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Magyarul

  

 

  

Éghajlatváltozással kapcsolatos honlapok:

  

Az Európai Bizottság klímaváltozással kapcsolatos honlapja, amely többek között az Európai
Unió éghajlatváltozás-csökkentési stratégiáját mutatja be: http://ec.europa.eu/climateaction/ind
ex_hu.htm

  

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium éghajlatváltozással kapcsolatos honlapja, amelyen
általános tudnivalókat találunk a klímaváltozásról, illetve megismerhetjük Magyarország
klímapolitikáját: http://klima.kvvm.hu

  

Az átalakuló városok mozgalom honlapja, amely azt mutatja be, hogy közösségi szinten hogyan
lehet felvenni a harcot a klímaváltozással: http://lmv.hu/atalakulo-varosok/

  

Tatabányai helyi klímavédelmi magazin a klímaváltozással kapcsolatos alapvető információkkal,
letölthető anyagokkal: http://klimakor.lapunk.hu/

  

  

 

  

Hasznos tippek, tanácsok
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium energiatakarékossági oldala, amely számos, az
energiafogyasztásunkat csökkentő tippet, gyakorlati ismeretet és hasznos tanácsot tartalmaz:  
http://www.egymozdulat.hu/

  

A tudatos vásárlással kapcsolatos tanácsok, hasznos információk, aktualitások: http://tudatosv
asarlo.hu/

  

ELMŰ-ÉMÁSZ energiatakarékossági honlapja, amely szintén számos hasznos ötletet, letölthető
anyagokat, kalkulátorokat tartalmaz a klímabarát otthon kialakításához, illetve szakértői
segítséget is nyújt: http://www.energiapersely.hu/

  

Forgó Morgó, az energiatanácsadó oldala, amely vicces, aninációs formában, ugyanakkor
rendkívül részletes és kimerítő tanácsokkal és játékos tesztekkel segít energiafogyasztásunk
csökkentésében: http://www.energiakalkulator.hu/

  

A magyarországi háztartási gépeket gyártó cégek, „Legyen zöldebb E-világunk!” kampányának
leírását, valamint hasznos tippeket tartalmazó honlap, amely többek között a kidobásra ítélt
háztartási eszközök sorsát hivatott megoldani: http://www.cecedhu.hu/lzev

  

Zöldköznapok oldal, amelyből megtudhatjuk, hogy életünk különböző területeit hogyan
alakíthatjuk úgy, hogy „a Földnek se fájjon”: http://www.zoldkoznapok.hu

  

A Zöld Térkép azokat a „zöld” lehetőségeket térképezi fel, amelyek segítségével fenntarthatóbb
módon tudunk élni (pl.: környezetbarát eszközök, termékek elérhetőségei):  http://www.zoldter
kep.hu

  

Javítóműhelyek - Ha valami tönkremegy, elromlik otthonunkban, ahelyett, hogy azonnal újat
vásárolnánk helyette, érdemes megnézni a mesteremberek, javítóműhelyek listáját. Az oldalon
szöveges és térképes keresőt is használhatunk: http://javitomuhelyek.humusz.hu/
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Energiakaland - egy új tanulási program különböző korosztályú gyerekeknek, amelynek célja,
hogy segítsen a pedagógusoknak az energiatudatosság kialakításában: http://www.energiakal
and.hu

  

A környezettudatos életmód átfogó megvalósítása, letölthető dokumentumok és rádióadások
segítségével: http://www.dynamoeffect.org/HU/locallevel/villamosenergia_vegfelhasznalas/hun
gary/#33

  

BabaNatura honlap a kisgyermekes családoknak, akik szeretnék gyermeküket környezetbarát
módon pelenkázni, és az egyéb gyermek körüli tennivalókat is zöld szemléletben ellátni. http://
babanatura.hu

  

Gyakorlati tanácsok, tippek a házi és ház körüli karbantartási munkákkal kapcsolatban: http://k
arbantartas.totalh.com/

  

Túl sok cucc – Gondolkodj többet, vásárolj kevesebbet! A HUMUSZ Nulla Hulladék
Programjával kapcsolatos honlapon hasznos tanácsokat találunk arról, hogyan csökkentsük a
bevásárlás eredményeként keletkező hulladék mennyiségét: http://humusz.hu/tulsokcucc

  

Csináld magad ablakszigetelés online tanfolyam, oktató videókkal: http://www.ablakszigetelo.h
u/blog/csinald-magad-ablakszigeteles/

  

Mit tehet a lakosság, az oktatás, a civilek, a kormányzat, az önkormányzat, a szolgáltatók, a
vállalkozások, a média és a tudomány a hulladék mennyiségének csökkentéséért?
Hulladékmegelőzési gyakorlatok gyűjteménye: http://humusz.hu/nullahulladek

  

Szeretné megtudni, hogy milyen energetikai kategóriába esik otthona? Mennyivel jobb, vagy
rosszabb az energiafogyasztása, mint egy átlagos magyar lakóépületé? Mik a ház gyenge
pontjai? A lakcímke kalkulátorának segítségével ezt könnyen megteheti: http://www.lakcimke.h
u/kalkulator
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Fenntartható építkezés, fenntartható ház

  

Interaktív tudásbázis a fenntartható, környezetbarát építésről és épület-használatról, a témával
kapcsolatos hasznos kiadványokkal, konkrét terméklistával, amely segítségünkre lehet a
klímabarát otthon kialakításához: http://www.fenntarthato.hu

  

Autonóm ház honlap, érdekességekkel, és letölthető sajtómegjelenésekkel. http://www.autono
mhaz.eu/

  

Otthonok energiatanúsítványa (Lakcímke), az Energiaklub által üzemeltetett honlap, amely
amellett, hogy hasznos energiamegtakarítási tanácsokat tartalmaz, bemutatja, hogy miért
hasznos, ha energiatanúsívánnyal rendelkezik a lakóépületünk: http://www.lakcimke.hu

  

Bontott és kimaradt építőanyag hirdetések: http://nemsitt.hu

  

 

  

Megújuló energiaforrások

  

Napkollektorokkal kapcsolatos honlapok gyűjtőhelye: http://napkollektor.lap.hu

  

Sörkollektor (házi, sörösdobozokból készített légkollektorral kapcsolatos honlap): http://www.s
orkollektor.hu/
(Az oldal teljes tartalma csak tagdíj ellenében tekinthető meg.)
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Hogyan építsünk hatékony napkollektort házilag? Hogyan hasznosíthatjuk az egyéb megújuló
energiaforrásokat saját otthonunkban? Hasznos tippek, tanácsok a témával kapcsolatban: http
://aeco.hu/napkollektor-hazilag/

  

Alternatív Energia hírportál, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos honlap tematikus
hírekkel és videókkal: http://www.alternativenergia.hu/

  

 

  

Környezetbarát termékek

  

Környezetbarát, ugyanakkor szórakoztató és funkcionális termékek gyűjtőhelye, amelyeket a
barátaink is szívesen megvennének: http://www.enesabarataim.hu/

  

Megújuló energiaforrásokkal és környezetbarát életmóddal kapcsolatos hírek, kiadványok,
megvásárolható termékek webáruháza: http://zoldtech.hu/

  

Újrahasznált és természetes anyagokból készült irodai termékek, ajándékok, reklámtárgyak: ht
tp://delta9.hu/

  

Méltányos kereskedelemből származó élelmiszerek és egyéb termékek: http://www.fairtradece
nter.hu

  

Mindenféle egyedi, saját készítésű alkotás: http://www.meska.hu

  

Környezetbarát, újrahasznosított, energia- és víztakarékos életmódot segítő termékek: http://z
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oldbolt.hu

  

Környezetbarát, újrahasznosított, energia- és víztakarékos életmódot segítő termékek, irodai
eszközök: http://www.zoldpolc.hu

  

Az Ökoszolgálat Alapítvány boltja, amelyen környezetbarát, újrahasznosított, energia- és
víztakarékos életmódot segítő termékek rendelhetők meg: http://zoldzug.hu

  

Vízzel működő eszközök és egyéb környezetbarát termékek: http://www.greentend.hu/

  

Víztakarékos csaptelepek: http://www.vizmegtakaritas.hu/

  

Környezetbarát kandalló: http://www.biokandallo.hu/

  

Napelemes tetőcserép: http://www.ideassolar.hu/

  

Ablak nélküli helyiségek természetes fénnyel történő megvilágítása napcső segítségével: http:/
/www.napcso.hu/

  

Napelemes akkutöltő: http://www.multinavigator.hu/termek.php?id=1164  
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Helyi és bio élelmiszerek, termékek

  

A Magyar Biokultúra Szövetség honlapja, amelyen a biopiacokkal, biotermékekkel,
biogazdaságokkal kapcsolatos, illetve gazdálkodóknak szóló hasznos információkat tudhatunk
meg: http://www.biokultura.org/

  

MAGOSZ szociális bolthálózata http://www.gazdakorok.hu/  

  

Helyi termék adatbázis:  http://termelotol.hu  Gödöllőn és környékén: Nyitott Kert Alapítvány
honlapja http://www.nyitottkert.hu  és Nyitottkert
Futár  http://ww
w.nyitottkertfutar.hu/

  

Alsó-Ipoly mente és Dunakanyar: Magosfa Alapítvány http://magosfa.hu/hu/

  

Nyugat-Dunántúl: Pannon Helyi Termék klaszter http://www.pannonproduct.hu/

  

Pécs, Nyíregyháza, Veszprém és környékeik:  http://www.helyitermekfesztival.hu/

  

Hasznos honlap fővárosiaknak. Az oldalon térképes és tematikus keresővel találhatjuk meg azt
a boltot, amely a legközelebb van otthonunkhoz, és ahol a bevásárlást legkönnyebben
elintézhetjük: http://helybenveddmeg.hu

  

A magyar slow food (lassú, komótos, odafigyelő, hagyományos és neme étkezés) honlapja: htt
p://www.slow-food.hu/
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Hírek, események:

  

Greenfo - tematikus környezetvédelmi, természetvédelmi és EU-s hírekkel és sok más hasznos
funkcióval:  http://www.greenfo.hu

  

A Városi Tanya:  http://www.avarositanya.hu

  

A Magyar Természetvédők Szövetségének klímatörvény honlapja, hírekkel, aktuális
információkkal, illetve a témával kapcsolatos letölthető anyagokkal: http://www.klimatorveny.hu

  

 

  

Települések, önkormányzatok klímabarát tömörülései

  

A Klímabarát Települések Szövetségének honlapja aktuális hírekkel, letölthető hírlevelekkel: ht
tp://www.klimabarat.hu/

  

Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének honlapja aktualitásokkal, energetikai
kisszótárral, letölthető dokumentumokkal és csatlakozási lehetőséggel: http://ehosz.hu/

  

Éghajlatvédelmi Szövetség: A Reflex Környezetvédő Egyesület egyéb társadalmi
szervezetekkel és önkormányzatokkal 2009-ben megalakította a Magyarországi
Éghajlatvédelmi Szövetséget, melynek célja, hogy összefogja, segítse és hatékonyabbá tegye a
közösségi kezdeményezéseket: http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu/

  

Az EU kezdeményezésére létrejött Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors): http://w
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ww.eumayors.eu/home_en.htm

  

  

 

  

Közösségfejlesztés

  

Minden, amit a közösségfejlesztésről tudni kell, letölthető kiadványok, filmek, közösségfejlesztő
leckék: http://www.kka.hu/

  

Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Honlapja: http://www.tff.hu/

  

 

  

Egyéb

  

A „Szén-dioxid Nyomzók” (Carbon Detectives) program honlapja, amely iskoláknak és
diákoknak nyújt segítséget abban, hogy hogyan „nyomozzák ki” és csökkentsék az intézmény
lábnyomát a diákok aktív közreműködésével: http://www.carbondetectives.hu/

  

Az európai „U4enery” energiatakarékossági eszköztár, hírek és verseny iskolák és
pedagógusok számára: http://www.u4energy.eu/

  

Az Egy-kör projekt egyetemistáknak és főiskolásoknak rendezett környezettudatossági
vetélkedő honlapja, érdekes információkkal és megtekinthető televíziós adásokkal: http://gyere
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egykorre.hu

  

ÖkoTér, gyermekeknek szóló környezettudatossági honlap, amely kívülről, a környezeti
folyamatok bemutatásától közelíti meg a konkrét problémákat:  http://www.okoter.hu

  

Ökofitnesz, a Tudatos Vásárlók Egyesületének online környezettudatossági játéka: http://okofit
nesz.hu/

  

Worldometers - világszintű adatok bármely időpontban, pl. a világnépességről, kormányzati és
gazdasági mutatókról: http://www.worldometers.info/hu/

  

 

  

Angolul

  

 

  

Légköri CO2-tartalom (aktuális havi adatok):  http://co2now.org/

  

Az ENSZ Klímaváltozási Keretegyezményének/Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC) honlapja: http://
unfccc.int/ghg_data/

  

Transition Towns (átalakuló városok) angol nyelvű honlapja:   http://www.transitiontowns.org

  

EcoTeams honlap, a közösségi együttműködés támogatása a szén-dioxid kibocsátás
csökkentése érdekében. A honlap segítségével mi is megszervezhetjük saját
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energia-csapatunkat: http://ecoteams.org.uk/

  

Az Empowerement Institute, a Low Carbon Diet (Szénszegény diéta) könyv honlapja,
karbon-kalkulátorral egyéb hasznos kiadványokkal: http://www.empowermentinstitute.net/lcd/in
dex.html

  

Az Energy Neighbourhoods projekt honlapja, amely az energiafogyasztás csökkentésének
érdekében a közösségek együttműködésére helyezi a hangsúlyt: http://

  

Kibocsátás-semlegesítés másképp: The Converging World: http://www.theconvergingworld.

  

Számos ingyen letölthető kiadvány a klímaváltozásról, fosszilis energiahordozókon túli élet
lehetőségéről a New Economics Foundations-től:  http://www.neweconomics.org

  

A népesedés, GDP, energia és az üvegház-gázok kibocsátása más szemmel: http://www.worl
dmapper.org/

  

A hagyományos fajtákkal való gazdálkodásról: http://www.sothebys.com/minisite/artOfFarming

  

Treehugger (faölelgetők) oldala rengeteg hírrel, termékkel, véleménnyel: http://www.treehugge
r.com

  

Az ipari sertéstenyésztés hátrányait bemutató honlap: http://www.pigbusiness.co.uk/

  

Környezetbarát karácsonyfa: http://www.ecoxmastree.com/
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MECHanisms toolkit - az energiafogyasztási szokások megváltoztatását célzó projektek
tervezését segítő online eszköztár: http://mechanisms.energychange.info/

  

Climate Change is Not a Spectator Sport. Hasznos, gyakorlati információk a klímaváltozással
kapcsolatban: http://www.celsias.com/

  

Háztartási gépek energiafelhasználásának összehasonlítását segítő honlap: http://www.topten.
info/

  

A http://

  

A Sustainable Everyday (mindennapi fenntarthatóság) projekt honlapja, rengeteg hasznos
tanáccsal segít, hogy hogyan valósítsuk meg a fenntarthatóságot a mindennapjaink során,
illetve számos példát találhatunk kreatív és klímabarát közösségekre is (Creative Communities),
részletes bemutatással.  http://www.sustainable-everyday.net/
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