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1. Lépés: Hogyan járunk most munkába?

 

Dolgozó, munkatárs neve 
 

Mivel közlekedik naponta?

Dr. Papp Boglárka Gyalog, biciklivel

Dr. Kuti Klaudia Gyalog 

Molnár Rita Bicikli, autó 

Dr. Tarszabó Gergely Bicikli, autó 
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Ökopatika közösségi verseny 

kihívás 2020. november – Környezetbarát közlekedés 

Markusovszky Gyógyszertár (Szombathely) feladata 

Markusovszky Gyógyszertár 

Lépés: Hogyan járunk most munkába? 

Mivel közlekedik naponta? 
 

Hány kilométert tesz meg? 
 

Megjegyzések
Egyedül utazik? 
útközben, bármelyik úton?

Gyalog, biciklivel 2 Kisebb bevásárlások, a bolt az 
útvonalba esik

3 Kisebb bevásárlások, a bolt az 
útvonalba esik

 10 Bevásárlás

 6 Bevásárlás

a Hungaropharma Zrt. Ökopatika,  

Ne változtasd!  

Megjegyzések 
Egyedül utazik? Kell mást is elintézni 
útközben, bármelyik úton? 

Kisebb bevásárlások, a bolt az 
útvonalba esik 
Kisebb bevásárlások, a bolt az 
útvonalba esik 
Bevásárlás 

Bevásárlás 
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Pintér Judit Autó 5 Bevásárlás 

Bertókné Szabó Katalin Gyalog, autó 4 Bevásárlás 

Somogyiné Németh Andrea Autó 10 Gyerekeket vinni edzésre 

Bodorkós Judit Busz, bicikli 12 Gyerekeket vinni és elhozni 
iskolából 

Csabai Katalin Busz, autó 14 Bevásárlás 

Dz. Zimmerman Katalin Bicikli, autó 4 Bevásárlás 

Szalai Ivetta Busz, gyalog, autó 6 Bevásárlás 

Dr. Siposné Dr. Kis Zsuzsanna Bicikli, autó 8 Bevásárlás 

Dr. Gál Ildikó Bicikli, autó, busz 14 Bevásárlás 
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2. Lépés: Hogyan tudnánk változtatni ezen, hogy csökkenjen a közlekedésünk, utazásunk 

 környezeti hatása? 

 

Dolgozó, 
munkatárs 
neve 
 
 

Hogyan tudnánk környezetbarátabb módon közlekedni? 
 

Milyen akadályozó 
tényezők vannak? 
pl. nincs megfelelő 
időpontban busz, nincs 
kerékpár tároló stb. 

Már most 
környezetbarát 
módon közlekedik  
Kérjük, írjátok be, 
hogyan! 

Gyalog? 
 
 
 
 

Biciklivel? 
 
 
 
 

Közösségi 
közlekedésssel?  
 
 
 

Mással együtt 
autózva? 
 
 
 

Egyéb  
módon pl. 
környezetbarát 
vezetés, stb. 
 

Dr. Papp 
Boglárka 

Gyalog, bicikli       

Dr. Kuti 
Klaudia 

Gyalog       

Molnár Rita Részben bicikli       

Dr. Tarszabó 
Gergely 

Részben bicikli    Házastárssal 
közösen 

  

Pintér Judit        

Bertókné 
Szabó 
Katalin 

Részben gyalog    Házastárssal 
közösen 

  

Somogyiné 
Németh 
Andrea 

    Az iskolából 
több 
gyermeket is 
elvisz edzésre 

  

Bodorkós 
Judit 

Bicikli, busz       
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Csabai 
Katalin 

Részben busz   A héten csak 
busszal jár 

   

Dr. 
Zimmerman 
Katalin 

Részben bicikli  Döntően 
biciklivel járni 

    

Szalai Ivetta Részben busz, 
gyalog 

      

Dr. Siposné 
Dr. Kis 
Zsuzsanna 

Részben bicikli       

Dr. Gál 
Ildikó 

Részben busz      Jelenleg várandós, nem 
dolgozik 

 

3. Lépés: Próbáljátok ki a 2. Lépésben készített környezetbarát tervet 1 hétig! 

 A cudar, igazi novemberi időjárás 

 ellenére is többen kitartottunk a 

 biciklizés mellett 
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4. Lépés: Számoljatok be az eredményekről! 

A táblázatok kitöltése mellett szívesen fogadunk videót, fotót a változásokról, sikerekról és az akadályozó tényezőkről is! 

Dolgozó, munkatárs neve 
 

Mit sikerült 
változtatni? 

Mi segítette  
a változtatást? 

Mi nem sikerült? 
 

Mi az, ami miatt nem 
sikerült a változtatás? 

Dr. Papp Boglárka Továbbra is gyalog és 
biciklivel jár 

A munkahelyhez közeli 
lakhely 

  

Dr. Kuti Klaudia Továbbra is gyalog jár A munkahelyhez közeli 
lakhely 

  

Molnár Rita A biciklizés mellett az 
autózás helyett kipróbálta 
a tömegközlekedést 

   

Dr. Tarszabó Gergely   Maradt a közös 
autóhasználat a 
házastárssal, de jó időjárás 
esetén a biciklit preferálják 

 

Pintér Judit    A fagyos, esős időjárás miatt 
nem változtatott az utazás 
módján, de tavasszal 
kipróbálja a gyaloglást, vagy 
a tömegközlekedést.  

Bertókné Szabó Katalin Zömében gyalog jár A munkahelyhez 
viszonylag közeli lakhely 

  

Somogyiné Németh Andrea   Továbbra is autóval jár, de 
igyekszik több gyermeket 
szállítani, több szülővel 

A városrészben, ahol lakik, 
egyetlen buszjárat jár, az is 
nagyon ritkán, nem 
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közösen beosztást 
csinálnak a gyerekek 
szállítására 

megoldható vele a munkába 
járás 

Bodorkós Judit Továbbra is biciklivel és 
tömegközlekedéssel jár 

   

Csabai Katalin Többet tömegközlekedik    

Dz. Zimmerman Katalin Ha az időjárás engedi, 
kizárólag biciklivel jár 

   

Szalai Ivetta Ha az időjárás engedi 
gyalog, illetve biciklivel jár 

   

Dr. Siposné Dr. Kis Zsuzsanna Ha az időjárás engedi, 
kizárólag biciklivel jár 

   

Megjegyzések: Munkahelyi kollektívánk tagjai zömében igyekeznek minél kevesebb autót használni, kétszer már közös biciklitúrát is 

szerveztünk, mivel ilyen sokan járunk munkába is biciklivel jó idő esetén, azonban bizonyos élethelyzetekben nem megoldható az autó teljes 

kiiktatása. Nehezítette a kihívás teljesítését, hogy beköszöntött az igazi novemberi időjárás, esett, fagyott, fújt, így a biciklik is megkezdik 

lassan téli álmukat, valamint a tömegközlekedéstől többeket távol tart a jelenlegi pandémia.  

Mi az, amit megtartotok a jövőben is a változtatásokból? 

A törekvés arra, hogy kevesebbet autózzunk, alapvetően minden csapattagban megvan, a bicikliket pedig továbbra sem fogjuk 
nyugdíjba küldeni. ;)  


