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A "CIRCULAR HUNGARY 2017" RENDEZVÉNY KARBONLÁBNYOMÁNAK SZÁMÍTÁSA ÉS SEMLEGESÍTÉSE

A GreenDependent Egyesület (a CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület tagja) kiszámolta a 2017
június 1-jén tartott "CIRCULAR HUNGARY 2017" rendezvény karbon-lábnyomát az alábbiak
figyelembe vételével:
 A résztvevők utazásának módja és távolsága;
 Résztvevők száma, rendezvény hossza;
 A rendezvényen használt energia (világítás, hangosítás, laptopok stb.);
 Étel, ital és felszolgálás;
 Kiadványok és egyéb nyomtatott anyagok;
 A szervezés során felhasznált energia és papír mennyisége.
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület és a Körforgásos Gazdaságért Alapítvány a következő
lépéseket tette, hogy a rendezvény karbon-lábnyoma minél kisebb legyen:
 Környezetbarát és energiatudatos rendezvényhelyszín választott, minél több természetes
fénnyel;
 Viszonylag központi helyszínt jelölt ki, amelyet könnyű volt megközelíteni tömegközlekedéssel
és a résztvevőket is erre buzdította;
 Helyi és felelős vállalkozásokat vont be a frissítők, étel-ital szolgáltatásába;
 Nagyrészt vegetáriánus, szezonális és helyi ételeket rendelt,
 A meleg ital bio és/vagy fair trade kávé és tea volt;
 Egyszer használatos műanyag helyett lebomló, valamint porcelán/ üveg/ fa/ fém stb.
evőeszközök és edények álltak rendelkezésre;
 Minél kevesebb nyomtatott anyagot biztosított, azokat is lehetőleg újrahasznosított/ökocímkés
papíron.
A CIRCULAR HUNGARY 2017 rendezvény karbon-lábnyomát a GreenDependent a fenti adatok
figyelembevételével számított szén-dioxid kibocsátás alapján határozta meg. A karbon-lábnyom a
rendezvény esetében összesen 3,99 tonna szén-dioxid volt az alábbi megoszlásban:
Utazás

2453,9 kg

Étel, ital

1347,6 kg

Kiadványok és szervezés

157,6 kg

Helyszíni energiahasználat

30,2 kg

A CIRCULAR HUNGARY 2017 konferencia
karbon-lábnyoma: 3,99 tonna CO2
utazás
4%
34%

helyszíni energiahasználat
étel-ital
kiadványok, szervezés

61%
1%

A GreenDependent őshonos gyümölcsfák ültetésével szokta semlegesíteni a rendezvények karbonlábnyomát, lehetőség szerint a rendezvények résztvevőit is bevonva. Alapvetően az a cél, hogy a fák
életük első 1-3 évében semlegesítsék a rendezvény kapcsán kibocsátott szén-dioxidot (és ne csak
életük végére) − a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevétele mellett.
A CIRCULAR HUNGARY 2017 rendezvény esetében a 3,99 tonnás karbon-lábnyom így 199 fát jelent.

A CIRCULAR HUNGARY 2017 résztvevők továbbra is hozzájárulhatnak a rendezvény
karbon-lábnyomának semlegesítéséhez adományokkal.
Egy őshonos gyümölcsfa csemete beszerzésének és elültetésének ára:
 2500 forint vagy
 8 euró
Az adományok eljuttatása ide lehetséges:
GreenDependent Egyesület
forint esetén:
Bankszámlaszám (CIB Bank): 10700196-49719503-51100005
euró esetén:
Bankszámlaszám (CIB Bank):10700196-49719503-50000005
IBAN: HU47 1070 0196 4971 9503 5000 0005
BIC/SWIFT: CIBHHUHB
Fontos információ! Utaláskor kérjük,
 írja a megjegyzés rovatba: "CIRCULAR HUNGARY 2017"; és
 válassza ki, hogy Ön állja az utalás költségét, ellenkező esetben az adományozott
összegből a GreenDependent vonja ezt le utólag.
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A fákat általában
 az Iskolakertekért Alapítvány közreműködésével különböző magyar tanintézmények kertjeiben;
 helyi képzések résztvevőinek kertjeiben; valamint
 a szervezők és/vagy a GreenDependent munkáját támogatók kertjeiben
ültetjük el.
Az őshonos gyümölcsfák a semlegesítés mellett még azért is fontosak, mert:
 finom gyümölcsöt, és így helyi élelmiszertermelési lehetőséget is biztosítanak tulajdonosaik
számára; továbbá
 hozzájárulnak a biológiai sokféleség és a tájfajták megőrzéséhez is. A fákat a GreenDependent
a pórszombati (Zala megye) „Tündérkertből” szerzi be, amely a génmegőrzést szolgálja.

A Circular Hungary 2017 konferencia és expó az Európai Unió, a Budapesti Holland
Nagykövetség és Lafarge Cement Magyarország Kft. támogatásával valósult meg. A
támogatók nem felelősek a rendezvényen elhangzott véleményekért.
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