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Kedves Olvasóink! 

Hírlevelünk 50. számát “tartják kezükben”, azaz olvashatják képernyőjükön. Mi nagyon örülünk 

ennek, az 1. szám írásakor nem gondoltuk, hogy eddig eljutunk majd, és több ezres lelkes 

olvasótáborunk lesz – köszönjük! 

A jubileumi szám tiszteletére néhány rovat nevét helyesbítettük (pl. Klímabarát tippek  Kislábnyom 

tippek), és új rovatot is indítottunk Igazságosság ökológiai korlátok közt – Hogy mindenkinek 

jusson és maradjon is címmel, együttműködve a CEEweb által kezdeményezett Erőforrás Használat 

Csökkentéséért küzdő koalícióval (amelynek mi is tagjai vagyunk). 

Próbaként a facebook közösségi oldalon is megjelentünk... Nehéz döntés volt ez számunkra, 

mert a kislábnyomos életmódot alapvetően személyes kapcsolatokra és közösségekre építve 

gondoljuk megvalósítani, minél kevesebb erőforrást felhasználva. A közösségi oldalak 

működtetéséhez pedig igen sok energia szükséges és virtuálisak – mégis, arra gondoltunk, talán az 

egymástól távol lévő kislábnyomozóknak adhat ez a lehetőség segítséget, inspirációt. Próbáljuk ki 

együtt, használjuk okosan! (bár egyelőre még nagyon építés alatt...) 

50 szám után úgy éreztük, fontos megkérdezni Olvasóink véleményét is a Hírlevélről, és arról, 

hogyan lenne jó fejleszteni. Ezért összeállítottunk egy rövid kérdőívet, kérjük, osszák meg velünk 

véleményüket! A válaszadók közt 5 kislábnyomos ajándékot sorsolunk ki! 

Jó olvasgatást kívánunk most is, és szeretettel várjuk mindenféle kislábnyomos tapasztalatukat! 

A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél 

csapata: 

 

Ha szívesen olvassa a 

Kislábnyom hírlevelet, kérjük, 

ajánlja fel személyi 

jövedelemadója 1%-át a 

GreenDependent Egyesület 

számára! 

Adószámunk: 18709845-1-13 

Orsi 

Beni 

Vera 

Edina 

Kristóf 

Vera 

Orsi 

http://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
https://docs.google.com/forms/d/1itf8TsMqF9y31knmruiwl1F4-ByrycGMFNR0PUkO8FA/viewform?sid=438d169d571dce1b&token=VTtxvD0BAAA.XgkrCVXsuM9hKXcvzmPGYA.4WW5T43fdUV90cyh5Jx2WQ
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Kislábnyomos életmód 
 

  

Önellátás – miből, mennyit, mekkora területen kell termesztenünk  
egy 4 fős családnak? 
A válasz természetesen rengeteg mindentől függ, ld. mekkora a kert, milyen a talaj és az öntözési feltételek, milyen zöldséget-gyümölcsöt 
kedvelnek a család tagjai, mennyi időnk van a kertészkedésre stb. Ismernünk kell továbbá az egy főre átlagosan számítható fogyasztást, 
és az annak megtermelésére szükséges terület nagyságát. 

Mindezen ismérvek birtokában általánosságban elmondható, hogy egy személyre 

- igen jó termelési lehetőségek között, (háznál, öntözéssel) 30 m
2
 területet számítva a legfontosabb zöldségféléket, 50 m

2
–t számítva 

pedig szinte mindent meg lehet kellő beosztással termelni; 

- közepesen jó (átlagos) lehetőségek között 80-100 m
2
-re; 

- gyenge (külterjesen, öntözhetőség nélküli, távoli) lehetőségek között pedig 150 m
2
 területre van szükség.  

Természetesen ez nagy helyigényű, és tömegesen termeszteni kívánt zöldségeknek nem elég (burgonya, csemegekukorica, sütőtök és 
dinnyefélék, valamint nagy mennyiségű káposztafélék). 

Forrás és az egy főre átlagosan számítható fogyasztás: http://ilkertje.blogspot.hu/2010/09/mennyi-terulet-szukseges-egy-4-fos.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Carleen Madigan - The Backyard Homestead 

 

Kertészkedős ötletek a Kislábnyom hírlevélben 

1. szám – Kert mindenhol 

27. szám – 75 dolog, amiről nem gondolnánk, mégis komposztálható! 

36. szám/Olvasni- és néznivaló – Csináld magad kertek – ötletek a nagyvilágból 

42. szám – Biológiai növényvédelem a konyhakertben 

43. szám – Készüljünk a télre természetesen és klímatudatosan (befőzés, aszalás, vermelés stb.) 

44. szám – Kertészkedés szárazságban 

Magyarország legszebb konyhakertje pályázat 
„A legszebb konyhakertek” program és pályázat főbb céljai: 

 Az önellátás fejlesztése, azaz ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék 
meg a maguk és családjuk számára a konyhakerti  zöldségeket. 

 A már-már feledésbe merült hagyományos népi kertkultúra felélesztése. 

 A vidék régi arculatának visszaadása. 

 Közösségfejlesztés: fejleszteni a programmal az összefogást, egymás megsegítését. 

Pályázók köre: önkormányzatok, illetve magánszemélyek  

A programban történő részvétel feltételei: 

 az illető a programhoz önként kíván csatlakozni; 

 rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre 
átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol 

 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt. 

Jelentkezési határidő: 2013. április 15. Forrás és további információ ide kattintva érhető el. 

A Szatyor Egyesület keresi a legszebb városi kerteket, a pályázatról bővebb információk itt (jelentkezés április 20-ig!!) 

Egy másik megközelítés szerint 
1000 m

2 
(vagyis negyed hold) földön 

meg tudunk termelni nagyjából:
 

 1400 tojást 

 23 kg gabonát 

 27 kg gyümölcsöt 

 907 kg zöldséget  

 127 kg disznóhúst 

 34 kg csonthéjast (dió, mogyoró, 
mandula) 

A terület egy lehetséges felosztását 
láthatjuk a mellékelt képen. 

1. Zöldségek – 12 ágyás (1x2,5 méteresek) 

2. Gyümölcsök és csonthéjasok 

3. Gyógy- és fűszernövények 

4. Gabona egy 8x15m-es területen (pl. búza 
vagy zab) 

5. Szárnyasok – 12 csirke 

6. Egyéb állatok – pl. 2 disznó és nyulak 

7. 2 méhkaptár 

További ötleteket 
olvashatunk az 

EnergiaKözösségek 
honlapján  

a Tippek menüpont alatt! 

2013 a kiskertek éve a Magyar Biokultúra Szövetségnél!  

A program keretében idén a Biokontroll Hungária Kft. 
kedvezményesen végzi a kiskertek biominősítését.  

Részletek a www.biokontroll.hu honlapon,  
jelentkezési határidő 2013. április 30. 

http://www.amazon.com/Backyard-Homestead-Produce-food-quarter/dp/1603421386/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1364053933&sr=1-1&keywords=the+backyard+homestead
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev1.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/27.kislabnyom_hirlevel_2011okt28.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/36.kislabnyom_hirlevel_2012marc30.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/42.kislabnyom_hirlevel_2012jul31.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/43.kislabnyom_hirlevel_2012aug31.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/44.kislabnyom_hirlevel_2012szept30_final.pdf
http://palyazatmenedzser.hu/2012/11/11/magyarorszag-legszebb-konyhakertje-2013/
http://palyazatmenedzser.hu/2013/03/12/a-legszebb-konyhakertek-2013-magyarorszag-legszebb-konyhakertje-program-es-palyazat/
http://szatyoregyesulet.hu/
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kl%C3%ADmabar%C3%A1t-tippek-mindennapokra
http://www.biokultura.org/index.php/22-rendezvenyek/165-2013-a-kiskertek-eve-a-magyar-biokultura-szovetsegnel
http://www.biokontroll.hu/


GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4.  •  Copyright © 2013 •  GreenDependent.•  Minden jog fenntartva. 

 

 

 

 

Kislábnyom tippek 
 

  

50 hasznos kislábnyom tipp 
 jubileumi válogatás fontossági  sorrend nélkül  

 

1. Tartsunk húsmentes hétfőket. Ha egy négyszemélyes család egy héten egy hús- és 
sajtmentes napot tart, olyan mintha négy hétig nem használna autót.  

2. Használjuk újra a tojásos dobozt – vigyük magunkkal a piacra! Ha túl sok 
összegyűlne, készíthetünk belőle palántázót, húsvéti tojástartót és virágcsokrot is. 

3. Ne igyunk eldobható csészéből. Házibuliban vagy szülinapi zsúron is használjunk 
névvel ellátott piknikpoharakat  

4. Amennyiben lehetőségünk van, dolgozzunk minél többet távmunkában.  

5. Amit lehet, kézzel végezzünk a konyhában: habverés, diódarálás, húsdarálás stb. 

6. Mielőtt kidobnánk valamit, gondoljuk át, valakinek nincs-e szüksége az adott 
dologra. 

7. Kapcsoljuk ki a vonalas telefonon az üzenetrögzítőnket. 

8. Ne használjunk eldobható kávékevergető pálcikát (rendezvényeinken sem). 

9. Kerti bútornak építsünk fűszékeket  

10. Télen öko módon küzdjünk a hó és jég ellen, ld. környezetbarát síkosságmentesítő 
oldattal, kőzúzalékkal stb. 

11. Mossunk alacsony (30-40 °C) hőfokon. 

12. Használjunk újratölthető elemeket. 

13. Nyári hőségben a légkondi helyett hűtsük magunkat nedves textilzsebkendőkkel, 
vízpermettel, és igyunk minél többet (az izzadás segít a testhőmérsékletünket 
alacsonyabban tartani). 

14. Használjunk áram nélkül működő kerti- és kéziszerszámokat.  

15. Házi jégverem - a téli fagyok idején kiválóan alkalmazható ötlet! Töltsünk meg egy 
pár PET-palackot vízzel, tegyük ki őket éjszakára a küszöbre, reggel pedig tegyük be 
az áramtalanított hűtőbe.  

16. Használjunk komposztálható szemeteszsákot. 

17. Osszuk meg a tárgyainkat egymással, alapítsunk szerszámkölcsönzőt a szomszéda-
inkkal, családtagjainkkal. 

18. Keressük a biopamutból készült ruhákat. 

19. Csökkentsük az autóhasználatot: tartsunk autómentes napokat, tömegközlekedjünk 
vagy vegyünk igénybe TeleKocsi szolgáltatást. 

20. Használjunk felhúzhatós ébresztőórát.  

21. Ha nincs rá szükség, szereljük le az autó tetejéről a csomagtartó dobozt, 
csökkentve ezzel a fogyasztást. 

22. Vegyük keskenyebbre a margót a szövegszerkesztőben, így kevesebb papírt 
használunk. 

23. Divat a vintage! Elő a nagyiék ruháival, éljük újra a 20-as és 70-es évek közti fél 
évszázadot!  

24. Járjunk gyűjtögetni az erdő-mező kincseit, de tartsuk tiszteletben a 
természetvédelmi előírásokat. 

25. Műveljünk saját kertet – lehetőségeinktől függően akár csak egy doboznyit is a 
teraszon. De létrehozhatunk közösségi kertet is. 

26. Havonta egyszer legalább ellenőrizzük a keréknyomást – kevesebbet fog fogyaszani 
az autónk, ha megfelelő a nyomás. 

27. Szánjuk el végre magunkat és próbáljuk ki, milyen biciklivel munkába járni. Ne fél-
jünk az izzadságtól, vigyünk magunkkal mosdókendőt, tiszta ruhát, és öltözzünk át. 

28. A megmaradt szappandarabokból készítsünk új szappant.  

29. A fürdővizet használjuk mosás előtti áztatásra. 

 

http://www.gapphotos.com 

http://voilastyling.blogspot.sk/ 

http://paperplateandplane.wordpr

ess.com 
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http://mollymoo.ie/2013/03/easter-round-up-egg-carton-crafts/
http://www.thenshemade.com/2012/05/egg-carton-flowers.html
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30. Maradék ételt ne dobjunk ki - együk meg másnap. A kukába kerülő étel jelentősen 
növeli a CO2 -kibocstásunkat! Ha nem termelünk élelmiszer-hulladékot, átlagosan 
25%-kal csökkentjük az étkezéshez kapcsolható karbon-lábnyomunkat. 

31. Ne járkáljunk koszos cipővel a lakásban – ha kevesebb a takarítanivaló, kevesebb a 
víz- és takarítószerhasználat is. 

32. Ne használjunk porszívót – sepregessünk, mossuk fel a padlót, poroljuk ki a sző-
nyegeket. 

33. Ne öljük meg a lakásban a pókokat – természetes szúnyog- és légyírtók! 

34. Ha hajlamosak vagyunk otthon hosszan pepecselni az autómosással, vigyük inkább 
autómosóba az autót, kevesebb vízbe kerül. 

35. Szervezzünk ruhacserét vagy sosemhasznált ajándékok cseréjét a barátainkkal. 
Cserélgessünk olvasnivalót a http://rukkola.hu oldalon. 

36. Dugulásra próbáljuk ki a szódabikarbóna-ecet receptet  

37. Építsünk saját naptűzhelyet, főzzünk napenergiával. 

38. Szerezzünk be napelemes telefon- és laptoptöltőt. 

39. Próbáljuk megelőzni a náthát, de ha mégis megfázunk, ne feledjük a gyógynövé-
nyeket! Egy csomó gyógyszertől megkímélhetjük magunkat és a környezetet is. 

40. Próbáljunk ellenállni a kísértésnek és ne akarjuk az összes legfrissebb kütyüt 
beszerezni.. Nincsen méltányos kereskedelemből származó elektronikai eszköz!   

41. Kevesebb félkész és ipari élelmiszer = több valódi étel. 

42. Ha az edényeink alja kezd elfeketedni a használattól, csökken a főzés hatékonysága 
– a hő egy részét elnyeli a lábos aljára rakódott koszréteg. Tartsuk tisztán az 
edényeinket! 

43. Kertes házban komposztáljunk - akár 30%-kal is csökkenthetjük háztartási 
hulladékunk mennyiségét. Építsünk komposztáló kast! Ha nincs kertünk, konyhai 
gilisztás komposztálót használhatunk a konyhánkban is! 

44. Hasznosítsuk a kávézaccot! Ha sok répát és retket szeretnénk, keverjük össze a 
magokat száraz zaccal és ezzel a keverékkel veteményezzünk. Nagyobb termésre 
számíthatunk! 

45. Gyűjtsük az esővizet! Naponta fejenként legalább 70 liter ivóvizet használunk el 
olyan célokra, amelyekre teljesen felesleges a drága pénzen kitermelt és hozzánk 
eljuttatott ivóvizet pazarolni: WC-öblítésre, mosásra, locsolásra, takarításra és 
autómosásra.  

46. Hozzunk létre mini közkönyvtárat. 

47. Használjuk a tisztító- és kozmetikai szereket takarékosabban: a megszokott 
mennyiségnél valószínűleg kevesebb sampon, mosogatószer, mosószer, szappan 
és fogkrém is elég lesz. Mindezeket ráadásul házilag is elkészíthetjük! 

48. Ne hagyjuk a terményt kárba veszni – főzzünk be, aszaljunk, építsünk zöldségtároló 
vermet (ld. Kislábnyom hírlevél 43. száma) vagy alkossunk a Dunakeszi 
Gyümölcskörhöz hasonló gyümölcsmentő közösséget.  

49. Alkalmazzunk biológiai növényvédelmet a kertünkben (ötletek a Kislábnyom hírlevél 
42.  számában) 

50. Ültessük el másokban is a kislábnyomos életmód gondolatát! 

 

 

 

 

 

 

A tippeket a Kislábnyom hírlevél korábbi számaiból, illetve az alábbi oldalakról 
válogattuk: 

http://suite101.com/article/start-a-green-life-now-a217661 
http://greenlivingideas.com/2011/07/28/green-cooling-during-a-heat-wave/ 

http://www.365lessthings.com/eco-tips/ 

 

 

 http://www.50waystohelp.com/ 

http://www.backyardfarmers.com 

http://fashioninthe805.blogspot.sk 

Komposztáló kas 

http://rukkola.hu/
http://www.life.hu/hazitunder/csinaldmagad/20110224-dugulaselharitas-hazilag-filleres-szerekkel.html
http://www.youtube.com/watch?v=ABRr3yI8k-A
http://www.utajovobe.eu/hirek/305-a-legjobb-kornyezetvedelmi-megoldas-a-komposztalo-kas-ii-epitesi-utmutato
http://fenntarthato.hu/epites/Members/GreenDependent/belteri_gilisztas_komposztalo
http://fenntarthato.hu/epites/Members/GreenDependent/belteri_gilisztas_komposztalo
http://tizdolog.hu/2012/10/15/10-dolog-amire-jo-a-kavezacc/
http://www.littlefreelibrary.org/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/43.kislabnyom_hirlevel_2012aug31.pdf
https://www.facebook.com/dunakeszigyumolcskor
https://www.facebook.com/dunakeszigyumolcskor
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/42.kislabnyom_hirlevel_2012jul31.pdf
http://suite101.com/article/start-a-green-life-now-a217661
http://greenlivingideas.com/2011/07/28/green-cooling-during-a-heat-wave/
http://www.365lessthings.com/eco-tips/
http://www.backyardfarmers.com/
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

Értékeltük a CO2 kihívásokra érkezett megoldásokat 
Íme, akik ajándékot nyertek az első három kihívásra beküldött feladataikkal: 

1. kihívás: Klímabarát karácsonyfa, dekoráció és csomagolás 

 a Kanizsay család karácsonyfadísze, Székesfehérvár 

 a Trombitás család klímabarát karácsonyfája, Veszprém 

2. kihívás: A vízhasználati szokások átgondolása 

 a Cseh család víztakarékossági szokásai, Pécel 

 a Krizsán-Rudas család víztakarékossági gyakorlata, Dabas 

3. kihívás: Hús- és/vagy tejmentes napok 

 a GreenGeographers közösség hús- és tejmentes receptjei 

 a Cseh család élelmiszerfogyasztással összefüggő karbon-lábnyom csökkentési 

lépései,  zöldségleves és vitaminsaláta (a képen látható) receptjei, Pécel  

Gratulálunk a nyerteseknek! 
 

Kiírtuk az idei évad utolsó CO2 kihívását! 
Fedezd fel a tömegközlekedés és a lábaid! elnevezésű feladatunkban arra a kérdésre 

várjuk a választ, vajon milyen bonyolult lakóhelyünkön autó helyett tömegközlekedést 

vagy kerékpárt használni a mindennapi élethez: iskolába és munkába járni, bevásárolni, 

moziba vagy kirándulni menni, meglátogatni beteg ismerőseinket a kórházban, stb.?  

Ide kattintva található a feladat leírása, benne korábbi nagyszerű megoldásokkal és 
inspirációval. A megoldásokat 2013. április 10-ig várjuk. 

 

Mindenkit szeretettel várunk Díjkiosztó Rendezvényünkre! 
Időpont: 2013. április 27. (szombat), 10-16 óra 
Helyszín: SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ (1146 Budapest, Dózsa György út 1.) 

A rendezvényt a „RENEXPO 7. Nemzetközi kiállítás és konferencia a megújuló energiáról és energiahatékonyságról” c. 
program keretében szervezzük meg, ahova idén a GreenDependent is meghívást kapott, hogy bemutassa 
EnergiaKözösségek programját.  

Ez alkalomból az energiatakarékossági verseny díjátadó ünnepségére is sort kerítünk egy rendhagyó családi nap 
keretében.  

Készülünk néhány szakmai előadással: 

 Miért éljünk takarékosan? – Dr. Gyulai Iván, ökológus 

 Energiatudatos építészet/felújítás – Dr. Medgyasszay Péter okl. építészmérnök, docens BME 

 Megtakarítási Tippek Otthon – a legtöbbet megtakarító 
EnergiaKözösségek bemutatkozása 

 A közösségek szerepe az energia-megtakarításban – Vadovics Edina 
szakmai igazgató, GreenDependent Intézet 

A program alatt folyamatosan lesz: 

 klímabarát, energiatakarékos termékek bemutatója 

 a záró rendezvény karbon-lábnyomát semlegesítő gyümölcsfák 
kiosztása   

 gyerekprogram (külön teremben) 

 lehetőség a RENEXPO ingyenes látogatására 

Az EnergiaKözösségek Zárórendezvényének tervezett programja itt olvasható.  

A részvétel mindkét rendezvényre ingyenes a díjkiosztón részt vevők 

számára, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Az EnergiaKözösségek program támogatója: 
 

Az első forduló egyik legtöbbet megtakarító közösségének 

bemutatkozása 

http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Herke%20Zita_karacsonyfadisz.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Trombitas_klimabarat%20karacsonyfa.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/2_CO2kihivas_viztakarekossag.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Viztakarekossag_20130210_Cseh_csalad.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/V%C3%ADztakar%C3%A9koss%C3%A1g_Rudas%20Anita_Dabasi%20kozosseg.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/GreenGeographers_hus%20es%20tejmentes%20receptek.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Cseh%20csalad_husmenets%20pentek.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Cseh%20csalad_husmenets%20pentek.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/Zoldsegleves_recept.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/T%C3%89LI%20es%20tavaszi%20VITAMINSAL%C3%81TA%20recept.pdf
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/az-utols%C3%B3-co2-kih%C3%ADv%C3%A1s-fedezd-fel-t%C3%B6megk%C3%B6zleked%C3%A9st-%C3%A9s-l%C3%A1baid
http://www.renexpo-budapest.com/
http://www.energyneighbourhoods.eu/sites/default/files/EN2_z%C3%A1r%C3%B3rendezv%C3%A9ny_program3.pdf
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9hWWdtWXBuUTliVGw3WXJ6bDlnN3c6MA
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Kislábnyom hírek itthon 
 

  

Rezsimegtakarító kísérlet: résztvevőket keresnek!  

2013 nyarán a Knauf Insulation Kft. fűtési költség-összehasonlító programba kezd. Mindehhez  két, megközelítően azonos műszaki 
paraméterekkel rendelkező házat keres, amelyben két hasonló összetételű család él. A kiválasztott ház egyikénél korszerű hőszigetelést 
készít el, a másik esetén pedig nem hőszigetel (csak utólag, köszönetképpen). Mindkét házba mérőeszközök kerülnek beépítésre,  
amelynek adatait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszék folyamatosan elemzi. 

A program célja a 2013. szeptember 1. és 2014. március 31. közötti időszakban a két ház fűtési rezsije közötti különbség számszerű, 
forintban történő kimutatása. Így fogják bizonyítani, hogy a jól hőszigetelt házban élő család egyetlen fűtési szezon alatt rezsijének 

mekkora részét takaríthatja meg. 

Április 30-ig várják a jelentkező háztulajdonosokat, akik: 

 egyszintes, legfeljebb tetőtér beépítéses házban laknak, 

 házának teljes lakott mérete 100-120m
2
 és maximum 4 szobával, 

 4-en vannak a házban: apa, anya és két eltartott gyermek, 

 be tudják mutatni az elmúlt két év gáz- és villanyszámláit. 

Forrás: http://nalamszigetelnek.hu/szigeteljenek-nalam  

Tatabányán lakik? Szigetelne? Pályázzon! 
Tatabánya Önkormányzata pályázatot hirdet távhővel ellátott lakóépületek épületenergetikai korszerűsítésére. Benyújási határi dő: 2013. 
május 31. 

A nyertes pályázó lakóközösségek vissza nem térítendő támogatást (max. a bekerülési költség 25%-át), és kamatmenetes kölcsönt (max. 
a bekerülési költség 25%-át) kaphatnak a társasház homlokzati hőszigetelésének és a zárófödém hő és vízszigetelésének  támogatására. 

Korábbi programok keretében már 90 épület 2300 lakásában korszerűsítették a fűtési rendszert. A 
szabályozható radiátorszelepek beépítésével és a mérési lehetőség biztosításával átlagosan több 
mint 30 százalékos megtakarítást értek el a lakók. Több házban elvégezték  a homlokzati 
hőszigetelést és az ablakok cseréjét is, ezekben az épületekben a hőfelhasználás 50-60 százalékkal 
csökkent. 

Forrás: http://tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/palyazatok/epuletszigetelesi_palyazatok és 

             http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/kozelet/180_millo_hazszigetelesre.html  

A pályázati formanyomtatvány letölthető a www.trf-kft.hu és www.tatabanya.hu oldalakról. 

Látogatható napelemes mintaprojekt 
Gödöllőn a Szent István Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke hosszú ideje foglalkozik a 
fotovillamos rendszerek fejlesztésével, kutatásával.  

2005-ben megépítettek egy napelemes rendszert, mely jelenleg a legnagyobb ilyen létesítmény 
Magyarországon, és elsősorban oktatási és demonstrációs céllal működik, de ezen túl, természetesen, 
villamos energiát is termel, ami a helyszínt adó kollégiumi C épület villamos hálózatába kerül 
betáplálásra és felhasználásra. A három típusú technológiát is bemutató és összehasonlító rendszer kb. 
8 100- 9 720 kg CO2 kibocsátást tud megelőzni. 

Forrás: http://napkoronabajnoksag.hu/kovetendo-peldak/godollo és http://www.fft.szie.hu/10kW.htm  

Ökológiai eladósodás 
Bencsik János szerint az ökológiai eladósodás ugyanolyan tarthatatlan, mint a pénzügyi. A „civilizáció” a természettől elvont javakból és 
energiákból építkezik. Minél többre van szüksége, annál nagyobb az elvonás, azaz a pusztítás. Mindenféle növekedés előbb-utóbb 
akadályokba ütközik a valós világ véges lehetőségei miatt, melynek hátterében kettő, a bioszféra stabilitásáért felelős fenntarthatósági 
tulajdonság áll. Az egyik a megbízható, tartós energia ellátás, a másik a zárt, megújuló anyagciklusok megléte. Mindkettő a Föld egészére 
vonatkozik. 

Ha elérjük a 2 fokos melegedést, ez megfelelne a tízmillió évvel ezelőttinek, melyben az északi féltekén (beleértve Grönlando t) már nem 
volt jégtakaró. Itt már az ember által nem ismert, át nem élt klímával szembesülünk, amely különösen nagy alkalmazkodási képességet 
igényel. A 4 fokos melegedéssel már a 40 millió évvel ezelőtti jégtakarótól teljesen mentes Földhöz érünk . 

A fenntarthatóság kritériumának érvényesítése azt jelenti, hogy a fejlődést a jövőben nem lehet a természeti erőforrások korlátlan 
felhasználására, a társadalmi erőforrás-megújító intézményrendszer leépülésére, illetve az eladósodásra alapozni. A belátáshoz viszont 
kellő tájékozódás, összefüggésekben, rendszerben történő gondolkodás szükséges. 

Forrás: http://www.mfgi.hu/hu/node/550 

  

http://nalamszigetelnek.hu/szigeteljenek-nalam
http://tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/palyazatok/epuletszigetelesi_palyazatok
http://tatabanya.hu/fooldal/felso_menu/hirek/kozelet/180_millo_hazszigetelesre.html
http://www.trf-kft.hu/
http://www.tatabanya.hu/
http://napkoronabajnoksag.hu/kovetendo-peldak/godollo
http://www.fft.szie.hu/10kW.htm
http://www.mfgi.hu/hu/node/550
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Kapcsolódó rendezvények, felhívások itthon 
 

  

Látogatható az Odoo projekt  
Időpont: A mintaház előre egyeztetett időpontban látogatható. 
Helyszín: Budapesti Műszaki Egyetem központi épületének udvara (1111 Budapest, 

Műegyetem rkpt. 3.) 

Az Odoo projektetmár hírlevelünk 45. számában is olvasóink figyelemébe ajánlottuk. Az új 
életmód szellemében épült ház mostanra elkészült, és a nyilvánosság számára is 
megtekinthető. 

A ház egy újfajta élettérrel szolgál, ami kombinálja a magyar hagyományokat a mai kor 
modern komfortigényeivel. Az Odoo-ban a tevékenységek nagy részét kint, a teraszon is 

végezhetjük, a “nyári falban” található funkcionális egységeknek köszönhetően - ilyen pl. a kinti konyha és pihenőrész. Egy ilyen épület 
esetén ugyanannyi időt tölthetünk kint és bent, ezáltal a kondicionált belső tér mérete minimálisra csökken, amivel energiát és építőanyagot 
spórolunk. Videó az építésről. 

További információ és bejelentkezés: Birtalan Orsolya, 30/496-2575; 
odoovisit@odooproject.com 
Forrás: http://www.odooproject.com/hu 

Okosan-Ökosan programsorozat 
Következő időpont: 2013. április 11. (csütörtök), 18 óra 
Helyszín: Dokumentumtár és Információs Központ (1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.) 

A Dokumentumtár és Információs Központ a fenti címmel indított programsorozatot 2013. február 
19-én. Az első előadást a GreenDependent tartotta a háztartási energiatakarékosság témájában.  

A későbbi alkalmakkor szó lesz még háztartásunk kémiájáról, valamint a szappankészítés 
rejtelmeit is elsajátíthatjukről és filmet is nézhetünk az ipari élelmiszer termelés természetesebb 
alternatíváiról. 

További információk: Barta Ildikó, 70/362-2623, 1/271-0853, barta.ildiko@dokuinfo.hu 
Forrás: http://www.dokuinfo.hu/rendezvenyek.htm 

Tükörben a Világ: kiállítás a fenntartható fejlődésről 
Időpont: 2013. április 16 - május 11. 

Helyszín: Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (1012 Budapest, 

Attila út 93.) 

A Tükörben a Világ színes, kacskaringós vízió temérdek bemutatóval és játékkal. Célja az 
emberi természet és a fenntartható fejlődés ösvényeinek felkutatása. 

Mire van szüksége egy emberi lénynek? Egy korty vízre, betevő falatra, szerető ölelésre, 
biztonságos közegre, szabadságra... Hogy az ember milyen módon oltja oly sokféle szomját, 
hatást gyakorol a természetre és társai életére.A látogatók, miközben kitekintenek a világra, 
saját magukat is megpillanthatják a tükörben.  

További információk: Hankó Gergely, 70/249-6113, gergely@okopack.hu 

Forrás: http://www.sokszinuvidek.hu/index.php/Kiemelt-cikkeink/2092-T%C3%BCk%C3%B6rben-a-Vil%C3%A1g-programsorozat-a-

fenntarthat%C3%B3-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt 

A világ, ahogy szereted: zöld projektek európai versenye 
Az alacsony széndioxid-kibocsátású társadalom nem vágyálom, a szükséges technológiák nagy részének már most is birtokában vagyunk. 
Az igazi kihívást az jelenti, hogyan tudjuk ezeket minél szélesebb körben alkalmazni.  

Keresik tehát a legeredetibb vállalkozásokat, melyek megoldásokat kínálnak, vagy magatartásbeli változásokat eredményezzenek a CO2 

kibocsátás részleges vagy teljes csökkentéséhez. A pályázó 
projekteknek a gyakorlatban már bevált módszereknek kell lenniük és 
példát kell tudniuk mutatniuk mások számára. A pályázatra 
magánszemélyek, vállalkozók, üzleti, valamint köz- és 
magánszervezetek is benevezhetnek. 

2013. február 6-tól kezdve 3 hónapon át lehet a pályaműveket 
beküldeni. Ezután bárki szavazhat a bemutatott projektekre. A zsűri a 
10 legjobb projektből választja ki a 3 nyertes programot. 

További információ a verseny weboldalán:  
http://world-you-like.europa.eu/hu/ 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/45.kislabnyom_hirlevel_2012okt31.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uTgcA0xGNso
mailto:odoovisit@odooproject.com
http://www.odooproject.com/hu
http://www.dokuinfo.hu/
mailto:barta.ildiko@dokuinfo.hu
http://www.dokuinfo.hu/rendezvenyek.htm
http://www.tukorbenavilag.hu/
mailto:gergely@okopack.hu
http://www.sokszinuvidek.hu/index.php/Kiemelt-cikkeink/2092-T%C3%BCk%C3%B6rben-a-Vil%C3%A1g-programsorozat-a-fenntarthat%C3%B3-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt
http://www.sokszinuvidek.hu/index.php/Kiemelt-cikkeink/2092-T%C3%BCk%C3%B6rben-a-Vil%C3%A1g-programsorozat-a-fenntarthat%C3%B3-fejl%C5%91d%C3%A9s%C3%A9rt
http://world-you-like.europa.eu/hu/
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Kislábnyom hírek külföldről 
 

  

A javak egyenlőtlen elosztása 
Svájcban korlátozzák a vezetők fizetését és a jutalom értékét  

Az elmúlt hetekben gyorsan elterjedt egy videó az interneten, amely a javak 
egyenlőtlen elosztását mutatja meg az Egyesült Államokban. A legmegdöbbentőbb 
tény az, hogy bár az emberek tisztában vannak a javak egyenlőtlen elosztásával, 
ennek általuk feltételezett szintje meg sem közelíti a valós egyenlőtlenség szintjét. E 
szerint az Egyesült Államok lakosságának leggazdagabb 1%-ának tulajdonában van 
az ország javainak 40%-a, míg a lakosság 80%-a (!) a javaknak összesen mindössze 
7%-át birtokolja. A leggazdagabbak az elmúlt 25 év során megháromszorozták amúgy 
is nagy jövedelmüket, míg a szegények egyre szegényebbek lettek. 

Közben Svájcban népszavazást tartottak arról, hogy a lakosság támogatja-e a vezetők 
fizetésének, és az általuk felvehető jutalom értékének maximalizálását. A szavazás 
eredménye egyértelmű: az ország 26 kantonjának mindegyike, és a szavazók 68%-a 
támogatja ezt a javaslatot. A kezdeményezés egyik fontos pontja, hogy a vezetők nem kaphatnak végkielégítés, illetve jutalmat például 
akkor, ha megvesznek más vállalatokat. A következő lépés Svájcban, hogy a politikusok végrehajtsák  a szavazók akaratát, és 
előkészítsék a megfelelő törvényt.  

Forrás és további részletek: USA: videó, Svájc: http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/03/swiss-referendum-executive-pay és  
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/05/switzerland-voted-against-executive-pay, 
cikk a magyar helyzetről: http://mandiner.hu/cikk/20130307_tarki_nott_a_jovedelmi_egyenlotlenseg_magyarorszagon  

A megosztás gazdaságának növekedése 
Úgy látszik, igaza volt annak a jövendölésnek, amelyet 32. hírlevelünkben 
tolmácsoltunk az “együttműködő” fogyasztás (collaborative consumption) hírlevélre 
alapozva: nagy mértékben növekszik a megosztásra alapozott gazdaság. Korábban 
az autómegosztás ugrásszerű növekedését mutattuk be az Egyesült Államokban, 
most egy másik példát hoztunk: 

Egyetlen éjszaka alatt 40 ezren béreltek lakást vagy valamilyen szállást egy olyan 
internetes szolgáltatótól, amely 192 ország 30 ezer városában ajánl 250 ezer 
szálláslehetőséget. A megrendelők, azaz szálláskeresők online választották ki a 
megfelelő helyet, és online fizettek is érte. A különbség egy “hagyományos”, pl. 
szállodai szolgáltatáshoz képest az, hogy a szállást, szobát, ágyat magánemberek 
biztosítják. A vendéglátókat a vendégekkel az Airbnb nevű San Francisco-i 
székhelyű cég köti össze. A céget 2008-ban alapították, és szolgáltatását azóta 4 

millióan vették igénybe – 2,5 millióan 2012-ben!  

És ez még mindig csak két példa volt, az internet segítségével rengeteg mindent lehet megosztani: szerszámokat, kertet, könyveket, 
játékokat, tároló helyet, készségeket stb. A megosztás korábban is működött, de közel sem olyan mértékben és olyan alacsony tranzakciós 
költséggel, mint amilyet az internet manapság lehetővé tesz. Egyre többen jönnek rá arra, hogy nem szükséges mindent birtokolni: a 
lényeg, hogy használni tudjuk! Ugyanakkor, saját dolgainkat, lehetőségeinket, terünket megoszthatjuk mással, használati díjért vagy 

egyéb juttatásért, lehetőségért cserében. Így alul-használt javainkat hasznosítjuk, és extra bevételhez is jutunk. A fent bemutatott Airbnb 
szerint a vendéglátók átlagosan 58 éjszakára adnak ki szobát, lakhelyet, és ezzel átlagosan évi 9.300 $ (kb. 2,2 millió Ft) bevételre tesznek 
szert. 

A legnagyobb bizonytalanságot a rendszerben “szabályozatlansága” jelenti, azaz az, hogy a felhasználók 
egyelőre nem fizetnek utána adót, pl. idegenforgalmi adót, mint a hotelekben. Ezért a hatóságok, és a 
versenytársak is próbálnak fogást találni rajtuk. 

Forrás: http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy  

A húsipar felzabálja a földet 
Az ENSZ átlagos demográfiai előrejelzései szerint bolygónkon az emberiség létszáma 2050-re eléri a 
kilencmilliárd főt. Az előrejelzésektől sokan megijedtek, és az államok rettegnek a túlnépesedéstől. Lesz-e 
elég nyersanyag, lesz-e elég élelmiszer, ha már most, 2013-ban több mint egymilliárdan rendszeresen nem 
tudnak jóllakni, éheznek és alultápláltak? Azok az országok, amelyek a hiánytól félnek, néhány éve őrült 
tempóban kezdték felvásárolni a szegényebb országok megművelhető földjeit. Az élelmiszeripari és 
zöldüzemanyag-termelő óriáscégek ugyanezt teszik. 

Itt az idő, hogy a megrögzött húsevők újraértékeljék étkezési szokásaikat. A kiegyensúlyozottabb étkezés 
jót tenne nekik is és a világnak is. Mert ma már nem is vitás, hogy a napi steak vagy bécsi szelet határozza 
meg a jövő generációinak életét. Annyira, hogy a FAO nem rejti véka alá aggodalmát: „A klímaváltozásnak 
speciális visszacsatolásos hatásmechanizmusa van, így az állattenyésztés hozzájárul a problémához, 
ugyanakkor szenvedő alanya a káros hatásoknak. Ha nem hoznak hatékony intézkedéseket az 
állattenyésztés rendszerének javítására, a kíméletes módszerek alkalmazására, akkor milliók életfeltételei kerülnek veszélybe” 

Forrás (nagyon érdekes grafikonokkal) és sok további részlet: http://www.magyardiplo.hu/kezdolap/1087-a-husipar-felzabalja-foeldet  

ideális 

feltételezett 

valós 

http://neweconomicsinstitute.org/content/wealth-inequality-america?utm_source=New+Economics+Email+List&utm_campaign=9c79d5f002-Wealth_inequality_viral_video3_4_2013&utm_medium=email
http://neweconomicsinstitute.org/content/wealth-inequality-america?utm_source=New+Economics+Email+List&utm_campaign=9c79d5f002-Wealth_inequality_viral_video3_4_2013&utm_medium=email
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/03/swiss-referendum-executive-pay
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/05/switzerland-voted-against-executive-pay
http://mandiner.hu/cikk/20130307_tarki_nott_a_jovedelmi_egyenlotlenseg_magyarorszagon
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/32.kislabnyom_hirlevel_2012jan27.pdf
http://www.collaborativeconsumption.com/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/30.kislabnyom_hirlevel_2011dec15.pdf
http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy
http://www.magyardiplo.hu/kezdolap/1087-a-husipar-felzabalja-foeldet
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Olvasnivaló 
 

  

Családi ház: kicsi is, olcsó is, és tökéletesen megfelel 
Ez a több nívós díjat elnyert családi ház Budakeszin található, és egy építész házaspár tervezte és lakja. 
Alapterülete 42 m

2
, de minden megvan benne (vagy a körülötte lévő kertben), amire szüksége lehet a 

kisgyerekes családnak.  

A Bártfai-Szabó ház alapelvei a következők: a ház mindig legyen akkora, amekkorára az adott életfázisban 
szükség van. A ház legyen bővíthető és visszaalakítható, illetve anyaghasználata, viselkedése legyen 
visszafogott. Tudjon annyit, mint egy korszerű műszaki paraméterekkel felruházott passzívház, de a 
gépészetet csökkentsék minimálisra. A nyári meleg a ház passzív elemeinek segítségével maradjon kint: 
hosszan kinyúló eresszel és vastag falszerkezettel, valamint a körbefogó lombhullató növényzet és a jó tájolás 
segítségével.  

A passzívházak építésére jellemző aktív energiafelhasználást sikerült elkerülni. A felhasznált anyagok  
nagyrészt bontott, újrahasznosított anyagok. Bontott cserépfedés, újrahasznosított újságpapír szigetelés, 
bontott tégla falazat, 3 rétegű üvegezés. 

Forrás: http://epiteszforum.hu/oko-passziv-avagy-okologikus-gondolkodasu-alacsony-energiafelhasznalasu-hazepites  

Fényaktív Ház  
A Model Home 2020 elgondolás szerint a magas életminőséget kínáló, ugyanakkor 
környezetbarát épületek a következő nemzedék épülettervezési elképzeléseit támogatják, 
melynek megvalósulása az aktívház. Aktívház az, amely több energiát termel, mint amennyit 
felhasznál. Az energiát a napból nyeri az ablakokon beáradó napfényből, napelemmel, 
napkollektorral és hőszivattyúval vagy egyéb megújuló forrásból. Ilyen aktívházakat épített 
illetve újított fel 2009 és 2010 folyamán a Model Home 2020 program Dániában, 
Ausztriában, Nagy Britanniában, Németországban és Franciaországban, amelyeket 
használat közben tesztelnek.  

Az elkészült épületek nagyon imponzánsak, pl. a Green Lighthouse, a Zöld Világítótorony, 
az első széndioxid-semleges középület Dániában. 

Forrás: http://www.homeinfo.hu/kivitelezes/epites/nyilaszarok/1075-green-lighthouse.html  
A mintaházakról többet olvashat itt: http://www.velux.com/Sustainable_living/Model_home_2020  

Passzív történelmi házak 
A passzívház szabványt alapvetően újépítésű házakra dolgozták ki, melynek egyik alapvető eleme, 
hogy a házat megfelelően helyezzük el a rendelkezésre álló telken, a helyes tájolás kialakítása 
érdekében. Ezen természetesen nem sokat lehet változtatni egy felújítás során, pl. egy történelmi 
ház felújítása során. Ezért a Német Passzívház Intézet a felújításokhoz igazodó szabványt hozott 
létre, az “EnerPHit”-et. Ez a szabvány a hőhidak megszüntetését, a légtömörség javítását, magas 
minőségű nyílászárók használatát és sok szigetelés alkalmazását igényli. Így 75-90%-os 
energiamegtakarítást is el lehet érni vele. 

Ugyanakkor történelmi épületek felújításakor sokszor nem lehet az egész épületet “becsomagolni”, 
különben elvész a ház jellege. Ennek különböző megoldásairól olvashatunk a cikkben. 

Forrás: http://www.treehugger.com/green-architecture/historic-modern-house-renovated-passivhaus-standard.html  

Passzívházak környezetpszichológiája  
A fenti címmel olvasható elemzés a mai értelemben vett passzívházak, valamint a környezet- és 
emberbarát ökoházak környezetpszichológiáját hasonlítja össze. Az írás számos érdekességre hívja 
fel laikusok és szakemberek figyelmét. 

Tervezésnél olyan házak megalkotására kell törekedni, amelyek a külsõ természet és a házban élõ 
ember testi-lelki egészségét egyaránt szolgálják. Bánjunk takarékosan a természeti erõforrásokkal, 
próbáljuk a környezetet minimális mértékben szennyezni, törekedjünk az épületeinket úgy kialakítani, 
hogy azok a természet körforgásába a legteljesebb mértékben illeszkedjenek. Otthonunk a Föld 
környezetrendszerének része. 

Az elemzés elérhető: http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/passzivhazak-kornyezetpszichologiaja   
Az elemzéshez felhasznált irodalom:  

Dúll Andrea és Kovács Zoltán, (1998) Környezetpszichológiai szöveggyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen;  
David Pearson, (1998) A természetes ház könyve, Park Kiadó, Budapest;  
Marko Pogacnik, (2001) A Föld gyógyítása, Utóirat (Az Új Magyar Építőművészet melléklete) 4, 49-50. 

  

http://epiteszforum.hu/oko-passziv-avagy-okologikus-gondolkodasu-alacsony-energiafelhasznalasu-hazepites
http://www.homeinfo.hu/kivitelezes/epites/nyilaszarok/1075-green-lighthouse.html
http://www.velux.com/Sustainable_living/Model_home_2020
http://www.treehugger.com/green-architecture/historic-modern-house-renovated-passivhaus-standard.html
http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/passzivhazak-kornyezetpszichologiaja
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Érdekes honlapok 
 

  

Fűtési költség kalkulátor 
http://www.csaladihaztervezes.hu/kalkulator/futesi-koltseg-kalkulator 

A kalkulátorral azt számolhatjuk ki, hogy nagyságrendileg mennyi pénzt emészt fel otthonunk fűtése.  

Ezen túlmenően összehasonlítja, hogy a különböző energiahordozók és fűtő berendezések helyes vagy 
kevésbé helyes megválasztásakor hogyan alakul az éves fűtési számla.  

Ugyanis szempont kell legyen, hogy a környezetet minél kevésbé terhelő megoldást alkalmazzunk, valamint az, 
hogy milyen mértékben tudunk függetlenedni a közüzemi szolgáltatóktól.  

Készítésénél arra törekedtek, hogy mindenki számára érthető legyen, valamint ne kelljen hozzá ismeretlen 
adatokat megadni. Egyszerű és gyors, érdemes kipróbálni! 

Ha azonban valaki saját, egyedi adatok birtokában még pontosabb számítást szeretne végezni, akkor a 
megfelelő mezők önkéntes kitöltésével erre is van lehetőség. 

Holux fényforrás-kalkulátor 
http://www.homeinfo.hu/ingyen-kalkulator-szoftver-epitkezoknek/56-kalkulator/807-holux-energiatakarekossagi-kalkulatorok.html 

Használjunk a gazdaságtalan, gyenge fényhasznosítású izzólámpák helyett energiatakarékos 
kompakt fénycsöveket! 

És hogy mennyi ennek a beruházási költsége, és a beruházás megtérülési ideje? Csak írjuk be a 
kalkulátorba, hány darab és milyen teljesítményű izzólámpát szeretnénk kiváltani, s a program 
kiszámolja. A kalkulátor arról is tájékoztat, hogy a hagyományos izzók cseréjével mennyi áramdíjat 
és CO2 kibocsátást takarítunk meg. 

A honlap üzemeltetői azokra is gondoltak, akik létesítmény-felújításkor energiatakarékos 
világítótesteket szeretnének a régi helyett, ezek beruházási költségeinek kiszámításában is segít. 

Melyik lesz az év környezetvédelmi fotója? 
http://kepek.origo.hu/galleriesdisplay/gdisplay?xml=/1302/k_rny2013221151655/gallery.xml&rovat=tudomany&utm_source=origo.

hu&utm_medium=fotodoboz&utm_campaign=doboz_kicsi 

A soha be nem fagyó magyar tótól az óriás bolíviai sómezőn át a szemétben fészkelő londoni hattyúig : húsz felvétel közül választja ki a brit 
Víz- és Környezetgazdálkodási Kamara (CIWEM), hogy melyik legyen az év legjobb, 5000 angol fontos pénzdíjjal elismert 
környezetvédelmi fotója. A fotók a honlapon megtekinthetők! 

 

  

Számkivetve: Szigetként 

emelkednek ki a 

lakóépületek a 

melegházak tengeréből 

Dél-Spanyolországban. 

Ez az ára annak, hogy 

egész évben lehet epret 

kapni. A plasticosnak 

hívott egységekben 

rosszul fizetett 

vendégmunkások 

dolgoznak (2012) 

E-hulladék Ghánában. 

Egy év alatt 50 millió 

tonna elektronikai 

hulladék termelődik a 

világon, melynek 

kereskedelme milliós 

üzlet. Az exportra szánt 

hulladék 47%-a 

illegális. (2011) 

Menekültek a 

környezetszennyezés miatt - 

az utolsó illúzió. Gyermek a 

mongóliai Ulánbátorban. 

2008 óta többen laknak 

városokban, mint falvakban, 

amik még nagyobbra nőnek 

a klímaváltozás elől 

menekülők miatt (2011) 

A hongkongi lyuk.  

A nyugati stílusú 

ingatlan beruházások 

előnyt élveznek 

Kelet-Ázsiában 

(2010) 

http://www.csaladihaztervezes.hu/kalkulator/futesi-koltseg-kalkulator
http://www.homeinfo.hu/ingyen-kalkulator-szoftver-epitkezoknek/56-kalkulator/807-holux-energiatakarekossagi-kalkulatorok.html
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Néznivaló 
 

  

A brightoni hulladékház 
“Nincs olyan, hogy hulladék, csak előfordul, hogy valami épp rossz helyen van.”  

A Brightoni Egyetem munkatársai úgy gondolták, nem elég, 
ha épületeink “csak” energiatakarkosak, és használatuk 
alatt kevés vagy akár semmi energiát nem igényelnek. Az is 
fontos, hogy miből épültek. 

Így nekifogtak (már másodszor) “A ház, amit Kevin épített” 
elnevezésű projektnek. Ennek keretében szinte csak 
mindenféle háztartási és építési hulladék felhasználásával 
építenek fel egy ökoházat, mely bemutatja, nagyon is 
lehetséges egy olyan új építési irányzat, mely a környezetre 
sokkal kevésbé káros. 

A ház ára így is egy átlagos ház építési költségeivel 
egyenlő, mert a tervezés, kivitelezés, engedélyezés, mind sokkal drágábbak, mint egy normál háznál. Ugyanakkor a ház komfortj a és 
egészsége jóval túlhaladja egy átlagos házét. 

Érdemes megnézni a ház építéséről szóló dokumentumfilmeket, illetve az első “A ház, amit Kevin épített” projekt beszámolóját is, melynek 
különlegessége a gyorsasága volt: 5 nap alatt építettek fel egy kb. 80 m

2
-es lakóházat, és az építést a TV is közvetítette. 

A videők elérhetőek (angolul): http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/the-house-that-kevin-built/the-thtkb-waste-house-
videos/waste-house-documentary-bulletins, http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/the-house-that-kevin-built/thtkb-london-2008  

A napfény ereje 
Gyakran elfelejtkezünk arról, micsoda nagy energiával is süti a Nap a 
Földet! 

A videó egy “felnőtt méretű” nagyítós kísérletet mutat be. Egy 
laposképernyős TV képernyőjét kiszerelték, és azt állították fel, mintegy 
nagyítóként. A Nap erejét összegyűjtve ez a szerkezet hatalmas energiával 
bír: képes megsütni egy tükörtojást, vizet felforralni, virslit szénné égetni, 
fémpénzt megolvasztani, betont annyira felmelegíteni, hogy az lángra 
kapjon. 

Az eredmények jelzik a napsugárzás erejét: egy átlagos, felhőtlen napon a 
napsütés 1000 W/m2 teljesítményt nyújt a Föld felszínén. 

A videó megtekinthető itt:link (Arial 9pt, fekete, aláhúzva, hiperlinkkel) 

Minta-aktívházak 
Az aktívházakról már írtunk az Olvasnivaló rovatban. Aktívház az, amely 
több energiát termel, mint amennyit fölhasznál, és ezt az energiát a 
napból nyeri az ablakokon beáradó napfényből, napelemmel, 
napkollektorral és hőszivattyúval vagy egyéb megújuló forrásból. 

Az alábbi honlap olyan házakat mutat be, melyek három szempontból is 
ambíciózusak: energiaigényük nincs, belső klímájuk kitűnő és 
környezetbarátok. 

A háztulajdonosok vagy építők maguk tölthetik fel az adatokat a 
házukról, így részletes, első kézből származó információhoz juthatunk 
egyes házakkal kapcsolatban. 

A mintaházak között egy szendehelyi passzív ház is szerepel, melynek 
különlegessége, hogy csupán 30 millió forintból készült el, és éves 
áramfogyasztása kb. 200.000 forint, melyből a fűtés kb. 23.000 Ft. 

Forrás: http://www.activehouse.info/cases  
A szendehelyi ház bemutatója (angolul): 

http://www.activehouse.info/cases/family-house  
 

  

NÉZNIVALÓ 

 

http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/the-house-that-kevin-built/the-thtkb-waste-house-videos/waste-house-documentary-bulletins
http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/the-house-that-kevin-built/the-thtkb-waste-house-videos/waste-house-documentary-bulletins
http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/the-house-that-kevin-built/thtkb-london-2008
http://www.activehouse.info/cases
http://www.activehouse.info/cases/family-house
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Termékek, szolgáltatások 
 

  

Készítsünk melegágyat! 

1. föld alatt 

Ha egész évben szeretnénk saját friss zöldséget, de nem akarunk komoly költségekkel üvegházat 
fűteni, érdemes a földalatti melegággyal próbálkozni. A Dél-Amerikában húsz évvel ezelőtt 
kipróbált walipini (az aymara indiánok nyelvén „meleg hely”-et jelent), amely lényegében egy 

fóliatetős észak-déli tájolású verem, sokkal hatékonyabb és megfizethetőbb, mint az üvegház, 
ráadásul a leghidegebb éghajlatokon is működik. 

A részben földdel takart melegágy a föld hőjét és a nap energiáját egyaránt hasznosítja, így 
könnyebben felmelegszik, mint a föld felszínén álló melegágy. Természetesen szükség van 
megfelelő vízszigetelésre, vízelvezetésre és szellőzésre is! 

Ide kattintva szétnézhetünk egy walipiniben, ezen a linken pedig komplett útmutatót találunk a 
nagyjából 70 000 forintból kihozható melegágy megépítésére. 

Forrás és további információ itt. 

2. föld fölött 

Hagyományos, fakeretes-ablakos melegágy építésében segít ez az oldal: 
http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/84875/keszitsunk-melegagyat 

Papírtégla prés 

A papírhulladék tüzelőanyagként való hasznosítását teszi lehetővé a RECYPA ECO papírtégla-
prés. A készülék papírpépből tömör "téglát" présel, ami száradás után a fahasábokhoz hasonlóan 
égethető el. Hosszan ég, magas fűtőértéket képvisel és alig marad utána hamu. 

A használata egyszerű: 

1. Az alapanyagot kisebb darabokra tépjük, vízben áztatjuk, amíg pépes nem lesz (1-2 nap). 
2. A puhára ázott alapanyagot a készülékbe töltjük. 
3. A vizet kipréseljük az alapanyagból. 
4. A kipréselt téglát kiemeljük, majd száraz helyre tesszük. (A teljes száradás – hőmérséklettől, 

széltől függően -  akár heteket is igénybe vehet.) 

A Kislábnyom Energiatakarékossági Versenyben résztvevő Horváth -Kocsis család saját papír- és fahulladékbrikettelőt készített 
hulladékvasból és egy hidraulikus palackemelőből. Részleteket olvashatunk a Kislábnyom hírlevél 41. számának Klímabarát tippek – 
Kislábnyom esettanulmányok rovatában. 

Ára: 16.900,- Ft + postaköltség 
Megrendelhető: http://www.ventasol.hu/index.php/kapcsolat 
Forrás és további információ: http://www.ventasol.hu/index.php/6-termekeink/oeko-termekek/27-papirtegla-pres 

Természetes hőszigetelés: cellulóz 

A cellulóz a létező legrégebbi szigetelőanyagunk. Okos – a természettel összhangban élő, azt 
megfigyelő és a természettől ellesett praktikákat közvetlen környezetében is alkalmazó – elődeink 
évszázadok óta számos formáját használták; ilyen volt például a gyapot, a szalma, a nád, a 
fűrészpor, az újságpapír, a kender vagy épp a kukoricacsutka. A modern cellulóz szigetelés az 
1950-es évek végén született meg az Egyesült Államokban, ahol használt újságpapírt daráltak 
össze, portalanították, majd tűzállóságot biztosító anyaggal vegyítették. Ma már egyaránt alkal-
mazzák könnyűszerkezetes házak falainak, födémeinek szigetelésére, de ideális hagyományos 
kőépületek tetőszigetelésére, illetve régi parasztházak, salakfödémek újraszigetelésére is. 

Fontosabb előnyei: 

- környezetbarát, mert újrahasznosított papírból készül és javítja az épületek energiahatékonyságát; előállításának energiaigénye csak 
töredéke a megszokott szigetelések előállítási energiaszükségletének; 

- nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagot, elektrosztatikusan és elektromosan semleges ; 

- jobb hő- és hangszigetelő, mint az üveg, vagy kőzetgyapot; 
- a cellulóz szigetelés szükség esetén felveszi, majd újra leadja a nedvességet, vagyis szabályozza a belső tér páratartalmát anélkül, 

hogy megváltozna a hőszigetelési értéke.  

Forrás és további információ: http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/celluloz-a-termeszetes-hoszigeteles 

és http://www.muszakilapok.hu/epitestechnika/fokusz/36-okocellulozszigeteles20070918 

Kép forrása: www.muszakilapok.hu 

http://www.youtube.com/watch?v=qB8AE_H_YTc
http://www.bensoninstitute.org/Publication/Manuals/Walipini.pdf
http://www.treehugger.com/green-architecture/build-underground-greenhouse-garden-year-round.html
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/41.kislabnyom_hirlevel_2012jun30.pdf
http://www.ventasol.hu/index.php/6-termekeink/oeko-termekek/27-papirtegla-pres
http://www.zoldbolt.hu/hirek/tudastar/celluloz-a-termeszetes-hoszigeteles
file:///E:/Dropbox/Kislabnyom_HIRLEVEL/50.szam/www.muszakilapok.hu
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Az ökológiai igazságosságért küzdő koalíció  
A Földnek megvannak a maga fizikai korlátai, ennek ellenére a népességnövekedésnek és a 
túlfogyasztásnak köszönhetően egyre fokozódik a termékek és szolgáltatások iránti igény. A 
természeti erőforrások kiaknázása és az így okozott nem csak környezeti, hanem társadalmi károk 
egyre súlyosabbá, könnyen visszafordíthatatlanná válnak.  A Föld által nyújtott, adott mennyiségű 
természeti javakkal tehát az emberiségnek fenntarthatóan kell gazdálkodnia, mégpedig úgy, hogy a 
használatból származó hasznok és költségek igazságosan legyenek elosztva mindenki között.  

A bonyolult és összefüggő problémák kezelésére a CEEweb kezdeményezte az európai erőforrás 
felhasználás korlátozásáért küzdő koalíció létrehozását. A jelenleg 38 elhivatott szervezetből álló 
platform egy olyan eszközrendszer kidolgozásán fáradozik, amely bevezetésén keresztül fenntartható 
és igazságos erőforrás gazdálkodás könnyen valósággá válhat nemzeti és nemzetközi szinten 
egyaránt. Mindehhez „csupán” elegendő politikai támogatásra van szükség, amely jelentős társadalmi 
nyomással előidézhető még mielőtt a legtöbb környezeti és társadalmi probléma 
visszafordíthatatlanná válik.  Ezért számítunk mindenki segítségére is abban, hogy megossza velünk, 
miként  tehetne szert a Koalíció széles társadalmi támogatottságra! 

Forrás és további információk, csatlakozás: http://www.ceeweb.org/rcc  

Szakértői műhelymunka az energia-kvóta rendszer továbbfejlesztésére 
20 európai szakértő azért találkozott 2013. március elején Spanyolországban, hogy megvitassa, miként lehetne a Koalíció által támogatott 
energia-kvóta rendszert tovább fejleszteni. A promótált rendszer bevezetése egy jelentős ugrást jelentene a jelenlegi EU-s környezeti és 
társadalmi célkitűzések megvalósításában. Az esemény résztvevői először a kérdést érintő po litikákat, mint például az EU energia és 
kereskedelmi politikáit elemezték. Azt analizálták, hogy kezelik, vagy esetlegesen nem kezelik ezen szakpolitikák a közvetett  
energiafelhasználást, azaz a különböző belföldi, exportált és importált termékekbe és szolgáltatásokba ágyazott energiamennyiséget.  
A szakértők egyetértettek abban, hogy az európai energia-kvóták meghatározásánál figyelembe kellene venni az ún. ökológiai hátizsákot 
is, amely egyenlő a fogyasztás által felhasznált anyagáram teljes tömegével. A résztvevők négy olyan eszközt határoztak meg, amelyek 
potenciálisan tudnák az ökológiai hátizsák kérdését kezelni. Az első a bement-kimenet analízis, amely nemzeti szinten adna képet arról, 
hogy egy adott szektor, mint példaul a mezőgazdaság vagy az ipar mekkora mennyiségű közvetett energiát haszná l el. A második 
potenciális eszköz az ún. életciklus elemzés, amely elsősorban a fogyasztókat segítheti abban, hogy az általuk választott termék vagy 
szolgáltatás éppenséggel mekkora beágyazott energiát tartalmaz. 

 Harmadik eszköz a jól ismert ökológia lábnyom, amely holisztikus mivoltjának köszönhetően nem csak az adott áru termelése során 
felhasznált energiát tudja mérni, hanem az áru hulladékkezeléséhez szükséges energiamennyiséget is. A negyedik csoportba olyan 
eszközök tartoznának, amelyek képesek lennének a jelenlegi gazdasági és fogyasztási rendszert megváltoztatni a jelenlegi 
hatalomszerkezet átstruktúrálásán keresztül. Ilyenek például a piac deregulációját szolgáló intézkedések és jogszabályok. 

Az esemény második fele arról szólt, hogyan lehetne az árukba beágyazott energiamennyiség figyelembevételével a természeti 
erőforrásokból származó javak igazságos elosztását valóban megvalósítani. A résztvevők kisebb munkacsoportokban azonosították  a 
méltányos elosztás fényében az energia-kvóta rendszer ellen és mellett szóló érveket, és azt, hogyan lehetne a rendszer gyengeségeit 
áthidalni. Végezetül a műhelymunka résztvevői egyetértettek abban, hogy a Koalíciót továbbiakban is szélesíteni kell úgy, hogy hasonló 
profilú platformoknak kínáljon együttműködési lehetőséget. Emellett a szakértők egy olyan rendezvény megtartása mellett is kiálltak, ahol 
az energia-kvóta rendszert és annak sürgető létjogosultságát Brüsszelben, Európai Uniós döntéshozóknak is be lehet mutatni.  

Forrás: http://www.ceeweb.org/5437/european-ngo-brainstorming-on-how-to-limit-our-energy-use/  

Egyenlőség a Föld korlátain belül – új elektronikus kiadvány 
A GreenDependent Intézet gondozásában, a nemzetközi CONVERGE projekt egyik eredményeként megjelent a 28 - köztük több magyar - 
esettanulmányt és elemzésüket tartalmazó angol nyelvű kötet és kutatási háttértanulmány, amely a címben megjelölt témát boncolja. A 
GreenDependent kutatói a CONVERGE projekt nemzetközi konzorciumával együttműködve olyan eseteket kerestek, amelyek lehetőség 
szerint a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjait is figyelembe véve keresnek megoldást mai problémákra. Azaz az 
ökológiai korlátokat figyelembe véve, azokon belül maradva törekszenek a mainál egyenlőbb társadalmat kialakítani. 

A kutatás és elemzés során egy egyszerű eszközt, az ún. Convergence Mapping Tool-t is létrehozták, amelynek segítségével 

megállapítható, hogy jelenleg hol tart egy kezdeményezés – közpolitika, közösségi kezdeményezés, vállalkozás stb. – egyrészt abban, 
hogy az ökológiai korlátokat figyelembe vegye, másrészt pedig hogy egyenlőbb társadalom létrehozásán dolgozzon. Az eszköz lehetséges 
fejlődési irányokkal kapcsolatban is iránymutatást ad. 

Forrás és a kiadvány letölthető: http://intezet.greendependent.org/hu/node/161  

Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk: 

http://www.ceeweb.org/hu/
http://www.ceeweb.org/rcc
http://www.ceeweb.org/5437/european-ngo-brainstorming-on-how-to-limit-our-energy-use/
http://www.convergeproject.org/
http://intezet.greendependent.org/hu/node/161
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
http://www.convergeproject.org
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Hasznos információk, kapcsolat 
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