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Hogy is hihette volna ezt bárki, hiszen mindenki meg volt 
győződve arról, hogy a nyugati országok, azok amelyek 
nagyon komolyan gondolják a fenntarthatóságot, ezért a 
győztesek is onnan kerülnek majd ki. A valóság azonban 
rácáfolt erre a vélekedésre: az öt díjból négyet ugyanis 
magyar vállalat hozott haza, továbbá, a „Nagy iroda” kate-
góriában nem egy, hanem két (magyar) céget díjaztak, 
kimagasló eredményeik elismeréseként.

Emlékszem, amikor a zsűrizés végére értünk, az egyik partne-
rünk, aki összegezte a zsűri által adott pontokat, jelezte: van 
egy kis gond. Hirtelen azt hittem, hogy a zsűri vagy nem tudott 
egyetlen kategóriában sem döntést hozni, vagy az összes 
válasz eltűnt a szerverről. A gond azonban más volt: a 90%-os 
magyar győzelem. Ha az ember egy nemzetközi projektet vezet, 
fontos, hogy objektívan kezelje a helyzeteket. De itt egy picit 
megtörtem. Értem én, hogy fontos a diverzitás, de egy teljesen 
független zsűri objektív döntését nem lehet kétségbe vonni. 
Vajon mi kellett ahhoz, hogy szinte az összes kategóriában a 
magyarok nyerjenek? Egyrészről a KÖVET 16 éves munkássága: 
hat zöld iroda verseny, több száz iroda zöldítése, több ezer 
irodai alkalmazottal és több százezer négyzetméternyi irodai 
területtel, számos szakértői munka és a folyamatos fejlesztés 
alatt álló oktatóanyagok, zöld iroda eszközök.

Másrészről, hinni kell az ügyben. A versenyben indult cégek vala-
mennyien hittek abban, hogy lehet másképpen csinálni. Lehet 
egy irodát úgy működtetni, használni, hogy annak környezeti 
terhelése töredéke legyen egy átlagos iroda terhelésének. És 
lehet mindezt úgy végigvinni, hogy közben a dolgozók komfort-
érzete nem csökken, hanem éppenséggel nő. A projekt fő célja 
az volt, hogy megtaláljuk azokat az elkötelezett embereket, akik 
szakértői segítséggel képesek egy ember- és környezetbarát 
iroda kialakítására. Ezért alakult meg az Európai Zöld Iroda 
Hálózat, és ezért dolgozunk mi is.

Jóllehet a projekt 2013 decemberében véget ért, mi tovább 
keressük a lehetőségeket és fejlesztjük az eszközöket, hogy 
a jövőben még praktikusabb zöld megoldásokat adhassunk 
azok kezébe, akiknek fontos, hogy milyen irodai környezetben 
töltik el mindennapjaik jelentős részét.  

Amikor a KÖVET Egyesület 2010-ben 
összeállította az Európai Zöld Iroda 
Hálózat projektet, még senki sem gon-
dolta, hogy az annak keretében megren-
dezendő Európai Zöld Iroda Versenyben 
a magyar cégek fogják elvinni a pálmát.

Az Európai Zöld Iroda Versenyt az Európai Zöld Iroda Hálózat 
koordinálta, amelybe hat ország (Belgium, Bulgária, Észtország, 
Magyarország, Románia és Szlovénia) 83 szervezete kapcso-
lódott be. A versengő irodákat a Hálózat nemzeti partnerei 
készítették fel, tréninget szerveztek számukra és mentorállták 
őket. Az irodák pályázati anyagát nemzetközi bíráló bizott-
ság zsűrizte, melynek tagjai voltak: Helka Julkunen, a fi nn 
WWF zöld iroda szakértője; Claudia Koll, a Német Szövetségi 
Környezetvédelmi Minisztérium munkatársa; Maria Passalaqua, 
a spanyol EMAS Club Barcelona vezetője és Tomas Ekström, 
a Kinnarps környezetvédelmi igazgatója.

AZ EURÓPAI ZÖLD IRODA VERSENY GYŐZTESEI

Nagy iroda kategória
SAP Hungary Kft., Unilever Magyarország Kft.

Közepes iroda kategória
Tetra Pak Hungária Zrt.

Kis iroda kategória
Tchibo Budapest Kft.

Mikroiroda kategória
RUSE Kereskedelmi és Ipar Kamara, Bulgária

Közintézmény kategória
Budapest Főváros XI. kerület, Újbuda Önkormányzata

Kommunikációs különdíjban részesült a brüsszeli Mundo B - 
Sustainable House és a Mundo-Namur - Green Property. A Legjobb 
menedzsment rendszer különdíjat az Aerodrom Ljubljana vehette 
át. A Legjobb zöld beszerzés különdíjat az Oxfam belga irodája 
nyerte el. A Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi irodája 

kiemelkedő teljesítményéért kapott diplomát.


