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Bevezetés és stabil piaci szereplõje. A cég alapvetõ céljának te-
kinti a társadalom és a környezet iránti felelõsség válla-Napjaink egyik legfontosabb teendõje a fenn-
lását a termelési tevékenységeiben és a termékei teljes tartható fejlõdés elõsegítése, mely leginkább magas 
életútja során.színvonalú igényes környezetvédelmi munkával ér-

A Dunapack 100 % osztrák tulajdonban van, két fõ hetõ el. A környezetvédelem számára viszont a gazda-
tevékenységi területe a hulladékpapír alapú cso-sági növekedés biztosítja a legkedvezõbb feltételeket. 
magolópapír-gyártás (Csepelen és Dunaújvárosban) Csak egy sokoldalú, dinamikusan fejlõdõ, rugalmas és 
és papírból csomagolóeszközök, azaz hullámlemezek nyereséget hozó vállalkozás képes olyan erõfeszí-
és dobozok, valamint papírzsákok és zacskók elõállí-téseket tenni, mellyel hozzájárul a környezetvédelmi ki-
tása (Csepelen, Dunaújvárosban és Nyíregyházán).hívások megoldásához. A piacgazdaság körülményei 

Éves termelése 2001-ben: 235.000 tonna papír (a között sikerrel lehet összehangolni azokat a veze-
hazai gyártás 50%-a), 111.000 tonna hullámtermék és tésbeli, mûszaki és pénzügyi lépéseket, melyek a válla-
16.000 tonna zsák és zacskó. latok környezetgazdálkodási politikáját megalapozzák, 

 Az Rt. egészére kiterjedõ integrált minõség- és illetve megteremtik annak feltételeit.
környezetközpontú irányítási rendszerre (ISO 9001, A fenntartható fejlõdés azt jelenti, hogy olyan 
ISO 14001 elõírásai szerint) a cég 2000-ben szerezte módon kell a jelen szükségleteit kielégíteni, hogy az ne 
meg tanúsítványt. A rendszer – Magyarországon ritka-veszélyeztesse a jövõ nemzedéket saját igényei kielé-
ságszámba menõ módon – az Európai Unió EMAS ren-gítésében. A vállalkozások széles köre elkötelezi ma-
deletének elõírásait is kielégíti.gát az ember által teremtett környezet javítása mellett. 

A vállalat tevékenységét a környezeti politikájának Ha a vállalkozások – méret és mûködésbeli különbsé-
alapvetõ elemét képezõ fenntartható fejlõdés geiktõl függetlenül – megfelelõ környezetvédelmi eljá-
irányelvei motiválják, melyek az elmúlt 10 évben a rásokat, tisztább technológiákat alkalmaznak és ter-
nyersanyag-, energia- és vízgazdálkodás, valamint a mékeik között mind több a környezetbarát áru, úgy 
termelési hulladékok kezelése területén kiemelkedõ olyan növekedés valósítható meg, amely a fejlõdést 

hosszabb távon fenntarthatóvá teszi. eredményeket adtak.
Magyarországon nagyon sok vállalkozás alkal- A fenntartható fejlõdést kifejezõ lényeges mu-

mazza sikeresen már jó ideje az önkéntes minõség- tatók a Dunapack Rt.-nél
biztosítás módszereit. Ezek közül egyre többen lépnek - A primer nyersanyag-felhasználás csökken-
tovább a környezetirányítási rendszerek, sõt az integ- tése a hulladékpapír-begyûjtés és felhaszná-
rált rendszerek bevezetése felé. E vállalatok a vezetés lás növelésével
szintjérõl indulva foglalkoznak a környezetpolitikával, - Anyag- energia- és víztakarékosság
rendszeresen lemérik intézkedéseik eredményes- - A termékek 100%-os újrahasznosíthatósága
ségét, és errõl számot adnak mind belsõ vállalati szin-

- A környezetterhelés mérséklése a gyártási ten, mind pedig a szélesebb közvélemény nyilvános-
maradékok csökkentésével és újrahasznosí-sága elõtt.
tásával

A Dunapack Rt. bemutatása
A környezet megóvását lehetõvé tevõ fejlesz-Magyarország legnagyobb papír- és papírtermék-

tési intézkedések a Dunapacknálgyártó cége a 12 éve alapított Dunapack Papír- és 
a) Nyersanyag-gazdálkodásCsomagolóanyag Rt, mely Közép-Európa kiemelkedõ 
A cég célul tûzte ki a gazdaságilag elérhetõ legma-

gasabb technológiai színvonal alkalmazását mind a 
termelésben, mind a tisztító berendezések esetében.

 Környezetvédelmi eredmények az iparban 
a fenntartható fejlõdés aspektusából, 

a Dunapack Rt. példáján*

Dr. Debreczeny István**  Dr. Antalné Csõre Zsuzsa**
Károlyiné Szabó Piroska***

*Elhangzott a johannesburgi világcsúcstalálkozón, 2002. aug
**Dunapack Rt.
*** Papíripari Kutatóintézet Kft.
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Számos gyártástechnológiai fejlesztést valósított terméktervezés révén a lehetõ legkisebb anyagfel-
meg, ezek lehetõvé teszik hulladékpapírból olyan ter- használással, az optimális forma kialakításával bizto-
mékek elõállítását, amelyeket korábban csak jelentõs sítsák a csomagolási funkciót.
mennyiségû primer nyersanyag felhasználásával le- Az elmúlt években folyamatosan csökkentették a 
hetett gyártani. gyártott papírok négyzetméter-tömegét (2. táblázat). 

A hulladékpapír-begyûjtés és felhasználás növe-
lésével minimálisra csökkent a primer rostok aránya a 
teljes rostfelhasználásban. A szekunderrostok rész-
aránya a teljes rostfelhasználásban mára túllépte a 98 
%-ot. Amíg 1991-ben 45.000 t primer rostot kellett 
154.000 t papír gyártásához felhasználni, 2000-ben 
csak 5.500 t primer rostra volt szükség 230.000 t papír 
elõállításához. 

A technológiai fejlesztések révén az igényesebb Megvalósítják a teljes újrahasznosíthatóságot, a 
papírfajták (pl. zsákpapír) esetén is sikerült jelentõsen korábban többféle anyagot (fa, papír, mûanyag) 
csökkenteni a primer rost arányát, az összes papírfajta tartalmazó kombinált csomagolások helyettesítésére 
átlagában pedig a felhasznált primer rost aránya 2001- homogén papírcsomagolásokat dolgoznak ki, melyek 
re 1,5%-ra csökkent (1. táblázat). újrahasznosítása egyszerûbb és olcsóbb. Az egynemû 

csomagolások fejlesztése terén elért eredményeiket 
nemzetközi díjakkal /Eurostar, Worldstar/ honorálták 
(2. ábra).

A vállalat által begyûjtött hulladékpapír meny-
nyisége hat év alatt nyolcszorosára nõtt, a Duna-
packnál feldolgozott hulladékpapír mennyisége ugyan-
ezen idõ alatt 50 %-kal nõtt és 2001-ben közel 273.000 
tonnát ért el (1. ábra), ez a hazai felhasználás 80%-a.

b/ Vízgazdálkodás

A technológiai víz visszaforgatásával (újabb víz-
körök kialakításával) csökkentik a fajlagos frissvíz-fel-
használást, azaz növelik a vízrendszer zártságát. A ki-
bocsátott víz KOI tartalmának csökkentése céljából 
optimalizálják és fejlesztik a szennyvíztisztítás techno-
lógiáját. Az elmúlt öt évben a vállalat papírtermelésé-
nek vízfogyasztását 55 %-kal, a kémiai oxigéngény-
ben (KOI) számított fajlagos vízterhelést 58 %-kal 
csökkentette (3. ábra).

A felhasznált papírhulladék egyre nagyobb részét 
a vállalat maga gyûjti be (leányvállalata, a Duparec Kft. 
révén), de kiemelkedõ szerepet tölt be a hazai papír-
hulladék-begyûjtõ és -újrahasznosító rendszer kiala-
kításában is. 

A primer természeti erõforrásokkal való takarékos 
bánásmód és a hulladékképzõdés megelõzése fontos 
szerepet játszik a vállalat termékeinek tervezésében is. 
Ennek során arra törekszenek, hogy környezettudatos 

Idõszak

1995

1999

2000

2001

Nátron papírban

22,8%

22,0%

14,0%

13,0%

Az összes papírfajtában

5,0%

3,7%

2,0%

1,5%

1 táblázat. Primer rost felhasználás részaránya a  teljes rostfelhasználásból

Idõszak
Nátron alappapír

Csepel
2

 (g/m )

Hullám alappapír
Csepel

2
(g/m )

Hullám alappapír
Dunaújváros

2
(g/m )

1999 76,0 133,6 117,2

2000 72,5 131,0 116,1

2001 72,1 129,6 114,2

2. táblázat. A csomagolópapírok négyzetmétertömegének csökkentése
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Papírgyártás fajlagos 
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c/ Energiagazdálkodás A vállalat õszinte elkötelezettségét mindezen tö-
rekvések mellett bizonyítja az is, hogy Magyarorszá-Mûszaki és racionalizálási intézkedéseket hajta-
gon elsõk között írta alá és vállalta 1999-ben az UNEP nak végre az elektromos és hõenergia-felhasználás 
nemzetközi deklarációját a tisztább termelés megva-csökkentése érdekében (pl. füstgáz hulladékhõjének, 
lósítása érdekében.kondenzvíz hõtartalmának hasznosítása). Az elmúlt öt 

évben a vállalat papírtermelésének fajlagos villamose- Hosszú távú célok
nergia-fogyasztását 25 %-kal, hõenergia-fogyasztását A Dunapack Rt. a továbbiakban is jelentõs fejlesz-
28 %-kal csökkentette (4. ábra). téseket és beruházásokat hajt végre, amelyek célja ket-

tõs: részben a korszerû technológia révén javítani a gaz-
daságosságot, részben pedig csökkenteni a papírgyár-
tásból a környezetre nehezedõ terhelést. A közeljövõ 
legnagyobb környezetvédelmi beruházása a csepeli 
telephely szennyvízkezelésének korszerûsítése lesz. 

A papírgyár vízköreinek zárásával, a csatorna-
rendszer átalakításával, a folyamatszabályozás korsze-
rûsítésével és egyéb mûszaki intézkedésekkel 2005-ig 
jelentõsen csökkentik a fajlagos vízfogyasztást.

A második fázisban (2010-ig) kiépítik a biológiai 
szennyvíztisztítást, ezáltal a KOI-kibocsátás is közel 
egy nagyságrendel csökkenthetõ. A biológiai szenny-
víztisztítás anaerob lépcsõjében elõállított biogáz 
hasznosítása csökkenti a papírgyártás fajlagos primer 
energia-felhasználását, és javítja széndioxid mérlegét. d/ Termelési maradékok és hulladékok kezelése
Ezáltal a Dunapack Rt. hozzájárul a Kyotói Egyez-

A papírgyártás során keletkezõ anyagmaradékok (re-
ményben megfogalmazott célok eléréséhez.

jekt) és hulladékok (papíriszap) mennyiségét technológiai 
Források: fejlesztésekkel csökkentik, a maradékokat és hulladékokat 
1. A Dunapack Rt. Környezeti Jelentése 2000.innovatív módszerekkel hasznosítják.
2. A Dunapack Rt. Környezeti Jelentése 2001.A rejektbõl a hasznosítható mûanyag-fóliát és papír-
3. Dr. Debreczeny István: A környezetvédelmi sza-rostot kiválasztják és tisztítják, az utóbbit visszavezetik a 
bályozás vállalkozói szempontból (elõadás), Vi-gyártási folyamatba. Ennek eredményeként a deponálandó 
segrádi országok környezetvédelmi miniszterei-anyagmaradékok mennyisége 7,7%-ról 5%-ra csökkent.
nek találkozója, 2002. március 20-21. Visegrád-

Nemzetközi viszonylatban is úttörõnek számító eljá-
Esztergom

rással végzik a mechanikai szennyvíztisztítás során kelet-
4. Kovács Katalin: Környezettudatos termékterve-

kezõ rostiszap komposztálását és mezõgazdasági  hasz- zés (elõadás),
nosítását, ezáltal rövidesen nullára csökkenthetõ a hulla- 5. „Tisztább Termelés” Szakmai nap, 2002. június 6
déklerakón elhelyezésre kerülõ papíriszap mennyisége. Budapasti Közgazdaságtudományi Egyetem

Papírgyártás fajlagos 
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Corrugated 2002

A hullámpapír csomagolóiparnak 1994 és 1998 u- gáltatások, feldolgozógépek, feldolgozógépek kiegé-
tán 2002-ben rendezett kiállítás ismét rekordot döntött. szítõ berendezései és szolgáltatások, anyagmozgató 
A hat teljes napon át nyitva tartó rendezvény Párizsban berendezések, hulladék- eltávolító rendszerek, vezetõi 
a Charles de Gaulle nemzetközi repülõtértõl 10 percre információs rendszerek.
lévõ Kiállítási Központban több mint 500 kiállítót A tízezernyi látogató több mint 70%-a olyan veze-
fogadott a korábbi 375-tel szemben. A kiállítást nyolc tõ, aki beruházási, vásárlási döntéseket hoz.
részre osztották, megkönnyítve a látogatók érdeklõdé- A korábbi évek sikerén felbuzdulva mind több kiál-
si körének megfelelõ keresést, összehasonlítást, a ver- lító mutatja be mûködés közben gépeit.
senytársak megismerését. Ezek: alapanyagok, lemez- Néhány kiállítónak a szakma érdeklõdésére szá-
gépek, lemezgépek kiegészítõ berendezései és szol- mot tartó újdonsága:
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