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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján K/9548 . számon

hozzám benyújtott, „Mikortól gyártható a környezetet kevésbé terhelő újrahasznosított
papírra a sárga csekk?” című írásbeli kérdésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott

információk alapján a következő választ adom .

A Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Posta) környezetpolitikájában deklarálta, hogy

kötelezettséget vállal a környezet megóvása, a környezetszennyezés elkerülése és az ésszer ű
energiagazdálkodás iránt . A Posta folyamatosan törekszik a természeti erőforrások felhasználásának
csökkentésére, az energiaveszteségek feltárására, valamint a megújuló energiaforráso k

részarányának növelésére . Beszerzései, fejlesztései és beruházásai során elvárás a környezetvédelm i
szempontok érvényesítése, a beszállítók, alvállalkozók kiválasztásánál figyelembe veszi azo k
környezeti teljesítményét is . Ezen törekvések keretében a Posta 2011-ben és 2012-ben is lépéseke t
tett annak érdekében, hogy a cég által használt nyomtatványok mind nagyobb, a közeljöv őben
várhatóan teljes köre esetében újrahasznosított papírból készülhessenek.

Általánosságban elmondható, hogy újrahasznosított papír megnevezés használatára – els ősorban

műszaki okokból – nem vonatkozik részletes előírás, 'szabvány. A papír típusával szemben
támasztott követelmények határozzák meg, hogy egyes papírfajták mennyi újrahasznosított
alapanyagot tartalmaznak, vagy tartalmazhatnak . Ez az irodai papírtermékek esetében általában
eléri a 100 %-ot, de a csomagoló anyagoknál már 50-100 % között változhat a csomagoló anyag

fajtájától függően. Egyes papíripari termékek pedig egyáltalán nem tartalmaznak újrahasznosított

alapanyagot. A gyártóknak egyébként érdekük, hogy gazdaságossági megfontolásból a lehető
legnagyobb százalékban használjanak fel újrahasznosított alapanyagot a papírgyártáshoz ,

amennyiben a papír megkívánt minőségét nem rontja.
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A környezetbarát papír követelményeit a „Környezetbarát Termék” minősítési feltételrendszere i
tartalmazzák, illetve' a hasonló európai uniós (öko-címke) és tagállami (Blue Angel, Nordic Swa n
stb.) minősítési rendszerek . Ezek a követelmények is természetesen nagymértékben függenek a
papír felhasználásának céljától . Például az újságnyomópapír uniós öko-címkéjének odaítélésére
vonatkozó ökológiai kritériumok megkövetelik, hogy az újságnyomópapír céljára felhasznált rosto k
összmennyiségének legalább 70 tömegszázalékát újrahasznosított rostoknak kell képezníük . Egyes
öko-címkés papírtermékek esetén pedig egyáltalán nincs ilyen követelmény .

Az újrahasznosított/környezetbarát papír postai gyakorlatban újrahasznosított rosttartalmat és/vag y
az előállítás technológiájának környezetbarát jellegét jelenti .

A „sárga csekk kifehéredésének” nincs technológiai akadálya . A „sárga csekk” átszínezése inkább a
hagyományokon és a felhasználók megszokásain való változtatást jelenti . A Posta valamenny i
szolgáltatásával kapcsolatban vizsgálja a környezetpolitikájához való jobb illeszkedés szempontjait ,
így a „sárga csekk” esetében is .

A „fehér csekk” szolgáltatás esetében a Postának nincs kötelezettsége a szolgáltatás m űszaki
paramétereinek meghirdetésére és lehetősége van arra, hogy á diszkriminációmentességet
fenntartva, az egyes ügyfeleivel egyedi szerződésekben állapodjon meg a szolgáltatás igénybe
vételéről . A „fehér csekk” nyomtatvány paraméterei a szerződések mellékletét képezik : Fontos
tudni ugyanakkor, hogy a számla befizetési szolgáltatást igénybevev ő (befizető , megbízó) ügyfelek
jogait és kötelezettségeit természetesen Általános Szerződési Feltételekbe foglalta a Posta, mely
letölthető a cég honlapjáról .

Remélem, hogy táj ékoztatásom választ adott a Képviselő úr részéről felmerült kérdésekre .

Budapest, 2013. január
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