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Médium Médium típusa Dátum Cím Méret Kép 

Koós.hu (MÉB) építész blog 2011.04.22 Győr ökológiai lábnyoma 1 oldal 1 kép 

MTV 1 Híradó országos televízió 2011.04.22 A Föld Napja van 20 mp - 

Nyugathír.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.22 

Győr az első magyar város, amelynek ismerjük 

az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Hellocity.hu 
regionális 

internetes hírportál 
2011.04.23 

Győr az első magyar város, amelynek ismerjük 

az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

InfoGyőr.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.23 

Győr az első magyar város, amelynek ismerjük 

az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Szeged.info.hu internetes hírportál 2011.04.23 
Győr az első magyar város, amelynek ismerjük 

az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

AlternatívEnergia.hu 
környezetvédelmi 

portál 
2011.04.27 Íme Győr ökolábnyoma 1 oldal 1 kép 

Animare.hu internetes hírportál 2011.04.27 Ökológiai lábnyom: Győrben kiszámolták kishír 1 kép 

Bérkalkulátor.hu internetes hírportál 2011.04.27 Ökológiai lábnyom: Győrben kiszámolták kishír - 

Borsod Online internetes portál 2011.04.27 
Győr nagyobb láb(nyom)on él, mint a magyar 

átlag 
1 oldal - 



 

Médium Médium típusa Dátum Cím Méret Kép 

Bulvár hír.hu internetes hírportál 2011.04.27 Óriási Győr ökológiai lábnyoma kishír - 

Duoinfomóvár.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.27 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Econom.hu internetes portál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

Econom.hu internetes portál 2011.04.27 Íme Győr ökolábnyoma 1 oldal - 

Építészporta.hu internetes hírportál 2011.04.27 Íme Győr ökolábnyoma kishír - 

Gazdasági 

Híradó.hu 
internetes hírportál 2011.04.27 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

Győrblog.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.27 Íme Győr ökolábnyoma 1 oldal - 

Hajdú Online internetes portál 2011.04.27 
Győr nagyobb láb(nyom)on él, mint a magyar 

átlag 
1 oldal - 

Hírcity.hu internetes portál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 



 

Médium Médium típusa Dátum Cím Méret Kép 

Hírstart.hu internetes hírportál 2011.04.27. 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

Ingatlanhírek.hu internetes portál 2011.04.27 Győr ökológiai lábnyoma 1 oldal - 

KKV Zóna.eu internetes hírportál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

Mai friss.hu internetes hírportál 2011.04.27 
Győr nagyobb láb(nyom)on él, mint a magyar 

átlag 
kishír - 

Okosnet.hu internetes portál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Paraméter.sk 
szlovák internetes 

portál 
2011.04.27 

Győr nagyobb láb(nyom)on él, mint a magyar 

átlag 
1 oldal - 

Prémium.hu internetes portál 2011.04.27 Ökológiai lábnyom: Győrben kiszámolták 1 oldal 1 kép 

Privátbankár.hu internetes portál 2011.04.27 Ökológiai lábnyom: Győrben kiszámolták 1 oldal 1 kép 

Profitline.hu internetes portál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal - 



 

Médium Médium típusa Dátum Cím Méret Kép 

Rongo.hu internetes hírportál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

RTL Klub.hu 
országos televízió 

(online) 
2011.04.27 Óriási Győr ökológiai lábnyoma 1 oldal 1 kép 

Tőzsdefórum.hu internetes portál 2011.04.27 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal - 

Új szó.hu internetes hírportál 2011.04.27 
Győr nagyobb láb(nyom)on él, mint a magyar 

átlag 
kishír - 

Zöldenergiavilág.hu 
környezetvédelmi 

portál 
2011.04.27 Győr kiszámolta az ökológiai lábnyomát 1 oldal 2 kép 

Agroline.hu internetes portál 2011.04.28 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Ezermester.hu internetes portál 2011.04.28 Győr ökológiai lábnyoma 1 oldal 1 kép 

Gazdasági Hírfal.hu internetes hírportál 2011.04.28 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

Győri Nap.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.28 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 



 

Médium Médium típusa Dátum Cím Méret Kép 

InfoGyőr.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.28 Mit is jelent az ökológiai lábnyom? 1 oldal 1 kép 

InfoMóvár.hu 
regionális 

internetes portál 
2011.04.28 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Kék Duna Online 
regionális rádió 

(online) 
2011.04.28 

Győr nagyobb láb(nyom)on él, mint a magyar 

átlag 
1 oldal - 

Klub Rádió fővárosi rádió 2011.04.28 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
4p 30mp - 

Válság.com internetes hírportál 2011.04.28 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
kishír - 

Élhető Föld 
környezetvédelmi 

portál 
2011.04.29 

Minden győri lakos 3,4 focipálya területén 

megtermő javakat fogyaszt el évente 
1 oldal 1 kép 

Greenfo.hu 
környezetvédelmi 

portál 
2011.04.29 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Lánchíd Rádió fővárosi rádió 2011.04.29 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát  
- 



 

Médium Médium típusa Dátum Cím Méret Kép 

Nuova Energia.hu 
környezetvédelmi 

portál 
2011.04.29 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Presztízs.com internetes portál 2011.04.29 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Szabad Föld.hu internetes portál 2011.04.29 
Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

Klímakör.lapunk.hu 
környezetvédelmi 

portál 
2011.04.30 

Győr az első magyar város, amelynek 

kiszámolták az ökológiai lábnyomát 
1 oldal 1 kép 

 



 

Minden győri lakos 3,4 focipálya területén megtermő javakat fogyaszt el évente 

Győr az első magyar város,  

amelynek kiszámolták az ökológiai lábnyomát 

Az IFF Egyesület önkormányzati támogatással végezte el a kutatást 

Sajtóanyag 

Egy város önmagában nem lehet fenntartható, lakóinak eltartásához elengedhetetlenül 

szükséges további területek termékeinek, szolgáltatásainak az igénybevétele. A győriek 

esetében Győr biológiai kapacitásának 17-szeresére van szükség ehhez, így a város 

ökológiai lábnyoma a megye biológiai kapacitásának ¾ részét veszi igénybe. Minden 

győri lakos éves szinten átlagosan 3,4 focipálya területén megtermelhető javakat 

fogyaszt el (egy szabványos, 7300 m
2
 nagyságú futballpályához viszonyítva). Ha a Föld 

lakossága a győriek életszínvonalán élne, 2,4 Földnyi terület lenne szükséges az 

életszínvonal fenntartásához. A győri kezdeményezés mindazonáltal egyedülálló – Győr 

az első város, ahol kiszámolták a város ökológiai lábnyomát. Mindez azt mutatja, hogy 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata felelősséget érez a környezetért és hatékony 

eszközöket alkalmaz a lakosság tájékoztatására és a lakossági véleményformálásra. 

Győr ökológiai lábnyomának kiszámolását 2010 tavaszán kezdte el az Innovációval a 

Fenntartható Fejlődésért Egyesület és a győri Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 

Közgazdász Szakkollégiumának hallgatói. Az ökolábnyom számolást a CG & Partners 

Kutató és Tanácsadó Kft. szakmai irányítása mellett, a Goodwill PR és Kommunikációs 

Ügynökség kommunikációs támogatásával végezték el. A kutatás nem jöhetett volna létre 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Győr 2000 Idegenforgalmi 

Közalapítvány támogatása nélkül. A vizsgálat hosszadalmas adatgyűjtéssel kezdődött, ezt 

összetett számítások követték: a kapott végeredmény korántsem meglepő, hiszen számítani 

lehetett rá, hogy a városi ökolábnyom értéke meghaladja majd a magyar átlagot. A győriek 

ökolábnyoma fejenként 4,33 globális hektár, ami érzékelhetően nagyobb, mint a 3,5 globális 

hektár /fős magyar átlag. Érdekesség, hogy 0,1 globális hektár átlagosan 288 kg zöldség 

illetve gyümölcs megtermeléséhez elegendő. Más megközelítésben: az ökológiai lábnyom 0,1 

globális hektárral történő csökkentéséhez éves szinten 440 kWh-val kevesebb áramot kellene 

fogyasztani. 

Az elmúlt években a győri városvezetés már számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a 

lakosság környezetvédelmi szemléletét pozitív irányba változtassa meg. Növelte például a 

kerékpárutak és a szelektív hulladékgyűjtők számát. Annak érdekében, hogy a város ökológiai 

lábnyoma alacsonyabb szintre kerüljön, további intézkedések szükségesek. Ennek első és 

egyben legfontosabb lépése a győriek környezettudatosságának növelése – ebben sokat segít, 



 

hogy ismertté vált Győr ökológiai lábnyoma és az is, hogy Győr az első magyar város, ahol 

ezt az értéket kiszámolták. Az ökológiai lábnyom nagyságáért Győrben elsősorban az 

energiafogyasztás és a közlekedés felelős, így ezeken a területeken a környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése kiemelkedően fontos. Vajon tudjuk, mennyi áramot használnak el 

elektromos berendezéseink? Tisztában vagyunk vele, hogy a hűtőszekrényünk, fagyasztónk, 

átlagosan 2 kWh-át „eszik” naponta? És hogy ugyanennyi energiát használunk el a 

mosogatógép egyszeri használatával is?… 

Egy érdekesség a számításból: Győrben éves szinten 3.719.570 liter ásványvíz kerül 

fogyasztásra. Ezt az értéket literenkénti 0,05 kilogramm Pet palack súlyával megszorozva 

Győrben megközelítőleg 186.000 kilogramm Pet palack hulladék keletkezik évente. Ha ezt a 

mennyiséget másként akarjuk kifejezni, ez 1,5 literes palackokkal számolva megközelítőleg 

2.480.000 darab Pet hulladékot jelent. Ha a palackokat 30 cm átlagmagasságúnak tekintjük, 

akkor egy átlagos győri lakosra jutó Pet palackból 5 km-es torony építhető. Magyarországon 

éves szinten 1,5 milliárd darab palackot gyártanak, melyeket ha egymásra állítanánk, a torony 

a Földről a Holdig érne. Ehhez viszonyítva a győri érték alacsony, lokális szinten azonban 

meghatározó. 

*   *   * 

Győr ökológiai lábnyomának kutatási összefoglalóját a CG & Partners Kutató és Tanácsadó 

Kft. Fenntarthatósági Füzetek kiadványsorozatának részeként publikálta. A sorozatban 

megjelenő kiadványok piaci forgalomba nem kerülnek, jövedelemszerző célt nem szolgálnak, 

kizárólag a környezettudatos nevelést hivatottak szolgálni, ingyenesen letölthetők a kutató cég 

honlapjára feltöltött publikációk közül (www.cgpartners.hu). A Fenntarthatósági Füzetek 

eddig megjelent négy száma az ökológiai lábnyom számításával és lakossági ismertségével, a 

vállalatok környezettudatosságával és a nem-pénzügyi jelentéseivel valamint a munkahelyi 

egészségfejlesztéssel foglalkozik. A CG & Partners Kft. szolgáltatási palettája a fentieken 

kívül fenntarthatósági képzéseket is vállal, kutatási tevékenysége széleskörű. 

További információ: 

Mészáros Gábor, ügyvezető 

Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség 

E-mail: mg@goodwill-pr.hu 

  

http://www.cgpartners.hu/
mailto:szc@cgpartners.hu


 

2011. április 22. Koós.hu (MÉB) 

 

 

 
 

http://koos.hu/2011/04/22/gyor-okologiai-labnyoma/ 

  

http://koos.hu/2011/04/22/gyor-okologiai-labnyoma/


 

2011. április 22. MTV 1 Híradó 

 

 
 

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/04/22/20/A_Fold_napja_van.aspx 

  

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/04/22/20/A_Fold_napja_van.aspx


 

2011. április 22. Nyugathír.hu 

 

 
 

http://www.nyugathir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8020:gyr-az-els-

magyar-varos-amelynek-ismerjuek-az-oekologiai-labnyomat&catid=40:gyor&Itemid=74 

  

http://www.nyugathir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8020:gyr-az-els-magyar-varos-amelynek-ismerjuek-az-oekologiai-labnyomat&catid=40:gyor&Itemid=74
http://www.nyugathir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=8020:gyr-az-els-magyar-varos-amelynek-ismerjuek-az-oekologiai-labnyomat&catid=40:gyor&Itemid=74


 

2011. április 23. Hellocity.hu 

 

 
 

http://hellocity.hu/gyor/hir/257148/gyor_az_elso_magyar_varos,_amelynek_ismerjuk_az_oko

logiai_labnyomat 

  

http://hellocity.hu/gyor/hir/257148/gyor_az_elso_magyar_varos,_amelynek_ismerjuk_az_okologiai_labnyomat
http://hellocity.hu/gyor/hir/257148/gyor_az_elso_magyar_varos,_amelynek_ismerjuk_az_okologiai_labnyomat


 

2011. április 23. InfoGyőr.hu 

 

 
 
http://infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/gyor_az_elso_magyar_varos_amelynek_ismerjuk_az_okologiai_
labnyom/ 
 

  

http://infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/gyor_az_elso_magyar_varos_amelynek_ismerjuk_az_okologiai_labnyom/
http://infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/gyor_az_elso_magyar_varos_amelynek_ismerjuk_az_okologiai_labnyom/


 

2011. április 23. Szeged.info.hu 

 

 
 

http://www.szeged.info.hu/gyor-az-elso-magyar-varos-amelynek-ismerjuk-az-okologiai-

labnyomat-szeged/ 

  

http://www.szeged.info.hu/gyor-az-elso-magyar-varos-amelynek-ismerjuk-az-okologiai-labnyomat-szeged/
http://www.szeged.info.hu/gyor-az-elso-magyar-varos-amelynek-ismerjuk-az-okologiai-labnyomat-szeged/


 

2011. április 27. AlternatívEnergia.hu 

 

 

 
 
http://www.alternativenergia.hu/gyor_okolabnyom_fenntarthato/32356 

  

http://www.alternativenergia.hu/gyor_okolabnyom_fenntarthato/32356


 

2011. április 27. Animare.hu 

 

 
 
http://hirek.animare.hu/okologiai_labnyom_gyorben_kiszamoltak+349636.html 

  

http://hirek.animare.hu/okologiai_labnyom_gyorben_kiszamoltak+349636.html


 

2011. április 27. Bérkalkulátor.hu 

 

 
 
http://berkalkulator.com/berkalkulator/gazdasagi-hirek/9542-oekologiai-labnyom-gyrben-
kiszamoltak.html 

  

http://berkalkulator.com/berkalkulator/gazdasagi-hirek/9542-oekologiai-labnyom-gyrben-kiszamoltak.html
http://berkalkulator.com/berkalkulator/gazdasagi-hirek/9542-oekologiai-labnyom-gyrben-kiszamoltak.html


 

2011. április 27. Borsod Online 

 

 

 
 
http://www.boon.hu/gyor-nagyobb-labnyomon-el-mint-a-magyar-atlag/haon-news-charlotteInform-
20110427-0357043010 

  

http://www.boon.hu/gyor-nagyobb-labnyomon-el-mint-a-magyar-atlag/haon-news-charlotteInform-20110427-0357043010
http://www.boon.hu/gyor-nagyobb-labnyomon-el-mint-a-magyar-atlag/haon-news-charlotteInform-20110427-0357043010


 

2011. április 27. Bulvár hír.hu 

 

 
 
http://www.bulvarhir.com/hr/?75300-oriasi_gyor_okologiai_labnyoma 

  

http://www.bulvarhir.com/hr/?75300-oriasi_gyor_okologiai_labnyoma


 

2011. április 27. Duoinfomóvár.hu 

 

 

 
 

http://duoinfomovar.hu/?view=hirek&article=379&page=1&PHPSESSID=338c1bec0e85f61b

52accb169265deb6 

  

http://duoinfomovar.hu/?view=hirek&article=379&page=1&PHPSESSID=338c1bec0e85f61b52accb169265deb6
http://duoinfomovar.hu/?view=hirek&article=379&page=1&PHPSESSID=338c1bec0e85f61b52accb169265deb6


 

2011. április 27. Econom.hu 

 

 
 

http://www.econom.hu/gyor-az-elso-magyar-varos-amelynek-kiszamoltak-az-okologiai-

labnyomat 

  

http://www.econom.hu/gyor-az-elso-magyar-varos-amelynek-kiszamoltak-az-okologiai-labnyomat
http://www.econom.hu/gyor-az-elso-magyar-varos-amelynek-kiszamoltak-az-okologiai-labnyomat


 

2011. április 27. Econom.hu 

 

 

 
 

http://www.econom.hu/ime-gyor-okolabnyoma 

  

http://www.econom.hu/ime-gyor-okolabnyoma


 

2011. április 27. Építészporta.hu 

 

 
 
http://www.epiteszporta.hu/cikk/40603 

  

http://www.epiteszporta.hu/cikk/40603


 

2011. április 27. Gazdasági Híradó.hu 

 

 
 

http://www.gazdasagihirado.hu/hir/63247?gyor-az-elso-magyar-varos--amelynek-

kiszamoltak-az-okologiai-lab 

  

http://www.gazdasagihirado.hu/hir/63247?gyor-az-elso-magyar-varos--amelynek-kiszamoltak-az-okologiai-lab
http://www.gazdasagihirado.hu/hir/63247?gyor-az-elso-magyar-varos--amelynek-kiszamoltak-az-okologiai-lab


 

2011. április 27. Győrblog.hu 

 

 

 
 

http://gyorblog.hu/ime-gyor-okolabnyoma.html 

  

http://gyorblog.hu/ime-gyor-okolabnyoma.html


 

2011. április 27. Hajdú Online 

 

 

 
 
http://www.haon.hu/gyor-nagyobb-labnyomon-el-mint-a-magyar-atlag/haon-news-charlotteInform-
20110427-0357043010 

  

http://www.haon.hu/gyor-nagyobb-labnyomon-el-mint-a-magyar-atlag/haon-news-charlotteInform-20110427-0357043010
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