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... a fenntarthatóság felé
Lépések... Zöld iroda

Újabb irodák léptek a zöldülés útjára
A KÖVET Egyesület vezetésével az Európai Zöld Iroda (EGO) Program 

keretében hat ország irodái mérik össze teljesítményüket a 2013-as Zöld 
Iroda Versenyben. A féléves folyamathoz kapcsolódóan a KÖVET immár 

hatodik alkalommal szervezi meg a hazai erőpróbát.

Harmadik évéhez érkezett az Európai Unió Le-
onardo da Vinci programja által támogatott 
EGO Program (Network for Green Office 
Standardization in the EU). A KÖVET és a part-
nerek célja egy egységes európai tréning-
anyag és sztenderdek kidolgozása, amelyek 
segítségével a vállalatok és intézmények zöld 
szempontok szerint formálhatják irodai mű-
ködésüket. A program kiemelt figyelmet for-
dít az egészséges munkavégzésre és a mun-
katársak „jóllétére”, emellett pedig lehetővé te-
szi, hogy a szervezetek évről évre javíthassák 
irodai működésük környezeti teljesítményét.

A KÖVET 15 éves tapasztalataira alapoz-
va az elmúlt két év folyamán a partnerség 
különböző eszközöket és oktatóanyagokat 
fejlesztett ki. Ezek segítségével a program-
ban résztvevő irodák a nemzeti és az euró-
pai szintű verseny keretében alakítják ki 
zöld irodai működésüket, és mérik össze 

teljesítményüket. A kizárólag irodai tevé-
kenységet végző szervezetek mellett ter-
melő vállalatok is részt vesznek a tanulási 
folyamatban, hiszen náluk lényeges fenn-
tarthatósági célkitűzés lehet a főtevékeny-
ség mellett az irodai munka zöldítése is.

A hazai verseny keretében kétnapos tré-
ningen vettek részt az indulók, amely a zöld 
irodai működést mint strukturált, környezeti 
szempontú fej-
lesztési folyama-
tot mutatta be a 
PDCA (plan-do-
check-act) rend-
szer keretébe 
helyezve. A kép-
zés két napja 
alatt a résztve-
vők rövid szekci-
ók keretében ül-

tették át az elméleti tudást a gyakorlatba, 
majd ezek elemzésével közösen találták meg 
a lehetséges fejlesztési pontokat. Belekóstol-
hattak továbbá a Zöld Iroda-csapat megszer-
vezésébe, a munkatársak bevonásába és mo-
tiválásába, a zöld kommunikáció kihívásaiba, 
a megtakarítási lehetőségekbe, valamint az 
irodai ökológiai lábnyom kiszámításába is. A 
képzés az interaktivitáson és a tapasztalati ta-

nuláson alapult, ahol a 
résztvevők megismerték 
a zöld irodai működés 
megvalósításának teljes 
folyamatát, betekinthet-
tek egy korábbi Zöld Iro-
da-díjazott jó gyakorlatai-
ba, valamint ízelítőt kap-
tak a zöld irodaházak által 
nyújtott előnyökből is. A 
tananyagból sikeres vizs-
gát tett résztvevő véle-
ménye jól szemlélteti a 
folyamat fontosságát:

„Az eredménytől füg-
getlenül nagyon-nagyon 
hasznos volt a Zöld Iroda 

kiépítés folyamatát így rövid idő alatt, kicsiben 
végigcsinálni, nagyon jól összeállt a kép!”

A versenyzők az ökotérképezés módsze-
rével, az irodai ökolábnyom-kalkulátor kitöl-
tésével, valamint az ellenőrző lista és környe-
zeti „időjárás-jelentés” segítségével mérik fel 
irodájuk kiindulási állapotát és a fejlesztésre 
szoruló területeket. A felmérés eredménye-
ként minden iroda elkészíti saját akcióprog-
ramját és kommunikációs tervét, amelyek 
egyfajta vezérfonalként támogatják a zöld 
fejlesztések és programok megvalósulását. A 
versenyzők négy hónapig haladnak a zöldü-
lés útján, majd a KÖVET szakértők helyszíni 
audit keretében vizsgálják meg az elért ered-
ményeket és a jövőbeni célkitűzéseket.

A 2013-as Zöld Iroda Verseny május 30-án 
zárul, amikor díjátadóval, egész napos kiállí-
tással és workshopokkal várják a látogatókat 
a Zöld Iroda Napon. További részletekért lá-
togasson el a www.zoldiroda.hu oldalra!

Halmavánszki Rita / KÖVET

A 2013-as Zöld Iroda Verseny résztvevői:

•	 Budapest Bank Zrt.
•	 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkor-

mányzata Polgármesteri Hivatal
•	 Contitech Rubber Industrial Kft.
•	 Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.
•	 Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.
•	 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
•	 Portus Buda Group Zrt.
•	 Process Solutions Kft.
•	 SAP Hungary Kft.
•	 SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
•	 STRABAG Property and Facility Services Zrt.
•	 Tchibo Budapest Kft.
•	 TXM Olaj- és Gázkutató Kft.
•	 Unilever Magyarország Kft.

Az EGO program partnerei:


