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Üvegházbolygónk működése

[01] A napsugarak felmelegítik a Föld felszínét.
[02] Bolygónk hő formájában veri vissza az energiát, melynek  
egy része az űrbe távozik.
[03] Az üvegházhatású gázok a hő egy részét a légkörben tartják. 
Csakhogy az ember a túlzott kibocsátással felborítja  
a természetes egyensúlyt.
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Az ipari forradalom kezdte óta eltelt 150 évben globálisan átlagosan 0,76 Celsius-fokkal emelkedett a 
hômérséklet. Ez talán nem hangzik túl soknak, de a következményei megdöbbentôek: a sarki jég meny-
nyisége évrôl évre csökken, egyre gyakoribb a szélsôséges idôjárás, a klímaváltozás máris megváltoz-
tatta az ökoszisztémát, valamint emberek millióinak életkörülményeit – és ez még csak a kezdet!

Ilyen kiterjedésû problémával még nem találkozott az emberiség. A felmelegedés az egész bolygóra 
hatással van, és az összes kontinens összes lakójának életét veszélyezteti. Mégis tehetünk ellene, ez 
a veszély ugyanis nem az ûrbôl érkezik, hanem mi, emberek vagyunk felelôsek érte azzal, hogy túl sok 
szén-dioxidot (és egyéb üvegházhatású gázt) juttatunk a légkörbe!

Magyarul mázlink van: ha mi indítottuk be a folyamatot, akkor meg is tudjuk fékezni. A szükséges 
technológiák pedig rendelkezésünkre állnak. Ha viszont nem cselekszünk, és akár + 2 Celsius fokkal, 
vagy többel nô a globális átlaghômérséklet, akkor az ENSZ szakértôk szerint is beláthatatlan, többnyire 
katasztrofális következményekkel kell majd szembenéznünk.
Ahhoz, hogy a légkörbe jutó széndioxid mennyisége 2050-ig a felére csökkenjen, az iparosodott országoknak minimum  
80 százalékkal kell csökkenteniük saját kibocsátásukat: ez a feltétele annak, hogy a globális felmelegedés mértéke 2 Celsius 
fok alatt maradjon. A tudósok egyetértenek abban, hogy csakis így tartható kordában az éghajlatváltozás. 

Támogass!

[1]

[2]

[3]
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Csökkenthetjük és csökkentenünk is kell a  
szén-dioxid-kibocsátást az egész világon. 
Mivel Magyarország új energiapolitikáját 
2007 őszén fogadják el, kulcsfontosságú, hogy 
a politikusok most – és később a részletek 
kidolgozásakor is – energiatudatos, felelős-
ségteljes döntéseket hozzanak. Országunk a 
megújuló energiaforrások használatában az EU 
sereghajtója. A Greenpeace azért küzd, hogy a 
megújuló energia részaránya mielőbb elérje itt-
hon is a 35%-ot, erősödjön az energiatudatosság, 
és egyre több olyan állami intézkedés szülessen, 
ami a hatékony épületszigetelést, a környezet-
barát energiatermelést és energiafelhasználást 
támogatja. Ehhez az is szükséges, hogy az 
elöregedett és az elmúlt évek tanulságai 
szerint nem elég biztonságos paksi atomerőmű 
élettartamát ne hosszabbítsák meg.
A megújuló energiaforrások – a nap-, szél-, víz- 
és földhőenergia, valamint a biomassza energiá-
ja – századunk közepére a világ teljes energia-
szükségletének akár a felét is biztosíthatják. 
Ám csak akkor, ha nem pazarolunk tovább, és 
igyekszünk minél hatékonyabban felhasználni 
az energiaforrásokat. A Greenpeace Energiafor-
radalom tanulmánya kimutatja, hogy mindez 
elérhető a gazdasági világrend veszélyeztetése 
nélkül, ráadásul az elmaradottabb országok 
párhuzamos fejlődésével (lásd a hátsó borítót).
Igazából nem kell más céljaink eléréséhez, mint 
az Energiaforradalom véghezvitele: alapjaiban 
kell újragondolnunk energiagazdálkodásunk 
rendszerét, utazási szokásainkat, és egyáltalán 
egész életmódunkat. Nekünk, iparilag fejlett 
országok lakóinak kell mutatnunk az utat, hogy 
a fejlődő országok elkerülhessék a hibáinkat.
Atomenergiára nincs szükségünk, mert 
környezeti, társadalmi, politikai és gazdasági 
szempontból egyaránt túl kockázatos és túl 
drága ahhoz, hogy segítségünkre lehessen az 
éghajlatváltozás problémájának megoldásá-
ban. Az atomenergia termelése és felhasználása 
nagyon komoly biztonsági és hulladékkezelési 
problémákat okoz – ma nekünk és a jövőben 
az utódainknak százezer évekre szólóan! 

Mindannyiunkat fenyegetnek a nagyobb 
balesetek, a sugárzó atomhulladék-termelés 
veszélyei. Az atomtechnológia valójában na-
gyon költséges, és óriási akadályként az igazi 
megoldások útjában áll. Az atomerőművek 
2050-re még akkor is csak a világ energiaigé-
nyének az egyötöd részét szolgáltathatnák, ha 
mindenütt szabadon épülhetnének, és óriási 
mennyiségű tőkét kötnének le, amivel viszont 
meggátolhatnák az igazi megoldást, az energia 
hatékonyabb felhasználását és a megújuló 
energiák elterjedését. Az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását csak ez utóbbiakkal lehet 
elég gyorsan és a leggazdaságosabb módon 
jelentősen csökkenteni. (Egyébként az atom-
energia termelése is produkál szén-dioxid- 
kibocsátást az uránbányászat és a dúsítás eljárá-
sai során.) További veszélyt jelent, hogy ha az 
atomtechnológia és a nukleáris alapanyagok 
elterjednek a világban, könnyen hozzáférhe-
tővé válnak terroristák és megbízhatatlan álla-
mok számára – ennek a következményei pedig 
pusztulásba sodorhatnak mindannyiunkat.
 
Mivel itthon a felelősök nem vizsgálták kellően 
országunk, gazdaságunk és energiarendsze-
reink klímabaráttá tételének lehetőségeit, a 
Greenpeace szakértőkkel készíttetett Magyar-
országról is egy tanulmányt, ami bizonyítja, 
hogy megfelelő politikai akarattal, iránymuta-
tással számunkra is adott a lehetőség az éghaj-
latbarát Energiaforradalomra. Az energiaha-
tékonyság maximalizálásával és a megújulós, 
valóban fenntartható energiatermelési módok 
elterjesztésével fokozatosan kiválthatjuk a 
rossz hatékonyságú, szennyező és veszélyes 
régi erőműveinket.

Az éghajlatváltozás globális probléma, ezért 
globális cselekvést követel. Ezt a kiadványt szá-
mos országban eljuttatjuk az emberekhez, hogy 
mindenki világosan lássa, hogyan óvhatjuk meg 
bolygónk éghajlatát. Nincsen vesztegetni való 
időnk. Kezdjük el most, közösen az új, éghaj-
latbarát életünket!

Kedves Olvasó! Te meg én, azaz mi, mindannyian képesek  
vagyunk megállítani az éghajlatváltozást. Hogy hogyan?  
Olvasd el ezt a füzetecskét, és kövesd a tanácsait!
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A SZÉN-DIOXID (CO2) 
ÉS TÁRSAI

[01] A kőolaj napjainkban az egyik legfontosabb energiaforrás, de egyben a szén-dioxid-kibocsátás 
egyik első számú felelőse is, hiszen a fosszilis üzemanyagokból származó szén-dioxid-kibocsátás 
40%-áért felel. Üzemanyagként kőolajszármazékokat használnak majdnem minden közúti és légi 
járműben (benzin, kerozin), sok fűtőrendszerben és számos erőműben is.
[02] A szén majdnem olyan jelentős szennyező, mint az olaj, és hamarosan átveheti a vezető klí-
magyilkos szerepét, elégetése ugyanis hatalmas mennyiségű szén-dioxidot szabadít fel. A lignit 
(barnaszén) még „piszkosabb” tüzelőanyag, és bár a szénnel közös tartalékai évszázadokra elegendő 
energiát biztosíthatnak, határtalan használatuk végzetes hatással lehet éghajlatunkra.
[03] A földgázt a „legtisztább” fosszilis üzemanyagként tartjuk számon, ezért hatékonyan használ-
ható kapcsoltan hőt és áramot is hasznosító (KAHA) erőművekben. Ugyanakkor egy kilowattóra 
előállításakor még így is fele annyi szén-dioxidot juttat a légkörbe, mint például a lignit, és ez nem 
kis tétel.
[04] Az esőerdők elpusztítása a szén-dioxid-kibocsátás mintegy ötödéért felel. Az erdők felégetése 
komplett régiók klímarendszerét boríthatja fel, mint például Amazóniában történt.
[05] A metán, a nitrogén-oxid és az ipari gázok szintén jelentős üvegházhatású gázok. A metán 
legfőbb forrása az állattenyésztés, a földművelés és az erdőpusztítás, de jelentős mértékben sza-
badulhat fel befagyott altalajok felolvadásával is. A földművelés egyben a nitrogén-oxid legnagyobb 
kibocsátója is. A hűtőkben, légkondicionálókban és egyes kémiai műveleteknél használt ipari gázok 
is jelentősen szennyezik a légkört.

[02] [04] [05][03]

[01]

A légkör szén-dioxid-tartalma egyharmadával nôtt az 
ipari forradalom kezdete óta. Ha 2 Celsius-fok alatt sze-
retnénk tartani a globális felmelegedést, akkor azonnal el 
kell kezdenünk csökkenteni szén-dioxid-kibocsátásunkat.

Az úgynevezett üvegházhatást a légkörben felgyülemlõ gázok pár fajtája okozza. E nélkül bolygónk lakha-
tatlan lenne. Ha egyes gázok nem „ejtenék rabul” a Föld által visszavert hô egy részét, a bolygó felszíne 
33 Celsius-fokkal lenne hidegebb. A baj az, hogy egyre több és több üvegházhatású gázt bocsátunk ki, 
és ezzel veszélybe sodorjuk a kényes természetes egyensúlyt. Nézzük, honnan jönnek ezek a gázok!
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A KLÍMABARÁT VILÁG

[01] Nagyméretű terepjárók és egyéb nagy fogyasztású kocsik 3000 km-en bocsátanak ki  
1,3 tonna szén-dioxidot. Egy kisebb fogyasztású jármű 18 000 km-t tesz meg hasonló kibocsá-
tás mellett.
[02] Egy többnyire sok emberből álló bangladesi család egy teljes év alatt ugyanennyi szén-
dioxidot juttat a légkörbe, beleértve minden tevékenységüket. Ott így 0,3 tonna az egy főre 
jutó éves kibocsátás. 
[03] Ezzel szemben egy fejlett ipari ország négy átlagos fogyasztója kizárólag húsfogyasz-
tásából adódóan juttat ennyi gázt a légkörbe. Minden egyes kiló hús előállítása körülbelül 
3-4 kilónyi szén-dioxiddal azonos hatású üvegházhatású gáz (főként metán és nitrogén-oxid) 
kibocsátását eredményezi.

[03]

3000 km

STOP

[02]

3000 km

STOP

[01]

3000 km

STOP
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A globális felmelegedés következményei mindannyiunkra nézve veszélyesek, de a 
szegényebb országok lakóit még jobban fenyegetik, mert ôk képtelenek költséges 
intézkedésekkel alkalmazkodni a változásokhoz. Pedig ôk elenyészô mértékben 
felelôsek a veszélyes gázok kibocsátásáért. Ezért kell a gazdag országoknak lépniük 
– hogy gazdasági fölényük és anyagi tartalékaik segítségével csökkentsék kibocsá-
tásukat, és segítsék a fejlôdô országokat abban, hogy az éghajlat rombolása nélkül 
érjenek el gazdasági növekedést. A cél az „éghajlati méltányosság”: ha tartani 
akarjuk magunkat a 2 fokban maximalizált célhoz, a bolygó minden egyes lakójának 
2050-ig évi 1,3 tonnára kell csökkentenie szén-dioxid-kibocsátását. Az összehason-
lítás kedvéért:

www. .hu



3000 km

STOP

[04] [05]

Az üvegházhatású gázok kibocsátása a bolygó egészét 
tekintve nagyon egyenetlen. Az Egyesült Államok például 
évente 5,9 milliárd tonna szén-dioxidot bocsát a légkör-
be: ez személyenként 20 tonnát jelent, és tízszerese an-
nak, amit Afrika Szaharától délre esô felén kibocsátanak, 
pedig ott kétszer annyi ember él, akik viszont fejenként 
mindössze 0,9 tonna szén-dioxidot termelnek. Kína mos-
tanában hagyja le az USA-t összkibocsátásban, de az egy 
fôre jutó érték csupán egyhatoda az államokbelinek, és 
harmada az európainak.
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[04] Egy 2500 kilométeres repülőút egy üdülőhelyre és a hazautazás egyben 1,3 tonna szén-
dioxidnak megfelelő üvegházhatású gáz kibocsátásával jár a repülő minden egyes utasára 
nézve. Egy ilyen utazással egész éves kibocsátásunkat kimerítjük tehát.
[05] Még nem késő leszorítani a kibocsátást a személyenkénti évi 1,3 tonnára! De csak akkor, 
ha azonnal megtesszük a klímabarát lépéseket. Csak akkor tarthatjuk magunkat az Energia-
forradalom programjához, ha a szén-dioxid-kibocsátás tartósan és biztosan csökkenni kezd 
– méghozzá ma!
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MI TÖRTÉNIK, HA  
NEM CSELEKSZÜNK?
Van egy jó hírünk: tehetünk a globális felmelegedés ellen. Ha mindannyian összefo-
gunk – a kormányok, az iparosok és a Föld összes lakója –, akkor az átlaghõmérsék-
let emelkedését sikerülhet megállítani + 2 Celsius-fok alatt.
A rossz hír pedig az, hogy amennyiben folytatódik az eddigi gyakorlat, akkor a 
globális átlaghõmérséklet a század végére akár 5 Celsius-fokkal is emelkedhet.

[01] Az áradások száma drámai mértékben megnövekedhet az egyre gyakrabban előforduló 
heves viharok és esőzések következtében. 
[02] A világ gleccserei már most is ijesztő mértékben olvadnak, és ez fokozódni fog. Ezért a 
világ számos részén el fognak apadni a főleg gleccserek által táplált folyók, és ez veszélyezteti 
majd a vízellátást.
[03] A tengerszint emelkedése nemcsak szigetországokat és olyan síkvidéki országokat fenye-
get, mint például Banglades. Az emelkedés több métert is elérhet, olyan városokat veszélyez-
tetve ezzel, mint London, Sanghaj, New York, Tokió és Hongkong.

[03][02][01]
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[04] [05]

A klímaváltozás valós esemény. Bolygónk ma forróbb, 
mint kétezer évvel ezelôtt. A század végére, ha a jelen-
legi folyamatok folytatódnak, az átlaghômérséklet maga-
sabb lehet, mint bármikor az utóbbi kétmillió évben.
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[04] Az aszályok egyre gyakoribbak, főleg Afrikában, Ázsiában és a mediterrán térségben. 
Emberek millióit sújtja az éhínség, különösen a szegényebb országokban, és a helyzet várha-
tóan csak rosszabb lesz a következő évtizedekben. Az olyan gazdag államok is, mint például 
Ausztrália, magas árat fizetnek majd felelőtlen klímapolitikájukért – pontosabban már most is
ezt teszik.
[05] Az állatfajok kihalása felgyorsul, mert a növényekkel és az ökoszisztémákkal egyetem-
ben ők sem képesek alkalmazkodni a gyors éghajlati változáshoz. Ez a veszély leginkább a ko-
rallzátonyok, erdők, szavannák, sarki régiók és hegyi területek állat- és növényvilágát fenye-
geti. Tudósok becslése szerint 2050-re akár a ma ismert állatfajok egyharmada is kihalhat.
[+] Akár több millió klímamenekült érkezése is várható a klímakatasztrófák, vízért folyó 
háborúk és az ezek miatt is súlyosbodó emberi jogi sértések sújtotta területekről – ez fokozódó 
társadalmi feszültségekhez vezet.
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[01] [02]

[01] Informálódj, kérdezz! Bebizonyosodott, hogy ha az em-
berek ráébrednek az éghajlatváltozásra és következményeire, 
akkor hajlandóbbak lesznek tenni ellene. Részletesebb 
leírásokért, további tippekért, kiadványokért látogass el a mi 
honlapunkra (www.greenpeace.hu), valamint az Energia Klub 
honlapjára (www.energiaklub.hu), amely Magyarországon a 
témával legrégebben foglalkozó szakértő civil szervezet.
[02] Kezdd kicsiben, magadon, mert az otthonodban és köz-
vetlen környezetedben tett változások apró, de fontos lépések. 
Azután tekints messzebbre ennek a füzetnek a segítségével!
[03] Igyekezz másokat is meggyőzni az azonnali cselekvés fontosságáról! Ha együtt akarjuk 
legyőzni a klímaváltozást, családi és baráti körben kell kezdenünk, majd jöhetnek a kollégák, 
főnökök, iskolatársak, főbérlők és a többiek.

[03]

10 | Csatlakozz!

Tudósok és mérnökök egyetértenek abban, hogy már most léteznek használható 
éghajlatbarát technológiák. Alkalmazásuk költsége a világ gazdasági teljesítményének 
mindössze egy százalékából fedezhetô, a tétlenség azonban ennek hússzorosába 
kerülhet. A klímakutatók arra is figyelmeztetnek, hogy rohamosan fogy az idônk.
Gyorsan kell megváltoztatnunk a politikai és gazdasági közgondolkodást – hogy 
mindenki tudatában legyen a veszélynek. A következô tíz év mindent eldönthet!

[04] Tiltakozz! Csatlakozz olyan kezdeményezéshez, melynek programjában szerepel a klíma-
változás elleni harc. Vagy egyszerűen szervezz demonstrációt! Légy aktív, környezettudatos 
állampolgár! Követelj zöld programot önkormányzati és más politikai képviselőidtől, majd 
kérd rajtuk számon környezetvédelmi választási ígéreteiket! Jelentsd be, ha környezetszeny-
nyezést tapasztalsz! Követelj tiszta, megújuló energiákat!
[+] Támogass minket, vagy gyere el hozzánk dolgozni! Olvasd el honlapunkon a Támogatás 
menüpont alatti álláshirdetésünket támogató toborzóvá válási lehetőségeidről! Támogass Te is!

[04]
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[05]

< 2°C? !
(Stern-jelentés – Mr. Stern a Világbank vezető közgazdásza volt)

„A klímaváltozás esetében az egyéni választások-
nak rendkívül fontos szerepük van. Az államközi 
szerzôdések önmagukban nem képesek megál-
lítani a veszélyes éghajlatváltozást. Az egyének 
és közösségek viselkedésének megváltoztatása 
szükséges, különösen a házépítés, a közlekedés 
és a fogyasztói szokások terén.”

AZ ÉGHAJLAT ÁLLAPOTA | 11Cselekedj!
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[05] Fogadd meg a tanácsainkat, és együtt megvédhetjük bolygónkat a veszélyes éghajlatvál-
tozástól, hiszen csak ez az egy lakóhelyünk van! Az energiatakarékossággal, energiahatékony-
sággal és a megújuló energiákkal kialakítható éghajlatbarát ipar és az életminőség javulásá-
val járó éghajlatbarát életmód elérhető célok. 
[+] Csatlakozz a Solar Generation mozgalomhoz! Optimista, lelkes fiatalok vagyunk szerte  
a világon. A közgondolkodás megváltoztatása érdekében figyelemfelkeltő megmozdulásokat
szervezünk, változásokat harcolunk ki egyrészt a döntéshozóknál, de iskoláinkban is.  

A klímaváltozással és a valódi megoldásokkal kapcsolatos ismeretterjesz-
téssel foglalkozunk. Beletörődve várni, hogy a politikusok mikor térnek 

végre észhez, nem megoldás: mi a saját kezünkbe is vesszük jövőnk 
alakítását és cselekszünk! (pl. iskolánkban megszervezzük a napenergia 
hasznosítását, kollégiumokat állítunk át „újrapapír”-használatra, nap-
energiával oldjuk meg koncertjeink áramellátását stb.) Nincs mire várni! 
Aktivizálódj! www.solargeneration.org 



ENERGIATUDATOSSÁG  
OTTHON

[03][01] [02]

[01] Vásárolj minél energiatakarékosabb termékeket! Keresd azokat, melyeken az „ener-
giatakarékos” megjelölés szerepel, és ellenőrizd, hogy ez pontosan mit is jelent. Vásárolj 
olyan berendezést, ami készenléti módban nem fogyaszt többet 1W-nál, vagy teljesen 
áramtalanítható kikapcsoláskor.
[02] Légy kíméletes a számítógépeddel, és időnként hagyd aludni! Állítsd takarékos üzem-
módba, mihelyst nem dolgozol. Amikor teljesen kikapcsolod, áramtalanítsd! Erre a leg- 
kényelmesebb és legegyszerűbb megoldás a billenőkapcsolós elosztó, így egy mozdulattal 
áramtalaníthatod a számítógéped és az összes tartozékát. A lapos képernyők és a laptopok 
energiatakarékosak.
[03] Vess véget a készenléti állapotban történő pazarlásnak! A hifiberendezések, tévé- 
készülékek, videomagnók, számítógépek és tartozékaik készenléti állapotban is sokat fogyasz-
tanak. Ennek költsége egy átlagos háztartás esetében akár évi 20 000 Ft is lehet. Használj több 
dugaszolóaljzatos, saját kapcsolóval rendelkező hosszabbítót. Sok kicsi sokra megy: egy-egy 
ország készenléti üzemmódban lévő készülékei akár több erőmű által megtermelt áramot is 
elfogyasztanak. A legolcsóbb és leginkább klímabarát pedig a „negawatt”, azaz az olyan 
energia, amit meg sem kell termelni!
[+] Termelj kevesebb szemetet! Otthon is gyűjtsd szelektíven a hulladékot, komposztáld  
a zöldhulladékot!

12 | Támogass!

Elôször is ûzd ki otthonodból az „energiatolvajokat”! Sok háztartási berendezés 
fogyaszt a szükségesnél több energiát, még kikapcsolt állapotban is. Ezt ki lehet 
cselezni jó vételekkel, tudatos vásárlással és néhány egyszerû trükkel – így mind  
a háztartásod, mind a környezeted állapota egészségesebb lesz.

www. .hu
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(Energiaforradalom című Greenpeace-tanulmány)
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02

[04] Használj energiatakarékos villanykörtéket, mert 80%-kal kevesebbet fogyasztanak, mint 
a hagyományos izzók. (Figyelem! Ezek a körték higanyt tartalmazhatnak, ezért nem szabad 
őket a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni!) Oltsd le a lámpát, ha hosszabb ideig 
nem tartózkodsz a szobában!
[05] Használat után húzd ki a töltőket és az adaptereket, mert akkor is energiát fogyasztanak, 
amikor nem töltenek semmit. Ezt abból is érezni lehet, hogy átmelegszenek, ha a konnek-
torban hagyod őket. Húzd ki tehát a mobiltelefonod, mp3-lejátszód és digitális 
fényképezőgéped töltőjét, húzd ki a háztartási kütyük adaptereit!
 
A Greenpeace energiahatékonysági kampányáról és más internetes akciókról 
többet is olvashatsz itt: www.greenpeace.hu. Tematikus, részletes kiadvá-
nyokért, tananyagokért nézd meg az Energia Klub kiadványait:  
www.energiaklub.hu 

„Energiatakarékos fényforrások követ-
kezetes használatával világszerte 85 
szénerômû válna feleslegessé, ami évi  
500 millió tonnával csökkentené a szén-
dioxid-kibocsátást. Ez több, mint Kanada 
jelenlegi teljes kibocsátása.”



[02]

[01]

[01] Légy energiatudatos! Hagyd a fedőt a lábason! Használj kevesebb vizet, amikor tojást és 
zöldségeket főzöl. Használj kuktafazekat. Nem minden esetben szükséges előmelegíteni a sü-
tőt. Ha elektromos főzőlapod van, korábban kapcsold ki, és engedd, hogy az étel ingyen főjön 
készre. Gyűjts össze még több ötletet, amivel energiát takaríthatsz meg a konyhában!
[02] Szabadulj meg az energiafalóktól! Ha lecseréled a régi, elromlott háztartási berendezései-
det, ellenőrizd az új gépek energiafogyasztását az energiacímkén, még megvétel előtt. Csak  
a leginkább energiatakarékos, A+ vagy A++ kategóriás berendezéseket vedd meg! 

ENERGIATUDATOSSÁG  
A KONYHÁBAN

14 | Cselekedj!

Fôzni mindenhol jó, de a legjobb otthon – nemcsak nekünk, de környezetünknek 
is. Az otthoni fôzés, pláne, ha helyi alapanyagokat használunk fel, sokkal kevesebb 
szén-dioxid-kibocsátással jár, mintha gyorsételeket vagy fagyasztott és konzerv 
készételeket ennénk. Néhány apró trükkel az otthoni fôzés még energiatakarékosabb 
lehet, s ezzel együtt pénzt is megtakaríthatunk.

www. .hu



[03] [04] [05]
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02

[03] Állítsd a hűtődet hűvös helyre, sose a tűzhely közelébe vagy a napra! A legideálisabb 
hely egy fűtetlen kamra. Ügyelj arra, hogy a hűtőajtó szigetelése ép legyen, és az ajtó szorosan 
zárjon. Hagyd szabadon a hátsó szellőzőréseket, és portalanítsd a hőleadó rácsokat. 
[04] Olvassz le rendszeresen! A hűtőszekrények és mélyhűtők több energiát fogyasztanak,  
ha bejegesednek, ezért időnként olvaszd le őket – például, amikor szabadságra mégy.  
(Ne felejtsd el alaposan kitisztítani őket, egyébként bepenészedhetnek.)
[05] Vizet forralni gáztűzhelyen a leghatékonyabb. Ha ez nincs, főzőlap helyett elektromos 
vízforralót használj! Ne feledd: a vízmelegítés sok energiát fogyaszt, ezért sose melegíts több 
vizet, mint ami szükséges.
[+] Ha mindenképpen muszáj valami új szerkentyűt venned – és ez nem csak a konyhára  
igaz –, akkor válaszd a hosszú életű, könnyen javítható, részelemeiben cserélhető, természetes 
és újrahasznosítható anyagból készült helyi termékeket. Ha valami bekrepált, akkor ne dobd 
egyből ki: hátha van egy szerelő, aki meg tudja javítani neked!

Egy átlagos, 1993-ban készült hûtô-
szekrény kétszer annyi áramot fogyaszt, 
mint egy jó minôségû modern hûtô. Ez 
a különbség könnyen kimutatható a vil-
lanyszámládon, ráadásul évi 100 kilóval 
csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást.



ENERGIATUDATOSSÁG  
A FÜRDÔSZOBÁBAN

40°C

[01] [02]

40°C

[03]

40̊ C
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Már az iskolában is megtanították, hogy egy kalória (4,2 J) egy gramm víz 
hômérsékletét egy fokkal növeli. Otthonunkban a vízmelegítés fogyasztja a legtöbb 
energiát, a lakóhelyiségek fûtése és a fôzés után. A lényeg az, hogy hogyan mele-
gítjük, és milyen hatékonyan használjuk fel a vizet. Napkollektor segítségével a nap 
melegíti fel a vizet, ráadásul a napsugarak a ruhákat is ingyen szárítják!

[01] Fürdés helyett elég egy gyors zuhanyozás. Miközben szappanozod magad, zárd el a víz- 
csapot (matrózfürdő). Válassz egy dalt, és azt dúdolgasd vagy fütyörészd. Ha vége van, akkor 
fejezd be a zuhanyozást is. Szerelj fel víztakarékos zuhanyozófejet, mert ez felére csökkenti a 
víz- és az energiafogyasztást.
[02] Szerelj fel napkollektorokat! A mérsékelt égövben elég egy 2 négyzetméteres napkol-
lektor ahhoz, hogy a zuhanyozáshoz és mosáshoz szükséges víz 60%-át felmelegítsük. Meleg 
égövben ez az arány 100%-ra nőhet. A napkollektorok számtalanszor bizonyították hatékony-
ságukat – további részletekért érdeklődj egy fűtésszakértőnél (lásd ajánlott honlapok a 29. 
oldalon). Nyáron pillanatok alatt kézmeleg vizet kaphatsz a kerti locsolótömlőből - használd 
fel, ne ereszd ki csak úgy!
[03] Spórolj a mosáson! Moss alacsony hőmérsékleten, és felejtsd el az előmosást. Az átlago-
san szennyeződött ruha teljesen tiszta lesz, és a mosásra fordított energia akár 80%-kal is csök-
kenhet. Mosáskor mindig rakd tele a mosógép dobját!

www. .hu
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[04] Teregess! A szárítógépek energiafalók. Ha egy négyfős háztartás a szárítógép haszná- 
lata helyett a teregetést választja, évente akár 480 kilowattórát, azaz cirka 300 kg szén-dioxid-
kibocsátást takaríthat meg.
[05] Ha teheted, ne használj akkumulátorral működő berendezéseket (borotvát, fogkefét), 
mert ezek több energiát fogyasztanak, mint a vezetékes gépek. Ha már van akkumulátor- 
ral működő berendezésed, rendszeresen töltsd fel, használj hozzá hosszúéletű, újratölthető  
akkumulátort! A feltöltés után azonnal húzd ki a csatlakozót! Figyelem: az akkumulátor  
veszélyes hulladék! Ha már nem használható, vidd el a legközelebbi hulladékudvarba  
vagy begyűjtőhelyre!

02
Az elektromos vízmelegítôk a legkevésbé hatékony 
berendezések, mert a felhasznált energia mennyisé-
géhez hozzáadódik az áramtermeléskor és szállí-
táskor keletkezô veszteség, és egy ilyen melegítô 
akár egy háromfôs család évi energiafogyasztását 
is felfalhatja. Mielôbb cseréld hát ki elektromos 
vízmelegítôdet, bojlerodat napkollektorokra vagy 
egy nagy hatásfokú gázfûtéses vízmelegítôre!



FÛTS OKOSAN!

[02] [03]

< 20°C

[01]
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Mindenki megérdemli, hogy télen meleg legyen otthon, de fontos, hogy valóban  
az otthonunkat fûtsük, ne az utcát. A legtöbb energiát az alacsony hatásfokú fûtéssel 
pazaroljuk el, ezért ezen a területen rettentô sokat spórolhatunk. Néhány egyszerû 
fortéllyal és okos beruházással drasztikusan csökkenthetjük fûtésszámlánkat.

[01] Ne fűts jobban a szükségesnél! 21 fok már kellemes meleget ad a nappaliban, míg a háló- 
és előszobában, valamint a ritkán használt helyiségekben ennél alacsonyabb hőmérséklet is 
megteszi. Ezért tartsd csukva a fűtött szobák ajtaját. Szerelj fel programozható termosztátokat, 
amelyek automatikusan szabályozzák a szoba hőmérsékletét. Éjszakára, vagy ha nem vagy 
otthon, állítsd lejjebb a hőmérsékletet!
[02] Szigeteld a huzatos ablakokat, vagy cseréld le őket jó hőszigetelésűekre! Régi ablakok-
nál jelentős lehet a hőveszteség az üveg, a rosszul záródó ablakkeretek vagy a rossz zárak 
miatt is.
[03] Szellőztess naponta többször, de rövid ideig! A szellőztetés legjobb módja, ha letekered 
a fűtést, és rövid időre kitárod az ablakokat. Így a friss levegő gyorsan bejut, és a falak nem 
hűlnek le. Ne hagyd résnyire nyitva az ablakokat, ha fűtesz!
[+] Hőérzetedet javíthatja szobai növények társasága és a meleg színek használata is.

www. .hu
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[04] Fő a kényelem! A külső falak, a padlás és a pincefödém jó hőszigetelése több mint felével 
csökkentheti a fűtésszámlát. Érdeklődj, hogy milyen pénzügyi támogatást kaphatsz egy 
ilyen beruházáshoz. Ha nincs megfelelő támogatás, akkor követeld az önkormányzatodtól, 
a politikusoktól! Az EU-ban minden országnak jelentősen támogatnia kellene a lakossági 
energiahatékonyság növekedését, ezzel is megfelelve az EU klímapolitikai célkitűzéseinek.
[05] Ellenőriztesd a fűtésedet! Az új fűtési rendszerek sokkal hatékonyabbak. Ha új rend-
szerbe ruházol be, ez pár éven belül megtérülhet. Ne feledd, hogy minden fűtési rendszer 
megfelelő és rendszeres karbantartást igényel. A távfűtés is lehet olcsó és környezetbarát, ha 
a fűtés egyedileg szabályozható, a csövek jól szigeteltek, és az erőműben hatékony kazánok 
működnek. Ha van lehetőséged, csatlakozz egy ilyen modernizált távfűtési rendszerre.

Figyelem! Az elektromos fűtés, még az éjszakai hőtárolós módszer is, energiafaló. A legjobb 
az ilyet kicserélni. A klímaváltozás korában senkinek nem lenne szabad árammal fűtenie. 
Az elavult, csak áramot termelő erőművekben ugyanis a megtermelt energia akár kétharmada 
hő formájában elvész, és az áram szállítása során keletkező hálózati veszteség tovább rontja a 
hatásfokot. Pedig a hőenergiát kiválóan alkalmazhatnánk fűtésre és – bonyolultabban ugyan 
– de hűtésre is. 

03
Minden egyes Celsius-fokkal, 
amellyel a szobád hômérsékletét 
csökkented, a fûtéshez használt 
energia akár 6 százalékát meg-
takaríthatod.



JÓ FÛTÉSI RENDSZEREK

[01] [02]
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Léteznek úgynevezett passzív, azaz alacsony energiafogyasztású házak, amelyek 
többé-kevésbé önmagukat fûtik. A legjobbak annyira jól szigeteltek, hogy a napfény 
a lakók testmelegével együtt kellemes szobahômérsékletet biztosíthat. Ha pedig 
nagyon hideg van, akkor besegíthetnek a megújuló energiás fûtési rendszerek, ahol a 
szén-dioxid-kibocsátás értéke nulla. Nem kell félni a költségektôl, mert a hatékonysá-
got növelô beruházások a régi házaknál is relatíve hamar megtérülnek.

[01] Egy passzív házban a napfény és a test melege megfelelően kielégíti a fűtési szükségletek 
nagy részét. Az ilyen házak nagyon jól szigeteltek, és a legtöbb ablakuk délre néz. 
[02] A modern fafűtésű rendszerek csak távoli rokonai a tábortüzeknek. A fűtőegységek 
fagranulátumot, pelletet vagy faforgácsot égetnek. Teljesen automatikus rendszerek, és képe-
sek az egész házat felfűteni és meleg vízzel ellátni. A fafűtés CO2-egyenlege égetéskor null-
szaldós, hiszen ugyanannyi CO2 szabadul fel, amennyit a fa növekedése során megkötött.
[03] A jól szigetelt házakat a napkollektorok tavasszal és ősszel teljes egészében elláthatják a 
meleg víz készítéshez szükséges hőmennyiséggel, télen pedig jól kiegészítik a hagyományos 
fűtési rendszereket. 
[+] Futtasd be a házad vadszőlővel vagy más kúszónövénnyel: levelei nyáron megakadályoz-
zák, hogy a nap melege közvetlen a házfalra tűzzön és kellemes hűvös klímát biztosítanak 
odabent, télen pedig lehullanak a levelek, így a téli nap akadálytalanul melegítheti a házfala-
kat. Keress további, a napenergiát hasznosító megoldásokat!

www. .hu
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(Energiaforradalom című
Greenpeace-tanulmány)
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[04] A biogáz szerves anyagokból (pl. mezőgazdasági hulladékok, háztartási zöldhulladék) 
rothadással képződő gáznemű anyag. Égetésével helyettesíthetjük a földgázt. Nem csu-
pán speciális egységekben használatos, hanem a gázhálózatokba is bevezethető. Kisméretű, 
kapcsolt hő- és áramtermelő (KAHA, angolul: CHP–combined heat and power) erőművekben 
áramot és hőt is termelhet.
[05] A földhő segítségével többféle módon nyerhetünk fűtési energiát. Több százezer háznak 
már van hőszivattyúja, amely összegyűjti a föld elraktározott hőjét, és annak segítségével fűti 
az épületet. A hőszivattyú működtetéséhez elektromos áramra van szükség, amit fenntartható 
megoldásként megújuló energiaforrással állíthatunk elő. A geotermikus erőművek nem  
a felső földrétegben tárolt napenergiát, hanem a Föld belsejének hőjét használják fel.  
Az 50–150 ºC-os, vízzáró rétegekben természetesen előforduló víz távfűtési, kertészeti és 
gyógyászati célokra is felhasználható. A 150+ ºC hőmérsékletű vízgőzzel elektromos áram  
is termelhető. 

03
„A szigetelés és a hatékony 
légáramoltatás akár 90 szá-
zalékkal képes csökkenteni a 
fûtés energiaigényét. Európá-
ban az elmúlt tíz évben több 
ezer ilyen energiatakarékos 
ház épült. Ezek valódi épületek, 
nem pedig légvárak.”
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A JÖVÕ
KÜLVÁROSAI
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Napkollektorok, kisméretû, kapcsoltan hô- és áramtermelô (KAHA) erômûvek,  
szélturbinák – ezek a klímabarát jövô, a decentralizált energiatermelés varázsszavai.  
A decentralizált energiatermelés azt jelenti, hogy ott állítjuk elô az energiát, ahol 
felhasználjuk. Ez sok kicsi energiatermelô egységet jelent országszerte, ami hatéko-
nyabb, mintha kevés óriási erômûbôl távolra szállítanánk az energiát (a valós  
ellátásbiztonság megteremtésében a kisméretû KAHA-erômûvek is perdöntô fontos-
ságúak). A döntéshozókon és fogyasztókon múlik, hogy az elavult, központosított 
rendszereket fokozatosan tiszta, megújuló megoldásokra cseréljük. A háztulajdonosok 
élen járhatnak a változásban – és még rá sem fizetnek!

[01] A jövő külvárosaiban minden ház tetejét napelemek díszítik majd, amelyek napenergiá-
ból elektromos áramot állítanak elő, évente mintegy 1000–2500 kilowattórát négyzetméteren-
ként. Minden ház oda-vissza csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz, így ha a napelem 
több energiát termel, mint amennyire a háztartásnak szüksége van, a hálózatnak adjuk el a 
felesleget. Ha pedig kevesebbet, akkor a hálózattól veszünk áramot – mindig a napfényes 
óráknak és a saját szükségleteknek megfelelően. A napelemek – különféle támogatásoknak és 
a megfelelő rendeleteknek hála – már most is sikeres beruházások Japánban, Németországban 
és Kaliforniában. 
[02] Kisméretű KAHA-erőművek látják el hővel és villamos energiával az egyes házakat és 
a nagy lakóparkokat. Üzemanyagként fát és egyéb szilárd tüzelőanyagokat, biogázt vagy 
földgázt használnak. 
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[03] Vízmelegítésre és fűtésrásegítésre napkollektorokat használunk.
[04] A megfelelően tájolt passzív házak a napfény erejét közvetlenül használják fel.
[05] A geotermikus erőművek hőt és villamos energiát termelnek. Noha ezen technológiák 
még a fejlődés korai szakaszában vannak, már most hatalmas lehetőségek rejlenek bennük. 
Magyarország adottságainak köszönhetően e téren világszinten a legjobbak között van.

Már ma is léteznek a megszokott sebesség-
gel meleg vizet elôállító napkollektorok.  
A napelemes áramtermelés valószínûleg  
tíz éven belül lesz versenyképes állami 
támogatások nélkül is. A napenergia 2050-
re a globális energiaszükséglet egytizedét 
biztosíthatja.
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A jövô hálózatokkal átszôtt világának nagyvárosai nemcsak fogyasztják, de termelik 
is az energiát. A középületek teteje és homlokzata kiválóan alkalmas nap- és szél-
energia hasznosításra. Minden épület esetében az „alacsony energiafogyasztás” 
lesz a mérce. A klímavédelem terén elszánt kormányoknak szigorú feltételeket kell 
támasztaniuk, és ösztönözniük kell az épületek felújítását, átalakítását. Ezzel sok új 
munkahelyet is teremthetnek.

[01] A napelemes homlokzatok az iroda- és lakóépületek díszítőelemei lesznek. A napcellás 
modulokat használó rendszerek versenyképesebbek lesznek, és a tökéletesedő tervezéssel az 
építészek szélesebb körben tudják majd alkalmazni őket.  
[02] Felújításokkal az öreg épületek energiafogyasztása felére, vagy akár ötödére is csökkent-
hető – megfelelő hőszigeteléssel, új nyílászárókkal és légáramoltatási rendszerek kiépítésével.
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[03] A napkollektorok a saját és a szomszédos épületeket is ellátják meleg vízzel.
[04] A nagy hatásfokú KAHA-erőművek változatos méretben épülnek: energiaátviteli veszte-
ségek nélkül láthatnak el egy családi házat, vagy akár egész épületegyütteseket és tömbháza-
kat hővel és árammal. 
[05] A nagyvárosok távolabbról is környezetbarát áramhoz juthatnak: a szél- és a naperőmű-
vekben, és a biomasszával is fűtött KAHA-erőművekben komoly lehetőségek rejlenek.

A hôszigetelés fejlôdésével  
a fûtésre fordított energia  
2050-re globálisan 40%-kal 
csökkenhet. Ez az évi  
7000 peta-joule megtakarítás 
nagyjából megegyezik az USA 
jelenlegi éves fûtésenergia-
felhasználásával.
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A JÖVÔ
FALVAI
Az Energiaforradalom a vidéki életet is megváltoztatja. Sok gazdálkodó az élelmiszer- 
termelés mellett már ma is foglalkozik biogáz-elôállítással vagy agroüzemanyagok-
hoz szükséges alapanyagok termesztésével. Ez a tendencia gyorsulni fog, ugyanis 
a vidéki területek a klímabarát energia (és jövedelem) kiváló forrásai. Csak ki kell 
használni a lehetôségeket! A szélerômûvek, decentralizált naperômûvek és kisméretû 
biomassza-erômûvek kiváló lehetôséget kínálnak azon fejlôdô országok számára is, 
ahol még nincsenek teljesen kiépítve az energiaszolgáltató hálózatok.

[01] Biogáz lát el árammal és hővel egy-egy gazdaságot, de akár egész falvakat is. A biogáz 
a földművelés bőségesen rendelkezésre álló melléktermékeiből, trágya és egyéb szerves 
hulladék lebomlásából keletkezik, valamint egyre növekvő mértékben használnak fel e célra 
szolgáló haszonnövényeket is.
[02] A repcéből, napraforgóból készülő biodízel, és a kukoricából és cukornádból előállítható 
bioetanol éppoly alkalmasak az autók meghajtására, mint a fosszilis eredetű benzin és gázolaj. 
Ehhez viszont követelmény, hogy ezen agroüzemanyagok előállítása a mezőgazdaságtól a 
feldolgozáson át a szállításig fenntartható, ökológiailag veszélytelen, pozitív energiamérle-
gű legyen. Emellett fontos, hogy ne eredményezzen élelmiszerhiányt, ne verje fel az élelmi-
szer- és takarmányárakat. Itthon is vigyáznunk kell, mert már most átestünk a ló túloldalára.
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[03] A napenergia a pajta tetejéről érkezik, ahol elegendő hely van a napelemek számára.
[04]  A szélkerekek ott foroghatnak legjobban, ahol semmi sem áll a szél útjába. A gazdák 
bevételhez juthatnak, ha földeket adnak bérbe a szélerőmű-tulajdonosoknak, de maguk is 
befektethetnek és eladhatják a szélenergiával termelt áramot. A szélerőműipar rohamosan 
fejlődik, pl. Német- és Spanyolországban, az USA-ban, Dániában és Indiában. A 2050-re 
becsült globális szélenergia háromszorosa lesz a jelenleg atomerőművek által előállított összes 
kilówattórának.
[05] Jelenleg a vízerőművek adják a megújuló energiák többségét, de lehetőségeik korlátozot-
tak. Nagy duzzasztógátak építése gyakran veszélyezteti a környezetet és az emberi jogokat is. 
Az egyik alternatíva a kisebb, folyóparti törpe vízerőművek kiépítése.

04
Az elkövetkezendô években modern technológi-
ák segítségével kitermelhetjük a biomasszában 
elraktározódott napenergiát. A szerves hulladék, 
a fa, a szalma és az energianövények a század 
közepére a globális energia- és hôszükséglet 
egyötödét biztosíthatják.
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A közlekedés az a terület, ahol a legkülönbözôbbek az egyéni szén-dioxid-egyen-
legek. Míg egyesek nagy autókkal, városi „terepjárókkal” száguldoznak, mások a 
buszozást választják. Van, aki nyaraláskor repülôn utazza be a világot, és van, aki 
gyalogtúrázik. A szokások nagyon eltérôek, így az utazás terén az energiatakarékos-
ság lehetôségei is óriásiak!

[01] Használj tömegközlekedést! Az autóbuszok, villamosok és vasutak akár háromszor any-
nyira energiahatékonyak, mint a személygépkocsik. A leghatékonyabb a városi kötöttpályás 
közlekedés, amely a jövőben, ha bioenergia működteti majd, még tisztább lesz.
[02] Gyalogolj többet! A gyaloglás edzésben tart, és az éghajlatot sem veszélyezteti. Hódítsd 
meg újra a városokat – gyalogszerrel!
[03] Csak akkor repülj, ha nagyon muszáj! A légi közlekedés az egyik legnagyobb klíma-
gyilkos. Keress alternatívákat: szervezz telefon- vagy videokonferenciát. Csökkentsd a hosszú 
repülőutak számát. Rövidebb utakon (akár a szomszéd országokba is), a vasúti közlekedés is 
gyors és sokkal kevésbé károsítja az éghajlatot. 
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[04] Vegyél kisebb autót! Ha legközelebb kocsit vásárolsz, legyen ez a legfontosabb kérdés: 
„Mennyit fogyaszt?” Már kaphatók olyan autók, amelyek 100 km-en csak 4 litert fogyaszta-
nak, s ez akár 2 literre is lecsökkenhet majd. Segíts abban, hogy az óriási limuzinok, terepjárók 
és más energiafalók gazdái szégyelljék kocsijukat a nyilvánosság előtt mutogatni.
[05]  Kerékpározz! A kerékpár kevés helyet foglal, és nem fogyaszt üzemanyagot, továbbá 
csendes, tiszta és edzésben tart. Használj ki tehát minden alkalmat a bicajozásra: munkába 
járáskor, bevásárláskor, sőt akkor is, ha nyaralni mész. 

Ha otthon hagyod az autódat, és helyet-
te kerékpáron mész munkába, évi fél 
tonnával kevesebb CO2-t bocsátasz ki  
a légkörbe. 

Tudj meg többet Magyarország, az éghajlatváltozás és az energia kapcsolatáról, fedezd 
fel a zöldmozgalmat: GREENPEACE.HU, GREENPEACE.ORG, greenfo.hu, zoldtech.hu, 
energiaklub.hu, kothalo.hu, mtvsz.hu, klimavedelmet.hu, foek.hu, humusz.hu, piromania.
info, criticalmass.hu, mme.hu, kerekparosklub.hu, levego.hu, vedegylet.hu, reflex.gyor.hu, 
wwf.hu, forestpress.hu, zofi.hu. TOVÁBBI TIPPEK: e-misszio.hu-tól: kornyezetvedelem.lap.hu, 
zoldek.lap.hu; FŰTÉS: tuzelestechnika.hu, kandallo.lap.hu, ENERGIA: napenergia.lap.hu, 
energia.lap.hu, szelenergia.lap.hu, naplopo.hu, vilagitastechnika.lap.hu, napelem.hu; FENN-
TARTHATÓ ÉPÍTÉS: fenntarthato.hu, jovohaz.hu, nemsitt.hu, megujulo.info, zpok.hu/ekoku, 
kacar.hu; ÉPÍTKEZÉS-ÉPÜLETFELÚJÍTÁS: nyilaszaro.lap.hu, szalmahaz.hu, valyog.lap.hu, 
epuletgepeszet.lap.hu, epitesz.lap.hu, epitoanyag.lap.hu , villamossag.lap.hu, lakberendezés.
lap.hu, epitoipar.lap.hu; ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM: tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html; 
SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT: energystar.gov + SOLARGENERATION.ORG
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A lehetô legtöbbet, a lehetô leghamarabb, a lehetô legolcsóbban – ez a modern kor 
hitvallása. A fogyasztásôrület semmivel sem teszi boldogabbá a világot, és mindezt 
a környezet sínyli meg. Az a nemzetgazdaság, ahol fontosabb a mennyiségi növe-
kedés, mint a minôségi, eltékozolja a nyersanyagokat, és rengeteg üvegházhatású 
gázt pöfögtet ki. Az erôforrások és az idô tudatosabb felhasználása kevésbé pusztító 
„ökológiai lábnyomot” hagy maga után, és minden ember életminôségét javítja.

Te is aktívan segít-
hetsz az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátások 
csökkentésében.
Kezdj hozzá még ma!

[01] Keresd a minőséget pl. ruha vagy elektronikai berendezések vásárlásakor.  
A minőség tartósabb, így vásárlási döntéseddel is véded a természeti erőforráso-
kat. Ha a helyi termékeket választod a távoli országok árui helyett, csökkented
a CO2-kibocsátásokkal járó áruszállítást.
[02] Egyél kevesebb húst! Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) szerint az állattenyésztés felelős az összes üvegházhatást okozó gáz kibo-
csátásának 18%-áért. A műtrágya-előállítás rengeteg energiát igényel, a legelők 
és szójaültetvények létrehozásáért kivágják az esőerdőket, a marhatrágyából pedig óriási 
mennyiségű metángáz szabadul fel.
[03] Válassz bioélelmiszereket! Ezeket műtrágyák és mesterséges növényvédő szerek nélkül 
termelik, és nem használnak tengerentúlról szállított takarmányt. A periodikus növényter-
mesztés és állattenyésztés kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával jár. 
[04] Vásárolj helyi idénytermékeket! Így csökkented az áruszállítást és a melegházfűtés  
szükségességét.
[05] Végül: fedezd fel újra a hazai tájak szépségét! Ha hétvégi bevásárló körutakra vagy 
trópusi nyaralásra repülsz, azzal vészesen megnöveled személyes CO2-egyenlegedet. Nyaralj 
tehát többet az otthonodhoz közel, és fedezd fel, hogy itt is ugyanolyan szépségek várnak!
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ENERGIAFORRADALOM
A Greenpeace globális forgatókönyve a 2050-re megvalósuló klímabarát energiatermelésre

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint 2050-re megduplázódhat a világ energia-
igénye. Ha ehhez egyre több fosszilis üzemanyagot, azaz   szenet,  olajat és  földgázt 
égetünk el, akkor drámaian megnő a kibocsátott CO2 mennyisége. 
Ahhoz, hogy elkerüljük az éghajlat, és ezzel a gazdaságok és társadalmak kontrollálhatat-
lan, katasztrofális változásait, 2050-re felére kell csökkentenünk szenes kibocsátásainkat. 
A Greenpeace Energiaforradalom című tanulmánya kimutatja, hogy ezt miként érhetjük el. 

A Magyarországról szóló kutatásunk is bizonyítja, hogy nekünk is van esélyünk a tiszta, 
biztonságos jövőre. Energiahatékonysággal és energiatudatossággal úgy csökkenthetjük  
az összfogyasztást, hogy közben biztosítjuk a gazdaság fenntartható fejlődését. Forgató-
könyveink szerint az   atomerőművek itthon már 2017-ben, globálisan 2030-ban letűnnek,  
2050-re pedig a világ elsődleges energiaszükségletének felét megújuló energiaforrások 
fedezik:   biomassza,  víz,  nap,  szélenergia és a  földhő.
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© Greenpeace Magyarország Egyesület, 1022 Bp., Hankóczy J. u. 35. Tel.: 1-392 7663
© Greenpeace International, Otto Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, Hollandia.
www.greenpeace.hu     Kampányok     Energia és klíma, www.greenpeace.org
 Az Energiaforradalom tanulmány honlapja: www.energyblueprint.info egy fenntartható globális energiapolitika kilátásai.
www.solargeneration.org. Tettre kész fiataloknak ajánlott! A magyar Solar Generationrôl érdeklôdj az irodában!


Támogasd Te is szervezetünk munkáját! 

A kívánt támogatási mód megjelölése, valamint adataid megadása után vágd ki ezt a szelvényt, 
rakd borítékba, vagy ragaszd fel egy levelezőlapra, és küldd vissza címünkre:
Greenpeace Magyarország Egyesület, 1022 Budapest, Hankóczy Jenő u. 35. Ha bármi kérdésed 
lenne, hívj a 392-7590-es telefonszámon, vagy honlapunkon nézd meg a Támogatás menüpontot.
Igen, én is szeretném támogatni a Greenpeace munkáját!
Név: .......................................................................Cím: ......................................................................................
E-mail cím: ............................................................ Telefonszám: .....................................................................  
csekken     banki átutalással  csoportos beszedési  megbízással 
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