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KEDVES LÁTOGATÓ!

A Jane Goodall Intézet 
és a Védegylet Egyesület kiállítása

Gondolatébresztő adatok, tények, beszámolók,
következtetések, cselekvési lehetőségek

A bányákban dolgozók emberi jogaiért, 
az őket megillető méltányos munkabérért, 
biztonságos munkakörülményekért, 
az élővilág életterének megőrzéséért, 
a kizsákmányoló gyermekmunka 
megszüntetéséért, 
a háborús zónák 
felszámolásáért.

Köszönjük figyelmét!

Az alábbi tablókon bemutatjuk
az európai, fogyasztásközpontú
életstílus hatását az exportáló
országok lakosaira és
környezetére, ahonnan
„nyersanyagaink” érkeznek.

Két fontos nyersanyagra
koncentráltunk a kommunikációs
és energiaágazatokban - 
az aranyra és a koltánra.

Megmutatjuk, hogy ezen anyagok
kitermelése milyen hatással van
Kongóra és Perura.

Először ismert árumérlegmodelleket
mutatunk be, majd az exportáló 
országok felé fordulunk. 
Végül - levonva a megfelelő
következtetéseket - próbálunk 
segíteni abban, mit tehetsz Te.

HOGYAN BÁNUNK 
A FÖLD 
ÁSVÁNYKINCSEIVEL?

Forrás: 
Az ASTM / Climate Alliance Luxemburg, a CEPA – Friends of the Earth 

/ Slovakia, a Greenpeace Luxembourg, FEDEPAZ / Peru, a Frente de
Defensa de la Amazonia / Ecuador, a Védegylet Egyesület kiállítása 

“From Overconsumption to Solidarity” (A túlfogyasztástól a szolidaritá-
sig) projekt keretében, www.overconsumption.eu, www.vedegylet.hu/o2s

Ez a kiadvány az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült az 
“Ideje változtatnunk: a nyersanyagok fenntartható fogyasztása és 

feldolgozása” címû projekt keretében (DCI-NSAED/2014/352-275). 

Jelen kiadvány tartalmáért kizárólag a Védegylet Egyesület felel, 
és semmilyen körülmények között nem tekinthetô 

az Európai Unió hivatalos véleményének.

A PUTTONYRÓL, 
ÉS A 
LÁBNYOMRÓL

I. RÉSZ

A TELJES GAZDASÁGRA KITERJEDŐ ANYAGMÉRLEG-MODELL
(kivéve a levegő és víz be- illetve kiáramlását) 

Tudjuk, hogy fogyasztásunk
mai szintje nem fenntartható, 
illetve nem vihető át a
világ többi részére. 
Egyszerően túl sokat fogyasztunk
a világ erőforrásaiból, és a
környezetünket is szennyezzük.

Például 2008-ban az európaiak 
több mint 40 kg anyagot használtak
naponta fejenként, míg egy 
ázsiai csak 24 kilogrammot, 
és egy afrikai kevesebb mint 
15 kilogrammot (Schmidt-Bleek,
Grüne Lügen, 2014).

Az egy-egy országra vonatkozó, 
a termékek és szolgáltatások 
előállításához felhasznált 
természeti erőforrásokkal 
kapcsolatos megállapításokhoz 
ki kell számítani a nyersanyag-
import és a hazai termékexport
közötti különbséget.

A folyamatmodellezés (flow model)
segítségünkre lehet az úgynevezett
anyagmérlegben használatos 
adatfolyam rendszerezésében.

TELJES ANYAGKÖLTSÉG
Ez a teljes hazai és külföldi
anyagköltség vagy anyag-input
a következő panelen látható
diagram szerint csopotsítható.
A teljes körű hatás kiszámítása
érdekében a részben nem
anyagi jellegű következmé-
nyeket is számításba kell 
vennünk, különösen az 
exportáló országban. 
Ide tartoznak például a
mérgezett folyók vagy
a zavargások.

SZENNYEZÉS
Ezen a kiállításon 

közelebbről is megvizsgáljuk 
„az importhoz kapcsolódó 

indirekt anyagáramlást”, és
annak hatását az exportáló

országokra (a diagramon
látható, alul, a bal oldalon,

szürke színnel). 
Ebbe beletartozik az 

exportáló országban az összes
megmozgatott anyag, ami az

általunk importált nyersanyag 
kinyeréséhez szükséges,
például a bányák teljes 

szennyezése.

INPUT GAZDASÁG OUTPUT

HAZAI 
KITERMELÉS
• fosszilis

energiaforrások
• ásványi anyagok
• biomassza

A TERMÉSZETRE
VONATKOZÓAN

• kibocsátás a levegőbe
• szeméttelepre került

hulladék
• kibocsátás a vízbe
• hőenergiává alakítás

Forrás: Az Európai Parlament Bizottságának kommünikéje: Az árupiacok és nyersanyagok
által támasztott kihívások kezelése, Brüsszel, COM(2011) 25 final, 5. ábra

FEL NEM
HASZNÁLT HAZAI
KITERMELÉS

FEL NEM
HASZNÁLT HAZAI
KITERMELÉS

IMPORT EXPORT

Az exporthoz
kapcsolódó
közvetett
áramlások

Az importhoz
kapcsolódó
közvetett
áramlások

Recycling

Az anyagok
összegyujtése
(nettó állomány-
növekedés)

Nyersanyag-
forgalom
(évente)

A PUTTONYRÓL, 
ÉS A 
LÁBNYOMRÓL

II. RÉSZ

KÖZVETETT FORRÁSOK

Az anyagok ára nem csupán az adott
országban termelt és importált nyers-
anyagokat jelenti, hanem a használt
közvetett forrásokat is: 

- olyan alapanyagokat, mint a bányák 
szennyezését, amelyet nem használnak
fel, és a bányászati területen hagynak,

- biomasszát, amelyet a bánya építéséhez
használtak (ilyenek például a bányának
helyt adó kivágott erdők, és a faanyag,
amelyet az alagutak és épületek építé-
séhez, valamint a bányászok részére
tüzelőnek használtak fel).

Az anyag-input (vagy költség) tekintetében
figyelembe kell vennünk azt a vizet is,
amit az érc meddőből való kimosására
használnak a dúsításkor a bánya egész
területén, amely most már nem érhető el
a növények és a haszonállatok számára;
illetve a bánya működtetéséhez, valamint
a motorok és generátorok által termelt
érc szállításához szükséges energiahor-
dozókat és azok kipufogógázait, amelyek
széndioxiddal szennyezik a levegőt. 
„Az arany kitermeléséhez az anyag 550 
ezerszeresét használjuk el a természetből.”
Az információs és kommunikációs tech-
nológiai ágazatban akár 600 kilogramm
természetes anyagot is elhasználnak
egyetlen kilogramm termék előállítására.

ÖKOLÓGIAI PUTTONY 
ÉS EGYEDI LÁBNYOM

Az „ökológiai puttony” ki-
fejezést a közvetett módon
felhasznált biomassza és a
nyersanyagok vonatkozásá-
ban használják. A konkrét
„lábnyom” a víz, a föld és 
a levegő használata esetében
kiszámítható, ahogy a hazai
és külföldi, közvetlen és
közvetett víz-és földfogyasz-
tás, az üvegházhatású gázok
által okozott levegőszennye-
zés a karbonlábnyommal 
fejezhető ki (ami viszont
nem tartalmaz más lég-
szennyezőt). A kiálllítás 
elsősorban az emberi
egészségre és a környezetre
gyakorolt hatással foglal-
kozik, ami nehezen mér-
hető lábnyommal vagy 
puttonnyal, hektárban 
vagy köbméterben.

NYERSANYAG
INPUT

Forrás: Schmidt-Bleek, 2014, saját módosításokkal.

ökológiai
puttony

– biomassza
– nyersanyag

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM

Ezek közeli rokona az ökológiai lábnyom,
ami olyan összetett mérleg egy személy,
vagy egy ország fogyasztásáról, amely 
megméri a biológiailag termékeny föld- 
és vízterületet, ami az adott személy vagy
ország fogyasztásának fedezéséhez szük-
séges, és azt a területet, amely a termelt
hulladékot el tudja nyelni. A fogyasztást a
„termelés + import – export” egyenlettel
számítják ki. Sajnos ez a képlet nem számol
többek között a közvetett anyagáramlással
az import révén, és azok hatásával, 
amelyek bennünket különsen érdekelnek.
Az ország esetében ezután az indikátort
összehasonlítják a biokapacitással, azaz 
az ország saját földés vízterületével. 
A használt mértékegység a „globális hek-
tár”. Az eredmény megmutatja, hogy az
adott országban élők milyen mértékben
lépik túl az országukban rendelkezésre álló
biológiai kapacitást, azaz a saját nem fenn-
tartható „túllövésüket”, vagy túlfogyasztá-
sukat. A világ egészére nézve az ökológiai
lábnyom bolygónk kizsákmányolásának
igen látványos bizonyítéka. Az alábbi pél-
dákban bemutatjuk, hogy az importunk 
milyen hatást gyakorol az exportáló ország
lakosaira és környezetére. Ez hasznos
kiegészítője az ökológiai lábnyom
absztrakt értékének.

HATÁS

lábnyom:
– víz
– föld
– karbon

– víz
– föld
– levegő

– a környezetre
– a társadalomra

MOBIL-
TELEFONODBAN
TALÁLHATÓ
IGEN ÉRTÉKES
ANYAGOK

Minden mobiltelefonban mintegy 60 féle nyersanyag található, kis, illetve nagyon kis mennyiségben
olyan értékes fémek, mint az ezüst, a réz, a kobalt vagy a palládium. Azonban a legnagyobb érték
a mobiltelefonokban a bennük található tantál és arany.

TANTÁL
Ezer mobiltelefonban körülbelül 900 euró értékű
tantál található. A tantál igen keresett, mivel ellenáll
a sav-korróziónak, és csupán igen magas hőmérsékle-
ten olvad. Stratégiai fontosságú ásvány, világszerte
használják a főképp elektronikai eszközökben, például 
mobiltelefonokban, számítógépekben és játékkonzo-
lokban található kondenzátorokhoz, de a tantál
gyakran használatos a repülőgépiparban, a fegyver-
gyártásban és az orvosi műszergyártásban használt
ötvözetekhez is. A tantált koltánból, a kolombitból
és a tantalitból álló úgynevezett „szürke aranyból”,
egy kékesfekete, vagy vörösesbarna anyagból vonják ki.

ARANY
Ezer mobiltelefonban körülbelül 750 euró értékű
arany található. A nemesfém igen jó vezető. 
Ráadásul nem korrodál levegőn, ami nagyon fontos 
a billentyűzetek, akkumulátorházak és a telefonok
kapcsolótábláinak széle szempontjából. Egy mobil-
telefon mintegy 24 milligramm aranyat tartalmaz;
1000 tonna mobiltelefon-hulladékban körülbelül 
350 kg arany található, amelynek értéke körülbelül
hétmillió Euró. Az aranyat széles körben használják
elektronika más területein illetve azon túl is, például
ékszereknél, fizetőeszközként és értékmegőrző befek-
tetésként, az optikában, valamint a gyógyászatban.

5 milliárd mobiltelefon-használó 2017-ben
A mobiltelefon-használók becsült száma világszerte (millió fo)

Statista
Das Statisik-Portal
Forrás: eMarketer

Észak-Amerika

Latin-Amerika

Európa

Közel-Kelet  
és Afrika

Ázsia és a
Csendes-óceáni térség

Világszerte
2013: 4,3 milliárd
2015: 5,1 milliárd

ROBBANÁSSZERŰ NÖVEKEDÉS A MOBILTELEFONOK
PIACÁN VILÁGSZERTE

2013-ban Európában 672 millióan rendelkeztek mobil-
telefonnal; a mobiltelefon-használók száma világ-
szerte 2017-re meg fogja haladni az 5 milliárd főt.
Ez a fogyasztás (valamint a többi elektronikai 
terméké is) meghatározza a koltán iránti világszintű
keresletet. Több kutatóintézet becslése szerint 
2020-ra a kereslet évi 1000 tonnával nő majd.

Koltán a Kongói Demokratikus Köztársaságból

Arany a Kongói Demokratikus Köztársaságból,
Langa Langából Dél-Kivuban
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I. SZÁMÚ
KÖVETKEZTETÉS

A NYERSANYAGOK TÚLZOTT
MÉRTÉKU FOGYASZTÁSA“

2007-ben 66 milliárd tonna nyersanyagot termeltek 
ki világszerte. Ebbe beletartoznak az olyan ömlesztett
anyagok, mint a homok és a kavics (a legnagyobb tömeg-
ben), a biomassza, mint a fa vagy a gabona, vagy a 
fosszilis energiahordozók, mint az olaj és az ásványok
(Tukker és mtsai, 2014). 
A természeti kincsek fogyasztása kiugróan magas, 
és nem oszlik meg egyenlően:

A GLOBÁLIS ERŐFORRÁSOK MÉG GYORSABB
FOGYASZTÁSA
2014. augusztus 19-én volt a Túllövés Napja, az a nap,
amikor az emberiség az adott évre kimerítette a ter-
mészet forrásait. Mivel a természeti erőforrások fogynak,
ez a dátum minden egyes évben mindig korábbra és ko-

rábbra kerül. Míg 1993-ban október 21. volt ez a dátum,
2003-ban szeptember 22-re, 2013-ban pedig augusztus
20-ára került. (www. footprintnetwork.org).

GRAFIKONOK
A táblázat az erőforrások egyenlőtlen fogyasztását mu-
tatja 2007-ben, tonnában és lakosra számítva. A globális
átlag 10 tonna körül volt, míg a leggazdagabb európai
országokban 30 tonna körül járt (Írországban 2007-ben
fellendülés volt az építőiparban). Ez részben annak volt
köszönhető, hogy sok országnak nagy mennyiségű készlete
van az egy főre jutó erőforrásokból, míg másoknak keve-
sebb, mivel a gyarmati idők óta különösen az iparosodott
országok megszerezték a világ természeti kincseinek nagy
részét a piaci erőkön keresztül.

Az alábbi táblázat mutatja (milliárd tonnában) az EU, az
USA és Kína nyersanyagmérlegét más országokhoz viszo-
nyítva: az EU a mérleg szerint (import-export) körülbelül
1,6 milliárd tonnát importált ázsiai és csendes-óceáni

országokból (APAC országok, Kínát kivéve), 0,6 milliárd
tonnát Kínából (CN), 1 milliárd tonnát Latin-Amerikából
(LAT), 0,4 milliárd tonnát a Közel-Keletről (ME) és 0,8 
milliárd tonnát Afrikából.

A Srí Lanka-i klímatudós, Muhan Munasinghe a manches-
teri egyetemről így nyilatkozott (2011): „A fenntartható
globális fejlődés csak akkor következik be, mikor a leg-
gazdagabb 1,2 milliárd ember szintén részt vesz ebben.
Bár a Föld lakosságának csupán 20 százalékát teszik ki,
az erőforrások 80 százalékát fogyasztják, és a károsanyag-
kibocsátás 75 százalékáért felelősek. Az életstílusuk

szegénységet, klímaváltozást és forrásgyengséget ered-
ményez.” Ez hívta életre a „Millenniumi fogyasztási
célokat”, azaz a nyersanyagok fogyasztásának korlá-
tozását (www.millenniumconsumptiongoals.org).

II. SZÁMÚ
KÖVETKEZTETÉS

SZÜRKE 
KIBOCSÁTÁSUNK

A fenti világtérkép a széndioxiddal egyenértékű anyagok emisszió-
áramlását mutatja millió tonnában, amely beépült a 2007-ben impor-
tált és exportált árukba. Az összes üvegházhatású gáz 38 gigatonna
szndioxidnak felelt meg. Európában ez egynegyeddel magasabb volt
(1,6 Gt), ha beleszámítjuk az importált (mínusz exportált) áruk szürke
kibocsátását. Ez főképp Kínából (0,67) és más ázsiai országokból (0,79)
jött. Kína 2Gt széndioxid-egyenértékű gázt bocsátott ki, többet, mint
amennyit importált, főképp Európának (0,67) és Észak-Amerikának
(0,47) és más ázsiai országoknak (0,41).

A túlzott és nem egyenlően elosztott fogyasztásnak strukturális okai
vannak, amelyek a gazdasági rendszerben gyökereznek:
„Gazdaságunk alapvető gonoszsága, hogy arra kényszerít bennünket,
hogy zsákmányoljuk ki a környezetet, és azután költsünk rengeteg
pénzt annak helyrehozatalára. Túl sokat fogyasztunk mindenből. 
Egy farmernadrág 32 kilogrammot fal fel a természetből – és ebbe még
nem számítottuk bele a vizet. Egy autó előállítása 30 tonna anyagba
kerül. (F. Schmidt-Bleek, in: Die Presse, Bécs, 08.16.14) „A probléma
az, hogy a gazdasági modellünk nemcsak megengedi, hanem egyenesen
tobzódik abban, amit úgy nevezhetünk, hogy közösen, ingyen lovagol-
juk meg a természet hátát. Hosszú távon ez kimeríti a természeti kin-
cseket. Ez a megélhetésünket nehezebbé teszi. Mindaddig, amíg a
politikai döntéshozók a világot csupán a gazdasági tőke szemüvegén
keresztül látják, az emberi, társadalmi és természeti tőkét érő kárral
senki nem foglalkozik. Így a megfelelő irányba történő változtatás
lehetetlen“ (forrás: Chandran Nair, Hong Kong: Die Mutter allen 
Kapitals, in: Le Monde diplomatique 10457, 11.07.2014.).

Az üvegházhatású gázok kibocsátása
jó indikátora ennek az egyenlőtlen
fogyasztásnak, különösen a szürke vagy
megtestesült kibocsátásnak, amely az
importált áruk (mínusz export) jellemzője;
míg a kyotói számítási modell a termelő
országnak tulajdonítja az emissziót,
a fogyasztó-orientált megközelítés annak
az országnak, ahol a fogyasztásra sor
kerül. Mivel az emisszió megjelenik az
importált vagy exportált termékekben,
eszerint a módszer szerint számítva
másik országba kerül az összes
kibocsátásnak körülbelül egynegyede.

III. SZÁMÚ
KÖVETKEZTETÉS

A MULTINACIONÁLIS 
VÁLLALATOK SZEREPE

Ahogy láttuk, sem a piac láthatatlan keze, sem pedig a profit 
motivációja nem segíti elő a természeti erőforrások, a globális 
javak fenntartható felhasználását és az emberi jogok tiszteletben
tartását. A legbefolyásosabb szereplők a multinacionális vállalatok, 
és így szükségük van politikai szabályokra és irányelvekre a
működésükhöz.
A legtöbb esetben nagyon kevés pénzt juttatnak vissza a bányászati
régiókba és az országba, ahol bányásznak, azonban rengeteg mérget 
és hulladékot hagynak maguk után, miközben a kitermelt javakat 
exportálják. Tudják, hogyan kerüljék el az adófizetést az exportáló
országban, és a nyereséget hogyan helyezzék el adóparadicsomokban.
Emellett sok exportáló ország túl gyenge ahhoz, hogy érvényesítse a
saját jogait a multinacionális vállalatokkal szemben helyben, és hajlam-
osak a korrupcióra mind a bányák környékén, mind pedig nemzeti szin-
ten. Manapság sok vállalat önként elkötelezi magát környezetvédelmi és
társadalmi felelősségvállalási célok mellett. Mindazonáltal a gyakorlat-
ban ezek a kötelezettségek csupán a vállalat imidzsét hivatottak javí-
tani, csak a kötelező minimális előnyöket produkálják.
A Kitermelőiparokra Vonatkozó Átláthatósági Kezdeményezés – Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI, www.eiti. org) – egy vállalatok-
ból, kormányokból, befektetőkből, civil szervezetekből és nemzetközi
szervezetekből álló konzorcium, melynek célja a természeti erőforrások-
ból származó jövedelmekkel kapcsolatos nyitottság és elszámoltatható
gazdálkodás növelése, önkéntes alapon. A Publish What You Pay globális
hálózat (www. publishwhatyoupay.org) szintén támogatja a
kezdeményezést, szigorúbb jelentéstételi normákat követelve.

„Előrelátóbb megoldás lenne egy hatalmas
adó az állam részéről a természeti kincsek-
hez való hozzáférésre” 
(Chandran Nair, 2014)

„Emellett olyan árak kellenek, amelyek
tükrözik a valós költséget, amibe az adott 
termék került, beleszámítva a környezeti
hatást. Ezeket teljes mértékben adókon
keresztül lehet elérni.” 
(M.Munasinghe, 2011)

„A kormány képes megváltoztatni az adórend-
szert. Ki mondja, hogy a kormány javainak
nagy részét a munkavállaló lakosság termelje
ki? Sokkal kisebb adó kellene hogy terhelje 
a munkavégzést, és emelni kellene a ritka 
természeti kincsekre vonatkozó adókat.” 
(F. Schmidt-Bleek, 2014)

AJÁNLÁSOK

Az önkéntes vállalások legyenek
egységesek és kötelező érvényűek
(az EU-n kívül is).
Az érintett államok fogadják el 
és alkalmazzák a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 169. 
számú egyezményét.
Az EU Bizottság fogadjon el 
irányelvet, amely a kitermelő 
vállalatokat arra kötelezi, hogy 
legyenek átláthatóak az EU-n 
kívülről érkező és oda irányuló 
kifizetésekkel kapcsolatban.

Következtetések

IV. SZÁMÚ
KÖVETKEZTETÉS

MIT TEHETÜNK MINT 
ÁLLAMPOLGÁROK,
FOGYASZTÓK ÉS VÁSÁRLÓK?

• Kevesebbet és lelkiismeretesebben fogyaszthatunk, előnyben részesítve 
a tartósabb termékeket. Nincs mindig szükségünk a legújabb modellre, 
ha az eszköz még a céljainknak megfelelő módon működik.

• Kevesebb hulladékot termelhetünk, és szétválogathatjuk azokat, 
hogy annyit lehessen újrafeldolgozni belőlük, amennyit csak lehet.

• Többet tudhatunk meg az általunk vásárolt termékek lábnyomáról, 
és csökkenthetjük az ökolábnyomunkat.

• Frissen tarthatjuk ismereteinket olyan témákban, mint a konzumerizmus 
kritikája, és mint az olyan gazdasági modellek, amelyek inkább az anyagcikluson,
mint a növekedésen alapulnak.

• Írhatunk a bankoknak és más intézményeknek, ahol pénzt fektettünk be, 
és meggyőződhetünk arról, hogy nem finanszíroznak olyan projekteket, 
amelyek csorbítják a környezetvédelmi, munkavállalói vagy emberi jogokat, 
és a hasznot nem emberek vagy a környezet rovására érték el.

• Csatlakozhatunk civil szervezetekhez a környezetünkben, vagy politikai 
pártokhoz a fenntartható beszerzés érdekében, hogy kíméljük az erőforrásokat
és ökológiai adóreformot vezessünk be.

• Pénzadománnyal támogathatjuk a civil szervezeteket, amelyek környezeti,
munkavállalói és emberi jogokat védenek a bányászati beruházásokhoz 
kapcsolódóan. Időt is áldozhatunk szolidaritási akciókban való részvételre
és politikai mobilizációra való felhívásokra.

Projektazonosító: 
„Time for Change: Promoting Sustainable consumption and 
production of raw materials  in the context of EYD 2015 and 
beyond” DCI-NSAED/2014/352-275
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Ez a dokumentum az Európai Unió támogatásával készült. 
A benne foglalt nézetek a Védegylet Egyesület nézetei, 
ezért semmiképpen sem tekinthetôk az Európai Unió 
hivatalos állásfoglalásának.

További információ: www.vedegylet.hu


