
 1 

 
 
 
 
 
 

 
A GREENDEPENDENT EGYESÜLET KLÍMA-HÍRLEVELE 

2010. JANUÁR 20. 
3. SZÁM 

 
Kedves Érdeklődők! 
 
Örömmel „postázzuk” havonta megjelenő klíma-hírlevelünk harmadik számát. Most is sok 
érdekes hírrel, információval, termékismertetővel jelentkezünk, reméljük, mindenki talál 
kedvére való rovatot.  
Észrevételeiket, megjegyzéseiket, ötleteiket szívesen olvassuk, megfontoljuk, ha elküldik 
nekünk az info@greendependent.org címre. 
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- Klímahírek külföldről   1.o. 
- Klímahírek itthon    4.o. 
- Kapcsolódó rendezvények itthon  6.o. 
- Felhívás fiataloknak               9.o. 
- Gyereksarok  10.o.  
- Klímabarát termékek, szolgáltatások  12.o. 
- Innen-onnan  16.o. 
- Beszámoló a gödöllői klíma-klubról  19.o. 
 

KLÍMAHÍREK KÜLFÖLDRŐL 
 
Az angliai New Economics Foundation szerint már csak 100 hónapunk van arra, 
hogy cselekedjünk a klímaváltozás mérséklése érdekében…  

…2008. augusztus 1-től számolva! 
A szén-dioxid (CO2), a leggyakoribb üvegházhatású gáz, koncentrációja 
a légkörben ma magasabb, mint bármikor az elmúlt 650 ezer év során 
volt. A fosszilis tüzelőanyagok, legelőször a szén, széleskörű használata 
– és így a CO2 nagymértékű és felgyorsult kibocsátása - az Ipari Forra-
dalom idején kezdődött. Ennek, valamint a városiasodásnak, az erdők 
irtásának köszönhetően az emberiség több mint 1800 milliárd tonna 
CO2-t bocsátott a légkörbe. Manapság az emberi tevékenység követ-
keztében másodpercenként körülbelül 1000 tonna CO2-t bocsátunk ki! 
Az üvegházhatású gázok a napsugarakat elnyelik, és így a légkört 
felmelegítik. Ha a légkörben az üvegházhatású gázok mennyisége egy 
bizonyos szint fölé emelkedik (fordulópont), a klímaváltozás felgyorsul, 
kontrolálhatatlanná válik, és az emberi életet a Földön lehetetlenné 
teszi. 
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De hogyan számolták ki, hogy pont 100 hónapunk van még cselekedni? 
A fordulópont eléréséig rendelkezésre álló időt meg lehet becsülni: ehhez figyelembe kell 
venni az üvegházhatású gázok jelenlegi légköri koncentrációját, a kibocsátás szintjét, a 
kibocsátás növekedését, azt a koncentráció szintet, amikor még nem visszafordíthatatlan a 
klímaváltozás, valamint mindenféle klímaváltozást lassítani vagy gyorsító emberi 
beavatkozást. A becsléshez használt adatok az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi 
Testületének (IPCC) legutóbbi jelentéséből származnak, és arra a feltételezésre épülnek, hogy 
globálisan a földfelszín hőmérséklete ne emelkedjen több mint 2°C-kal.  
Mindezek alapján számolták ki, hogy 2008. augusztusától számolva 100 hónap alatt érjük el 
azt az üvegházhatású gáz szintet a légkörben, amely esetében már nem „valószínű”, hogy a 
2°C-os hőmérséklet-emelkedés alatt tudunk maradni. 
Ezért indította útjára számos szervezet a „100 hónap” mozgalmat 
(http://www.onehundredmonths.org), amelyben mindenkit és minden szinten arra bíztatnak, 
hogy tegyenek a klímaváltozás ellen. 
 
Források és további információk: 
Eredeti cikk: 

http://www.guardian.co.uk/environment/2008/aug/01/climatechange.carbonemissions  
A 100 hónap mozgalom honlapja: 

http://www.onehundredmonths.org/?utm_source=nef+%28the+new+economics+foundati
on%29+List&utm_campaign=daf4a1636f-eletter-january&utm_medium=email  

A számolás módszertana: 
http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/100_Months_Technical_Not
e_1.pdf  

A New Economics Foundation hírlevele (2010. január) 
 
Kinek a munkája hasznosabb a társadalom számára: egy bankáré vagy egy 
kórházi takarítóé?  

Egy angliai alapítvány, a New Economics Foundation érdekes 
elemzést készített különböző foglalkozások társadalmi hasznos-
ságáról. Elméletük szerint ugyanúgy, ahogy a termékek árába nem 
számoljuk bele az általuk okozott környezetszennyezést és/vagy 
egészség-károsítást, a különböző munkákért fizetett munkabérek 
megállapításának módszere sem megfelelő: alulfizetjük például az 
egyébként magas társadalmi értéket létrehozó szakmában dol-
gozókat, pl. a szociális munkásokat, tanárokat vagy a mezőgaz-
daságban dolgozókat. 

A New Economics Foundation szakemberei ezért kialakítottak egy új számolási rendszert, 
amely alapján 6 különböző fogalakozást elemeztek, figyelembe véve a hagyományos 
gazdasági hozadékokat (pl. a létrehozott munkahelyek száma), de fontos környezeti (pl. a 
klímaváltozásra való hatás) és társadalmi (pl. a személyes vagy közösségi jól-léthez való 
hozzájárulás) hatásokat is. 
Az eredmények alapján elmondható, hogy a 6 foglalkozás közül a jelenleg rosszabbul fize-
tettek – pl. kórházi takarító, újrahasznosításban dolgozó munkás, gyermekfelügyelő – 
összességében hasznosabbak a társadalom számára, mint a magas fizetésű bankárok, hirdetési 
és reklám szakemberek, valamint könyvelők. 
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Számokban kifejezve, míg például egy bankár minden megkeresett fontja 7 fontnak megfelelő 
társadalmi érték elpusztítását jelenti, a kórházi takarítók minden megkeresett fontjukért több 
mint 10 fontnak megfelelő társadalmi értéket hoznak létre. 
A tanulmány legfontosabb üzenete az, hogy manapság a fizetés nagysága egyáltalán nem 
mutatja egy foglalkozás társadalmi hasznosságát, ezért a rendszer újragondolására, 
átalakítására lenne szükség. A tanulmány erre vonatkozóan is tesz ajánlásokat. 
 
Források: 
A New Economics Foundation hírlevele (2010. január) 
Lawlor, E., Kersley, H., Steed, S. (2009) A Bit Rich: Calculating the real value to society of 

different professions. Letölthető: 
http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/A_Bit_Rich.pdf  

 
 
Friss felmérés az amerikaiak „zöldségéről”: 
Újévi elhatározás: „környezet- és energiatudatosabban fogok élni!” 

Az amerikai Tiller megbízásából készült felmérés eredményei szerint ma már nem csak a 
"leteszem a cigit" vagy "le fogok fogyni" típusú újévi fogadalmak hangzanak el gyakran, 
egyre többen gondolnak ilyenkor a környezetre is. A kutatás szerint az amerikaiak 53 %-a 
határozta el, hogy idén környezettudatosabban fog élni. 
Az 1000 fő megkérdezésével készült felmérés eredményei szerint a zöld életmódváltozás 
jegyében a megkérdezettek 85 százaléka valószínűsítette, hogy idén csökkenti háztartása 
energiafogyasztását, 84 százalék növelné az újrahasznosítási arányát, 76 % többet vásárolna 
környezettudatos cégektől, továbbá a válaszadók háromnegyede vinne magával saját szatyrot 
a bevásárláshoz. Ez utóbbi arány egyébként a két éve készült hasonló felmérés során még 
csak 42 %volt. 
A környezetudatosság a mindennapok része: A kutatás szerint a környezettudatos 
gondolkodás egyre több amerikai napi rutinjába épül be. 2009-re vonatkozóan a megkér-
dezettek 76 százaléka mondta, hogy megpróbálta visszafogni energiafogyasztását, és 47 
százalék vásárolt társadalom- és környezettudatos cégektől. Mindemellett, a válaszadók 
mintegy fele állította, hogy a tavalyi évben előfordult, hogy környezetvédelmi megfon-
tolásokból mondott le egy termék megvásárlásáról. 
A kutatás arra is rávilágított, hogy a megkérdezettek jelentős része, 53 %-a szerint az egyén 
az, aki leghatékonyabban tud pozitív változást előidézni a környezetvédelem területén. 
Emellett tízből több mint kilencen úgy vélték, a napi rutinban alkalmazott egészen apró 
változtatások legalább annyira fontosak, mint a hivatalos, szervezett környezetvédelmi 
programokban való részvétel. 

Még mindig a nők a zöldebbek: Más felmérésekhez hasonló a Tiller kutatása is 
megerősítette, hogy a két nem közül továbbra is a nők azok, környezetvédelmi szempontból 
tudatosabban gondolkodnak, és inkább hajlanak az életmódváltásra.  
 
Forrás: 
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=23293 
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Új kiadvány: Másmilyen világ is lehetséges! Avagy az emberi fejlődés a 
klímaváltozás korában 

„A klímaváltozás, bár tagadhatlanul fontos kihívás, egy mélyebb probléma tünete: annak,  
hogy manapság minden probléma megoldását a korlátok nélküli gazdasági növekedésben lát-
juk.” – írja Herman Daly közgazdász a kiadvány előszavában. 
A jelentés a világ vezető gondolkodóit szólaltatja meg azzal kapcsolatban, hogy vajon ők 
hogyan képzelik el országuk fejlődését egy karbon-szegény világban. Megszólal a Nobel-
békedíjas Wangari Maathai (Kenya), R.K. Pachauri (India), valamint 
a chilei Manfred Max-Neef is. A kiadványban többféle, alternatív 
fejlesztési gyakorlatot bemutatnak, pl. biogazdálkodást Malawiban, 
tiszta energia projekteket Indiában, vagy azt, hogy hogyan segíthet a 
kisléptékű mezőgazdálkodás a klímaváltozás mérséklésében. 

A kiadvány a Klímaváltozás és Fejlődés Munkacsoport (Working 
Group on Climate Change and Development) legutóbb megjelent 
tanulmánya. A munkacsoport azért jött létre számos non-profit és 
kutatószervezet kezdeményezéseként, hogy elősegítse a klímaváltozásról és fejlődésről, 
fejlesztésről való közös gondolkodást. A munkacsoport létrehozói hisznek abban, hogy a 
szegénység és a klímaváltozás problémakörei szorosan összekapcsolódnak, és egyformán 
fontosak, egyik megoldása nélkül a másik nem megoldható. 

Források és további információ: 
A kiadvány letölthető:  

http://www.neweconomics.org/sites/neweconomics.org/files/Other_worlds_are_possible_
0.pdf 

A Munkacsoport weboldala: http://www.upinsmokecoalition.org/  
A New Economics Foundation hírlevele (2009. december) 
 

 
KLÍMAHÍREK ITTHON 

 
Célegyenesben az Éghajlatvédelmi törvény 

Az elmúlt év végén az NFFT (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács) szakmai-tudományos 
bizottsága elfogadta az átfogó éghajlatvédelmi kerettörvény koncepciójának tervezetét. 
(elérhető itt: http://www.nfft.hu/eghajlatvedelmi_torveny_koncepcio) 
A Világgazdaság riportere Láng István akadémikust kérdezte, aki a készülő törvénnyel 
kapcsolatban elmondta, hogy a koncepció tervezetének elfogadása után jogászok bevonásával 
elindulhat a törvény kodifikációs eljárása. A konkrét törvénytervezet január 21-én kerülhet az 
Országgyűlés által 2008 nyarán kifejezetten ennek a törvénynek az előkészítése céljával 
felállított NFFT plénuma elé. A törvénytervezetet ezt követően azzal a szándékkal nyújtják be 
az Országgyűlésnek, hogy az még február folyamán el is fogadja azt.  
A törvényben szerepelni fog valamiféle emissziócsökkentési előírás, de ennek nagyságáról 
még vita van. Többséginek látszik az a vélemény, hogy hazánk az Európai Unió által 2020-ra 
vállalt (1990-hez képest mért) 20 százalékos csökkentéshez hasonló mértékű visszafogást 
vállaljon, esetleg annál valamivel nagyobbat. Vélhetően lesz egy hosszabb távú, 2050-re szóló 
vállalás is, ennek mértéke valahol a fejlett országok által emlegetett 50 és 80 százalék között 
lehet.  
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A törvény fel fog állítani egy pénzalapot is a lakosság és a vállalati szféra számára a 
kibocsátáscsökkentés támogatására, a klímaváltozásra való felkészülés, az alkalmazkodás, a 
védekezés segítésére. Az alap kamatmentes kölcsönt nyújt majd. Támogatásai tehát 
visszatérítendők lesznek (ellentétben például a panelprogram vissza nem térítendő 
juttatásaival), mivel ez garantálhatja, hogy valóban értelmes fejlesztések valósulnak meg 
belőle. Problémát okozhat az alap támogatásai iránt a lakossági és a vállalati érdeklődés 
felkeltése - ismerte el Láng István. Szerinte ezért különösen fontos e témában a társadalmi 
tudatformálás. Az akadémikus azt is hasznosnak tartaná, ha például olyan társadalmi 
mozgalom indulna el, hogy jövőre mindenki 5 százalékkal kevesebb kilométert tesz meg 
autóval. Ezzel érdemben lehetne csökkenteni az emissziót. Ő is elismerte viszont, hogy 
pusztán a civil kezdeményezések nem biztos, hogy elégnek bizonyulnak, könnyen lehet, hogy 
pénzügyi ösztönzőkre is szükség lesz. Nemzetközi szinten az elemzők szerint még 
keményebb tárgyalásokra lehet számítani a következő egy évben. A mostani terv az, hogy a 
2010 decemberében, Mexikóban tartandó következő klímacsúcs fogadja el a kiotói 
jegyzőkönyvet felváltó globális, de országokra lebontott emisszió-csökkentési előírásokat 
tartalmazó és a fejlődők részletes pénzügyi támogatását is mellékelő klímavédelmi szerződést. 
Menetrend - a magyar éghajlatvédelmi kerettörvény elfogadására: 

2009 Dec. 21.: a törvény koncepciója a szakmai-tudományos munkabizottság előtt 
2010. Jan. 11.: a törvény tervezete a szakmai-tudományos munkabizottság előtt 
Jan. 21.: a törvény tervezete a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács előtt 
Jan. vége: a törvény benyújtása az Országgyűlésnek 
Febr. vége: a törvény elfogadása az Országgyűlésben 
 
Forrás: vg.hu (Világgazdaság) 
További információ: http://www.nfft.hu/eghajlatvedelmi_torveny_koncepcio/ 
A civilek kapcsolódó kampányáról, eseményekről: http://www.klimatorveny.hu/ 
 
A családi házak hőszigetelése hozza a legtöbb megtakarítást 

Az épületenergetikai munkacsoport jelentése szerint egy 
átlagos magyar lakás energiafogyasztásának a három- 
negyedét a fűtés teszi ki. A melegvíz előállítására 
fordítódik az energia 11, míg főzésre a 7 százaléka. Az 
arányokból látható, hogy legtöbbet a fűtési energiából 
lehet megtakarítani, amelynek legfontosabb eszköze a 
hőszigetelés. A több, mint 4 milliós lakásállomány több, 
mint kétharmada a családi ház. Miután ezek lehűlő 
felülete a legnagyobb, hőszigeteléssel ezeknél 
takarítható meg a legtöbb energia. Az 1975 előtt épült 
családi házak a legrosszabbak energetikailag, és jónak 
csak a 2007 után épültek mondhatók. Az iparosított 
technológiával épített lakások száma 800 ezer. Az 
építéskori kivitelezési hibák és az elöregedés miatt ezek 
a lakások háromszor annyi energiát fogyasztanak, mint a 

jelenlegi követelmény. A harmadik halmaz az olyan hagyományos technológiájú (tégla) 
épületek, amelyekben több lakás található. Ezekben a gépészeti berendezések és a kémények 
használódtak el leginkább, illetve ablakokat kellene cserélni rajtuk. 

Forrás: www.kvvm.hu 
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Fele annyi energiát fogyaszt az ország legnagyobb lakóháza 

Megújult energetikailag az óbudai Szőlő utcában lévő 886 lakásos ház, az ország legnagyobb 
lakóépülete, ennek eredményeként a fűtési költsége a felére csökken. A 10 emeletes paneles 
épületben az ablakcserét, hőszigetelést és 
napkollektorok felszerelését tartalmazó felújítás 
költségének 40 százalékát a kerület állta, a 
támogatásból 1 millió euró európai uniós 
hozzájárulás. A Panel Plusz programból az állam 
része 33 százalék, míg a tulajdonosokra 27 százalék 
jutott. Ez utóbbit kamatmentes kölcsönből 
teremtették elő, a saját részt adó hitel kamatát is az 
önkormányzat állja. Az épület 315 méter hosszú, 15 
lépcsőházból áll, 886 lakás van benne. A 
homlokzati panelekre 10 centiméteres hőszigetelés került, az ablakok pedig 5 kamrás 
műanyag profilból készültek. Miután a Főtáv kicserélte a hőközpontot, az így felszabaduló 
helyre került az 1.500 négyzetméter napkollektor puffertartálya. A tetőre szerelt 
napkollektorok adják a csapokból folyó – használati – meleg vizet, míg a fűtést továbbra is a 
Főtáv szolgáltatja. Az elért energiamegtakarítás 50 százalék lesz. 

Forrás: www.kvvm.hu 
 
 

KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK ITTHON 
 
Szemétvilág - Öko-design fesztivál 

A hulladék felhalmozódás problémájával foglalkozó rendezvénysorozat megoldásokat keres 
és kínál a hulladék felhasználására, valamint képződésének megelőzésére. 
A rendezvény tematikájának két fő vonulata: a hulladék újrahasznosítása, valamint a hulladék 
keletkezésének kiküszöbölése, természetes alapanyagok használatával. A fesztivál keretein 
belül a képzőművészet és az iparművészet egyaránt teret kap, ezen kívül több társművészet is 
bekapcsolódik a projektbe, mint például a modern tánc és zeneművészet.  
 Ízelítő a programokból:  

 Design-séta a szemétdomb körül - öko-design kiállítás 
 Szemétnek ítélve - előadás sorozat 
 A szemét arcai - pályázat 
 A szemét nem vész el, csak átalakul - nyílt fashion design workshop 
 Hulladék-válság - konferencia 
 A láthatatlan szemét - divatbemutató 
 A szemét nem vész el, csak átalakul - nyílt design és képzőművész workshopok 
 A szemét halála - performance 
 Workshop kicsiknek 
 Szelektív design - vásár 
 Nyissa ki a szemét! című kiállítás a workshopokon készült munkákból 
 Hulladék-improvizáció - koncert és ünnepélyes pályázati eredményhirdetés 
 A szemét ára - jótékonysági árverés 
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Helyszín: VAM Design Center (1061 Budapest, Király u. 26.) 
Látogatható: 2010. március 03-ig, minden nap 10-től 18 óráig 
További információ: http://www.vamdesign.hu/oko/ 
 
 
Öko-bank konferencia 

Mi a gond a jelenlegi banki gyakorlattal? Mint az utóbbi időszak válságai is megmutatták, a 
gazdasági folyamatokat fenntarthatatlan spirálba kényszerítő erők közül az egyik 
legjelentősebb a globális pénzügyi világ berendezkedése. Egy, a fenntarthatóság elveihez 
idomuló gazdaság kialakításához fontos lenne a fenntarthatóság alapelveinek integrálása a 
banki gyakorlatba (pl. a befektetési célpontok kiválasztásában ne csak a profit maximalizálása 
játssza a szerepet, hanem társadalmi, környezeti szempontok is), valamint szükséges lenne a 
helyi pénzügyi körfolyamatok erősítése. 
Konferenciánkon a bevezetőben feltett kérdésre keressük a választ/válaszokat. 
Kezdeményezésünk túlmegy a probléma megfogalmazásán, és az Ökobank projekt keretében 
egy megoldási modellt is javasol.  
Tervezett program: 
 Egy tisztességes bankpolitika alapfeltételei 
 A kékfrank utalvány, mint helyi pénz  
 A magyar takarékszövetkezeti rendszer 
 Etikus bankok, alternatív banki modellek Európában 
 Az Ökobank projekt  
 Biogazdaságok Magyarországon  
 Banki fenntarthatóság civil szemszögből  

Időpont: 2010. január 22. (10:00 – 15:00) 
Helyszín: Vendel Irodaház (Budapest, IX. Ker, Vendel u. 11.).  
További információ: 
http://www.greenfo.hu/programajanlo/programok_item.php?id=4512&kateg=0  
 
 
III. Magyar Passzívház konferencia - Energiahatékony Fűtés Nemzetközi Szakmai 
Találkozó 

A 2010. február 10-12. között megrendezésre kerülő Comfort Budapest Épületenergetikai 
Szakkiállítás 2. napjára szervezett III. Magyar Passzívház konferencia célja a témában való 
elmélyülés. Az alapokat már ismertnek feltételezve, az idei konferencia témái: 
 a külföldi beruházói és üzemeltetői értékelés; 
 a passzívházakkal megvalósítható építészeti minőség, a passzívházzá történő átalakítás 

lehetőségének elemzése; 
 a passzívházak fenntarthatósága; 
 a részletképzések szakszerűsége, illetve természetes építőanyagok alkalmazása, ezek 

környezetbiológiai értékelése.  
A tervezetten továbbképzésként akkreditált, kreditpontos konferencián az 5 egyetemi oktató-
kutató mellett neves külföldi szaktekintélyek tartanak előadást a témában. A 8 külföldi előadó 
előadása szinkrontolmács segítségével, közvetlenül magyarul is hallgatható.  
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Helyszín: Syma Rendezvényközpont 
Időpont: 2010. febr. 12. 
További információ: 
http://www.greenfo.hu/programajanlo/programok_item.php?id=4520&kateg=0 
http://www.mapasz.hu  
 
 
Készülődés a magyar EU elnökségre, civil eszmecsere 

2011 első félévében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. A magyar 
EU-elnökség sikeres megvalósítása össztársadalmi érdek, amelyhez elengedhetetlen a 
kormányzati és a civil szféra együttműködése. 
Civil szervezetek egy csoportja 2008-ban megkereste a Külügyminisztériumot, hogy kifejezze 
együttműködési szándékát a magyar EU-elnökség sikeres végrehajtása érdekében. Az 
együttműködés első lépéseként 2008. decemberében a Külügyminisztérium és az EU2011 
Civil Munkabizottságot alkotó civil szervezetek rendezésében országos civil konferenciára 
került sor, amelyen számos civil szervezet képviseltette magát. 
A megkezdett közös munka folytatása érdekében a Külügyminisztérium, a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, valamint az EU2011 Civil Munkabizottságot alkotó civil 
szervezetek rendeznek ismét országos civil konferenciát. A konferencián résztvevők először 
kapnak tájékoztatást a trió-elnökség prioritásairól, a magyar EU-elnökségi felkészülés 
állásáról, valamint beszámolót hallhatnak a svéd, a spanyol és a belga tapasztalatokról, illetve 
előkészületekről. 
Délután a munka szekciókban fog folyni, az egyik szekció témája a „Környezetvédelem, 
fenntartható fejlődés, klímaváltozás, energiapolitika.” 
Helyszín: Országház, Felsőházi Terem, 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. 
Időpont: 2010. január 22. (10.00 – 15.00 óra) 
További információ: 
http://www.mnvh.eu/hirek/114/20100108/%E2%80%9Ekeszuljunk-egyutt-2011-es-magyar-eu-
elnoksegre-trio-elnokseg-prioritasai%E2%80%9D-cimu-o  
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FELHÍVÁS FIATALOKNAK  
 
Energiajátékok 2010 

Országos pályázat - 2010. jan. 1. - 2010. jún. 1. 
 

 

Az IME - Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület „Energiajátékok” címmel 
pályázatot hirdet gyermek és fiatal korcsoport számára megújuló energiaforrásokat használó 
játékok megalkotására. A pályázat célja, a művészet és a tudomány kapcsolatának felfedez-
tetése a gyermek és fiatal korcsoport számára.  

Vajon lehet a nappal zenélni? Hogyan lehet bemutatni a színek és formák változását az 
energiaáramlás függvényében? Meg lehet mutatni játékos formában azt a sugárözönt, ami 
folyamatosan éri a Föld nevű bolygót? Hogyan lehet rádöbbenteni az embereket arra, hogy 
energiaproblémáink megoldása itt van a fejünk fölött? Minden részvevőt arra bátorítunk, hogy 
ilyen és hasonló kérdéseket tegyen föl, bátran indítsa el a fantáziáját, gondolja végig a 
technikai és művészi lehetőségek tárházát.  

Pályázhatnak: 14-20 éves tanulók egyénileg vagy csoportban  
Beadási határidő: 2010. június 1.  
Cím: IME, H-7621, Pécs, Megye u.21  
Díjátadás helyszíne: Mecsextrém Park (7628 Pécs-Árpádtető)  
Díjátadás időpontja: 2010. június 21. (Nap napja)  
Beküldendő:  
• energiajáték terve  
• működési leírása  
• működő modell  
• jelentkezési lap  

Valamennyi modell bemutatásra kerül 2010. június 21-én Pécsett a Mecsextrém Parkban.  
A beérkező pályázatokat szervezetünk elnöksége és a Pécsi Tudományegyetem Pollack 
Mihály Műszaki Kar oktatói bírálják el. 
A pályázati kiírás teljes szövege a http://ofi.hu/okoiskola/esemenyek/kiiras-energiajatekok 
címe érhető el.  

További információ: 
Zakupszki Tamás  
Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület  
7621 Pécs. Megye U. 21.  
+36-20/203-5521  
+36-72/511-834  
zakupszki.tamas@greenenergy.hu 
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GYEREKSAROK 

Nagy Terv Környezetvédelmi Program - meseíró pályázat 

Országos pályázat - 2009. máj. 1. - 2012. dec. 31. 

Folytasd Te is Tódor és Lackó történetét! Olvasd el bevezető mesénket Tódor, a 
környezettudatos, vidám manó és Lackó találkozásáról és folytasd bátran a képzeleted 
elengedve történetüket, kalandjaikat, csínytevéseiket. 

Pályázat beadásának módja: Mesédet kérjük elektronikusan küldd be nekünk a 
barana.judit@ntkreativ.hu címre. 

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása 
szükséges címre. Az e-mail tárgyába írd „Tódor mese”. A mesét csatolva küldd, és a végén 
tüntesd fel neved, címed, telefonszámod és életkorod. Természetesen címed és telefonszámod 
nem kerül nyilvánosságra. 

Beadási határidő: A meséket folyamatosan várjuk, a beérkező művek folyamatosan kerülnek 
fel oldalunkra. 

A bevezető mesét itt találod: www.nagyterv.hu  
Kérdéseiteket Barna Judit várja: 0620/ 232 57 46, barna.judit@ntkreativ.hu  

A pályázaton részt vehet: mindenki, legyen gyerek, felnőtt, egyén, de akár csoport is. 
Pályázatok terjedelme: Írj mesét akár fél oldalban, akár kisregényben, mindent szívesen 
látunk. Fenn tartjuk a lehetőséget arra, hogy kiadványba kerülésekor megvágjuk, 
természetesen a Te segítségeddel. 

Pályázat értékelése: A Nagy Terv honlapján minden mese megjelenik, ez után a honlapon 
leadott vélemények és a nagyterv csapatának zsűrizése alapján kerülnek a mesék kiadásra. 
Mesék megjelenése: A zsűrizés után a legjobb mesék megjelenésekre számíthatnak. A 
megjelenések módja jelenleg többféle képen lehetséges (kisebb kiadványok, újságok, 
mesekönyv). A mesék megjelenése folyamatos. A pályázat beadásával a pályázó lemond 
minden további jogról és eláll minden további követeléstől a pályamunkájával kapcsolatban. 
A Nagy Terv fenntartja a jogot több pályamunka együttes felhasználására és szükségleteinek 
megfelelően méretének megvágására. 

A pályázat feltételeinek megváltoztatására a Nagy Terv a jogot fenntartja. 

Forrás: nagyterv.hu/uj/nagyterv/todor-bevezeto-mese.html 
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Energiafalók, energiaspórolók 

Nézzetek meg alaposan az alábbi két képet és írjátok mellé, hogyan takarékoskodnak az 
energiával, és hol pazarolnak a ház lakói! 
 

 
 

Képek forrása: www.smud.org/education 

Keressetek a képen 4 dolgot, amivel energiát lehet spórolni! 

Keressetek a képen 4 energiapazarló dolgot! 
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KLÍMABARÁT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK 

Energiatakarékos vízadagoló 

Hogyan működik? 

Egy hagyományos szűrővel ellátott csaptelep és zuhanyzó percenkénti vízfogyasztása 15-22 
liter. Az innovatív Airforce One alacsony áteresztésű vízadagolókkal azonban a fogyasztás 
mindössze 8 liter/perc. 
Az adagoló működése egyszerű, a csőben lévő nyomás stabilizálásával és a víz-levegő ideális 
arányú keverésével biztosított a megfelelő komfort. Mivel kevesebb a vízfogyasztás, 
arányosan kevesebb az annak felmelegítésére használt energia is (pl. villanybojler, gáz). 
Ennek következtében egy háromfős család megközelítőleg 150 kilogrammal csökkenti a 
CO2 kibocsátást évente, mely a globális felmelegedés egyik legfőbb okozója. 

Az Airforce One innovatív vízkőellenes 
technológiával készült, és az útmutatóban 
leírt karbantartással szinte örökéletű lehet. 

Mennyibe kerül? 
Az egyedülálló technológia egyszeri 
beruházást igényel, csaptelepenként 
mindössze 940 Ft-ba kerül, ami már az 
első hónapban megtérül, és utána 
folyamatosan hozza a pénzt a 
megtakarításon keresztül! 
 

A példa kedvéért nézzünk egy családi házat, ahol két fürdőszoba található:  
2 db tusolóra szerelhető adagoló: 2 x 1800 Ft 
3 db csapra szerelhető adagoló: 3 x 940 Ft 

Összesen: 6.420 Ft, amivel jelentősen lecsökkenthető a háztartás vízfelhasználása! 
 

  

Forrás és további információ: www.vizmegtakaritas.hu 
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Kézi meghajtású “mosógép” 

Halmay Richard/NatureZone (www.naturezone.hu) 

A képen látható szerkezet valószínűleg nem 
fogja forradalmasítani a mosást, de mint 
érdekesség, mindenképpen érdemel pár szót. 
A 2,5 kilogramm ruha mosására alkalmas 
kézzel meghajtott mosógép első látásra egy 
mini betonkeverőhöz hasonlít. Másodikra is. 

A langyos vagy forró víz és a mosószer 
hozzáadása után a tartályt le kell zárni, és a 
belső térben túlnyomás keletkezik, ami a gép 
tekerésével együtt segíti elő a ruhák mosását. 
A termékleírás szerint összesen 2 perc 
forgatás elegendő a bepakolt ruha tisztításá-
hoz. 
A mosás és a használt víz leeresztése után 
jöhet az öblítés. Azt gyanítom, hogy 
centrifugálni nem lehet vele, de mondjuk ez 
lehetne a termékfejlesztés következő lépése. 

A The Laundry Alternative Inc. által 
forgalmazott Wonder Wash víz-, mosószer- és energiatakarékos. További előnye, hogy 
hordozható, ezért kempingezéshez, hajókon, kisebb háztartásokban nagyszerűen használható. 
Valószínűleg csak ahhoz használnám én is. Viszont mindenképp környezetbarát megoldás. 

Vízzel működő zsebszámológép 

A www.greentend.hu oldalán található termékek egy 
része vízüzemű energiacellával működik, azaz két 
különleges ötvözettel bevont elektróda - egy pozitív és 
egy negatív töltésű - felel az energiaellátásért. Ezek 
vízzel érintkezve elektrokémiai reakciót indítanak el, 
amelynek eredménye a víz generálta elektromos 
energia. 

Mivel a vízüzemű cella minden eleme környezetbarát 
anyagból készült előnyei szinte felbecsülhetetlenek a 
hagyományos száraz-elemekkel szemben, amelyek 
feldolgozása nem csak drága, de az eljárás során 
esetlegesen kikerülő melléktermékek környezet-
károsítóak is.  

A vízzel működő számológép 8 számjegy kijelzésére alkalmas alapfunkciókkal ellátott 
termék, amely a hétköznapi használatával folyamatosan emlékeztet a környezet megóvására. 
Lecsavarjuk a kupakot, beletöltünk pár csepp vizet, és már működik is! 

Forrás: www.greentend.hu 
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Vízzel működő, multifunkciós óra 

 

Környezetbarát, újrahasznosított anyagok felhaszná-
lásával készül, dizájnos megjelenésével és különleges 
működési technológiájával innovatív megoldást nyújt. 
Az alap funkciókat az óra 90 fokos forgatásával érhetjük 
el. Néhány csepp víz és a működés hosszú hetekig 
garantált! A multiclock-ban a 2005-ben kifejlesztett, a 
jövő technológiáját képviselő, vízzel működő 
energiaforrás kapott helyet. 

 

 

Biotoner 

A Ricoh kifejlesztette a világ első biomassza-alapú festéktonerét. Az új fejlesztésnek 
köszönhetően csökken a tonerek környezetre gyakorolt negatív hatása – valamint a kőolajfel-
használás és a CO2 kibocsátás. 

Évente több mint 200 000 tonna festéktonert gyártanak világszerte, melyek 80%-a kőolaj ala-
pú festék felhasználásával készül. A kőolaj készletek megőrzése és a tonerek környezetre gya-
korolt negatív hatásának csökkentése érdekében a Ricoh kifejlesztette a biomassza alapú 
festéktonert, mely növényi alapanyag felhasználásával készül, és a hagyományos festékeknél 
kevesebb kőolajat tartalmaz.  



 15 

A Ricoh már 2002 óta használ biomasszából készült műanyag alkotóelemeket a Japánban 
értékesített másolókban. 2005-ben az iparágban az első gyártó volt, aki egy multifunkciós 
berendezés fő elemeihez 50% biomassza tartalmú műanyagot használt. A legfrissebb 
technikai áttörést viszont 2009 végén, az ún. „for E toner”, a világ első biomasszát tartalmazó 
festéktonere jelentette, hiszen a nyomtatási minőség romlása nélkül sikerült a toner teljes 
tömegének 25%-át biomassza-alapú anyaggal helyettesítenie.  
Az új megoldás kifejlesztésének nehézsége leginkább abban rejlett, hogy a Ricoh a 
multifunkciós nyomtatók energiafelhasználásának redukálása érdekében csökkentette a festék 
száradásának hőmérsékletét. Ehhez azonban az szükséges, hogy a toner is alacsonyabb 
hőmérsékleten olvadjon, és ne sűrűsödjön akkor sem, ha magasabb hőmérsékleten tárolják. 
Emellett az alacsony hőmérsékleten történő száradás szintén gátolja a hőmérséklettel 
szembeni ellenállást. 
Az eddig használt növényi alapanyagok ez utóbbi két feltétel miatt nem voltak alkalmasak a 
festékekhez való felhasználásra. Ezért a festék kötőanyagaként a Ricoh egy új növényi-alapú 
anyagot használt. A „for E toner” mindkét feltételnek – az alacsony hőmérsékleten való 
száradásnak és a hőmérséklettel szembeni ellenállásnak – is megfelel, mindamellett 
ugyanolyan minőségű nyomtatásra képes, mint a hagyományos kőolaj alapú festékek. Bár a 
„for E toner” egyelőre csak a japán piacon kapható, a Ricoh tovább fejleszti a biomassza 
alapú tonerhez kapcsolódó technológiát és know-how-t annak érdekében, hogy a jövőben ez 
az innováció a teljes termékpalettára alkalmazhatóvá váljon. 

Forrás: www.greenfo.hu 

 

Sangean MMR-77 hordozható AM/FM dinamó rádió 

Az MMR-77 egy mindennapos használatra tervezett AM/FM rádió, ami ha éppen szükséges 
vészhelyzet rádióként is használható.  

 A végállás nélküli kar kb. 1 
perces megforgatásával a ké-
szülék kb. 30-45 percig üze-
mel mindenféle külső energia-
forrás nélkül  

 Áramellátás / dinamó / elem / 
adapter  

 LED-es elemlámpa  
 vészjelzés gomb: 

megnyomására 
figyelemfelkeltő sziréna 
hallható  

 töltés jelző LED  
 mérsékelten vízálló  
 méret: 167x89x52  
 súly: 352g 

Ár: többféle dinamó rádió kapható 7-15 ezer Ft körüli áron 
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INNEN-ONNAN 

Whiskyvel a klímáért! 

A Skót Whisky Szövetség vezetői úgy gondolják, az iparág 
fennmaradásához foglalkozniuk kell a klímaváltozás okozta 
kihívásokkal, így azt tervezik, hogy 2050-re a whiskey-
gyártás fosszilis energiafelhasználásból eredő kibocsátásait 80 
százalékkal csökkentik majd. Ez olyan, mintha 235 000 autót 
kivonnának Skócia útjairól.   

Az Észak Brit Szeszfőzde például már meg is egyezett a helyi 
önkormányzattal, hogy egy most épülő gimnázium hőellátását 
a Szeszfőzde biztosítja majd. Így a lepárlásból származó 
melegvizet is hasznosítani lehet, és iskola évente 1400 
tonnával tudja csökkenteni széndioxid kibocsátását.  
Az említett Szeszfőzde egy olyan erjesztő folyamat beveze-
tésére is készül, amely a szeszfőzde energiaellátására is 
használható. A becslések szerint ez a folyamat 50 000 tonna 
széndioxid kibocsátásától kímélheti meg a környezetet.  

A skót WWF igazgatója, Dr Richard Dixon, szerint az a dicséretes, 
hogy a gyártók maguk állítottak fel célokat a csökkentett 
környezetszennyezés eléréséhez. Mivel a whisky ipar a tiszta 
környezetből nyeri az alapanyagait, fontos hogy lépéseket tegyenek 
a szennyezés csökkentése érdekében.  

A whiskygyártók tervezik továbbá a csomagolóanyagok 
mennyiségének jelentős csökkentését, a csomagolásból származó 
szemét szeméttelepekre küldésének teljes beszüntetését, a 
tölgyhordókhoz szükséges faanyagok fenntartható tölgyerdőkből 
történő beszerzését, és a leghatékonyabb víz- és szennyvíz kezelés 
módszerek alkalmazását is.  

Forrás: hhtp://wwf.hu 
 

Kicsi influenza-kitérő… Ki is hal bele a H1N1 védőoltásba? 

Több millió adag H1N1 elleni védőoltás egy szkvalén összetevőt tartalmaz, melyet cápák 
májából vonnak ki. Gyakran használják ezt az adalékanyagot a szépségápolásban is, 
leginkább bőrgyógyászati termékekben, ahol hatásfokozóként a test immunreakcióit erősíti.  
Bár a szkvaléntartalmú vakcinákat az USA területén még 
nem engedélyezték, máshol, mint például Európában és 
Kanadában, már piacra dobták őket. 
Az olívaolaj, a búzacsíraolaj és a rizskorpaolaj szintén 
természetes szkvalénforrás, bár kisebb mennyiségben 
tar-talmazza azt. Mostanában elsősorban a kereskedelmi 
halászat során kifogott, leginkább mélytengeri cápafajok-
ból vonják ki a szkvalént.  
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A 300 és 1500 méter közötti mélységben található mély-tengeri cápák, melyekben szkvalén 
található, leginkább a fenékhalászat során vagy célzott prédaként, vagy pedig mellékfogásként 
kerülnek a hálóba. A célzott halászat zsákmányaként szolgáló mélytengeri cápafajok 
rendkívül alacsony szaporodási rátával rendelkeznek, és legtöbbjük védett is. Ennek ellenére, 
és mivel egyre nagyobb haszonnal jár a halászatuk, egyre több mélytengeri cápát fognak ki. A 
már így is a kihalás veszélyének kitett cápák rendkívül lassan nőnek és csak nagyon ritkán 
szaporodnak. Egy nőstény tüskéscápa például 12-15 éves korában válik csak ivaréretté. Egy 
nőstény pedig mindössze egyetlen utódot hoz a világra, két évnyi vemhesség után.  Ez azt 
jelenti, hogy egyetlen nőstény cápa kifogása is hatalmas befolyással bír az egész populációra 
nézve. 

A GlaxoSmithKline (GSK) gyógyszeripari óriáscég, 
mely H1N1 elleni vakcinákat készít, októberben 
bejelentette, hogy egy 440 millió adagról szóló 
megrendelést kapott hatásfokozót (ún. adjuvánst) 
tartalmazó oltóanyagok gyártására. A hatásfokozó az 
ő vakcináikban - melyeket eddig már 26 országban 
használnak - cápamájból kivont szkvalént tartalmaz, 
ahogyan azt a vállalat szóvivője is megerősítette. A 
GSK a piacon fellelhető cápamájból kivont 

szklavénkészlet 10%-át felvásárolja.  
O'Malley, a Cápavédelmi Hálózat munkatársa becslései szerint a GSK 440 millió adagnyi 
megrendeléséhez minimum 9700 fontnyi (4400 kilogrammnyi) cápaolajra van szükség - hisz 
egy adagban 10.69 milligramm szkvalén található. Ez a becslés azt feltételezi, hogy nincs 
selejt, és amint kinyerik a szkvalént a cápából, azt nem hígítják fel.  
Magyar Gábor a WWF Magyarország irodájának igazgatója szerint a járványos betegségek 
megelőzésére az oltóanyagok nélkülözhetetlen eszközök, nem mindegy azonban, hogy ezek 
előállításával fajokat sodrunk-e végveszélybe.  

Néhány kozmetikai cég már nem használ többé cápa eredetű szkvalént, vagy épp az 
alternatívákra történő átállást tervezi az állatvédő csoportok folyamatos nyomásának 
következtében. Ám a GSK szóvivője szerint a hatásfokozót tartalmazó oltóanyagok 
gyártásában a cápamáj eredetű szkvalént még nem lehet lecserélni semmilyen alternatívára.  
Állításuk szerint jelenleg is tesztelik a nem állati eredetű szkvalénforrásokat, mint például az 
olívaolajat, de állításuk szerint még nem találtak megfelelő minőségű alapanyagot. 

Forrás: http://wwf.hu 

Zöld tippek síelőknek 

Nyakig vagyunk a télben, és ha netán hó is van, a síelés, snowboardozás, szánkózás és más 
téli sportok a szabadba csábítanak. A természet lágy ölén síelők milliói hódolnak 
szenvedélyüknek minden szezonban, sajnos jelentős környezeti károkat okozva az európai 
hegyvidékeken. A síparadicsomok működtetése például (hotelek, felvonók, melegedők, 
közlekedés) rengeteg erőforrást emészt fel és nagy mennyiségű szén-dioxid kibocsátást 
eredményez, ami fokozza a klímaváltozást. Aztán ott van a hátrahagyott hulladék; az új 
pályák kedvéért egyes országokban kivágott erdők; a talajt és vizeket szennyező, kőolaj-alapú 
és számos mérgező összetevőt rejtő, sítalpakra felvitt wax; a növényzetet évtizedekre 
tönkretevő hótaposógépek; és a klímaváltozás miatt egyre nagyobb számban használt 
hóágyúk gyártotta mesterséges hó, amely ötször sűrűbb a természetes hónál, így szintén a 
növényzetet károsítja, ráadásul eróziót is okoz.  
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Csak érdekességképp: Európában nagyjából 3100 hóágyú működik, ezek hektáronként egy év 
alatt kb. 1 millió liter vizet és 260.000 kWh áramot fogyasztanak. Ha az összes hóágyú teljes 
éves fogyasztását nézzük, az árammennyiség elég lenne egy 150.000 lakosú városnak, a 
vízből pedig egész Hamburg ihatna egy teljes évig!  
Miközben a lejtők, erdők, hósipkás hegycsúcsok vendégszeretetét élvezzük akár itthon, akár 
külföldön, az alábbi ötletek segítségével igyekezzünk csökkenteni kikapcsolódásunk 
környezeti hatásait!  

1. Utazás - Az egyik legfontosabb környezeti szempont, hogy milyen messze utazunk a téli 
örömök kedvéért és ennek megfelelően mennyi a szén-dioxid kibocsátásunk. Ne a Dubai-i 
fedett pályán és a trópusok hófödte vulkánjain síeljünk! Ha nálunk nincs is mindig elég 
hó, a szomszédos országokban bőséges a kínálat. 

 Sífelszereléssel elég bajos felülni a vonatra/buszra (kivéve a szervezett utaknál), de ha 
autózunk, feltétlenül többedmagunkkal utazzunk! Semmiképp se repülővel induljunk neki 
síelni. 
Ha nem pályaszállásunk van, használjuk a helyi tömegközlekedést a sípályáig. Több 
síközpontban ingyenes buszjárat áll a vendégek rendelkezésére 

2. Síterep - Válasszunk környezettudatosan működtetett és lehetőleg kisebb méretű, a 
hegyek élővilágát kevésbé háborgató síközpontot. A választást megkönnyítendő, a világ 
legkülönfélébb síterepeinek környezeti értékelését megtaláljuk itt: 
http://www.skiclub.co.uk/skiclub/skiresorts/greenresorts/default.aspx 

3. Környezetbarát lécek és snowboardok 

Egyre több gyártó igyekszik a 
környezeti szempontoknak megfe-
lelően előállítani termékeit. Ma-
gyarországon nem igazán árulják 
ezeket, de ha interneten keresgé-
lünk, több olyan céget is találunk, 
akik pl. fenntartható erdőgaz-
dálkodásból származó és gyorsan 
megújuló alapanyagokból dolgoz-
nak. Ld. bambuszból és csá-
szárfából készítik a léceket, nem a 
hagyományos lassan növő fafajták-
ból.  
Nemcsak lécek, de öko síruházat is létezik, ahogy van természetes alapanyagú, pl. 
méhviaszt tartalmazó síwax és bio kenderből, illetve újrahasznosított műanyagból készült 
snowboard-táska is.  

4. Síelni nem csak fentről lefelé lehet!  
A sífutást sokan nem tekintik síelésnek, pedig ugyanolyan intenzív igénybevételt jelent, 
mint a lejtőn szlalomozni! Ugyanakkor a jóval nyugodtabb tempó mellett élvezhetjük a 
tájat és a tudatot, hogy ez a legzöldebb módja a síelésnek. Hiszen nincs szükség 
felvonókra, fűtött menedékházakra, hóágyúkra — csak nekivágunk az érintetlen 
hómezőnek. Akár az Alföldön is!  

Bambusz snowboard – Forrás: www.naturezone.hu 
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5. Nem vagyunk egyedül a hegyen 
Tiszteljük a hegyek élővilágát, ne zavarjuk meg az állatokat azzal, hogy letérünk a kijelölt 
pályákról! Ne szemeteljünk! 

6. Ajándékozzuk el a megunt felszerelést  
Fontos, hogy megfelelő karbantartással (ld. waxolás) jelentősen javíthatjuk sílécünk 
élettartamát. Ha azonban eljött a csere ideje, mert pl. profibb lécre vágyunk, ne dobjuk el 
rögtön a régit, lehet, hogy egy ismerősnek, barátnak jól jön majd!  

A sífelszerelés kölcsönzése is lehet környezetbarát megoldás, azaz ne vegyünk pl. sífutó 
felszerelést csak azért, mert egyszer kedvünk szottyan kipróbálni a sportot a Tátrában. 
Minden síterepen találunk kölcsönzőt! 

 
Forrás: http://planetgreen.discovery.com 

http://www.wwf.or.th/about_our_earth/search_wwf_news/?184762/ski-area-plans-
threaten-Europe-untouched-forests 
http://www.commondreams.org/headlines06/0206-03.htm 
 
 
 
 

 
BESZÁMOLÓ A GÖDÖLLŐI KLÍMA-KLUBRÓL  

 
  
 
A decemberi és januári klubok karbon-lábnyoma… 

Klubjaink karbon-lábnyomát az Energia Klub rendezvény-
lábnyom kalkulátora segítségével számoljuk ki.  

 
A következőket vesszük figyelembe:  
 hányan voltunk a klubban, 
 ki, hogyan és milyen messziről érkezett, 
 mit és mennyit ettünk, ittunk, 
 hány oldal nyomtatott anyagot 

készítettünk, osztottunk szét a klubban – 
ez januárban különösen sok volt, hisz 
kinyomtattunk minden anyagot , 

 milyen elektromos berendezéseket 
használtunk a klubban, 

 mennyi energiát használtunk el a klub során, valamint, hogy 
 mennyit készültünk a klubra, és ezalatt mennyi energiát használtunk fel. 
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Mindezeket beszámítva, a decemberi klub kapcsán összesen 103 kg, a januári kapcsán pedig 
99,4 kg CO2-tbocsátottunk ki, az alábbi megosztásban: 

 

 

 
 
 
 
 
 

A Klíma-klubokat az Európai Bizottság 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja támogatja a 
„Changing Behaviour” program keretében. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GreenDependent Egyesület 
2100 Gödöllő, Éva u. 4. 

Tel: 28 415 691 
Mobil: 20 512 1887 

info@greendependent.org 
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