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Nagycsalád – kis lábnyom

Vadovics Edina
GreenDependent Egyesület

Kik vagyunk?
• GreenDependent

Fenntartható Megoldások Egyesülete
– 2005-ben alakult, magánszemélyek által létrehozott, 

közhasznú egyesület
– Küldetésünk:
"fenntartható életformák, termelési módszerek és 

fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és 
terjesztése." 

– Kutatás és mindennapi élet közti „kommunikáció” 
– pl. „Changing Behaviour” FP7 projekt és 

„Nagycsalád – kis lábnyom” KEOP

Miért ez a projekt?

• A háztartásokban
– keletkezik az összes CO2 kibocsátás 30%-a,
– használják fel az összes energia 40%-t,

• A következő nemzedékek (gyerekek) a leginkább 
rávezethetők és nevelhetők a környezettudatos 
magatartásra, ennek helyszíne: a család,

• A nagycsaládokban az egy főre eső ökológiai és karbon 
lábnyom általánosságban véve alacsonyabb, mint az 
egyéb háztartásokban,

• Ennek pozitív szempontból való tudatosítása és 
megerősítése fontos feladat, a kislábnyom stratégiai előny!

A projekt céljai

• Nagycsaládok és családok környezet-, klíma- és 
energiahasználati tudatosságának növelése 

• Karbon-szegény (low-carbon) életmód 
népszerűsítése, támogatása és elősegítése

A projekt legfontosabb elemei

• Figyelemfelkeltés, információ és tudás átadása:
– Informális képzés 11 helyszínen: össz. 268 fő 
– Részvétel 4 nagycsaládos rendezvényen: több ezren 

• Verseny: 510 regisztrált, 170 végig versenyző
• Közben: folyamatos „ébrentartás”, motiválás:

– kiadványok: útmutató és naptár
– kéthetente hírlevél, NOE levelek és hírlevél
– honlap
– email üzenetek (koordinátorok és GreenDependent)
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Verseny feladat 1.: 
egyszerű háztartási klíma-audit / 
energiahasználati felmérés 

• Adottságok (pl. ház típusa, tájolás, szigetelés, háztartási gépek)

• Jelenlegi szokások (pl. Kikapcsol? Lejjebb vesz? Elzár? 
Kölcsönöz? Hogyan közlekedik?)

• Már megvalósított klímabarát ötletek
• Miért zöld a háztartás még?
• Vállalások hosszú és rövid távra 

(viselkedés és/vagy beruházás)
• Verseny közben: rendszeres mérőóra-leolvasás

Verseny feladat 2.: 
klímabarát karácsonyi szünet

• Klímabarát karácsonyi menü összeállítása 
• Klímabarát ajándékok
• Klímabarát szilveszteri program

• + Indoklás: miért klímabarát, amit javasolnak?

Verseny feladat 3. és 4.:
Kislábnyom tudáspróbák és 
vállalások teljesülése

• Tesztek

• Vállalások teljesülése
– Elsősorban beruházásos vállalásnál fordult elő, hogy 

nem teljesült (mégsem volt rá keret)
– Sokszor extra vállalások is kialakultak, gyakran az 

autó-használathoz kapcsolódóan

Nyertes családok

• 5 „vidéki” NOE régióban: 4 nyertes/régió
1. Díj: laptop
2. Díj: családi nyaralás minősített öko-panzióban
3. Díj: kerékpár és Cangira biciklis táska
4. Díj: környezetbarát ajándékcsomag

• Közép-Magyarország: lelkes családok itt is!
 Szponzorok és GreenDependent saját forrás

Új, Magyarországon egyedülálló kiadványok!

• Projekt bemutató kiadvány 
családi esettanulmányokkal

• Klímabarát háztartásoktól a 
klímabarát közösségekig. 
Útmutató szervezőknek

Kislábnyomú nagycsaládok?

* Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2008

21 nyertes nagycsalád 
karbon-lábnyoma 

Átlagos magyar  
karbon-lábnyom* 

Átlagos EU  
karbon-lábnyom* 

2 t/év/fő 5,6 t/év/fő 8,2 t/év/fő 

Téli hónapok alapján! 

Tartalmazza: az élelmiszertermeléshez, 
hulladékkezeléshez, valamint állami 

szolgáltatásokhoz (pl. egészségügy) kapcsolódó 1 
főre eső kibocsátásokat is. 
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Képzéseink karbon-lábnyoma:
összesen 3026 kg CO2

• Semlegesítés:
45 kifejlett 
tölgyfa 1 év alatt 
köt meg ennyi 
CO2-t

• Projektben:
részben, 
őshonos 
gyümölcsfákkal

Folytatás?
Energy neighbourhoods -
EnergiaSzomszédságok
• Aki szeretne, versenyezhet újra!
• Immár közösségben: 2011 őszétől lehet 

„EnergiaSzomszédságokat” alakítani
• EU-s megtakarítási verseny 16 országban
• Verseny a Szomszédságok között országon 

belül és országok között is
• Előképzettség nem szükséges – de 

kislábnyomos tudás és tapasztalat előny 


