
MIT IS JELENT A FELELŐS,  

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.

A GREENDEPENDENT EBBEN TUD SEGÍTSÉGET 

NYÚJTANI A „TREEDEPENDENT – FÁKKAL FELELŐSEN” 

PROGRAM SZOLGÁLTATÁSAIVAL.

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.

REFERENCIÁK

•  magánszemélyeknek utazás kompenzáció  

és lakhely, életmód karbon-lábnyoma

•  cégeknek, szervezeteknek szakmai rendezvények, 

partnertalálkozók, konferenciák karbon-

lábnyoma, faültetés, tanácsadás 

•  zöld életmóddal, zöld működéssel kapcsolatos 

tanácsadás, háztartás és iroda zöldítés

Referenciák részletesen: www.treedependent.org 

KAPCSOLAT ÉS BŐVEBB INFORMÁCIÓ

GreenDependent 

info@treedependent.org 

www.treedependent.org 

+36-20-228-9162



KIK SZÁMÁRA JELENTHETNEK LEHETŐSÉGET  

A SZOLGÁLTATÁSOK?

• vállalatok

• szakmai és civil szervezetek

• önkormányzatok és önkormányzati szervezetek

• bármilyen csoportosulás, amely rendezvényeket 

szervez vagy projektet vezet

• magánszemélyek, háztartások

SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZETEK SZÁMÁRA

• Szakmai tanácsadás rendezvények zöldítése  

és karbonkibocsátásának csökkentése céljából

• Rendezvények, illetve nagyobb utazások  

(pl. repülőutak) karbon-lábnyomának kiszámítása

• Karbon-lábnyom számítása és kompenzációja 

faültetéssel

• Más szervezet által kiszámított karbon-lábnyom  

kompenzációja faültetéssel

SZOLGÁLTATÁSOK MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA

• Tanácsadás, praktikus tippek életmódunk,  

utazásunk karbon-lábnyomának csökkentése 

érdekében

• Egy háztartás megadott időszakra vonatkozó 

karbon-lábnyomának kiszámítása 

utazások karbon-lábnyomának kiszámítása

• Életmód, utazások karbon-lábnyomának 

kiszámítása és kompenzációja faültetéssel
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ADATGYŰJTÉS

3. FÁK BESZERZÉSE 
A TÜNDÉRKERTBŐL

A KARBON-LÁBNYOM ÉS 
A FÁK SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSA

FÁK SZÉTOSZTÁSA: 
ISKOLAKERTEK,  

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK
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A KARBON-LÁBNYOM SZÁMÍTÁS ÉS KOMPENZÁCIÓ 

ÁLTALÁNOS FOLYAMATA

1. ADATGYŰJTÉS:  

a GreenDependentet támogatásával 

adatgyűjtés a rendezvényről, 

utazásról stb.

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 SZÉTOSZTÁSA ISKOLAKERTEK, 

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK SZÁMÁRA:  

a fák elültetése, valamint jelentés készítése a 

karbon-lábnyomról és az ültetésről


