
 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependentről röviden 
 

A GreenDependent Intézet a 2005-ben alakult GreenDependent Fenntartható Megoldások 
Egyesületének 2011-ben létrehozott spin-off szervezete. Míg az Egyesület a hangsúlyt főként az 
önkéntességen alapuló közösségi tevékenységre helyezi, az Intézet profilja a szakmai tanácsadás, 
kutatás és nemzetközi együttműködés. Küldetése mindkét – és egymással szimbiózisban működő – 
szervezetnek ugyanaz: a klímabarát és fenntartható életformák, fogyasztási szokások, termelési 
és gazdálkodási módszerek kutatása, kialakítása, terjesztése. 

Munkatársaink és szakértői hálózatunk tagjai szerteágazó képzettségi és gyakorlati háttérrel 
rendelkeznek a fenntarthatóság több területén, legyen szó akár a gazdasági, műszaki, társadalom- 
vagy épp a természettudományi vonatkozásokról. Megalakulásunk óta számos helyi, országos és 
nemzetközi programban vettünk részt, projektet hajtottunk végre és koordináltunk. 

Célcsoportjaink közül kiemelten fontosként kezeljük az önkormányzatokat, amelyekre stratégiai 
szövetségesként tekintünk. Eddigi munkánk során számos programot és projektet hajtottunk végre 
önkormányzatokkal közösen, a Klímabarát Települések Szövetségének megalakulása óta pártoló 
tagjai vagyunk, és örömmel veszünk minden további lehetőséget a közös munkára.  

 

A GreenDependent szakmai területei 
 

 éghajlatvédelem és klímaadaptáció 
 energiahatékonyság, energiatakarékosság és fenntartható energiahasználat 
 zöld iroda – fenntartható irodahasználat és -menedzsment 
 mindennapi fenntarthatóság és klímabarát életmód 
 fenntartható fogyasztás 
 viselkedésváltozás és a napi gyakorlat megváltoztatásának elmélete és gyakorlata 
 a lakosság, háztartások bevonása fenntarthatósági programokba 
 közel nulla energiaigényű épületek, fenntartható építészet és építkezés 
 társadalmi és ökológiai igazságosság, tudatosság és felelősségvállalás 
 alternatív és helyi élelmiszer rendszerek 
 társadalmi konzultáció, jövőképalkotás, közösségi tervezés 

Együttműködési és szolgáltatási ajánlat 
önkormányzatok, önkormányzati társulások 

számára 
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Szolgáltatások, együttműködési lehetőségek és főbb referenciáink 
 
 

Kutatás 

 
  

Egyik fő profilunk a tématerületeinkkel kapcsolatos alkalmazott kutatás. A jó példák, 
gyakorlatok és a kapcsolódó elméleti szaktudás összegyűjtése, adaptációja, tesztelése 
projektjeink visszatérő eleme.  

Az ENERGISE kutatóprojekt nyolc európai országban 
vizsgálta az élő laborok (living lab) módszertanával az 
energiafogyasztással kapcsolatos társadalmi és 
kulturális mintázatokat és a beavatkozási lehetőségeket. 
Magyarországról 41 háztartást vizsgáltunk a 
négyhónapos folyamat során, illetve feltérképeztük a 
magyar fenntartható energiás, háztartásokat bevonó 
kezdeményezéseket.     ●●● http://energise.hu/ 

A nemzetközi CONVERGE projekt a globális 
partnerséggel kapcsolatos EU-s döntések előkészítéshez 
gyűjtött, majd elemzett innovatív gazdasági és társadalmi 
kezdeményezéseket. 

●●● http://intezet.greendependent.org/hu/node/6 

A Changing Behaviour a háztartási energiafelhasználás 
csökkentésében fontos szerepet játszó igényoldali 
szabályozás lehetőségeit vizsgálta a nemzetközi 
gyakorlat feltérképezésével, elemzésével és az 
érintettek közti párbeszéd megteremtésével.  

●●● http://energychange.info/ 

Adaptálható  
jó modellek  

és példák felkutatása 

Megalapozó  
tanulmányok  

készítése 

A problémákat és 
megoldási lehetőségeket a 

maguk társadalmi 
szövetében vizsgáló 

akciókutatás 

http://energise.hu/
http://intezet.greendependent.org/hu/node/6
http://energychange.info/
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Képzés, oktatás 

 
 

Stratégiák, akciótervek és menedzsment rendszerek 

 
  

ISO 50001 szerinti 
energiairányítási rendszer 

kiépítése 

Fenntartható energia 
akciótervek (SEAP) SECAP-pá 

bővítése 

A Fenntartható Fenntartó (Compete4SECAP) projekt 
keretében 2017 októbere és 2020 szeptembere között 
négy hazai település (Budapest IV. és XVIII. kerülete, 
Budaörs és Kaposvár) önkormányzatait támogatjuk 
Fenntartható Energia Akcióterveik (SEAP) gyakorlati 
kibontásában és klíma akciótervvel való kiegészítésében 
(SECAP-pá bővítésében), ISO 50001 szerinti energia-
irányítási rendszert dolgoztunk ki és vezettünk be. 

●●● https://compete4secap.eu/ Fenntartható energia és klíma 
akciótervek (SECAP) készítése 

Zöld és felelős  
oktatási és képzési alkalmak 

lebonyolítása 

Előadások, prezentációk a 
megadott szakmai 

területeken 

Képzési és oktatási 
programok tervezése, 

kidolgozása 

Képzési elemek szinte minden programunkban és projektünkben találhatóak. Közintézmények 
dolgozói számára tucatnyi kapacitásfejlesztési és információs képzési alkalmat tartottunk a 
Spórolunk@kiloWattal és a Fenntartható Fenntartó projektek keretében. A Kislábnyom és az 
EnergiaKözösségek programok keretében tartott lakossági képzéseink száma meghaladta a 
százat (bővebb információ: ld. alább). 

https://compete4secap.eu/
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Tanácsadás, konzultáció 

  

Döntéshozatalhoz  
szükséges szakmai háttér 

biztosítása 

Beavatkozási lehetőségek 
feltárása 

Szakmai anyagok  
készítése és lektorálása 

Egyedi és eseti megkeresésre projektjeinktől és 
programjainktól függetlenül is végzünk munkatársaink 
szakmai tudására és tapasztalatára támaszkodó tanácsadó 
és egyéb szakmai tevékenységet. Eddigi partnereink között 
önkormányzati, oktatási, kormányzati, civil és üzleti 
szereplők is megtalálhatóak (pl. Szent István Egyetem, 
Gödöllő Város Önkormányzata, Humusz Szövetség, Európai 
Régészek Szövetsége, Tudatos Vásárlók Egyesülete, 
Institute for Global Environmental Strategies Japan, 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség). 

Az intézmények mindennapi működésével foglalkozó 
projekjeinknek (Spórolunk@kiloWattal, Fenntartható 
Fenntartó) fontos része a működtetésért felelős vezetők és 
munkatársak számára nyújtott, személyre szabott 
tanácsadás. 

A Transparense – az átláthatóság növelése a 
harmadikfeles finanszírozásban projekt célja az 
energetikai beruházások harmadikfeles (ESCO) 
finanszírozásával kapcsolatos lehetőségek és jó példák 
megismertetése, valamint az ESCO cégek iránti bizalom 
növelése volt elsősorban az önkormányzatok körében.  

●●● http://www.transparense.eu/hu 

http://www.transparense.eu/hu
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Információs tevékenységek, szemléletformálás, kommunikáció 

 
 

Információs és 
szemléletformáló 

kiadványok tervezése  
és kivitelezése  

Cikkek írása  
helyi és országos  

médiába 

Közösségi média  
tartalmak és kampányok 
készítése, lebonyolítása 

Lakossági és szakmai 
programok szervezése,  

a lakosság bevonása 

Komplex kampányok 
tervezése és lebonyolítása 

Jelentős tapasztalattal bírunk a szemléletformálás, az 
információs és kommunikációs tevékenységek terén – a 
közvetlen kommunikáció, a hagyományos és a közösségi média 
gyakorlatilag minden vonatkozását illetően. 2010 óta jelentetjük 
meg a Kislábnyom hírlevelet, facebook oldalakat üzemeltetünk. 
Folyamatosan adunk ki kiadványokat és teszünk közzé  írásos 
anyagokat. Számos komplex kampányt valósítottunk meg és 
olyan hazai és nemzetközi kampányok lebonyolításában veszünk 
részt, mint például a Global Footprint Network Túllövés Nap 
kampánya.  

Az országos Nagycsalád – kis lábnyom (2010-2011) és a 
Kislábnyom (2011-2012) komplex szemléletformáló kampány 
célja a családok – különösen a nagycsaládok – klíma- és 
energiatudatosságának növelése volt.  

●●● http://kislabnyom.hu/ 

●●● https://facebook.com/Kislabnyom/ 

http://kislabnyom.hu/
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Információs tevékenységek, szemléletformálás, kommunikáció (folyt.) 

 
 

A 2011 óta futó energiamegtakarítási és háztartás-zöldítő 
EnergiaKözösségek programban 5-8 háztartásból álló 
csapatok versenyeznek egymással játékos formában. A 
2013 óta az E.ON Hungária Zrt. által támogatott program 
mindezidáig 65 településen közel ezer háztartást vont be. 
A program elnyerte az Európai Bizottság ManagEnergy 
Local Energy Action Award díját, 2014-ben 3. helyezett 
lett a Magyar Adományozói Fórum Az Év Társadalmi 
Befektetési Programja kategóriában, 2018-ban pedig a 

CSR Hungary ismerte el Felelős együttműködés díjjal. 
●●● http://energiakozossegek.hu/ 

2014-ben és 2015-ben a fennthartható és energiatudatos 
építészet megismertetésének és népszerűsítésének cél-
jával szerveztük meg az országos Hatékony Ház Napokat. 

●●● http://hatekonyhaz.hu/ 

2009 óta szervezzük a Gödöllői klíma-klub havi 
klubtalálkozóit és egyéb rendezvényeit.  

●●● http://klimaklub.greendependent.org 

2015 és 2018 között tizenhárom önkormányzat (Budapest 
XII., XIV. és XIX. kerülete, Eger, Kecskemét, Miskolc, 
Pázmánd, Pécel, Pitvaros, Szarvas és Tata) és két állami 
intézmény (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 
Nemzetgazdasági Minisztérium) összesen 19 középü-
letének és mintegy 2000 dolgozójának bevonásával 
szerveztünk közintézményi energiamegtakarítási versenyt 
a Spórolunk@kiloWattal projekt keretében. 

●●● https://sporolunk.org/ 

http://energiakozossegek.hu/
http://hatekonyhaz.hu/
http://klimaklub.greendependent.org/
https://sporolunk.org/
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Karbon-lábnyom számítás és kompenzáció, faültetés – TreeDependent 

 
 

Projekt- és programmenedzsment 

  

Projekttervezés és  
-menedzsment  

az ötlettől a megvalósításig 

Helyi szereplőknek  
(lakosság, civil szervezetek, oktatási 

intézmények stb.) szóló  
pályázati mechanizmusok tervezése 

és koordinálása,  
pályázatok értékelése 

Munkatársaink jelentős szakmai tapasztalattal 
bírnak állami és magán pályázatok bírálatában, 
pályázati rendszerek működtetésében. Erre alapozva 
szívesen közreműködünk adományi programok és 
egyéb ösztönző rendszerek kialakításában, 
működtetésében. 

A munkánk során felhalmozódott projekt- és 
programtervezési, megvalósítási és menedzsment 
tapasztalatokat szívesen kamatoztatjuk együttmű-
ködési konstrukciók keretében. 

Rendezvények és  
egyéb tevékenységek  

karbon-lábnyom számítása 
és kompenzációja 

Lakossági szemléletformálási tevékenységünkhöz saját háztartási karbon-lábnyom kalkulátort 
fejlesztettünk és használunk.         ●●● http://karbonkalkulator.hu 

Karbon-lábnyom  
számítás 

Rendezvényeink és működésünk karbon-lábnyomát számoljuk és kompenzáljuk, amelyhez 
önálló számítási és kompenzációs módszertant dolgoztunk ki. A program TreeDependent - 
Fákkal felelősen néven önálló programmá nőtte ki magát és számos referenciával rendelkezik. 
További információ:  

●●● http://treedependent.org 

Karbon-kalkulátorok 
fejlesztése 

http://karbonkalkulator.hu/
http://www.intezet.greendependent.org/hu/node/478
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Érintettekkel való párbeszéd, közösségi tervezés, lakosság bevonása 

 
 
 

Kapcsolat 
 
 

Érintettek feltérképezése 
(stakeholder mapping) 

Közösségi tervezési 
folyamatok tervezése és 

lebonyolítása 

Érintetti workshopok és 
konzultációk lebonyolítása, 

facilitálása 

A harminc európai országot érintő CIMULACT projekt az Európai Unió kutatási programjainak 
kialakításához vizsgálta az állampolgári jövőképeket 2016 és 2018 között olyan meghatározó 
témákat illetően, mint az energia, élelmiszertermelés és –fogyasztás, lakhatás. A két hazai 
műhelymunkába összesen 90 résztvevőt vontunk be az ország szinte minden részéből.  

●●● http://cimulact.eu 

A Dán Technológiai Alapítvány megbízásából a 
GreenDependent Intézet végzi Magyarországon az európai 
kutatási együttműködésben megvalósuló Human Brain 
Project állampolgári konzultációját a mesterséges 
intelligencia (AI) témájában. A konzultáció célja, hogy feltárja 
az AI-val kapcsolatos társadalmi elvárásokat, normákat, 
értékeket. 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését,  
kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! 

 
 

Vadovics Kristóf, ügyvezető igazgató 
e-mail: info@greendependent.org 

Tel: +36-20-512-1886 
 

http://intezet.greendependent.org/ 

http://cimulact.eu/
mailto:info@greendependent.org
http://intezet.greendependent.org/

