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Összefoglalás 

 

Az e-co-foot lábnyom kalkulátor egy új megközelítés az ökológiai lábnyom mérésére. Célcsoportja a 

fiatalok és akár napi rendszerességgel lehet információkat gyűjteni vele. 

A szokásos ökológiai lábnyom kalkulátorok éves alapon működnek, és sok olyan tényt tartalmaznak, 

amelyekre a kiskorúak nem tudnak befolyást gyakorolni: ház, fűtési forrás, családi autó tulajdonjoga 

stb. 

Ennek a számológépnek az újítása az, hogy megmutassa, hogy azokkal a döntésekkel, amelyeket 

minden nap hozunk, hogyan csökkenthetjük az ökológiai lábnyomunkat. Minden nap újra és újra 

választási lehetőségek előtt állunk. 

Az ökológiai lábnyom értékek globális négyzetméterben (gm²) vannak megadva, és a rendelkezésre 

álló legjobb információkon és a szakértői véleményeken alapulnak. 
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Üdvözlünk az e-co-foot lábnyom kalkulátor kézikönyvben 

 

 

Az e-co-foot kalkulátort ezen a linken találod: https://calculator.e-co-foot.eu 

 

https://calculator.e-co-foot.eu/?lang=en_US
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Az e-co-foot tananyagokról 

 

Ez az anyag az ökológiai lábnyomról szóló kurzus része.  

Ez a kurzus a következő modulokból épül fel, két korosztály részére: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összes anyag letölthető ingyenesen a www.e-co-foot.eu weboldalról, 

különböző nyelveken. 

calculator.e-co-foot.eu egy online eszköz, ahol a diákok rögzíthetik a napi 

tevékenységüket és nyomon követhetik a magatartásuk ökológiai 

lábnyomát. A csoportos funkciói alkalmassá teszik a tanárok számára 

bemelegítésre vagy későbbi ellenőrzésre. 

elearning.e-co-foot.eu egy e-learning tananyag, ezekhez a leckékhez 

hasonló tartalommal. Az e-learning felhasználható ezen tanfolyam vegyes 

végzésére, házi feladatként vagy ellenőrzésként a tantermi órák után. 
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JOGI NYILATKOZAT 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely 

kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű 

felhasználásáért. Szerződés száma: 2017-1-AT01-KA201-035037 
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Hogyan regisztráljunk 

 

Regisztrálj a weboldal fejlécének jobb sarkában, vagy használd a kezdőlap különböző gombjait. Ha 

diák vagy, használd a „Regisztráció diákként”, tanárként pedig használja a „Regisztráció tanárként” 

gombot. 

 

 

 

Megnyílik egy új weboldal regisztrációs űrlappal. Regisztrálj helyes e-mail címmel, így ennek 

megfelelően használhatod az „Elfelejtette a jelszót” funkciót. Érvénytelen e-maileket is lehet 

használni, ha a diákok nem rendelkeznek e-mail címmel, vagy ha adatvédelmi aggályaik vannak. A 

Terület/Régió megadásánál fontos megadni az országot, ahol élünk (Magyarország), mert bármilyen 

furcsán hangzik is, más a lábnyoma ugyanannak a tevékenységnek vagy élelemnek, attól függően, 

hogy melyik országban végzik ill. fogyasztják. (Például Görögországban a narancs helyi gyümölcs, 

nálunk viszont nem.) 
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Ha már regisztráltál, használd a szokásos „Bejelentkezés” gombot a jobb felső sarokban, vagy a 

„Kezdjük” gombot ezen az oldalon. 
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Új oldal nyílik meg. Írd be az e-mail címed és a választott jelszót, majd kattints a „Bejelentkezés” 

gombra. 
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Hogyan navigáljunk 

 

Most adunk egy rövid útmutatást, hogyan lehet a legjobban navigálni a számológépben. A 

bejelentkezés után a rendszer az irányítópultjára (áttekintés) irányítja. Itt található egy rövid 

áttekintés a számológép összes tevékenységéről és funkciójáról. 

1. Naplóid 

2. Kiértékeléseid 

3. Csoportok 

4. Beállítások 

5. És az új visszajelzés funkció 

A különféle témadobozok minden címsora egy link egy adott webhelyhez. Ezek a szakaszok a 

weboldal fejlécében vagy a profilodban található különböző gombokkal is elérhetők. 
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A tanárok irányítópultja egy kicsit másként néz ki. Azt a „Tanári fiók” fejezetben írjuk le. 
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Felhasználói beállítások 

A felhasználói beállításokat a weboldal fejlécének jobb felső sarkában, vagy az irányítópult beállítási 

szakaszában találhatod meg. Kattints a nevedre vagy a kis nyílra, és egy különféle menüpontokkal 

rendelkező legördülő mező nyílik meg. 

 

1. Beállítások 

A Beállítások alatt megváltoztathatod neved, e-mail címed, régiód és felveheted telefonszámodat. 

 

2. Jelszó megváltoztatása 

Itt megváltoztathatod a jelszavad. Add meg jelenlegi jelszavad, majd kétszer az új jelszót. A 

mentéshez kattints a „Küldés” gombra. 

 

3. Visszajelzés 

Válaszd ki a kéréshez megfelelő tételt a tárgysorban. Töltsd ki kérést a szövegtörzs részben. A 

„Mentés” gombbal elküldheted visszajelzésed. 

 

4. Kilépés 

Egy kattintással a „Kilépés” gombra, kiléphetsz az e-co-foot kalkulátorból. 
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Diákok fiókja 

Csoportok diákoknak 

A csoport átnézeti képén két különböző táblázatot látsz.  

 

1. Csoportok, melyekben részt veszel 

Itt vannak azok a csoportok felsorolva, amelyekben már részt veszel. 

 

2. Csatlakozás csoportokhoz 

Ez a táblázat azokat a csoportokat mutatja, amelyekhez a jövőben csatlakozhatsz. A „Hozzáférés 

kérése” gombbal kérést küldhetsz a csoportvezetőnek, hogy bevegyen téged a csoportba. 

2 

1 
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Diákok naplói 

 

Az induláshoz két példanap áll rendelkezésre (normál iskolai nap, szünidei nap), a megfelelő gombbal 

másolatot készíthetsz róluk (1) és szerkesztheted (2) őket.  

 

 

A naplók a tevékenységeid gyűjteményei. Az, hogy mit teszel, az ökológiai lábnyomra pozitív vagy 

negatív hatással lehet. Kattints a „Napló hozzáadása” gombra saját naplód létrehozásához. Az 

információs mező (3) rövid útmutatást nyújt az egyes oldalak teendőiről. 

Napló hozzáadásához írj be egy címkét, amely megjelenik az áttekintő oldalon, és tartalmazhat 

további kiegészítő információkat. A „Mentés” gombra kattintva visszatérhetsz az áttekintő oldalra. 

 

3 

1 

2 
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Az irányítópulton található az első napló, amelyet a „Napló szerkesztése” gombra kattintva 

szerkeszthetsz. 
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A tevékenységek oldalán minden napi tevékenységedet beírhatod, ha …  

1. rákattintasz egy címkére a címkefelhőben, vagy  

2. beírsz egy tevékenységet a keresősávba 

 

 

 

Ha rákattintasz egy tevékenységre, egy előbukkanó ablakban láthatod, milyen részletek közül 

választhatsz. Miután kiválasztottad a megfelelő tulajdonságokat, a legördülő ablak alján található 

“Tevékenység mentése” gomb megnyomásával tudod elhagyni az ablakot. 

1 

2 
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Ekkor a tevékenység megjelenik a naplód idővonalán és a lábnyoma megjelenik globális 

négyzetméterben. A tevékenység szerkeszthető a “Szerkeszt” gomb megnyomásával, és így azonnal 

láthatod, hogy mekkora a hatása különféle változtatásoknak. 

 

 

Ha új tevékenységet akarsz adni ehhez a naplóhoz, kezdd megint a címkefelhőnél vagy a 

keresősávnál.  

Kiértékelés diákoknak 

Ha az oldal tetején a “KIÉRTÉKELÉS” gombra kattintasz, a kiértékelés áttekintő képét kapod. 

Három lehetőség van a Kiértékelés áttekintőjében:  

1. Gyors kiértékelés minden egyes napra 

2. Összehasonlító értékelés  

3. Éves naplók  
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Gyors kiértékelés 

 A “Kiértékelés” gomb megnyomásával az egyik naplódon egy új oldal nyílik, mely tartalmaz …  

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 
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1. Egy fatérképet a tevékenységeidről, ami láthatóvá teszi a napi lábnyomod összetételét.

 

 

2. Egy táblázatot a tevékenységeidről, kategória és tevékenység szerint összegezve. 
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3. Információ a személyes túlfogyasztási napodról.  

Ez az a kiszámított napja az évnek, amelyiken elfogyasztod az egész évre rendelkezésre álló 

készleteidet. Ez nem azt jelenti, hogy ezután a nap után már nem lesz mit enned, hanem azt, 

hogy ezután már másnak a készleteit fogyasztod: a következő generációét, a természet 

tartalékait vagy a világ lakosságának szerencsétlenebb háromnegyedéét. 

Ez a személyre szóló nap a túlfogyasztási világnapból ered, mely az összes természeti 

erőforrás adott évi elfogyasztását jelzi, melyet a Global Footprint Network minden évben 

kiszámol. 2019-ben ez a nap július 29-re esett. 

 

Ha a naplód végére érve a túlfogyasztási napod december 31-re esik, akkor a tevékenységeid 

nem érik el a rád jutó természeti erőforrásokat. Nézd meg újra, hogy tényleg mindent felírtál-

e a naplóba?  

 

Ha igen, akkor ez egy környezetbarát nap volt! Gratulálunk, tettél egy lépést a civilizációnk 

megmentése érdekében! 
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Összehasonlító elemzés  

A “Kiválaszthatod és összehasonlíthatod naplóidat” gombra kattintva megnyílik az összehasonlító 

elemzés oldal. Ezen kiválaszthatod azokat a naplóidat, amelyeket össze akarsz hasonlítani. Ezután két 

összehasonlítási lehetőség közül választhatsz a megfelelő gomb megnyomásával. 

 

 

1. Részletes összehasonlítás 

Egy oldalra jutsz, ahol az összes kiválasztott naplód összehasonlítását megtalálod, mind fatérkép 

(treemap), mind táblázat, mind túlfogyasztási nap formájában.  

 

2. Gyors összehasonlítás 

A gyors összehasonlítás a kiválasztott naplókat oszlopdiagramban jeleníti meg, ahol a számok 

(globális négyzetméterben) és a színek (fogyasztási kategóriák szerint) azonnal szembetűnővé teszik a 

különbségeket. 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Éves napló 

A lábnyom kalkulátor lehetővé teszi olyan éves naplók létrehozását is, amelyek nem csak egyféle 

napból, hanem különbözőkből állnak (például: hétköznap, hétvége, vakáció stb.). Első lépésként 

ehhez klikkelj az „Éves napló létrehozása” gombra a kiértékelések oldalán. Új éves napló 

létrehozásához adj meg egy címkét, ami az áttekintésben látszani fog, és add meg azt a naplót, 

amelyik az év legtöbb napjára érvényes lesz. Minden olyan napra, melyhez a következő lépésben 

nem adsz meg egy külön naplót, ez lesz érvényes. A „Mentés” gombra klikkelve visszajutsz az 

áttekintő oldalra.  

 

A kiértékelés áttekintő oldalán most megtalálod az imént készített éves naplódat. Klikkelj az „Éves 

naplók szerkesztése” gombra a szerkesztéshez. 
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Rákattintva valamelyik napra, egy előbukkanó ablakban megadhatod melyik naplódat akarod 

alkalmazni. Egyszerre több napot is megváltoztathatsz a naptárban a bal egérgomb lenyomásával és 

nyomva tartásával. 

 

Az eltérő napokat azonnal észre fogod venni. 
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Klikkelj a „Kiértékel” gombra az értékeléshez. Az eredmény hasonló lesz a gyors kiértékeléshez 

(táblázatok és fatérkép) de sokkal reálisabb értéket ad az ökológiai lábnyomodról, hiszen minden 

napunk másmilyen.  
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Tanári fiók 

 

A diákok fiókjától eltérően a tanárok másmilyen csoport nézetet látnak, és mindjárt az áttekintésben 

látszik, hány csoportot kezelnek és hány tagja van a csoportoknak. 
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Csoportok tanár felhasználóknak 

Tanári felhasználói jogokkal a „Csoportok kezelése” menü jelenik meg a honlap fejlécének 

„CSOPORT” gombjára kattintva. Itt csoportot hozhat létre az osztálya számára. Az is látható, mekkora 

a csoport legkisebb, legnagyobb és átlagos ökológiai lábnyoma.  

 

Csoport létrehozása 

A „Csoport létrehozása” gombra kattintva megnyílik egy oldal, ahol nevet és leírást lehet adni az új 

csoportnak és kiválasztani a megfelelő országot/régiót.  

 

 

A csoport mentése után az megjelenik az áttekintő táblázatban. Ebben a táblázatban lehet ezeket 

szerkeszteni és törölni. 
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Csoporthoz csatlakozás kérések 

Ha valaki csatlakozni szeretne a csoportjához, a kérés a csoportok kezelése áttekintő táblázatban 

jelenik meg a „Függőben lévő csatlakozási igények” oszlopban.

 

 

Ha ráklikkel a jelentkezők számára, egy új lap nyílik meg, ahol egy táblázatban látszik a jelentkezők 

névsora. Az „Akció” oszlopban választhat az „Elfogad” és „Elutasít” gombok közül, aszerint, hogy 

beengedi-e a csoportjába az adott diákot, vagy sem. 

 

 

Diákok naplóinak összehasonlítása a csoportban 

Ha valamelyik csoport nevére kattint a csoportok kezelésénél, egy áttekintést kap arról, hogy a 

csoport diákjai hány naplót, éves naplót és tevékenységet szerkesztettek. 
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Ha rákattint a „Felhasználók naplóinak összehasonlítása” gombra, akkor egy olyan lapra kerül, ahol 

bármely csoporttag naplóiból választhat az összehasonlításhoz. 

 

Kétféle összehasonlítás lehetséges. 

1. Részletes összehasonlítás 

A diákok eredményei táblázatos formában jelennek meg, ahol mindegyik napló (egy diáknak több is 

lehet) külön oszlopban van. A naplók kategóriák és tevékenységek szerint is megjelennek, valamint a 

fatérképek és a túlfogyasztási napok is láthatók. 

2. Gyors összehasonlítás 

A gyors összehasonlítás a kiválasztott naplókat oszlopdiagramban jeleníti meg, ahol a számok 

(globális négyzetméterben) és a színek (fogyasztási kategóriák szerint) azonnal szembetűnővé teszik a 

különbségeket.  

 

Csoportjaim 

A csoportok kezelésének oldalán van egy „Csatlakozás egy csoporthoz” gomb, mellyel egy olyan 

áttekintő táblázathoz jut, melynek két szekciója van. 
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1. Csoportok, melyekben részt veszel 

Itt vannak azok a csoportok felsorolva, amelyekben már részt vesz. 

 

2. Csatlakozás csoportokhoz 

Ez a táblázat azokat a csoportokat mutatja, amelyekhez a jövőben csatlakozhat. A „Hozzáférés 

kérése” gombbal kérést küldhet a csoportvezetőnek, hogy bevegye Önt a csoportba. 

  

1 

2 
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Tanárok naplói 

Kérjük nézze meg feljebb ebben a kézikönyvben a „Diákok naplói” fejezetben. A naplók ugyanúgy 

működnek diákoknak és tanároknak egyaránt. 

 

Kiértékelés tanároknak 

Kérjük nézze meg feljebb ebben a kézikönyvben a „Kiértékelés diákoknak” fejezetben. A saját 

naplók kiértékelése ugyanúgy működik diákoknak és tanároknak egyaránt. A saját naplók 

kiértékelésénél csak a saját naplókat lehet kiértékelni, a diákokét a csoportok kezelése felől lehet 

kiértékelni, lásd a „Csoportok tanár felhasználóknak” fejezetben. 

 

GYIK 

 

Honnan származnak az értékek? 

A számológéphez rendelkezésre bocsátott adatok indikatív információt szolgáltatnak a 

különböző tevékenységekről (és életmódokról). Az adatok az irodalomban rendelkezésre álló 

életciklus-értékelési adatokból (alulról felfelé) és a Global Footprint Network nemzeti adatai 

alapján, valamint az osztrák lábnyom-kalkulátorból (felülről lefelé) származnak. Az adatokat a 

tanfolyamok részét képező minihektár műhely adataival is egyeztettük. Felhasználtuk a részt 

vevő országok nemzeti statisztikáinak összegyűjtött adatait is. A tevékenységeket, beleértve 

az elektromos energia felhasználását, a nemzeti adatok alapján skálázzák gm² / kWh-ban. 

Ezért ugyanazon tevékenység eltérő ökológiai lábnyommal rendelkezhet különböző 

országokban. Az adatokat illető további kérdésekkel forduljanak a Plattform Footprint-hez:  

office@footprint.at 

 

Mit jelent a túlfogyasztási nap? Hogyan számítható? 

 A Túlfogyasztási Világnap az a napja az évnek, amikorra az emberiség felhasználja a Föld azon 

évben rendelkezésre álló készleteit és szolgáltatásait. Az év további napjain a Föld meg nem újuló 

erőforrásait használjuk fel és hulladékot halmozunk fel, elsősorban széndioxidot a légkörben. A 

Túlfogyasztási Világnap dátumát a Global Footprint Network, egy nemzetközi kutatási szervezet 

számolja ki, mely szervezet a döntéshozóknak eszközök sokaságát kínálja ahhoz, hogy az emberi 

gazdaság a Föld ökológiai korlátai közt működhessen. (További információ: www.overshootday.org) 

 

  

mailto:office@footprint.at
http://www.footprintnetwork.org/?__hstc=207509324.15781bfa0462e88abe39b9983458fab5.1584528224890.1584528224890.1584528224890.1&__hssc=207509324.1.1584528224891&__hsfp=3272162710
http://www.overshootday.org/
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A szürke lábnyom miért nincs belekalkulálva? 

Az eszköz a napi tevékenységekre fókuszál, amelyekkel a fiatalok megváltoztathatják 

ökológiai lábnyomukat. Megmutatja az eszköz, hogy egyéni és napi cselekvési szinten 

lehetséges a változás, természetesen rendszerszintű (politikai) változások is szükségesek a 

sikerhez.  

 

Miért nem lehet élelmiszert vásárolni? 

Az élelmiszer az „Étkezés” kategóriába tartozik, mivel a gyermekek és fiatalok gyakran étkeznek, de 

általában nem ők végzik a bevásárlást és a főzést.  

 


