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Klíma-klub:
információs nyitórendezvény

Kik vagyunk?
• GreenDependent 

Fenntartható Megoldások Egyesülete
– 2005-ben alakult közhasznú egyesület
– Küldetésünk:
"fenntartható életformák, termelési módszerek és

fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és
terjesztése." 

– Ezen belül:
• Az egyének, közösségek, szervezetek környezeti

felelősségének és környezettudatosságának növelése
• Az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt

hatásának, az ún. ökológiai lábnyomnak csökkentése
• A fenntartható energiatermelési és fogyasztási szokások

támogatása
– Kutatás és mindennapi élet közti „kommunikáció”

Szakértői csapat:

környezetvédelmi 
menedzser

MBA projektmenedzser, 
oktatási szakember

közgazdász, környezetvédelmi 
menedzser

környezetvédelmi menedzser, 
egyetemi oktató

öko-építész

mentálhigiéné 
szakember, tanár

régész

alternatív 
energia 
szakmérnök kertészmérnök

környezetvédelmi 
menedzser, tanár

projekt-
asszisztens

biológus, 
energia szakértő

Projektjeink
• 3 irány:

– Nemzetközi kutatási projektek
• Energiahasználat, erőforrások kimerülése
• Globális felelősség

– Helyi aktivitás
• Helyi civil hálózatok
• Fenntartható (helyi, bio és fairtrade) élelmiszer kampány
• Klímaébresztő filmvetítés, Zöld Forgatag
• Mindennapi környezettudatos életmód (fenntarthato.hu)

– Eredmények aktív terjesztése
• Országos fenntartható fogyasztás konferencia szervezése
• Publikációk szakmai és egyéb lapokban, honlapokon, 

könyvekben stb. itthon és külföldön
• Előadás konferenciákon, képzéseken

Klíma-klub
• Miért kezdeményeztük és csináljuk?

– Személyes elkötelezettség
– Saját tapasztalat: nehéz egyedül az 

„árral szemben úszni”
– Kapcsolat nemzetközi kutatási projektünkkel:

• „Changing Behaviour” = (Energiafelhasználási) 
Szokásaink Megváltoztatása

• Esetek elemzése A klub forma segít 
megváltoznunk és a változást fenntartanunk

Mások, máshol is összefognak 1.
CRAGs (Carbon Rationing Action Groups)

Meghatározott CO2 kvóta
• Havi energiafelhasználás és 

CO2 kibocsátás mérés
 Vállalt éves csökkentés:

általában 10%
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Mások, máshol is összefognak 2.

Chew Magna
• Dél-Angliai falu, amelynek lakosai (1160 fő) 

kezdeményezték a „go zero” projektet
• Rájöttek, hogy fogyasztásuknak globális 

hatásai is vannak  semlegesítés

• Még origo.hu hír is volt róla…

Mások, máshol is összefognak 3.
Freiburg: Vauban kerület (5000 fő) (Németország)
• Autómentes városrész: nincsenek garázsok, nem 

lehet az utcán parkolni
• Drága parkolóházak

• Autó-megosztó rendszer
• Energiahatékony épületek

(pl. passzív házak)

Mások, máshol is összefognak 4.

On-line verseny az USA-ban és Kanadában
Mottó: „Small actions. Big impact.” = Kis lépések. Jelentős eredmény.
Cél: 1. CO2–kibocsátás csökkentése és mérése

2. klímatudatos közösségek kialakítása a neten
Eszköz: Az oldalra bejelentkezők egyénileg vagy csapatban (cég, iskola, 

netezők) vállalásokat tesznek 
(Pl. egy hónapig hideg vízzel mosnak ruhát stb.)

Eddigi eredmény: közel 30.000 regisztrált felhasználó 
3665 tonna CO2 –vel csökkentette a kibocsátásait, 
ami annyi, mintha 702 autót egy évre garázsba 
raknánk!

Mások, máshol is összefognak 5.

Tatabányai Klímakör
• Tatabánya tagja a Klímabarát Települések 

Szövetségének
• Klímakör lakossági kezdeményezés a 

Szövetség vállalásainak betartására és
• Egyéb, saját programok kialakítására


