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Dolgozatom témája 

• Dolgozatom célja: megtudjam, a megyei lakosoknak mekkora 

az ökológiai lábnyomuk, mekkora mértékben terhelik 

környezetüket.  

• Eric Krause által kidolgozott, hazai viszonyokra módosított 

lábnyomszámláló kérdőív 

• A kérdőív vizsgálja az emberek háztartási, étkezési, vásárlási, 

utazási, újrahasznosítási szokásait.  

• Pontszám → ökológiai lábnyom számítás 

• 90 db kérdőívet töltettem ki 

– 30 db-ot Kecskeméten, 

– 30 db-ot Kiskunhalason, 

– 30 db-ot Csólyospáloson, 

 



Hipotézisem 

 

 

A faluban, illetve a kisvárosban élők 

lábnyoma kisebb, mint egy nagyvárosban 

élő emberé.  

 



Anyag és módszer 

• Személyes kitöltetés. 

• Önálló háztartással rendelkezők 

• Pontszám → kategória  

 1. kategória: a kitöltő ökológiai lábnyoma kisebb, mint 
4 hektár. 

 2. kategória: a kitöltő ökológiai lábnyoma 4-6 hektár 
közé esik. 

 3. kategória: 6-7,8 hektár közé esik 

 4. kategória: 7,8-10 hektár közé esik 

 5. kategória: nagyobb, mint 10 hektár 



 

 

• A kérdőív 18 db kérdést tartalmazott, 
amelyből az idő szűke miatt kiválasztottam azt 
a 6-ot, amelyekben a legnagyobb eltérés 
mutatkozott. 

• A kérdőívek kiértékelése a Statistica (trial 10) 
program segítségével készült el. 



1. kérdés 

Mivel fűti a lakást/házat? 
 

A kiskunhalasi lakosok megoszlása a fűtési módot illetően (n=30) 



1. kérdés 
Mivel fűti a lakást/házat? 

 

A kecskeméti lakosok megoszlása a fűtési módot illetően (n=30) 



1. kérdés 
Mivel fűti a lakást/házat? 

 

A csólyospálosi lakosok megoszlása a fűtési módot illetően (n=30) 



2. kérdés 
Hol él? (lakásban vagy családi házban) 

 

A kiskunhalasi lakosok megoszlása a lakás típusát illetően (n=30) 



2. kérdés 
Hol él? (lakásban vagy családi házban) 

 

 

A kecskeméti lakosok megoszlása a lakás típusát illetően  (n=30) 



2. kérdés 

Hol él? (lakásban vagy családi házban) 

 

A csólyospálosi lakosok megoszlása a lakás típusát illetően (n=30) 



3. kérdés 

 Egy héten hányszor eszik otthon készített 

ételt? ( az is ide számít, amit munkába visz) 
 
 

 

A kiskunhalasi lakosok megoszlása az otthoni étel fogyasztásának  
gyakorisága alapján (n=30) 
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3. kérdés 
 Egy héten hányszor eszik otthon készített 
ételt? ( az is ide számít, amit munkába visz) 
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4. Kérdés 
Milyen saját járművet használ?  

 •    

 

A kiskunhalasi lakosok megoszlása a jármű-használattal kapcsolatosan (n=30) 



4. Kérdés 

Milyen saját járművet használ? 

•    

  

      

 

 

A kecskeméti lakosok megoszlása a jármű-használattal kapcsolatosan (n=30) 



4. Kérdés 

Milyen saját járművet használ? 

•      

A csólyospálosi lakosok megoszlása a jármű-használattal kapcsolatosan (n=30) 



5. Kérdés 

Hetente hányszor használ tömegközlekedési 
eszközt autó helyett? 

 

 

A kiskunhalasi lakosok megoszlása a tömegközlekedéssel kapcsolatosan (n=30) 



5. Kérdés 
Hetente hányszor használ tömegközlekedési 
eszközt autó helyett? 

•    
 

 

A kecskeméti lakosok megoszlása a tömegközlekedéssel kapcsolatosan (n=30 



5. Kérdés 
Hetente hányszor használ tömegközlekedési 
eszközt autó helyett? 

•      

     

 

 

A csólyospálosi lakosok megoszlása a tömegközlekedéssel kapcsolatosan (n=30) 



6. Kérdés 
Alkalmaznak komposztálást otthon?  

 
 

A kiskunhalasi lakosok megoszlása a komposztálással kapcsolatosan (n=30) 



6. Kérdés 

Alkalmaznak komposztálást otthon?  

  

A kecskeméti lakosok megoszlása a komposztálással kapcsolatosan (n=30) 



6. Kérdés 
Alkalmaznak komposztálást otthon? 

 

A csólyospálosi lakosok megoszlása a komposztálással kapcsolatosan (n=30) 



Következtetések 

Pontszám szórás Hektár szórás 

Kiskunhalas 341,0 74,90 2,50 0,508 

Kecskemét 308,8 75,40 2,30 0,460 

Csólyospálos 349,3 90,74 2,53 0,507 



Javaslattétel 

• Az érték csökkenthető lenne a 

–  tömegközlekedés bevezetésével – erre 
azonban a mai gazdasági helyzetben nem 
sok lehetőség van.  

– egy kis módosítással a kérdőívben nemcsak 
a tömegközlekedést, hanem pl. a bicikli-
használatot is megkérdezzük 
 



Köszönöm a figyelmet! 


