
FELELŐS, KISLÁBNYOMOS ÉLETMÓD SZOLGÁLTATÁSAINK  
HÁZTARTÁSOKNAK, KÖZÖSSÉGEKNEK

Mit is jelent a felelős, kislábnyomos életmód? A kislábnyom szó a karbon-
lábnyomra utal, amely egy olyan mutatószám, ami azt jelzi, mennyi egy 
személy, háztartás, utazás,  rendezvény, stb. teljes – közvetlen és közvetett 
– üvegházhatású gáz-kibocsátása. Minél nagyobb valakinek vagy valaminek 
a karbon-lábnyoma, annál nagyobb az éghajlatváltozásra gyakorolt hatása. 
Karbon-lábnyomunkra sok minden hatással van: hogy milyen házban élünk, 
mennyi energiát fogyasztunk, miket vásárolunk, mit eszünk, mennyit és 
milyen eszközzel utazunk. A legjobb a meg nem történt kibocsátás, azaz 
ha igyekszünk oly módon élni, hogy az a lehető legkisebb lábnyomot 
hagyja, azaz minél kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járjon. Ha pedig 
nem tudjuk elkerülni, utólag is tehetünk azért, hogy kevesebb kár érje a 
környezetet: kompenzálhatjuk a kibocsátásunkat. Erre talán a legegyszerűbb 
és legtermészetesebb megoldás, ha fákat ültetünk.

Fák ültetésével nem csak a klímaváltozás hatásait tudjuk mérsékelni, de számos 
egyéb előnnyel is jár ez a módszer: egy fa megfelelő fajtaválasztás esetén 
hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez, gyümölcsöt teremhet, élőhelyet és 
táplálékot biztosít állatoknak, árnyékol, közvetlenül hűti a környezetét, valamint 
szerepe lehet a környezeti nevelésben is.

A GREENDEPENDENT EBBEN TUD SEGÍTSÉGET NYÚJTANI  
A „TREEDEPENDENT – FÁKKAL FELELŐSEN” PROGRAM SZOLGÁLTATÁSAIVAL:

• tanácsadás, praktikus tippek, hogy életmódunk, utazásunk minél kisebb 
karbon-lábnyomú legyen

• egy háztartás, lakóközösség megadott időszakra vonatkozó karbon-
lábnyomának kiszámítása

• utazások karbon-lábnyomának kiszámítása

• kiszámított karbon-lábnyom kompenzációja vagy részleges 
kompenzációja faültetéssel

• faültetés szervezése ballagásokra, esküvőkre, ünnepségekre



A KARBON-LÁBNYOM  
SZÁMÍTÁS ÉS KOMPENZÁCIÓ  
ÁLTALÁNOS FOLYAMATA

 

 

1. ADATGYŰJTÉS:   

a GreenDependent támogatásával adatgyűjtés az utazásról, életvitelről  
(pl. fogyasztásmérők leolvasása, szokások naplózása)

2. A KARBON-LÁBNYOM ÉS A FÁK SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSA:   
a begyűjtött adatok alapján a karbon-lábnyom számítása, és a 
kompenzációhoz szükséges fák számának meghatározása 

3. FÁK BESZERZÉSE A TÜNDÉRKERTBŐL:   

a kompenzációs időszak meghatározása után a fák beszerzése 

4. FÁK ÁTADÁSA A MEGBÍZÓNAK, VAGY SZÉTOSZTÁSA ISKOLAKERTEK, 

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK SZÁMÁRA:   
a fák elültetése, valamint jelentés készítése a karbon-lábnyomról és az 
ültetésről.
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MILYEN FÁKAT ÜLTETÜNK EL A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN?  
HOVÁ KERÜLNEK A FÁK?

A GreenDependent a fákat egy Zala megyei 
úgynevezett Tündérkertből szerzi be, amelynek 

küldetése az őshonos magyar fafajták 
(újbóli) elterjesztése. Az őshonos fáknak 

sokkal jobb a biológiai tűrőképessége, 
mint más fafajoknak, így ellenállóbbak 
azoknál, nem szükséges őket metszeni és 
permetezni. A  GreenDependent az elmúlt 

10 évben  több ezer fa ültetését szervezte 
meg közel 100 településen. Interaktív 

térképünket az eddig elültetett fákról  
itt nézheti meg. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1A2pR2-6R2NaKQFJxSaG9EF64MQ9cmcMF&ll=46.922677423615056%2C19.26603769999997&z=8


 

MAGÁNSZEMÉLYEK TÖRTÉNETEI, AKIK EZT A MÓDSZERT VÁLASZTOTTÁK:

• Kiss Veronika – családi tengerentúli utazás karbon-lábnyomának 
kiszámítása és kompenzálása faültetéssel

• Reizer Adrien – családi tengerentúli utazás karbon-lábnyomának 
kiszámítása és kompenzálása faültetéssel

• Az Újbudai József Attila Gimnázium 12. c. osztálya - lufieregetés helyett 
faültetés a ballagáson 

NÉHÁNY REFERENCIÁINK A ZÖLD, KISLÁBNYOMOS ÉLETMÓD TERÉN:

• Nagycsalád – Kis lábnyom program – karbon-kalkulátor fejlesztés, 
kislábnyomos életmód tippek, képzések, útmutatók 

• Kislábnyom hírlevél és honlap – kislábnyomos életmóddal kapcsolatos hírek, 
tippek, inspiráló esetek

• Gödöllői klíma-klub – lakossági közösségépítés a kislábnyomos, klímabarát 
életmód érdekében

• EnergiaKözösségek – E.ON EnergiaKözösségek – közösségi-háztartási 
program a klímabarát életmód gyakorlati megvalósításáért 

• Energia Élő Labor – intenzív, interaktív kísérlet háztartásokkal az 
energiatakarékos, kislábnyomos életmód megvalósításáról

KAPCSOLAT:

GreenDependent:       info@treedependent.org       +36-20-512-1887

Bővebb információ:    www.treedependent.org
     www.kislabnyom.hu

http://kislabnyom.hu/ilyen-van-egy-magyar-turista-tengerentuli-utazasanak-karbon-labnyomat-kompenzalja-faultetessel
http://kislabnyom.hu/hir/%E2%80%9Etoltsd-meg-tartalommal-az-utadat-es-enyhitsd-negativ-hatasokat%E2%80%9D-%E2%80%93-tippek-egy-felelosen-repulo-u
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/bvebben-a-projektrl.html
http://kislabnyom.hu
http://klimaklub.greendependent.org
www.energiakozossegek.hu
www.energise.hu

