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Munkahelyi EnergiaKözösségek 
A GreenDependent Intézet tippjei 

Általános irányelvek 

 Szervezzünk bolhapiacot vagy csereberét az 

irodában. Így új gazdára találhatnak a használaton kívüli 

vagy feleslegessé vált eszközök. 

 Készítsünk posztereket a kollégákkal energiaspórolás 

témában, és helyezzük ki őket szerte az épületben. 

 Szervezzünk műhelymunkát arról, hogyan szerelhetők 

meg az egyszerű irodai eszközök, miként használhatók újra 

az elromlott, szükségtelenné vált irodaszerek, és hogyan 

lehet klímabarát módon használni az irodai berendezéseket. 

 Mint önkéntes tartsunk előadást az 

energiamegtakarításról, klímaváltozásról a különböző irodai 

eseményeken. 

 A régi irodai eszközöket és bútorokat ajánljuk fel 

jótékony célra. 

 A rendezvénytermet ingyen felajánlhatjuk 

energiamegtakarítással, klímaváltozással vagy 

fenntarthatósággal kapcsolatos események helyszínéül. 

19. TIPP 

 
JÓTÉKONYSÁG, 

ÖNKÉNTESSÉG 
ZÖLDEN 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
munkatársai egynapos önkéntes akciót 
szerveztek novemberben, és 1,5 tonna 
szemetet szedtek össze ennek 
keretében a Kőbányai erdőben! 
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Jótékonyság és önkéntesség zölden 
A legelső, zöld csapatépítésről szóló tipp tartalmaz néhány ötletet az önkénteskedésre 
vonatkozólag is, de ott még a fókusz a Munkahelyi EnergiaKözösségek beindításán volt. Ez a 
tipp azonban már a tágabb értelemben vett munkahelyi kollektíva bevonását célozza meg, és 
így a tevékenységi lehetőségek egy szélesebb körét öleli fel. 

Íme, hogyan lehet jótékonykodni, önkénteskedni és egyben csapatot is építeni, ráadásul úgy, 
hogy közben az energiatakarékosságot is előmozdítjuk: 

 Szervezzünk bolhapiacot vagy csereberét az irodában. 
Gyakran előfordul, hogy az irodaszerek nem megfelelően vannak 
elosztva a kollégák között: van, akinek két tűzőgép, sosem 
használt lyukasztó lapul a fiókban, ami másnak akár jól jönne. 
Csereberével ez orvosolható, és így kevesebb új eszköz és 
irodaszer beszerzésére lesz szükség. A kevesebb vásárlás pedig 

közvetett módon kevesebb energiafogyasztást jelent. 
Szobanövényekkel is üzletelhetünk, sőt szervezhetünk olyan 
napot, amikor bevisszük az irodába az otthon feleslegessé vált 
tárgyainkat, hogy azok új tulajdonosra találjanak. Így még 
jelentősebb környezeti hatást érhetünk el. 

 A bolhapiachoz kapcsolódóan − vagy akár attól függetlenül is − rendezhetünk vásárt 
házi készítésű süteményekből a kollégák számára. A befolyt összeget pedig asztali 
lámpák vagy egyéb, energiatakarékosságot elősegítő eszközök, berendezések 
beszerzésére fordíthatjuk, vagy vásárolhatunk facsemetéket, melyeket aztán az 
irodaépület körül közösen elültetünk. A bevétellel akár egy számunkra fontos, 
éghajlatváltozás mértékét csökkentő ügyet is támogathatunk. 

 Legyünk kreatívak: készítsünk posztereket a kollégákkal energiaspórolás témában. 
Feldolgozhatunk egy érdekes adatot, vagy lehet csak egy kép, figyelmeztetés, bármi, ami 
szerintünk felkeltheti a kollégák figyelmét. Rakjuk is ki őket a falakra szerte az épületben! 

 Legyünk még kreatívabbak: szervezzünk műhelymunkát arról, hogyan szerelhetjük 
meg az egyszerűbb irodai eszközöket, miként használhatunk újra  alakíthatunk át más 
célra elromlott vagy feleslegessé vált irodaszereket (ötletekért pillantsunk rá a 14. tipp 
“Tippek haladóknak” és “További olvasnivalók és ötletek” részeire), vagy hogyan 
használhatjuk klímabarát módon az elektronikus irodai berendezéseket. Keressünk olyan 
vállalkozó kedvű kollégát, akihez a fentiekkel kapcsolatban tanácsért lehet fordulni. 

 Mint önkéntes tartsunk előadást az energiamegtakarításról, klímaváltozásról a 
különböző hivatali eseményeken. 

 Rendezzünk kerékpáros/ rolleres/ görkorcsolyás versenyt az épület körül, hogy ezzel is 
népszerűsítsük a munkába járás szén-dioxid-kibocsátással nem járó lehetőségeit. 
Keressünk olyan kollégát, aki tud biciklit szerelni, és így kisebb javítási munkákat 
végezhetne vagy javítási tippeket adhatna a rendezvény alatt. 

 Kiszolgált irodai berendezéseinket (beleértve az elavult, de még használható 

elektronikus eszközöket, pl. számítógép, nyomtató) és régi bútorainkat ajánljuk fel 

jótékony célokra. 

https://sporolunk.org/images/partner/GDI-files/tippek/SW_1-energiamegtakaritasi-tipp_20160301.pdf
https://sporolunk.org/images/partner/GDI-files/tippek/SW_14_energiamegtakaritasi-tipp_irodaszerek_20160916.pdf
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Tippek haladóknak 

A rendezvénytermünket/irodánkat ingyen felajánlhat-
juk energiamegtakarítással, klímaváltozással, vagy 
fenntarthatósággal kapcsolatos inspiráló események 
helyszínéül. Ezáltal az iroda egyrészt hozzájárul, hogy 
fontos környezeti kérdésekről essen szó, másrészt házon 
belül érnek el a kollégákhoz ezek az eszmék, akik így 

nagyobb ösztönzést érezhetnek arra, hogy részt vegyenek az 
eseményen. Ennek köszönhetően további 
energiamegtakarítást érhetünk el az épületen belül. 

Ha az épület körül akad némi szabad terület, közösségi kertet is létrehozhatunk, és néhány 
lelkes kolléga tagjává válhat a kertet gondozó közösségnek. 

Amit még megtehetünk... 

A liftek használatának mellőzését azzal is segíthetjük, ha minden emeleten kihelyezünk egy kis 
pénzgyűjtő dobozt a liftajtó mellé. A sportos kollégák önként vállalhatják, hogy minden 
egyes lifthasználatkor bedobnak egy kis aprót. Az év végéig befolyt összeget az épület 
energiahatékonyságának növelésére vagy valamilyen jótékony célra lehetne fordítani. 
Kezdeményezzünk szavazást arról, mely szervezetnek és tevékenységnek szánjuk az összeget, 
esetleg vonjunk be néhány kollégát az adott szervezet munkájába. 

További olvasnivalók és ötletek: 

Spórolunk@kiloWattal Kézikönyv EnergiaKözösségek számára, 4. és 8. fejezet 

Használt tárgyak (pl. irodai berendezések, bútorok) felajánlása 

Források: 

http://www.teambuilding-unlimited.com/green.html 

http://www.greenofficevu.nl/room-4-green-ideas/ 

For pictures:http://i43.tinypic.com/zjaufr.jpg; http://www.morethangreen.es/wp-
content/uploads/2013/07/thomas-lechner-on-environmental-sustainability-1-more-than-green-
summer-course-650x360.jpg 
 

https://sporolunk.org/images/partner/GDI-files/SW-A4BookAW_HU_Final_web.pdf
http://www.humusz.hu/faq/hol-talalhatok-uj-gazdat-feleslegesse-valt-dolgaimnak
http://www.teambuilding-unlimited.com/green.html
http://www.greenofficevu.nl/room-4-green-ideas/
http://i43.tinypic.com/zjaufr.jpg
http://www.morethangreen.es/wp-content/uploads/2013/07/thomas-lechner-on-environmental-sustainability-1-more-than-green-summer-course-650x360.jpg
http://www.morethangreen.es/wp-content/uploads/2013/07/thomas-lechner-on-environmental-sustainability-1-more-than-green-summer-course-650x360.jpg
http://www.morethangreen.es/wp-content/uploads/2013/07/thomas-lechner-on-environmental-sustainability-1-more-than-green-summer-course-650x360.jpg

