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kus belső elrendezés, valamint a tároló- és 
parkolóhelyek tekintetében teljes az össz-
hang.

A Geometria Irodaházban, a 3H építésziroda 
által tervezett kisméretű létesítményben a 
passzív és az aktív zöld elemek egyensúlyá-
nak és a különleges építészeti eszközök al-
kalmazásának lehetünk szemtanúi.

A Dorottya Udvar eredetileg katonaegyen-
ruha-gyár volt, amely 1910-ben épült. Az 
ingatlant – számos funkcióváltást követően 
– 2002-ben irodaházzá építették át, amely 
hatalmas alapterületével, nagy belmagassá-
gával és óriási ablakaival válik különlegessé 
az irodaházak között. Az épület 2002-ben 
elnyerte a „Legjobb irodaház Budapesten” 
díjat. 

Az Építész Stúdió által 2002-ben tervezett 
Science Park irodaház Közép- és Kelet-Eu-
rópában elsőként a BREEAM in Use minősí-
tésen mindhárom kategóriában párhuzamo-
san Very Good fokozatot szerzett. Az 1,5 ha 
nagyságú, zöld parkkal körülvett épület-
együttes a teraszokon és erkélyeken kívül 
számos izgalmas építészeti megoldással 
rendelkezik. A 2012 végén végzett korszerű-
sítés eredményeként a hulladékhő felhasz-
nálásának köszönhetően a fűtésienergia-
felhasználás több mint 60%-kal csökkent a 
fűtési szezonban.

A Residence Irodaházak a Margit körút és a 
Fő utca forgalmától egy saroknyira, a nyu-
godt Ganz és Kacsa utca által határolt te-
rületen helyezkednek el. Mindkét irodaház 
megközelítése gépkocsival és tömegköz-

lekedéssel egyaránt kiváló. A bejárás során 
megismerkedhettünk az épületet körülölelő 
zöld kerttel is.

Az 1893-ban épült Eiff el Palace homlokzatát 
az eredeti formájában újították fel, míg a régi 
épületet lebontották, és helyére egy korsze-
rű, 7 szintes irodaház és 5 szintes mélyga-
rázs épült. Az újjászülető épületben számos 
környezettudatos megoldás található, így 
nem véletlen, hogy hazánkban elsőként mind 
a LEED Gold, mind a BREEAM Very Good (ter-
vezési fázis) tanúsítványt megszerezte.

A kezdeményezésről, egyesületünk tevé-
kenységéről és híreiről további információk 
találhatóak a www.hugbc.hu honlapon. A fo-
tók a #greenwalkphoto fotópályázatra neve-
zett alkotások. 

Zöld Iroda Program és minősítés
SZERZŐ: Herner Katalin/KÖVET Egyesület

A Zöld Iroda Programot a KÖVET szakértői 
dolgozták ki 1999-ben. Azóta számos szer-
vezet csatlakozott a programhoz, vett részt 
képzéseken, az időről időre megrendezett 
Zöld Iroda versenyeken és kiállításokon; a 
kiemelkedően zölden működő irodák pedig 
védjegyet is szerezhetnek irodájuk számára 
a Zöld Iroda minősítéssel.
2005-ben jelent meg a KÖVET gondozásá-
ban a Zöld Iroda Kézikönyv átdolgozott, ki-
bővített változata, 2010-ben pedig kiadtuk a 
Zöld Iroda Zsebkönyvet. A Zöld Iroda verse-
nyen résztvevők esettanulmányait Zöld Iro-
da Katalógusokban gyűjtjük össze és adjuk 
közre. 
A Zöld Iroda Program alapját az ökotérképezés
módszerével zajló helyszíni felmérés adja. Az 
ökotérképezés a KÖVET által levédett mód-
szer. Egyszerű vizuális eszköz a szervezetek 
környezeti problémáinak felmérésére. A te-
lephely – jelen esetben az irodák – alapraj-
zával körbejárva összegyűjtjük az energia, 
a víz, a hulladék, a talaj, a tárolás, a zaj, a 
kockázatok és a levegő területén tapasztal-
ható környezeti problémákat és alkalmazott 
jó gyakorlatokat, majd bejelöljük azokat a 
térképen. Ezt követően intézkedési javas-
latokat dolgoz ki az iroda, amelyeket kör-
nyezeti, gazdasági és megvalósíthatósági 
szempontból értékel. A Zöld Iroda Program 
bevezetésének következő szakaszát az in-

tézkedési javaslatokból összeálló akcióprog-
ram megvalósítása alkotja. 
A folyamat fontos részét képezi a munka-
társak bevonása, környezettudatosságuk 
növelése. Egy egyszerű kérdőív segítségével 
megismerhetjük a dolgozók véleményét a 
szervezet működéséről a környezeti szem-
pontok tekintetében. Tudatformálásuk in-
teraktív képzéssel történik. A munkatársak 
bevonása a környezeti „időjárás-jelentés”
kitöltésével valósul meg, amelyből megtud-
ható, hogy a dolgozók szerint melyek a kör-
nyezeti szempontból problémamentes terü-
letek, és melyek azok, amelyek még javításra 
szorulnak. 
Egy szervezet Zöld Irodává való fejlesztésé-
nek általános lépései a következők:

1. Helyszíni felmérés, 
adatgyűjtés és előkészítés

A program első lépéseként a szervezet 
szakértője a KÖVET szakértőjével együtt 
kidolgoz egy ütemtervet, amelyben kijelölik 
a program egyes lépéseinek tervezett idő-
pontját. Ezután a vállalat Zöld Iroda-koor-
dinátora a KÖVET szakértőjével bejárja az 
irodákat és a kapcsolódó területeket, ahol 
az ökotérképezés módszerének segítségé-
vel azonosítják a környezeti problémákat és 
összegyűjtik a szükséges adatokat.

2. Adatok kiértékelése, 
Zöld Iroda-csapat kialakítása

A helyszíni felmérést követően összegzik az 
információkat. Az eredmények, adatok és 
információk feldolgozását, valamint kiérté-
kelését követően a felmerülő problémákra 
megoldási és fejlesztési javaslatokat dol-
goznak ki. A vállalat munkatársaiból Zöld Iro-
da-csapat kialakítására tesznek javaslatot, 
amely segíti a munkatársak aktív bevonását.

3. Akcióprogram kidolgozása, 
prezentálása

A helyszíni felmérés és az összegzés során 
felmerült problémák és javaslatok környeze-
ti, gazdasági és megvalósíthatósági elem-
zése alapján megállapítják az intézkedések 
megvalósításának prioritásait, továbbá ösz-
szeállítják a Zöld Iroda akcióprogramot. Az 
egyes elvégzendő feladatokhoz felelősöket 
és határidőket is rendelnek.
Ezután kerül sor a kidolgozott akcióprogram 
prezentálására és egyeztetésre a szervezet ve-
zetőségével és a programért felelős személyek-
kel. Ennek célja, hogy az akcióprogram a szerve-
zet éves programjának szerves része lehessen, 
valamint, hogy ütemezni tudják a zöldülést. 

Folytatás a 27. oldalon.
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Folytatás a 19. oldalról.

4. Akcióprogram
megvalósítása

Az akcióprogram megvalósítása az üteme-
zés szerint zajlik a vállalat Zöld Iroda-koordi-
nátorának vezetésével, a Zöld Iroda-csapat 
aktív közreműködésével és minden munka-
társ bevonásával. Ennek célja, hogy a vállalat 
irodai működésének környezet- és ember-
barát szempontú átalakításával Zöld Irodává 
váljon. A Zöld Iroda Program során a KÖVET 
szakértői folyamatosan együttműködnek a 
szervezet Zöld Iroda-csapatával az üteme-
zés szerinti lépések megvalósításában. Vála-
szolnak a felmerülő kérdésekre, és segítenek 
leküzdeni az esetleges nehézségeket.

5. A program felülvizsgálata

Az akcióprogram bemutatása után fél-egy 
évvel javasoljuk a Zöld Iroda Program felül-
vizsgálatát. A KÖVET szakértőinek bevoná-
sával, valamint a munkacsoport tagjainak 
részvételével történik az iroda monitoring-
bejárása, a program felülvizsgálata és az 
eredmények közös értékelése. Szükség 
esetén szintén ekkor történik a módosítá-
sok egyeztetése és újabb program indítása, 
ütemezése.
Egy-két éve működő, „bejáratott” Zöld Iroda 
Program esetén lehetőség van arra, hogy a 
szervezet Zöld Iroda Minősített Munkahellyé 
váljon. 

Zöld Iroda minősítés

A Zöld Iroda minősítés kritériumai:
∫ A Zöld Irodát üzemeltető szervezetnek 

méretétől függően rendelkeznie kell leg-
alább egy Zöld Iroda-koordinátorral, aki fe-
lelős a környezet- és emberbarát működés 
megvalósulásáért, annak fenntartásáért 
és folyamatos fejlődéséért.

∫ A szervezetnek meg kell fogalmaznia az 
iroda üzemeltetési politikáját, és gondos-
kodnia kell arról, hogy azt minden irodai 
munkatárs ismerje, és feladatait annak 
szellemében végezze.

∫ A szervezetnek évente felül kell vizsgálnia 
a működését, célokat kell kitűznie határ-
időkkel, felelősökkel a fejlődés érdekében, 
valamint meg kell vizsgálnia az előző célok 
teljesülését.

∫ A Zöld Iroda tanúsítványt kétévente meg 
kell újíttatni a KÖVET-tel, amihez egy átfo-
gó audit szükséges. Az auditon, akárcsak a 

tanúsítvány első megszerzésekor, a KÖVET 
szakértői vizsgálják az iroda erőforrás-
gazdálkodását, az irodai zöld beszerzést, 
a dolgozók egészségmegőrzésére tett in-
tézkedéseket, az iroda kibocsátásait és a 
munkatársak környezettudatosságát.

∫ A Zöld Iroda üzemeltetéséhez elengedhe-
tetlen a munkatársak képzése, tudatossá-
guk mélyítése.

∫ A szervezetnek, éves eredményeiről és cél-
jairól, rövid kérdőíves formában elektroni-
kusan jelentést kell tennie a KÖVET-nek. 

A Zöld Iroda minősítés folyamata:

1. Önértékelő teszt
A minősítés előfeltétele az „Ellenőrző lista”
elnevezésű önértékelő teszt elektronikus 
kitöltése. A lista mindazokról a területek-
ről képet ad, amelyek a környezetbarát 
irodai működés szempontjából fontosak, 
illetve arra hatást gyakorolnak. 

2. Helyszíni audit
A helyszíni bejárása során a KÖVET Zöld 
Iroda-szakértői ellenőrzik az önértékelő 
tesztben foglaltak hitelességét, az iroda 
erőforrás-gazdálkodását, zöld beszer-
zését, a dolgozók egészségének meg-
őrzésére tett intézkedéseket, az iroda 
kibocsátásait és a munkatársak környe-
zettudatosságát.

3. Értékelés a szakértők véleménye alapján
Megfelelés: a minősítés folyamata során 
a szakértők megfelelőnek találják az iroda 
működését.
Nem megfelelés:
1-es típusú nem megfelelés: a minősítő 
folyamat során a szakértők kisebb kizáró 
hibát észlelnek. Amennyiben a szervezet 
egy hónapon belül vállalja a hiányosság 
pótlását, felülvizsgálat kérhető.

2-es típusú nem megfelelés: a minősítő 
folyamat során szakértőink egy területet 
érintően apró hiányosságokat találnak. 
Pótdíj ellenében az adott területre fél éven 
belül pótaudit kérhető.
3-as típusú nem megfelelés: a szakértők 
véleménye szerint az adott iroda a minő-
sítési folyamat során egyértelműen nem 
bizonyult megfelelőnek.

4. Tanúsítvány kibocsátása, logóhasználati 
jog megadása, bejegyzés
A minősítést megszerző irodának joga 
van a Zöld Iroda Minősített Munkahely logó 
használatára, megszerzi a KÖVET által ki-
állított tanúsítványt, valamint bejegyzik a 
hazai minősített Zöld Irodák közé.

5. Felülvizsgálat és jelentés
A minősítést megszerző iroda évente kö-
teles dokumentált, önálló belső felülvizs-
gálatot tartani, amelyet a KÖVET szakértői 
ellenőrizhetnek. A minősített iroda évente 
összefoglaló jelentés küld a KÖVET-nek 
az elmúlt év céljainak teljesüléséről és a 
következő év új céljairól. A jelentés bir-
tokában a KÖVET elfogadó levelet állít ki, 
amelynek birtokában az adott szervezet a 
tanúsítvány használatára a második évben 
is jogot szerez.

6. Megújító audit 
Két év elteltével a minősített irodának 
megújító auditot kell elvégeztetnie a véd-
jegy és a tanúsítvány megtartásához. 

Legyen az Ön szervezete a következő Zöld 
Iroda Minősített Munkahely!

További információ: 
Herner Katalin
Igazgatóhelyettes
herner.katalin@kovet.hu

ZÖLD IRODA MINŐSÍTETT MUNKAHELYEK MAGYARORSZÁGON 
2016 MÁRCIUSÁBAN: 

 ∫ Tetra Pak Csomagolóanyag Zrt., Budaörs, 2017. szeptemberig 
tanúsított Zöld Iroda Munkahely

 ∫ BAT Pécsi Dohánygyár Kft., budapesti telephelye, 2018. januárig 
tanúsított Zöld Iroda Munkahely

 ∫ Kinnarps Hungary Kft., Budapest, 2017. szeptemberig tanúsí-
tott Zöld Iroda Konferenciaközpont


