
Ö K O P A T I K A  K Ö Z Ö S S É G I  V E R S E N Y

KEVESEBB PAPÍRRAL,
FENNTARTHATÓBBAN 

NYOMTASS KEVESEBBET!

Egyre több technikai eszközzel vesszük körbe magunkat, hogy egyszerűbbé tegyük életünket. 
A sors fintora, hogy a technika sok esetben inkább megnehezíti létünket és komoly terhelést 
jelent környezetünk számára is. A számítógép feltalálásának célja is az volt, hogy felváltsuk  
a papír használatát. Ennek ellenére pont a fordítottja történt, mióta számítógépet használunk, 
40%-kal nőtt a papír felhasználása. 
Magyarországon évente 750–800.000 tonna papírhulladék keletkezik, ebből 380–400.000 
tonna kerül visszagyűjtésre. Ahogy a számok is mutatják, a papírhulladék közel fele nem 
hasznosul, hulladékégetőbe vagy hulladéklerakóba kerül. A visszagyűjtött mennyiségből pedig 
újrapapírt, azaz irodai papírt, kartonbútort, dobozokat gyártanak. Az újrapapír azért környe-
zetbarát, mert a legyártásához feleannyi energia, és negyedannyi víz szükséges!

TIPPEK AHHOZ, HOGY KEVESEBBET NYOMTASSUNK

	A papírhasználat csökkentéséhez először gondoljuk végig, hogy tényleg szükséges-e például  
az adott dokumentumot kinyomtatnunk. Hamar észre fogjuk venni, és megszokjuk majd, milyen 
könnyen tudunk nyomtatás nélkül is dolgozni. Csak akkor nyomtass, ha feltétlenül szükséges!

	Nyomtass a lap mindkét oldalára! A modern nyomtatók alkalmasak a kétoldalas nyomtatásra, 
csupán be kell állítani őket.

	Használj környezetbarát betűtípust, amihez nyomtatás esetén kevesebb festék is elegendő!
	Az elektronikus levelezéssel elkerülhető a papírhasználat, ha nem nyomtatjuk ki az emaileket. Levele- 

zésünkben a felesleges nyomtatás megelőzésére minden email aljára tegyünk egy (automatikus) 
mondatot pl. „Kérem, csak akkor nyomtassa ki ezt az emailt, ha tényleg szükséges. Ezzel papírt és 
tintát takarít meg, és megelőzi a fakitermelést.” Ezt saját magatok stílusára formálhatjátok.

	Bátoríts mindenkit a patikában, hogy mellőzzék a papír alapú piszkozatokat, és csak a végleges  
dokumentumot nyomtassák ki. Ha mégis szükség lenne nyomtatott piszkozatra, akkor olyan lapokra 
nyomtassátok ki, amelynek az egyik oldala már használt, és amúgy is a hulladék gyűjtőbe kerülne. 

	A rontott dokumentum nem hulladék – csak a megsemmisítés után! Érdemes figyelnünk  
arra is, hogy a már használt papírt ne dobjuk ki, hanem használjuk a rontott, vagy felesleges 
nyomtatások másik oldalát jegyzetlapként. A nyomtató egyik tálcáját használhatjuk a már  
felhasznált papírok tárolására, hogy a másik oldalra nyomtathassunk.
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