
Iktatási szám: 0045543/30.11/2020       MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSHEZ TÁJÉKOZTATÓ 

Biofriendly Green Plus oktatási anyag eredményekkel:      https://www.greenplusfuel.com/gphu2020.pdf 
rövid riport:  https://youtu.be/r7A-LJ354Bw                         peter@greenplusfuel.com       +36 30 33 22 666                

 

CO2 ÉS ENSZ ECO CÍMKÉS  

ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG ELLENŐRZÉSHEZ 

 

A globális felmelegedés és klímaváltozás emberi tevékenységre tovább gyorsult globális 

folyamata minden egyes embert felelőssé tesz a globális felmelegedési folyamat és a klímaváltozás 

lassításában. Az ilyen hamar nem várt másfél Celsius fokos globális hőmérséklet emelkedés 

előrevetítette a maximum 10 éves lehetőséget 2030-ig a 2°C elérésére és túl nem lépésére, mely érték 

önmagában is többszörös és nagyobb mértékű extrém időjárás eseményekkel, katasztrófákkal jár 

felborítva a gazdasági, logisztikai, ingatlanpiaci, mezőgazdasági terveket és ellátási biztonságot, de 

önhatványozó módon további be nem látható veszélyeket generál, amint a 2°C globális hőmérsékleti 

értéket túllépjük. 

 A fenntarthatósági célokat Párizsban megállapították és Éghajlatvédelmi egyezményként 

aláírták (https://www.ksh.hu/sdg), számos eszközt a célok elérése érdekében rendelkezésre 

bocsátottak, melyben közös szerepvállalása van az egyes nemzeteknek és az egyes embereknek is. 

Ilyen az ENSZ Kormányzati Vezetőket, Kormányokat, Nemzetközi Hatóságok Vezetőit és Nemzetközi 

Hatóságokat Képző és Kutató Intézetei által is bevizsgált és erre a célra minősített, kijelölt 

éghajlatvédelmi megoldás, a 2020-2030 Energia Átmeneti Üzemanyag Világprogram legszigorúbb 

kritériumait teljesítő és ENSZ ECO címke tanúsítványával ellátott ENSZ (CIFAL, UNITAR) által ajánlott 

Green Plus Fuel technológia is. Cél a zéró emissziós és szénlábnyom mentes energia használat 

lerövidebb időn belüli elérése és az addig tartó energia átmeneti időszakban a leghatékonyabb és 

leggyorsabban eredményt mutató fenntartható megoldások alkalmazása, mint a világ első ECO-ÖKO 

címkés Green Plus üzemanyag terméke. Erre az átmeneti időszakra szól az emberiség lehetősége, a 

kormányok, vállalatok, egyes emberek lehetősége. Cselekvéseiktől függ, kell-e drasztikus módon 

beavatkozni a világ vérkeringésébe vagy nem.  

Habár az olajlobby a világ második-harmadik legerősebb globális irányítója, Klímavészhelyzeti 

forgatókönyvek is léteznek, ma ezek alapján él vagy korlátozódik a lakosság, működnek a vállalatok és 

a kormányok, melyek meghatározzák hányszor és milyen mértékű globális leállásokat, kényszerítő 

folyamatokat és karanténokat kell biztosítani, ha az éghajlatvédelmi cselekvési sorozatok lassúak vagy 

késnek. Edukációs és élményszerű (pozitív - negatív) motivációs utakon kell felgyorsítani a tényleges 

aktivitást az eredmény eléréshez, a túlélési képesség és esély megteremtéséhez: Kapacitás és 

leterheltség egyensúlyozó külső megbízással segítjük most a vállalatokat, vállalkozásokat, 

intézményeket. 

A Megbízott része az éghajlatváltozást és globális felmelegedést lassító szénlábnyom 

csökkentés, a széndioxid és üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentés gazdasági előnyökhöz 

kapcsoló felismerési programnak. Vállalata, vállalkozása, imtézménye (allergiát, asztmát, szív-, tüdő-, 

ér- és vérkeringési zavarokat, sztrókot, rosszindulatú daganatokat, baleseteket és halált okozó füst és 

károsanyag) kibocsátási csökkentésének figyelését, leegyszerűsített könnyen kalkulálható formában, 

a CO2 változáshoz kötve határozzuk meg, mely gazdasági előnyhöz juttatja vállalkozását, vállalatát, 

intézményét is oly módon, hogy 

- CO2 kibocsátás termelő energiaforrás mennyiségi felhasználása és így arra fordított kiadása 

csökken,  

- Megbízottként erre fordított idejét, energiáját, tevékenységét és kimutatását a hivatalosan 

kimutatott CO2 csökkentési arányban, a GDPR szabályait alkalmazva megbízási szerződés 

szerinti díjra átszámoltan díjként a megbízási szerződés szerinti feltételekkel átveszi.  

A feladathoz tartozik a sorszámos azonosítás és szabvány szerinti alkalmazás. Alapértékként 7%-os 

csökkentés a tüzelőanyag fogyasztásban meghatározott szabványértéke az ENSZ ECO címke 

tanúsítványos Energia Átmeneti Üzemanyag használatnak, tehát a nettó megbízási díj is CO2 projekt 

általány egyenértékekre átszámoltan a járulékok kifizetése mellett alapként a 7%-ot határozza meg, 

mely érték feletti % tüzelőanyag fogyasztás csökkenés további díjként a megbízottat illeti. Ezt a 7% 

feletti további csökkenést kell ellenőriznie, hitelt érdemlően kimutatnia 
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https:/www.greenplusfuel.com/ecoetiqueta.pdf innen letölthető, egyéb vizsgálatok lejjebb a linkeken. 

 

https://youtu.be/0Xfxa5aU8a4 Thailand Innovation and StarUp Expo Keynote speaker Peter BIRO about UN 

Energy Transition Fuel World Program 
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                          Bíró Péter                      Pedro Valesco Ceja                            Rodolfo Tarraubella  

                     Klímanagykövet              Latin-Amerikai Csoport                       ENSZ CIFAL igazgató 

 
Az ENSZ legfelsőbb hatóságai, a kormányokat és nemzetközi hatóságokat és azok vezetőit képző és kutató intézetei ezen 

kívül még 5 SDG (Fenntartható Fejlődési Cél) Green Plus Csoport általi teljesítését is certifikálták 

 
     rövid riport: https://youtu.be/r7A-LJ354Bw  
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http://www.greenplusfuel.com/green_plus_kti_gas_test_hu.htm         magyar_kormany_kti_meres_s.pdf 

A KTI. most TÜV – KTI, Európai akkreditált intézet, melynek eredményeit szintén EU tagállambeli akkreditált 

intézetek, MIRA-HOREBY, Ford Emission Laboratory, Emission Testing Consultant, Air Emission Testing Group, 

EPA és CARB regisztrált laborok, EPA és ENSZ regisztrált laborok is alátámasztottak. 

A Kormányzati Vezetőket, Kormányokat, Nemzetközi Hatóságokat és Vezetőiket Képző és Kutató ENSZ Intézetek 

(CIFAL UNITAR) célzottan a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény Fenntartható Fejődési Céljainak hatékonyabb 

elérése érdekében végzi az Energia Átmeneti Időszakban tevékenységét, meghatározó irányok, útmutatás 

kidolgozásával a nemzetek fent említett vezetői, jogalkotók és hatósági intézkedések részére. Energia Átmeneti 

Üzemanyag minősítést, ECO címke használati jogosultságot adtak ki kormányok részére a megadott 

követhetőségi feltételek teljesülése esetén, melynek segítői vagyunk az ENSZ által tanúsított és ajánlott 

technológiával. 

A UNDP program a Green Plus technológia vizsgálatára 1998-ban kezdődött, egyetem, hatóság minisztérium, 

közlekedési társaság, olajvizsgáló laboratórium bevonásával Mexico Cityben. 
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2001 óta EPA regisztrált környezetbarát termék. Számos vizsgálat és ellenvizsgálat eredményeképpen nyert 

2005-ben legjobbként TCEQ TxLED szigorított alacsony károsanyag kibocsátású diesel szabvány jóváhagyást, 

illetve a rágalomhadjárat után duplán bizonyítottan is. Meghatározó szerepet töltött be a 35%-os 

népegészségügy javulásban, ott 40 milliárd liter diesel magasabb kritériumoknak való megfelelés elérését 

segítve. https://www.tceq.texas.gov/airquality/airsuccess/airsuccessemissions  
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A Green Plus Fuel technológia ott működik, ahol van szénatom és vagy hidrogén 
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ÁMEI vizsgálat európai üzemanyagokra https://www.greenplusfuel.com/green_plus_tartalmu_uzemanyagok_szabvanyosak.pdf 
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Globális üzemanyag szabvány minősítés SWRI labor „No Harm” vizsgálatok 

https://www.greenplusfuel.com/Gasoline_No_Harm_Results.pdf  

https://www.greenplusfuel.com/Diesel_No_Harm_Results.pdf  

 

A globális Energia Átmeneti Üzemanyag tanúsítvány egyben hivatalos szénlábnyomcsökkentő minősítés is, 

használatával már nyertek szerződéseket, pályázatokat, tendereket, pályázati plusz pontokat, használatáról Zöld 

Certifikációt állítunk ki (Eco-Innovációs – Fenntarthatósági tanúsítvány). Használatához, nem kell váltani más 

üzemanyag beszállítót, éves költségvetést költség- és adócsökkentéssel támogatja, az egészségügyi és műszaki 

javulás mellett csökkenti az elavulást, javítja a műszaki megbízhatóságot és az eszköz és cégértéket. 

A követhetőséget és bizonyításokat segítik a meglévő rendszerek mellé telepíthető okosadagoló diagnosztikai, 

monitoring, fekete doboz rendszereink.  

https://agraragazat.hu/hir/elvek-es-ervek-termeszeti-katasztrofak-es-extrem-idojarasi-esemenyek-idejen/  

https://www.agroinform.hu/gepeszet/felsorolni-is-nehez-mennyi-jot-teszunk-a-gepunkkel-ha-ezt-az-

uzemanyag-adalekot-hasznaljuk-44236-002  

Jó egészséget kívánva, 

Üdvözlettel: 

        Bíró Péter 

                                                                                     ENSZ Energia Átmeneti Üzemanyag Projekt menedzser 

             Nemzetközi Kormányzati Stratégiai Partner tanácsadó 

           Nemzetközi vezérigazgató, Green Plus srl 

GREEN PLUS GROUP 

            Biofriendly Corporation 

Szekszárd, 2020.11.27. 
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