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RENDEZVÉNYEK KARBON-LÁBNYOMÁNAK SZÁMÍTÁSA ÉS SEMLEGESÍTÉSE 

A GreenDependent Egyesület saját és kérésre mások rendezvényén az alábbiak alapján és 
figyelembe vételével számolja ki a karbon-lábnyomot: 

 A résztvevők utazásának módja és távolsága;  

 Résztvevők száma, rendezvény hossza;  

 A rendezvényen használt energia (világítás, hűtés, laptopok, stb.);  

 Étel, ital és felszolgálás;  

 Kiadványok és egyéb nyomtatott anyagok;  

 A szervezés során felhasznált energia és papír mennyisége.  

Ebből az utazás és az étkezés lábnyoma általában a leghangsúlyosabb (lásd a fenti ábrát példának). 
Ezért érdemes megfontolni többek között a következő javaslatokat, hogy a rendezvény karbon-
lábnyoma kisebb legyen: 

 Lehetőség szerint környezetbarát és energiatudatos rendezvény helyszín választása; 

 Viszonylag központi helyszín és könnyű megközelíthetőség tömegközlekedéssel;  

 Helyi és felelős vállalkozások bevonása a frissítők, étel-ital szolgáltatásába;  

 Ellátás nagyrészt vegetáriánus, szezonális és helyi ételekkel;  

 Bio és/vagy Fairtrade kávé és tea;  

 Nem eldobható evőeszközök, edények használata;  

 Minél kevesebb nyomtatott anyag, és azok is lehetőleg újrahasznosított/ökocímkés papíron; 

 Műanyag kitűző helyett fa csipesz használata – és érdemes őket visszagyűjteni.  

A karbon-lábnyomot a GreenDependent tonna szén-dioxid 
mértékegységben határozza meg, amelyet őshonos gyümölcsfák 
ültetésével semlegesít, lehetőség szerint a rendezvények 
résztvevőit is bevonva. A cél, hogy a fák életük első 1-3 évében 
semlegesítsék a rendezvény kapcsán kibocsátott szén-dioxidot (és 
ne csak életük végére). Az őshonos gyümölcsfák emellett még 
azért is fontosak, mert: 

 finom gyümölcsöt, és így helyi élelmiszertermelési 

lehetőséget is biztosítanak tulajdonosaik számára; valamint 

 hozzájárulnak a biodiverzitás és a tájfajták megőrzéséhez is. 

A fákat a GreenDependent a pórszombati (Zala megye) 

„Tündérkertből” szerzi be, amely a génmegőrzést szolgálja. 

Néhány rendezvény, amelyek lábnyomát már semlegesítettük: 

 Nemzetközi workshop Gödöllőn, előadás a számításról és 
semlegesítésről; 

 Nemzetközi workshop Budapesten, beszámoló a lábnyom 
számításáról és semlegesítéséről (144. old.); 

 Nemzetközi konferencia Budapesten, beszámoló a lábnyom számításáról és semlegesítéséről a 
konferencia honlapján valamint a Magyar Minőség c. magazinban; 

 A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) üzleti ebédjének karbon-
lábnyom számítása, és a lábnyom őshonos gyümölcsfákkal történő semlegesítése 

 Az E.ON Energy Globe díjkiosztó gála rendezvény karbon-lábnyomának számítása és 
kompenzálása (folyamatban). 

http://intezet.greendependent.org/en/node/140
http://intezet.greendependent.org/documents/Converge_workshop/CONVERGEworkshop_Godollo_June2012_CarbonOffseting.pdf
http://intezet.greendependent.org/documents/Converge_workshop/CONVERGEworkshop_Godollo_June2012_CarbonOffseting.pdf
http://scorai.org/proceedings/proceedings-budapest-2016/
http://d-nb.info/1118784332/34
http://d-nb.info/1118784332/34
http://circularhungary.hu/hu/circular-hungary-2017/
http://circularhungary.hu/app/uploads/2017/03/Circular-Hungary-2017_karbon-labnyom_jelentes-1.pdf
http://circularhungary.hu/app/uploads/2017/03/Circular-Hungary-2017_karbon-labnyom_jelentes-1.pdf
https://quality-mmt.hu/2017/07/05/megjelent-a-magyar-minoseg-2017-juliusi-szama/
http://www.greendependent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Aegy-uezleti-ebed-karbon-labnyomanak-semlegesitese-shonos-gyuemoelcsfakkal&catid=40%3Ahirek&Itemid=65&lang=hu
http://www.greendependent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Aegy-uezleti-ebed-karbon-labnyomanak-semlegesitese-shonos-gyuemoelcsfakkal&catid=40%3Ahirek&Itemid=65&lang=hu
https://www.energy-globe.hu/gala

