
MIT IS JELENT A KARBONSEMLEGESSÉGRE TÖREKVŐ MŰKÖDÉS?

A karbon-lábnyom egy olyan mutatószám, ami azt jelzi, mennyi egy rendezvény, 
termék, vállalat stb. teljes – közvetlen és közvetett – üvegházhatású gáz- 
kibocsátása. Minél nagyobb valakinek vagy valaminek a karbon-lábnyoma, annál 
nagyobb az éghajlatváltozásra gyakorolt hatása. A legjobb a meg nem történt 
kibocsátás, azaz ha igyekszünk oly módon szervezni a vállalkozásunkat 
illetve a rendezvényeinket, hogy az a lehető legkevesebb 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:

• Szakmai tanácsadás rendezvények zöldítése és karbonkibocsátásának 
csökkentése céljából 

• Rendezvények, illetve nagyobb utazások (pl. repülőutak) karbon- 
lábnyomának kiszámítása 

• Más szervezet által kiszámított karbon-lábnyom kompenzációja 
faültetéssel 

• Őshonos fák ültetése karbon-lábnyom kompenzációjaként vagy 
egyéb célból 



KIK SZÁMÁRA JELENTHETNEK LEHETŐSÉGET A FENTI SZOLGÁLTATÁSOK?

• vállalatok

• szakmai és civil szervezetek

• önkormányzatok és önkormányzati szervezetek

• bármilyen csoportosulás, amely rendezvényeket szervez vagy projektet vezet

• magánszemélyek

A KARBON-LÁBNYOM SZÁMÍTÁS ÉS KOMPENZÁCIÓ ÁLTALÁNOS  
FOLYAMATA
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1. ADATGYŰJTÉS. Célszerű még a kibocsátás megtörténte előtt (pl. rendezvény 
előtt) felkeresni a GreenDependentet, így biztosítható, hogy a karbon-lábnyom 
számításához minden szükséges adat rendelkezésre áll majd. 

 Igény szerint  tanácsadással segítjük a rendezvény szervezését, lebonyolítását, 
hogy az minél zöldebb legyen és ezáltal alacsonyabb kibocsátással járjon.

2. A KARBON-LÁBNYOM ÉS A FÁK SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSA. A begyűjtött 
adatok alapján elvégezzük a karbon-lábnyom számítását és meghatározza, 
hány fa ültetésével semlegesíthető a terhelés.

 A szükséges fák darabszámának meghatározását különböző időszakokra 
végezzük (ld. 5, 10, 15, 20 év). Természetesen, minél hosszabb az időszak, 
annál kevesebb fa ültetésére van szükség, de annál később is zárul le a 
karbon-lábnyom kompenzációja.

3. FÁK BESZERZÉSE A TÜNDÉRKERTBŐL . Miután a megbízó kiválasztja, 
hogy az ültetendő fák életének hány éve alatt szeretné, hogy a kibocsátás 
kompenzálva legyen, a GreenDependent beszerzi a fákat.

 Ezután kétféle megoldás lehetséges: 

• átadja a fákat a megbízónak, és a megbízó maga gondoskodik 
elültetésükről;

• abban az esetben, ha a megbízó nem tudja vállalni a fák elültetését, 
a GreenDependent gondoskodik az elültetésükről, elsősorban oktatási 
intézmények kertjeiben. Az összes adminisztrációs, szervezési és 
lebonyolítási feladatot a GreenDependent végzi.

4. FÁK SZÉTOSZTÁSA: ISKOLAKERTEK, CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK. Az ültetést 
követően a GreenDependent elkészít egy részletes, fényképekkel kiegészített 
jelentést is, amely tartalmazza, hogy a karbon-lábnyom pontosan mely 
tényezőkből, milyen arányban állt össze, valamint, hogy hány fa került 
elültetésre és azok pontosan hol kaptak helyet.



 

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 fát ültetett 
el 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


 

NÉHÁNY REFERENCIÁNK:

• Üzleti, szakmai rendezvények karbon-lábnyomának kompenzációja 
(pl. BCSDH, K&H Bank, CIB Bank)

• Karácsonyi rendezvények karbon-lábnyomának kompenzációja  
(pl. ALTEO Nyrt.)

• Gálák, díjátadók karbon-lábnyomának kompenzációja 
 (pl. E.ON Energy Globe)

• Partnertalálkozók karbon-lábnyomának kompenzációja 
 (pl. Biofilter Zrt.)

• Szakmai tanácsadás rendezvények zöld lebonyolításához 
 (pl. EAA – Európai Régészek Szövetsége nemzetközi konferenciája)

• Más szervezet által kiszámolt szervezeti karbon-lábnyom 
kompenzációjában részvétel (pl. Folprint Zöldnyomda)

KAPCSOLAT:

GreenDependent – info@treedependent.org +36-20-228-9162


