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Általános irányelvek 
 

 Készítsünk belső zöld (köz)beszerzési 

szabályzatot az irodaszerekre.  

 Kövessük nyomon az irodaszer készleteket, hogy 

ne kelljen sürgős beszerzési körútra szaladnunk, de ne 

is vásároljunk feleslegesen. 

 Vásároljunk nagyobb kiszerelésben – 

összességében olcsóbb, valamint kevesebb 

csomagolóanyagra és szállításra van szükség – ezek 

mind kedveznek a környezetnek. 

 Ismerjük meg az ökocímkéket, amelyek segítenek 

rálelni a környezetbarát termékekre. 

 Próbáljuk visszaszorítani az irodaszerek 

használatát, amennyire csak lehet. 

 Használjunk kevesebb papírt és tintát 

nyomtatáskor, fénymásoláskor stb. 

 

14. TIPP 
 

IRODA-
SZEREK 

Jó példa a GreenDependent 
Intézettől  
újrahasznosított műanyagból és 

papírból készült irodaszerek 
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  Irodaszerek 
Csökkenteni tudjuk a (közvetett) energiafogyasztásunkat és munkahelyünk környezeti hatását 

ha egyrészt minél kevesebb irodaszert használunk, másrészt pedig ami elengedhetetlenül 

szükséges, abból igyekszünk fenntartható, helyi vagy öko terméket beszerezni. 

1. Készítsünk belső zöld (köz)beszerzési szabályzatot az 

irodaszerekre, így az iroda energiafogyasztását, karbon-

lábnyomát és környezeti hatását is csökkenthetjük. 

Keressünk fenntartható, helyben gyártott és egyben 

megfizethető termékeket.  

2. Kövessük nyomon az irodaszer készleteket, hogy ne 

kelljen sürgős beszerzési körútra szaladnunk, de ne is 

vásároljunk feleslegesen. Tervezzünk előre, buzdítsuk erre 

kollégáinkat is. 

3. Tartsunk rendet a készletek között és az asztalunkon is – segít abban, hogy 

jobban átlássuk saját és az iroda tényleges igényeit. 

4. Vásároljunk nagyobb kiszerelésben – összességében olcsóbb, valamint kevesebb 

csomagolóanyagra és szállításra van szükség – ezek mind kedveznek a környezetnek. 

5. Ismerjük meg az ökocímkéket (a következő oldalon 

találjuk a legismertebbeket), amelyek segítenek rálelni a 

környezetbarát termékekre. Borítékok, mappák, irattartók, 

üzenőtáblák, tintapatronok, tároló dobozok, jegyzetfüzetek, 

tollak, ceruzák, kihúzók, filcek, ragasztók, egyéb asztali 

kellékek, takarítószerek, szemetes zsákok vagy konyhai 

eszközök – mindnek van öko/ károsanyag-mentes/ 

újratölthető/ újrahasználható vagy épp újrahasznosított 

változata. 

6. Próbáljuk visszaszorítani az irodaszerek használatát, amennyire csak lehet – 

hiszen minél kevesebbet használunk, annál kevesebb beszerzésre és szállításra van 

szükség, ráadásul így kevesebb hulladékot is termelünk. 

7. Használjunk kevesebb papírt és tintát – Csak akkor nyomtassunk vagy 

fénymásoljunk, ha az feltétlenül szükséges, és ilyenkor mindkét oldalát használjuk a 

papírnak. Ha magunk nem vagyunk tisztában a megfelelő beállításokkal, kérjük egy 

kolléga segítségét, így a sikertelen nyomtatásokat is elkerülhetjük. Lehetőség szerint 

elektronikusan osszuk meg az anyagokat és olvassunk. Kevesebb papírt használva 

csökkentjük a papírhulladék mennyiségét és a nyomtató/ fénymásoló 

energiafelhasználását is. Ha spórolunk a papírral és a tintával, az iroda környezeti 

hatását is csillapítjuk. A tinta tovább fog tartani, ha a nyomtató/ fénymásoló fekete-
fehérre és/vagy vázlat minőségre van állítva. 

http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye
http://www.myowlbarn.com/2013/05/eco-stationery-set.html
http://farmfutures.com/blogs-keep-smart-office-supplies-stock-10115
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Tippek haladóknak 

A magukban kreativitást érző munkatársak újragondolhatják a használaton 

kívül került irodaszereket és készíthetnek belőlük valami hasznosat (példának 

lásd a jobb oldali képeket, továbbá itt és itt). 

Amit még megtehetünk... 

Osszuk meg a kollégákkal és használjuk újra, amit csak lehet. Különítsünk el 

egy-két polcot egy mások számára is könnyen hozzáférhető szekrényben, és 

közösen gyűjtsük össze az ilyen jellegű irodaszereket (pl. irattartó, mappa, 

tűzőgép).  

Érdekesség 

Világszinten átlagosan mintegy 57 kilónyi papírt használunk el 

fejenként, ugyanez az érték az EU-ban azonban 156 kg! 

Egy átlagos irodai dolgozó akár 50 papírlapot is elhasznál naponta, és 

bár az irodai hulladék 70 %-a újrahasznosítható, ebből csak 10 % jut 

ténylegesen erre a sorsra. 

Ökocímke gyorstalpaló 

Ezek a leggyakoribb ökocímkék, amikkel papír vagy papírból készült termékeken és egyéb 

irodaszereken találkozhatunk: 

 

 

 

 

A Spórolunk@kiloWattal verseny hivatalos magyar honlapján bejelentkezés után találunk 

témába vágó kvízeket, köztük környezetbarát termékjeles feladatlapot is, megoldással együtt. 

További olvasnivalók és ötletek:  

Az 5. energiamegtakarítási tippben és a Kattanj Zöldre eszköz 5. szintjén (amit bejelentkezés 

után érhetünk el) is találunk még papírtakarékossági ötleteket. 

Környezetbarát irodaszerek beszerzési lehetőségei pl.: http://www.zoldbolt.hu/ujrapapirok-es-

natur-iroszerek; http://www.zoldbazar.hu/kornyezetbarat-irodaszer.html 

Források: 

http://www.ecooffice.com.au/view/eco-tips/15 

http://eco-officegals.com/the-benefits-of-green-office-products/  
 

„kék angyal” 
„északi 
hattyú” 

fenntartható 

erdőgazdálkodásból 
származó termék 

az EU 
ökocímkéje 

magyar 
ökocímke 

http://www.brit.co/desk-organizers/
http://www.realsimple.com/new-uses-for-old-things/new-uses-home-office/pitcher-as-office-supply-holder
http://www.forestindustries.se/documentation/statistics_ppt_files/international/per-capita-paper-consumption
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/3326303/Campaign-to-reduce-unnecessary-office-waste.html
http://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/3326303/Campaign-to-reduce-unnecessary-office-waste.html
http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye
https://sporolunk.org/internal-materials/19-kerdoivek-kvizek-tippek
https://sporolunk.org/images/partner/GDI-files/tippek/SW_5_energiamegtakaritasi-tipp_nyomtatas-es-fenymasolas_20160502.pdf
https://sporolunk.org/energysavecheck/
http://www.zoldbolt.hu/ujrapapirok-es-natur-iroszerek
http://www.zoldbolt.hu/ujrapapirok-es-natur-iroszerek
http://www.zoldbazar.hu/kornyezetbarat-irodaszer.html
http://www.ecooffice.com.au/view/eco-tips/15
http://eco-officegals.com/the-benefits-of-green-office-products/
http://www.pinterest.com
https://us.fsc.org/en-us
http://www.nordic-ecolabel.org/
https://www.blauer-engel.de/en
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

