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Kozarek Andrea, szakmai igazgató 

Kolma Kornél, ügyvezető 

 

Az ügynökség neve:   SAKKOM Interaktív online marketing + pr 
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Kontaktszemély, és elérhetőségi adatai: 

Kozarek Andrea 

Mobil: (+36) 70-6291-887 

E-mail: akozarek@sakkom.hu   

 

mailto:akozarek@sakkom.hu
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Elkészül a kampány alapját jelentő 

reszponzív mikrosite. 
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Kérjük, hogy ezt a levelet, ne nyomtassa ki! 

Tárgy: Papírmentes Nap, április 22. 

 

Kedves Munkatársunk! 

 

Április 22-e a Föld Napja, valamint a Papírmentes Nap, amely kezdeményezéshez vállalatunk is 

csatlakozott. Ennek alkalmából szeretnénk felhívni a figyelmet a papírfogyasztás csökkentésének 

fontosságára. 

 

Néhány tény: 

Percenként 35 futballpályányi erdő pusztul el a Földön, aminek jelentős részét a papírfogyasztás adja, 

mely 400 millió tonnát tesz ki évente (ez kb. 80 millió elefánt súlyának felel meg!).  

Sajnos az irodai munka is rengeteg felesleges papírfelhasználással jár, hiszen az üzleti információk 95 

százaléka még papíron található, ráadásul az irodai nyomatok 40-60 százaléka másolat ugyanarról az 

anyagról. 

 

1 nap nyomtatás nélkül! 

A Papírmentes Nap alkalmából megkérünk Téged is, hogy április 22-én ne nyomtass, csak abban az 

esetben, ha ez mindenképp elkerülhetetlen. Emellett szeretnénk felhívni a figyelmedet néhány 

hasznos tanácsra, amely segítségével jelentősen csökkentheted a papírfogyasztásodat. A tippek 

elolvasásához kattints ide. 

 

A Papírmentes Napról itt tájékozódhatsz: www.papirmentesnap.hu  

 

Nagyon köszönjük a közreműködésedet! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CSR a gyakorlatban: Kérjük, hogy ezt  

a levelet ne nyomtassa ki!  

http://www.papirmentesnap.hu/tanacsok
http://www.papirmentesnap.hu/
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E-számlával startol a Papírmentes Nap 

 

Budapest, 2013. március 26. – 2013. április 22-én első alkalommal kerül megrendezésre a 

Papírmentes Nap, melyen a részt vevő vállalatok olyan informatikai megoldásokat ismerhetnek meg, 

melyek a környezeti terhelés csökkentése mellett az üzleti folyamatok hatékonyságát is segítik. A 

Görög Zita által konferált eseményen a vállalati szakértők mellett a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselője is előadást tart a vonatkozó új 

jogszabályokról, illetve a közeljövő kormányzati terveiről.  

 

A Föld teljes papírfogyasztása 400 millió tonnát tesz ki évente, amelynek jelentős részét az irodai 

felhasználás adja. Az üzleti információk 95 százaléka ugyanis még mindig papíron található, ráadásul 

az irodai nyomatok 40-60 százaléka másolat ugyanarról az anyagról. Az Informatika a Társadalomért 

Egyesület (Infotér) és az Irat- és Dokumentumkezelési Szakmai Szövetség (IDSzSz) közös 

szervezésében 2013. április 22-én megrendezésre kerülő Papírmentes Nap célja, hogy bemutassa 

azokat az informatikai megoldásokat és technológiákat, amelyek az üzleti folyamatok 

hatékonyságának növelése mellett hozzájárulhatnak a papírfelhasználás és a környezeti terhelés 

csökkentéséhez. 

 

„A eNET-tel végzett közös kutatásunkból kiderül, hogy a magyar közép- és nagyvállalatok jó része 

már felismerte a papírfelhasználás csökkentésének jelentőségét. A felmérésben részt vevő vállalatok 

közel 40%-ánál szervezett formában, további 40%-ánál pedig eseti jelleggel működnek olyan 

programok és kezdeményezések, amelyek ezt a célt szolgálják – mondta el Puskás Zsolt, az IDSzSz 

főtitkára, a DMSONE Zrt. vezérigazgatója. – A Papírmentes Napon ezek a cégek olyan megoldásokat 

ismerhetnek meg, amelyekkel tovább csökkenthetik a papírfelhasználásukat, ráadásul az üzleti 

folyamataikat is hatékonyabbá tehetik.” 

 

E-számlától az elektronikus dokumentumkezelésig 

 

A Kopaszi gáton található Öböl Házban megrendezésre kerülő konferencián Fekete Gábor, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkára arról beszél 

majd, hogy az elektronikus ügyintézés területén 2014. január 1-jétől életbe lépő változások hogyan 

segíthetik a vállalatok munkáját. Mamuzsics Gábor, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-

magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának osztályvezetője pedig a 2013. január 1-jével az 

elektronikus számlakezelés területén életbe lépő új jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos 

tudnivalókról tart előadást. 

 

A résztvevők emellett Espán Zsolt, hazánk első minősített hitelesítés- és időbélyegzés-

szolgáltatójának, a NetLock Kft.-nek szenior projektmenedzserének előadásából az elektronikus 

aláírásról tudhatnak meg számos gyakorlati információt, majd Varga László, a DMSONE operatív 

igazgatója az elektronikus dokumentumkezelés megtérülési lehetőségeit ismerteti. A konferencián 

emellett a digitalizálás és az intelligens karakterfelismerés is terítékre kerül. A részletes program 

megtekinthető a Papírmentes Nap honlapján (www.papirmentesnap.hu/program).  

Elstartol a kommunikáció is… 

http://www.papirmentesnap.hu/program
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A rendezvény háziasszonya Görög Zita lesz, a fő támogatók a Canon, a DMSONE és a NetLock. A 

részvételi díjakból befolyó összeg felét a szervezők falültetésre ajánlják fel. 

 

****************************** 

Kapcsolódó webcím: 

www.papirmentesnap.hu 

 

Kapcsolódó képanyag: 

A Papírmentes Nap logója: http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-

nap-logo.jpg 

Illusztráció a Papírmentes Naphoz: 

http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-nap-illusztracio.jpg 

 

További információ: 

Kozarek Andrea 

szakmai igazgató 

SAKKOM Interaktív 

online marketing + pr ügynökség 

Telefon: (+36) 1 237-0212 

Fax: (+36) 1 237-0213 

Mobil: (+36) 70-6291-887 

E-mail: akozarek@sakkom.hu     

Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 52. 

Webcím: www.sakkom.hu   

Facebook: facebook.com/sakkom.interaktiv 

 

 

  

http://www.papirmentesnap.hu/
http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-nap-logo.jpg
http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-nap-logo.jpg
http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-nap-illusztracio.jpg
mailto:akozarek@sakkom.hu
http://www.sakkom.hu/
http://www.facebook.com/sakkom.interaktiv
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…ami hozza a várt eredményeket (60+ 

megjelenés). 
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Bemutatjuk, hogyan lehet zöld és 

költséghatékony egyszerre egy vállalat. 
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Azt is elmagyarázzuk, hogy mikor hiteles 

egy e-számla. (Persze csak érintőlegesen, 

részletesen majd a konferencián.) 
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Ha a PR nem lenne elég: a hirdetésekről 

is ügynökségünk gondoskodott. 
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Documan mint képregényhős a 

Facebookon. És még amit a Papírmentes 

Napról tudni kell. 
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13:30 – 13:40 MEGNYITÓ 

Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a Föld napja alkalmából megrendezett Papírmentes Nap 

konferencián.  

A környezetvédelem kapcsán számtalanszor felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk a 

mindennapokban, hogy csökkentsük a saját energia- vagy papírfelhasználásunkat. Viszont kevés szó 

esik a vállalati előnyökről és lehetőségekről, ami azért meglepő, mivel ezzel nem csak a jövő 

generáció élhetőbb környezetéért tehetünk sokat, hanem komoly megtakarításokat és üzleti 

előnyöket is elérhetünk.  

 

INTERAKTÍV BLOKK 

Közönség bevonása: az érdekes adatokat megtippeltetjük először a közönséggel, és csak utána 

mondjuk meg a helyes adatot.  

 

 Tudják-e, hogy percenként mennyi erdő pusztul el a Földön? 35 futballpályányi 

 És azt, hogy a kivágott fák hány százalékát használja fel a papíripar? 35% 

 

Ennek jó részét pedig még mindig az üzleti információk tárolására használják fel. 

 Tudják-e, hogy az üzleti információk hány százaléka található meg még mindig papíron? 95% 

INTERAKTÍV BLOKK VÉGE 

 

Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy egy kb. 100 fős vállalatnál a titkárnő havonta akár 130 km-t is 

gyalogolhat az iratok kiosztása miatt. Ha belegondolunk, ez a Győr-Budapest távolsággal ér fel, ami 

azt jelenti, hogy egy titkárnő havonta 4 napnyi munkaidőt tölt az iratok kiosztásával. 

 

Ezek az adatok is mutatják, hogy bizony érdemes ezzel a területtel foglalkozni, akár a 

papírfelhasználás csökkentése, akár a titkárnők lábának megkímélése érdekében. Szerencsére ma 

már számos olyan megoldás létezik az üzleti gyakorlatban, amelyekkel jelentősen csökkenthető a 

papírfelhasználás. Ma délután előadóink tolmácsolásában ezeket a megoldásokat ismerhetjük meg. 

 

A résztvevőinktől egyébként szintén sok hasznos tanács érkezett a papírfelhasználás csökkentésére 

vonatkozóan, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. [NÉHÁNY PÉLDA, HA BELEFÉR, DE 

 

Megmondtuk, mit mondjon Görög Zita. 
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KIHAGYHATÓ: Pl.1.: Kövessük nyomon a felhasználókra eső nyomtatási számot, ezzel segítve az 

optimalizálást, illetve, hogy a sok helyi kisnyomtató helyett használjunk központi nyomtatókat, és 

alkalmazzunk költségfigyelő szoftvert az eredmények nyomon követésére. Pl.2.: Kinyomtatott 

anyagok helyett a számítógépünket vigyük magunkkal a különböző meetingekre, és jegyzetelésre is 

ezeket használjuk.] Ezek a tippek a rendezvény weboldalán, a www.papirmentesnap.hu oldalon 

megtekinthetők, érdemes belenézni, hiszen tényleg nagyon sok jó ötlet gyűlt össze.  

 

Nem csak a résztvevőknek, hanem szponzorainknak is köszönettel tartozunk, akik lehetővé tették a 

konferencia létrejöttét. Külön köszönet a DMSONE Zrt.-nek, a rendezvény főtámogatójának, az 

INFOTÉR – Informatika a Társadalomért Egyesületnek, az IDSZSZ – Irat- és Dokumentumkezelési 

Szakmai Szövetségnek, illetve a KÖVET egyesületnek. Szeretnénk megköszönni azon cégeknek is, akik 

támogatóként is hozzájárultak a rendezvény sikerességéhez: a Canonnak, az IBM-nek, az USER 

Rendszerháznak, a NETLOCK Hitelesítés-szolgáltatónak, az Abbyy-nek és az ELMŰ Nyrt.-nek. Külön 

köszönet illeti kiemelt médiatámogatóinkat is: a HVG Magazint, az IT-Business magazint, az Élelmiszer 

szaklapot, és végül, de nem utolsó sorban a Maxima direktmarketing-szolgáltatót. 

… 

  

http://www.papirmentesnap.hu/
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Görög Zita (papírmentes beszéd 

tabletről) és Documan. 
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Imázsépítés előadás közben, 

kapcsolatépítés szünetben. 
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2020-ra a számlák 20-30%-a elektronikus lehet 
Beszámoló az első Papírmentes Napról 

 

Budapest, 2013. április 23. – Több mint 200 vállalat képviselője gyűlt össze az első Papírmentes 

Napon az Öböl Házban, ahol a Föld Napja alkalmából olyan informatikai megoldások kerültek 

bemutatásra, melyek segítik a vállalati papírfelhasználás csökkentését. A Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztériumtól Fekete Gábor olyan sikeres projektet mutatott be, amellyel több mint évi 

60 tonna papírt spórolt meg a hivatal, míg a NAV előadója elmondta, hogy az Európai Unió célja, 

hogy 2020-ra a számlák 20-30%-a már elektronikus legyen. 

 

Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) elnöke nyitóbeszédében 

rámutatott, hogy jelenleg hibrid korszakban élünk: hiába állnak rendelkezésre az elektronikus 

megoldások, a papírmentes iroda még korántsem valósult meg, annak ellenére sem, hogy az 

elektronikus ügyintézés sokkal gyorsabb, költséghatékonyabb megoldást jelent a vállalatok számára. 

 

Több mint évi 60 tonna papírmegtakarítás 

 

Fekete Gábor, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium e-közigazgatásért felelős helyettes 

államtitkára rámutatott, hogy a „papírmentes hivatal” megvalósulásához a közigazgatásban 

szemléletváltásra van szükség, ugyanis az elektronikus folyamatok nem egyenlők a papír alapú 

folyamatok elektronikus lefordításával. Ugyanakkor több olyan példát hozott a hivatal gyakorlatából, 

ahol a teljes eljárást elektronizálták. Az egyik ilyen sikerprojekt az Elektronikus Mérlegbeszámoló 

Rendszer, mellyel a hivatal több mint évi 60 tonna papírt spórol meg – ez 150 millió Ft megtakarítást 

jelent – és 167 m2 hasznos, irattárolásra használt terület szabadul fel. Előadásában arról is beszélt, 

hogy 2014. január 1-jétől az elektronikus szolgáltatások szélesebb körben elérhetők lesznek, az 

ügyintézések jelentős részét elektronikus úton is lehet majd bonyolítani, ami sokkal átláthatóbbá és 

egyszerűbbé teszi a folyamatokat az állampolgárok és a vállalkozások számára. 

 

Elektronikus számla: informatikai vizsgálatra is számítani kell 

 

Czöndör Szabolcs, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) főosztályvezetője elmondta, hogy az 

elektronikus számlákat ugyanúgy elfogadják, így a vállalatoknak nem kell tartaniuk az átállástól. 

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elektronikus számlázás esetén informatikai vizsgálatra 

is számítania kell a vállalatoknak. Ennek kapcsán az egyik leggyakoribb problémát a nem megfelelő 

archiválás jelenti. A vállalatoknak ugyanis gondoskodnia kell az e-számlák megőrzéséről, emellett 

biztosítaniuk kell a megfelelő védelmet, hozzáférést, előkereshetőséget és értelmezhetőséget is. 

Olyan esetben például, amikor a számla olvasásához egy speciális program szükséges, ezt a 

programot is a hatóság rendelkezésére kell bocsátani. 

Mamuzsics Gábor, a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának osztályvezetője 

elmondta, hogy az Európai Bizottság alapvető célja, hogy megteremtse az egységes szabályozást az 

Európai Unión belül, és 2020-ra a számlák 20-30%-a már elektronikus számla legyen. Ezzel 

összhangban hazánkban 2013. január 1-jén új szabályozás lépett életbe, amely a korábbihoz képest 

A konferencián kiderült: 2020-ra a 

számlák 20-30%-a elektronikus lehet. 
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egyszerűbb adminisztrációs szemléletet képvisel, emellett könnyített az e-számla tárolására és 

megőrzésére vonatkozó műszaki elvárásokon. 

 

Hazavisszük a felelős szellemiséget 

 

Varga László, a DMSONE operatív igazgatója az elektronizálás társadalmi dimenzióját is hangsúlyozta. 

Szerinte, ha valakinek a munkahelyén erős a CSR szellemiség, ő ezt a felelős gondolkodást 

„hazaviszi”, és otthon is környezettudatosabban fog cselekedni. Ennek jelentőségét néhány sokkoló 

adattal is alátámasztotta: egy vállalatnál jellemzően a másolatok 40-60%-a felesleges, míg egy 

nemzetközi kutatás szerint egy átlagos internetező naponta 28 oldalt nyomtat ki (forrás: Gartner 

Group). 

Előadásában arra is rámutatott, hogy az elektronikus dokumentumkezelés bevezetésének egyik 

legnagyobb gátja, hogy a vállalatok félnek a tömeges digitalizáció miatti rengeteg plusz munkától. 

Varga László ugyanakkor elmondta, hogy ma már adottak a technikai feltételek ahhoz, hogy akár 100-

120 kétoldalas lapot szkenneljünk be percenként. 

 

A Papírmentes Napon Varga Ákos, az ABBYY szakértője az automatikus számlafeldolgozás 

folyamatáról beszélt, míg Csendes Balázs az IBM Magyarországi Kft. képviseletében a dokumentum-

feldolgozás 5 lépcsőjét mutatta be. Molnár Ferenc, a NetLock szenior projektmenedzsere az 

elektronikus hitelesítés lehetőségeiről beszélt, többek között rámutatott, hogy az NFC 

technológiának köszönhetően hamarosan akár a mobiltelefonunkkal is hitelesíthetünk. A konferencia 

záró előadásában dr. Wégner Krisztina az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségtől a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságáról, és a gazdálkodó szervezeteket érintő változásokról beszélt. 

 

****************************** 

Kapcsolódó webcím: 

www.papirmentesnap.hu 

 

Kapcsolódó képanyag: 

A Papírmentes Nap logója: http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-

nap-logo.jpg 

 

További információ: 

Kozarek Andrea 

szakmai igazgató 

SAKKOM Interaktív 

online marketing + pr ügynökség 

Telefon: (+36) 1 237-0212 

Fax: (+36) 1 237-0213 

Mobil: (+36) 70-6291-887 

E-mail: akozarek@sakkom.hu     

Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 52. 

Webcím: www.sakkom.hu   

Facebook: facebook.com/sakkom.interaktiv 

http://www.papirmentesnap.hu/
http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-nap-logo.jpg
http://www.papirmentesnap.hu/sites/default/files/sajto/papirmentes-nap-logo.jpg
mailto:akozarek@sakkom.hu
http://www.sakkom.hu/
http://www.facebook.com/sakkom.interaktiv
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Erről többek között a Piac és Profit és a 

Népszabadság is beszámol (40+ 

megjelenés). 


