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A Duropack-Starpack Kft. 
irodai zöldülése
A Duropack-Starpack Kft. felismerte, hogy a közgazdaságtan alapjaira támaszkodva felépíthető 
egy modell, amelynek segítségével egyszerűen kimutatható, hogy a zöld iroda program bevezetése 
mekkora anyagi és környezeti megtakarítással jár.

SZERZŐ: Horváth Babett / egyetemi hallgató / Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, logisztikai menedzsment MA szak 

Stratégiai döntésekben egyre nagyobb szerepet kap a „környezeti hatékonyság” (Simai [2001], 127. o.), vagyis a 
profi tmaximalizálás helyébe azok a gazdasági megoldások lépnek, amelyek segítik az emberek fennmaradását, és 
nem zsákmányolják ki a természetet (Tóth [2007], 57. o.). A környezetirányítás eszközei közül az ökohatékonyság 
a tisztább termelésen, a hulladékminimalizálás elgondolásán alapszik (uo. 37. o.), vagyis a vállalkozás a termékeit 
és a szolgáltatásait olyan módon hozza létre, hogy a vállalati teljesítmény egy egységre jutó környezeti terhelé-
sét minimalizálja (Nábrádi−Pető, 10. o.). Röviden: az ökohatékonyság a híres három R (Reduce, Reuse, Recycle, 
vagyis csökkenteni, újrahasználni és újrahasznosítani) (McDonough−Braungart [2007], 68. o.) követését jelenti. 
Ugyanakkor az ökohatékonyság a „kevésbé rossz” megoldások közé tartozik, hiszen a csökkentési intézkedés 
„nem jelenti azt, hogy megszűnne az erőforrás kimerülése vagy pusztulása, csupán azok folyamatát lassítják 
le” (McDonough−Braungart [2007], 69. o.). Emellett a hatékonyság az ökonomizmus „szentháromságának” 
(Tóth [2012], 3. o.) része. De az tagadhatatlan, hogy az ökohatékonyság a felelős vállalat és az ökohatásosság 
(McDonough−Braungart [2007], 71−74. o.) felé vezető út első lépése.
A vállalkozások, látva a megtakarítási lehetőségeket, termelési folyamataik mellett más területeken is alkalmazzák 
a környezettudatos megoldásokat. A KÖVET Egyesület által elindított és menedzselt „Ablakon Bedobott Pénz” 
program keretében létrehozott környezeti beruházások és átszervezések ékes példái ezen megoldásoknak. 
Az irodai munkahelyek „zöldítése” során úgy próbálják átalakítani az irodai környezetet, hogy egyfelől kisebb 
legyen a környezetterhelése, másfelől egészségesebb és kellemesebb munkakörülményeket biztosítson az ott 
dolgozóknak (Tóth [2007], 40. o.). A KÖVET 2013-ban hetedik alkalommal rendezte meg ehhez kapcsolódóan 
a Zöld Iroda Versenyt és Kiállítást,  amelyhez mára a fi ataloknak szóló Greeneration program is kapcsolódott.
A Duropack-Starpack Kft. a környezetirányítási szervezeteket követve felismerte, hogy a közgazdaságtan 
alapjaira támaszkodva felépíthető egy modell, amelynek segítségével egyszerűen kimutatható, hogy egy 
ilyen program mekkora megtakarítással jár pénzben és környezeti terhelésben egyaránt. A cég 2011-ben egy 
környezet-gazdaságtani tanulmány keretében felmérte irodájának környezeti terhelését, megtakarítási lehe-
tőségeit. A kutatás során elsősorban az elektromos berendezések energiafogyasztásának minimalizálására 
és a papírfelhasználás ésszerűsítésére koncentráltak. 
Az irodai berendezések áramtalanítása mindössze odafi gyelést igényel a dolgozóktól, és segítségével az irodai 
áramfogyasztás akár 10%-kal is csökkenthető. A munkaidő leteltével érdemes kötelezővé tenni az irodai beren-
dezések áramtalanítását, az ebédszünetekben pedig hasznos, ha a munkatársak energiatakarékos üzemmódot 
alkalmaznak. Optimális megoldás lehet egy irodák közötti verseny, ahol egy időszakon keresztül (pl. 1 év) bizo-
nyos időközönként, de változó időpontokban egy vagy több megbízott ellenőrzi az egyes irodák áramtalanítását. 
Ugyanakkor a dolgozók motiválása nélkül, felülről irányítva ez az intézkedés gyakorlatilag megvalósíthatatlan.

PAPÍRFELHASZNÁLÁS EGYOLDALAS NYOMTATÁS ESETÉN

Felhasznált irodai papír mennyisége (csomag)                                                                                                              80

Felhasznált irodai papír mennyisége (db)                                                                                                               40.000

Felhasznált irodai papír mennyisége (kg)                                                                                                                                                               200

Beszerzett irodai papír becsült költsége 700 Ft/csomag átlagáron                                                                    56.000

A papírfelhasználás 2010-ben 1

1 Forrás: vállalati adatok alapján saját szerkesztés
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York 2008-ban publikálta, hogy nem mutatható ki oksági kapcsolat a 
hatékonyság és a teljes környezetterhelés, illetve az erőforrás-fogyasz-
tás között nemzeti szinten, vagyis egy nemzet ökohatékonyságának 
javulása nem jár szükségszerűen együtt az erőforrás-fogyasztás csök-
kenésével (York [2008]). A papír esetében, amelynek előállítása jelentős 
terhet ró az erdei ökológiai rendszerre, ez fokozottan jelentkezik. A 
papírfogyasztás az irodai elektronizálással akár el is tűnhetett volna, 
de a várakozásokkal ellentétben a számítógépek, az elektronikus levél 
és a világháló a papírfogyasztás növekedését eredményezte. Így jutunk 
el a papírmentes iroda paradoxonához (York [2008]), amelyet Szigeti 
Cecília egy bizonyítási kísérletben igazolt is (Szigeti−Ziskáné [2009]). 
Egy átlagos irodában a keletkező hulladék 64%-a papír (Antal−Vadovics 
[2005] 44−51. o.), ezért fontos, hogy egy vállalkozás az irodai papírfo-
gyasztására kiemelt fi gyelmet fordítson.
A Duropack-Starpack Kft. esetében nem érvényes az az általános fel-
tételezés, hogy a nyomtatás 50%-a elkerülhető, ha a levelezésben és 
az adattárolásban kizárólag  elektronikus megoldásokat alkalmaznának 
minden olyan esetben, amikor ez lehetséges, hiszen a vállalkozás az 
iroda munkatársainak teljes körű elektronikus adattárolást biztosít. Így 
a papírfogyasztás csökkentésének kulcsa a kétoldalas nyomtatás. A 
vállalkozásnál csak indokolt esetben alkalmazzák ezt a fajta nyomtatást, 
holott ennek az egyszerű ökohatékony irodai intézkedésnek a beveze-
tésével nagymértékben csökkenthető a cég irodai papírfelhasználása 
s ezzel a környezetterhelés mértéke. A pénzbeli és környezeti megta-
karítás meghatározásához 2010-ben a következő papírfelhasználási 
adatok álltak rendelkezésre.

Ha a nyomtatókat alapértelmezésként kétoldalas nyomtatásra állítják 
be, ezzel a papírfogyasztás várhatóan 30%-kal csökken. Ennek hatására 
mintegy 60 kg papírral kevesebbre van szükség, ami 16 800 forint meg-
takarítás jelent évente. Mivel a cég dolgozói jellemzően nem újrahaszno-
sított papírt használnak, így a papírfelhasználás csökkentése 60 kg-mal 
kevesebb szén-dioxidkibocsátást eredményez. 

Amennyiben nem normál, hanem újrahasznosított papírt használnak a 
vállalkozás munkatársai, a környezetterhelés tovább csökkenthet. Ezen 
papírfajták csomagolásán megtalálhatók a környezetbarát termékjelek, 
mint a Kék Angyal, az Északi Hattyú vagy az FSC jelölés, ami arra utal, 
hogy a papír gyártásához felhasznált fa a fenntartható erdőgazdálkodás 
alapelveit követő ültetvényről származik (Antal−Vadovics [2005], 52. o.).
Ha a Duropack-Starpack Kft.-nél a kétoldalas nyomtatást kombinálják 
az újrahasznosított papír használatával, a vállalkozás
∫ 2 fát ment meg,
∫ 574 kW energiát és
∫ 3710 l vizet takarít meg, továbbá
∫ 3,8 m3-rel kevesebb hulladék kerül a szemétlerakóba (uo. 51. o.).

A Duropack-Starpack Kft. számára célravezető lenne, ha a kötelezően 
nyomtatandó dokumentumokon kívül mást nem nyomtatnának. A mun-
katársak környezeti tudatosságának emelése mellett első lépésként 
jó hatással lehet a papírfelhasználásra, ha a másolópapírokat elzárva 
tartják, és azokból csak előre meghatározott célra, engedéllyel lehet 
elvenni. A későbbiekben tovább csökkentheti a nyomtatásra használt 
papír mennyiségét, ha az egyes munkaállomásokhoz nem csatlakozik 
közvetlenül nyomtató, hanem csak egy másik helyiségben lévő központi 
nyomtatót lehet használni, kóddal, számlálóval. A megtakarított papír 

értékét az első hónapokban célszerű az iroda olyan fejlesztésére fordítani, 
ami kárpótolja a munkatársakat a kényelmetlenségekért (árnyékolók 
elhelyezése, függönyök cseréje, virágok vásárlása stb.).
Az intézkedésnek két fontos eredménye lehet: az egyik a papírfogyasztás 
csökkenése, a másik pedig a kevesebb festék használata.
A nyomtatásnál – ha az energiafelhasználás és az amortizáció költsé-
gével nem számolunk – az anyagköltség az ábrán bemutatottak szerint 
oszlik meg. Ez indokolja, hogy bár a kétoldalas nyomtatás önmagában 
is mérsékli a környezetterhelést és a költségeket, a jelentős költség-
csökkenéshez a nyomtatás mennyiségét is vissza kell fogni, mivel a 
nyomtatáshoz nemcsak papír, hanem tinta is szükséges, amit a nyom-
tatókba szerelt tonerek vagy tintapatronok biztosítanak. 
Önmagában már az is környezettudatos magatartást takar, ha azok 
kifogytával a Duropack-Starpack Kft. a nyomtatóiba újakat vásárol, viszont 
a használtakat erre szerződött alvállalkozóval szállíttatja el, újrahasznosítás 
céljából. Az utángyártott tonerek és patronok használata azonban még 
környezettudatosabb magatartásra vall, s környezeti szempontból még 
jelentősebb, hiszen így kevesebb veszélyes hulladék keletkezik a cégnél. Ez 
a megoldás ugyanakkor számottevő anyagi megtakarítást is eredményez.

A vállalkozás ezen intézkedés bevezetésével egy évben 140 000 forintot 
tudna megspórolni, ráadásul a környezetterhelése is mérséklődne.

2  Az alkalmazott árak csak tájékoztató jellegűek. Forrás: vállalati adatok alapján saját szerkesztés.
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Folytatás a 16. oldalon 



16 LÉPÉSEK   -

VÁLLALATI ESETEK

SZERZŐ: Urbán Katalin / Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

FELELŐS BESZÁLLÍTÓI PROGRAMJÁVAL NYERT DÍJAT A GRUNDFOS
Átadták az idei CSR Hungary díjakat: a Felelős beszállítói megoldás kate-
góriában a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. beszállítói programja hozta 
el az első díjat. Az immár három éve futó Supplier Excellence Program 
célja, hogy a hazai beszállítók velünk együtt erősödjenek, javítsák a 
versenyképességüket, és − persze − hogy egyre jobb minőségben egyre 
megbízhatóbban szállítsanak nekünk is. A hazai beszállítók körében 
meghirdetett önkéntes program az EFQM C2E/R4E keretrendszereinek 
elemeiből építkezik, támaszkodva a csoportos munka előnyeire.
A program fő lépései:
∫ Önértékelés (EFQM keretrendszer alapján)
∫ Célmeghatározás
∫ Fejlesztés 
∫ Visszaellenőrzés 
∫ Elismerés

Az együttműködés egyre sikeresebb: 2013-ban már tíz, a Grundfos 
Magyarországon beszerzett termelési anyagainak 45%-át adó beszállítói 
bázis fejlődését segítettük fejlődni a fenntartható közös siker reményében.
További fejlemény, hogy ez a program lesz a Grundfos Cégcsoport kizáró-
lagos beszállítófejlesztési rendszere, miután a program kísérleti jelleggel 
2013-ban elindult az angliai és a dániai Grundfos-vállalatoknál is. 

SZERZŐ: Ádám Gabriella  / Kinnarps Hungary Kft.

TÉRELVÁLASZTÁS KÖRNYEZETTUDATOSAN – AVAGY AZ INNOVATÍV RE:FILL
A modern munkakörnyezet nélkülözhetetlen kiegészítője a paraván, ame-
lyet elsősorban térelválasztásra használunk. Több előnyös tulajdonsága 
mellett – mobil, ezért könnyen változtatható a helyzete és a funkciója, 
segít a privát szféra létrehozásában – az egyterű irodákban a paravánnak 
nagy szerepe van a megfelelő akusztikai környezet kialakításában is, 
egyre fontosabb tehát a jó hangelnyelő képesség. Érdekes, hogy a design 
terén is nagyon sok lehetőséget rejt a panelek felülete, anyaga, formája, 
még több teret kínálva a paraván kihasználhatóságának.
Hogyan tükröződhet a környezetbarát szemlélet a gyakorlatban? A 
Kinnarps válaszát erre a kérdésre a paravánok töltőanyagának előállítása 
adja. A svéd bútorgyártó cég az úgynevezett Re:Fill anyagot használja. Ez 
egy saját fejlesztésű töltőanyag, amelyet a különböző bútorok gyártása 
során keletkező hulladék szövetekből, illetve újrahasznosított PET-
palackokból állít össze. Ez az anyag nemcsak környezetbarát, hanem 
kiváló akusztikai tulajdonságokkal is rendelkezik. Mindez jó példa arra, 
hogy az egyik gyártási folyamat mellékterméke hogyan kap fontos 
szerepet, és miként használják újra egy másik termék előállításához.
A Kinnarps termékpalettája közül az Oktav falra szerelhető hangel-
nyelő panel és a Prim asztali paravánelem rendkívül jól demonstrálja 
a paravánok felhasználásának sokrétűségét, miközben az előállításuk 
környezettudatos szemléletről tanúskodik.

A kétoldalas nyomtatással tehát a felhasznált 
papír mennyisége kevesebb lesz, viszont a 
toner- és patronmennyiség nem csökken az 
oldalszámok változatlansága miatt. Így az éves 
irodai papírfogyasztás 20 kg-mal történő csök-
kentésével a környezeti mérlegben az alábbiak 
takaríthatók meg3:  25,05 m3 víz, 102 kg fa, 43,02 
kWh energia, 10,86 kg mészkő, 5,22 kg kén, 0,36 
tonna gőz, 3,6 kg klór.
Az ökohatékony megoldások irodai alkalmazá-
sával a vállalat a környezeti terhelés mérséklé-
sén túl 156 800 forint megtakarítást is képez, 
amit akár az irodák további zöldítésére, komfor-
tosítására is felhasználhat (fűtéskorszerűsítés, 
vizesblokkokba perlátorok vásárlása stb.). 
A Duropack-Starpack Kft.-nél a dolgozók 27%-a 
tölti munkanapjait irodákban. A belső levegő 
összetétele ezért különösen fontos, mert hatással 
van a teljesítményükre, a stressztűrő képessé-
gükre és a pszichikai állapotukra is. A növények a 
fotoszintézis során szén-dioxidot vesznek fel, és 
oxigént termelnek, ami javítja az adott helyiség 
levegőjét, igaz, egy kutatás szerint csak csekély, 
1−2%-os mértékben (Antal−Vadovics [2005], 
36. o.). A NASA kutatói szerint egyes növények 
légfrissítésre és a káros anyag megkötésére is 
felhasználhatók (Antal−Vadovics [2005], 37. o.). 
A levegőben található toxikus anyagok csökken-
tésén kívül a növények segítenek a páratartalom 
optimalizásában, sőt egy svéd tanulmány szerint 
− amelyet az oslói Rádium Kórházban folytattak 

le − azokat az irodai dolgozókat, akik növényzetre 
látnak az ablakukból, kevésbé terhelte meg a 
feszültség, mint azokat, akik például utcára vagy 
autóparkolóra kénytelenek nézni. A feszültség 
hiánya pedig nyugodtabb és egészségesebb 
munkahelyet eredményez, ami kedvezően hat a 
produktivitásra is (Antal−Vadovics [2005], 37. o.).
Az irodai növények jelenlétében a por 20%-kal 
csökken. Tehát ennek érdekében is érdemes 
növényeket telepíteni elektronikai eszközökkel 
felszerelt irodába.
A fentiekből is jól látszik, hogy a növények ked-
vező hatásait több esetben kimutatták ugyan, 
ám a kutatási eredmények gyakorlati alkalma-
zása sok esetben elmarad. Ennek ellensúlyozá-
sára ugyanakkor nemrégiben egy európai uniós 
tájékoztatási kampány indult „Egészséges 
növények a munkahelyen” címmel. A prog-
ram 10 országban (Anglia, Ausztria, Belgium, 
Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, 
Németország, Olaszország, Svédország) 
ismerteti az irodai növények jótékony hatá-
sait. A www.healthygreenatwork.org honlapon 
számos hasznos tanács olvasható az irodai 
növénytartással kapcsolatban.
Jelen tanulmány lezárásaként megállapítható, 
hogy külföldi anyavállalatának és dolgozói 
tudatosságának köszönhetően a Duropack-
Starpack Kft. alapvetően környezettudatos, de 
kapcsolata a környezettel tovább harmonizál-
ható egy komplex irodai intézkedéssorozattal.

A cikk alapjául a CG & Partners Kft. által készített „Vállalati kör-
nyezetvédelem kutatása és a környezettudatosság fejlesztése a 
Duropack-Starpack Kft. működésében” című tanulmány szolgált.
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