
 

 

2. KIHÍVÁS A VÁLTOZAT 
MUNKÁBA JÁRÁS 

 
Gyógyszertár neve: Strázsahegy Gyógyszertár
Patikakód: 600575 
 

1. Lépés: Hogyan járunk most munkába?

 

Dolgozó, munkatárs neve 

 

Mivel közlekedik naponta?

Soós Nikoletta tömegközlekedéssel

Kálmánné dr. Szigethy Annamária tömegközlekedéssel

dr. Németh Csenge tömegközlekedéssel

Mócsánné Hruda Tímea autóval 
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Gyógyszertár neve: Strázsahegy Gyógyszertár 

Lépés: Hogyan járunk most munkába? 

Mivel közlekedik naponta? 

 

Hány kilométert tesz meg? 

 

Megjegyzések

Egyedül utazik? Kell
útközben, bármelyik úton?

tömegközlekedéssel 6 km Bevásárol útközben,gyereket 
hazaviszi az iskolából

tömegközlekedéssel 5 km Gyereket beviszi a bölcsődébe

tömegközlekedéssel 19 km Hazafelé néha boltba jár

8 km Bevásárlás alkalmanként, gyereket 
oda és hazaviszi az iskolából

Ökopatika közösségi verseny 

2. kihívás 2020. november – Környezetbarát közlekedés

A Strázsahegy Gyógyszertár (Budapest) feladata

 

Ne változtasd!  

Megjegyzések 

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

Bevásárol útközben,gyereket 
hazaviszi az iskolából 

Gyereket beviszi a bölcsődébe 

Hazafelé néha boltba jár 

Bevásárlás alkalmanként, gyereket 
oda és hazaviszi az iskolából 

Környezetbarát közlekedés 

) feladata 
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Veresné Zomi Judit tömegközlekedéssel 6 km Bevásárlás alkalmanként 

Zsombok Katalin tömegközlekedéssel 5 km Bevásárlás útközben 

Szemesné dr. Pintér Krisztina autóval 10 km Bevásárlás útközben, gyereket oda 
és hazaviszi az iskolából 

Némethné dr. Skultéti Mária autóval 7 km Bevásárlás, banki ügyintézés 
útközben 

 

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 közlekedéssel? 
Mással 
együtt 
autózva? 

Egyéb  
módon pl. környezetbarát 
vezetés, stb. 

Soós Nikoletta Gyalogosan és 
tömegközlekedéssel 

igen igen igen igen Nincs végig kiépített 
bicikliút és a téli időjárás 
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Kálmánné dr. 
Szigethy 
Annamária 

Gyalogosan és 
tömegközlekedéssel 

igen igen igen nem Túl kicsi a gyerek a téli 
biciklis bölcsibejáráshoz 

dr. Németh 
Csenge 

Gyalogosan és 
tömegközlekedéssel 

igen nem igen nem A nagy távolság miatt csak 
a vonat jöhet szóba, 
rolleren gondolkodik 
kiegészítő lehetőségként 

Mócsánné 
Hruda Tímea 

 nem nem nem igen Nincs megfelelő 
időpontban busz, covid-19 
járványban rizikós 

Veresné Zomi 
Judit 

Gyalogosan és 
tömegközlekedéssel 

igen igen igen nem A téli időjárás miatt nem 
tud a vonatállomástól 
biciklivel hazamenni, de 
egyébként szokott 

Zsombok Katalin Gyalogosan és 
tömegközlekedéssel 

igen rollerrel igen igen Tavasszal megpróbálná a 
rollert 

Szemesné dr. 
Pintér Krisztina 

 nem nem nem igen Nincs buszmegálló a 
közelben, megfelelő 
időpontban busz, covid-19 
járványban rizikós 

Némethné dr. 
Skultéti Mária 

 nem nem igen igen covid-19 járványban rizikós 
és nagyon zsúfolt a busz, 
túl nagy a távolság a 
biciklizéshez+tél 



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

Ne változtasd!  

Lépés: Próbáljátok ki a 2. Lépésben készített környezetbarát tervet 1 hétig! 
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4. Lépés: Számoljatok be az eredményekről! 

Dolgozó, munkatárs neve 

 

Mit sikerült 
változtatni? 

Mi segítette  
a változtatást? 

Mi nem sikerült? 

 

Mi az, ami miatt nem 
sikerült a változtatás? 

Soós Nikoletta Többet gyalogolni, 
kevesebb 
tömegközlekedési eszközt 
használni 

A zsúfolt buszok, Covid-
19 

Biciklivel bejönni Téli hideg időjárás, nincs végi 
kiépítve bicikliút 

Kálmánné dr. Szigethy Annamária Buszról előbb száll le, 
többet gyalogol 

Covid-19, zsúfolt buszok Biciklivel bejönni Téli hideg időjárás, gyereket 
le kell tenni a bölcsibe 

dr. Németh Csenge Többet gyalogolni, 
kevesebb 
tömegközlekedési eszközt 
használni 

A zsúfolt buszok, Covid-
19 

Rollerrel járni Nincs bérelhető elektromos 
változat a kerületben, a régi 
típusú vonatokra nehéz 
felrakni 

Mócsánné Hruda Tímea Alkalmanként az azonos 
irányban dolgozó 
kollégával közösen 
autózni 

Beosztás átszervezése tömegközlekedni Nincs megfelelő időpontban 
busz az agglomerációban 

Veresné Zomi Judit Többet gyalogolni, 
kevesebb 
tömegközlekedési eszközt 
használni 

Ritka 
buszmenetrend,Covid-19 

Vonatállomásról 
hazabiciklizni 

Téli hideg időjárás 
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Zsombok Katalin Együtt hazamenni 
kocsival másik kollégával 

Beosztás átszervezése Teljesen gyalog jönni 
mindig, csak alkalmanként 
sikerül 

Téli hideg időjárás 

Szemesné dr. Pintér Krisztina Alkalmanként az azonos 
irányban dolgozó 
kollégával közösen 
autózni 

Beosztás átszervezése tömegközlekedni Nincs megfelelő időpontban 
busz az agglomerációban 

Némethné dr. Skultéti Mária Együtt hazamenni 
kocsival másik kollégával 

Beosztás átszervezése Csúcsidőben buszozni Zsúfolt buszok, 
járványhelyzet 

Megjegyzések: 

Mi az, amit megtartotok a jövőben is a változtatásokból? 

A gyógyszertár dolgozói már eleve nagyon környezetbarát módon járnak munkába. A legtöbben gyalog jönnek-mennek a kis távolságok miatt, vagy 
tömegközlekednek: busszal, vonattal. A vonat kifejezetten praktikus a forgalmi dugók elkerülése érdekében. Ezután is, ha a beosztás lehetővé teszi, 
igyekszünk egy kocsival menni hazafelé közös irányba, segítve ezzel a télen is gyalogosan közlekedőket. Az autóval közlekedők munkából jövet-menet intézik 
a bevásárlásokat, szállítják a család fiatalabb tagjait edzésre, iskolába, akár rendelést is vesznek fel az éppen munkában lévő kollégáktól. Most az idősávok 
miatt a délutános műszaknak, ha kell, segít a délelőttös műszak, ha élelmiszert kell vásárolnia. Előfordult az is, hogy valaki elgurult autóval a közeli 
élelmiszerboltba munka után és bevásárolt többeknek, majd a hazaúton beadta a délutánosoknak a dolgokat. A személyes vállalások közül a 
kivitelezhetőbbeket biztosan megtartjuk. Ilyen volt például a minél kevesebb tömegközlekedési eszköz és lehető legtöbb gyaloglás választása a télies 
időjárás ellenére. Egy-egy buszmegállónyi távot mindenki tudott teljesíteni gyalogosan, egyedül a jövőben a tükörjég szabhat gátat ennek a szokásnak. 
Külön büszkék vagyunk egyik kolleganőnkre, aki nappali fényben mindig gyalogosan teszi meg a munkába vezető 4 km-es távot. Tavaszi terveink közé 
tartozik továbbá egy közös elektromos roller beszerzése a postai levélfeladásokhoz, hazautazásokhoz. :) 


