom között, amelyet az ökológiai lábnyommal 
is lehet szemléltetni. Eszerint, ha egy adott földterületet a gazdaság 
szempontjából túlhasználnak, akkor károsodik a környezet, és a tár-
sadalomra nézve csökken az egészség, illetve az élettartam.  

Határokat kell szabni annak érdekében, hogy kialakuljon az ideális 
fenntarthatósági egyensúly, és ezeket a határokat minden esetben be 
is kell tartani. 

Második előadó Dr. Németh Gyula volt. A résztvevők betekintést 
nyerhettek a rendőrség jövőbeni projektjeibe, többek között a fenn-
tarthatóság fejlesztési terveibe. Adatokat közölt a rendőrségi energia-
fogyasztásról és mérésének fontosságáról, valamint az egyéb ener-
giafelhasználásról, amelyeket a környezettudatosság szempontjából 
csökkenteni kívánnak.  

A cél az, hogy a rendőrség is megfeleljen a fenntarthatósági krité-
riumoknak, illetve, hogy csak a szükséges energiamennyiséget hasz-
nálják fel, megspórolva ez által a fejlesztésekre szánt összeget.  

Következő előadóként Dr. Tollár Tibor tű. dandártábornok tartott 
előadást, aki ismertette a súlyos balesetek kialakulásának okait, me-
lyek az esetek 50%-ában emberi mulasztás miatt történtek. A fenn-
tarthatóság érdekében ezeket a mulasztásokat csökkenteni kell, 
méghozzá folyamatos megelőzéssel. A katasztrófavédelem elsődle-
ges célja, hogy a lehetőségekhez képest minimalizálja az olyan bal-
esetek kialakulását, mint a kolontári vörösiszap-katasztrófa vagy a 
Romániában történt ciánszennyezés. Az előadás által a hallgatóság 
megismerhette a katasztrófavédelem működését, célját, illetve a spe-
ciális járműveit is. 

Utolsó előadóként prof. dr. Knoll Imre, az MTA doktora egy hosz-
szabb prezentációt tartott a hallgatóság számára. Elmondta, alapvető 
szempontként tekint a logisztika fontosságára, amely céljai közé tar-
tozik az akadályok áthidalása. Az általa megalkotott bővített ellátási 
lánc modell segítségével demonstrálta elképzeléseit, mellyel – véle-
ménye szerint - fejleszthetők a fenntarthatósági aspektusok is.  

Az esemény zárásaképpen prof. dr. Kovács László ezredes meg-
köszönte az előadóknak és a hallgatóságnak a részvételt, valamint 
elmondta, hogy bízik a tervek megvalósulásában, óvva ez által kör-
nyezetünket, és kialakulhat egy elvárt fenntarthatósági egyensúly. 
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4. ábra. Közszolgálat és Fenntarthatóság konferencia,  
Budapest, NKE, Bólyai terem, 2014. 06.04 

A konferencia, amelyen 52 fő vett részt (ebből 31 hallgató), hozzá-
járult a hallgatók felelős fenntarthatóságért elkötelezett szemléletének 
formálásához, és elősegítette a civil-közszolgálati kapcsolatok erősö-
dését is. 

A KÖLKK vállalásának megfelelően kutatómunkája során kiszá-
molta az NKE és a rendőrség 2013-as karbonlábnyomát, amit az első 
riportjában is szerepeltetett. Ez a kalkulációs kutatómunka alapul 
szolgálhat további nemzetközi felmérések - Visegrádi országok, 
NATO, ENSZ szintű - lefolytatásához. A kialakított és átadott mód-
szertan révén elismertséget fog jelenteni az NKE és Magyarország 
számára. A felmérést az egyetem hallgatói bevonásával és a pályá-
zati támogatásból beszerzett korszerű táblagép segítségével sikerült 
elvégezni. 

Az NKE 2013-as karbonlábnyoma csak az elfogyasztott elektro-
mos energia alapján: 1028 tonna CO2-egyenérték. A rendőrségé 
2013-ban országosan az elfogyasztott energia (földgáz és áram) 
alapján: 15 860 tonna. A számításokat tovább kell finomítani, és kiter-
jeszteni a hivatalos és tanúsított kalkulátor és a mérésbe bevontak 
igényei szerint.10 

                                                           
10

  http://www.carbonsolutionsglobal.com/ellentetelezes/hitelesitett-karbonlabnyom-

kalkulator 

http://www.carbonsolutionsglobal.com/ellentetelezes/hitelesitett-karbonlabnyom-kalkulator
http://www.carbonsolutionsglobal.com/ellentetelezes/hitelesitett-karbonlabnyom-kalkulator
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A „Katonai Ökológiai Lábnyom Kutatóközpont (KÖLKK)” projekt 
megvalósítása során a kutatóműhelyt indító munkában részt vett 
Szeker László főhadnagy az NKE HHK KLI HKKT oktatója és 
Verbényi Dávid honvédtisztjelölt demonstrátor. 

A kutatóműhely szervezete a projekt által biztosított szakmai kikül-
detések/utazások révén alakult, az NKE mellett sikerült a munkába 
aláírt egyezménnyel is megerősítve bevonni partnerként a Bécsi 
Közgazdaságtudományi Egyetem Sebastian Kummer által vezetett 
Szállítási és Logisztikai Intézetét (Transport und Logistik Institute, 
WU-Wien), és folyamatban van a megállapodás a cseh Brno-i Vé-
delmi Egyetemmel is. A kutatóműhely működésének szabályait a 
nemzetközileg szokásos kutatóműhelyi együttműködés alapján a ta-
gok autonómiájára építve alakítjuk, figyelembe véve a tagok sajátos-
ságait, érdekeit és a közös munka során tett felajánlásait. A kutató-
műhelyt tovább kell bővíteni a további V4 országokkal, Lengyelor-
szággal és Szlovákiával, hasonlóan egyezmény aláírásával. 

2.2. A KÖLKK eddigi tanulságai, 2016-os kutatásai és további 
célkitűzései 

Az alábbiakban a 2016-ban elvégzett kutatási jelentésekből emel-
jük ki és adjuk közre a legfontosabbakat. 

2.2.1. Magyar Honvédség Egészségügyi Központ helyett MH Altiszti 
Akadémia 

A meghatározott témában cél volt: kutatómunkát végezni, feltárni a 
szervezet környezetre mért hatását, ökológia - karbonlábnyomának 
mértékét és egyéb ide vonatkozó jellemzőket.11 Sajnos, nem sikerült 
kialakítani a kutatócsoportnak az MH EK esetében a megfelelő szer-
vezettel a kapcsolatot, ez egyfajta „lessons learned - tanulság”- hely-
zetet eredményezett. Így ez a kutatócsoport az MH Altiszti Akadémia 
(MH AA) karbonlábnyomának vizsgálatát végezte el a rendelkezésük-
re bocsátott adatokból: 

 Iroda és műhely, mely magában foglalja a gázfogyasztást, a 
gőzfogyasztást (távfűtés), valamint a villamosenergia-fogyasz-
tást. 

 Hajtóanyag-fogyasztás: benzin, dízel.  

                                                           
11

  Dudás Gergő, Kötél Kinga, Nyíri Klaudia katonai gazdálkodás Htj-k – MH AA 
kutatócsoport - végezték el a kutatást, a kutatócsoport munkájában részt vett Bí-
ró László alezredes az MH AA megbízott támogató parancsnok helyettese. 
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 Vízfogyasztás. 

Az MH AA karbonlábnyom-felmérés eredményeit 4 év viszonylatá-
ban vizsgáltuk meg a rendelkezésre álló adatok alapján: 

 2012.: 
o iroda és műhely:  5798,786 t CO2 
o hajtóanyag-fogyasztás:  208,144 t CO2 
o vízfogyasztás:  10,111 t CO2 

 2013.: 
o iroda és műhely:  5 952,659 t CO2 
o hajtóanyag-fogyasztás:  212,696 t CO2 
o vízfogyasztás:  32,848 t CO2 

 2014.: 
o iroda és műhely: nem állt rendelkezésre adat 
o hajtóanyag-fogyasztás:  203,58 t CO2 
o vízfogyasztás: nem állt rendelkezésre adat 

 2015.: 
o iroda és műhely:  6 202,539 t CO2 

(a gázfogyasztásról nem állt rendelkezésre adat) 
o hajtóanyag-fogyasztás:  201,848 t CO2 
o vízfogyasztás:  17,83 t CO2  12 

A hajtóanyag-felhasználás adatai alapján megállapítható, hogy 
nagy eltérések nincsenek, a vizsgált évek között stagnálás, minimális 
csökkenés fedezhető fel. 

A vízfogyasztásban 2013-as évben kiugró növekedés fedezhető 
fel, amely egy csőtörés következményeként tudható be. 

A 2014-es adatok hiányában 2012., 2013. és 2015. adatait vetettük 
össze, melyekből egyértelműen megállapítható, hogy az iroda és 
műhely fogyasztása jár a legnagyobb CO2 kibocsátással. 

A meglévő adatok felhasználásával, sikerült megvizsgálnunk né-
hány kiemelt részterület CO2 kibocsátását. Kutatási célkitűzésünket 
az MH AA segítségével megvalósítottuk. 

                                                           
12

  A számításokat az alábbi linken található kalkulátor segítségével végeztük el. 
http://www.carbonsolutionsglobal.com/ellentetelezes/hitelesitett-karbonlabnyom-
kalkulator 

http://www.carbonsolutionsglobal.com/ellentetelezes/hitelesitett-karbonlabnyom-kalkulator
http://www.carbonsolutionsglobal.com/ellentetelezes/hitelesitett-karbonlabnyom-kalkulator
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5. ábra. Az MH AA karbonlábnyoma 2012-2016. 
Forrás: MH AA kutatócsoport jelentése 

2.2.2. MH Ludovika Zászlóalj helyett Magyarország 

Miután a tervezett Ludovika zászlóalj karbonlábnyom-felmérés is 

zátonyra futott, így a kutatócsoport Magyarország karbonlábnyom-

vizsgálatát vállalta a következő források felhasználásának segítségé-

vel: 

 Központi Statisztikai Hivatal adatai; 

 Knoll Imre – Lakatos Péter - Közszolgálat és Fenntarthatóság 

című tankönyv; 

 egyéni kutatómunka és internetes forráselemzés. 

A kutatócsoport a rendelkezésére álló információk feldolgozásával 

és kiértékelésével konkrétan Magyarország ökológiai lábnyom-

vizsgálatát tűzi ki célul.13 

                                                           
13

  Téglás Alexandra, Kovács Dániel és Kovács Dorottya Szilvia katonai gazdálko-
dás Htj-k –Magyarország kutatócsoport-végezték el a kutatást 
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2012-ben: 117 927 752,6881 t CO2 

2013-ban: 115 301 161,6551 t CO2 

2014-ben: 117 042 795,2743 t CO2 

 
6. ábra. Magyarország karbonlábnyoma 2012-2014. 

Forrás: Magyarország kutatócsoport jelentése 

Kutatómunkánk témája Magyarország karbonlábnyomának vizsgá-

lata volt a 2014-es évben. Kidolgozása során célunk volt a KÖLKK 

által kibocsátott kérdőívben foglaltak alapján Magyarországra vonat-

koztatható adatok gyűjtése és elemzése.  

A legmegbízhatóbb források felhasználása érdekében a Központi 

Statisztikai Hivatal által közzétett információkat használtuk fel. A ki-

gyűjtött adatokat betápláltuk a CarbonSolutions kft.14 hitelesített 

széndioxid kalkulátorába, mely átkonvertálta hazánk energiafelhasz-

nálását tömegben mérhető, tonnában kimutatott széndioxid-

mennyiséggé.  

A kapott eredmény értékelése mellett következtetéseket vontunk le 

és javaslatokat tettünk karbonlábnyomunk csökkentésére. A követke-

ző táblázat mutatja be az általunk 2014-re kapott értékeket: 

                                                           
14

  http://www.carbonsolutionsglobal.com/ 
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MAGYARORSZÁG KARBONLÁBNYOMA 2014. 

1. számú táblázat 

Megnevezés: 
Széndioxid kibocsátás  

(t CO2): 
(2014.01.01.-2014.12.31.) 

Iroda és műhely 73 048 600,3 

Villamos energia 15 420 832,2 

Egyéb fogyasztás 10 599 023 

Tömegközlekedés 874 981 674 

Szállítás 826 317 

Hulladék 8 834 373 

Összesen 108 778 636 

Forrás: Magyarország kutatócsoport jelentése 

2.2.3. MH Anyagellátó Raktárbázis (ARB) helyett Pest megyei Rend-

őr-főkapitányság (PMRFK) 

Kutatómunkánk kezdete igen rögös volt, több kiszabott célpontot is 
kaptunk, melyek ökológiai lábnyomát próbáltuk felmérni, ide tartozott 
az MH Anyagellátó Raktárbázis és az MH Logisztikai Központ, végül 
a Pest megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: PMRFK) szer-
vezeti egységét kaptuk meg témaként.15 Nagy segítséget jelentett 
munkánkban a KÖLKK által biztosított kérdőív, mely a munkánk ge-

                                                           
15

  Budai Roland Rajmund – Hegedűs Ferenc – Seres Flórián katonai gazdálkodás 

Htj-k –PMRFK kutatócsoport-végezték el a kutatást 
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rinceként szolgált. A benne lévő kérdésekre a PMRFK munkatársa 
megadott minden választ, így rendelkezésünkre áll minden olyan in-
formáció, ami az ökológiai lábnyom-vizsgálathoz elengedhetetlen. 

A megadott adatokat betápláltuk a CarbonSolutions cég hitelesített 
széndioxid kalkulátorába, mely átkonvertálta az PMRFK energiafel-
használását tömegben mérhető, tonnában kimutatott széndioxid-
mennyiséggé. Ebből az adatból egyértelmű következtetéseket vonha-
tunk le, hiszen a különböző bevitt adatokat ilyen módon uniform, 
egymással ekvivalens értékekként kezelhetjük, hasonlíthatjuk össze 
őket. Ezek az átkonvertált eredmények a következők 2015-re: 

PMRFK KARBONLÁBNYOMA 2015. 

2. számú táblázat 

Megnevezés:  
Széndioxid kibocsátás (tCO2): 

(2015.01.01.-2015.12.31.) 

Iroda és műhely  2 011,598 

Gépjármű flotta  2 472,526 

Egyéb fogyasztás  34,867 

Villamos energia  609,624 

Hulladék  548,136 

Összesen  5 676,811 

Forrás: PMRFK kutatócsoport jelentése 

A PMRFK-val a KÖLKK olyan együttműködést alakított ki, mely so-
rán a vezetés nemcsak a fenti kutatást támogatta, hanem a 2015-ös 
és 2016-os évben fenntarthatósági oktatásra is felkérést kaptunk, 
melyet mindkét alkalommal 25 fő részére megtartottunk. Ez jó példája 
a hivatásrendek közötti szinergikus együttműködésnek. 

További távlati célkitűzések: 

1. NATO carbon footprint kiválósági központ létrehozása pályázat 
útján budapesti NKE helyszínnel - hosszútávú cél. 

2. A katonai ökológiai lábnyom-kutatás kiterjesztése a V4 orszá-
gokra és a közszolgálati ökológiai lábnyom-kutatásra Visegrád 
Found pályázati vagy KÖFOP forrásból - középtávú cél. 
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Összefoglalás 

Az EU tematikus célja: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazda-
ság felé történő elmozdulás minden ágazatban. A KÖLKK eddigi 
eredményeire alapozva egy nemzetközi közszolgálati környezetügyi 
kutatóközpontot vagy kompetencia-bázist kell létrehozni, ami átfogó 
és interdiszciplináris nemzetközi közszolgálati kutatási profilt fejleszt.  

Tervezett tevékenységei:  

 globális, EU és V4 kurzusok, digitális workshopok; 

 vendégkutatók meghívása, nemzetközi virtuális tapasztalat-
csere; 

 nemzetközi tudástár építése, rendezvények, kutatói előadá-
sok, publikációk; 

 egyetemi eredmények nemzetközi disszeminációja; 

 szervezetfejlesztés, szolgáltatásorientált közszolgálat-
fejlesztés; 

 Best practice disszemináció; 

 fenntartható közszolgálat-demonstráció; 

 szemléletformálás, adatgyűjtés, rendezvényszervezés; 

 kutatói hálózat kialakítása, nemzetközi vizsgálatok, publiká-
ciók, tudástranszfer. 

Napjainkban a szolgáltató rendszerek nagy tömegű igény kezelé-
sét végzik. A tömegfolyamatok minőségi kezelése lehetetlen az auto-
nóm egyéni és globális közösségi igények és lehetőségek figyelem-
bevétele nélkül vagy egyenesen azok negligálásával.  

A jelenlegi rendszerek éppen a nagy volumen iránti egyoldalú elkö-
telezettségük miatt, annak hiányosságait jelentős mértékben felerősí-
tik, nem tesznek lehetőséget a finomhangolásra, az össztársadalmi 
és a minőségi egyedi elvárások teljesítésére, a fenntarthatóságra. A 
minősített folyamatokkal szemben nyomatékos elvárások azok: 

 fenntarthatósága; 

 nyomonkövethetősége;  

 átláthatósága; 
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 tervezhetősége; 

 számonkérhetősége.  

A minőségbiztosított közszolgáltató rendszerek keretét a win-win 
partnerség, vagyis a szolgáltatást nyújtók és fogyasztók – ügyfelek - 
állampolgárok együttesen adják. Be kell építeni a folyamatokba a mi-
nőséget és a fenntarthatóságot, ami beépített minőséget és környe-
zeti mérhetőséget eredményez! Ezt a közszolgálat hivatásrendjeinek 
jó állam szemléletében és mindennapi best practice gyakorlatában 
kell szinergikusan kialakítani és fenntartani! 
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