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A GreenDependent  
klímatudatosságot növelő programjai 

• Fő cél:  
tudás és tudatosság növelés + közösségépítés a 
hatás(fogyasztás)csökkentés ÉS adaptáció érdekében 

• Programok, kampányok 2009 óta: 

– 2009 -    : Gödöllői klíma-klub – tesztelés (azóta is működik) 

– 2010-2011:  
Nagycsalád – kis lábnyom 

– 2011-2012: Kislábnyom 

– 2011-2013:  
EnergiaKözösségek 

– 2013-2014:  
E.ON EnergiaKözösségek 



Kiinduló pontok, megoldandó problémák 

• Lakosság sok mindent tud a klímaváltozásról és 
hatásairól, de: 

– Nem látja rendszerben; 

– Gyakran elveszettnek, tehetetlennek érzi magát egy 
globális problémával szemben; 

– Nem tudja, hogy saját életében, mindennapjaiban 
mit tudna tenni a változás érdekében – a lámpák 
lekapcsolásán kívül, úgy, hogy nem tud beruházni; 

– Azt sem tudja, ha valamit már most jól tesz! 
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„Gleccserolvadás és hűtőszekrény” 

• Egy globális probléma és a háztartások közti kapcsolat, 

– szerep és felelősség a probléma előidézésében,  

– hogyan lehet csökkenteni a hatást és alkalmazkodni 

• Alternatív, pozitív életmód-modell háztartások számára 

– elmélet és gyakorlat 

• Annak bizonyítása, hogy  
megvalósítható,  

– nem csökken a jól-lét,  

– vannak, akik már így élnek! 

• Közösségek alakítása: 

– bíztatás, példák 

– mások is csinálják 

– közösségi megoldások 



Eredmények, tanulságok – néhány számadat 

• A programokban országszerte részt vett: 

– aktívan kb. 1.500 háztartás, 

– passzívan kb. 8-10.000 háztartás. 

• A résztvevők átlag 6-10%-kal csökkentették 
energiafogyasztásukat, de a legjobbak 20-30%-kal is! 

• A „kislábnyomos” életmód megvalósítható: 
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Kislábnyom programok 
Átlagos magyar 

karbon-lábnyom* 

Átlagos EU-s  

karbon-lábnyom* Nagycsalád-kis lábnyom,  

21 nyertes háztartás  

Kislábnyom,  

25 nyertes háztartás 

2 t/fő/év 2,65 t/fő/év 4,64 t/fő/év 7,35 t/fő/év 

* Forrás: EEA, http://www.eea.europa.eu/publications/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer, 2012-re 
vonatkozó adatok 
Megjegyzések: 
•Csak a CO2 kibocsátás lábnyomát vettük figyelembe. 
•A Kislábnyom programok számára létrehozott kalkulátor csak a közvetlen energiahasználathoz, valamint az étkezéshez, 
utazáshoz és nyaraláshoz kapcsolódó kibocsátásokat veszi figyelembe. Azonban a téli hónapok energiafelhasználásához kötődő 
kibocsátással számoltunk.  



Eredmények, tanulságok – a számokon túl (1) 

• Önkéntes klíma-koordinátorok, közösségépítés:   

– megtakarítás csoportban/közösségben motiváló 

– csoportvezető klíma-koordinátorok képzése 

• tovább terjesztik a jó gyakorlatot, a helyi változás 
katalizátorai a programok után is 

• sok ember számára alternatív karrier lehetőség! 

• idő kell hozzá! (példa: klub tag versenyző  koordinátor) 

 



Eredmények, tanulságok – a számokon túl (2) 

• Sokan anyagi megfontolásból csatlakoznak, de 
sokan említik a nem-anyagi szempontokat is: 

– Tenni valami pozitívat a helyi közösségért, 
környezetért, gyerekekért (jövő generációk) 

– Ezeket hangsúlyozni kell a kommunikációban! 

• Siker és jó gyakorlat 
elismerése fontos –  
családok médiákban,  
esettanulmány kötetben,  
hírlevélben stb. 

 



Semlegesítés őshonos fák ültetésével, 
résztvevők bevonásával 

• Egyéni és közösségi felelősség tudatosítása, 
elismerése, közös megoldás keresése 

• Biodiverzitás megőrzése (fák „tündérkertből”) 

• Önellátás támogatása,  
közösségi kertek  
erősítése 

 



edina@greendependent.org 
 

www.kislabnyom.hu 
www.energiakozossegek.hu  

Köszönöm a figyelmet! 
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