
 

 

Szeretnéd tudni, hogy mekkora a karbon-lábnyomod?  

Fogj össze a közösségeddel, jelentkezzetek, és mi kiszámoljuk nektek! 

 

A GreenDependent Intézet és a Daikin Hungary Kft. olyan közösségek jelentkezését várja, akik szeretnék 

a közösség tagjainak életmódjához köthető karbon-lábnyomot kiszámolni és megismerni. Karbon-

lábnyomunk megismerése segít abban, hogy tudatosan és fókuszáltan csökkentsük környezeti 

hatásunkat, legfőképpen klímaváltozáshoz történő hozzájárulásunkat.  

Kiknek a jelentkezését várjuk? 

Olyan közösségek jelentkezését várjuk, akik vállalni 

tudják, hogy közösségükből min. 20 háztartás részt 

vesz a programban.  

Mit értünk itt közösség alatt? 

 egy lakóközösség - pl. utca, társasház, 

lakópark, életközösség - háztartásai; 

 egy egyéb, nem feltétlen egy helyszínen 

lakó, de valamilyen közös érdeklődés vagy 

egyéb szempont alapján közösséget alkotó 

háztartások (pl. iskolai vagy munkahelyi 

közösség, vallási közösség, sport közösség, 

helyi egyesület tagjai stb.). 

A min. 20 háztartás milyen szempontoknak kell, hogy megfeleljen? 

 2020 során nem költözött; 

 2020 során nem korszerűsítette energetikai szempontból lakhelyét (azaz nem szigetelt, nem 

cserélte fűtésrendszerét stb.), de korábbi évben végzett korszerűsítés nem gond; 

 rendelkezik a 2020-as évre pontos energiafogyasztási adatokkal (pl. gáz- és áramfogyasztás, 

utazási km, stb.). Ezeket az adatokat a jelentkezés után is össze lehet gyűjteni, a lényeg, hogy a 

jelentkező közösség minden tagjának lakásában legyenek mérőórák. 

Mit vállalnak a jelentkezők? 

 A GreenDependent szakértői által készített online adatgyűjtő lapra a fogyasztási és 

életmódjukhoz kötődő egyéb adataikat (pl. nyaralás, étkezési szokások stb.) megadják (ezeket 

az adatokat rajtuk, és a GreenDependent szakértőin kívül senki nem fogja látni); 

 Kérdés esetén a GreenDependent szakértőinek kérdéseire válaszolnak; 

 A közösség tagjainak karbon-lábnyomához kapcsolódó eredmények anonim közléséhez 

sajtóközleményben és/vagy szakmai cikkben hozzájárulnak.  

(A közlésre példát ld. itt: http://intezet.greendependent.org/hu/node/587, vagy itt: 

http://intezet.greendependent.org/hu/node/566) 

 Együttműködnek a program végén kapott őshonos gyümölcsfák közösségi elültetésében: 

segítenek helyszínt választani és részt vesznek az ültetésen. 

  

http://intezet.greendependent.org/hu/hirek
http://intezet.greendependent.org/hu/node/587
http://intezet.greendependent.org/hu/node/566


 
A program időzítése 

2021 február-március Közösségek jelentkezése MÁRCIUS 14-ig, kiválasztás 

2021 tavasz 
Felkészítő online műhelymunka 

Adatgyűjtés 

2021 nyár 
Karbon-lábnyom számítás 

A számításról visszajelzés 

2021 ősz 
Tájékoztató rendezvény: karbonlábnyom-csökkentési lehetőségek 

Közösségi faültetés 

 

Mit nyújtanak és vállalnak a projekt szervezői? 

 A megadott adatok alapján kiszámítják a közösség háztartásainak karbon-lábnyomát, átlagos és 

háztartásonkénti számítást is készítve; 

 Karbon-lábnyomukról a háztartások külön-külön is kapnak rövid 

elemzést; 

 Az eredményekről összefoglaló cikket készítenek, amit a 

sajtóközlemény formájában is megjelentetnek, a közösség nevének 

feltüntetésével; 

 A projekt zárásaként a közösség tagjainak részvételével és 

együttműködésével közösségi faültetést szerveznek, a közösségnek 

20 db őshonos gyümölcsfát is átadva; 

 Minden adatot és információt a GDPR előírásoknak megfelelően 

bizalmasan kezelnek, és harmadik félnek nem adnak át. 

 Szakmai rendezvényt szerveznek a projekt eredményeinek 

terjesztése, valamint a megtakarítási, karbonlábnyom-csökkentési 

lehetőségek ismertetése érdekében. Ezen a rendezvényen a 

közösség tagjai is részt vehetnek. 

Jelentkezés: 

Az érdeklődő közösségek közül idén 1 közösség számára tudjuk a számítást elvégezni. A 

kiválasztáshoz kérjük, hogy minden érdeklődő közösség képviselője a következő linken elérhető 

online jelentkezési lapot töltse ki: https://www.surveymonkey.com/r/kozossegi_karbonlabnyom  

Előzmények: 

A GreenDependent Intézet a Piliscsaba-Garancstető Egyesülettel együttműködve 2020 folyamán az 

Egyesület tagjai közül 20 háztartás éves életmódjának karbon-lábnyomát kiszámolta. Ezen kívül a 

GreenDependent Intézet a projekt keretében 20 db őshonos gyümölcsfát is ajándékozott a piliscsabai 

egyesületnek, amit a Garancs-Liget Lakópark területén ültettek közösen 2020 őszén. Az együttműködést 

a Daikin támogatása tette lehetővé. 

Beszámolók: http://intezet.greendependent.org/hu/node/566, 

http://intezet.greendependent.org/hu/node/587 

További információk:  

GreenDependent Intézet, Szőllőssy Anita, anita@greendependent.org 

https://www.surveymonkey.com/r/kozossegi_karbonlabnyom
http://intezet.greendependent.org/hu/node/566
http://intezet.greendependent.org/hu/node/587
mailto:anita@greendependent.org

