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2017. március 1. napjától 



Akcióterv készítése 

Helyszíne Szempontok 

• Illeszkedjenek az épület adottságaihoz 

• Költség-, és energiatakarékos legyen 

• Aktualitások figyelembe vétele (ünnepek, 

évszakok) 

• Igazodjanak a dolgozó időbeosztásához 

(ügyfélfogadás, szabadságok) 

• Vegye figyelembe a dolgozók érdeklődését 

 



Március 
2016 

Ismerkedés a verseny 
céljaival  

és 

Egymással (képzés) 

2017 

Elkezdtük a fenntartható akcióterv 
megvalósítását 

• Megemlékezés Víz Világnapjáról 

• Figyelem felhívás a Föld Órájára  

           (Hírlevél) 

 



Április 
2016 

• Az épület dolgozóinak tájékoztatása 

(takarítónők, portások) 

• Helyzetfelmérés 

• Alapállapot kérdőív kitöltésére 

buzdítás 

 

 

 

2017 

• Magyar Költészet Napjáról - és a 
Föld Napjáról való megemlékezés 

• Gyaloglásra, kerékpározásra 
buzdító hírlevél 

• „Sok Színűség” Napjára való 
felhívás 



Május 
2016 

Párásítás „párásítókkal”, 

avagy növényt minden 

felületre 

 

2017 

• Virágültetés-párásítás 

• Hűtőszekrények szemléje, 
leolvasztása (felkészülés a 
nagyobb igénybevételre) 

 

 



Június 

2016 

Klímaváltozás tudáspróba 

2017 

Szabadságon lévők 
szobájában az 
elektromos 
berendezések 
ellenőrzése 
(ki vannak-e 
kapcsolva) 



Július - Augusztus 

2016 

Pályázati kiírás az 
energiatakarékosságot 
népszerűsítő alkotások 
készítésére 

 

2017 

Energia „kommandó” folytatása 



Szeptember 
2016 

Szoba átrendezés a 
természetes energia 
hatékonyabb felhasználása 
jegyében 

 

2017 

• Felhívással kapcsolódás az 
Autómentes – Naphoz 

• Természetes fény 
kihasználására buzdítás – 
szoba átrendezés 



Október 

2016 

Bolhapiac – Sütemény 
verseny 

 

2017 

Bolhapiac őszi 
nagytakarításhoz 

kapcsolódóan 



November 
2016 

Kézműves foglalkozás az 

újrahasznosítás jegyében 

 

2017 

Dekorációk, ajándékok 
újrahasznosított anyagokból 



December 

2016 

Mikulás várás, és adventi 
készülődés 

2017 

Adventi teázás 
gyertyafényben 



Január 

2017 

Film klub 

2018 

• Villany 

„kommandó”  

 

 

• Saját naptár 
készítése 
újrahaszno-
sítással 



Február 

2017 2018 

Villany „kommandó” 
• Valentin- napi 

üdvözletek készítése 

• Bio ételkóstoló és 
köszönő ajándékok 
átadása 

 

 



Állandó „feladatok” 

Verseny ideje alatt 
 

Takarékossági tippek 
továbbítása 

 

 

 

Programokhoz kapcsolódó 
hírlevelek megírása, küldése 

 

Hulladékgazdálkodás 2016. 
decemberétől 

 

2017. március 1-től 

Energia megtakarítási vagy „zöld” 
élet tippek, továbbá bio-, vagy 
szezonális ételreceptek 
összeállítása, küldése 

 

Programokhoz kapcsolódó 
hírlevelek megírása, küldése 

 

Hulladékgazdálkodás 

 



Hulladékgazdálkodás 
„Éhezzen a kuka, 

lakjon jól a kecskegida!” 

Micike és Bocika 

 

Amit nem komposztálunk 



Köszönjük a figyelmet! 


