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KÖVET-hírek

Eredeti ötleteket díjaztak a Zöld Iroda Napon
Minősített, legzöldebb és legtöbbet zöldült irodák színesítették a 2013-as Zöld Iroda Napot a Kinnarps-házban. 

A jó hangulatú rendezvény egyben szakmai fórum és kiállítás is volt, ahol a látogatók megismerték a környezet- 
és emberbarát irodai működés alapjait, majd felfrissültek az irodai masszázs és egy csésze fair trade kávé vagy 

gyümölcslé hatására, hazaindulás előtt pedig energiát termeltek a bringaerőmű megtekerésével.

Tizenöt évvel ezelőtt a Zöld Iroda Program 
kidolgozásakor a KÖVET szakértőinek célja 
az volt, hogy felhívják a fi gyelmet az irodai 
szolgáltató szektor és az egyre szaporodó iro-
daépületek környezetterhelésére. A program 
nem az épületre vagy az infrastruktúrára kon-
centrál (természetesen nem tudja megkerülni 
azokat), hanem az irodai munkavégzésre és a 
munkatársak viselkedésére. Célja a fenntart-
ható működés feltételrendszerének kidolgo-
zása, az üzemeltetési költségek optimalizá-
lása, a szervezet működéséből fakadó káros 
környezeti hatások csökkentése, valamint a 
munkatársak környezettudatosságának nö-
velése, zöld csapat kialakítása. Mára az irodai 
munkavégzés során egyfajta trend a zöldülés, 
megkerülhetetlen a téma, és szerencsére már 
senkinek nem kell elmagyarázni, mi az a fenn-
tarthatóság és miért hasznos a zöld iroda. Az 
energia- és víztakarékosság, a környezetbarát 
papír használata, a szelektív hulladékgyűjtés 
mindennapi fogalommá, számos irodában 
alapvető elvárássá vált, mégis akadnak továb-
bi fejlesztési lehetőségek.

A KÖVET Zöld Iroda Programja az alábbi terüle-

teket érinti:

• Zöld Iroda-menedzsment és -kommunikáció

• Az irodaépület

• Irodai zöld beszerzés

• Beltéri levegőminőség

• Bútorok, berendezések és ergonómia

• Papírfelhasználás

• Irodaszerek

• Informatikai és irodatechnikai eszközök

• Energiafelhasználás

• Vízfelhasználás

• Takarítás

• Utazás és közlekedés

• Étkezés az irodában

• Rendezvények és tárgyalások

• Hulladékkezelés

• Egészség és biztonság az irodai munkavégzés során

• Társadalmi felelősségvállalás

A 2013-as Zöld Iroda 
Versenyben részt 
vevő vállalatoknak 
és intézményeknek 

hat hónapjuk volt arra, hogy környezet- és 
emberbarát szempontok szerint alakítsák 
át irodájuk működését, növeljék a munka-
társak környezettudatosságát, példát mu-
tassanak partnereiknek, beszállítóiknak. A 
résztvevők a KÖVET által kidolgozott Zöld 
Iroda-szempontrendszer alapján értékelték 
irodájukat, amelyet a szakértők helyszíni 
auditon ellenőriztek. A zsűri elnöke, Herner 
Katalin, a KÖVET környezetvédelmi szak-
értője elmondta, hogy a versengő irodai 
csapatok idén túlléptek a szokásos rutin-
megoldásokon és számos eredeti ötlettel 
rukkoltak elő. Volt olyan szervezet, amely 
zöld paparazzi kommandót hirdetett, ahol 

a munkatársak a jó gyakorlatokról küldhet-
tek be fényképeket. Mások „Ne nyomtass 
napot!” szerveztek, üzletkötőiket oktatták 
a környezettudatos vezetés fortélyaira, 
vagy éppen „kukavizitek” során ellenőriz-
ték, hogy jól működik-e az irodai szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer. Olyan versenyző 
is akadt, aki „Ki tud többet fogyni?” kam-
pányt hirdetett munkatársai körében a 
Zöld Iroda Verseny során.

A győzteseknek dr. Biczó Imre, a 
Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazga-
tója, a rendezvény fővédnöke adta át a 
jól megérdemelt elismeréseket a VI. Zöld 
Iroda Napon. Idén először a hazai díja-

2013 Zöld Irodái

• 2013 Legzöldebb Irodája nonprofi t szervezet/intézmény kategóriában: Budapest 
Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal

• 2013 Legtöbbet Zöldült Irodája kis iroda kategóriában: Tchibo Budapest Kft.
• 2013 Legtöbbet Zöldült Irodája közepes és nagy iroda kategóriában: 

Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.
• 2013 Legzöldebb Irodája közepes és nagy iroda kategóriában: Unilever Magyarország Kft.
• Legnagyobb Hatású Zöld Iroda Kampány: Budapest Bank Zrt.

A díjazottak számára ajándékot ajánlott fel a Cityplant Növénydekoráció Kft.; az IMG 
Solution Kft., a SoyPrint biotonerek forgalmazója; az INEST Nonprofi t Kft.; a Kántor 
Tisztástechnika Bt., a HA-RA termékek forgalmazója; a Malagrow Kft. és a Zöld újság.
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A legzöldebb irodák védjegye: Zöld Iroda Minősítés

A KÖVET Magyar-
orszá gon egyedülál-
ló módon, független 
szakértőként biztosít 
lehetőséget a Zöld 
Iroda Minősített 
Munkahely tanúsít-
vány használatára a 
legzöldebben műkö-

dő irodák számára. A Zöld Iroda Minősítő 
Rendszer irodai tevékenységre alkalmaz-
ható környezetközpontú irányítási rend-
szer, amely lehetővé teszi, hogy az anyag- 
és energiatakarékosság, a fenntartható 
működés szisztematikusan és ellenőrzött 
keretek között valósuljon meg az irodai 
munkavégzés minden szegmensében. A 
klasszikus értelemben vett irányítási rend-
szerekhez képest azt a többletet nyújtja, 
hogy a szervezet minden munkatársa tud 
azonosulni a benne foglaltakkal, értelmez-
ni tudja a környezeti felelősség kérdését a 
saját munka- és hatáskörére vonatkozóan, 
sőt a rendszer kialakítása ezt meg is köve-
teli. A programban részt vevők szembe-
sülnek az egyéni és a szervezeti fogyasztói 
döntések súlyával, az irodában megismert 
környezetbarát megoldásokat és alterna-

tívákat pedig kiterjeszthetik saját háztar-
tásukra, magánéletükre, így alakul át az új 
„feladat” mindennapi rutinná.

A Tetra Pak Magyarország a június 5-i ren-
dezvényen vette át a Zöld Iroda Minősített 
Munkahely tanúsítványát. A cég a Kinnarps 
Hungary Kft. és a MARS Magyarország 
Értékesítő Bt. után a harmadik olyan válla-
lat, amely sikeresen teljesíti a rendszer szi-
gorú követelményeit és ezeknek megfele-
lően szabályozza irodai működését.

„Hat hónap alatt számos változtatást 
hajtottunk végre: korábbi takarítószereinket 
környezetbarát termékekkel helyettesítet-
tük, minden világítótestet energiatakaré-
kosra cseréltünk, bevezettük az újrahasz-
nosított papírt az irodában, a nyomtatókat 
pedig kétoldalas és gazdaságos nyomtatás-
ra állítottuk át” – mondta el Molnár Zita, a 
Tetra Pak kommunikációs vezetője.

Újszerű kezdeményezés volt, hogy 
elindították a csapvizet használó víz-
automaták beszerzését, amelyek forró és 
szénsavas víz előállítására is alkalmasak 
– ezzel mind a vízforralókat, mind a pa-
lackozott vizet kiiktatták. A szelektív hulla-
dékgyűjtés már korábban is gyakorlat volt, 
erre belső kommunikációval hívták fel újra 

a fi gyelmet. Az „egy ember – egy virág” elv 
alapján megnövelték a növények számát 
az irodákban, a gyárban üzemelő kantin 
pedig saját kis fűszerkertet alakított ki, az 
innen származó friss fűszernövényekkel 
ízesítik a helyben készülő ételeket.

A bevezetett intézkedések eredmé-
nyeképp a tisztítószer-használat 12%-kal, 
a papírfelhasználás egyharmadával csök-
kent, csak az új vízautomaták bevezeté-
sével pedig majdnem félmillió forintot ta-
karítanak meg évente a palackozott vizek 
költségéhez képest.

zottak továbbjutnak 
a KÖVET Egyesület 
által koordinált EGO 
(European Green 
Offi  ce, Network for 
Green Offi  ce Standardization) projekt kere-
tein belül megrendezett Európai Zöld Iroda 
Versenyre, ahol hat ország zöld irodái mé-
rik össze teljesítményüket. Az ünnepélyes 
díjátadó november 22-én lesz Brüsszelben, 
ahol a Helka Julkunen, a WWF Zöld Iroda 
program igazgatója által vezetett zsűrit 
legjobban meggyőző irodák kapják meg az 
őket megillető díjakat.
A KÖVET idén hatodszor rendezte meg a 
Zöld Iroda Napot, amely kiállítás, szakmai 

fórum és egyben díj-
átadó is volt. A díjazott 
szervezetek a délutáni 
kerekasztal-beszélge-
tés során számoltak 
be arról, mi mindent 
tettek a környezet- és 
emberbarát iroda kialakításáért. A rendez-
vényen 25 kiállító mutatkozott be az iroda 
zöldítéséhez kapcsolható termékével vagy 
szolgáltatásával. A látogatók szakmai elő-
adásokat hallottak, többek között a környe-
zetbarát irodai dokumentumkezelésről, a 
nyomtatás optimalizálásáról, a környezet-
barát tisztítószerekről és takarítási módok-
ról, a hulladékkezelési lehetőségekről és az 

ökocímkékről. A résztvevők az elme frissí-
tése mellett kipróbálták a népszerű irodai 
masszázst, bioitalokat kóstoltak, energiát 
termeltek a bringaerőművel, majd felfris-
sültek egy csésze fair trade kávéval vagy 
teával.

Irodája zöldítéséhez Ön is meríthet új 
ötleteket a www.zoldiroda.hu és a www.
eugreenoffi  ce.eu oldalról, barangolhat a 
Virtuális Zöld Irodaházban, felmérheti és 
számszerűsítheti környezeti teljesítményét 
az Ellenőrző Lista és az Irodai Ökolábnyom-
kalkulátor segítségével, elolvashatja az 
Európai Zöld Iroda Kézikönyvet, vagy szemé-
lyes konzultációt kérhet a KÖVET szakértőitől.

Halmavánszki Rita / KÖVET
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