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A ZÖLD KÖNYVTÁR 
 
 Napjaink átalakuló felhasználói szokásai, valamint a társadalom módosuló értékszemlélete 
változtatásra készteti mindazon (köz)intézményeket, amelyek a társadalom szolgálatában állnak. Ezek közé 
tartoznak a könyvtárak is, amelyek a sokféle funkció mellett minden korban a tudást és a szellem 
szabadságát képviselték. Ilyen értékekkel felruházva számos kötelesség és felelősség hárul rájuk, többek 
között az is, hogy a tudás- és információközvetítés mellett egyéb értékek átadóivá is váljanak. Olyan 
értékeké, amelyek képesek a társadalmi szokásokat és az emberek gondolkodásmódját pozitív irányba 
befolyásolni. 
A zöld könyvtár a könyvtáraknak azt a generációját testesíti meg, amely szem előtt tartja és fontos, alapvető 
célkitűzésként kezeli a humánökológiai, környezetvédelmi kérdéseket, nem zárva ki ezzel működéséből és 
szolgáltatásából a fenntarthatósági elveket és gyakorlatokat sem. A zöld könyvtár minőség és minősítés 
több dolgot foglal magában: intézményt, épületet, helyet, állományt, szemléletet, szolgáltatást, a felelős 
környezetvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos nevelést és képzést. 
 
 
 
 
 
MIÉRT LEGYÜNK ZÖLDEK? 
 
 A zöld, környezettudatos gondolkodás többet jelent annál, mintha trendként vagy hóbortként, illetve 
divathullámként vagy marketing eszközként jellemeznénk. Egy olyan etikai felelősség, amelyet be kell 
építeni minden olyan emberi tevékenységbe, amely részben a környezeti megterhelés enyhítését, részben a 
jelen világunk megőrzését szolgálja. Értékszemléletet és elkötelezettséget fejez ki, az emberi környezet 
megbecsülését, forrásainak az emberiség jelen szükségleteit kielégítő, de egyben a jövő generációinak 
igényeit is figyelembe vevő felhasználását. 
 
 
 
Néhány szempont, amiért érdemes zöldnek lenni: 
 
 

1) Megtakarítás 

A források tudatos, a pazarlást elkerülő felhasználása nemcsak a forrásaink hosszú távú 
megőrzését jelenti, de költséghatékonyabb megoldás is egyben, akkor is, ha a zöld beruházás 
drágább és költségesebb, mint a hagyományos megfelelője. 

 
2) Pozitív kép kialakítása 

Manapság az az intézmény esik pozitív vagy pozitívabb megítélés alá, ahol a zöld alapelvek 
érvényesülnek. Ha a könyvtár bármely formában kinyilvánítja ezeket az értékeket, az az 
elkötelezettségét mutatja, ami a pozitív imázs kialakulását/kialakítását vonja maga után. 
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3) Környezetünk befolyásolása 

A zöld értékek kinyilvánítása nemcsak az intézmény pozitív megítélését segíti elő, de egyben 
orientáló tényező is, valamint képes a felhasználók gondolkodását és cselekedetét a zöld, 
környezettudatos értékek irányába elmozdítani. 

 
4) A figyelem felkeltése 

A könyvtár zöld elkötelezettsége nemcsak az adott intézményt tünteti fel pozitívan, hanem a 
környezettudatos értékekre és azok előnyeire is felhívja a figyelmet. 

 
5) Társadalmi hasznosság 

A könyvtár értékteremtő és információmegosztó szerepét minden korban elismerték, tisztelték és 
becsülték, ami felelősséget és kötelezettséget is ró a szervezetre. A könyvtár zöld megjelenése a 
zöld értékek közvetítését jelenti, a társadalmon belül pedig hozzájárul a zöld értékek 
megképződéséhez, és a könyvtár tanító, nevelő szerepét erősíti. 

 
 

 

 

 

A ZÖLD KÖNYVTÁRI AJÁNLÁS CÉLJA 
 
 Napjaink közintézményi megújulása jó lehetőséget teremt arra, hogy közgyűjteményeink a jövő 
kihívásának megfelelően a rendelkezésre álló forrásokkal hatékonyan bánó, energetikai szempontból 
takarékosan működő zöld intézményekké váljanak. A jelen ajánlás célja, egyrészt, hogy feltárja azokat a 
szempontokat, hogyan válhat egy könyvtár környezetbarát intézménnyé, másrészt, hogy azonosítsa a 
könyvtár már meglévő zöld potenciáljait, illetve további lépésekre ösztönözzön. Célunk, hogy támpontot és 
keretrendszert nyújtson a könyvtáraknak a környezetünk megóvása érdekében tehető mindennapi 
gyakorlatok és egyes feladatok megtételére, és ösztönözze a könyvtárosi szakmát arra, miként lehet a 
könyvtárakat a fenntarthatóság és a zöld szemlélet alapelveit figyelembe véve környezetbarátabbá tenni.  
A környezetbarát kifejezés elsősorban a tiszta és takarékos megoldásokat foglalja magában. A tiszta azokat 
az alkalmazásokat jelenti, amelyeknek a károsanyag-kibocsátása alacsony, nem vagy csak kismértékű 
mérgező anyagot használ, az életciklusa végén pedig csekély mértékű környezeti megterhelést okoz. A 
takarékos megoldásokat az alacsony energiafogyasztás, valamint a nem megújuló természeti erőforrások 
minimális felhasználása, illetve a megújuló erőforrások előnyben részesítése jelenti. 

Az EKSZ könyvtárai különbözőek! Eltérőek az adottságok és mások a lehetőségek is, ami azt vonja 
maga után, hogy az ajánlásban vázolt összes szempontrendszer nem feltétlenül válik megfeleltethetővé 
minden EKSZ könyvtárban. Sok múlik azonban a fenntartó és a vezetőség, valamint az 
alkalmazottak/munkatársak és a felhasználók elkötelezettségén! 
Egy új épület környezetvédelmi szempontoknak megfelelő megtervezése és kivitelezése, illetve egy már 
meglévő épületnek ugyanezen szempontok szerinti átalakítása vagy felújítása leginkább az építtető 
beruházó vagy fenntartó fenntarthatósági szemléletén és belátásán múlik. A mindennapi működésben és 
szolgáltatásban, egyszersmind szemléletformálásban megnyilvánuló zöld, környezettudatos gondolkodás 
viszont a könyvtárosok és könyvtárhasználók szintjére utalja a döntéseket, azaz a kezdeményezéseket és 
intézkedéseket egyaránt, ami folyamatos munkát és ellenőrzést, a szükséges helyeken beavatkozást kíván. 
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1. ÉPÜLET 
 
 Az intézmény örök, az épület változó. Az építészet és a könyvtár – mint a gyűjtemény méltó 
elhelyezésére szolgáló művészi és mérnöki, funkcionális és reprezentatív feladat – mindig fontos és 
alapvető kapcsolatban állt egymással, tükrözve egy-egy könyvtárépületben azokat a tendenciákat is, 
amelyek mind az építkezés, mind az információközvetítés adott korra jellemző jegyeinek tekinthetők. Az 
épület azonban az adott kor könyvtári szakmai követelményein és felhasználói igényein kívül – jó esetben – 
magában foglalja azokat az újításokat és reagál azokra a kihívásokra is, amelyek az építkezés és építészeti 
technológia terén jelentkeznek. Manapság ilyen új trendnek az 1990-es évektől kezdve megjelenő 
fenntarthatóság tekinthető, amely az építkezés során az energiatakarékossággal és környezetvédelemmel 
kapcsolatos szemléletre helyezi a hangsúlyt. 
Mivel részben az építőipari ágazat járul hozzá az egyik legnagyobb mértékben az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásához, a megfelelő technológia ennek jelentős csökkenését eredményezheti, egyúttal pedig 
energiatakarékossághoz vezet. Egy zöld épület körülbelül 26%-kal kevesebb energiát és 33%-kal kevesebb 
üvegházhatást okozó gázt bocsát ki, mint a hagyományos épület. 
Ahhoz, hogy mérni lehessen egy épület környezetbarát módon történő működését, különböző 
épületminősítési rendszereket dolgoztak ki,1 amelyek különböző szempontok alapján értékelik az épület 
környezeti terhelését, és sorolják azokat különböző csoportokba/fokozatokba. 
A környezeti tervezés célja, hogy olyan épített környezet jöjjön létre, amely előnyös a könyvtárat használó 
közösség számára, emellett pedig az épület a működése során minimális energiát és vizet használjon fel, ne 
termeljen felhasználhatatlan hulladékot, és olyan anyagokból álljon, amelyek fenntartható forrásból 
származnak és az épület életciklusa végén újra felhasználhatóvá válnak. 
 
 
 

A környezetbarát épület létrehozásánál a következő célokat szükséges érvényesíteni: 
 
 az energiafogyasztás és az energiaköltségek csökkentése 

 megújuló energiaforrások felhasználása 

 a természeti környezet megőrzése az emberiség számára 

 illeszkedés a helyi építészeti kultúrába és kulturális örökségbe  

 helyi szakemberek és mérnökök bevonása a tervezésbe és kivitelezésbe 

 a beltéri környezet minősége 

 megfelelően tervezett passzív és aktív szellőztetési, energiatakarékos hűtés és fűtés rendszerek 

 napenergia felhasználása 

 természetes megvilágítás, energiatakarékos világítási rendszerek 

                                                   

1 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED, Egyesült Államok) 
Building Research Establishment Environmental Assessment Method for buildings (BREEAM, Nagy Britannia, 
Hollandia, Spanyolország) 
Deutsches Gütesiegel Nachaltiges Bauen (Németország) 
Minergie (Svájc) 
Haute Qualité Environmentale des bâtiments (HQE, Franciaország) 
Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (Casbee, Japán) 
Green Star Certificate (Ausztrália) 
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 az épület megfelelő tájolása 

 a nyári meleg csökkentése 

 takarékosság a vízfelhasználás során 

 megfelelő szigetelés 

 környezetbarát alapanyagok, épületelemek és berendezések  

 kevés ráfordított energiával előállított alapanyagok felhasználása 

 alacsony környezeti hatású technológia alkalmazása 

 
 
 
1.1. A könyvtár terei és berendezései, eszközei 
 
 A célszerűen kialakított és a környezettudatos igényeket kielégítő könyvtári környezet, valamint a 
könyvtár berendezési tárgyai és eszközei az intézmény hatékony működésének elengedhetetlen feltételei, 
ami hozzájárul mind a munkatársak, mind a felhasználók megfelelő komfortérzetének biztosításához, illetve 
a munka könnyítését és a kényelmet szolgálják. Minden intézmény célja, hogy munkatársai a munka 
jellegének megfelelő, kellemes, ergonomikus és egészséges környezetben dolgozzanak, amely hosszú távon 
biztosítja a hatékony és eredményes munkavégzést. 
 

Ennek érdekében: 
 

 a könyvtáron belül alakítsunk ki intim zónákat és kreatív közösségi tereket 

 padlóburkolatok esetében a mozaikos, illetve csempe elrendezést ösztönözzük (pl. padlószőnyeg 
csempe), hogy az elhasználódás, kopás okozta csere esetében ne az egész burkolatot kelljen 
kicserélni  

 könyvtárunkat olyan bútorokkal és irodai gépekkel, termékekkel és tárgyakkal rendezzük be, 
amelyek 

o környezettudatos gazdálkodásból származnak 

o környezetbarát minősítéssel vagy védjeggyel rendelkeznek 

o könnyen alkatrészeikre bonthatók és javíthatók 

o minél több újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaznak 

o nem tartalmaznak a gyártáshoz kapcsolódóan vagy a használat során kiszabaduló káros 
anyagokat 

o kiváló energiahatékonysági jellemzőkkel rendelkeznek 

o jelölve vannak, hogy milyen a bennük felhasznált műanyagok fajtája 

o helyi gazdaságból származnak 

o csomagolásánál nem használnak felesleges anyagot 
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 olyan gépek beszerzését ösztönözzük, amelyekkel lehet kétoldalas nyomtatást/másolást végezni 

 alacsony zajterhelésű irodatechnikai berendezések beszerzését ösztönözzük 

 a beszerzéseket egyszerre és nagy tételben és nagy kiszerelésben végezzük 

 kerüljük a felesleges írószerek használatát 

 részesítsük előnyben az újratölthető vagy cserélhető betétes íróeszközöket 

 lakkozatlan ceruzákat használjunk 

 kerüljük az alkoholos tollakat 

 használjunk vizes bázisú, oldószermentes ragasztókat és hibajavítókat 

 munkánk során újratölthető korrektúra szalagot használjunk 

 a kartonból, fából vagy újrahasznosított anyagokból készült irattartókat részesítsük előnyben 

 mappáinkat, irattartóinkat használjuk fel többször 

 törekedjünk a környezetbarát festékek, tonerek beszerzésére 
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2. MŰKÖDÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS 
 

A szolgáltatás (a megőrzés és a feltárás mellett) a könyvtár alapvető feladatai közé tartozik. A tartalma 
és a technológia az idők folyamán számos átalakuláson ment keresztül, sőt az utóbbi bő egy évtized az 
elektronikai fejlődésnek köszönhetően jelentős mértékű változásokat generált. A tudásalapú társadalomban 
az információszerzés és -hozzáférés alapvető igényei közepette az emberi környezet értékeit, valamint a 
fenntartható fejlődés alapelveit is figyelembe vevő információ- és tartalomszolgáltatás kapott kiemelkedő 
szerepet. A könyvtárak egyik legfontosabb célja, hogy a fenntartó intézmény fenntarthatósági/zöld 
stratégiájának részeivé váljanak úgy, hogy egyúttal kiemelik a saját és fenntartójuk zöld potenciáljait és 
elképzeléseit. 
Emellett az információs társadalom új igényei, valamint az újabbnál újabb technikai/technológiai 
lehetőségek a szolgáltatások terén is új formákat alakítanak ki és számos új lehetőséget biztosítanak.  
 

Ennek érdekében: 
 

 támogassuk a könyvtár munkatársainak munkavégzési, informatikai, szervezésfejlesztési, valamint 
környezettudatos gondolkodásmóddal kapcsolatos kompetenciafejlesztését 

 ösztönözzük munkatársainkat és a könyvtárhasználó közösséget a környezettudatos viselkedésre, a 
már kialakult rossz szokások megváltoztatására 

 ismerkedjünk meg a környezetbarát termékjelekkel és minősítésekkel 

 zöld/fenntarthatósági értékek mentén építsük ki a partnerkapcsolatainkat, azokat részesítsük 
előnyben, akik maguk is a környezettudatos elveket vallják és követik 

 ösztönözzük könyvtárunk dokumentumainak minél szélesebb körű hozzáférését 

 vegyünk részt a digitalizálási projektekben, digitalizáljuk könyvtárunk dokumentumait 

 bővítsük könyvtárunk online szolgáltatásait: 

o hosszabbítás  

o előjegyzés 

o raktári kérés 

o katalógusok használata 

o könyvtárközi kölcsönzés 

o könyvtári tájékoztatók, információ- és tartalomszolgáltatás 

o elektronikus könyvtárak, archívumok, repozitóriumok, szakirodalmi adatbázisok és 
adattárak 

o közösségi oldalakon való részvétel 

 tegyük lehetővé a könyvtárhasználóknak, hogy zöld/fenntarthatósági ötleteket és információkat 
javasolhassanak 

 
 
 



A KÖRNYEZETVÉDELEM VONZÁSÁBAN  K21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
ZÖLD KÖNYVTÁRI AJÁNLÁS 
   

K21 dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: nyilvános 
Készítette: Dubniczky Zsolt, Kutasi Zsuzsanna,  
                   2017. március 1. 
Verzió száma: 1.1 

Legközelebbi felülvizsgálat: 2019. december  
Kiadta: ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
            K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 
 9 

 

 
2.1. Energiagazdálkodás 
 

Napjaink egyik legnagyobb problémája a növekvő, a könyvtári működés elengedhetetlen forrását 
jelentő energiafogyasztás, ami környezetünk negatív átalakulásának, a klímaváltozásnak az egyik legfőbb 
oka és előidézője. Az energiát és elektromos áramot adó fosszilis energiahordozók elégetése az egyik 
legnagyobb CO2 kibocsátó tevékenység, előidézve vele a sokat emlegetett üvegház-hatást. Minden könyvtár 
a számítógépek, fénymásolók, nyomtatók, valamint a világítás és a fűtés, és a napjainkban divatos 
légkondicionálás révén jelentős energiafelhasználó közintézmény. 
Mivel manapság ezek a berendezések a szakszerű és igényes működésnek már elengedhetetlen feltételei és 
kellékei, egy XXI. századi könyvtár már nem lehet meg nélkülük. 
Sok múlik azonban az emberi tényezőn, így működtetésük, valamint energiafelhasználásuk szabályozása 
egy kis odafigyeléssel jótékonyan befolyásolható, ami egyúttal mérsékli a véges energiaforrások 
mihamarabbi kimerülését. 
 

Ennek érdekében: 
 

 térképezzük fel könyvtárunk energiafogyasztását 

 mérsékeljük a könyvtár működéséhez kapcsolódó kimerülő energiaforrások felhasználását, valamint 
a károsanyag- és széndioxid-kibocsátást 

 használjunk megújuló energiaforrásokat 

 ösztönözzük a könyvtárat fenntartó intézményt a környezettudatos technikai beruházásokra 

 könyvtárunk elektromos rendszerét és berendezéseit bizonyos időközönként a technológiai fejlődés 
szempontjából vizsgáltassuk felül 

 kerüljük a felesleges e-mail küldéseket 

 szűrjük az e-mail spameket 

 a nem kívánt levelezőlistákról iratkozzunk le 

 hétvégére, valamint munkaidő után, illetve, ha hosszabb ideig nem használjuk az irodatechnikai 
berendezéseket, kapcsoljuk ki azokat 

 ügyeljünk a könyvtárban található informatikai eszközök energiatakarékos üzemeltetésére 

o a monitor kikapcsolása a képernyőkímélő használata helyett 

o a nyomtató, fénymásoló kikapcsolása az alvó állapot helyett, ha azokat hosszabb ideig nem 
használjuk 
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2.1.1. Világítás 
 

A minden szempontból megfelelő természetes és mesterséges világítás kialakítása komoly tervezői 
feladat, amelyben a következő szempontoknak kell érvényesülniük: megfelelő megvilágítás, jó árnyékhatás, 
tér és időbeli egyenletesség, esztétikai követelmények, gazdaságosság. A világítás helyi szinten 
megnyilvánuló gazdaságossága az egyén szintjére utalja a döntéseket, és egyrészt az energiatakarékos 
megoldások előnyben részesítését jelenti, másrészt a felesleges világítások elkerülését ott, ahol az nem 
feltétlenül mindig szükséges. 
 

Ennek érdekében: 
 

 cseréljük le a hagyományos (wolframszálas) izzókat energiatakarékos (kompakt, LED) típusokra 

 használjuk ki a természetes fény előnyeit, és a könyvtár helyiségeit úgy alakítsuk ki, hogy a 
munkavégzéshez minél több természetes fény álljon rendelkezésre 

 a munkavégzéshez optimális, de egyben energiatakarékos világítási megoldásokat alkalmazzunk 
(pl. helyi világítás) 

 ösztönözzük mozgás- vagy fényérzékelő lámpák beszerzését 

 matricák és feliratok segítségével figyelmeztethetjük magunkat és kollégáinkat a fényforrások 
energiatakarékosságára (pl. kapcsolják le a villanyt, ha nincs rá szükségük) 

 
 
 
2.1.2. Fűtés-hűtés 
 

A manapság egyre korszerűbb fűtési-hűtési és légkondicionáló (HVAC, Heating, Ventilation, Air 
Conditioning) rendszerek nagymértékben felelősek az ideális komfortérzet kialakításáért, növelve egyben a 
könyvtári munkavégzés hatékonyságát. Ezek a könyvtár egyik legnagyobb energiafelhasználású rendszerei, 
amelyeknek a megfelelő működtetése egyben jelentős energiamegtakarítást eredményezhet, elősegítve a 
környezeti terhek csökkentését.  
 

Ennek érdekében: 
 

 a könyvtár helyiségeiben a radiátorok egyénileg szabályozhatók legyenek 

 ügyeljünk arra, hogy a radiátorok ne legyenek le-, illetve a függöny által eltakarva 

 ügyeljünk arra, hogy a könyvtár különböző helyiségeiben (pl. raktár, iroda) a helyiség 
rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet alakítsunk ki, és kerüljük a pazarlást 

 a könyvraktárban, illetve azokban a helyiségekben, ahol kevesebbet tartózkodunk, a téli fűtés során 
érdemes alacsonyabb hőfokot beállítani 

 hétvégére vagy hosszabb szünetekre a könyvtár fűtését vegyük lejjebb 
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 rövid ideig, de kitárt ablakokkal szellőztessünk 

 ellenőrizzük, hogy a kültérre nyíló ablakok és ajtók rendesen be legyenek csukva 

 gondoskodjunk a kültérre nyíló ablakok és ajtók megfelelő szigeteléséről 

 használjunk nyáron redőnyöket, árnyékolókat, sötétítőket, hogy a nyári hőséget természetes úton 
csökkentsük, illetve ösztönözzük a könyvtárunk környékén fák ültetését, zöld felületek kialakítását 

 
 
 
2.2. Hulladékgazdálkodás 
 

Napjaink szemléletváltásának egyik fontos mérföldkövét jelenti a korábbi időszak általánosan elterjedt 
szemétszállításával szemben a hulladékgazdálkodásra való áttérés, amit jelez az is, hogy általánosan 
különbséget tesznek hulladék és szemét között. A szemét olyan – számunkra – már feleslegessé vált anyag, 
amelyet nem tudunk, vagy nem akarunk tovább hasznosítani, míg a hulladékok azok az anyagok, amelyek 
keletkezésük helyén (háztartások, gyárak, irodák stb.) feleslegessé váltak, de anyagfajtákként külön kezelve 
és szelektíven gyűjtve lehetővé válik az újrahasznosításuk. Mindezt mutatja, hogy ezen a téren is nagy 
hangsúly esik a hulladékok keletkezésének csökkentése mellett az újbóli felhasználásra és 
újrahasznosításra, összefüggésben azzal, hogy a „bölcsőtől a sírig” gondolat helyett a „bölcsőtől a bölcsőig” 
gondolat lép előtérbe. 
 

Ennek érdekében: 
 

 törekedjünk a hulladékok keletkezésének csökkentésére, amivel környezetünk és a kollégáink 
környezettudatosságát is növelni tudjuk 

 olyan irodaszereket és eszközöket rendeljünk meg, amelyek munkánk során valóban hasznosak, és 
alkalmazni fogjuk/tudjuk azokat 

 kerüljük az akciók ösztönözte vásárlásokat/beszerzéseket 

 kerüljük a „majd egyszer jó lesz valamire” vásárlásokat/beszerzéseket 

 a leselejtezett, de még használható eszközöket (pl. bútorok) ajánljuk fel másoknak vagy 
jótékonysági célokra 

 az újrahasznosíthatóság érdekében gyűjtsük az intézményünkben keletkező hulladékokat 
szelektíven, külön edénybe a papírt, műanyagot, elektronikai hulladékot, elhasznált elemeket, 
fénycsöveket, és gondoskodjuk ezek biztonságos tárolásáról 

 gondoskodjunk a már elhasznált, leselejtezett számítógépek és tonerek szelektív gyűjtéséről 

 hulladékgyűjtésnél ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön a hulladékgyűjtő tartályokba/edényekbe idegen 
eredetű anyag 

 kerüljük a túlzott és felesleges csomagolást 

 a postai küldemények összeállításánál használjuk fel a már meglévő, régi dobozainkat 

 törekedjünk az elektronikus dokumentációra és adatkezelésre 
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 az egyszer használatos, eldobható, papírból vagy műanyagból készült eszközök helyett használjunk 
hagyományos, könnyen tisztítható eszközöket és tárgyakat 

o papírkéztörlő helyett mosható törülköző, konyharuha használata 

o műanyag poharak helyett üvegpoharak, porcelánbögrék használata 

 palackozott ásványvíz helyett üvegkancsóba töltött ivóvizet igyunk 

 
 
 
2.2.1. Papírfelhasználás 
 

 Könyvtárak esetében a papírhasználat az egyik legfontosabb hulladékgazdálkodási kérdés. Az 
információtechnológia rohamos fejlődése és a növekvő számú digitális tartalmak ellenére nem beszélhetünk 
a papírfelhasználás csökkenéséről, sőt a vizsgálatok inkább a növekedést támasztják alá. A tudatos 
papírfelhasználás megfelelő alkalmazása jelentős mértékben hozzájárul a természeti értékek megvédéséhez, 
csökkentve a felesleges fakivágások számát.  
 

Ennek érdekében: 
 

 a funkcióra legalkalmasabb papírt válasszuk ki 

 részesítsük előnyben az újrahasznosított, környezetbarát termékjellel ellátott papírokat 

 törekedjünk a minél közelebb történő beszerzésre 

 termékeket nagy tételben vásároljunk 

 csak azokat az e-maileket, digitális dokumentumokat nyomtassuk ki, amelyekre feltétlenül 
szükségünk van 

 kerüljük a felesleges „biztos, ami biztos” és „hátha szükségem lehet rá” nyomtatást 

 hívjuk fel mások figyelmét a felesleges nyomtatások elkerülésére (írjunk minden e-mail aljára egy 
automatikus szöveget, hogy „kérem, csak akkor nyomtassa ki ezt az e-mailt, ha feltétlenül 
szükséges”) 

 a nyomtatás elkerülése érdekében tartalmainkat elektronikus formában szerkesszük és tároljuk 

 a közösen szerkesztett dokumentumokhoz használjuk a közös meghajtókat és felületeket, ahol a 
munkatársak is elérhetik azokat 

 a dokumentumokat e-mailben csatolmányként küldjük és ne kinyomtatva, amivel egyrészt papírt, 
postaköltséget és tárolóhelyet takarítunk meg, másrészt pedig az elektronikus dokumentumok 
könnyebben kereshetőek 

 az értesítéseket e-mailben küldjük ki 

 a kevésbé fontos dokumentumokat lehetőség szerint újrahasznosított papírra nyomtassuk 

 a kevésbé fontos dokumentumok, piszkozatok és vázlatok elkészítésénél használjunk az egyik 
oldalon már írt, nyomtatott papírokat 

 

 



A KÖRNYEZETVÉDELEM VONZÁSÁBAN  K21 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG 
ZÖLD KÖNYVTÁRI AJÁNLÁS 
   

K21 dokumentum típusa: végleges 
Kezelése: nyilvános 
Készítette: Dubniczky Zsolt, Kutasi Zsuzsanna,  
                   2017. március 1. 
Verzió száma: 1.1 

Legközelebbi felülvizsgálat: 2019. december  
Kiadta: ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
            K21 Minőségirányítási Koordinációs Bizottság 
 13 

 

 több tálcás nyomtató és fénymásoló esetén érdemes a különböző tálcákat különböző papírokkal 
megtölteni, aminek segítségével könnyen tudunk különböző funkciójú dokumentumokat nyomtatni 
és másolni 

 ismerjük meg és munkatársainkkal is ismertessük meg a különböző környezetbarát nyomtatási és 
másolási lehetőségeket/programokat 

 nyomtatásnál a következő takarékossági elveket kövessük: 

o az egész dokumentum kinyomtatása helyett állítsuk be az aktuális oldal/oldalak opciót 

o a nyomtatási hibák elkerülése érdekében a nyomtatási kép opció segítségével ellenőrizzük a 
nyomtatni kívánt dokumentumunkat 

o ha lehet, használjunk kisebb betűméretet, amellyel festéket és oldalakat takaríthatunk meg 

o lehetőség szerint kisebb formátumban nyomtassunk A3 -> A4; 100% -> 70% 

o kerüljük a vastag és félkövér betűket, valamint a sötét árnyalatos nyomtatást 

o kerüljük a színes és fényes papírra történő nyomtatást 

o a számítógépen ne legyen alapértelmezett beállítás a színes nyomtatás 

o a prezentációkat ne nyomtassuk, de ha mégis, akkor több diát helyezzünk el egy oldalra 

 postai és egyéb küldeményeinket újrahasznosított papírba, illetve az egyik oldalon már használt 
csomagolópapírba csomagoljuk 

 az elrontott vagy feleslegessé vált dokumentumokat, illetve csak az egyik oldalán használt papírokat 
mindig gyűjtsük külön, hogy még használni tudjuk azokat 

 
 
2.3. Vízfelhasználás 
 
 A víz az élet forrása és kialakulásának alapvető feltétele. A XXI. század alapvető közkincse, de 
egyben veszélyeztetett értékünk. A takarékosság és az optimális felhasználás jelentős mértékben hozzájárul 
a meglévő vízkészletek megőrzéséhez és védelméhez. 
 

Ennek érdekében: 
 

 mérjük fel könyvtárunk vízfelhasználását, hogy az milyen mennyiségben és formában történik 

 keressük meg a beavatkozási lehetőségeket 

 ügyeljünk a csöpögő csapokra 

o zárjuk el azokat 

o feliratokkal figyelmeztessünk másokat is a csöpögő csapok elzárására 

o ha meghibásodást észlelünk, kérjük a szerelő vagy karbantartó segítségét 

 újratölthető víztartályokat használjunk az egyszer használatos palackok helyett 

 fogyasszunk csapvizet az ásványvíz helyett 

 ha tudunk, a könyvtár vízfelhasználása során alkalmazzunk csapadékvizet (pl. zöld növények 
locsolása) 

 a közös használatú mosogatógépeket teli tálcával használjuk 
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2.4. Munkahelyi légkör és levegőminőség 
 

Az ember komfortérzetének egyik fontos feltétele a megfelelő munkahelyi légkör kialakítása. 
Ennek elengedhetetlen része a megfelelő levegőminőség, amely függ a levegő hőmérsékletétől, relatív 
páratartalmától és a szálló por koncentrációjától. A megnövekedő szén-dioxid és az elhasználódó levegő 
hatására csökken a koncentráció képességünk és romlik a közérzet. A kényelmünket szolgáló technikai 
berendezések (fénymásolók, nyomtatók, légkondicionálók) működése során felszaporodó káros anyagok 
(toxinok, spórák, allergének) az ember egészségének megromlásához vezetnek. A friss, tiszta levegő 
hozzájárul egészségünk megőrzéséhez, ami rövid és hosszú távon egyaránt növeli az elvégzett munka 
hatékonyságát.  
Emellett a szobákban elhelyezett növények miniatűr ökoszisztémaként működnek s minden részük, a 
levelek a gyökerek, sőt még a talajbaktériumok is részt vesznek a levegő tisztításában. Javítják a beltéri 
levegő minőségét, növelik a fizikai és mentális komfortérzetünket, csökkentik az emberben felhalmozódó 
feszültséget és stresszt. Életfolyamataikhoz felhasználják az elhasznált levegőt, kiszűrik a port és a káros 
anyagokat, valamint képesek a páratartalmat optimális szinten tartani. 
 

Ennek érdekében: 
 

 légtisztításhoz a légkondicionáló helyett részesítsük előnyben a szellőztetést 

 minden reggel szellőztessük jól ki a könyvtár helyiségeit 

 ha alkalmazunk légkondicionáló berendezést, ügyeljünk annak megfelelő tisztántartására 

 figyeljünk arra, hogy milyen anyagokat használunk a könyvtár berendezéseinél 

 a megfelelő levegőminőség érdekében használjunk párásítót 

 az irodatechnikai gépeket (fénymásolók, nyomtatók) jól szellőztethető helyiségekben helyezzük el 

 ahol tudunk, létesítsünk a könyvtáron belül zöld felületeket, azaz helyezzünk el cserepes vagy 
dézsás növényeket; átlagosan 10 m2-ként egy cserép ajánlatos; a levegő káros anyagainak 
megkötésében a következő növények segítenek: 

o Aloe Vera: formaldehid 

o Borostyán (Hedera helix): benzol 

o Csokrosinda (Chlorophytum elatum): formaldehid 

o Elefántfül filodendron (Philodendtron domesticum): formaldehid 

o Sárkányfa (Dracaena marginata): benzol, triklór-etilén 

o Törpe datolyapálma (Phoenix roebelenii): por szűrése 

o Vitorlavirág (Spathiphyllum Mauna Loa): benzol, triklór-etilén 
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2.5. Közlekedés, szállítás 
 
 Az épület után az egyre növekvő személygépkocsi közlekedés okozza napjaink legnagyobb 
környezeti megterhelését. A mobilitás hatékonyságának köszönhetően általános tendencia a munkahely és 
az otthon távolságának növekedése. Mindez a napi utazások számát és hosszát növeli a 
környezetszennyezés folyamatos növekedését, illetve a városlakók egészségi állapotának romlását idézve 
elő, ami hosszú távon a munkavégzés hatékonyságát is csökkenti. Egy fenntartható módon működő 
intézménynek támogatnia szükséges a környezeti terhelést csökkentő közlekedési és szállítási 
megoldásokat.2 
 

Ennek érdekében: 
 

 kerékpártárolók létesítésével ösztönözzük és segítsük a kerékpáros közlekedést és intézményünk 
kerékpárral történő elérhetőségét 

 ösztönözzük intézményünk környezetében a megfelelő közösségi közlekedés kialakítását 

 ösztönözzük intézményünk környezetében a közösségi közlekedésben megállóhely kialakítását 

 a gyalogos megközelítés érdekében ösztönözzük intézményünk környezetében a megfelelően széles 
járdák, valamint azoknak lámpákkal történő kialakítását 

 a könyvtár honlapján vagy a könyvtárról szóló dokumentumokban tájékoztassuk a könyvtár 
használóit a közösségi közlekedési rendszerekről és az előnyös elérési lehetőségekről; egy jó 
megoldás lehet a honlapba beépített alkalmazás (pl. Google térkép) 

 a könyvtár honlapján vagy a könyvtárról szóló dokumentumokban hívjuk fel a figyelmet a 
kerékpáros és gyalogos közlekedés lehetőségére 

 a könyvtár elektronikus hírportáljain (honlap, Facebook) az információk frissítésével csökkentsük a 
felesleges utazások számát 

 ösztönözzük az intézményt, hogy a könyvtári dokumentumok szállításához (pl. külső raktárból) 
környezetbarát járműveket (gázüzemű, hibrid, elektromos) szerezzen be 

 az utazások kiváltását segítsük a könyvtári szolgáltatások online vagy telefonos kommunikációjával 
és bővítésével 

 
 

                                                   

2 A különböző közlekedési módok károsanyag-kibocsátása (gramm/utaskilométer) 
 NOx HC CO CO2 SO2 
Gyaloglás 0 0 0 0 0 
Kerékpár 0 0 0 0 0 
Vasút 5 0 1 4,2 6 
Személyautó 121 81 552 14,1 7 
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2.6. Akadálymentesítés 
 

Az akadálymentesítés, szélesebb értelemben pedig az esélyegyenlőség figyelembevétele külön témakör 
a minőségi könyvtári szolgáltatások kialakítása során. A zöld könyvtár esetében ezt a specifikusságot is 
szükséges beépíteni a környezettudatos gondolkozásba az alábbi szempontok figyelembevételével. 
A fogyatékossággal élők számára a könyvtár a széleskörű társadalmi befogadás és elfogadás egyik 
intézménye, amely szolgáltatásain, gyűjteményén keresztül képes az előítéletekkel, elhatárolódásokkal 
szemben pozitív változásokat előidézni. Elősegíti a részvételt abban a kulturális és információs 
közösségben, melyhez minden ember egyformán tartozhat függetlenül attól, hogy rendelkezik-e valamilyen 
akadályozottsággal vagy sem.  
Az információ átalakulásának köszönhetően azonban az akadálymentesítés már nemcsak a valós fizikai 
térhez, a könyvtár megközelítéséhez és személyes használatához kötődik, hanem az újonnan megnyíló 
virtuális terekhez is.  
Az akadálymentesítés során a következő célcsoportokat szükséges felmérni: 

o mozgáskorlátozottak 
o hallássérültek (siketek, nagyothallók) 
o látássérültek (vakok, gyengénlátók) 
o értelmi képességeikben korlátozottak 
o halmozottan sérültek (pl. siketvakok) 
o idősek 
o kisgyermekesek (pl. babakocsival közlekedők) 
o segítőkutyával rendelkezők 

 
Ennek érdekében: 
 

 biztosítsuk könyvtárunk akadálymentes megközelítését és a különböző szolgáltatások 
akadálymentes igénybevételét 

 digitalizált tartalmainkat akadálymentes felületen és formátumban szolgáltassuk 

 bővítsük könyvtárunk online szolgáltatásait 

 alkalmazzunk megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembereket  
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2.7. Zöld munkacsoport 
 
 Az épületen túlmutató működés és szolgáltatás egyben azt is jelzi, hogy a könyvtár, mint 
intézmény, folyamatosan elkötelezett a zöld/fenntarthatósági értékek iránt, és kész támogatni a 
környezetünk megőrzését szolgáló emberi, közösségi és egyéni törekvéseket egyaránt. Ahhoz, hogy ez az 
intézményen belül is jól működjön, és szervezett formát öltsön, szükség van különböző nagyságrendű 
koordinátor egységekre. Ezek a könyvtáron belül az intézmény munkatársaiból megalakuló ún. zöld 
csoportok (Green Team), akik az intézményben meglévő egyes fenntarthatósági/zöld intézkedések 
kialakítását, megvizsgálását, végrehajtását és nyomon követését végzik. Szerepet játszanak a 
fenntarthatósági programok támogatásában, az épület zöld jellemzőinek, elsősorban a hulladékkezeléssel és 
energiatakarékossággal kapcsolatos szempontoknak a kifejlesztésében és megvalósításában, valamint 
azokban a projektekben, amelyek a könyvtárhasználókat a fenntarthatósággal és a fenntarthatósági 
gyakorlatokkal ismertetik meg. 
 

Ennek érdekében: 
 

 a könyvtár hozzon létre zöld munkacsoportot, amelynek célja a környezettudatos, zöld és 
fenntarthatósági intézkedések  

o felmérése 

o kezdeményezése 

o megtervezése 

o megvizsgálása 

o támogatása 

o nyomon követése 

o bemutatása, kommunikációja 
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3. SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

 
Az az intézmény tudja jól betölteni a zöld küldetését és szerepét, amely nevel, példát mutat, és 

olyan értékeket közvetít, amelyek a társadalmi és környezeti felelősség vállalására, az egymás iránti 
toleranciára és megbecsülésre hívják fel a figyelmet. A könyvtárban az ilyen értékeket nemcsak a 
dokumentumok képviselik. Értéket jelent rajtuk kívül a könyvtárosok hozzáállása, munkamorálja, 
szaktudása és hivatástudata, a felhasználókkal szemben tanúsított tolerancia, az empátia kérdése, valamint 
magának a könyvtárnak az egész hangulata és légköre, amit az intézmény fizikai megjelenése – a bútoroktól 
kezdve a figyelemfelkeltő plakátokig bezárólag – közvetít.  

A könyvtár azon közintézmények közé tartozik, amely a szolgáltatásai mellett, illetve ahhoz 
kapcsolódóan oktató és nevelő funkcióval is rendelkezik. Nemcsak információt közvetít, de értékeket, 
értékszemléletet is. Ezek közé tartozik a manapság egyre hangsúlyosabbá váló környezettudatos 
gondolkodás is, amely napjainkban már egy olyan érték, amelyet a többségi társadalom is elismer és 
elfogad. 
 

Ennek érdekében: 
 

 készítsük el a könyvtárnak a fenntartó intézmény irányelveihez igazodó fenntarthatósági/zöld 
stratégiáját és célkitűzéseit 

 hozzunk létre a könyvtár valós vagy virtuális terében a könyvtár gyűjtőterületéhez kapcsolódó, 
tematikusan rendezett zöld állományt 

 mutassuk be a könyvtárunkban zajló vagy a könyvtár által támogatott zöld projekteket 

 hívjuk fel a figyelmet a környezettudatos értékekre és azok előnyeire 

 szervezzünk vagy támogassunk fenntarthatósági rendezvényeket, programokat, környezettudatos 
gondolkodásra ösztönző kampányokat (pl. Bringázz a munkába) 

 a rendezvényeink során törekedjük a zöld, környezettudatos megoldásokra: 

o elektronikus formában hirdessük rendezvényeinket és számoljunk be róla 

o a rendezvény honlapján informáljuk a résztvevőinket a közösségi közlekedés, valamint a 
környezetileg kedvezőbb utazási lehetőségekről 

o tegyük lehetővé az elektronikus regisztrációt 

o a beszerzéseket egyszerre, nagy tételben és nagy kiszerelésben végezzük 

o gondoskodjunk a zöld ételektől: helyi gazdálkodásból származó, közelről beszerezhető, 
évszaknak megfelelő zöldségekről, gyümölcsökről 

o palackozott ásványvíz helyett üvegkancsóba töltött ivóvízzel kínáljuk vendégeinket 

o méltányos kereskedelemből származó (fair trade) termékeket szolgáljunk fel (pl. kávé, tea, 
kakaó, gyümölcslé) 

o a kiosztásra szánt anyagok esetében a papír mindkét oldalára nyomtassunk, fénymásoljunk 

o újrahasznosítható dekorációkat, reklámanyagokat használjunk 
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o plakátok segítségével vagy egyéb módokon hívjuk fel a résztvevők figyelmét a 
környezettudatos gondolkodásra, és népszerűsítsük a fenntarthatósági elveket, 
célkitűzéseket 

o gondoskodjunk a szelektív hulladékgyűjtésről (papír, alumínium doboz, PET palack) és 
hívjuk fel rá a figyelmet 

o környezetbarát anyagokból készült táskákat, dossziékat és ajándéktárgyakat osszunk szét 

o kerüljük az egyszer használatos, eldobható, papírból vagy műanyagból készült eszközök 
(tálcák, poharak, tányérok, evőeszközök) használatát 
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