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Kedves Olvasó!

Megtiszteltetés számomra, hogy a Cso-
magolási és Anyagmozgatási Országos 
Szövetség megalakulásának 20. évfordu-
lója alkalmából köszöntsem jelenlegi és ko-
rábbi tagvállalatainkat, partnereinket és a 
szakterületen tevékenykedô kollégákat.

1990 júniusában a Szövetség meg-
alakulásához jó kiindulási alapot jelentett 
az akkor már közel 10 éve a Magyar  
Kereskedelmi (majd Gazdasági) Kamara  
keretei között mûködô Csomagolási Ta-
gozat, amely a szakterület szereplôinek jelentôs részét 
tömörítette és tagságának többsége alapítója lett a Szö-
vetségnek is, amely elsô elnökéül Dr. Debreczeny Ist-
vánt, a Tagozat korábbi elnökét választotta, fôtitkára pe-
dig Viszkei György, a Kamara ETK (vonalkód) Irodájának 
vezetôje lett. 

A Szövetség tevékenységének kezdeti idôszakában 
zajlott az állami vállalatok magánkézbe adása (priva-
tizáció), amelynek során a korábbi óriás vállalatok, 
trösztök feldarabolódtak, specializálódtak és az új tulaj-
donosok új névvel, esetleg új profillal igyekeztek helyüket
megtalálni a piacon, külföldi tulajdonosok esetében pe-
dig szakmai kapcsolataikat kiépíteni, sok esetben Szö-
vetségünkbe való belépéssel is.

Az 1993. évet követô idôszak az EU-s tagságra való 
felkészülés jegyében telt, sorra jelentek meg szakmán-
kat is érintô, már az uniós követelményeket figyelembe
vevô szabályozások, amelyek közül kiemelkedik a cso-
magolás és a környezetvédelem témaköre, ezen belül a 
csomagolási hulladékok hasznosítását célzó termékdíjas 
rendszer bevezetése. Ezzel összefüggésben a Szövet-
ségben Környezetvédelmi Bizottság alakult, amelynek 
tagjai többlet források biztosításával is hozzájárultak 
ahhoz, hogy az új évezred elején létrejöjjön az elsô ma-
gyar hasznosítást koordináló szervezet, az ÖKO-Pannon 
Kht., amely a csomagolási hulladékok hasznosításá-
nak megszervezésével termékdíjmentességet biztosított 

a csatlakozó vállalkozások számára és 
mintaként szolgált más termékdíjas áru-
csoportok hasznosításának koordinálásá- 
hoz is.

A korszerû termékáramlást és áruel-
osztást segítô vonalkódrendszer elter-
jesztése is Szövetségünk tevékenységé- 
nek köszönhetô, amely elôbb a vállalatazo-
nosító számok kiadásával, majd 1999-
ben az EAN Magyarország Kht. megala-
pításával megteremtette a rendszer mûkö-

désének alapvetô feltételeit.
Az egyik legspecifikusabb és az EU-ban is külön sza-

bályozott aeroszol csomagolási piac szereplôit, palack-
gyártókat, -töltôket és disztribútorokat tömörítô szerve-
zetet, a CSAOSZ keretein belül mûködô Magyar Aero-
szol Szövetséget, 1995-ben alapítottuk meg. 

Felismerve a kisvállalkozások igen jelentôs szerepét 
a szakterületünkön, 2001-ben Kis- és Középvállalkozói 
Tagozatot alakítottunk érintett tagjaink speciális problé-
máinak kezelésére.

Ezzel a szervezeti háttérrel, az Elnökség irányításával 
a Szövetség napjainkban is igen hatékony érdekvédel-
mi és szakmai munkát végez tagjai eredményes mûkö-
désének elôsegítésére.

A Szövetség jubileumára tekintettel elsô ízben saját 
szerkesztésben adjuk kézbe évkönyvünket, amely elsô-
sorban tagjainkról és a szakma fejlôdésérôl informál min-
den érdeklôdôt, hazai és külföldi partnereinket.

Remélem, hogy e kiadvány is hozzájárul a sikeres 
üzleti kapcsolatok kiépítéséhez, fenntartásához és meg-
erôsíti azt a törekvésünket, hogy minél szélesebb bá-
zison kialakított szakmai álláspontot képviselhessünk a 
jövôben is.

 Galli Miklós 
a CSAOSZ elnöke

Összejönni - jó kezdés. 
Együtt maradni - haladás. 
Együtt is dolgozni - siker.”

 
                     Henry Ford
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Dear Reader

It is a great honour to me to welcome our 
present and former member companies, 
partners and colleagues for the occasion 
of the 20th anniversary of Hungarian Asso-
ciation of Packaging and Materials Han-
dling’s (HAPMH) foundation.

In June 1990 the foundation of Asso-
ciation was based on the Packaging De-
partment of Hungarian Chamber of Com-
merce (later Economy) which had been 
operating for ten years and joint a consid-
erable part of professionals related to packaging. These 
professionals became the founders of the Association, 
and Dr. István Debreczeny has been elected as first
president who was the former head of Department as 
well, and Mr. György Viszkei became secretary general 
who was the former leader of ETK (barcode) Office of
Chamber.

In the founding era of Association Hungarian state-
owned companies became private (privatization) which 
resulted that former, large companies and trusts were 
disintegrated, specialized, and new owners with new 
brands sometimes with new profile were trying to get
market share while international owners often tried to 
gain this by joining the Association.

The period after 1993 was engaged to the prepara-
tion to be an EU member. Many regulations have been 
made in accordance with EU legislation, and the most 
impressive was related to packaging and environment 
protection and which resulted the introduction of prod-
uct fee as aiming to recovery the packaging waste.

According to this need the Environmental Committee 
was founded within the Association, and its members 
undertook extra funds to be able to found the first or-
ganization in Hungary, which is dealing with the coordi-
nation of collecting and recovery of packaging waste. 
At the beginning of new century Öko-Pannon Kht. was 
a pattern for many other industries and which has or-
ganized the recovery of packaging waste and through 

that assured member companies excep-
tion from under product fee.

The spread of modern barcode system 
which helps product flow and distribution
of goods in supply chains was a result of 
the activity of HAPHM which first dealt
with emitting company identification num-
bers and later has founded EAN Hungary 
Kht, and allocated the activity to that spe-
cific organization.

The Hungarian Aerosol Association 
was founded in 1995, within the HAPHM as well. The 
reason for it is that aerosol packaging market is espe-
cially controlled within the EU, and the sub-association 
includes aerosol packaging producers, fillers and dis-
tributors of domestic market.

When realizing the importance of Small and Medium-
sized Enterprises in our industry in 2001 the SME De-
partment was founded, which is dealing with the spe-
cific problems of these member firms.

Based on the background introduced and on the 
leadership of Board the Association carries out a suc-
cessful professional work and saves the interests of 
members to help their effective operation.

Respecting the anniversary of the Association we 
publish our yearbook the first time in our own edition
which is about our members, the development of our 
field and aims to inform everybody who is concerned
by packaging, our domestic and international partners.

I hope that this yearbook supports to build and main-
tain successful partnerships and strengthen our objec-
tive to be able to represent a well and widely established 
standpoint in the future.

Miklós Galli  
President of HAPMH

Coming together is a beginning,
Keeping together is progress,
Working together is success.

                        Henry Ford
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A CSAOSZ 20 évében kiemelkedô szerepet betöltô 
munkatársak visszaemlékezései a kezdetekre
20 év kinek rövid, kinek hosszú. Megkérdeztük 
a CSAOSZ vezetô munkatársait, emlékezzenek 
vissza a kezdetekre és saját szerepükre a CSAOSZ 
életében.

Galli Miklós elnök (1993-tól)

Az anyagmozgatási és cso-
magolási szakmai érdek-
képviseletével kapcsolatos 
munkába még a nyolcvanas 
évek végén, a Magyar Ke-
reskedelmi Kamara Tago-
zatában kapcsolódtam be. 
Itt találkoztam Dr. Debre- 
czeny Istvánnal, Polham-
mer Gyôzôvel, Dr. Kertész 
Bélával és Viszkei György-

gyel (akivel egyébként a papíriparban eltöltött évek is 
összekötnek), bennük a szakma elkötelezett híveit, ki-
váló szakembereket ismerhettem meg.

Késôbb 1990-ben a CSAOSZ létrejötte nagyjából 
egybeesett a Papíripari Vállalat privatizációjának ered-
ményeképp létrejött Dunapack Rt. mûködésének be-
indulásával, amely az új Szövetség tagja lett és azóta 
is aktív részvevôje a Szövetségen belül folyó szakmai 
érdekképviseleti munkának.

1993-ban választottak a CSAOSZ elnökének, azóta 
töltöm be ezt a tisztséget. Röviddel megválasztásom 
után került napirendre a csomagolási hulladékokkal 
kapcsolatos szabályozás elôkészítése, amelyben kez-
dettôl fogva meghatározó szerepet játszott a Szövetség. 
Elôször sikerült a témában érintett gyártók jelentôs ré-

szével egyetértésre jutni abban, hogy a csomagoló és 
csomagolóanyag-gyártó vállalatok egységes fellépése 
vezethet egy hatékony érdekképviselethez. Számos, 
csomagolásban érdekelt nemzetközi vállalat csatlakozott 
ebben az idôszakban a CSAOSZ-hoz, megalakítottuk 
a témával kiemelten foglalkozó Környezetvédelmi Bi-
zottságot. Közösen kidolgozott elveink mentén sike-
rült elérni, hogy a Termékdíjtörvényben rögzített sza-
bályozás megfelelô alapot biztosított a csomagolási 
hulladékok hasznosításának beindításához. Az ezt 
követô években – több kormányzati cikluson keresztül 
– készítettük elô mind a szabályozásról szóló vita, mind 
a hulladékok hasznosításának megszervezése révén 
azt a koordinációs szervezeti modellt, amely EU csat-
lakozásunkkal párhuzamosan lépett életbe, és a mai 
napig biztosítja a vonatkozó EU direktíva teljesítését 
Magyarországon.

A CSAOSZ jelentôs szerepet játszott az általános 
munkaadói érdekképviselet terén is. Alapításától tagja 
volt a Magyar Munkaadók Szövetségének (MMSZ) majd 
jogutódjának a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségének (MGYOSZ). Elnökségének tagjai ezen 
szervezetek elnökségében is fontos pozíciókat töltöt-
tek be. Dr. Biacs Péter és jómagam a MGYOSZ alel-
nökeként, Környezetvédelmi Bizottságának elnökeként 
dolgoztunk, mindketten több éven keresztül voltunk a 
MGYOSZ delegáltjaként az Országos Környezetvédelmi 
Tanács elnökei. Az OKT-nak tagjai voltak elnökségünkbôl 
Dr. Debreczeny István és Viszkei György társelnök is.

Az érdekképviselet eredményeinek mindig alapja volt 
a megbízható szakmai háttér, amit Szövetségünk biz-
tosított. 

Köszönet ezért minden aktív tagunknak és munka-
társainknak.
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A CSAOSZ elmúlt 20 évének kiemelkedô munkatársai

Dr. Debreczeny István 
(elnök 1990–1993, társelnök 1993–2008)

Az alapításának 20. évét 
betöltô CSAOSZ története, 
munkásságának kezdete  
sokkal korábbra nyúlik visz- 
sza. A 80-as évek elején 
tapasztalható gazdasági 
élénkülés, a gazdálkodó 
szervezetek nagyobb hazai 
és külföldi mozgástere a 
Magyar Kereskedelmi Ka-
marát is arra ösztönözte, 
hogy egy-egy dinamikusan 

fejlôdô ágazatban a vállalatok érdekeit képviselô újabb 
Tagozatot hozzon létre. Így történt ez az anyagmozgatási 
és csomagolási szektorban is, amelynek a koordinálását 
annak idején országos szinten a Kormány az OMFB 
keretében mûködô ACSI-ra bízta. Az új tagozat ve-
zetésére a területet jól ismerô vállalati szakembert ke-
restek.

Ebben az idôben kezdôdött meg a Kôbányai Sör- 
gyárban – ahol évente több mint 600 millió palac-
kot töltöttek meg sörrel a budapesti és közel 30 
vidéki telephelyén – az élelmiszeripar legnagyobb 
beruházásaként egy közel 1,5 md Ft értékû rekon-
strukció. Ennek keretében többek között egy új, köz-
ponti palackfejtô csarnokot építettünk, amelyben az új 
gépsorok óránként közel 100 000 palack mosására, 
töltésére, pasztörizálására voltak alkalmasak, beleért-
ve a legkorszerûbb anyagmozgatási feltételek meg-
teremtését is; többek között a vidéki fejtôüzemek 
ellátását biztosító nagyméretû tartály gépkocsiparkot. 
Ezek ismeretében döntött úgy a Kamara vezetése, 
hogy a Kôbányai Sörgyár vezérigazgatójaként, engem 
kér fel az új tagozat megszervezésére és vezetésére.

Az OMFB akkori fôosztályvezetôje, Déri Tibor kere-
sett meg és tájékoztatott a Kamarai döntésrôl, ismer-
tetve a feladat szakmai hátterét, és az elvárásokat, 
elképzeléseket az új tagozattal kapcsolatban. A fel-
kérést megtiszteltetésként fogadtam és örömmel láttam 
a munkához, melyhez igen nagy segítséget kaptam 
az új tagozat kiváló titkárától, dr. Kertész Bélától. Déri 
Tiborral, majd utódjával Polhammer Gyôzôvel és dr. 
Kertész Bélával a Kamara egyik legsikeresebb tagozatát 
indítottuk be, illetve fejlesztettük olyan magas szakmai 
szintre, hogy 1990-ben az országban másodiként hoztuk 
létre ezeken az alapokon szakmai érdekképviseletünket, 
a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetséget. Az új Szövetség vezetését már demokratikus 
alapon választották. Elismerve az eltelt években elért 
eredményeket, megválasztottak a Szövetség elsô el-
nökének. Fôtitkárának a Kamara korábbi irodavezetôjét, 
Viszkei Györgyöt, szakmai titkárának pedig változatlanul 
dr. Kertész Bélát választották a Szövetséget létrehozó 
vállalatok képviselôi. Így indult eredményes útjára a 
CSAOSZ, amelynek eddigi eredményeihez szívbôl gra-
tulálok, és további sok sikert kívánok az elkövetkezô 
évtizedekben is.

Polhammer Gyôzô 
(társelnök 1990–2008)

Az Anyagmozgatási és 
Csomagolási Intézet (ACSI) 
igazgatójaként mindig ki-
emelt figyelmet fordítottam
a szakmai társadalmi szer-
vezetek munkájára. 

Ezek egyik elsô szerve- 
zôdése még a MTESZ szer- 
vezeti keretei között 1965-
ben megalakult Központi 
Anyagmozgatási és Cso- 
magolási Bizottság (KAB)  

volt, amely a különbözô szakterületek anyagmoz-
gatással és csomagolással foglalkozó szakemberei 
számára nyújtott szakmai információs forrást. E bizott-
ság szervezte az elsô BUDAPACK, késôbb BUDA-
TRANSPACK Nemzetközi Anyagmozgatási és Cso-
magolási Szakkiállítást, az országos anyagmozgatási, 
vagy csomagolási konferenciákat is.

Az 1980-as évek elsô felében más céllal és feladattal 
a Magyar Kereskedelmi Kamara keretei között alakult 
meg a Csomagolási Tagozat, amely elnökének egy 
jelentôs, csomagolószer-felhasználó vállalat vezetôjét 
kellett megnyerni. Így került szóba javaslatomra – utólag 
egyetlen jelöltként – Dr. Debreczeny István, a Kôbányai 
Sörgyár vezérigazgatójának neve, akihez akkorra már 
nemcsak munka, hanem baráti kapcsolat is fûzött.

1990-ben a Csomagolási Tagozat a kamarai törvény 
változásának folyományaként önálló szervezetté alakult. 
Fontosnak tartottam, hogy az újonnan megalakult 
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 
(CSAOSZ) Titkársága az ACSI Rigó utcai épületében 
kapjon helyet, ahol mai napig is megtalálható.

1992–93 táján Dr. Debreczeny István – aki akkor már 
a Dunapack Rt. igazgatója volt – azzal keresett meg, 
hogy miután már régen zavarja ôt az, hogy a CSAOSZ-
ban a munkahelyi vezetôjének a „fônöke”, kérte, hogy 
az esedékes tisztújító közgyûlésen támogassam Galli 
Miklós jelölését az elnöki tisztségre.

Az ötlet megvalósulása szakmailag, emberileg olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy mintegy 20 év után a Szö-
vetség tagjai a mai napig a legnagyobb elismeréssel 
vannak Galli Miklós elnök és Dr. Debreczeny István 
tevékenységérôl. Ezt az is bizonyítja, hogy a CSAOSZ 
tagjai funkciójukban megszakítás nélkül folyamatosan 
megválasztották ôket.

Örömmel dolgoztam együtt a szakmát kiváló szin-
ten ismerô és az emberi kapcsolatokat egészen kie-
melkedôen kezelô CSAOSZ elnökségével.

Köszönöm nekik.
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Viszkei György 
(fôtitkár 1990–2002, társelnök 2008-tól)

Pályafutásom kezdete óta 
a csomagolóiparban tevé-
kenykedtem. 

A ’80-as évek közepén 
éppen az akkori Magyar 
Kereskedelmi Kamara ETK/ 
EAN irodájában az egy-
séges termékszámozás és  
vonalkód rendszer beveze-
tésével foglalkoztam, ami- 
kor az elnök – áthágva 
egyébként az akkori szer-

vezeti rendet – az alakuló csomagolási tagozat kamarai 
referensi feladatára felkért.

A tagozat néhány évig eredményesen mûködött, 
azonban a rendszerváltás táján nyilvánvalóvá vált, hogy 
Magyarországon is, akárcsak a világ összes többi fejlett 
államában, létre fog jönni egy alulról építkezô szakmai 
szövetségi rendszer. 

Kézenfekvônek tûnt, hogy az új szakmai szövetség 
megalakításában szerepet vállaljak, így annak elsô fô-
titkára lettem. 

Büszkén mondhatjuk, hogy a ma már számtalan 
szakmai szövetség közül a CSAOSZ másodikként ala-
kult meg, így a szakmai szövetségi rendszer egyik úttö-
rôje. Az átalakuló világban sikerült azt is elérni, hogy 
a CSAOSZ átvehette a magyar képviseletet az EAN 
nemzetközi szervezetben. Ezt ugyan az újjáalakuló 
kamara megpróbálta kétségessé tenni, de amikor kö-
zöltem, hogy bevétel nincs, ezzel szemben a tagdíjat 
rögtön be lehet fizetni, elálltak szándékuktól.

A CSAOSZ-ban töltött több mint egy évtized szá-
mos eredménye közül egy mindenképpen kiemelést 
érdemel, mégpedig az ÖKO-Pannon Kht. 1996-os meg-
alapítása.

Az utóbb elôrelátónak bizonyult lépést akkoriban 
sok szkepticizmus és értetlenség kísérte, és nagy rá-
beszélôképességre volt szükség az elsô 10 „ôsalapító” 
megnyeréséhez. Szerencsére akkor – mint a CSAOSZ 
fennállása alatt mindig – voltak elkötelezett és elôrelátó 
tagjaink, így válhatott a CSAOSZ az ÖKO-Pannon böl-
csôjévé.

Emlékszem olyan alapító vállalat igazgatójára, aki – 
miközben nagyívûen ecseteltem a koordináló szervezet 
létrehozásának elônyeit – kitartóan a plafont nézte, 
majd kérdésemre közölte, hogy ô ugyan ráér, de mikor 
beléptem az ajtón már eldöntötte, hogy aláírja az alapító 
okiratot. Persze ennek az ellenkezôjére is akadt példa.

Büszkék lehetünk arra is, hogy a CSAOSZ-ban nem 
csupán szakmai kapcsolatokat ápoltunk, hanem emberi 
kapcsolatok, barátságok is létrejöttek.

Bízom benne, hogy az az összetartó erô, amely a 
szervezetet az elmúlt 20 évben jellemezte, további sike-
res évtizedekre is kitart, ahogy ezt egy tagvállalatunk 
azóta sajnos már elhunyt vezetôje kifejezte: „Tartozni kell 
valahová!” 

Ami a csomagolási tevékenységgel szoros kapcso-
latban álló cégek számára csak a CSAOSZ-t jelentheti.

Dr. Kertész Béla 
(szaktitkár 1990–2002, fôtitkár 2002-tôl)

Visszapillantva immár 42  
éves szakmai pályafutá-
somra, elég tekintélyes 
részt képvisel benne a tár-
sadalmi szervezetekben, 
majd a Szövetségünkben 
végzett munka.

Az elôbbieket „társadal- 
mi munkában”, az Anyag-
mozgatási és Csomago- 
lási Intézetben felada-
tomat képezô fejlesztô te- 

vékenységek mellett láttam el. A szakma elismert köz-
pontjaként is mûködô ACSI akkori igazgatója, Déri 
Tibor meg volt gyôzôdve arról, hogy a szakmai kul-
túra fejlesztése az érintett vállalatokat tömörítô szak-
mai szervezeteken keresztül is kötelességünk. Amikor 
szakmai anyagaink egy-egy részletét a forrás meg-
jelölése nélkül felhasználták, derûsen mondogatta: „… 
Nem baj, ha lopják a krumplit, csak vetésre használják!” 

Szerencsére „legálisan” is volt mit vetni és volt ter-
mékeny talaja. Jómagam a vetésben serénykedtem (az 
aratást másra hagytam). Így részt vehettem az összes 
szakmai szervezet, nevezetesen a MTESZ Központi 
Anyagmozgatási és Csomagolási Bizottság, a Magyar 
Kereskedelmi Kamara Csomagolási Tagozat, a CSAOSZ 
és 1995-ben a Magyar Aeroszol Szövetség (MASZ) létre-
hozásában és mûködésének megindításában.

Meggyôzôdésem, hogy a mai, gyorsan változó vilá-
gunkban az érdekképviseleti munka sem nélkülözheti 
az alapos szakmai hozzáértést, mert csak így lehet 
megérteni és közvetíteni a szervezetbe tömörült cégek 
érdekeit.

Ezért elszomorít, és nagyon sajnálom, ha néhányan 
úgy vélték, hogy elhagyják a Szövetséget, többnyire 
mondvacsinált okokból. A tagság ugyanis fôleg nem 
pénz kérdése; annak komolyan vétele kifejezi egy cég 
szakmai elkötelezettségét és hitét abban, hogy egy jó 
csapatban együtt dolgozva sikereket érünk el.

Azon kevesek közé tartozhattam, akik a szakterület 
ügyét mindig szívükön viselték – ma úgy mondanák, 
ez volt a hobbijuk – és ez a szakmaszeretet átsegített 
bennünket minden nehézségen, amely az új utak ke-
resésével szükségszerûen együtt jár. 

Köszönöm valamennyiük áldozatos közremûködését, 
barátságát.
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A magyar csomagolóipar helyzetének bemutatása

Bevezetés

A gazdasági folyamatok érzékeltetésére, a változá-
sok nyomonkövetésére és annak bemutatására a leg-
elterjedtebb módszer a statisztikai adatok gyûjtése, 
feldolgozása és elemzése. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 
a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövet-
ség (CSAOSZ) minden évben kigyûjti a szakterület 
statisztikai mutatóit, amelyek számszerû igazolást 
adnak a csomagolóipar teljesítményérôl. Az adatgyûj-
tést nehezíti, hogy a csomagolóipar, ezen belül is elsô-
sorban a csomagolóanyagok gyártása, illetve feldol-
gozása nem önálló iparág, hanem a papír-, a nyomda-,  
a mûanyag-, az üveg-, a fém-, valamint a faipar egy-
egy részterülete. Az itt következô helyzetértékeléshez 
a KSH nyilvános adatbázisát használtuk.

A fejlôdési folyamatok számbavételének egy további  
lehetôsége a megvalósult, a napi gyakorlatban beve-
zetett csomagolóanyagok, -eszközök, eljárások, to-
vábbá a bekövetkezett technológiai elôrelépések érté-
kelése.

A ténylegesen megvalósult fejlesztések egy másik 
módja a szakmai versenyeken való megmérettetés 
eredményessége. A hazai csomagolóipar – ezen belül 
is kiemelten a CSAOSZ tagvállalatai – 2007-2009 
között a Csomagolási Világszövetség (WPO) által szer-
vezett versenyen 16 WORLDSTAR díjat érdemeltek ki, 
amely a nemzetközi szakmai zsûri elismerô véleményét 
tükrözi.

A továbbiakban áttekintésünket ezek szellemében 
végezzük, azzal a kiegészítéssel, hogy a WORLDSTAR 
díjas nevezések bemutatásával egy önálló cikk kereté-
ben foglalkozunk.

A szakterületi fejlôdés statisztikai 
adatok alapján
A teljes hazai csomagolószer-felhasználás a belföldi 
termelés, valamint az import összegének az export-
értékesítéssel csökkentett egyenlegébôl számolható.

Magyarországon 2000–2009 között folyó áron érték-
ben kifejezve – 263 md Ft-ról 383 md Ft-ra – 45,6%-
kal növekedett a felhasználás és ez mennyiségben 
870 ezer tonnát jelent. Ugyanezen idôszak alatt a GDP 
értéke 27%-kal emelkedett.

Az egy fôre jutó csomagolószer-felhasználás így Ma-
gyarországon 85 kg/fô, ami a közel azonos lélekszámú 
Ausztriában 135 kg/fô, az Európai Unió tagállamainak 
átlaga 167 kg/fô és az egyik legdinamikusabb csoma-
golóipari fejlôdést mutató Törökországban pedig 76 
kg/fô értéket takar.

Az átfogó statisztikai adatok azt mutatják, hogy 
egy hosszú konjunkturális szakasz 2008. év végétôl 
megszakadt. Az ipari termelés elmúlt évre kimutatott 
17,7%-os visszaeséséhez képest a csomagolóipar ala-
csonyabb,12,2%-os csökkenést volt kénytelen elköny-
velni.

A papír csomagolószerek felhasználása

A Csomagolási Világszövetség által 2009-ben köz-
zétett elôrejelzés szerint Magyarország a papír cso-
magolószerek felhasználásában a világranglista 25. 
helyét foglalja el.

A papír csomagolószerek felhasználása a 2000–
2009. közötti tíz éves idôszakban értékben 60%-os, 
mennyiségben mérve 65%-os növekedést mutat.  
Az egy fôre esô felhasználás évi kb. 35 kg. A forgalmat 
az 1. ábra mutatja.

Magyar Turizmus Zrt. Fotógaléria / Photo: Hungarian National Tourist Office Image Gallery
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1. ábra A papír csomagolószerek forgalma  
2000–2009 között

A hazai csomagolószer-felhasználásból 41%-kal ré-
szesedik a papír (karton, hullámpapírlemez), amivel a 
fejlett csomagolóiparral rendelkezô országok szintjét 
éri el, egyben utalva fejlettségére is. 

A papír csomagolóeszközök hazai termelése 2009-
ben csupán 6,8%-kal csökkent, az export növekedése 
(12,5%) és az import csökkenése (3,6%) összességé-
ben azonban 8,5%-os felhasználás-csökkenést ered-
ményezett.

A papír csomagolószerek fôbb fajtánkénti megosz-
lását 2008-ban a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra A papír csomagolószer-forgalom  
fajtánkénti megoszlása (%)

A mûanyag csomagolószerek felhasználása

A mûanyag csomagolószerek felhasználása a 2000–
2009. közötti tíz éves idôszakban értékben 65%-os, 
mennyiségben mérve 71%-os növekedést mutat.  
Az egy fôre esô felhasználás kb. 17 kg. A forgalmat a  
3. ábra mutatja.

A mûanyagok esetében 2009-ben a hazai termelés 
11,3%-kal, az import 5,6%-kal csökkent, az export 
8,9%-kal növekedett, így a felhasználás 17,7%-kal 
csökkent.

3. ábra A mûanyag csomagolószerek forgalma  
2000–2009 között

A mûanyag csomagolószerek fôbb fajtánkénti meg-
oszlását 2008-ban a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra A mûanyag csomagolószer-forgalom  
fajtánkénti megoszlása (%)
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A fém csomagolószerek felhasználása

A fém csomagolószerek felhasználása a 2000–
2009. közötti tíz éves idôszakban értékben 62%-os, 
mennyiségben mérve 77%-os növekedést mutat. Az 
egy fôre esô felhasználás kb. 7 kg. A forgalmat az 5. 
ábra mutatja.

5. ábra A fém csomagolószerek forgalma  
2000–2009 között

A hazai termelési adatokat tekintve a fém csomago-
lószerek esetében következett be a legkisebb, 5,5%-
os visszaesés, az import 4,8%-kal csökkent, az export 
1,9%-kal növekedett, így a felhasználás 4,8%-kal csök-
kent.

A fém csomagolószerek fajtánkénti megoszlását 
2008-ban a 6. ábra szemlélteti.

6. ábra A fém csomagolószer-forgalom  
fajtánkénti megoszlása (%)

Az üveg csomagolószerek felhasználása

Az üveg csomagolószerek felhasználása a 2000–2009. 
közötti tíz éves idôszakban értékben 260%-os, meny-
nyiségben mérve 213%-os csökkenést mutat. Az egy 
fôre esô felhasználás kb. 9 kg.

Az üveg csomagolószerek esetében az elôzô évi 
teljesítmény 83,5%-át érte el a termelés, de rögtön 
jelezni kell, hogy a legnagyobb hazai üveg csomago-
lószer-gyártó az év vége elôtt egy jelentôs fejlesztés 
megkezdése miatt leállította termelését. 2009-ben az 
export 31,8%-kal növekedett, az import 12,4%-kal 
csökkent, a felhasználás összességében 43,8%-kal 
esett vissza. A forgalmat a 7. ábra mutatja.

7. ábra Az üveg csomagolószerek forgalma  
2000–2009 között

Az üveg csomagolószerek fôbb fajtánkénti megosz-
lását 2008-ban a 8. ábra szemlélteti.

8. ábra Az üveg csomagolószer-forgalom  
fajtánkénti megoszlása (%)
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A fa csomagolószerek felhasználása

A fa csomagolószerek felhasználása a 2000–2009.  
közötti tíz éves idôszakban értékben 88%-os, mennyi-
ségben mérve 117%-os csökkenést mutat. Az egy 
fôre esô felhasználás kb. 17 kg. 

A hazai gyártásban a legnagyobb visszaesés 
(19,3%) a fa csomagolószerek körében következett 
be 2009-ben, bár elôzô évben kiugróan jó évet zárt 
e terület. Az export 41,2%-kal, az import 15,7%-kal 
csökkent, ezzel együtt a felhasználás 0,3%-kal növe-
kedett. (9. ábra)

9. ábra A fa csomagolószerek forgalma  
2000–2009 között

A fa csomagolószerek fôbb fajtánkénti megoszlását 
2008-ban a 10. ábra szemlélteti.

10. ábra A fa csomagolószer-forgalom  
fajtánkénti megoszlása (%)

A csomagolóipar fejlôdése 
technológiai szempontból

Papír csomagolószerek

–   címkék: a tekercses tapadócímkék esetében az álta-
lános flexográfiai eljárás mellett az ofszet, valamint a 
digitális (nyomóforma nélküli) nyomtatási módszer is 
megjelent Magyarországon. A különleges kivitelû, le-
porellós, hômérséklet érzékelô (thermo) címkék gyá-
tása rutinfeladattá vált;

–   a kartondobozok gyártása terén a legszembetûnôbb 
elôrelépést a számítógépes tervezôrendszereknek  
köszönhetôen létrejött formagazdagság szemléleti. 
Az élelmiszer- és a gyógyszeripar szempontjából ki-
emelkedôen fontos hamisítás elleni több fokozatú 
védelem a gyártástechnológia szerves része lett. 
Általánossá vált a Braille írás alkalmazása is a gyógy-
szeres dobozokon;

–   a hullámtermékek esetében a 2009-ben átadott 
új dunaújvárosi papírgyár által elôállított, a koráb-
binál alacsonyabb négyzetméter tömegû hullám-
alappapírok jelentenek ugrásszerû fejlôdést. A nyom- 
tatási technológiai fejlôdésével a többszínes dobo-
zok, valamint a polckész csomagolások és display 
állványok jelentôs szerepet kaptak;

–   jelentôs elôrelépés következett be a papír élvédôk, 
valamint a papír rakodólapok gyártásfejlesztése és 
alkalmazása terén is.

Mûanyag csomagolószerek

–   az alapvetô élelmiszereken belül, a felvágottak és a 
sajtfélék elôrecsomagolt, a digitális technikával „meg-
személyesített” tapadócímkékkel jelölt, vákuum- és 
védôgázas csomagolási változatai széleskörûen el-
terjedtek;

–  a hajlékony falú csomagolóanyagok gyártásában, 
elsôsorban a flexotechnikával nyomtatott csoma-
golóanyagok esetében jelentôs hazai gyártási ka-
pacitás-túlkínálat alakult ki. A digitális nyomófor-
ma-készítésnek köszönhetôen a nyomatminôség 
jelentôsen javult. A vevôk megnyerése érdekében a 
fóliatársításokat elôszeretettel alkalmazzák a felhasz-
nálók, különösen a csillogó felületû PET, PP anya-
gokat. 

–   a visszazárható hajlékony falú mûanyag tasakok, 
illetve a könnyû nyithatóságot segítô részleges vagy 
teljes lézerperforáció a vevôk kényelmét, a csoma-
golások járulékos szolgáltatásának bôvülését ered-
ményezik;

–   tíz éves idôszakot áttekintve az egyutas PET pa-
lackok az ásványvíz és üdítôital-iparban meghatá-
rozó részesedést vívtak ki, elsôsorban a fogyasztói 
szokások változásának köszönhetôen. A palackok 
címkézésére egyre inkább a PET fólia használata 
terjed;

–  a fúvással, exruziós fuvással elôállított flakonok,
palackok változatlan szilárdság mellett, csökkenô 
anyagfelhasználással készülnek. Elterjedten alkal-
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mazzák a formában címkézési, ún. in mould labelling 
címkézési technológiát;

–   2009-ben került bemutatásra a szabadalmaztatott, 
kétkomponensû termékek aeroszol csomagolásához 
kifejlesztett dugattyús, illetve membrános rendszer, 
valamint a gumialkatrész-mentes szelep;

–   a rakodólapos egységrakományok rögzítésében a 
nyújtható fólia, annak elônyújtott változata általános-
sá vált;

–  a biológiailag lebontható politejsav (PLA) csoma-
golóipari alkalmazásának elôkészítése jól halad, 
alapanyag-gyár épül és a feldolgozók gyártási kísér-
leteket folytatnak (lásd még önálló cikkben késôbb).

Fém csomagolószerek

–  a leglátványosabb fejlôdés az alumínium aeroszol 
palackok gyártástechnológiájában következett be.  
A hazai gyártók 8–9 szín nyomtatására, a palackok fe-
lületének domborítására, formapalackok elôállítására 
készültek fel, ezzen technológiával rendelkezve ver-
senyképessé váltak a vezetô piacokon;

–  mind mûszaki, mind környezetvédelmi szempontból 
nagy jelentôségû a dugattyús alumínium aeroszol 
palackok gyártásának megvalósítása;

–  felkészültek az üvegpalack formájára emlékeztetô 
sörös alumínium dobozok gyártására is, ezek ha-
zai elterjedését a csökkenô vásárlóerô mellett – az 
ún. kereskedelmi csomagolásra vonatkozó – magas 
termékdíjtételek gátolják;

–  az ónozott acéllemez dobozok (konzerves, festékes) 
esetében a palástot hegesztéses eljárással egyesítik. 
E csomagolóeszközök körében is megfigyelhetô
a formagazdagság elterjedése, továbbá az anyag-

felhasználás (lemezvastagság) csökkentése, továbbá 
a nyitási rendszerek korszerûsítése, segédeszköz 
nélküli nyitás lehetôségének megteremtése;

–  a fémhordók a veszélyes áruk csomagolásához szé-
les választékban állnak rendelkezésre.

Üveg csomagolószerek

–  az üveg csomagolóeszközök hazai felhasználása 
jelentôsen csökkent az elmúlt tíz évben, bár ennek 
okát nem az üvegtôl, mint csomagolóanyagtól való 
eltávolodásban kell keresni, hanem az elsôdleges 
felvevôpiacát jelentô konzervipar hazai visszaszorulá-
sában és a mûanyag (PET) palackok elterjedésében,  
az italok csomagolásában;

–  az üveg csomagolóeszközök forgalmának csökke-
néséhez bizonnyal a betétdíjas rendszer szinte teljes 
visszaszorulása is hozzájárul, amelynek gyártói és 
kereskedelmi összefüggései is vannak;

–  az egykori Üvegipari Mûvek számos termelô egy-
ségébôl mára lényegében egy csomagolóipari célú 
meghatározó gyár maradt. 

Fa csomagolószerek

–  a szállítási csomagolásban meghatározó jelentô-
ségû fa csomagolóeszközök papír és mûanyag 
csomagolószerekhez képest kisebb ütemû fejlôdé-
se a szállítási rendszerek változásában, a kíméle-
tesebbnek tekinthetô közúti árufuvarozás nagyará-
nyú elterjedése következményének tekinthetô;

–  a minôségi és egészségügyi követelményeknek meg-
felelô kezelési (szárítás, telítés) módok a piacokon 
alapkövetelménnyé váltak.

Magyar Turizmus Zrt. Fotógaléria / Photo: Hungarian National Tourist Office Image Gallery

A magyar csomagolóipar helyzetének bemutatása

Nagy Miklós
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Overview about the Hungarian packaging industry

Foreword

For presenting the status of current economical pro-
cesses, tracking and analysing the changes the best 
method is gathering, examining and processing sta-
tistical data.

By using the database of Hungarian Central Statistical 
Office (HCSO) Hungarian Association of Packaging and
Materials Handling (HAPHM) collects data and statistical 
indicators for each year concerning the packaging 
industry, and provides a numeric overview about the 
actual performance of the sector. Data collection is quite 
hard because packaging industry and particularly the 
production of packaging materials are parts of diverse 
industries, just like paper, printing, plastic, glass, metal or 
wood sectors. The following analyses are based on the 
public database of HCSO.

When evaluating the development an additional 
opportunity is to assess the newly launched packa-
ging materials, tools and methods, and technological 
improvements. 

To measure the realized improvements an other 
possibility is to overview the performance at packa-
ging contests. Between 2007 and 2009 Hungarian 
packaging industry – and particularly the members of 
HAPHM – has gained 16 WORLDSTAR awards on 
World Packaging Contest organized by World Pac-
kaging Organization (WPO), which shows the respect of 
an international, professional jury.

Further review follows the aspects mentioned before 
and we deal with WORLDSTAR award packagings in 
an individual article.

Development in statistics

The total amount of domestic packaging materials 
usage derives from the national production and import 
reduced with the volume of export sales.

Between 2000 and 2009 packaging material usage 
has grown by 45.6% – from 263 billion Ft to 383 billion Ft  
(current value) – which means an 870 thousand tons 
increase in volume. During the same period of time 
GDP has grown by 27%.

In Hungary the annual consumption of packaging 
materials is 85 kg per capita, in Austria which is a similar 
size country the volume is 135 kg/capita, and the ave-
rage level in the European Union is 167 kg/capita. Pac-
kaging industry shows a very fast increase in Turkey 
where the consumption is 76 kg/capita yearly.

General statistical data say that a long, high pros-
perity phase has been interrupted in 2008. Comparing 
to the average industrial decline of 17.7%, in Hungary 
packaging industry has fallen only by 12.2% in 2009.

Consumption of paper packaging
According to the forecasts of World Packaging 
Organization Hungary is ranked to 25th place in the 
world in paper packaging consumption.

Between 2000 and 2009 the consumption of paper 
packaging has increased by 60% in value and 65% in 
volume. Annual consumption per capita is approximately 
35 kg. (Turnover see Figure 1.)

Figure 1. Turnover of paper packaging means  
between 2000 and 2009

Share of paper packaging (carton, corrugated card-
board) from domestic packaging consumption is 41% 
which reaches the level of developed countries and 
indicates its development status, as well.

Production of paper packaging has decreased only 
by 6.8% in Hungary, but due to the increase of export 
sales by 12.5% and decline of import by 3.6%, total 
consumption has fallen by 8.5%.

Share of different paper packaging types from sales 
in 2008 can be seen in Figure 2.

Figure 2. Distribution of paper packaging means  
by turnover (%)
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Consumption of plastic packaging

Between 2000 and 2009 the consumption of plastic 
packaging has increased by 65% in value and 71% in 
volume. Annual consumption per capita is approximately 
17 kg. (Turnover see Figure 3.)

Production of plastic packaging has decreased by 
11.3% in Hungary, but due to the increase of export 
sales by 8.9% and decline of import by 5.6%, total 
consumption has fallen by 17.7%.

Figure 3. Turnover of plastic packaging means  
between 2000 and 2009

Share of different plastic packaging types is to see in 
Figure 4.

Figure 4. Distribution of plastic packaging means  
by turnover (%)

Consumption of metal packaging

Between 2000 and 2009 the consumption of metal 
packaging has increased by 62% in value and 77% in 
volume. Annual consumption per capita is approximately 
7 kg. (Turnover see Figure 5.)

Figure 5. Turnover of metal packaging means  
between 2000 and 2009

Regarding the domestic production data in case of 
metal packaging only a low level of fall has happened 
in 2009: production decreased by 5.5%; the same time 
export sales increased by 1.9% and import decreased 
by 4.8%, total consumption has fallen by 4.8%.

Share of metal packaging types in 2008 can be seen 
in Figure 6.

Figure 6. Distribution of metal packaging means  
by turnover (%)
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Consumption of glass packaging

Between 2000 and 2009 the consumption of glass 
packaging has decreased by 260% in value and 
213% in volume. Annual consumption per capita is 
approximately 9 kg.

In 2009 annual production volume reached 83.5% 
of previous year but we have to say that the largest 
domestic glass manufacturer has stopped production 
before the end of the year because of a remarkable 
development process. Export sales increased by 
31.8%, import decreased by 12.4%, total consumption 
has fallen by 43.8%. (Turnover see Figure 7.)

Figure 7. Turnover of glass packaging means  
between 2000 and 2009

Share of glass packaging types in 2008 is to see in 
Figure 8.

Figure 8. Distribution of glass packaging means  
by turnover (%)

Consumption of wood packaging

Between 2000 and 2009 the consumption of wood 
packaging has decreased by 88% in value and 117% in 
volume. Annual consumption per capita is approximately 
17 kg.

In domestic production wood packaging has 
decreased the most by 19.3% in 2009, however the 
previous year was extremely successful. Export sales 
decreased by 41.2%, import decreased by 15.7%, but 
total consumption has increased by 0.3%. (Turnover 
see Figure 9.)

Figure 9. Turnover of wood packaging means  
between 2000 and 2009

Share of wood packaging types in 2008 is to see in 
Figure 8.

Figure 10. Distribution of wood packaging means  
by turnover (%)
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Improvement of packaging industry 
from technological perspective

Paper packaging

•  labels: rolled self-adhesive labels can be printed not 
only with flexographic and offset methodology but
digital (without photopolymer cliché, or printing form) 
technology is also available in Hungary. Production 
of special design, fanfold and thermo labels became 
routinized;

•  cartons: regarding the production of carton the most 
eye-catching improvement is the freedom of forms 
thank to the computer-aided design systems. In food 
and pharmaceutical industry the most important is 
the multilevel defence against counterfeiting which 
became an integral part of production technology. 
Applying Braille-signals on pharmaceutical packaging 
is universal;

•  in case of corrugated cardboard, the new production 
plant opened in Dunaújváros can produce lower 
weight corrugated paper than those with old technol-
ogy, so it is a huge development. Due to the improve-
ment of printing technology multi-colour boxes, shelf 
ready packaging and displays gained important role;

•  considerable development was carried out in case of 
paper edge protector and in production technology 
and application of paper pallets.

Plastic packaging

•  regarding food products, in packaging cold colliers 
and cheese pre-packaging, self-adhesive labels com-
bined with digital technology, vacuum and modified at-
mosphere packaging (MAP) are widespread;

•  in the production of flexible packaging materials,
mainly in case of packaging produced by flexo tech-
nology a huge over capacity is available in Hungary. 
Due to the digital photopolymer cliché manufacturing 
printing quality has significantly improved. In order to
capture customers manufacturers prefer composite 
film, particularly the shiny surface PET and PP materi-
als;

•  reclosable flexible plastic bags and full or partly used
laser scribing supporting easy open are to serve cus-
tomer convenience, and increase the additional serv-
ices offered by the packaging itself;

•  regarding the last ten years one-way PET bottles 
have gained a definite market share in mineral wa-
ter and beverage industry, thanks to the changes in 
consumer habits. In labelling bottles PET film is even
more widespread;

•  in case of flacons and bottles produced by blow
moulding or extrusion blow method the input require-
ment has reduced when product solidity is kept. Even 
more products are labelled by in mould labelling tech-
nology;

•  innovations of 2009 are the piston and membrane 
systems, and rubber-free valves developed for aero-

sol packaging containing dual-component products;
•  in fixing unit loads stretch film and its pre-stretched

version are standard solutions;
•  preparation to use biodegradable poli-lactic acid (PLA) 

as packaging material is being carried out, production 
plant is under construction, future manufacturers are 
making experiments and tests (see in individual arti-
cle).

Metal packaging

•  the most spectacular development was observed in 
production technology of aluminium aerosol cans. 
Domestic manufacturers became able to print 8–9 
colours, embossed and shaped cans and gained 
leading edge technology and competitiveness on 
market;

•  capability for producing aluminium aerosol cans fea-
tured with piston has a huge impact from both tech-
nological and environmental perspective;

•  manufacturers are prepared to produce aluminium 
bottles in the shape of real beer bottles but it is em-
barrassed by – besides decreasing spending power 
– the high level of product fee related to this type of 
packaging;

•  in case of tinplate containers the can body is fixed
by welding. In case of these packaging we face with 
wide variety of forms, the decrease of input (mass of 
plate), innovation in opening technology, the availabil-
ity of opening without a tool;

•  a wide variety of metal barrels are available for pack-
aging dangerous goods.

Glass packaging

•  domestic consumption of glass packaging has dra-
matically decreased in last ten years. The reason for 
it is not a general shove off from glass as a packag-
ing material rather the huge fall of Hungarian canning 
industry which was the most important buyer of these 
packaging means, and the intense development of 
plastic (PET) bottles in packaging beverages;

•  an other cause of decrease in use of glass packaging 
is that the share of multi-way packaging has fallen 
which is triggered by both producers and commercial 
reasons;

•  from the four production plants of the former Glass 
Trust (Üvegipari Mûvek) only one plant stands for 
glass packagings. 

Wood packaging

•  the market share development of wood packag-
ing – which is dominant in transport packaging – is 
lower than those of paper and plastic because of the 
change of transportation systems, and the increasing 
share of road transportation;

•  according to the different quality and safety standards 
(drying, saturation) new requirements has raised on 
the markets.

Overview about the Hungarian packaging industry
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Kis- és középvállalkozások a hazai csomagolóiparban

Bevezetés

A mûködés eredményessége azt jelenti, hogy ha-
sonló tevékenységeket jobban lehet mûvelni, mint 
ahogy azt a versenytársak teszik. A mûködés ered-
ményessége magában foglalja a hatékonyságot, de 
nem korlátozódik arra. Azok a vállalatok, amelyek 
hatékonyan képesek mûködni és még eredményesen 
is prosperálnak, valamint még azok a hatékony, de 
viszonylag eredménytelenek is képesek a túlélésre, 
amelyek meg tudják tartani esetleg még bôvíteni is 
képesek ügyfélkörüket. Azok a vállalatok viszont, ame-
lyek nem hatékonyak és képtelenek alkalmazkodni a 
piaci változásokhoz, vagyis eredménytelenek, gyorsan 
eltûnnek az üzleti életbôl.

A nemzetközi szakirodalomban széles körben vizs-
gált kérdés, hogy mely tényezôk és milyen mértékben 
befolyásolják a vállalati teljesítmény alakulását. A ku-
tatások többsége azonban inkább makroszintrôl kö-
zelít, mind az alapmodellek, mind az adatbázisok te- 
kintetében. Meglehetôsen szûkös a mikroszinten össze- 
gyûjtött adatbázisból kiinduló kutatások és az azokat 
bemutató publikációk száma.

A magyar gazdaságban mûködô vállalatok sajá-
tosságára – különösen a mikrovállalatok nagy ará-
nyára és a létszám nélkül mûködôk jelentôs számára 
– tekintettel meglehetôsen nehéz olyan modellt találni, 
amely a hazai adatokkal is statisztikailag elfogadható 
eredményt adnak. 

Jelen cikkben a teljesítményüket fokozni képes válla-
latcsoportok kategorizálását és az egyes kategóriák 
közötti lényeges eltérések feltárására vállalkoztunk.

Közgazdasági elméletek

A klasszikus hagyományt követô ipari közgazdászok az 
ipart, illetve a piacot kezelték egy kutatási egységként. 
A vállalatok közötti különbségeket átmenetinek, illet-
ve lényegtelennek feltételezték, hacsak nem a méret-
gazdaságosságon alapultak, amit általában alapvetô 
fontosságúnak véltek. Általában feltételezték, hogy az 
ipar egyensúlyban lévô jövedelmezôségét elsôsorban 
az határozta meg, hogy az erôs cégek mennyire 
képesek korlátozni a köztük fennálló rivalizálást, 
valamint hogy mennyire védik ôket az új belé-
pôkkel szemben felállított akadályok (BAIN 1951). 
Csaknem minden klasszikus mû központi hipotézise 
az volt, hogy az értékesítôk koncentrációja általában az 
ágazat profitját növeli azáltal, hogy megkönnyíti a piac
felosztását. Legtöbb klasszikus kutatás ezért kiterjedt 
az ágazati átlagos megtérülés regressziós analízisében 
szereplô független változók közötti koncentrációra, és 
a legtöbb megjelent kutatás arról számolt be, hogy a 
koncentráció koefficiense pozitív és szignifikáns.

A hetvenes években jelent meg az ipari közgaz-
daságtan revizionista változata. Az e felfogással ösz-
szeegyeztethetô legegyszerûbb modell szerint min-
den piac (legalábbis megközelítôleg) kompetitív, és 
nincsenek jelen (illetve elhanyagolható mértékben 
fordul elô) méretgazdaságosság. Az alapvetô feltéte-
lezés az, hogy bizonyos ágazatokban az értékesítôk 
között tartós hatékonyság-különbségek vannak. Mi-
vel a hatékonyabb vállalkozások általában egy- 
részt riválisaik számlájára növekednek, más- 
részt jövedelmezôbbek, ezért a különbségek álta-
lában pozitív ágazaton belüli korrelációt generálnak 
a részesedés és a jövedelmezôség között, akár még 
méretgazdaságosság hiányában is (DEMSETZ 1973,  
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MANCKE 1974). Ezenfelül annál lényegesebbek egy 
ágazatban a hatékonyságbeli különbségek, minél ke-
vésbé egyformák a piaci részesedések (így minél ma-
gasabb a piaci koncentráció) és minél magasabb az 
élvonalbeli cégek profitja (így minél magasabb az ága-
zat átlagos jövedelmezôssége). 

A következô évtizedekben számos tanulmány vizs-
gálta, hogy mennyiben van hatással az iparág vagy a 
vállalatok egyéni sajátossága a vállalati teljesítményre. 

SCHMALENSEE (1985) szerint a vállalati hatás nem 
létezik és az iparági hatás az, ami leginkább magya-
rázza a jövedelmezôség alakulását. SCHMALENSEE 
egy évet vizsgált, amely „pillanatfelvételként” is értel-
mezhetô, így nem határozható meg, hogy az iparági 
hatásból mekkora a tartós hatás és mekkora az 
ingadozás hatása. 

RUMELT (1991) ellenkezô következtetésre jutott, mi-
szerint az üzleti egységek hatása a jövedelmezôség 
alakulásában sokkal nagyobb, mint az iparági hatás.

Ezen tanulmányokból kiindulva megjelent egy har-
madik, „vezetôinek” nevezett nézet, amely újabb szem-
pontokat vetett fel az üzleti egységek jövedelmezôssége 
kapcsán. Ez a nézet azt hangsúlyozza, hogy a me-
nedzsment nem képes befolyásolni az iparági átlagtel-
jesítményt, de képes befolyásolni a vállalat relatív telje-
sítményét az iparágon belül. (MCGAHAN és PORTER 1999, 
2002, 2003, MCGAHAN 1999) 

A 2001–2006. évi vállalati adatbázis alapján 
bizonyításra került, hogy a magyar vállalatok között 
is kimutathatók a méret-gazdaságosságon ala-
puló jövedelmezôségi különbségek, azonban a  
koncentráció fokozódása sem mérsékelte szig-
nifikánsan az érintett szakágazatok jövedelme-
zôségének csökkenését a vizsgált idôszakban. 
Továbbá a vizsgált idôszak szolgáltató szektor 
adatai alapján azt mondhatjuk, hogy a piaci 
részesedés növelésével fokozható a termelé-
kenység, mint ahogy a termelékenység fokozá-
sával növelhetô a piaci részesedés. (KOROM 2008)

Kis- és középvállakozások definíciója

Az Európai Unió egységes elhatárolást vezetett be 
a kis- és középvállalkozásokra (KKV) vonatkozóan. 
Az Európai Bizottság indoklása szerint: „a belsô 
határok nélküli egységes piacon alapvetô, hogy a 
KKV-k érdekében hozott intézkedések egy közös 
meghatározáson alapuljanak, a következetességük 
és hatékonyságuk javítása, valamint a verseny tor-
zulásainak korlátozása érdekében.” Az elhatárolás 
az állományi létszám, az éves értékesítés nettó 
árbevétel és a mérlegfôösszeg alapján történik.1

Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy a besorolás alapján 
a kisvállalkozások közé tartoznak a mikrovállalkozások 
is, illetve a középvállalkozások kategória mind a mikro-, 
mind a kisvállalkozásokat magába foglalja. 

Ezt a kategorizálást a hazai szabályozás2 is átvette 
azzal a kiegészítéssel, hogy az értékmutatók mellé 
(árbevétel, mérlegfôösszeg) egy függetlenségi krité-
riumot (állam vagy az önkormányzat 25%-ot meg nem 
haladó részesedése) rendelt.

Mikro-, kis- és középvállalkozások  
a magyar csomagolóiparban

Egy csomagolóipari vállalkozás szakmai tevékenysé-
gének, teljesítményének megítéléséhez a hivatalos for-
rásból (APEH, cégbíróságok, KSH) beszerezhetô ada-
tok nem elegendôek. 

A csomagolás több ágazatban érhetô tetten, a cso-
magolószer-gyártást anyagfajtánként különbözô ipar-
ágakban végeznek, pl. papír-, mûanyag-, üveg-, fém-, 
faipar. A termék az elôállítás helye, ágazata szerinti– 
élelmiszeripar, gépipar, kereskedelem, mezôgazdaság 
stb. – területen is megjelenik.

A rendszerváltás óta gombamód szaporodnak a 
csomagolóipari termékeket forgalmazó cégek, ame-
lyek a hazai elôállítású és importból beszerzett cso-
magolóanyagokkal, -gépekkel látják el a különbözô 
vállalkozásokat. Ezek a cégek a „Vegyesiparcikk nagy-
kereskedelem” besorolás alatt dolgoznak. A papír-
írószer kereskedelmi cégek közül egyre többen veszik 
fel programjukba a csomagolóanyagok forgalmazását 
is.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) adatai szerint 2009. végén 1.592.500 vállal-
kozás mûködött, 38.000-rel több, mint 2008. végén.

Kis- és középvállalkozások a hazai csomagolóiparban

MÉRLEG-
FÔÖSSZEG

FORGALOMLÉTSZÁMKKV vagy

< 50 M € ≤ 43 M €< 250 fôKözép-
vállalkozás

vagy

< 10 M € ≤ 10 M €< 50 fôKis-
vállalkozás

vagy

< 2 M € ≤ 2 M €< 10 fô
Mikro-

vállalkozás vagy

1. ábra Mikro-, kis- és középvállalatok  
meghatározása

Figure 1. Definition of  SMEs

2 A kis- és középvállalkozásokról, fejlôdésük támogatásáról szóló 2004. 
évi XXXIV. törvényben meghatározottak szerint érvényes 2005. január 
1-jétôl.

1 Szükséges megjegyezni, hogy miközben az állományi létszám 
küszöbértékeit kötelezô tiszteletben tartani, a KKV választhat, hogy 
vagy a forgalom, vagy a mérlegfôösszeg határértékének felel meg. Nem 
kell mindkettônek megfelelnie, és azok egyikét meghaladhatja anélkül, 
hogy státuszát elveszítené.
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 A társas vállalkozások száma 580.000, ami euró-
pai összehasonlításban is aránytalanul nagy szám az 
ország gazdasági teljesítményéhez, lélekszámához 
viszonyítva. A vállalkozások több mint 25%-a keres-
kedelemmel foglalkozik.

A hazai vállalkozások között a foglalkoztatottak 
száma szerint 99,6% kisvállalkozás, ezen belül 97,6% 
mikrovállalkozás található, vagyis igen jelentôs a gaz-
dasági életben betöltött szerepük.

A hazai vállalkozásokról többféle nyilvántartás is 
létezik, de ezek nem választják külön a cégben folyó 
egyéb tevékenységtôl a csomagolóipari tevékenységet 
(pl. szállítás, logisztika vagy pl. nem csomagolóipari 
mûanyag feldolgozás stb.). 

Az OPTEN Informatikai Kft. adatbázisában a „cso-
magolás” mint fôtevékenység szóra kattintva 680 
vállalkozás adatait találjuk, ezek nagy része termékek 
csomagolásával is foglalkozik. Internetes web oldallal 
rendelkezô, fôleg csomagolóanyag, csomagológép 
kereskedelemmel foglalkozó cégek száma meghaladja 
a háromszázat. 

Mivel foglalkoznak ezek a cégek?

Elsôsorban egyes régiók, közvetlen környezetükben 
mûködô cégek csomagolóanyag és csomagológép 
ellátásával, ritkábban szervízszolgáltatással foglalkoz-
nak. Ezek a kis cégek alacsony tôkével, kis raktár-
készlettel, maximum 10 fôvel mûködnek, a termék-
választék néhány termékre korlátozódik.

Számos bércsomagoló vállalkozás alakult a ’90-es 
évek közepén, az állami vállalatok privatizációját, az 
áruházláncok megjelenését követôen. Ezek a cégek 
akciós, promóciós csomagolásokat, import termékek 
átcímkézését végezték saját vagy bérelt munkaerôvel.

A termékek gyártóinak egy jelentôs része az utób-
bi tíz évben külföldre vitte a termelést, (édesipar, do-
hányipar, kozmetika-háztartásvegyipar, konzervipar 
stb.), ezzel a bércsomagolási feladatok is országon kí-
vülre kerültek, a hazai cégek nagy része tönkrement, 
bezárt.

A csomagolóipari mikro- és kisvállalkozások je-
lentôs része nyújtható fólia, pántszalag, ragasztósza-
lag és egy-két kiegészítô termék pl. mûanyag tasakok, 
zsákok értékesítésével foglalkozik.

Kevés az innovatív, adott termékkör minden ele-
mét forgalmazó vállalkozás, és még kevesebb azok-
nak a száma, amelyek valamilyen csomagolóanyag 
gyártásával, fejlesztésével is foglalkoznak vagy egyéb 
szolgáltatást is végeznek.

A hazai csomagolóiparban használt anyagok, gé-
pek néhány kivételtôl eltekintve nyomott árszínvonalon 
kerülnek forgalomba, annak ellenére, hogy ezen ter-
mékek 50–60%-a importból származik. Például ugyan-
az az olasz gyártmányú zsugorfóliázó gép 50%-kal 
drágább Ausztriában, mint Magyarországon. Az átla-
gos árrés a kereskedelemben a hasonló nyugati ke-
reskedô cégekénél alacsonyabb, maximum 20–25%. 
Ez a szám német csomagolóipari, nagykereskedelmi 
cégtôl kapott információ szerint Németországban 30–
40%.

Negyven vállalkozásra kiterjedô
vizsgálat tapasztalatai

A hazai kis- és közepes „csomagolós” cégek jobb meg-
ismerésére, fenti állítások alátámasztására, hivatalos 
cégbírósági adatok felhasználásával, kiválasztottunk 
40 céget a hazai kínálatból.

A listára azok a cégek kerültek, amelyeknek elér-
hetôk voltak a beszámolói. 

Az  alábbi táblázatból látható, hogy:
– a 40 cégbôl 2 közepes nagyságú az árbevétele 

alapján,
– a foglalkoztatottak létszáma egy cégnél sem éri el 

az 50 fôt, 
– a kisvállalkozások aránya a vizsgáltakon belül 35%, 

az árbevételük viszont több mint 51%.

A cégek közül 35-nek 2001-ben is mûködött a 
vállalkozása, éves forgalmuk kb. 12 milliárd Ft volt, 
vagyis 8 év alatt, 2008-ra forgalmukat közel meghá-
romszorozták, miközben létszámuk másfélszeresére 
növekedett.

A cégek átlagos saját tôkéje a mikrovállalkozások-
nál 59,6 mFt, kisvállalkozásoknál 309 mFt, a közepes 
nagyságú cégek közül az egyik saját tôkéje 3.300 
mFt volt. Ez is magyarázza a kisebb cégek alacsony 
készleteit.

Csomagolóipari KKV-k jellemzôi / Features of SMEs in packaging

Vállalkozás
mérete
Size of  

companies

Cégek száma
db

Number of
companies 

Árbevétel / Turnover
eFt

Foglalkoztatottak
száma

Number of  
employee

Saját tôke
Equity

eFt2001 2008

Mikrovállalkozás  
Micro

24 - 6.618.826 178 1.431.475

Kisvállalkozás  
Small

14 - 16.903.037 483 4.328.013

Közepes vállalkozás 
Medium

2 - 9.105.555 92 3.999.580

Összesen/Total: 40 kb. 12.000.000 32.627.418 753 9.759.068

Forrás: Nyilvános cégbírósági adatbázis
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35 vállalkozás személyi jellegû adatait vizsgálva 
a hazai viszonyokra jellemzô adatokat találtunk.  
A bruttó bérek 61 ezer forinttól 447 ezer forintig szór-
nak, 200 ezer forint felett a cégek harmada fizet csak.
(A személyi jellegû költségekbôl becsült adatok.)

A cégek mérleg szerinti eredményei alapján meg-
állapítható, hogy a 35 cégbôl mindössze 9 cégnél volt 
15 mFt-ot meghaladó eredmény. Érdekesség, hogy 
a vizsgált cégek közül 5 volt külföldi tulajdonú, ezek 
közül kettô veszteséggel zárta a 2008-as évet, miköz-
ben árbevételük összesen meghaladta a 3,77 milliárd 
forintot.

Bár a fenti adatok a mintavételre tekintettel nem 
adnak teljes képet a hazai csomagolóipari vállalkozások 
által képviselt gazdasági teljesítményrôl, ennek ellenére 
véleményünk szerint jól tükrözik a hazai viszonyokat.

A 2008. évben megindult változásokról és tevé-
kenységekrôl még kevés információ áll rendelkezésre, 
miután csak az év közepétôl várhatók adatok. 

Néhány jellemzô változás azonban már ma is lát-
szik, az élelmiszeripari vállalatok száma az évtized kö-
zepe óta tovább csökken, a gépberuházások száma 
úgyszintén. 

Másoldalról viszont látható, hogy egyes cégek, akik 
felismerték a gépesítés elônyeit és megfelelô vevôi 
háttérrel rendelkeznek, a munkaerô csökkentés érde-
kében, a vevôi igények gyors, azonos minôségben 
történô kielégítésére automata csomagológépeket 
vásárolnak. A csomagolóipari ágazat jövôje, a gaz-
daság egyéb szereplôinek teljesítményétôl is függ.  
A hazai gazdaságról megjelenô statisztikai adatok és 
prognózisok alapján fellendülés csak 2011-tôl remél-
hetô.

Ismereteink szerint ez az elsô publikált vizsgálat 
ebben a vállalkozói körben, amely alapul szolgálhat egy 
teljesebb körû felméréshez. Ezek a vizsgálatok segít-
hetnek megismerni a csomagolóipari vállalkozások 
helyzetét, teljesítményét, nem utolsó sorban segíthet 
felmérni, megállapítani a változások tendenciáit és 
összefüggéseit.

Korom Erik, Reményi Antal
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Kis- és középvállalkozások a hazai csomagolóiparban

Small and medium-size enterprises in Hungarian packaging industry

The article begins with the overview and the analysis of interdependence between company success and 
efficiency based on the literature. Authors also define SME company sector in accordance with the EU
interpretation.

The main focus is on the SMEs operating in Hungarian packaging industry. In 2009 there were 1.592.500 
firms in Hungary and which of 580.000 are joint businesses. Micro and SME companies employ the 99.6%
of total employees in the country.

According to the data collected from open databases there are 680 companies in Hungary dealing with 
packaging. Authors have analysed 40 firms based on registry court data.
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Az ember alkotta elsô csomagolás minden bizonnyal 
az állatbôrbôl készült és folyadékok tárolására, valamint 
teherszállításra volt alkalmas. Késôbb a cserép- majd 
az üvegedények nyújtottak védelmet a termékeknek 
és tették kényelmesebbé az áruk szállítását, tárolását. 
Ma a csomagolás egyaránt mûvészet és tudomány. 
Vonzó, színes grafikai kialakítása, változatos formája
és ötletes anyaghasználata révén néma eladóvá vált, 
segítve az áruk egymástól való megkülönböztetését.

Napjaink legégetôbb kérdése a fenntartható fejlô-
dés. A jó csomagolás három követelményt is ki kell 
elégítsen, a társadalom (az emberek) igényeit, a gaz-
daság elvárásait (nyereség termelése) és a környezet 
védelmét. 

A csomagolás minden bizonnyal egyöntetû meg-
becsülésnek örvendene, ha ezen hármas szempontot 
mindenki rendszerében értené és értékelné.

A világ csomagolószer felhasználása

A világ csomagolóiparának termelési értéke 564 mil-
liárd USD a Csomagolási Világszövetség (WPO) és a 
PIRA International Ltd. egy 2009-ben közzétett közös 
tanulmány szerint. Egy másik, ugyancsak a PIRA által 
készített munka szerint 2009-ben a fogyasztói csoma-
golások piaca 380 milliárd dollárt tett ki, amely elôzô 
évhez képest 3%-os zsugorodást jelent, dacára annak, 
hogy a fogyasztási színvonal nem csökkent. Szakértôi 
elôrejelzések szerint 2010-ben helyreáll az értékesítés 
szintje és 2014-ig évenkénti 3%-os növekedéssel le-
het számolni. 

A csomagolóipar legjelentôsebb piacát az Egyesült 
Államok jelenti, amelyet Japán, Kína, Német- és 
Franciaország követ, Oroszország a 8. helyet foglalja 
el a listán.

Fókuszban a fogyasztói csomagolás

A fogyasztói csomagolások piacának 70%-át két te-
rület, az élelmiszerek és az italok csomagolása teszi 
ki, az egészségügyi cikkek (gyógyszerek), valamint a 
személyi szükségleti cikkek (arc-, test-, haj-, bôrápoló, 
tisztálkodó szerek stb.) piaca további 10%-ot képvisel. 

A kutatók 2009-ben minden ágazatban fogyasz-
tás csökkenést mértek, az egészségügyi termékek 
esetében az értékesítés közel változatlan maradt, az 
élelmiszerek esetében kismértékû, míg a kevésbé lé-
nyeges területeken, mint a kozmetikumok és a szemé-
lyi szükségleti cikkek területén drámai csökkenés kö-
vetkezett be. Az elôrejelzések azonban 2014-ig 4%-os 
növekedést jósolnak a kozmetikai és a gyógyszeripari 
területeken. 

A csomagolóanyagok terén a merev falú mûa-
nyag csomagolóeszközök további, az üveg csoma-
golóeszközök terhére bekövetkezô térnyerésére szá-
mítanak az elemzôk, éves szinten 4%-os mértékben. 
A palackozott víz képezi a leggyorsabban növekvô 
piacot.

A növekedés alapja a népesség számának növe-
kedése, valamint az egyszemélyes háztartások sza-
porodása.

Az alumínium italos dobozok a fogyasztói csoma-
golások piacán 6%-os részesedéssel bírnak. Piacuk 
az elmúlt idôszakban a fejlôdô világban folyamatosan 
emelkedett, Európában stagnált, Kelet-Európában 
és Oroszországban azonban – a vásárlói szokások 
hirtelen megváltozása miatt – jelentôsen visszaesett.  
A tanulmány szerzôi világméretekben mégis 2%-os 
éves bôvülésre számítanak.

A 2009. év emlékezetessé vált arról, hogy a fo-
gyasztók nagy számban fordultak el a prémium ka-
tegóriáktól a sajátmárkás termékek felé. Ez a folyamat 

Innovációs Park - Csomagolás – csarnokrészlet a 2008. évi Interpackon 
Innovationparc Packaging – part of the hall at Interpack in 2008
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különösen a drága kozmetikumok és egyes élelmi-
szer-különlegességek esetében volt megfigyelhetô. A
gyártók termékeik újrapozícionálásával próbáltak vál-
toztatni a helyzeten.

A kiskereskedelemben a hipermarketek és a disz-
kontáruházak tudták felvenni az árversenyt, míg a 
szupermarketek, szakáruházak és a kisüzletek ver-
senyhátrányba kerültek. Az Euromonitor szerint az 
elôbbi értékesítési csatornák fogják az árérzékeny 
vásárlókat a jövôben elsôsorban kiszolgálni.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban meg- 
figyelhetô legújabb trend szerint a fogyasztók elfor-
dulnak az éttermekben, bárokban való étel- és italfo-
gyasztástól és otthonaikban rendezkednek be ven-
déglátásra, több idôt töltenek lakóhelyükön barátaik, 
ismerôseik körében.

A környezetvédelem kérdése is megkerülhetetlen. 
A fenntartható fejlôdés szempontjából a gyártóknak 
erôsíteniük kell a környezetvédelemre kiható fejleszté-
seiket, amelyek eredményeként növekednie kell az 
újrahasznosíthatóságnak, a hulladékgazdálkodási fo-
lyamatok fejlôdéséhez igazodva.

A csomagolóipar növekedését, 
fejlôdését befolyásoló tényezôk

A csomagolás fejlôdését számos tényezô befolyá-
solja, amelyek közül a világgazdasági környezet, a né-
pesedés játssza a fôszerepet, de léteznek még szá-
mos okok, amelyek közvetlenül, vagy közvetve hatást 
gyakorolnak rá. Ezek:
–  a világ népességének alakulása,
–  a világ lakosságának öregedése,
–  a kisebb létszámú háztartások terjedése,
–  a nagyobb kényelmet nyújtó csomagolásokkal szem- 

beni fogyasztói igény,
–  a vásárlók egészségtudatosságának erôsödése,
–    az életstílus változása, a rohanó életmódot folyta-

tók számának emelkedése,
–    a márkák szerepének erôsödése, a vevôi bizalom 

ilyen irányú fokozódása,
–  új csomagolóanyagok kifejlesztése,
–    kisebb csomagolási adagnagyságok iránti kereslet 

növekedése és
–    a környezettudatosság fejlôdése, a csomagoló-

anyagok újrahasznosíthatóságának kérdése.

A továbbiakban e szempontok jelentôségét tekint-
jük át.

A világ népességének alakulása

A csomagolóipar termelési értéke mindig szoros kap-
csolatban volt a gazdaság helyzetével, méreteivel. 
Ezért is fontos az ENSZ által készített elôrejelzés, 
amelynek „közepes” változata szerint 2050-re a 
2005-ös adatokhoz képest a Föld lakossága közel 
másfélszeresére fog növekedni. Az 1. táblázat né-
pesség alakulásának földrészenkénti/nagyobb térsé-
genkénti alakulását mutatja be.

1. táblázat A Föld népessége 2005-ben és  
várható alakulása 2050-re

Table 1. Population in 2005 and probably 2050  
in major parts of the world

2005 2050

Afrika 906 1937

Ázsia 3905 5217

Európa 728 653

Dél-Amerika és Karib térség 561 783

Észak-Amerika 331 438

Óceánia 33 48

Világ összesen 6464 9076

A táblázatból egyértelmûen kiderül, hogy a magyar 
csomagolóipar számára meghatározó piacokon, fô-
ként Európában, a lakosság lélekszámának csökke-
nésére kell számítani.

Az öregedô társadalom

Az emberiség életkilátásai általában javulnak, köszön-
hetôen részben az egészségügy fejlôdésének, ez azon-
ban elsôsorban társadalmi problémákat vet fel, ame-
lyekkel a kormányoknak szembe kell néznie. 

Az elôrelátó csomagolástervezôk azonban már ele-
mezték az idôsebb emberek fogyasztási szokásait, 
csomagolásokkal szembeni elvárásait. A csomagoló-
ipar által adható válaszról az évkönyvben még önálló 
cikk keretében is lesz szó.

Életstílus – kisebb háztartások/kisebb  
csomagméretek

Az életstílus változása hatással van a fogyasztók vá-
sárlási szokásaira. A vevôk a kényelmes, fogyasztás-
ra kész ételeket keresik, ezzel együtt az élelmiszerek 
minôsége (élelmiszerbiztonság) iránti igény is nö-
vekedik. Az egyszemélyes, illetve az egyszülôs ház-
tartások növekedésével együtt a kisebb csomagolási 
adagnagyságok iránt tolódik el a vevôi igény.

A növekvô munkában töltött idô, a hosszabb in-
gázások elveszik az idôt a vásárlástól, az önmagunkról 
való gondoskodásról, ez napközben a gyorsétkeztetés 
forgalomnövekedésében, az esti órákban pedig a 
készre gyártott ételek fogyasztásában mutatkozik 
meg. A kényelem iránti igény tovább folytatódik, a fo-
gyasztók a hatékony és hatásos termékeket keresik a 
csökkenô szabadidejük jobb kihasználása érdekében. 

Egészségtudatosság

Az elôrecsomagolt termékek a vevôk számára, kü-
lönösen egy márkához rendelve, bizalmat, bizton-
ságérzetet adnak, bízva a minôségirányított gyártási 
folyamatokban, a nyomonkövetés lehetôségében.

Az egészségtudatossággal közvetlenül összefüg-
gésbe hozható, hogy megfigyelhetô az ásványvizek,
gyümölcslevek és a tej fogyasztásának növekedése 
mellett néhány országban a szénsavas italok és az al-
koholtermékek részarányának csökkenése. Növekedik 
a friss, csomagolt ételek iránti igény is. 

Piaci trendek a világ csomagolóiparában
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Márkajelleg

A fogyasztási cikkek közötti különbségtétel fô esz-
köze a csomagolás, amely a márkakép hordozója, az 
elnyert vevôi bizalom kulcsa.

A nagy márkák befolyása tovább fog növekedni, pl. 
jelenleg is a szénsavas üdítôk világpiacát két márka 
uralja, a sörök felén pedig 12 brand osztozik.

Új csomagolóanyagok fejlesztése

A csomagolóipar fejlôdésére további fontos befolyá-
soló tényezô az új anyagok fejlesztése, ezek az alábbi 
ismérvekkel kell rendelkezzenek:
–  nagy záróképesség,
–  aktív és intelligens csomagolásra alkalmasság,
–    a nanotechnológia és a digitális nyomtatás alkalma-

zása.

Környezetvédelem

A csomagolószer-gyártóknak kibocsátási és vevôi 
oldalról egyaránt kezelniük kell a környezetvédelem 
kérdéskörét. Olyan anyagokat, anyagösszetételeket 
kell fejleszteni, amelyek kiválóan újrahasznosíthatóak, 
egyben gyártásuk anyag- és energiatakarékos. A cso-
magolások környezetvédelmi elônyeit a fogyasztói felé 
is kommunikálni kell, mert a környezettudatos vásárlók 
száma jelentôsen emelkedik.

A csomagolás felhasználás alakulása anyagfajtánként  
2009-ben, a PIRA felmérése alapján:

World packaging consumption by sector, 2009

A fogyasztói csomagolások felhasználása anyagfajtánként 
2009-ben, a PIRA felmérése alapján:

Consumer packaging market value by material 2009

A fogyasztói csomagolások anyagfajtánkénti várható  
bôvülése 2014-ig

Consumer packaging market value 2009–2014 by material

– papír, karton, hullámpapírlemez / 

   paper, carton, corrugated board

– merev (és félmerev) falú műanyag / ripid plastic

– hajlékony falú / flexible

– fém / metal

– üveg / glass

– egyéb anyag /other material

38%

21%

13%

16%

6%
6%

– papír, karton, hullámpapírlemez
   paper, carton, corrugated board

– merev (és félmerev) falú műanyag / ripid plastic

– hajlékony falú / flexible

– fém / metal

– italos fémdoboz / beverage can

– üveg / glass

– egyéb anyag / other material

34%

27%

11%

9%

6%
3%

10%

– papír, karton, hullámpapírlemez
   paper, carton, corrugated board

– merev (és félmerev) falú műanyag / ripid plastic

– hajlékony falú / flexible

– fém / metal

– üveg / glass

4,0%

3,8%

2,4%

1,9%

1,6%
0,4%

2,3%

– egyéb anyag / other material

– italos fémdoboz / beverage can
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A végfelhasználók fogyasztásának  
alakulása 2009-re

Packaging consumption by end-use market, 2009

Trendek a csomagolóanyagok terén

Papír csomagolószerek trendjei

A papír csomagolószerek esetében a fejlôdés irá-
nyai, területei:
–    növekedik a folyadékcsomagolásra alkalmas dobo-

zok szerepe, a hagyományos palackok terhére, 
–  hôszigetelô papír poharak,
–  papír térkitöltô elemek,
–  papíriszap termékek,
–  mikrohullámú sütôben alkalmazható megoldások,
–  tûzôkapocs nélküli dobozok,
–    mindkét oldalán nedvességálló, az elektromosságot 

vezetô, víz- korrózió- és rovarálló papírládák.
Szignifikáns trend a könnyebb hullámtermékek hasz- 

nálata, fôként a fejlett piacokon. Európában – köszön-
hetôen az új kapacitásoknak – 100 g/m2-rel könnyebb, 
alacsonyabb felülettömegû hullámtermékek iránti igény 
markánsan jelentkezik. Ez a tendencia Amerikában és 
más piacokon még lassabban terjed. 2009-ig a leg-
dinamikusabban a kelet-európai hullámpapírlemez 
piac fejlôdött.

Az elôrejelzések szerint a hullámtermékek iránti igény 
3,4%-kal fog növekedni évenként 2013-ig. Az igények 
a magas grafikai színvonal és a könnyebb anyagok
használata irányába tolódnak el, és a finomhullámú
hullámtermékek egyes tradicionális kartontermékek 
piacára is bejutnak. További érdekes terület az eladás-
helyi értékesítés és az ugyancsak nagy hozzáadott ér-
téket tartalmazó display termékek.

Mûanyag csomagolószerek trendjei

A merev falú mûanyag csomagolóeszközök pia-
ca fejlôdik a legdinamikusabban, bár a piac árlenyomó 
viselkedése miatt a nyereségessége nem növekszik 
azzal párhuzamosan. 1997 óta a mûanyag csoma-
golóeszközök tömege egynegyedével csökkent, a fú-
vással elôállított merev falú üreges testek 60%-kal ke-
vesebb anyagfelhasználással készülnek.

A csomagolóipar e területén az elmúlt idôszakban 
jelentôs tôkekoncentráció volt megfigyelhetô, a sze-
replôk közül néhány név: Amcor, Alpla-Werke, Rexam, 
Graham Packaging stb.

A hajlékony falú mûanyag csomagolóanyagok 
esetében további növekedésre lehet számítani, amit 
a jelentôs többletkapacitások miatt sok piacon kímé-
letlen árverseny fog kísérni. Kelet-Európa a flexibilis cso-
magolóanyagok piacából 8%-kal részesedik, Orosz- 
ország a 10 legjelentôsebb felhasználó között talál-
ható.

Az elôrejelzések alapján – amint már említettük –  
az aktív csomagolások szerepe növekedni fog, ez az 
anyagösszetételek változását eredményezi majd. Az 
alapanyag-gyártásban az anyagvastagság tovább csök-
ken, a nanotechnológia szerepet kap, és igény mutat-
kozik a mikrózható, hôkezelhetô anyagfajták iránt is. 

A hajlékonyfalú és társított csomagolóanyagok je-
lentik a merev falúak mellett azt területet, amelyek a 
fogyasztók kényelmi igényeihez legjobban igazodó 
csomagolásformák kivitelezését elôsegíthetik.

Bár a statisztikák nem térnek ki a nyomtatott csoma-
golóanyagok színszámának változási trendjére, az vár-
hatóan azonban tovább emelkedik, a mélynyomtatás 
és a flexográfiai eljárás versenye tovább folytatódik.

Fém csomagolószerek trendjei

A fejlett országokban a fém csomagolások részaránya 
csökkent a mûanyagok térnyerésének következtében, 
így pl. az élelmiszeriparban, ahol a konzervdobozos 
ételek értékesítése csökkent, továbbá az állateledelek 
esetében, ahol hajlékonyfalú csomagolások terjedtek 
el széleskörûen. Az italiparban a PET palackok népsze-
rûsége rontotta a fémdobozok piaci helyzetét.

Az Európai Aeroszol Szövetség (FEA) 2009-ben köz-
zétett felmérése szerint az aeroszol csomagolás anyag-
fajtánkénti megoszlása a következô:
–  alumínium: 46,79%
–  acél:  52,96%,
–  üveg, mûanyag: 0,25%

Az aeroszol csomagolások fogyasztói ágazatonkénti 
megoszlása az alábbi:
–  személyi szükségleti cikkek: 54%,
–  háztartási cikkek: 20%,
–    egyéb termékek (ipar, autóipar, festékek, gyógy-

szerek, élelmiszerek): 26%.
A fém csomagolóeszközöknél a fejlôdési irányok:

–  falvastagság csökkentés,
–  a domborított felület és változatos alak, 

– élelmiszeripar / food

– ipari csomagolás / industrial packaging

– italipar / beverage

– egyéb fogyasztási cikk / other consumer

– kozmetikum / cosmetics

40%

23%

16%

3%
4%

14%

– egészségügy / health
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–  a dobozok visszazárhatósága,
–  a könnyû nyithatóság (easy peel),
–  (mû) gyanta alapú felületkezelés.

Üveg csomagolóeszközök trendjei

E területen két irány figyelhetô meg, a tömegcsök-
kentés, valamint az UV sugarak megszûrésére alkal-
mas, átlátszó palackok elôállítása. 

A legnagyobb figyelem e területen a 90%-ot megha-
ladó arányú újrahasznosított, üvegcserepekbôl való 
palackgyártás fejlesztésére irányul.

Amíg az üveg csomagolóeszközök az üdítôitalok 
körében piacot vesztettek a mûanyag ellenében, addig 
a sörpiacon javítani tudták pozícióikat. Az üvegpalackos 
sör Nyugat-Európa piacain megôrizte népszerûségét, 
a kelet-európai piacok vásárlói azonban az olcsóbb 
– fém, mûanyag – megoldásokat preferálják.

Fa és egyéb csomagolószerek trendje

A jellemzôen rakodólapokra és ládákra kiterjedô fa 
csomagolószerek piaca Nyugat-Európában stagnáló 
szintet mutat, a gyorsan fejlôdô ázsiai piacokon pedig 
helyettesítésükre folynak próbálkozások.

A parafadugók iránti igény drámaian esik vissza, mert 
a trend a szintetikus, illetve a csavarmenetes záróelemek 
felé tolódik el, ebben különösen Ausztrália boripara jár 
élen. Ez kritikus helyzetet teremt Portugália parafaipara 
számára, amely évente 1,3 milliárd dollár árbevételt ér 
el, ami a GDP 1%-a és a kivitelének 85%-a. 

Trendek fôbb felhasználó  
ágazatonként

Élelmiszeripar

Számos tényezô jelzi, hogy az élelmiszerek területén a 
csomagolás iránt tovább fokozódik az igény. 

A hagyományos zöldséges és hús-, hentesárut áru-
sító boltok szerepe csökkenni fog, mivel e termékek 
elôrecsomagolt formában kerülnek majd forgalomba, 
amitôl kevesebb áruromlást, hatékonyabb tárolási fel-
tételeket és nyomonkövethetôséget remélnek. A fo-
gyasztásra kész ételek iránti igény növekedik, beleértve 
a mikrózható ételeket is a rohanó életmódot folytató 
vevôközönség miatt. 

Italipar

A borok fogyasztásában általános csökkenés figyel-
hetô meg a hagyományosan bortermelô nemzeteknél, 
így Francia- és Olaszországban. Ugyanakkor az Egye-
sült Királyságban, mint tradicionálisan sörfogyasztó 
és borimportáló országban épp ellenkezô trend lát-
szik.  Cseh- és Oroszországban azonban a fogyasztás 
megmaradt a hagyományok mellett, így a sör, illetve a 
vodka piaca nô. 

Kozmetikai ipar

A kozmetikumok területén a mûanyag csomagoló-
szerek 2/3-os részaránya domináns, 15%-ban ré-
szesedik a papír, míg a fém és az üveg csomagoló-
szerek alkotják a fennmaradó hányadot. A merev falú 
mûanyag csomagolóeszközök részaránya az üveg ter-
hére növekedni fog.

Egyéb termékek

Az egyéb termékek legnagyobb alkotója a cigaretta, 
a csomagolástechnológiában a hajlékony, puha falú 
csomagolásokról a merev falú, kartondobozos eljárásra 
tevôdik át a hangsúly.

Megállapítások, összefoglalás

Jelen cikk – amint az alább felsorolt irodalom jelentôs 
száma is mutatja – csupán az információk össze-
foglalását, csoportosítását tudta célul kitûzni.

A fejlesztéseket a piac változásainak, a fogyasz-
tók szokásai változásának megfelelôen és a fenn-
tarthatóság érdekében kell tovább folytatni. 

A fejlôdô világban, a középosztály megerôsödése 
új fogyasztói életstílust teremt, amely a csomagoló-
iparnak üzleti lehetôségeket nyújt.

Új irány a funkcionális, kényelmi célokat szolgáló 
csomagolás, amely egyaránt új lehetôség a fejlett és 
fejlôdô piacok számára.

A nyersanyagárak ingadozása, párosítva a kereske-
delmi láncok, nagy márkatulajdonosok árcsökkentési 
törekvéseivel, nagy kihívást jelent a csomagolóipar-
nak. 

A csomagolóipar számára jövôbeni új lehetôség az 
e-kereskedelem, az aktív és az elegáns csomagolá-
sokkal.

Market trends in world packaging industry

The analyses in the article are based on a 
widespread literature overview and recline upon the 
data of PIRA International Ltd, World Packaging 
Organization (WPO), European Federation of 
Corrugated Board Manufacturers (FEFCO) and 
European Aerosol Federation (FEA).

The production value of world packaging 
industry is 564 billion USD, which of consumer 
packaging is responsible for 380 billion USD. 70% 
of consumer packaging is related to food and 
beverage packaging.

According to trends the quickest development 
is anticipated in case of rigid packaging materials. 
A slower development is expected on the market 
of aluminium beverage cans. 

The article deeply analyses the trends and other 
phenomena influencing the packaging industry,
both in case of different packaging materials and 
concerned industries.
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Csomagolás vagy nem csomagolás?

Csomagolásnak minôsül-e az áruházi kerekes konténer 
vagy a tapadócímke hordozófóliája vagy a szemetes 
zsák? Sorolhatnánk a példákat, mert annak eldöntése, 
hogy egy árucikk csomagolás vagy sem, nemcsak 
Magyarországon, hanem Európában, és nemcsak a 
jogalkalmazók, hanem még a csomagolási szakértôk 
számára is alapos szakmai elemzést igénylô feladat 
és gyakran egymásnak ellentmondó vélemények, 
értelmezések látnak napvilágot. 

A probléma aktualitását jelzi, hogy – egy elô-
zetes felmérés alapján – az Európai Bizottság a tag-
országok képviselôivel egyeztetve 2010-ben olyan 
értelmezési útmutatót készít, amelyben konkrét pél-
dák segítségével egy adott árucikkrôl eldönthetô, 
hogy az csomagolásnak minôsül-e vagy sem. A vitás 
határesetek értelmezésével a 94/62/EC uniós cso-
magolási irányelv mellékletében jelenleg is szereplô 
példákat – anélkül, hogy az irányelvet módosítanák 
– kiegészítik.

Az egységes értelmezés gazdasági és környezet-
védelmi szempontból egyaránt fontos
–   gazdasági szempontból: Magyarországon a cso- 

magolást kibocsátókat termékdíj fizetési kötele-
zettség terheli. A csomagolás – nem csomagolás 
kérdés helyes megítélése tehát kötelezettséget, 
illetve kötelezettség alóli felmentést eredményez-
het, amely nem érdektelen sem a gazdálkodó szer-
vezetek, sem a díjbevételt elkönyvelô állami költ-
ségvetés számára; 

–   környezetvédelmi szempontból: az Európai Unió a 
tagországoktól éves jelentést kér a kibocsátott cso-
magolások tömegben mért mennyiségérôl, ugyanis 
ennek alapján ellenôrizik a csomagolási hulladé-

kok elvárt visszagyûjtésének teljesítését. Ismeretes, 
hogy az uniós csomagolási irányelv elôírja a hul-
ladékká vált csomagolások visszagyûjtésének és 
hasznosításának mértékét. Magyarországon 2012. 
december 31-ig el kell érni, hogy a hulladékká vált 
csomagolásokat (tömegben számolva) legalább 
60%-ban hasznosítsák, vagy hulladék-égetômûben 
energiahasznosítás mellett elégessék, valamint leg-
alább 55%-a, de legfeljebb 80%-a anyagában ke-
rüljön hasznosításra, úgy hogy ez az arány a hulla-
dékot alkotó egyes anyagok tekintetében legalább 
a következô legyen:

– papír, karton és üveg esetében 60%, 
– fém esetében 50%, 
– mûanyag esetében 22,5%, 
– fa esetében 15%;

Nem mindegy tehát, hogy egy árucikket bele kell-e 
érteni a kibocsátott csomagolás éves mennyiségébe 
vagy sem.

A csomagolás fogalma

A kérdés eldöntéséhez az uniós csomagolási irány-
elvet, továbbá annak a csomagolás fogalmát pél-
dákkal is illusztráló módosítását, illetve az ezen alapuló 
magyar szabályozást, a 94/2002 (V. 5.) Kormány-
rendeletet kell alapvetôen figyelembe venni, amely
abból indul ki, hogy az adott árucikk alapvetôen cso-
magolási funkciókat lát-e el, függetlenül attól, hogy 
van olyan beépített összetevôje is, amely önmagában 
nem minôsülne csomagolásnak.

Magyar Turizmus Zrt. Fotógaléria / Photo: Hungarian National Tourist Office Image Gallery
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A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelé-
sének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) 
Kormányrendelet (2. § (1)) szerint „csomagolás:

a)  valamennyi olyan tétel, amelyet a termelô vagy 
a felhasználó valamely termék (a nyersanyagtól 
a feldolgozott termékig) befogadására, megóvá-
sára, kezelésére, szállítására és bemutatására (cso-
magolási funkció) használ, ideértve az ugyanilyen 
célra használt egyszer használatos tételt;

b)  az a) pontban meghatározottaknak – a csomago-
lás által biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül – 
megfelelô tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék 
szerves részét képezi és a termék tárolásához, el-
tartásához vagy megôrzéséhez annak teljes élettar-
tama alatt szükséges, és az egyes alkotóelemeket 
együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értéke-
sítésre szánták;

c)  a forgalmazás helyén történô megtöltésre tervezett 
és szánt, illetve a forgalmazási helyen eladott vagy 
megtöltött, csomagolási funkciót ellátó egyszer 
használatos tételek;

d)  a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rög-
zített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítô ele-
mek, kivéve, ha azok a termékek szerves részét 
képezik, és az egyes alkotóelemeket együttes fo-
gyasztásra vagy értékesítésre szánták; a csoma-
golásba beépülô egyéb összetevôket és kiegészítô 
elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, 
amelyikbe azokat beépítették”.

A rendelet 2. § (2) bekezdése szerint „A csomagolás 
lehet:
a)  fogyasztói (elsôdleges) csomagolás, amely a 

forgalmazás helyén a felhasználóknak való forgal-
mazás tekintetében egy egységet (forgalmazási 
egység) képez;

b)  gyûjtô- (másodlagos) csomagolás az, amely a for-
galmazás helyén több forgalmazási egységet foglal 
össze – függetlenül attól, hogy azok a felhasználók 
részére együttesen vagy külön kerülnek forgalma-
zásra –, és amely a terméktôl elkülöníthetô anélkül, 
hogy ez annak tulajdonságait megváltoztatná;

c)  szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói 
vagy gyûjtôcsomagolás kezelését és szállítását, 
továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történô
károsodás elkerülését elôsegítô csomagolás”.

A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem 
minôsülô tételek példái

A rendelet 3. melléklete irányadó példákat sorol fel 
adott árucikkek besorolására, amelyekbôl itt a kivéte-
leket emeljük ki, amikor az adott árucikk nem minôsül 
csomagolásnak.

Kivételek a 2. § (1) ab pont szerint (tehát nem 
minôsül csomagolásnak):

–   a virágcserép, amelyben a növény teljes élettar-
tamát tölti (ebbôl következik, hogy pl. a kiültetésre 
szánt virágpalántákat tartalmazó cserepek – akár 
mûanyagból készültek, akár égetettek – cso-
magolásnak minôsülnek);

–   a szerszámosláda (ez a példa irányadónak tekinthetô 
azokra az esetekre, amikor a tartós tárolási funkció 
az elsôdleges, ezért a merev CD tok sem minôsül 
csomagolásnak, csak a CD tok fóliaburkolata, ha 
van ilyen);

– a sajtot bevonó viaszréteg;
–  a filteres tea;
–  a kolbászhéj.

Ez utóbbi három példa szerinti termék tehát azért 
nem csomagolás, mert megfelel a rendelet 2. § (1) bek. 
ab) pontjának, tehát az adott tételek a termék szerves 
részét képezik és az egyes alkotóelemeket együttes 
felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szán-
ták. Az uniós példa nem tesz különbséget a kol-
bászhéj esetében aszerint, hogy az milyen anyagból 
készült, ezért a mûbeles termékek sem minôsíthetôk 
csomagolásnak – bár ez utóbbi esetében nem 
egységes az álláspont. 

Kivételek a 2. § (1) ac pontja szerint:

A forgalmazás helyén (pl. gyorséttermek) italhoz adott 
keverôpálca, vagy az ételhez adott egyszer használatos 
evôeszközök nem minôsülnek csomagolásnak (viszont 
az egyszer használatos tányér és pohár csomagolás). 
A szívószálat a rendelet nem említi, de nyilvánvaló, 
hogy az evôeszköznek és keverôpálcának egyaránt 
tekinthetô, így az sem minôsül csomagolásnak.

Külön példákat sorol fel a rendelet-melléklet azokra 
az esetekre, amikor a csomagolás részének kell 
tekinteni azokat a kiegészítô elemeket is, amelyeknek 
nem mindig van csomagolási funkciója, mint pl. a 
szempillaecsetet (záróelembe applikálva), a záróelembe 
épített mosó-, tisztítószer adagolót, továbbá a fûzô-
kapcsokat, a mûanyag védôtokokat és hálókat, ta-
padócímkéket.

A rendeletben szereplô fenti iránymutató példák elle-
nére számos olyan eset merül fel, amikor eldöntendô, 
hogy a termék csomagolásnak minôsül-e vagy sem. 
Ezekbôl mutat be eseteket az 1. táblázat a rendelet 
példáiból kiinduló megítéléssel.
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Csomagolás / Packaging  Nem csomagolás / Non-packaging

gyufásdoboz öngyújtó

szerszámosláda 
karton öve

szerszámosláda

manikûrkészlet 
kartondoboza

manikûrkészlet tároló tokja

terméket is tartalmazó 
bemutató gyûjtô-
csomagolás

display állvány, ha azt  
áruházi feltöltésre 
tervezték, tároló 
(polchelyettesítô)  
funkciót lát el

rakodólap

rakodólap magasító 
keret (rakonca), ha az 
raktározási lehetôségeket 
szolgál

tisztítóban eldobó 
fogassal ellátott, 
csomagolt ruha

ruhafogas

termékkel töltött pl. 
édességes fémdoboz

édességtároló fémdoboz

közvetlenül a termékre 
rögzített vagy akasztott 
árukísérô címke

közvetlenül a termékre 
rögzített mûszaki  
tájékoztató, biztonsági 
adattábla

vödör, mint nagy egységû 
fogyasztói csomagolás 
eszköze, címkézve, 
lezárva

vödör, mint takarítóeszköz

fémhuzal, ha több 
termék egységbefogását 
szolgálja

fémhuzal, ha az a termék 
gyártástechnológiájának 
része (pl. nádfonat 
vezetôhuzala)

1. táblázat A rendelet szerinti példák alapján besorolt termékek
Table 1. Classified products according to decree

Csomagolás vagy nem csomagolás?
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Csomagolás / Packaging  Nem csomagolás / Non-packaging

a festékpatron 
védôburkolata, 
kartondoboza

nyomtatók festékpatronja

kávé-, teafilter
burkolócsomagolása

kávé és tea filtere

kolbász, mûbeles áru 
lezáróklipsze 

kolbászhéj, mûbél*

intimbetét csomagolása intimbetét

papírcséve

magazinok papír, vagy 
mûanyag fóliaburkolata

termesztô paplan

„Rolli kocsi” árufeltöltéshez

a forgalmazás helyén 
való megtöltésre tervezett 
tányér, pohár

kés, kanál stb.

jégkrém pálcikája

* vitatott
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Az irányadó példák ellenére is maradnak olyan 
esetek, amelyek a csomagolás és a nem csomagolás 
kritériumait egyaránt teljesítik.

Néhány eldöntendô, vitatott határesetre, amelyek-
kel kapcsolatban az Európai Unió tagállamaiban sem 
egységes az álláspont, mutat példát a 2. táblázat.

A várható változások

A bevezetôben már említett uniós értelmezési útmutatót 
a tervek szerint nem építik be az uniós csomagolási 
irányelvbe, tehát nem jelent majd jogszabályi meg-
kötést, ugyanakkor fontos eleme lesz azoknak a jogi 
eljárásoknak, amelyeket azért indítanak EU-s tagor-
szág(ok) ellen, mert nem helyesen értelmezték a cso-
magolási irányelvben lefektetett csomagolás-definíciót.
Másként szólva: a Bizottság jogi lépéseket tehet azon 
tagországok ellen, akik nem a csomagolási irányelvben 
leírt kritériumoknak megfelelôen értékelik, hogy egy 
adott tétel (árucikk) csomagolás vagy sem.

Az értelmezési útmutató tervezetét a tagországok 
véleménye alapján véglegesítik, és az Európai Bizottság 
dokumentumaként fogják kiadni, amely hivatkozási 
alapot képez peres ügyekben is.

Hová lehet fordulni vitás esetekben?

Az országosan egységes gyakorlat érdekében 
az iparügyekért felelôs miniszter Csomagolási Mû-
szaki Tanácsadó Bizottságot (CSMTB) hozott létre 
(lásd még 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 4 § 2 c 
pontja), amely felkérés esetén tanácsadó, véleményezô 

tevékenységet folytat egyebek mellett arra vonatkozóan, 
hogy valamely termék csomagolásnak minôsül-e. 

E bizottságot a rendeletet alkotó minisztérium kép-
viselôje vezeti, tagjait pedig a környezetvédelmi és 
vízügyi, valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter által delegált szakértôk, továbbá a miniszter 
által felkért független szakértôk, a csomagolási érdek-
képviseleti szervezet és a csomagolási hulladékhasz-
nosítást koordináló szervezetek képviselôi alkotják és 
állandó meghívott a vámhatóság képviselôje is.

A bizottság a tagjainak többségi véleménye alapján 
alakítja ki álláspontját, és bár ez nem kötelezô érvényû, 
megalapozottsága miatt remélhetôen a gyakorlatban 
is érvényesíthetô. Vitás esetben tehát legcélszerûbb a 
CSMTB állásfoglalását kikérni.

Dr. Kertész Béla, Nagy Miklós

2. táblázat Néhány eldöntendô, vitatott határeset
Table 2. Several border-line cases

szemeteszsák

papír alátét, termékkel 
árulva (pl. muffin)

tapadócímkék 
(szilikonos) hordórétege   

    

RFID címkék 

mécses, a gyertya 
mûanyag/fém doboza 
és záró eleme

Csomagolás vagy nem csomagolás?

Packaging or non-packaging?

Are rolling containers in shops, release paper of 
self-adhesive labels and garbage sacks packa-
gings? Many examples can be mentioned, ho-
wever it is not easy to decide what is a packaging 
and what is not, not only in Hungary but in Europe 
as well. To define what is a packaging and what is
not requires deep analyses from law enforcers and 
packaging experts and sometimes controversial 
results are gained. 

Actuality of the issue is provided by European 
Committee which – in cooperation with member 
states representatives – is elaborating a Default 
guide for packaging in 2010. The guide is supplying 
examples and case studies which help decision 
makers to classify a product as packaging or not.

The article mentions examples illustrated with 
pictures to support understanding the issue of 
packaging – non-packaging. The paper lists se-
veral cases, as well, in which the EU member 
states do not line up with each other.

In Hungary – in case of debate – Packaging 
Technical Advisor Committee issues statements.
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Az alacsony négyzetmétertömegû hullámalappapírok 
jelentôsége
Az elmúlt évtized jól érzékelhetô trendje Európában 
a hulladékbázisú hullámalappapírok piacán az úgyne-
vezett alacsony négyzetmétertömegû papírok térnye-
rése.

Európában a tíz évvel ezelôtti átlagos hullámpapír- 
lemez négyzetmétertömeg 550 g/m2-rôl napjainkra 
520 g/m2-re csökkent. Ebbôl a két számból már köz- 
vetlenül is adódik egy 5,5%-os csökkenés, azonban ha 
figyelembe vesszük azt is, hogy ezzel párhuzamosan
az E-hullámot tartalmazó hullámpapírlemezek felhasz-
nálásának részaránya megnôtt (EB-, EE-hullám), akkor 
elmondható, hogy még nagyobb arányú csökkenés 
következett be.

A néhány évvel ezelôtt általánosan alkalmazott 105–
110 g/m2-es hullámközéprétegek helyét mára egyre 
növekvô hányadban átvették a 90 g/m2 vagy akár ennél 
alacsonyabb négyzetmétertömegû papírok. 

A fedôrétegek esetében a korábban standardnak szá-
mító 135–140 g/m2-es papírok helyett már a 120 g/m2-es  
a megszokott, de nem ritka a 100 g/m2-es alkalmazása 
sem. Ezzel párhuzamosan a papírgyártók is felismerték 
az ilyen típusú termékek iránti növekvô igényt, és az 
elmúlt évtized új papírgépi beruházásai Európa-szerte 
szinte kivétel nélkül erre irányultak. 2010-re megvalósult 
beruházások több mint 5 millió tonna/év alacsony 
négyzetmétertömegû hulladékbázisú hullámalappapír 
gyártókapacitást hoztak létre (1. táblázat).

Milyen elônyöket jelent az alacsony négyzetméter-
tömegû papírok alkalmazása a hullámtermékek 
gyártásában? 

Gazdasági szempontból egyértelmû, hogy adott tö-
megû papírból annál nagyobb felületû gyártható, minél 
alacsonyabb a papír négyzetmétertömege. A gazda-

sági elônyökhöz sorolható még a termelési költség 
megtakarítás, a potenciálisan nagyobb gépsebesség 
és hullámosító henger élettartam, valamint a keve-
sebb gyártási hulladék, illetve a szállítási költségek 
csökkenése. Nem szabad megfeledkezni a környezet-
védelmi elônyökrôl sem, hiszen az alacsony négyzet-
métertömegû papírok használata elôsegíti a csomago-
lások anyagfelhasználásának minimalizálására irányuló 
törekvéseket is.

 
Mit is jelent az, hogy egy papír alacsony négyzet-
métertömegû? 

Az Európai Papírgyártók Szövetségének hullámalap-
papír tagozata (CEPI Containerboard) definíciói alapján
a hullámközépréteg papírok esetében a 100 g/m2 és az 
alatti, míg a fedôréteg papírok esetében a 125 g/m2-nél  
alacsonyabb négyzetmétertömegû hullámalappapíro-
kat tekinthetjük alacsony négyzetmétertömegûnek. 
A hullámalappapírok kategorizálásában azért van je-
lentôsége az alacsony négyzetmétertömegû papírok 
elkülönítésének, mert olykor egyes szilárdsági tulaj-
donságai a négyzetmétertömeg csökkenés arányá-
nál nagyobb mértékben csökkennek, így a fajlagos 
szilárdsági értékeiket nem lehet minden esetben és 
minden értelemben közvetlenül összevetni a normál 
négyzetmétertömegû papírokéval.

Az alacsony négyzetmétertömegû papírok felhasz-
nálási területét elsôsorban a kisebb méretû dobozok, 
kínáló dobozok, display-k, alátét- és elválasztó lapok, 
valamint jellemzôen önhordó gyûjtôcsomagolások, 
tálcák, illetve dobozok jelentik. 

Elôbbiekre jó példa a csokoládék vagy chips-félék 
gyûjtôcsomagolása, amelyek nem támasztanak magas 
szilárdsági igényt a csomagolóeszközzel szemben. 

Fotó: Hamburger Hungária PM7 papírgépe
Photo: PM7 papermachine at Hamburger Hungária Ltd.
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Az alacsony négyzetmétertömegû hullámalappapírok jelentôsége

Utóbbiakra, az önhordó csomagolásokra példa a 
laminált padlólapok, vagy a konzervek gyûjtôcsoma-
golása, ahol a csomagolt termék a teherviselô, a cso-
magolás csak az egységképzés, illetve a marketing esz-
köze. 

További jellemzô felhasználási terület szinte bármilyen 
E (vagy kisebb) hullámtípussal, illetve ennek kombi-
nációival (EB, EE stb. hullámtípusok) készült hullám-
termék, ahol maga a hullám geometriája biztosít egy 
magasabb szilárdságot, sok esetben szükségtelenné 
téve magasabb négyzetmétertömegû középrétegpapír 
használatát.

Szilárdsági kérdések

Felmerül a kérdés, ha az alacsonyabb négyzetméter-
tömegû papírnak kisebb a szilárdsága, akkor ezáltal a 
belôle készített hullámlemez és hullámtermék szilárdsági 
tulajdonságai is csökkennek? 

Mindenekelôtt érdemes azt felülvizsgálni, lehetôleg 
a felhasználóval közösen, hogy az esetleg évek óta 
alkalmazott csomagolóeszköz anyaga, mérete, szerke-
zete valóban indokolt-e. Idôközben változhattak a fel-
használónál a csomagolási módszerek, a szállítási és rak-
tározási körülmények, amelyek már nem támasztanak 
akkora szilárdsági követelményt a csomagolóeszközzel 
szemben, mint korábban. 

A hullámterméket gyártó berendezések modernizá-
lása szintén hozhat olyan változásokat a gyártási kö-
rülményekben (mint például a vákuumos behúzóasz-
talok, szemben a behúzóhengeres hullámlemez ada-
golással), amelyekben a hullámpapírlemez feldolgozása 
során bekövetkezô szilárdságveszteség kisebb, ezáltal 

a kisebb biztonsági tûrés is elôsegítheti az alacsonyabb 
négyzetmétertömegû papírok alkalmazhatóságát.

És ha mégis kell a szilárdság? Ez esetben is van le-
hetôség alacsony négyzetmétertömegû papírok hasz-
nálatára. A csomagolóeszköz konstrukciójának átter-
vezésével elkerülhetô a szilárdság csökkenése, például 
oldalerôsítéssel, ahol jellemzôen a hullámtermék kes-
kenyebb függôleges oldala vissza van hajtva, megket-
tôzött teherviselô képességet kialakítva így. 

A hullámpapírlemez-gyártás során is növelhetô a 
szilárdság. A hullámtípusok geometriai besorolása egy-
egy tartományt határoz meg, így egyazon hullámtípus 
esetében a gyártott hullámlemez szilárdságának tekin-
tetében az a legkedvezôbb, ha rövidebb hullámosztású 
és nagyobb hullámmagasságú hullámosító hengereket 
alkalmazunk (1. ábra). 

1. táblázat Új, alacsony négyzetmétertömegû, hulladékbázisú hullámalappapírt gyártók Európában 2000–2010
Table 1. New, light weight containerboard producers, based on recycling, in Europe between 2000 and 2010

Év
Year

Gyártott anyagválaszték
Product range
 in grammage

 [g/m2]

Kapacitás (tonna/év)
Capacity

(tons/year)

Propapier Németország 2000 90 – 160 300 000

Saica Spanyolország 2000 75 – 110 380 000

Palm Németország 2002 60 – 150 600 000

Varel Németország 2004 70 – 120 250 000

Jass Németország 2005 75 – 125 350 000

Leydier Franciaország 2005 70 – 110 280 000

SCA Németország 2006 70 – 140 300 000

Saica Spanyolország 2006 75 – 145 400 000

Modern Karton Törökország 2008 70 – 140 400 000

DS Smith Nagy-Britannia 2009 80 – 140 265 000

Hamburger Hungária Magyarország 2009 70 – 150 400 000

Mondi Lengyelország 2009 70 – 140 470 000

Propapier Németország 2010 70 – 110 650 000

rövid hullámköz hosszú
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FCT=lapos nyomószilárdság; ECT=élnyomó szilárdság; BCT= hullámdoboz nyomószilárdsága

1. ábra A hullámköz és hullámmagasság hatása  
a lemez és a doboz szilárdságára

Figure 1. The effect of flute pitch and height  
on board and box strength
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Többrétegû hullámpapírlemezek esetén is fontos 
a hullámosító hengerek geometriájának helyes meg-
választása. Az alábbi példán látható BC hullámössze-
tételben az alsó hullámot rövidebb hullámközûre cserél-
ve sûrûbben találkozik közvetlenül egymással szemben 
a két hullámközépréteg, így javul a lemez lapos nyo-
mószilárdsága és ez által a nyomtathatósága, valamint 
az élnyomó szilárdsága is (2. ábra).

Szempontok az alacsony négyzetméterttömegû 
papírok felhasználásához

Ha alacsonyabb négyzetmétertömegû papírokra sze-
retne a hullámtermékgyártó áttérni, néhány fontos sa- 
játosságot figyelembe kell venni, és azokra elôre felké-
szülni. Nem elég csupán a papírt kicserélni a tekercs-
váltóban, minden esetben újra kell tervezni a teljes  
lemezkonstrukciót. 

Kerülni kell a túlzottan nagy négyzetmétertömeg-kü-
lönbségû külsô és belsô fedôréteg papírok társítását 
a vetemedés elkerülése érdekében. Ne használjunk 
a fedôrétegnél lényegesen magasabb szilárdságú kö-
zéprétegpapírt, máskülönben fennállhat a fedôréteg ki-
törésének veszélye. Az alacsony négyzetmétertömegû 
hullámalappapírok alkalmazása elsôsorban a kisebb 
hullámtípusokhoz (E, F, G, N-hullám), illetve ezek kom-
binációihoz javasolt.

A hullámpapírlemez és a hullámtermék gyártási kö-
rülményeiben is fel kell készülni az alacsony négyzet-
métertömegû papírok sajátosságaira. A papír higrosz-
kópikus anyag, azaz nedvesség leadásakor zsugorodik, 
nedvességet felvéve pedig tágul. A lemezgyártás során 
mind száradási, mind nedvesedési hatások érik a papírt 
az elôszárítás/elôkondícionálás, a ragasztófelhordás és  
a szárítás során. Az ebbôl adódó méretváltozások fo-
kozott intenzitással jelentkeznek a négyzetmétertömeg 
csökkenésével, egy alacsony négyzetmétertömegû pa- 
pír esetében ez a hatás akár háromszorosa is lehet 
egy szokványos papírénak. Ezért fontos, hogy csak a 
formálhatóság és a ragaszthatóság által megkívánt mér-
tékben kondícionáljuk, illetve szárítsuk a papírt. A túl 
sok hô rossz ragasztáshoz vezet a ragasztó túl gyors 
kiszáradása miatt, illetve a túlzottan kiszárított papír 
hullámtörést vagy kitörést okoz. 

A ragasztófelhordást a ragasztóból a papírba bevitt 
nedvesség minimalizálása érdekében a lehetô leg- 
kisebbre kell csökkenteni, 0,2 mm vagy kisebb ra-
gasztóréteg felhordás javasolt a hullámosítómûben és 
a kettôsragasztóban egyaránt, de érdemes továbbá 
a ragasztó receptúráját is módosítani, emelve annak 
szárazanyagtartalmát, hiszen a túl híg ragasztó (fôképp 
ha ehhez még túlzott mértékû felhordás is párosul) a 
fedôrétegpapírok hullámosodását, úgynevezett mo-
sódeszka hatás kialakulását okozhatja, ami nagy mér-
tékben rontja a lemez nyomtathatóságát, valamint a 
hullámlemez kiszárításának energiaszükségletét is nö-
veli, ami amellett hogy gazdaságilag elônytelen, lemez-
vetemedést is okozhat. 

A hullámlemezgép szárítószakaszában is csökken-
teni kell a lemezzel közölt hô mennyiségét a szárító-
platnik alacsonyabb gôznyomásával, alacsonyabb 
terhelôfilc nyomással, illetve a jó ragasztókötés kialakí-
tása érdekében progresszív fûtési görbe beállítása kívá-
natos. 

A hullámpapírlemez feldolgozása során a lemezt érô 
erôhatásokat minimalizálni kell (pl. behúzó-, vezetô, illet-
ve nyomóhengerek nyomásának csökkentése), a lemez 
összeroppantásának elkerülése érdekében, valamint 
ügyelni kell a kimetszô szerszámok pontosságára és 
állapotára, elsôsorban a rotációs kimetszô gépeken.

Magyarországon a Hamburger Hungária Kft. 2009 
nyarán indult 7-es papírgépe is elsôsorban az alacsony 
négyzetmétertömegû papírok gyártására koncentrál.  
Az éves 400.000 tonnás kapacitásának jelentôs há-
nyadát ilyen típusú papírok teszik ki. Ezen termékek 
fô piacait jelenleg még elsôsorban a nyugat-európai 
országok jelentik. Földrajzi elhelyezkedésével az új pa-
pírgyár kiváló pozícióban van ahhoz, hogy a közép- és 
délkelet-európai régiókban is ki tudja elégíteni ezen új 
papírfajta iránti vevôi igényeket.

Borcsek Péter, Hamburger Hungária Kft.

BC - 11/9 arány

BC - 4/3 arány

2. ábra A hullámgeometria változásának hatása  
ötrétegû lemezben

Figure 2. The effect of wave-geometry  
for BC type board

Importance of the light weight container 
boards

The article introduces the capacities of European 
light weight container boards producers created in 
last 10 years, and the decrease of average weight/
square meter of corrugated board materials. 

Light weight container boards require a new 
approach from manufacturers, processors and 
users, too. Author assumes the most important 
aspects must be taken into account while usage. 

Investments of Hamburger Hungária Kft. in 
2009 made it possible to produce light weight 
container boards in Hungary as well. 
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Az új trendek egyike: a digitális címkenyomtatás

A felmérések azt mutatják, hogy a vevôk a rohanó élet-
mód miatt egyre kevesebb idôt szánnak a vásárlásra, 
bizalmuk a csomagolt és többnyire ismert márkák irá-
nyába tolódik el. Emellett tartós trendnek bizonyul a 
csökkenô létszámú családmodell, valamint az egysze-
mélyes háztartás. E változások mind-mind új kihívások 
elé állítják a kiszolgálásukra hivatott szervezeteket, így a 
csomagolóipar vállalkozásait is.

Ez azt jelenti, hogy igényesen, a figyelmet vonzó gra-
fikával nyomtatott tapadócímkék széles változatának
kis példányszámú, rendkívül rövid határidejû elôállítása 
iránt mutatkozik meg egyre nagyobb igény.

Az 1998 óta tapadócímkék gyártásával és vonal-
kódtechnikával foglalkozó BCL Kft. tapasztalatai egy-
becsengenek az elôbbiekkel.  

HP Indigó digitális nyomdagép

A flexo, a termo-transzfer és a tintasugaras nyomta-
tástechnológia 2008-ban kiegészült egy tekercses  
keskenypályás digitális nyomdagép beszerzésével. Ma-
gyarországon ez az elsô és jelenleg az egyetlen gép a 
csomagolási területen. 

A nyomtatási lehetôségek szinte korlátlanok és 
ezek a vevôk számára nyitnak meg új megoldásokat. 
Nem kell 10–20 ezres példányszámokban gondol-
kozni. Mérettôl függôen pár száz darabtól néhány 
ezer darabig rendkívül kedvezô áron tudjuk elôállítani 
a címkéket. Nem a papír, a festék vagy a munkadíj lett 
olcsóbb, hanem a járulékos költségek. A csomagolások 
jelöléséért felelôs munkatársak saját bôrükön tapasz-
talják, hogy a címkéken kötelezôen feltüntetendô 
információk évente akár többször is változnak. Ekkor, 
a nem használható címkét – mert sokat rendeltek, 
hogy olcsó legyen – a vevôk kidobják. Az új megren-

delés számláján pedig elôkészítés címén megtalálják  
a grafikai módosítás, a film- és a klisékészítés költ-
ségeit.  Egy egyszerû szövegváltoztatás, vagy nyelvi ver-
zió elkészítésekor ezek a költségek nem jelentkeznek 
a digitális technológiánál.    

Jelen és jövô: kis példányszámok
A kis példányszámú tekercses tapadócímkére egyre 
nagyobb az igény. A rendelési mennyiségek csökken-
nek, párszáz méter színes tapadócímkét nem lehet 
versenyképes áron elôállítani a meglévô, hagyományos 
technológiákkal. Várható, hogy a címkék szövegének 
gyakori változása miatt kisebbek és gyakoribbak lesz-
nek a rendelések.

Vevôi igényre gyorsan kell az új termékekbôl minta-
sorozatokat vagy meglevô termékekbôl eltérô grafikával,
vagy szöveg-, nyelvi mutációval mintakollekciót pro-
dukálni. Kiállításon való megjelenéshez az üzletkötés 
reményében is elônyös a bemutatandó termék igé-
nyes címkézése. Mindez elônyösen megvalósítható a 
digitális címkenyomtatással. 

Elfogadható költségen kisvállalkozások is tetszetôs 
címkékkel kínálhatják termékeiket.

Elônyök a megrendelô számára
A digitális nyomdagéppel költségkímélô módon le-
hetséges az igények gyors és a hagyományos tech-
nológiákkal azonos, sôt jobb minôségû teljesítése. 
Mindenkor lehetséges a just in time szállítás, így nincs 
raktárkészlet. A digitális nyomtatás könnyen gyorsan 
megvalósítható, illetve módosítható. Visszatérô rende-
lésnél a digitálisan tárolt színek garantálják a színazo-
nosságot.

Csepregi Csegô, BCL Kft.
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Politejsav (PLA) csomagolási alkalmazási lehetôségei

A fogyasztói társadalmak „vásárolj, használd és dobd 
el” szemlélete és gyakorlata a hulladékok mennyi-
ségének rohamos növekedéséhez vezetett. A hulla-
dékok közül a felhasznált csomagolóeszközök, elsô-
sorban a PET palackok voltak szem elôtt, hiszen ezek 
a csomagolások igen rövid életpályát befutva ürülnek 
ki és viszonylag nagy térfogatot (ugyanakkor jóval ki-
sebb tömeget) képviselnek a hulladékban. Fentiek 
alapján egyre többet foglalkoztak a hulladékok keze-
lésével európai uniós szinten is. Ennek eredményeként 
bocsátották ki a 94/62/EK számú irányelvet a csoma-
golásról és a csomagolási hulladékokról.

Az irányelv meghatározza a lényegi követelményeket 
a csomagolás gyártására és összetételére, újrahasznál-
hatóságára és hasznosíthatóságára. Ezek alapján az 
Európai Unióban a csomagolások környezetvédelmi 
megfelelôségére szabványokat alkottak, amelyeket 
Magyarország is átvett. E szabványok között szerepel 
az MSZ EN 13432 „Csomagolás. Komposztálással és 
biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás köve-
telményei. Vizsgálati program és a csomagolás végle-
ges elfogadásának feltételei”. Szükségesnek tartjuk 
hangsúlyozni, hogy ez a szabvány igen pontosan leírja 
a komposztálhatóság, illetve a biológiai lebonthatóság 
kritérium-rendszerét, amely alapján egy csomagolás 
minôsíthetô. 

Tapasztalat szerint a legtöbb, hagyományos „tö-
meg” mûanyag ezt a feltételrendszert nem elégíti ki.

A biológiailag lebomló mûanyag csomagoló-
szerek használat után maradék nélkül komposztál-
hatók, bomlástermékeik pedig beépülnek az elemek 
természetes körforgásába. Ezen mûanyagok közül az 
utóbbi években a politejsav (PLA) fejlesztése volt a leg-
sikeresebb, amely alapján több gyártóbázis is kiépült.

A PLA gyártása természetes, megújuló alapanya-

gokra épül. Számos alapanyaga lehet a gyártás-
nak, hazánkban a búza (nem étkezési minôség is 
lehet), kukorica alkalmas. A technológiában elsônek 
keményítôt, glükózt állítanak elô, melybôl tejsavat fer-
mentálnak, majd polimerizációval alakul ki a PLA.  
A polimerizáció eltérô paramétereivel – a „hagyomá-
nyos” mûanyagokhoz hasonlóan – számos különbözô 
PLA minôség alakítható ki, a feldolgozási igényeknek 
megfelelôen. A politejsavból készített termékek bioló-
giai úton lebomlanak, komposztálhatók, vagyis teljes 
mértékben kielégítik az MSZ EN 13432 szabványt.  
A PLA sikerét erôsíti, hogy a teljes életciklus (búza 
→ keményítô → glükóz → tejsav → PLA→ csomago-
lóeszköz → komposzt) alatti CO

2
 kibocsátás alacso-

nyabb a kôolaj alapú mûanyagokhoz képest (az ún. 
„Carbon footprint” érték igen kedvezô).

PLA-t  gyártanak az USA-ban, Kínában és Japán-
ban. Számos PLA gyár elôkészítését, tervezését kezd-
ték meg Európában is, fôleg Németországban. A ka-
pacitások bôvítése pedig egyértelmûen kedvezôen 
hathat a PLA alapanyag árára is. A gyártókapacitások 
kiépítése mellett elindult a PLA feldolgozását meg-
könnyítô adalékok, a tulajdonságokat (átlátszóság, 
ridegség) javító blendek, színezésre alkalmas mesterke-
verékek kifejlesztése. 

PLA gyártása Magyarországon

A külföldi tendenciákra alapozva hazánkban is meg-
fogalmazódott az igény a PLA gyártására. Ebben 
úttörô szerepet vállalt a Nitrokémia Zrt., amely  
kínai befektetôvel együttmûködve 100.000 tonna/év  
búza feldolgozására képes biofinomító üzemet kí-
ván telepíteni Balatonfûzfôre. Végsô célként évente  
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Politejsav (PLA) csomagolási alkalmazási lehetôségei

10.000–20.000 tonna politejsavat állítanának elô. A 
gyár felépüléséig különbözô kínai PLA alapanyagok 
behozatalával, azok feldolgozásával szeretnék a hazai 
piacot felépíteni.

Gyártási próbák PLA-val

Az eddig kiválasztott alapanyagok fröccsöntéssel, 
fröccsfúvással, extrúziós fúvással, fólia (lemez) gyár-
tással és hôformázással dolgozhatók fel. Az anyagok 
kipróbálásában a Pannunion Csoport vállalt köz-
remûködést, budapesti és szombathelyi vállalatánál. 

Az Almand Mûanyagipari Kft. (Budapest) három-
féle technológiával próbálta ki a PLA alapanyagokat,  
meglévô formázó szerszámok felhasználásával. 

Extrúziós fúvással viszonylag kis méretû, széles szá-
jú, tabletták, drazsék csomagolásához alkalmas fla-
kont gyártottak (1. fotó). 

Fröccs nyújtva fúvással 200 ml-es, folyadék cso-
magolásához használható hengeres formájú flakont
készítettek. Ugyanazon a gépen készült a 2. fotón lát-
ható 100 ml-es, alakos formájú kozmetikai flakon. PLA 
elôformából is készültek széles szájú, 500 és 1000 ml 
térfogatú szögletes flakonok, ezeket mutatja be a 3.
fotó.

A Pannunion Csomagolóanyag Nyrt. (Szom- 
bathely) a fóliagyártásra javasolt PLA alapanyagból  
0,8–1 mm vastagságú lemezt gyártott, majd mély-
húzással alakította ki a 125x170x60 mm méretû tálcát 
(4. fotó). A próbákat meglévô berendezéssel, meglévô 
formázó szerszámmal végezték.

A két cégnél lefolytatott elsô próbák legfontosabb 
eredménye az volt, hogy a PLA a meglévô berende-
zéseken feldolgozható, nincs szükség új gép vásár-
lására. Természetesen figyelembe kell venni, hogy
a PLA-t – a PET-hez hasonlóan – a feldolgozás elôtt  

szárítani kell. A próbákat célszerû folytatni, új össze-
tételû, adalékolt típusokkal, hogy a lehetô legjobb tulaj-
donságú csomagolóeszközöket (flakonok, tálcák) mu-
tathassuk be leendô vevôinknek.

A PLA alapanyagból vagy elôformából készített fla-
konok ajánlhatók természetes alapú vitaminok, étrend 
kiegészítôk, bio-italok, tej, joghurt, tea, szénsavmentes 
ásványvizek, kozmetikumok csomagolásához. 

A PLA lemezbôl mélyhúzott tálcák gyümölcsök, bio-
élelmiszerek csomagolásához használhatók. A PLA pa-
lackok, tégelyek kiegészíthetôk PLA kupakkal és PLA 
zsugorcímkével is. Így biológiailag lebomló, teljesen 
környezetbarát csomagolásként jelenhetnek meg a pia-
con, ezzel is segítve a környezettudatos vásárlást.

Dr. Bodnár Zsolt (Nitrokémia Zrt.), 
Gyôre Simon, Hajnal József (Almand Mûanyagipari Kft.), 

Szabó János (Pannunion Csomagolóanyag Nyrt.) 
és Vágó Katalin

3. kép PLA 
elôformából készített 
flakonok
Picture 3. Flacons 
produced from PLA 
preform

4. kép  PLA lemezbôl mélyhúzással 
gyártott tálca
Picture 4. Thermoformed tray from 
PLA foil

1. kép Extrúziós fúvással elôállított  
PLA flakon
Picture 1. PLA flacon produced by 
extrusion blow moulding method

2. kép Fröccs nyújtva-
fúvással elôállított 
PLA kozmetikai és 
gyógyszeripari flakon
Picture 2. Cosmetic 
and medicine flacon
produced by injection 
stretch-blow  
moulding method

Application opportunities of Poli Lactic Acid 
(PLA) packaging

The biodegradable PLA packaging has been 
tested in Hungary by Nitrokémia Zrt. in cooperation 
with Almand Kft. and Pannunion Csomagolóanyag 
NyRt., members of Pannunion Group. All the 
products presented in the pictures can be 
produced by the existing production machines. 
Besides the current achievements experiments are 
still going on to test PLA combined with additives 
to be able to introduce this kind of environment-
friendly packaging material in Hungary.
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Az aeroszol csomagolású termékek biztonságos  
használatának elôírásai
Az aeroszol csomagolás különlegessége, hogy a pa-
lackba a termékkel együtt cseppfolyósított, sûrített vagy 
nyomás alatt oldott gázt (ún. hajtógázt) is adagolnak, 
amely a speciális adagolószelep segítségével lehetôvé 
teszi a termék egyszerû, irányított, megfelelô szemcse-
eloszlású vagy anyagáramú (pl. haboknál) kijuttatását.

Az aeroszol csomagolás tehát a terméket, a pa-
lackot, a hajtógázt és az adagolószelepet integráló 
rendszer. A kialakuló belsô nyomás, valamint a hajtó-
gáz típusa a kezelés során biztonsági (fôleg tûz- és 
robbanásveszély) kockázatokkal jár, ezért mind az 
alkalmazott anyagokat, csomagolóeszközöket illetôen, 
mind a töltött palackok tárolásával és használatával 
összefüggésben szigorú elôírásokat kell betartani.

Nem véletlen tehát, hogy erre a közkedvelt csomago-
lásmódra külön szabályozás van érvényben világszerte, 
az EU-ban a már többször módosított ún. aeroszol 
irányelv, amely alapja a hazai szabályozásnak* is. 

A szabályozás elôírja:
–    a palack anyagától (fém, üveg, mûanyag) függô bel-

sô nyomásállóságot,
–  a névleges töltôtérfogatot és a folyékony fázisú rész 

térfogatát,
–   az elvégzendô ellenôrzô vizsgálatokat (nyomásálló-

ság, tûzveszélyesség, stb.),
–   a feltüntetendô adatokat és figyelmeztetô feliratokat,
–  a feltüntetendô tûzveszélyességi jelöléseket,
–    a minôségtanúsító jelet (fordított epszilon) és az annak 

való megfelelôséget,
–    veszélyelemzést, amely azonosítja az aeroszol ter-

mékbôl kibocsátott permet belélegzésébôl fakadó 
kockázatokat.

A fenti általános és kötelezô jogi szabályozás mellett 
az aeroszol csomagolást vagy annak összetevôit 
gyártó, forgalmazó és minôségellenôrzô cégek – az 
Európai Aeroszol Szövetsége (FEA) tömörülve – szab-
ványokat is kidolgoznak és elfogadnak, amelyek igen 
fontosak a gyakorlati munka során, mint pl. az aeroszol 
palackok, szelepek, szeleptányér méretei, kiképzése, 
peremezése stb.

A CSAOSZ keretei között 1995-ben alakult Magyar 
Aeroszol Szövetség (MASZ) teljes jogú tagja az említett 
európai szövetségnek, abból a célból, hogy részt ve-
hessen a vonatkozó jogi és mûszaki szabályok, szab-
ványok kidolgozásában, hogy a követelmények vál-
tozásának a lehetô legrövidebb idôn belül meg tudjon 
felelni.

A mintegy 30 milliós hazai aeroszol-termék piac 
ugyan nagyon kicsinek tûnik az 5 milliárd darabos euró-
pai aeroszol piachoz képest (lásd táblázatot és ábrát), 
de igen jelentôs gyártási kapacitással rendelkezünk 
az aeroszol palackoknál, ahol a termelés mintegy 80–
85%-át exportáljuk, fôként uniós országokba.

* A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 1/2010. (I. 8.) NFGM ren-
delete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának 
követelményeirôl.

Dugattyús alumínium aeroszol palack
Piston can

Domborított felületû alumínium aeroszol palack / Embossed aerosol aluminium can
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Az aeroszol csomagolású termékek biztonságos használatának elôírásai

Ezt az exportot az teszi lehetôvé, hogy aeroszol 
palack gyártóink (Szenna Pack, Pikopack, Mátrametál) 
az utóbbi években igen jelentôs fejlesztéseket haj-
tottak végre, hogy megfeleljenek a szigorú szabályo-
zási követelményeknek, miközben követni kell azt 
a formagazdagságot is, amelyet az aeroszol töltôk 
igényelnek piaci pozícióik növelésére.

1. táblázat Európa aeroszol termelése 2008-ban  
fôbb termékcsoportok szerint

Table 1. European aerosol production in 2008  
by main product categories

Termékcsoport
Product category

Termelés 1000 db-ban
Production in 1000 pcs

Személyi higiéniai termékek
Personal care products

2.914.413

Háztartási cikkek
Household products

1.101.028

Egyéb (festékek, lakkok, gyógy-
szerek, élelmiszerek stb.)
Others (paints, varnishes, 
medicines, food etc)

1.374.163

Összesen / Total 5.389.604

1. ábra Az európai aeroszol piac megoszlása
Figure 1. Distribution of European aerosol market

Safety regulations of aerosol packaging products
Aerosol packaging is an integrated system of a can, propellant, and dispensing valve. The internal pressure and 
the type of propellant indicate several types of safety risks (fire and explosion) while handling that is why rigorous
regulations concern the materials used, packaging materials and the storage and handling of filled cans.

Exceptional regulations concern this popular type of packaging worldwide, in the EU the so-called aerosol 
directive is in force and this is the basis of Hungarian regulation as well. 

The Hungarian aerosol packaging market seems to be small with its 30 million filled cans annually in
comparison with the EU volume of 5 billion but there is a huge can production capacity in Hungary and the 
80–85% of this is exported. 

Magyarul megjelent aeroszol szabványok

MSZ EN 148470 Aeroszol palackok . Ónozott lemez palackok 
25,4 mm-es szájnyílás méretei

 Aerosol containers. Tinplate containers. Dimensions of the 
25,4 mm aperture

MSZ EN 14848 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es szájnyílású 
fémpalackok. A szeleptányér méretei

 Aerosol containers. Metal containers with 25.4 mm aper-
ture. Dimensions of valve cups

MSZ EN 14849 Aeroszol palackok. Üvegpalackok. A szelep-
tányér méretei

 Aerosol containers. Glass containers. Dimensions of aero-
sol valve ferrules

MSZ EN 14850 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es szájnyílású 
fémpalackok. Az érintkezés magasság mérése

 Aerosol containers. Metal containers with 25.4 mm 
aperture. Measurement of contact height

MSZ EN 14851 Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghetôségi 
vizsgálata

 Aerosol containers. Aerosol foam flammability test
MSZ EN 14852 Aeroszol palackok. A permetsugár meggyul-

ladási távolságának meghatározása
 Aerosol containers. Determination of the ignition distance 

of the spray jet
MSZ EN 14853 Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata 

zárt térben
 Aerosol containers. Enclosed space ignition test
MSZ EN 14854 Aeroszol palackok. Üvegpalackok. Nyakki-

képzési méretek
 Aerosol containers. Glass containers. Dimensions of the 

neck finish
MSZ EN 15006 Aeroszol palackok. Alumíniumpalackok.  

A 25,4 mm-es szájnyílás nyílásméretei
 Metal aerosol containers. Aluminium containers. Dimen-

sions of the 25.4 mm aperture
MSZ EN 15007 Aeroszol palackok. Ónozott lemez palackok. 

Két és háromrészes palackok méretei
 Metal aerosol containers. Tinplate containers. Dimensions 

of two and three-piece cans
MSZ EN 15008 Aeroszol palackok. Alumíniumpalackok.  

A 25,4 mm-es szájnyílású, egyrészes palackok méretei
 Aerosol containers. Aluminium containers. Dimensions of 

onepiece cans with 25.4 mm aperture
MSZ EN 15009 Aeroszol palackok. Szekcionált (osztott) aero-

szol palackok
 Aerosol containers. Compartmented aerosol containers
MSZ EN 15010 Aeroszol palackok. A bázisméretek tûrései  

a peremezéshez
 Aerosol containers. Aluminium containers. Tolerances of 

the fundamental dimensions in connection with the clinch

Személyi higiéniai termékek / Personal care products

Háztartási cikkek / Household products

Egyéb (festékek, lakkok, gyógyszerek, élelmiszerek stb.)
Others (paints, varnishes, medicines, food etc)

Dr. Kertész Béla

26%

54%

20%
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Idôsbarát csomagolások

A hazai és a környezô országok kiállításaihoz szokott 
látogatók az Interpackon hamar mély kétségbe esnek 
a végeláthatatlanul kígyózó, kiállítókkal megtöltött és 
látogatókkal túlzsúfolt pavilonok nyújtotta információ-
rengeteg befogadásának reménytelensége miatt. Vél-
hetôen a híresen jó német szervezôk is ismerik ezt az 
érzést és a 2008. évi szakkiállítás esszenciája, egyik 
különlegessége az Innovationparc Packaging volt, 
amely 7a pavilonban kapott helyet.

A szemlélôdôk egy különleges, jelmezbe öltözött, 
fején bukósisakra emlékeztetô fedôt viselô, kesztyûs 
embert láthattak, amint az áruházként berendezett 
stand területén bevásárló kocsit tologat és a vá-
sárlást szemlélteti. Ezt az öltözetet „AgeExplorer”-nek 
hívták. 

Az 50+ a jövô célcsoportja

A csomagolóipar nemzetközi tendenciáival foglal- 
kozó cikkünkben már említettük – a különösen 
Európára érvényes – idôsödô társadalom kihívását.  
A demográfiai változás következtében az idôsödô
embereknek is  a csomagolásfejlesztôk fókuszába 
kell kerülniük, akik  70%-ának a kisméretû címkék 
elolvasása, egy csomagolás kinyitása már nehézkes 
és ezért bosszúságot is okoz. 

A németországi Meyerf Hentschel Intézet egy ku-
tatásával arra problémára világít rá, hogy a bennün-
ket körülvevô tárgyak kezelhetôsége az idôskorral 
együttjáró képesség-változásokat nem veszik figye-
lembe, ugyanakkor a tapasztalatok felhasználásával 
a csomagolásfejlesztôk sokat tehetnek e hatalmas 
vevôkör megnyeréséért.

Az AgeExplorer

Az AgeExplorer egy speciális öltözet, amely a vise-
lôje számára hitelesen érzékelteti az öregedés nehéz-
ségeit, beleértve a hallást, látást, mozgást. De halad-
junk fentrôl lefelé az „AgeExplorer” vizsgálatával, az 
egyes elemek funkcionális jelentôségével.

Elsô a bukósisakra emlékeztetô fejfedô. Szerepe 
hármas:
–     a teljes burkolat az idôs korra többnyire bekövet-

kezô hallás romlására utal,
–    a fedô szûk „ablaknyílása” a látótér szûkülését ér-

zékelteti,
–    az ablak sárga színe pedig az öregkorra bekövetkezô 

látásromlást, a színlátás módosulását, az érzékelt 
színtartomány eltolódását, egyes árnyalatok hiányos, 
vagy nem pontos észlelését fejezi ki.

Innovációs Park - Csomagolás – csarnokrészlet a 2008. évi Interpackon 
Innovationparc Packaging – part of the hall at Interpack in 2008
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A csomagolástervezô számára ez azt jelenti, hogy 
„csodát tehet” egy jól hallhatóan visszazáródó, be-
pattanó záróelem. Ha szénsavas üdítôt bontunk fel, 
ugye valamennyien figyelünk a nyitáskor hallható han-
gos szisszenésre! 

A grafikus számára a színhasználat, az effektusok
szempontjából ez jelent fontos információt.

A második elem a kesztyû. Az emberek kézügyes-
sége az életkoruk elôre haladtával fokozatosan romlik, 
a korábban oly egyszerû mûveletek már problémát 
okoznak. A kesztyû a tapintásban, a fogásban, a ké-
zi mûveletekben – a mozgáskoordinációban – bekö-
vetkezô képességromlást érzékelteti. Gondoljunk bele 
kesztyûs kézzel mennyivel nehezebb egy átnyomó cso-
magolásból egy tablettát kivenni, mint nélküle.  

A harmadik elem az öltözet, jól megfigyelhetô a
sok kitömött zseb, különösen a karok, lábak tájékán. 
Ezek a modellen súlyok, amelyek a viselô mozgását 
nehezítik, azt fejezik ki, hogy idôskorban a lábak haj-
lítása, a hajolgatás, a kezek, karok emelgetése már az 
emberek nehezére esik. 

Ez utóbbi információk az áruházi polchelyek célsze-
rû megválasztásához nyújt értékes információt.

Csomagolás nyugdíjasoknak – egyáltalán nem 
üdvözlendô!

A mai nyugdíjas generáció már nem él öregesen, 
megjelenését gondozza, divatos ruhákat visel, ezért 
nem akar megkülönböztetô, nyugdíjas csomagolást. 
A helyes megoldás a „nyugdíjas barát” (pensioner 
compliant) csomagolás tervezése, kialakítása lehet.

AgeExplorer (Foto: Messe Düsseldorf)

Idôsbarát csomagolások

Nagy Miklós

Elderly-friendly packaging
Due to the demographical changes elderly people 
are becoming to the focus of packaging designers. 
According to researches it causes serious problem 
for 70% of seniors to read small letters of labels or 
to open a packaging.

The German Meyer Hentschel Institute highlights 
the problem by its research that products sur-
rounding people do not consider the changes 
of abilities during the aging process. Based on 
the experiences of elderly consumers packaging 
designers can do a lot to capture this huge 
consumer base. 
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A vonalkódok anno és ma

Bármily hihetetlen, a napjaink üzleti folyamatait jelen-
tôsen meghatározó vonalkód jelkép közel 60 éves 
múltra tekint vissza. A ma már mindennapos meg-
oldás elsô változata Miami Beach napfényes tenger-
partján született meg 1948-ban. Norman Joseph 
Woodland a tengerparton ülve és a homokban rajzol-
gatva a morzejelekben használt pontokat és vesszôket 
függôlegesen meghosszabbítva alkotta meg a ma is 
használatos univerzális azonosítót. 

A vonalkód az 1952-es szabadalmaztatást követôen 
indult világhódító útjára. 1969-ben Amerikában fejlesz-
tették ki a 12 karakter feltüntetésére alkalmas UPC-A 
vonalkódot.

A termékre szabott azonosító igénye elsôként a kis-
kereskedelemben merült fel. 1974-ben egy ohioi szu-
permarketben egy rágógumi csomagolásán szerepelt 
elôször az újfajta termékazonosító Amerikában. 

Ekkor az európai országok gyártói és forgalma-
zói is elhatározták, hogy létrehoznak egy amerikaihoz 
hasonló, szabványos számozási rendszert. 1977-ben 
megszületett a 13 jegyû EAN vonalkód, amellyel Angli-
ában egy filteres tea dobozán találkozhattak elôször a
vásárlók. 

A két szabványos számozási és jelölési megoldás 
egyesülésével 2005-ben egy egységes szabványrend-
szer jött létre GS1 néven, amely már világviszonylat-
ban nyújt egyedi azonosítási és jelölési megoldást a 
vállalatok számára. A kizárólag termékek azonosítását 
biztosító vonalkód-típusok mellett a nyolcvanas és ki-
lencvenes években megjelentek a 48–70 karakternyi 
tetszôleges információt megjeleníteni képes GS1-128 
és GS1 DataBar vonalkódok. 

Az ellátási lánc eltérô szereplôi számára a kiegészítô 
információk egységes kezelhetôségéhez és értelmez-
hetôségéhez szükség volt valamilyen technikai meg-

oldás kialakítására, amely biztosítja az adatok elkü-
lönítését és strukturált továbbítását. Erre az igényre 
született meg a GS1 Adattartalom azonosítók (AI-k) 
rendszere, amely lehetôvé teszi több eltérô információ 
megkülönböztethetôségét, az így létrejövô adatelemek 
strukturált egybefûzését és azok egyetlen vonalkód jel-
képpel történô ábrázolását.

A GS1-128-as jelkép az egyedi termékekbôl létre-
hozott gyûjtôegységek logisztikai folyamataiban nyert 
leginkább elterjedést, segítve a gyorsabb és ponto-
sabb áruátvétel, a raktárak és tároló helyek hatékony 
kihasználását, illetve a komissiózási hibák és a szállítá-
si reklamációk csökkenését. 

A GS1 DataBar alkalmazása jelenleg leginkább a 
kisméretû egészségügyi termékek jelölésére korlátozó-
dik, de igazi térnyerése a következô években várható 
kiskereskedelmi pénztári környezetben. Alkalmazása 
elsôsorban olyan termékcsoportoknál jelent igazi kor-
szakalkotó változást, ahol vagy az eddigi EAN vonal-
kódok fizikai mérete nem tette lehetôvé a vonalkódos
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jelölést, vagy a termék változó mennyisége miatt (súly, 
darabszám) csak az adott áruházban értelmezhetô 
egyedi vonalkóddal látták el ôket.  

A DataBar kis mérete és nagyobb megjeleníthetô 
karakterszáma miatt azonban képes egyrészt adatot 
szolgáltatni a termelô vagy szállító személyérôl a cso-
magolt árukhoz hasonlóan, másrészt egyben további 
adatok, így például a változó súly megjelenítésére is.

Napjaink újdonságai a 2 dimenziós kódok, amelyek 
akár 2–3 ezer karakternyi információt is képesek hor-
dozni pixelekben rögzítve, gyorsan és messzirôl olvas-
hatóak, és extra kis méretben is alkalmazhatóak.

Az új generációs vonalkódok felhasználási lehetôsé-
gei szinte korlátlanok: a játékok, reklámok, promóciós 
célok mellett a technológia napjainkban zajló rohamos 
fejlôdése nyomán számos gyártást és kereskedelmet 
is segítô alkalmazás kifejlesztése van folyamatban. 

A két legismertebb kétdimenziós kód az USA-ban 
alkalmazott DataMatrix, és a Japánban valamint Távol-
Keleten használt QR kód. Mindkét kódtípus a legtöbb 
mobiltelefonnal automatikusan vagy egy internetrôl in-
gyenesen letölthetô program segítségével olvasható. 
Tartalmazhat bôvebb termékinformációt, de kódolha-
tunk bele akár egy honlap címet is, mely egy kattintás-
sal könnyedén elérhetôvé válik.

A különbözô kódok rendszerében elsôre nehéz-
nek tûnhet az eligazodás, éppen ezért szakembere-
ink ingyenes oktatások és szaktanácsadás keretében 
nyújtanak segítséget a magyarországi felhasználók 
számára. Az oktatások során az azonosítószám- és 
vonalkód képzéstôl a termék csomagolásán történô 
vonalkód-elhelyezés szabályain át, a nyomtatási köve-
telményekig minden szükséges ismeretet biztosítunk 
partnereinknek. 

A GS1 Magyarország felkészült a 2 dimenziós kó-

dok hazai térnyerésének támogatására is. Immár 
a GS1 DataMatrix szabvánnyal, illetve annak alkal-
mazásba vételét és rendszerbe integrálását támo-
gató szaktanácsadással állunk a hazai szabvány-
alkalmazók rendelkezésére, emellett vonalkód ellen-
ôrzési és minôsítési szolgáltatásunk egy speciális 
mérômûszernek köszönhetôen már nem csak a ha-
gyományosabb lineáris, hanem a 2 dimenziós kódok 
szabványos minôsítését is képes biztosítani. Mindez 
kellô alapot nyújt minden 2 dimenziós kóddal megva-
lósított fejlesztés szakmai támogatásához. 
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A világ csomagológép-gyártásának kb. 70%-át Né-
met- és Olaszország ipara adja. E két ország földrajzi 
közelsége azt jelenti számunkra, hogy hamar eljutnak 
hozzánk – legalább is információ szintjén – a legújabb 
gépfejlesztések.

A Loran Kft. 1992. óta foglalkozik elsôsorban olasz 
gépek, így csomagológépek behozatalával, szervize-
lésével, a hozzá kapcsolódó mûszaki-pénzügyi segít-
ségnyújtással. 

A következôkben három, csomagológépek által kí-
nált legújabb csomagolástechnikai megoldás bemuta-
tására kerül sor.

Sleeve zsugorcímkézô berendezések

A sleeve zsugorcímkézési eljárás a különbözô anyagú, 
így mûanyag, üveg, vagy alumínium flakonokat, pa-
lackokat, poharakat, konzerveket teszi sokkal vonzób-
bá, ezáltal jobban eladhatóvá. 

A sleeve zsugorcímke esetében lehetôség van a tel-
jes felület megnyomtatására, amely rendkívül színes, 
akár extrém, figyelemfelkeltô grafika megjelenítésére is
lehetôséget kínál. A felhasznált címkefólia anyaga lehet 
PET, PVC, OPP vagy OPS. 

A csomagológépen a sleeve címkék tekercsbôl vagy 
egyenként, darabokra vágott formában is felvihetôk.  
Az egyenként vágott címkék felhelyezését kézzel végzik, 
alacsony kapacitási igény esetén. A tekercsbôl való 
címkézés esetén a címkézô/címkefelrakó berendezés 
a tekercsbôl elôbb levágja az elôre beállított, megfelelô 
méretû a címkét, majd függôleges irányban „rálövi” a 
palackra. A felcímkézett termék ezután szállítószalagon 
a zsugoralagútba jut, ahol a zsugorítás során a palack 
formáját követve arra teljesen rásimul, így egyedi meg-
jelenést ad a terméknek.

               
1. ábra Sleeve címkézôgép és néhány minta

Figure 1. Sleeve packaging machine and some samples

A zsugorcímkézô berendezések alkalmasak a külön-
bözô alakú, méretû test-, nyak-, has- és kupakzáró 
címkék felvitelére a legkülönfélébb formájú termékekre 
is a ceruzától kezdve akár egy 25 cm átmérôjû 
fagylaltos dobozig. Lehetôséget kínálnak promóciós 
kampányok esetén több termék összecsomagolására 
is. A kétfejes címkézô berendezések ugyanarra a 
flakonra kétféle címkét is fel tudnak helyezni. Egyszerû
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szerszámcserével pedig ugyanaz a gép többféle címke 
felvitelére lehet alkalmas. 

A címkézô berendezések teljesítménye kb. 35–
40 000 db/óráig terjed, de az Erregi Srl. cég kifejlesztett 
egy 1000–2000 db/óra kis kapacitású berendezést is, 
induló vállalkozások, termékeket kis sorozatban gyártó 
cégek számára. 

A zsugoralagutak kétféle kivitelben készülnek; gô-
zôs, vagy forrólevegôs-elektromos kialakítással, elôbbi 
jóval magasabb zsugorodási arányt biztosít, míg utóbbi 
alacsonyabb árkategóriájával jelent elônyt. 

A zsugorcímkézés felhasználási területe több ipar-
ágra is kiterjed; élelmiszeripar, háztartás-vegyipar, koz-
metikai cikkek stb. 

Zsugorcsomagolás védôgázzal

A húsipari, tejipari vállalatok, és az üzletláncok részé-
re még a nemzetközi piacon is újdonságnak számít a 
védôgázas zsugorfóliázó berendezés.  Egyes termékek 
változó csomagolási igénye – húsipari termékek, sajtok, 
delikatesz cikkek – szükségessé tette a zsugorfóliás 
és a védôgázas csomagolási technológia párosítását, 
maximálisan kihasználva a bennük rejlô elônyöket.  
A védôgázas zsugorfóliázó berendezés kiválóan alkal-
mas különbözô termékek mûanyag(hab)-, fémtálcán 
való csomagolására. A gép nagyon rugalmasan kezeli 
a különbözô tálcaméreteket, a formátumváltás kb.  
10 másodperc alatt egészen egyszerûen elvégezhetô.  
A zsugorfólia tökéletes illeszkedése esztétikus, kívá-
natos megjelenést ad, az átlátszó fólia lehetôvé teszi, 
hogy a megvásárlandó termék szemrevételezhetô 
legyen, a tálca pedig méretének és formájának kö-
szönhetôen könnyen kezelhetô mind a forgalmazó 
mind a vásárló számára. A védôgáz a termék fajtájától 
függôen 6–8 nap, vagy akár hosszabb eltarthatóságot 
is lehetôvé tesz. 

2. ábra Védôgázas zsugorcsomagológép  
és egy csomagolásminta

Figure 2. Shrink packaging machine with gas  
and a packaging sample

DOYPACK/GOPACK csomagolások

A Doypack tasakos csomagolási módot egyre több 
vállalat választja, mivel felhasználási területe nagyon 
szerteágazó, egyesíti a merev falú csomagolás elônyeit 
(stabilitás, könnyû kezelhetôség, megjelenés) a hajlékony 
falú csomagolások elônyeivel (gazdaságos, kompakt 
használat elôtt és után is, könnyen gyártható), valamint 
az egyedileg tervezett formával és vonzó külsôvel. 

Az egyedülálló és flexibilis állótasak a benne tárolt
terméket megvédi a külsô, környezeti behatásoktól 
(oxigén, ultraibolya sugarak, nedvesség, baktériumok), 
illetve ellenáll a hômérséklet-ingadozásoknak és a 
szállítás közbeni sérüléseknek is. 

Kis méretének és térfogatának köszönhetôen köny-
nyû, stabil, egyszerû a tárolása. Teljes felületén nyom-
tatható így tökéletes információhordozó és figyelem-
felkeltô marketingeszköz is egyben. 

Az „állótasakok” lehetôséget adnak folyékony és 
félfolyékony termékek (gyümölcslevek, étolaj, tejipari 
termékek, méz, paradicsomsûrítmény, majonéz stb.), 
valamint darabos termékek, (porok, snack-félék, külön-
bözô készételek, levesek, állateledelek), de akár ház-
tartás-vegyipari, kozmetikai cikkek csomagolására is. 
Aszeptikus technológiával is tölthetôek. 

A tasak legyártható egyszerû zárással, amely segéd-
eszközzel (ollóval, késsel stb.)  nyitható, illetve vissza-
zárható kupakkal, vagy ún. „zippzáras” visszazárható 
rendszerrel is, amennyiben a tasak tartalmát többszöri 
felhasználásra tervezték. 

A tasaktöltô berendezések alkalmasak magas gáz-
záró képességgel rendelkezô, nedvességálló és UV 
sugárzásnak ellenálló PE/PA/PET, PE/PA, PE/PET, 
PE/BOPP, PE/AL/PET stb. társított fóliák (kompozitok) 
kezelésére. PET alapanyagból készülhetnek transzpa-
rens tasakok is, amelyek jó gázzáró képességgel ren-
delkeznek és átlátszóak. A tasakok flexográfiai, vagy
mélynyomtató technológiával nyomtathatók, az alap-
anyag minôségtôl és a megrendelô igényeitôl függôen.

Az egyszerûbb kialakítású berendezések töltik és 
zárják az elôre legyártott tasakot, a komplexebb mo-
dellek tekercsbôl formázzák és vágják a tasakot, majd 
töltik és lezárják. A különbözô géptípusoktól függôen 
az adagnagyság 100 ml-tôl akár 5 literig is terjedhet. 
A csomagoló berendezések kapacitása: kb. 10 tasak/
perc – 200-250 tasak/perc.

Czirok Soma, Loran Kft.

3. ábra Doypack csomagológép és néhány minta
Figure 3. Doypack packaging machine  

and some samples
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A csomagolás környezetvédelmi termékdíjára vonatkozó 
szabályozás áttekintése 2003–2010.

A csomagolás környezetvédelmi termékdíjával 
kapcsolatos jogi szabályozás rendszeres, évrôl 
évre történô változása immár megszokottá vált 
az érintett gazdálkodók számára. A módosítá-
sok nyomon követése azonban nem egyszerû 
feladat. Cikkünkben a csomagolásra vonatkozó 
termékdíjas szabályok változásainak történeti 
áttekintésére teszünk kísérletet az elmúlt nyolc 
év legfontosabb módosításaira fókuszálva.

A csomagolás elnevezéssel 2003. január 1-jén 
találkozhattunk elôször a környezetvédelmi termékdíjas 
szabályozásban. Ezt megelôzôen, 1996. január 1. és 
2002. december 31. között a termékdíjköteles termé-
kek körében a csomagolóeszköz megnevezés sze-
repelt. A csomagolások körébe 2003-tól – a termék-
díj törvény1 meghatározása szerint – azok a termékek 
tartoztak, amelyeket termékek, áruk beburkolására, 
befogadására használnak fel azok megóvása, kezelé-
se, szállítása, csoportosítása és kínálása érdekében. 
A 2003-as változtatás igen nagy jelentôséggel bírt: 
egyrészt a szabályozás hatálya alá került minden cso-
magolószer (csomagolóeszközök, csomagolóanyagok 
és csomagolási segédeszközök is), másrészt megvál-
tozott a termékdíj-fizetési kötelezettséggel érintettek
köre: ettôl kezdve ugyanis nem a csomagolóeszköz, 
hanem a csomagolás elsô belföldi forgalomba hozói 
vagy saját célú felhasználói lettek a termékdíj-fizetésre
kötelezettek. Ez fôként a belföldi elôállítású csomago-
lás esetén jelentett hatalmas változást, hiszen – a kis 

boltoktól kezdve a nagy multinacionális cégekig – azok 
a gazdálkodó szervezetek is a szabályozás fókuszá-
ba kerültek, akik termékeiket becsomagolták és így a 
csomagolást elôször belföldön forgalomba hozták.

Hazánk EU-csatlakozásából kifolyólag a termékdíjas 
szabályozás jelentôsen módosult 2004. május 1-jét 
követôen. A változások a csomagolás fogalmát és a 
termékdíjköteles csomagolások körét nem érintették, 
módosultak viszont a termékdíj-fizetési kötelezettség-
gel kapcsolatos eljárási szabályok. Átmenetileg mini-
málisra csökkent a vámhatóság szerepe, a rendszer 
tulajdonképpen bô másfél évig az önbevallás elvén 
mûködött, amelynek keretében a termékdíj bevallási 
és befizetési kötelezettséget egységesen az APEH felé
kellett teljesíteni függetlenül a termékdíjköteles csoma-
golás származásától.

A 2005. év nagy horderejû változásokat hozott a 
csomagolással kapcsolatos szabályozás tekinteté-
ben. Egy új termékcsoport került elkülönítésre a cso-
magoláson belül, az ún. kereskedelmi csomagolás, 
amelyre új, különleges szabályok vonatkoztak. Ezen 
szabályok közé tartozott a darab alapú termékdíj be-
vezetése, a megosztott („kettôs”) fizetési kötelezettség,
vagyis az elsô belföldi forgalomba hozó mellett az elsô 
továbbforgalmazó vevô kötelezettségének meghatáro-
zása, a mûanyag (bevásárló-reklám) táskákra vonat-
kozó speciális szabályok megállapítása, vagy például 
az újrahasználati arányok elôírása, mint a kereskedelmi 
csomagolások termékdíja alóli mentesség megszerzé-
sének feltétele. A kereskedelmi csomagolások körébe 
meghatározott italtermékek (így az alkoholtermék, sör, 
bor, köztes alkoholtermék, üdítô ital, szörp, ásvány-
víz, kristályvíz, szikvíz, ivóvíz) fogyasztói csomagolásai 
tartoztak, ide sorolták továbbá a mûanyag (bevásárló-
reklám) táskákat is. Az új szabályozás alapján az elsô 

Magyar Turizmus Zrt. Fotógaléria / Photo: Hungarian National Tourist Office Image Gallery

1 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, 
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termék-
díjáról
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belföldi forgalomba hozó darab alapú fizetési kötele-
zettségét a hulladékhasznosítástól függô „H” díjtétel 
és a forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasználati 
aránytól függô „ú” díjtétel határozta meg, míg az elsô 
továbbforgalmazó vevôre a beszerzésére vonatkozó 
újrahasználati aránytól függô „k” díjtétel vonatkozott. 

A 2006. év ismét eljárásrendbeli változásokat ho-
zott. Az új szabályok szerint amennyiben az áfa-tör-
vény a termékimport esetén az áfa vámhatóság általi 
kivetését írta elô, akkor a termékdíjat ismét a vám-
hatóság vetette ki az áfával együtt. A termékdíjas 
szabályozás ezt követôen 2008. január 1-jétôl mó-
dosult ismét jelentôsen: ettôl kezdve a termékdíj be-
vallása, befizetése, kiszabása, visszaigénylése, vala-
mint az ellenôrzések tekintetében a vámhatóság jár 
el, az APEH eddig betöltött szerepe tulajdonképpen 
megszûnt. Emellett a kereskedelmi csomagolások kö-
rébe tartozó mûanyag (bevásárló-reklám) táskák köre 
jelentôsen bôvült: az új termékkör lehatárolás minden, 
az eladási helyen történô megtöltésre tervezett és 
szánt, csomagolási funkciót ellátó mûanyag zsákra és 
zacskóra kiterjedt. A csomagolásra és a kereskedel-
mi csomagolásra vonatkozó általános fogalmak, díjté-
telek, számítási szabályok ebben az idôszakban nem 
változtak számottevôen.

A 2009. év a kereskedelmi csomagolásra vonatko-
zó szabályok jelentôs módosulását hozta. A termékkör 
új definíciót kapott, amelyben az egyes italtermékek le-
határolása a korábbi felsorolás helyett vámtarifaszámok 
segítségével, jóval pontosabban és részletesebben tör-
tént meg. Megszûnt viszont a termékdíj-fizetés italter-
mék-típusok szerinti megkülönböztetése. A korábbi „ú” 
és „k” díjtételek helyett ún. egységes (E

1
 és E

2
) díjtételek 

kerültek bevezetésre. Az elsô belföldi forgalomba hozó 
és az elsô továbbforgalmazó vevô darab alapú fizetési
kötelezettsége megmaradt, az elôbbi esetében a H+E

1
, 

míg utóbbinál az E
2
 díjtételek alapul vételével. Beveze-

tésre került a levonás jogintézménye is a kereskedelmi 
csomagolás E

1
 és E

2
 díjtételeire vonatkozóan, amelynek 

feltétele az újrahasználat, illetve az anyagában történô 
hasznosítás.  2009-ben további évközi módosításokra 
is sor került, amelyek következtében egyszerûsödött a 
mûanyag (bevásárló-reklám) táskák fogalma és szûkült 
az ide tartozó termékek köre: ettôl kezdve kizárólag a 
kiskereskedelmi termékek szállítására szolgáló hajlé-
konyfalú mûanyag hordtasak vagy hordtáska csomago-
lások tartoznak ide.

A termékdíjas szabályozás legutóbbi módosításá-
ra 2010. január 1-jével került sor, amely a kereske-
delmi csomagolásokra vonatkozó szabályokat ismét 
jelentôsen érintette. Az egyik legnagyobb horderejû 
módosítás, hogy az elsô továbbforgalmazó vevô köte-
lezettsége megszûnt, így a kereskedelmi csomagolá-
sok esetében jelenleg csak az elsô belföldi forgalomba 
hozó vagy saját célú felhasználó a termékdíj-fizetésre
kötelezett. Megszûnt továbbá a kereskedelmi csoma-
golás darab alapú fizetési kötelezettsége: tömeg alapú
díjtételek kerültek bevezetésre, amelyek azonban jóval 
magasabbak a hagyományos, csomagolás anyaga 
szerint megállapított díjtételeknél. További lényeges 

változás, hogy a kereskedelmi csomagolások eseté-
ben 2010-tôl termékdíj-mentesség nem vehetô igény-
be. A kötelezettek termékdíj-fizetési kötelezettségüket
meghatározott levonási jogosultságok igénybevételé-
vel csökkenthetik, amelyeket az adott tárgyidôszakra 
vonatkozó bevallásaikban érvényesíthetnek. Ezzel pár-
huzamosan a kereskedelmi csomagolások levonási 
szabályai is módosultak.

Összességében elmondható, hogy a csomagolás-
sal és a kereskedelmi csomagolással kapcsolatos ter-
mékdíjas szabályozás legutóbbi módosítása általános-
ságban egyszerûsítette és átláthatóbbá tette a gazdál-
kodók feladatait, bizonyos esetekben azonban bonyo-
lította és növelte az adminisztrációt (pl. kereskedelmi 
csomagolások levonásával kapcsolatos szabályok al-
kalmazása, ezzel kapcsolatos bevallási kötelezettségek 
teljesítése). Elôfordulnak továbbá értelmezési kérdések 
és a gyakorlatban nehezen teljesíthetô rendelkezések 
is. Mindenképp elôremutató azonban az a jogalkotói 
szándék, amely a kötelezettek adminisztrációs terhe-
inek csökkentésére irányul. Remélhetôleg a jövôben 
esedékes módosítások alkalmával sikerül ezt a pozitív 
szándékot még hatékonyabban és a gyakorlati életben 
érezhetôbben beilleszteni a termékdíjas szabályozással 
kapcsolatos jogszabályok rendelkezései közé.

Fekete Balázs, GS1 Magyarország Zrt.

Felhasznált irodalom: 
Termékdíj Tanácsadó Portál: Csomagolás anyagáram 

szabályainak változásai 2005-2008. (Fekete Balázs, 
2010.01.11.)

Termékdíj Tanácsadó Portál: A 2009. évi CXI. törvénnyel 
módosult a termékdíj törvény (Debreczeni László, 
2009.11.15. )

Speciális Termékdíj Ügyintézôi Tanfolyam 
a CSAOSZ és a GS1 Magyarország
közremûködésével

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adminiszt-
rációs feladatok ellátásához számos szakmai, jogi és 
pénzügyi ismeretre van szükségük az ügyintézôknek, 
amely ismereteket kizárólag a vonatkozó jogszabályok 
tanulmányozásával nehéz elsajátítani. A Magyar Logisz-
tikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) a 
CSAOSZ és a GS1 Magyarország szakmai támogatá-
sával és részvételével, valamint a Deloitte Zrt. és a vám-
hatóság szakértôinek közremûködésével olyan termék-
díj ügyintézôi tanfolyamot indított, amely versenyképes 
alternatívát nyújt a jelenleg a piacon elérhetô, hosszú 
és költséges képzések helyett. A tanfolyam sikeressé-
ge és a jelentkezôk nagy száma miatt a képzés 2010 
ôszén újra megrendezésre kerül, amelyre a CSAOSZ 
és GS1 tagsággal rendelkezô partnereink 10% ked-
vezménnyel jelentkezhetnek 2010. szeptember 13-áig. 
Bôvebb információ a képzésrôl: http://mlbkt.hu/2010/
03/termekdij-ugyintezo-tanfolyam/ 
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Hasznos csomagolástechnikai megoldások 
kis- és középvállalatok számára

„Csak az sikeres, aki a szokásos dolgokat szokatlanul 
nagy lelkesedéssel teszi.”

A fenti gondolat adja „Partner a Csomagolás-
ban” mottónk alapját, amely hûen tükrözi a csoma-
golástechnika területén kifejtett tevékenységünk külde-
tését, filozófiáját.

Hogyan tudjuk támogatni az Ön munkáját?
–  Díjmentes csomagolástechnikai szaktanács-

adással segítünk ügyfeleinknek kiválasztani a leg-
optimálisabb csomagolástechnikai megoldást.

–  Az ország legnagyobb csomagolástechnikai bemu-
tatótermében díjmentesen próbacsomagoljuk ter-
mékeit.

–  Idôszakos munkái vannak? Még nem döntött gép-
beszerzés mellett? Próbálja ki GÉPBÉRLET szol-
gáltatásunkat!

–  Magyarország egyik legfontosabb csomagológép 
és csomagolóanyag forgalmazójaként, állandó 
raktárkészlettel biztosítjuk vevôink csomagolóanyag 
ellátását.

–  Szakszerviz hátterünkkel biztosítjuk a csomago-
lógépek garanciális és garancián túli alkatrész és 
szerviz ellátását.

–  Az AMCO fôként kis- és középvállalkozások cso-
magolástechnikai kérdéseire fókuszál, szolgáltatá-
sainkkal segítünk a nagy multi cégekkel szembeni 
versenyképesség megtartásában.

Közel 20 év alatt, a közép-kelet európai piacon szer-
zett tapasztalatunkra alapozva szeretnénk bemutatni a 
kis- és közép-vállalkozások számára hasznosnak 
bizonyult csomagolástechnikai megoldásainkat. 
Meggyôzôdésünk, hogy ezek a rendszerek a csoma-
golási szükségletek széles skáláját lefedik.

Zsugorfóliázás fogyasztói, illetve gyûjtôcsoma-
goláshoz

A zsugorfóliázás a legsokoldalúbb és leggazdaságo-
sabb csomagolási technika, mely megvédi a terméket 
és tetszetôsségét kiemeli. 

Teljes felületû burkolatot kialakító csomagolás készít-
hetô az általunk forgalmazott burkolófóliázó csomago-
lógépekkel.

DAF TRUCKS HUNGARY Kft. által
2008-ban az AMCO-nak nyújtott
“LEGJOBB KIVITELEZÔ” DÍJ
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Hasznos csomagolástechnikai megoldások kis- és középvállalatok számára

Egységrakomány-rögzítés nyújtható fóliával

A termékek szállítási logisztikája leg-
több esetben raklapra helyezést kö-
vetel, amelyen rögzíteni kell. 
A fóliás rakományrögzítés:
- nyújtható (sztreccs) fóliával,
-  nyújtható (sztreccs) fólia sap-

ka ráhúzásával, 
-  zsugorsapka rázsugorításá-

val végezhetô.

Pántolás
 
Amennyiben megfelelô feszességgel használják, a pán-
tolás ideális módszer a gyûjtôcsomagolások és az egy-
ségrakományok megerôsítésére, rögzítésére. A pán-
toló gépek lehetnek:
–  manuális mechanikus gépek,
–  manuális elektronikus gépek,
–  félautomata rendszerek,
–  automata rendszerek.
A gépekkel polipropilén, poliészter és 
fém pántszalagos rögzítés végezhetô.

Bandázsolás (övezés)

A bandázsolás részleges burkolással fogja össze a 
termékeket, címkézésre és reklámozásra is elônyös 
eljárás. A bandázs-szalag anyaga lehet papír, vagy 
mûanyag. Mindkettô nyomtatható.

Tasakzárás 

A twist (a zárást sodrással ki-
alakító) eljárás során egy fém-
szállal erôsített mûanyag hu-
zal darab zárja a tasak száját.  
A klipszelô gép két, fémszállal 
erôsített huzaldarabbal zárja a 
tasakot. Harmadik módszer a 
hegesztéses zárás.

Vákuumcsomagolás 

A vákuumcsomagolási technoló-
gia hûtött tárolás esetén lehetôvé 
teszi az élelmiszerek minôségének 
hosszú idejû megôrzését. Nem élel-
miszeripari termékek esetén meg-
védi a termékeket a káros külsô hatá-
soktól (pl. nedvesség, pára).

Tálcás ételcsomagolók 

A tálcás élelmiszercsomagolás során PS (polisztirol) 
vagy merev PVC, illetve PET tálcára, helyezett élel-
miszert PE vagy PVC stretch fóliával burkolják.

Skin- és bliszter csomagolás 

A SKIN csomagolási rendszer-
nél a szerszám szerepét maga a 
termék tölti be. A BLISTERes el-
járás során elôre formázott kemény 
mûanyag (PVC vagy PET) lemezt 
borítunk a kartonlapra helyezett 
termékre és hegesztéssel rögzítjük. 

Kartondoboz formázás és zárás 

Kartondobozok formázására, tölté-
sére és lezárására szolgáló gépek 
nagyon változóak és általában ter-
mék specifikusak.

Formázó-töltô-záró gépek (Flow-pack) 

Különösen hasznosak egy faj-
ta termék nagy számú és folya-
matos csomagolása esetén. 
A gépek hármas hegesztéssel 
biztosítják a csomagolás lezárá-
sát, egyet-egyet a csomag két 
végén, és egyet hosszanti irány-
ban.

„Végsô soron minden gazdasági tevékenység há-
rom szóba sûríthetô: ember, termék és profit. Az elsô
az ember. Ha nincs jó csapatunk, a másik kettôvel sem 
jutunk sokra”

 Lee Iacocca

AMCO Kft.
Partner a csomagolásban!

www.amcokft.com
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Húsz éves a Dunapack!

Júniusban családi nappal ünnepli alapításának husza-
dik évfordulóját a hazai hullámtermékgyártás töretlenül 
piacvezetô, évente több szakmai díjjal kitüntetett fel-
legvára, a Dunapack Zrt. Az eltelt két évtized jelentôs 
változásokat hozott a társaság életében: miközben 
egyfelôl külföldön terjeszkedett, másrészrôl a többéves 
profiltisztítás során, legutóbb a papírgyártás leválasz-
tásával formálta jövôjét a cég, ugyanakkor megôrizte 
és folyamatosan erôsíti környezetvédelmi elkötelezett-
ségét, megújulási és versenyképességét, illetve piaci 
részesedését. Múltba és jövôbe tekintésképpen Panyi 
László vezérigazgatóval beszélgettünk.

– Mi a legszembetûnôbb változás az 1990. évi 
privatizáció óta?

– Nagy ívû pályát futott be a társaság a létrehozásá-
tól napjainkig: az akkori széles tevékenységi palettájú 
és a hozzátartozó magas létszámú cég az elmúlt két 
évtized végére tisztán hullámtermékprofilú, hatékony
mûködésû vállalattá alakult. A folyamatos változás, az 
üzlet építése volt mindig is jellemzô ránk. A Dunapack 
Zrt. magyarországi piacvezetôként a Prinzhorn-cso-
port csomagolási divíziójának egyik meghatározó cé-
ge, amelynek tevékenységéhez a kilencvenes évek 
közepétôl közép-kelet-európai (romániai, lengyelorszá-
gi, bulgáriai, horvátországi és ukrajnai) leányvállalatok 
rendszere kapcsolódik. Ezek a hullámüzemek bevál-
tották a hozzájuk fûzött reményeket: jelenleg is sikere-
sen mûködnek, hasznos tagjai a vállalatcsoportnak.

– Mondhatjuk, hogy 2009 a Dunapack életében 
kiemelten a változások éve volt.

– A tevékenységi kör szempontjából jelentôs válto-
zások történtek. A Prinzhorn-csoporton belüli divi-
zionális elrendezôdéshez igazítva tavasszal leállítottuk 
a papírgyártást a csepeli telephelyünkön, év végén pe-
dig a dunaújvárosi papírgyártást is kiszerveztük külön 

leányvállalatunkba. Örömteli újdonság a Hamburger 
Hungária Kft. elindulása a PM7 papírgéppel, mely cég-
csoportunk hullámpapírgyártó divíziójának legújabb 
termelôberendezése – létrejöttében a Dunapack Zrt.-
nek is fontos szerepe volt. Ma tehát a Dunapack Zrt. 
három telephelyen – Csepelen, Dunaújvárosban és 
Nyíregyházán – és mintegy félezer alkalmazottal tisz-
tán hullámtermékek elôállításával foglalkozik.

– Hogyan alakul a csepeli telephely sorsa?
– A papírgyártás leállítását követôen biztosítani kel-

lett a hullámtermékgyártás zavartalan mûködését az 
infrastruktúra átalakításával és ésszerûsítésével. Ezt 
megvalósítottuk és a szükséges körülmények több 
évre biztosítottak az eredményes, biztonságos üzeme-
léshez. Természetesen fontos szempont az ingatlannal 
kapcsolatos költség/bevétel arány optimalizálása, a 
költségterhek semlegesítése. Hosszabb távon foglal-
kozni kell az ingatlan lehetôségeinek kihasználásával, 
a cégünk számára legelônyösebb megoldás kidolgo-
zásával.

– Milyen eredményekkel zárta a Dunapack Zrt. 
a tavalyi üzleti évet?

– A papírgyártással még együtt számított árbevé-
telünk 41 milliárd forint lett. Nyereségoldalon a hullám-
termékgyártás a tervezett szint fölötti profitot teljesí-
tett, míg – az árviszonyok kedvezôtlen alakulása és 
az elôbb említett sajátos helyzetbôl fakadó leállítási 
költségek miatt – a papírgyártás veszteséget. A hul-
lámtermékgyártás szempontjából 2009 tehát sikere-
sen alakult annak ellenére, hogy a pénzügyi-gazdasá-
gi recesszió nyilvánvalóan érintette a mi piacainkat is. 
Különösen a hazai környezetben tudtuk megtartani a 
helyzetünket, sôt, a több mint 5 százalékkal szûkülô 
hullámtermékpiacon erôsíteni tudtuk a részesedésün-
ket.
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Húsz éves a Dunapack!

– Mennyiben befolyásolta a lehetôségeket az 
európai hullámalappapír-piac?

– Erôs válsága végigkísérte a tavalyi évet: csökkenô 
kereslet, felhalmozott papírkészletek jellemezték. Ezért 
az év döntô részében alacsony papírárakkal dolgoz-
tunk. Augusztustól azonban az alapanyagkereslet 
megélénkülésével és a termelési költségek növekedé-
se nyomán emelkedtek az árak, ami komoly feladatot 
ró valamennyi hullámtermékgyártóra, hiszen az ebbôl 
eredôen megnövekedett termelési költségeket mind a 
mai napig tovább kényszerülünk hárítani a vevôkre. E 
folyamatnak még most sem látjuk a végét, és a 2010-
ben tovább növekedô papírárak további feladatot je-
lentenek számunkra. Ez küzdelmes teendô, különösen 
a recesszió sújtotta piacon – ám az üzleteink gazdasá-
gossága érdekében elkerülhetetlen.

– Milyen kihívásoknak kell megfelelni ebben az 
évben?

– Habár továbbra is változatlan az alapelvárás min-
den területtel szemben – a termelésnek hatékonyan és 
idôbeni kiszolgálással kell megfelelô minôségû termé-
ket elôállítania, az értékesítésnek pedig sorozatos jó 
döntésekkel kell sikeres piacpolitikai stratégiát folytat-
nia –, elsôsorban mégsem az értékesített mennyiség 
növelését célozzuk, hanem a gazdaságos mûködési 
feltételek stabilizálását. Ez annyit tesz, hogy az alap-
anyagköltségek említett emelkedésével párhuzamosan 
biztosítanunk kell a megfelelô fedezetek elérését; va-
gyis az áremeléseket körültekintôen kell megvalósíta-
nunk, hogy a piaci helyzetünket megôrizhessük.

– A Dunapack Zrt. termékei szakmai porondon 
díjazottan állják meg a helyüket. Milyen intézkedé-
sekkel járul hozzá a cég a vevôelégedettséghez?

– Tíz éve egyik nagy népszerûségnek örvendô 
programunk az évi két alkalommal megrendezett ve-
vôszaktanácsadás „Csomagoljunk együtt!” címen, 
amikor a vevôk egy gyárlátogatással egybekötött 
szakmai nap keretében megismerkedhetnek a hul-
lámpapírral, a cég szolgáltatásaival és technológiai  
lehetôségeivel. Általában kétévente hívunk össze ve-
vôtalálkozót, viszont tartunk kimondottan szakmai, te-
matikus (például nyomtatási vagy az árukínáló csoma-
golás népszerûsítésérôl szóló) workshopokat is évente 
több alkalommal. Rendszeresen részt veszünk a hazai 
szakmai kiállításokon. „Száguldó ötlettárral – új uta-
kon a Dunapack” felkiáltással viszont egyedülálló és 
újszerû kezdeményezésünk a szakmában az országjá-
ró roadshow, ami lényegében egy berendezett buszon 
mozgó kiállítást, cég- és termékbemutatót és helyszíni 
szaktanácsadást foglal magában a hullámpapír-cso-
magolás népszerûsítésére. Tavaly nyár elején és ôsszel 
összesen három hét alatt csaknem negyven helyszínen 
fordultunk meg. Idén elôször neveztünk a Zöld Iroda 
versenyre is. A környezettel való harmonikus együtt-
élés cégfilozófiánk, ezen belül környezeti politikánk
egyik alapköve. A megalakulásunk óta eltelt húsz év 
alatt nemcsak ügyfeleink, hanem munkatársaink szá-
mára is igyekszünk fontossá tenni a környezettudatos 
szemlélet kialakítását. Ezen kívül a társadalmi szerep-
vállalásunk jegyében természetbeni támogatásokat 

nyújtunk fesztiváloknak, konferenciáknak, kiállítások-
nak, rajzversenyeknek, pénzben pedig egy természet-
fotó-pályázatot és az Aranyág-mozgalmat segítjük.

– Milyen fejlesztéseket tervez a cég a közel-
jövôben?

– A technológia és a vevôk igényeinek változásával, 
fejlôdésével mindig lépést kell tartani. Ezt tesszük mi 
is; természetesen recessziós idôkben jobban meg kell 
választani a beruházási célokat. Vannak új és szinttar-
tó, modernizálási projektjeink, ezekkel biztosítjuk a ver-
senyképességünket a piacon.

– Mi a Dunapack Zrt. idei intézkedésterve?
– Nálunk a vevôi igényeknek való megfelelés van a 

középpontban – a belsô rendszereinket ennek meg-
felelôen alakítjuk, fejlesztjük. Már az elmúlt évben 
számos hatékonyságjavító intézkedést rendeltünk el: 
átvilágítottuk és átszerveztük a céget, úgy az admi-
nisztrációs területeket, mint az értékesítési tevékeny-
ségünket is, valamint növeltük a termelési hatékony-
ságot. Ezt a munkát idén is folytatjuk: finomítjuk és
megszilárdítjuk az új mûködési rendet. Törekvésünk 
továbbra is Magyarország sikeres, piacvezetô papír-
alapú csomagolóeszköz-gyártással foglalkozó vállala-
taként tevékenykedni.

Varga Violetta

Panyi László a Papíripari Vál-
lalatnál kezdte a pályáját; 
1982-ben került végzôs gé-
pészmérnökként a csepeli 
telephelyre, ahol több jelen-
tôs projektben vett részt, és 
nemzetközi tapasztalatokat 
is szerzett. Ezután a Pest-
erzsébeti Papírgyár követ-
kezett, ahol több vezetôi 
pozíciót töltött be.
A privatizációs idôszakban 

az amerikai tulajdonba került (Tenneco Packaging) 
Budafoki Papírgyárban a kartongyártás és -fel-
dolgozás erôteljes fejlesztésének évei következ-
tek, amit egy sajnálatos tûzeset tört derékba. Ezt 
követôen a Holcim Hungária Zrt. cementipari cé-
get irányította. 
2003-ban visszatért a Dunapackhoz külföldi le-
ányvállalati és terjeszkedési projektekért felelôs 
vezérigazgató-helyettesként; nemzetközi régiós 
irányítás, stratégiai témák, üzletfejlesztés volt a fel-
adatköre. 2008-ban igazgatótanácsi tag lett, 2009. 
január elsejétôl pedig átvette az operatív irányítást, 
azóta vezérigazgatóként tevékenykedik.
A hazai szakmai társadalmi feladatok sem kerül-
ték el: a Dunapack képviseletében a Nemzetközi 
Vállalatok Magyarországi Társaságában (NVMT) 
tevékenykedik, és a CSAOSZ társelnöki posztját is 
betölti. 
Személyes terve a következô idôszakban is hozzá-
járulni a Dunapack hullámtermékpiaci sikereihez.

V. V.
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A kezdetek

A GS1 Magyarország (korábban EAN Magyarország) 
története a 80-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a 
KGST országokban, így hazánkban is a felhalmozott 
nyersanyagkészletek felszámolása érdekében elhatá-
rozás született egy nemzeti termékazonosítási rend-
szer kidolgozására. Ez a kezdeményezés szerencsé-
sen egybeesett a nem sokkal korábban, a 70-es évek 
végén Európában létrehozott EAN termékszámozási 
rendszer egyre szélesebb körû, nemzetközi elterjedé-
sével. Az elsô elôdünk, az ETK-EAN Iroda valójában 
egy 2–3 fôs igen lelkes csapat volt, mely a hazánkat 
képviselô, a csatlakozási tárgyalásokat levezetô Ma-
gyar Gazdasági Kamara égisze alatt jött létre, Viszkei 
György vezetésével. Büszkék lehetünk arra, hogy kö-
zép-kelet-európai országként az elsôk közt ismertük 
fel az EAN rendszer jelentôségét.

Három meghatározó személyiség

Három szakember – Dr. Debreczeny István, Viszkei 
György és Magyar Béla – neve a kezdetektôl fémjelzi az 
EAN rendszer hazai bevezetését. 1990-ben a Gazda-
sági Kamarától függetlenedô Csomagolási és Anyag-
mozgatási Országos Szövetség (röviden CSAOSZ) fo-
gadta be az ETK-EAN Irodát. A CSAOSZ elnöke ekkor 
Dr. Debreczeny István, fôtitkára pedig Viszkei György 
volt. 1994-ben a CSAOSZ tanácsadó céget alapított 
EAN Consulting néven, melynek vezetését Viszkei 
György és Magyar Béla látta el. Ekkor készültek az 
elsô magyar nyelvû tájékoztató kiadványok, szakújsá-
gok, emellett a cég oktatással és szaktanácsadással 

segítette a felhasználókat. Az iroda és a tanácsadó cég 
szakmai egyesülésével jött létre az EAN Magyarország 
Kht., mely közhasznú szervezetként, az EAN rendszer 
kizárólagos, önálló hazai képviselôjeként kezdte meg 
mûködését. Magyar Béla és Dr. Debreczeny István 
kaptak felkérést az új társaság operatív vezetésére, 
melynek elnöke Viszkei György lett. Mindhárman a 
kezdetektôl segítették, támogatták a rendszer hazai 
bevezetését és napjainkban is, negyedszázad eltel-
tével – a vezetôi testületben egy-egy kiemelt posztot 
betöltve – irányítják és koordinálják az azóta jelentôs 
szervezetté növekedett GS1 Magyarországot.

Név- és társasági forma váltás

Az európai és az amerikai termék-
számozási rendszer 2000-ben 
egyesült. EAN-UCC rendszer-
ként immár globális szinten biz-
tosíthatták szabványaink a cé-

gek, helyek, termékek, szolgáltatások egyedi azono-
sítását. 2005-tôl a GS1 név felvétele és az új arculat 
jelezte a globális szervezet megújult szellemiségét. 
A GS1 jelentése többféleképpen magyarázható: egy 
globális rendszer, egy globális szabvány, egy globális 
és egységes szervezet. Tagszervezetünk 2006-ban 
vette fel a GS1 Magyarország Kht. nevet, majd 2008-
ban az európai uniós jogszabályokkal összhang-
ban Nonprofit Zártkörû Részvénytársasággá alakult. 
Emellett a társaság megtartotta kiemelten közhasz-
nú, nonprofit státuszát, vagyis bevételei továbbra is
a globális és a helyi GS1 megoldások fejlesztésére, 
partnerei érdekében kerül felhasználásra. 
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Legfôbb értékeink

A GS1 tevékenysége az elmúlt évek során egyre szer- 
teágazóbbá vált, így annak bemutatása már nem szo-
rítkozhat csupán az azonosító számokra és azok meg-
jelenítését biztosító vonalkódokra. Szakmai munkánk és 
kommunikációnk terén is nagy kihívás, hogy partnereink 
felé közérthetôen meg tudjuk fogalmazni a automati-
kus-, vonalkódos azonosítás (EAN, Datamátrix)  elektro-
nikus adatcsere (EDI) mellett az adatszinkronizációban 
(GDSN), vagy például az elektronikus termékkódban 
(EPC) rejlô lehetôségeket. Ez ösztönzött bennünket 
arra, hogy újragondoljuk, tisztázzuk stratégiai céljainkat, 
küldetésünket és jövôképünket, illetve meghatározzuk 
azokat az alapvetô értékeket, melyek mentén a min-
dennapokban munkálkodunk.

Értékeink között az elsô helyen az ügyfélközpontú-
ság áll. Elsôdleges célunk, hogy meglévô és jövôbeli 
partnereink rendelkezzenek minden olyan információval, 
mely elôsegíti szabványaink valós igényeknek megfelelô 
fejlesztését, ezáltal szélesebb körû alkalmazhatóságát.

Cél a stratégia-orientált szervezet

A fokozott iramban fejlôdô technológiák és a pillanat-
ról-pillanatra átalakuló globális és hazai piac hatalmas 
kihívást jelent egy olyan társaságnak, mint a GS1 Ma-
gyarország, mely elkötelezett a globális azonosításon 
alapuló szolgáltatások és innovatív megoldások fej-
lesztése és bevezetése iránt és ezzel kívánja támo-
gatni a hazai gazdasági élet és a közszféra szereplôit 
értékteremtô folyamataik hatékonyságának fokozásá-
ban, valamint hozzájárulni a fogyasztók elégedettségé-
hez és az emberi élet minôségének javulásához.

Nem csak középtávú és hosszú távú stratégiai cél-
jainkat gondoltuk újra, de a teljes stratégiai tervezési 
szemléletünket átalakítottuk annak érdekében, hogy 
egy hazai és nemzetközi szinten egyaránt példaértékû 
stratégiaorientált szervezetet hozzunk létre, mely pro-
jektorientált, illetve tanuló-típusú szemlélettel bír és ez-
zel nem csak a külsô kihívásokra ad megfelelô választ, 
de saját jövôképe elérését is belátható közelségbe 
hozza. 

A munka 2010-ben is hatalmas iramban folytatódik, 
miközben egy újabb nagy kihívásra, adjuk meg nap, 
mint nap a választ: bebizonyítjuk, hogy tudunk élni ha-
ladó szellemû átalakulásunk, új szemléletû szerveztünk 
adta lehetôségeinkkel!

Viszkei György
„Ami elkerülhetetlen, annak az 
élére kell állni.” 

Jelenlegi fôállású tevékenysé-
gem sok hasonlóságot mutat a 
GS1 mûködésével. A hulladék-
gazdálkodásban is hosszú tá-
von térülnek meg a befekteté-
sek, ami távlatos és komplex 
közelítési módot igényel. 

Hála az Alapító Atyák böl-
csességének és a kialakított 

azonosító rendszer rugalmasságának, a GS1 általában 
– és ezen belül a GS1 Magyarország is – biztos és 
szilárd alapokra építhet.

Magyar Béla 
„Életem versenyfutás az idôvel 
és a céljaim megvalósításával.  
Az ‚út vége’ elôtt ki akarom 
mondani: megérte!”

Amit csinálok, számomra 
nem munka, hanem a magam 
elé állított kihívások megvalósítá-
sa, ahol a mércét rohanó vilá-
gunk jelöli ki!

Az élet különleges ajándéká-
nak tartom, hogy ifjú mérnök-

ként diplomamunkámat 26 évvel ezelôtt  az EAN rend-
szer magyarországi bevezetésérôl írtam, és azóta is 
aktívan közremûködhetek az immár 25 éves szervezet 
hazai stabilizációjában, a növekedési pálya kialakításá-
ban és a globálissá növekedett nemzetközi közösség-
hez történô integrációjában.

Dr. Debreczeny István 
„Szeretem az értelmes kihívá-
sokat, szeretek dolgozni, szere-
tem a családomat, barátaimat, 
és a szélsôségektôl mentes, 
tisztességes, becsületes embe-
reket, akikkel együtt maradan-
dót lehet alkotni.”

A rohamosan fejlôdô, táguló 
informatika és kommunikáció 
korszakában nagyszerû dolog 
egy olyan csapat egyik alapí-

tó tagjának lenni, mely kreativitására, magas szakmai 
színvonalára, növekvô nemzetközi elismertségére épít-
ve speciális nemzetközi szabványaival érdemben segíti 
gazdasági életünk szereplôinek beilleszkedését  glo-
balizálódó világunkba.
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Interjú Gönci Beátával, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
ügyfélkapcsolati és kommunikációs vezetôjével

Az ÖKO-Pannon a legnagyobb múlt-
ra visszatekintô hasznosítást koordi-
náló szervezet Magyarországon, pon-
tosan mi a koordináló tevékenység 
lényege?

Mûködésünk alapját a gyártói felelôsség 
követelménye adja, amelynek értelmében 
a gyártó a csomagolás életútjának meg-
tervezéséért is felelôsséggel tartozik.  
A magyar piacon meghatározó csomagolás 
kibocsátó és töltô vállalatok által alapított 
ÖKO-Pannon feladata a csomagolásra vonatkozó 
hasznosítási arányok teljesítése egy olyan modell 
segítségével, amely hosszú távon kiszámítható, gaz-
daságos és hatékony a cégek számára, ugyanakkor 
környezeti szempontból is fenntartható megoldást 
jelent. A kibocsátóktól átvállalt csomagolás-mennyiség 
megfelelô arányú visszagyûjtését és hasznosítását az 
ÖKO-Pannon  megbízható hasznosítási háttéripar se-
gítségével képes évrôl-évre megoldani. A koordináló 
tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektetünk a la-
kossági szelektív hulladékgyûjtés megerôsítésére, prog-
ramunkban a jövôben is kiemelt helyet kap a gyermek-
oktatás és a lakosság rendszeres tájékoztatása.

Az elmúlt hét évben rendre teljesítették a cso-
magolási hulladékok hasznosítására vonatkozó 
növekvô követelményeket, hogyan alakulnak a 
közeljövô tervei?

Fennállásunk óta a legnehezebb évet zártuk 2009-
ben: a gazdasági válság a kibocsátó partnereinket 
és hulladékpiacot sem kímélte. A fogyasztás csök-
kenésének köszönhetôen kevesebb pénzbôl kellett 

finanszírozni a hasznosítást, ami komoly
erôfeszítést követelt az ÖKO-Pannontól. 
Üdvözlendô azonban, hogy a lakossági 
begyûjtés fejlôdési lendülete nem esett 
vissza, sôt a gazdaság megtorpanása 
ellenére valamelyest növekedni tudott.  
A másodnyersanyagok piaci árszintje mos-
tanra normalizálódott, de egyes anyagfajták 
esetén így is többlet energiát kell mozgósítani 
ahhoz, hogy az elôírt célkitûzéseket elérjük. 
A 2012-es céldátum már nagyon közeli, és 
pl. az üveg esetében még meglehetôsen 

le vagyunk maradva a 60 százalékos elvárt szinttôl.  
A következô két évben mindent megteszünk azért, hogy 
a lakosság a korábbiaknál is aktívabban vegyen részt 
a gyûjtésben, és a papír, valamint a mûanyag mellett 
az alumíniumra és az üvegre is koncentráljon. Ennek 
érdekében már több kezdeményezést indítottunk is: 
az Üvegfutár programmal pl. a vendéglátóipari gyûjtést 
kívánjuk megkönnyíteni, a Re-üveg pályázattal pedig 
a szélesebb közönség figyelmét szerettük volna a
témára fókuszálni.

Csomagolás kibocsátóként nem könnyû eliga-
zodni a hasznosítási kötelezettséggel és a ter-
mékdíj-bevallással járó feladatok között. Milyen 
szolgáltatásokkal kívánják segíteni ügyfeleik 
munkáját?

A termékdíjas szabályzás gyakori változása szerzô-
déses partnereinket rendszeresen próbára teszi, és 
minket is folyamatos fejlôdésre késztet. Igyekszünk 
nemcsak alkalmazkodni, de a partnereink érdekeit 
képviselve aktívan hozzá is járulni a jogszabályi kör-
nyezet egyszerûbbé és kiszámíthatóbbá tételéhez.  
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A jogszabályok közötti eligazodást folyamatos konzul-
tációkkal, szakmai egyeztetésekkel és tanácsadással 
segítjük, jelentési rendszerünket pedig a legmodernebb 
technológia alkalmazásával fejlesztjük. A tavalyi évtôl 
kezdve már online ügyfélnyilvántartó programunk segít-
ségével kezeljük a jelentéseket, partnereink egy webes 
felületen készíthetik el bevallásaikat. Ez egyrészt meg-
könnyíti és gyorsítja az információáramlást, másrészt 
egyszerûsíti a kimutatások, elemzések készítését. Idén 
a termékdíjas rendelet módosításának köszönhetôen 
a legkisebb kibocsátók életét könnyíthettük meg egy 
gyors és átlátható, speciális online jelentési felület 
létrehozásával.

Miért tartja fontosnak a CSAOSZ tagságot?

A CSAOSZ szakmai érdekvédô szervezetként két év-
tizede következetesen képviseli a csomagolóipar ér-
dekeit, a legnagyobb csomagolóanyag és -eszköz 
gyártóktól a csomagolókon át egészen csomagolás 
hasznosítókig. A hasznosítás koordinálás gondolatának 
megszületése is a CSAOSZ-hoz köthetô, az ÖKO-
Pannont a CSAOSZ tagvállalatai alapították 1996-
ban. Számunkra fontos, hogy a felelôs gyártók egy 
kiszámítható gazdasági környezetben, ésszerû ráfor-
dítások mellett tehessenek eleget a hasznosítással 
kapcsolatos kötelezettségeiknek, ugyanakkor felismer-
jék a környezeti felelôsségük súlyát és törekedjenek 
a környezetet minél kisebb mértékben terhelô tech-
nológiai és szervezési megoldások alkalmazására. Ezt 
a szemléletet a CSAOSZ messzemenôkig képviseli.

Az ÖKO-Pannon egyik legrégebbi munkatársa, 
milyen személyes célkitûzései vannak?

Az ÖKO-Pannon alapítása után két évvel csatlakoztam 
a szervezethez, és azóta volt alkalmam megismerni 
a jogszabályalkotók motivációit, a legnagyobb kibo-
csátókat mozgató érdekeket, a problémáikat, a nem-

zetközi tapasztalatokat, valamint a hasznosítói ipar 
mûködését. Mondhatom, hogy komplex képet kap-
tam errôl a szakmáról, és folyamatosan figyelem,
keresem azokat a lehetôségeket, megoldásokat, 
amelyek az ÖKO-Pannon szolgáltatásait javíthatják, 
a partnerek feladatát, terheit pedig enyhíthetik. Külön 
öröm számomra, hogy az ügyfélkapcsolatok mellett 
a szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos lakossági 
kommunikációs területre is széles rálátásom van, és 
a nehézségek mellett látom, tapasztalom a munkánk 
eredményét is.

Tudta-e, hogy:

27 PET palack anyaga szükséges egy pulóver 
elôállításához?

670 alumínium üdítôsdoboz anyagából akár egy 
kerékpár is készülhet? 

19 000 konzerves doboz anyaga szükséges egy 
autó elôállításához?
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A Paqart Design Kft.: csomagolások grafikai
és formatervezése, projektmenedzsment

Mi a vállalkozás fô tevékenységi köre, 
üzleti-értékesítési filozófiája?

Fôbb tevékenységeink: grafikai tervezés, formaterve- 
zés, csomagolástervezés. A Paqart Design Stúdiót  
1991-ben alapítottuk. Az alapítók között voltak terve- 
zômûvészek és számítástechnikával foglalkozó szak- 
emberek egyaránt. Tervezôirodánk szolgáltatásaival  
korszerû megoldásokat kínál a grafikai tervezés, for- 
matervezés és a csomagolástervezés területén. Szak-
értelmünk kiterjed termékfejlesztési tanácsadásra, va- 
lamint a teljes grafikai és csomagolásfejlesztési folya- 
mat menedzselésére is. Amiért megbízóink minket 
választanak: az évtizedes tapasztalat, a gyártástech-
nológia, a piac alapos ismerete és a marketing-köz-
pontú gondolkodás. Komplex feladatokra is vállalko-

zunk, a projektekben résztvevô szereplôk munkáját 
összefogjuk, koordináljuk, megbízóink képviseletében 
projekt-menedzsmentet végzünk. Számos ügyfelünket 
már családtagként kezeljük, együtt nôttünk, osztoz-
tunk egymás sikereiben.

A vevôk elégedettségének érdekében 
milyen intézkedéseket tesznek?

Leginkább a személyes, korrekt, emberi és szak-
mai kapcsolatok kiépítésére törekszünk a munkánk 
során. A vállalkozási munkát az ISO 9001 követel-
ményeinek megfelelô ellenôrzés mellett végezzük.  
A kor kihívásainak megfelelôen megújított honlapunk 
nyújt segítséget vevôinknek a munkánk minôségét ille-
tôen és megtalálhatóak a megrendelôi referenciák is. 
Szakmai folyóiratokban idôrôl idôre jelennek meg ró-
lunk híradások.

A jelenlegi és a várható piaci helyzet 
megítélése?

Ebben az évben megújítottuk a gépparkunkat, szoft-
ver frissítés is történt, ezek arra a tavalyi, eredményes 
gazdálkodásra alapulva történhettek meg, amelyet a 
megújított stratégiánk eredményeként könyvelhettünk 
el, nagyobb intezitással dolgoztunk és több lábra áll-
tunk, a mûvészeti szolgáltatás mellett felerôsítettük a 
grafikus-operátori szolgáltatásainkat is, amelyre nagy a
külföldi kereslet. A hazai piac megerôsödését nagyon 
várjuk, hiszen a mi legfôbb megrendelôink a hazai élel-
miszeripar, gyógyszeripar és kozmetikai ipar területérôl 
verbuválódnak.

Nagy Alexandra
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Miért tartja fontosnak a CSAOSZ tagságát?

A CSAOSZ tagság számomra egy közösséghez tar-
tozást, tudásbázist és sok jó barát szeretetét jelenti.

Évek hosszú során kaptam meg tôlük azt a bizal-
mat és szakmai elismerést amelyek erôt adtak ahhoz 
a „küzdelemhez” amit egy mûvész számára a vállalko-
zás – mint létforma jelent.

Eddigi szakmai pályafutása, tervei?

Önálló tervezôi idôszakom után, 1991 óta a Paqart 
Design Stúdió alapítójaként a csomagolástervezésben 
korszerû tervezési technikák és elméletek hazai hono-
sításával foglalkozom.

A Paqart Design Stúdió azt a csapatmunkát tette 
lehetôvé számomra, amelyben azóta hiszek, amióta 
Dublinban töltött éveim alatt ebbe belekóstoltam.

Tudásomat és ismereteimet szeretem megosztani a 
Stúdió tagjaival és a diákjaimmal.

1991-ben az OMFB pályázatán (1991–1994) elnyert 
támogatás alapozta meg a Stúdió számára az újszerû, 
számítógépes tervezési technika hazai elindítását, és 
lehetôvé tette ennek a kultúrának elterjesztését.

Sikerült nemzetközileg is korszerûnek számító cso-
magolástervezési informatikai környezetet kialakítani. 

Munkásságomat nemzetközi elismerésekkel is jutal-
mazták. Eurostar díj 1987, 1989, Worldstar díj 1988 
New York, 1990 San Francisco, Nívódíj 1980, 1989, 
Ferenczy Noémi díj 1993 (állami elismerés).

Mûvészeti vezetôként kiváló szakemberekkel együtt 
dolgozva készítünk számos csomagolásgrafikai tervet.
A terveket a nyomdai követelmények megismerése 
után kezdjük készíteni és gondoskodunk arról, hogy a 
kivitelezés számára szakmailag a lehetô legjobb minô-
ségben adjuk át azokat.

Ehhez a munkához az elmúlt évek során nagyon szi-
gorú belsô folyamatszervezést és ellenôrzési rendszert 
dolgoztunk ki.

Az általam vezetett vállalkozás többszáz hazai élel-
miszer-, gyógyszeripari és háztartás-vegyipari termé-
ket elôállító és forgalmazó vállalkozás csomagolóanya-

gainak grafikai és formai tervezését végezte el, szo-
rosan együttmûködve a hazai csomagolóanyag-gyár-
tókkal, nyomdákkal, csomagolástechnológusokkal.

Célom a mûvészeti szolgáltatás és a kivitelezés le-
hetôségei között lévô szakmai átjárás minôségének 
javítása, szakmai párbeszéd megerôsítése és a magas 
színvonalú hazai produktumok létrehozása.

Mindezen tapasztalatokat szeretném az utánam 
jövô mûvész tervezô generációnak útravalóként átad-
ni, ehhez azzal járulok még hozzá, hogy hosszú évek 
óta tanítom a csomagolástervezést a Moholy-Nagy 
Mûvészeti Egyetemen, valamint a VISART Akadémián 
(Ecole D’Art Maryse Eloy, Paris hazai partner intézete).
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A Pannunion Csoport és az Almand Kft.

A Pannunion csoport fô tevékenysége a mûanyag 
csomagolóeszköz-gyártás. A csoport névadó és irá-
nyító társasága a Pannunion Nyrt. Két magyaror-
szági és három közép-európai (romániai, ukrajnai és 
szerbiai) termelô leányvállalat tartozik a társasághoz, 
amely szombathelyi üzemével a hazai gyártás leg-
nagyobb üzleti egysége.

A Pannunion Csoport tevékenysége három fô 
üzleti területre, tevékenységre fókuszál:
•    hôformázott merevfalú csomagolóeszközök: Pannu-

nion, Unical, IAP, Unionplast,
•    fóliák (kalanderezési eljárás): Pannunion, Unical (PET 

fólia), IAP, Unionplast (PVC, PP, PS, kombinált fóliák)  
•    fúvási technológiával készült csomagolóeszközök: 

Pannon-Effekt, Almand.

A hôformázott csomagolóanyagok mindhárom fô 
piaci szegmense az élelmiszeriparban található: 
•    margarin csomagolások: különféle margarinos dobo-

zok és fedelek,
•    tejipari csomagolások: tejtermékek (kefir, tejföl, jog-

hurt, túró stb.) tárolására szolgáló dobozok, a ré-
gióban mûködô tejipari társaságok számára,

•    catering, jégkrém csomagolások: jégkrémes, cate-
ring dobozok és fedelek.

A Pannunion Csoport termékeinek fô piaca Közép- 
és Kelet-Európa (többek között Dél-Németország, 
Ausztria, Magyarország, Horvátország, Szlovákia,  

Románia, Bulgária, Szerbia, Görögország), mintegy 
120 millió lakossal. 

Míg a fejlettebb EU államok piacai stabilitást biz-
tosítanak, különösen nagy növekedési potenciállal 
rendelkezik Románia, Bulgária mintegy 30 milliós pia-
ca, valamint távlatilag Ukrajna és Albánia is. 

Mivel a társaság vevôi döntôen fogyasztási cikkek 
gyártói, a Pannunion Csoport tagjai  beszállítóként ré-
szesedhetnek a tágabb értelemben vett kelet-európai 
régió várhatóan tartós és a nyugat-európai ütemet fe-
lülmúló fogyasztásbôvülésébôl.

 
A Pannunion Csoport stratégiai célkitûzése, 

hogy a kelet-közép-európai régió vezetô mûanyag-
ipari csomagolóeszköz beszállítója legyen. A Magyar-
országon kialakított vevôkör földrajzi terjeszkedése 
révén, ezeket követve alakította ki külföldön mûködô 
vállalkozásait. Megfelelô piaci körülmények között a 
külföldi terjeszkedés folytatódik.
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A Pannunion Csoport és az Almand Kft.

Az Almand Mûanyagipari Kft. 1987-ben alakult 
igényes mûanyag csomagolóeszközök gyártására. 
Jelenleg 10-5000 ml közötti térfogatban kínál csoma-
golóeszközöket a kozmetikai ipar, az élelmiszeripar, a 
háztartás-vegyipar, a gyógyszeripar és az autóápolás 
piacára, LDPE, HDPE, PP, PET, PETG alapanyagokból. 
A vállalatnál extrúziós fúvással, fröccs nyújtvafúvással, 
illetve PET elôformából fúvással gyártanak flakonokat,
kannákat. 
A cég filozófiája, hogy a nagy sorozatokat igénylô mul-
tinacionális vállalatok mellett a kisebb mennyiségeket 
kérô vevôk igényeit is kielégítse, akár azonnali, raktár-
ról történô kiszolgálással, természetesen mindenkor 
megfelelô minôségben.

A megcélzott fôbb piaci szegmensek:
•    élelmiszeripar: tej, tejtermékek PET flakonos cso-

magolása (segítve a hazai tejtermelôk piaci meg-
jelenését); mustár, majonéz, ketchup PP flakonos
csomagolása (megteremtve ezzel a melegen töltés 
lehetôségét),

•    gyógyszeripar: HDPE és PET flakonok tabletták, kap-
szulák, illetve folyékony termékek csomagolásához 
(kiemelt terület a gyógyszertárak ellátása, illetve a 
táplálék-kiegészítôk csomagolása).

•    háztartás-vegyipar, autóápolási cikkek: kis tömegû, 
de funkcionálisan megfelelô flakonok, kannák aján-
lása (a környezetvédelmi megfelelôség alapján)

Az Almand Kft. gyakorlatilag a megalakulás óta a 
CSAOSZ tagja és rajta keresztül nagyon jó kapcsolatot 
alakított ki a csomagolóipar képviselôivel, megbízható 
információkat, segítséget kapva fejlesztési céljai kitû-
zésében és megvalósításában. Ez jelenik meg abban 
is, hogy az új fejlesztéseknél a  környezetvédelmi meg-
felelôség (minimális tömeg, környezetbarát alapanyag, 
maximális felhasználhatóság) áll a középpontban. 

A Pannunion Csoport és ezen belül az Almand 
Kft. törekvése, hogy magas színvonalú technológia 
alkalmazásával, innovatív megoldások kínálatával szol-
gálja ki a piaci igényeket. A folyamatos fejlesztések és 
az évtizedek alatt összegyûjtött tapasztalat, know-how 
biztosítja azt, hogy partnerei sikeréhez a Pannunion 
Csoport hozzájárulhasson.
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A Reményi Csomagolástechnika Kft 1991-ben ala-
kult családi vállalkozásként. A cég a tudatos fejlesztési 
politikának köszönhetôen, az évek során meghatáro-
zó szerephez jutott a csomagolástechnika gyûjtô- és 
szállítási csomagolási anyagainak és -gépeinek elter-
jesztésében, vagy pl. az akciós, promóciós csomago-
lásokhoz szükséges feltételek megteremtésében.

Fô tevékenységi körünk olyan csomagológépek, 
csomagolóanyagok forgalmazása, amelyek felhaszná-
lásával vevôink elsôsorban anyagtakarékos, környezet-
kímélô technológiákat tudnak megvalósítani, valamint 
az ezt kiegészítô csomagolástervezés, bércsomagolás 
és szerviz szolgáltatás. A cég 2003-ban légpárnásfólia 
gyártó és konfekcionáló üzemet hozott létre, amelyet 
folyamatos fejlesztéssel export termékek elôállítására 
és új területen, az építôanyag iparban alkalmazható 
ún. hôvisszaverô légpárnás fóliák gyártására is alkal-
massá tett.

Fôbb termékek és felhasználási területek:

•    nyújthatófóliás egységrakomány-rögzítés anyagai, 
gépei,

•    pántolás anyagai, gépei az acélszalagoktól a PP és 
PET szalagokig,

•  zsugorfóliázás anyagai, gépei,
•  légpárnás- és habfóliák,
•  tasakok, zsákok,
•  hegesztô- és tûzôgépek,
•  ragasztószalagok és gépek,
•  csomagolópapírok, mûanyag fóliák,
•  térkitöltôanyagok, mozgásmentesítô anyagok, 
•    dobozok, légpárnás-, és hullámpapírbélésû boríté-

kok,
•    csomagolási segédanyagok, (okmánytáskák, élvé-

dôk stb.), kisgépek.

Beszerzési stratégiánkat a hosszú távú, tartós kap-
csolatokra épített, élenjáró cégekkel kialakított együtt-
mûködésre alapoztuk. 

Cégünk filozófiája, hogy a termékek forgalmazását,
a felhasználásukat segítô szakmai ismeretek átadá-
sával, szerviz szolgáltatással, a Vevô igényei szerinti 
legjobb minôség biztosításával végezzük.

Ez az üzletpolitika az állandó jó minôséget és a kiszá-
míthatóságot jelenti partnereink számára.

Az elmúlt évek alatt megteremtett infrastruktúra 
– raktárak, kiskereskedelmi üzletek négy városban, 
korszerû csomagolóanyag-gyártó üzem, gépkocsi 
flotta, integrált számítógépes vállalatirányítási rend-
szer, ISO 9001:2008 szabvány szerint tanúsított minô-
ségirányítási, ISO 14001-2004 szabvány szerinti kör-
nyezetközpontú irányítási rendszer – valamint a folya-
matos képzéssel kialakított szakembergárda biztosítja 
Ügyfeleink igényeinek a lehetô legjobb kiszolgálását. 
Az elmúlt évben nyitottunk az internetes kereskedelem 
felé is, amelyet nemcsak magánszemélyek, hanem 
cégek is igénybe vesznek.

A 2008. évig töretlen árbevétel növekedést a válság 
az elmúlt évben elôször csökkentette, de szoros költ-
séggazdálkodással, új export piac felkutatásával sike-
rült minimalizálni a visszaesést. Elsôsorban az autó, az 
elektronika és a gépipari cégek vásárlásai csökkentek, 
valamint elmaradtak a gépvásárlások. 

Az elmúlt 1–1,5 év tanúsága, hogy az eddig tervez-
hetô kapacitás kihasználást felváltotta egy hektikus pi-
aci igény, továbbá a beszállítók a korábbinál nagyobb 
átfutási idôvel vállalkoznak, ami szintén növeli a bi-
zonytalanságot.

A csomagolástechnika az elmúlt 40 évben véle-
ményünk szerint lépést tartott más iparágak által tá-
masztott igényekkel, sôt a termékértékesítésben ma 
már megkerülhetetlen értéknövelô funkciója van.

Véleményünk szerint az igények változásával csak 
a kreatív, innovatív cégek tudnak majd lépést tarta-
ni. Ebben a versenyfutásban a Reményi Csomago-
lástechnika Kft. sem akar lemaradni, ezért cégünk 
közvetlen idôszakra vonatkozó tervei között szerepel 
többek között a légpárnásfólia gyártás, feldolgozás 
folyamatos fejlesztése, valamint egy a mai kornak 
megfelelô színvonalú telephely kialakítása korszerû 
raktárral, oktató- és bemutatóteremmel.

Ezek a fejlesztések is hozzájárulhatnak bel- és 
külföldi Vevôink igényeinek jobb, gyorsabb kiszolgá-
lásához, a hazai csomagolóipar teljesítményének nö-
veléséhez.

REMÉNYI®

CSOMAGOLÁSTECHNIKA
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A Reményi Csomagolástechnika Kft.

Nyújtható fóliás egységrakomány-rögzítô gépek
Zsugorfóliázó gépek

CSOMAGOLÓGÉPEK széles választékban:
Pántológépek acél és mûanyag szalaghoz

Tûzôgépek
Hegesztôgépek

CSOMAGOLÓANYAG széles választékban:
Nyújtható- és zsugorfóliák

Pántszalagok, élvédôk
Dobozok
Habfóliák

Tapadószalagok és felhordókészülékek
Okmánytáskák, PE tasakok

Saját gyártású LÉGPÁRNÁS FÓLIA széles választékban

Vásároljon WEBÁRUHÁZunkon keresztül is

Csomagológép SZAKSZERVIZ
E-mail: service@remenyi.hu; +36 20 570 74 83; +36 20 458 55 38

Szaküzleteink az ország 4 pontján:
Budapest, Gyôr, Miskolc, Szeged

Központi elérhetôségek:
Tel.: 06/1 323 08 31, e-mail: bolt@remenyi.hu

Tel.: 06/1 459 50 80, e-mail: ajanlat@remenyi.hu
www.remenyi.hu

REMÉNYI®

CSOMAGOLÁSTECHNIKA
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Az STI Petôfi Nyomda Kft.

A vállalat fô tevékenységi köre, törekvései

Az STI Petôfi Nyomda Kft. a német tulajdonban 
lévô STI-csoport tagjaként, nyomtatott és hajtogatott 
karton-, illetve hullámpapírlemez dobozokat, valamint 
tekercses tapadó címkéket gyárt Kecskeméten.

Sikeres családi vállalkozásként európai vevôinket 
egyedi megoldásokkal és újdonságokkal szeretnénk 
inspirálni. Azt szeretnénk, ha vevôink versenytársainkkal 
szemben az iparág legjobbjaként tekintenének ránk. 
Cégfilozófiánk elemi részét képezi a természeti kincsek
védelme és a társadalmi problémákra való odafigyelés. 
Az STI-hálózat célja nemzetközi pozíciót elfoglalni az 
iparágban, ugyanakkor a helyi szükségletekre és stan-
dardokra való összpontosítás. 

A vevôk elégedettségének érdekében 
tett intézkedések

Minôség:
ü   IMS – Integrated Management System (minôség, 

higiénia, fenntarthatóság, biztonság).
ü    Átlátható és szabványosított fejlesztés illetve elsô 

osztályú termékminôséggel biztosított termelési fo-
lyamatok.

Higiénia:
ü    A HACCP / ISO 22000 szerinti higiéniai szabványok 

teljesítése

Környezetvédelem:
ü  A természeti értékek tiszteletben tartása
ü  ISO 14000 tanúsítvány

Termékfejlesztés:
ü  3D termékprezentáció
ü  Mintadoboz készítés
ü  Szaktanácsadás

Marketing és kommunikáció:
ü  Vevôelégedettség felmérés évente
ü  Partnertalálkozók szervezése
ü  Információs kiadványok összeállítása
ü  Kreatív DM-kampányok kivitelezése

A jelenlegi és a várható piaci helyzet 
megítélése

Az elmúlt év, a válság éve volt, mindenütt errôl beszélnek. 
Minket is keményen érintett, de büszkék vagyunk rá, 
hogy megoldást találtunk a gondok áthidalására. 

Új piacokra léptünk, és a termékszerkezetet át- 
alakítottuk. Mindezek eredményeképpen minimális for-
galomnövekedéssel zárunk 2009-ben, s ami nagyon 
fontos, végig mûködtünk, folyamatos munkarendben, 
változatlan létszámmal. 

Hajtogatott kartondoboz

Mikrohullámdoboz

Öntapadó címke

Gyógyszer

Higiénia

Élelemiszer

Non-food

Fényforrás

Elektronika
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Az STI-csoport dinamikus fej-
lôdését pedig mi sem bizonyít-
hatná jobban, mint a kolozsvári 
nyomda megnyitása, illetve a 

Gillingham-i displaygyár felvásárlása az Egyesült Király-
ságban.

Legújabb fejlesztések, tervek

Több mint 100 saját tervezô dolgozik vállalatunkon 
belül világszerte, akik a „gondolkodj globálisan, cse-
lekedj lokálisan” alapelvet követik. A fejlesztéseket és a 
fejlesztési folyamatokat saját forrásból valósítjuk meg. 
A „gondolkozz teletankolva” szlogennel egyetértenek 
tervezôink, megrendelôink és partnereink – akiknek 
mottója a „bajnokok által vezérelve”. A piacra jutási 
idô lecsökkentése egyidejûleg történik a termék- illetve 
csomagolásfejlesztéssel, ahogyan az online munka-
megosztás (STI eXchange) is.

Miért fontos a CSAOSZ tagság?

Fontosnak tartjuk a CSAOSZ által közölt iparági 
információkat, hogy rendszeresen és idôben érte-
süljünk a csomagolóipart érintô hírekrôl, trendekrôl, 
aktualitásokról. 

Emellett rendszeresen részt veszünk a CSAOSZ 
által meghirdetett HUNGAROPACK Csomagolási Ver-
senyen, ahol érdemleges visszajelzéseket kapunk 
az iparágban dolgozó szakértôktôl termékeink minô-
ségével kapcsolatban. Természetesen a szakmai ver-
senyen való részvételünknek igen jelentôs PR értéke 
is van, számos szaklapban megjelenünk díjnyertes 
címkéinkkel, dobozainkkal illetve ezek a termékek 
automatikusan belépési lehetôséget nyernek a World-
star versenyre.

HUNGAROPACK
2009

Az STI Petôfi Nyomda Kft.

WORLD
PACKAGING

ORGANISATION
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Tetra Pak-CSAOSZ: 20 éve együtt ôrizzük, ami jó

Környezetvédelem: tegnap még kihí-
vás, ma már felelôsség

A Tetra Pak magyarországi mûködésének kezdetét 
és a CSAOSZ létrejöttét mindössze egy év választja 
el egymástól, a világ vezetô élelmiszer-feldolgozóipari 
rendszer- és csomagolóanyag-gyártó vállalata, a svéd 
Tetra Pak Csoport ugyanis 1989-ben alapított Magyar-
országon leányvállalatot. A Tetra Pak Hungária Zrt. szá-
mára ezért tehát természetes volt, hogy iparági érdek-
képviseletét, alapító tagként, az 1990-ben megalakult 
CSAOSZ-ra bízza.

Az elmúlt két évtized és Európai Uniós tagságunk, a 
csomagolóanyag-gyártás szabályozása tekintetében is 
jelentôs változásokat eredményezett Magyarországon, 
amelyeknek a CSAOSZ céljaival és a vonatkozó jog-
szabályi elôírásokkal összhangban, a Tetra Pak folya-
matos innovációval és csomagolóanyagai környezeti 
hatásának minimálásával igyekszik megfelelni.

A Tetra Pak egészében szemléli a környezeti ha-
tásokat, ami jóval többet jelent, mint csak a hulla-
dékokkal való törôdés. Habár a csomagolások 
környezetterhelésével foglalkozó jog-
szabályok fôleg a termékciklus végére 
összpontosítanak, a Tetra Pak 
azt vallja, hogy a káros környe-
zeti hatások kialakulását a termék 
élettartamának minden szakaszában 
meg kell elôzni.

A Tetra Pak által alkalmazott életciklus szemlélettel 
cégünk folyamatosan javítja környezetvédelmi teljesít-
ményét. A gyakorlatban ez az alábbiakat jelenti: 
•   nyersanyagként döntô részben megújuló erôforráso-

kat használunk,
•   az erôforrások felhasználását minimáljuk, a termé-

kek teljesítményét optimalizáljuk,
•   tevékenységünk során minimáljuk a károsanyagok 

és gázok – különösen a CO
2
 – kibocsátását,

•   csökkentjük a szállítás okozta környezetterhelést,
•   ügyfeleinknek a legmodernebb berendezéseket biz-

tosítjuk,
•   újrahasznosítunk, hogy enyhítsük a klímaváltozást, 

csökkentsük a hulladékok mennyiségét és megóv-
juk erôforrásainkat.

Mivel legfontosabb nyersanyaguk, a papír 75%-ban 
fából készül, amely természetes és megújuló erôforrás, 
gazdálkodással újból termeszthetô vagy elôállítható.  
A Tetra Pak által felhasznált összes európai nyersanyag 
származása visszavezethetô egészen az erdôig. Az er-
dôtelepítés és fenntartás a nyersanyagigény kielégítése 
mellett pozitív környezeti hatásokkal is jár, hiszen hely-
reállíthatja a légkör egyensúlyát. 

Vállalatunk életciklus-elemzései szerint a kar-
tonból készült élelmiszer csomagolás környezet-

re gyakorolt hatása kicsi, ezért a Német 
Környezetvédelmi Hivatal által 2000-

ben elvégzett analízis alapján, a német 
csomagolási törvény értelmében az 

italoskarton csomagolás környezeti-
leg elônyös minôsítést kapott.
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Tetra Pak-CSAOSZ: 20 éve együtt ôrizzük, ami jó

A budaörsi Tetra Pak gyárban jelenleg hat különbözô 
méretû italoskartont gyártunk tíz különbözô kivitelben. 
Praktikus és környezetbarát csomagolásainkat több 
termékkategória – pl. tej, tejtermékek, gyümölcslevek, 
bor, paradicsomlé, sajtok, jégkrémek, egyéb italok és 
készételek – gyártói számára kínáljuk teljeskörû élelmi-
szer-feldolgozási megoldásokkal együtt. Csomagolási 
rendszereink két alkalmazási csoport, a hûtést igénylô 
és a hûtést nem igénylô, UHT termékek csomagolását 
biztosítják.

A közép-európai térség legnagyobb gyárának 
számító budaörsi Tetra Pak üzem nemzetközi össze-
hasonlításban is az egyik leghatékonyabb egység.  
A budaörsi gyártóüzem termékeinek 8 százaléka ke-
rül Magyarországra, a többi a régió ellátását szolgál-
ja. A termékek 92 százalékát exportálják 28 ország-
ba, elsôsorban a közép- és kelet-európai piacokra.  
Az itt gyártott csomagolóanyagok legnagyobb felvevôi 
cseh, lengyel, német, szlovák és osztrák partnerek, 
de Japántól Dél-Afrikáig és Szudántól Chiléig a világ 
minden részére szállítják az itt gyártott dobozokat.

A Tetra Pak számokban

A Tetra Pak Hungária Zrt. 1996 óta tagja a CSAOSZ 
meghatározó vállalatai által alapított ÖKO-Pannon 
Nonprofit Kft.-nek és a kezdetektôl fogva aktívan
támogatja a társított csomagolóanyagok szelektív 
gyûjtését és újrahasznosítását. Koordináló szerveze-
ti tagsága mellett, a Tetra Pak Hungária Zrt. alapítója 
volt a kifejezetten az italoskarton csomagolás szelektív 
gyûjtését és újrahasznosítását népszerûsíteni hivatott 
Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülésnek (IKSZ) is. 

A Tetra Pak Hungária Zrt. és e koordinációs szerve-
zet, valamint tagvállalataik munkájának eredménye-
ként Magyarországon napjainkban 100 italoskarton 
dobozból 14 darab kerül visszagyûjtésre és újrahasz-
nosításra. Célunk az, hogy partnereinkkel és a meg-
határozó italoskarton csomagolóanyag-gyártókkal ösz-
szefogva, 2012-re 20%-ra növeljük a visszagyûjtési és 
hasznosítási arányt.

2009 - Tetra Pak Csoport

• 145 milliárd darab italoskarton doboz

• 8,95 milliárd euró árbevétel

•  csomagolóanyagaiban 70,7 milliárd liter 
élelmiszert hoztak forgalomba

• piaci jelenlét 190 országban

•  világszerte 16 oktatóközpont, 
41 szervízcentrum és 11 K+F központ

• 21 000 munkatárs

2009 - Tetra Pak Magyarország

• 2,44 milliárd darab italoskarton doboz

• 7,4 milliárd forint árbevétel

•  termékeinek 92%-a export  
a világ 28 országába

• piaci jelenlét 1989 óta 

•  a Tetra Pak Duna régiójának  
központja

• 248 munkatárs
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A CSAOSZ oktatási programjai

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség felismerve a szakmai alap-, valamint tovább-
képzés iránt megnyilvánuló igényt, 2010-tôl saját 
szervezésében elsôsorban olyan, rövidebb idôtartamú 
tanfolyamokat hirdet azon csomagolással foglalkozó, 
vagy azzal kapcsolatba kerülô munkatársak számá-
ra, akik szakirányú elôképzettséggel nem rendelkez-
nek, de munkájuk magasabb színvonalú ellátásához 
nélkülözhetetlen a szakmai ismeretek rendszerezett for-
mában való megszerzése.

A CSAOSZ együttmûködô partnerekkel, így a Ma-
gyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társa-
sággal, valamint a Magyar Szabványügyi Testülettel 
további, hosszabb lélegzetû, akkreditált tanfolyamokat 
is szervez, elsôsorban az elmélyültebb tudást igénylô 
munkatársak számára.

Mûanyag fóliák a csomagolásban

A tanfolyam egy, a mûanyag csomagolószereket is-
mertetô tanfolyami sorozat elsô része.

A mûanyag csomagolószerek, ezen belül is a  
hajlékony falú (flexibilis) csomagolóanyagok kiemel-
kedô szerepet töltenek be a hazai csomagolószer- 
felhasználásban. A mûanyagok népszerûségének 
oka a sokoldalú alkalmazási lehetôségükben rejlik, a 
különbözô anyagfajták társításával pedig további fel-
használási célra válnak alkalmassá.

A tanfolyam célja áttekintést adni a hajlékony falú 
csomagolóanyagok választékáról, anyagjellemzôirôl, 
alkalmazásuk tendenciájáról, továbbá a biológiailag le-
bomló mûanyagokról.

A tanfolyammal azt kívánjuk elérni, hogy a fel-
használók megismerjék az egyes mûanyagok anyag-

jellemzôit, a megkapott információk pedig nyújtsanak 
segítséget a csomagolandó termék jellemzôinek leg-
jobban megfelelô anyagfajta kiválasztásához és saját 
vevôik minél jobb kiszolgálásához.

A tanfolyam programja: 
– a mûanyagok helye és jelentôsége a csoma-

golóiparban,
– a hajlékony falú csomagolóanyagok típusai, anyag-

jellemzôi, csomagolási szempontból lényeges tulaj-
donságai,

– gyártási, feldolgozási eljárások,
– az anyagmegválasztás szempontjai,
– a biológiailag lebomló mûanyagok áttekintése,
– anyagvizsgálati lehetôségek és azok jelentôsége.

Csomagolások környezetvédelmi 
megfelelôség értékelése

A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek 
való megfelelôsége igazolásának részletes szabályairól 
szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet értelmében ter-
mék csak olyan csomagolásban hozható fogalomba, 
amely rendelkezik környezetvédelmi megfelelôségi érté-
keléssel. E munkát a termék gyártója kell elvégezze, 
de az értékelést a csomagolószerek beszállítóitól ka-
pott igazolások alapján tudja csak elkészíteni.

A tanfolyam programja: 
–  a csomagolások környezetvédelmi szabályozása, 

elôírások, az ezekben egységesen használt fogal-
mak, 

–  a megfelelôség-értékelések elôkészítésének és vég-
rehajtásának lépései, 

Foto: Messe Düsseldorf
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–  az MSZ EN 13428 szabványok szerinti értékelések 
(forrástakarékosság, nehézfém tartalom, veszélyes-
anyag tartalom minimalizálás), 

–  az újrahasználat értékelése az MSZ EN 13429 szab-
vány szerint, 

–  az alapanyagkénti hasznosítás követelményei az 
MSZ EN 13430 szabvány szerint,

–  az energetikai és szerves hasznosíthatóság értéke-
lése az MSZ 13431 és az MSZ 13432 szabványok 
szerint, 

–  a teljes csomagolás megfelelôsége az MSZ EN 13427  
szabvány és magyar szabályozás szerint. 

A tanfolyamot ajánljuk mindazoknak, akik cso-
magolásfejlesztéssel, illetve csomagolóanyagok beszer-
zésével foglalkoznak. Az ismeretek abban fognak 
segítséget adni, hogy pontosan tudják, beszállítóiktól 
milyen adatok bekérésére van szükségük és azokat 
hogyan kezeljék. 

A tanfolyam a csomagolószer-gyártó vállalkozások 
munkatársai számára is fontos, hogy a vevôik által kért 
igazolások megfeleljenek a rendelet elôírásainak.

Ipari és szállítási csomagolási 
ismeretek

Nincs nagyobb veszteség annál mint, amikor a legyár-
tott, kész, csomagolt, a megrendelô által várt termék 
károsodik a tárolási, kezelési, szállítási folyamat során. 
Tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ha az áru sérülése 
csomagolási hiányosságokra vezethetô vissza, mert 
a biztosítótársaságok ilyen esetekben nem térítik meg 
a kárt. Vállalati szinten további veszteségforrás a nem 
pontosan definiált csomagolási feladat többletköltsége
is.

Tanfolyamunk célja az, hogy a termelô vállalatok 
csomagolással kapcsolatba kerülô dolgozóit megis-
mertessük az ipari, illetve a szállítási csomagolásban 
használatos legkorszerûbb csomagolószerekkel és 
csomagolási eljárásokkal, valamint technológiákkal.

A tanfolyammal azt kívánjuk elérni, hogy a részt-
vevôk képesek legyenek a csomagolási feladataik 
pontos felmérésére. Fel kívánjuk készíteni ôket a cso-
magolószerekre, csomagolási szolgáltatásokra vonat-
kozó szakszerû ajánlatkérésre, a beérkezett ajánlatok 
értékelésére, a várható költségek megítélésére és a 
költségcsökkentô lehetôségek elemzésére.

A tanfolyam témakörei:
–  a csomagolás általános fogalmai, a csomagolások-

kal szembeni igénybevételek jellege, a szállítási cso-
magolások vizsgálata,

–  az egységrakomány-képzés és -rögzítés legfon-
tosabb szempontjai, eljárások, anyagok és eszkö-
zök, rakományrögzítés szállítójármûveken,

–  a szállítási csomagolásban használatos csomago-
lóanyagok, -eszközök, csomagolási segédanyagok, 
áruvédelmi jelzések a csomagolásokon, 

–  csomagolásra vonatkozó környezetvédelmi meg-
felelôségi szabályozás,

–  különleges védelmet nyújtó csomagolási megoldá-
sok (korrózió, elektrosztatikus kisülés (ESD), gon-
datlan árukezelés, lopás és hamisítás elleni védelem 
stb.),

–  tengerentúli exportszállítások különleges csomago-
lási és adminisztratív vonatkozásai,

–  hogyan kérjünk és hogyan értékeljünk ajánlatot?  
A specifikáció értelme, jelentôsége, összeállításának
szempontjai (a különbözô anyagok és eszközök 
méretének és minôségének megadási módja, értel-
mezése, a specifikációtól eltérô beszállítói ajánlatok
és javaslatok értékelése).

A tanfolyamot ajánljuk a vállalatok termelési, lo-
gisztikai, szállítási, raktározási, beszerzési és minôség-
irányítási feladataiért felelôs vezetôi és munkatársai, 
továbbá export üzletkötôi részére, akiknek csomago-
lással, csomagolóanyag, -eszköz beszerzéssel, cso-
magolási költségekkel, tervezéssel, külsô csomagolási 
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban már ki-
alakult munkakapcsolatuk van, illetve arra a jövôben 
szükségük lehet. 

Termékdíj ügyintézôi tanfolyam
(akkreditált program)

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezé-
si Társaság, együttmûködve a CSAOSZ, a Deloitte 
Zrt. a GS1 Magyarország Zrt., és a VPOP témában 
jártas munkatársaival, olyan képzési programot állított 
össze, amely versenyképes alternatívát nyújt a piacon 
elérhetô, hosszú és költséges képzések helyett.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos admi-
nisztrációs feladatok ellátását nem kötik végzettséghez 
a jogszabályok, ugyanakkor a szigorú és bonyolult 
szabályozási környezet miatt számos szakmai, jogi és 
pénzügyi ismeretre van szükségük az ügyintézôknek, 
amely ismereteket kizárólag a vonatkozó jogszabályok 
tanulmányozásával nagyon nehéz elsajátítani. 

A tanúsítvánnyal záruló tanfolyamon kizárólag gya-
korlati kérdésekre koncentrálnak a téma legavatottabb 
szakemberei, adótanácsadók, vám- és termékdíj-szak-
értôk, illetve jogászok. 

A képzés célja az, hogy a résztvevôk megfelelôen 
tudják alkalmazni a termékdíj törvénnyel és a kapcso-
lódó jogszabályokkal kapcsolatos ismereteket, tisz-
tában legyenek a környezetvédelmi termékdíjat érintô 
szakmai, áruosztályozási és áruismereti, adózási és 
gazdasági, valamint vám- és jövedéki feladatokkal.

A képzés négy fô részre tagolódik, úgymint:
– adózási és gazdasági feladatok,
– vám és jövedéki alapok,
– áruosztályozás és áruismeret,
– környezetvédelmi termékdíj feladatok.
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Csomagolástechnikai szaktanácsadó 
képzés 
(akkreditált, elôkészületben)

A CSAOSZ szervezésében, az MSZT lebonyo-
lításában 2010 ôszén várhatóan sorra kerülô tan-
folyam célkitûzése a csomagolás funkcióinak bemu-
tatásán keresztül a csomagolástervezés folyamatának, 
lényeges lépcsôinek áttekintése a csomagolástervezô, 
a technológus szemével.

A tanfolyam elsôsorban papír és mûanyag alapú 
csomagolások tervezésére, a felhasználható fôbb cso-
magolóanyagok jellemzôire, alkalmazástechnikai kér-
déseire, feldolgozási technológiájának ismertetésére, 
gyakorlati tapasztalatok, pl. az anyag- és költségta-
karékos, de hatékony megoldások közvetítésére kon-
centrál.

A tervezett program:

–  a csomagolás általános fogalmainak, a csomagolás 
fô funkcióinak, a vele szemben támasztott követel-
mények áttekintése. A fôbb csomagolóanyagok jel-
lemzése (papír, mûanyag, fém, üveg, fa),

–  kész csomagolások vizsgálata (fogyasztói, gyûjtô- 
és szállítási csomagolások esetében). Gyakorlati pél-
dák, esettanulmányok,

–  csomagolások grafikai és formatervezése, ezzel
kapcsolatos megrendelôi ismeretek, együttmûködés 
a tervezô, a terveztetô és a csomagolószer-gyártó 
között,

–  papír alapú csomagolóanyagok, -eszközök és cso-
magolási segédanyagok (csomagolópapír, karton, 
papírlemez, hullámpapírlemez, címkék, karton- és 
hullámpapírlemez dobozok, papírhordók, élvédôk 
stb.),

–  mûanyag alapú csomagolóanyagok, -eszközök, 
csomagolási segédanyagok (hajlékony és merevfalú 
csomagolóanyagok és eszközök, habok, mûanyag 
üreges testek, tubusok, ládák, hordók, rekeszek, 
záróelemek, tapadó- és pántszalagok, párnázó 
anyagok).

–  a csomagolástervezés fôbb szempontjai elsôsorban 
a csomagolástervezô / -technológus szemével 
(fôbb, jellemzôbb anyagfajták, tulajdonságaik, a ki-
választás szempontjai, feldolgozási eljárások, kap-
csolható vizsgálatok célszerûsége, várható eredmé-
nye, az abból levonható következtetések, anyagta-
karékosság lehetôsége),

–  papír és mûanyag csomagolószerek jellemzô nyom-
tatási eljárásai, sajátosságai, megrendelôi oldalról az 
egyes eljárások elônyei, hátrányai, lehetôségek, 

–  csomagolás európai és hazai környezetvédelmi 
szabályozása (csomagolási irányelv, csomagolás és 
hulladék kormányrendelet, csomagolási termékdíjas 
szabályozás),

–    csomagolás környezetvédelmi megfelelôségére vo-
natkozó lényegi követelmények. A megfelelôség ér-
tékelésének módja, gyakorlata.

A tanfolyam elsôsorban a csomagolást megva-
lósító vállalkozások, valamint a csomagolószer-gyártó 
vállalatok, csomagolást vizsgáló intézmények szak-
emberei számára hasznos és ajánlott, akik a tanfolya-
mi ismeretanyagot a munkájuk hatékonyabb elvégzé-
sében hasznosíthatják.

A CSAOSZ a programajánlatát a hallgatói igények-
hez igazítja, így keresi és köszönettel fogadja a tema-
tika bôvítésére, további tanfolyamok szervezésére vo-
natkozó megkereséseket.

A tanfolyamok idejérôl, lebonyolításáról a www.
csaosz.hu honlapon, a „Tanfolyamok” menüpontban 
található részletes információ.
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Kis és közepes méretű raktár-logisztikai igények ideális
megoldása.   

ACSI: innovatív, rugalmas, költséghatékony. 
Eredeti magyar fejlesztés és technológia, amelyet mérnö-
keink két évtizede folyamatosan tökéletesítenek. 

ACSI termékeket 20 éve használnak raktárak, boltok,
depók ezreiben – gyakorlatilag karbantartási költségek
nélkül.  

Testre szabott szolgáltatások:

speciális egyedi berendezések, komplett raktározási és 
logisztikai rendszerek tervezése, kivitelezése, átalakítása

galériás állványrendszerek
gördíthető állványrendszerek
csavarkötési polcos állvány
kapcsolható polcos állványok
abroncstároló állvány
hosszú fesztávolságú állvány
modul válaszfalak és térelválasztó
rendszerek

ACSI Logisztika Zrt.
a logisztika specialistája

ACSI Logisztika Zrt.
1119 Budapest, Hadak útja 11-27.
Tel .: (1) 210-0101, Fax: (1) 333 81 70

e-mail:
gen@acsi.hu, log@acsi.hu
www.acsi.hu

1108 Budapest, Kozma u. 4.
� : 1475 Budapest, Pf. 76.
Tel.: (06-1) 431-6200
  431-6201
Mobil: (06-20) 9278-777
Fax: (06-1) 431-6260

volanpack@volanpack.hu
 www.volanpack.hu
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WORLDSTAR díjat nyert magyar pályázatok 
2007–2009 között

WORLD
PACKAGING

ORGANISATION Nehéz a döntés ... ülésezik a WORLDSTAR zsûri. A képen Sri Lanka, Mexikó és Magyarország képviselôje
To make a decision is hard .. members of WORLDSTAR jury from Sri Lanca, Mexico and Hungary

A Csomagolási Világszövetség (WPO) 1970 óta szer-
vezi meg a WORLDSTAR Csomagolási Világversenyt, 
amelyre az egyes nemzeti tagszervezetek által szerve-
zett csomagolási versenyek díjazottjai pályázhatnak.

Magyarországot e szervezetben a Csomagolási és  
Anyagmozgatási Országos Szövetség képviseli. A cso-
magolási világversenyre pedig a CSAOSZ által szer-
vezett HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
díjazottjai nevezhetnek.

Magyar termékek már az 1990-es éveket mege-
lôzôen is értek el sikereket a nemzetközi pályázato-
kon, a Helia-D kozmetikumok, illetve a fabulissimo 
kozmetikai termékcsalád csomagolásai EUROSTAR 
és WORLDSTAR díjas elismerésben részesülhettek.  
Az elmúlt három év díjazottjait a következôkben mu-
tatjuk be.

A 2007. évi díjnyertesek – a Karsai Alba Mûanyag-
feldolgozó Kft. kivételével – a Szövetség tagvállalatai.

A 2007. évi 
WORLDSTAR díj nyertesei

A 2007. október 24-én 
Athénban tartotta a Csomagolási 

Világszövetség (WPO) 
a WORLDSTAR Csomagolási 

Világverseny zsürijét. 
A versenyre 32 országból 

291 nevezés érkezett, 
Magyarországról öt vállalat 

nyolc nevezéssel vett részt és 
hét díjat sikerült elnyerni. 

Karsai Alba Mûanyagfeldolgozó 
Kft. 
Tablettaadagolós gyógyszeres 
flakon

STI Petôfi Nyomda Kft.
„Denevér” halogén izzós doboz 

STI Petôfi Nyomda Kft.
Display doboz akkus fûnyíró 
bemutató csomagolásához

NEFAB Packaging Hungary Kft.
Mobiltelefonok szállítási 
csomagolása

STI Petôfi Nyomda Kft.
Zwack Kosher pálinkás doboz

STI Petôfi Nyomda Kft.
„Medicine” kartondoboz 
hamísítás elleni védelemmel 

Zalai Nyomda Zrt.
Kit-Kat tojásdoboz
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WORLDSTAR díjat nyert magyar pályázatok 2007–2009 között

A 2008. évi 
WORLDSTAR díj nyertesei
A 2008. évi WORLDSTAR 
Csomagolási Világverseny
zsûrijére 2008. október 16-án 
került sor Fokvárosban. 
A versenyre 32 országából 
224 nevezés érkezett. 
Magyarországot 5 vállalat 
13 nevezéssel képviselte és 
4 vállalat 7 terméke részesült 
elismerésben.

A Nefab Packaging Hungary Kft. és az STI Petôfi
Nyomda Kft. a CSAOSZ tagvállalatai, így a 7 díjból 
5-öt tagjaink nyertek meg. Kiemelkedik az STI Petôfi
Nyomda Kft. eredménye, amely az elôzô évhez 
hasonlóan ebben az esztendôben is 4 díjat kapott.

Hungerit Zrt.
Friss baromfitermékek
csomagolása Darfresh® 
technológiával

Mondi Packaging 
Békéscsaba Kft.
Nescafé 3 in 1 Classic 
promóciós csomagolóanyaga

Nefab Packaging Hungary Kft.
Safety «Thin»  összehajtható 
hullámpapírlemez dobozos 
csomagolás mobiltelefonok 
középtávú szállításához

STI Petôfi Nyomda Kft.
Walletkarton, bliszterezett 
tabletták kartonöve

STI Petôfi Nyomda Kft.
Postinor tabletták hamisítás 
ellen védett doboza

STI Petôfi Nyomda Kft.
3 az 1-ben KID promóciós 
kartondoboz

STI Petôfi Nyomda Kft.
Energiatakarékos izzólámpák 
kartondobozai

A 2009. évi WORLDSTAR díj 
nyertesei

A 2009. évi WORLDSTAR 
Csomagolási Világverseny 

zsûrijére 2009. november 17-én 
Sri Lankán, Colomboban 

került sor. A rendezvényre 
35 országából 237 nevezés 

érkezett. Magyarországot 
4 vállalat 6 nevezéssel képviselte 

és két vállalat egy-egy terméke 
részesült elismerésben.

Hélia-D csomagolás

Electrolux Lehel Kft. 
Electrolux beépíthetô  
(Door on Door és Slide Door) 
hûtô- és fagyasztó készülékek 
családelvû szállítási, fogyasztói 
csomagolása

fabulissimo csomagolás

Nefab Packaging Kft. 
(tagvállalatunk) 
Játékgép szállítási 
csomagolása

Az elsô magyar 
WORLDSTAR díjak nyertesei

WORLD
PACKAGING

ORGANISATION
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• Aszeptikus kartoncsomagoló 
rendszer tejtermékek, 

gyümölcslevek és 
folyékony ételek számára

• Komplett rendszerek, aszeptikus 
töltôgépek, csomagolókartonok, 

kupakok, marketing, karbantartás, 
szerviz, alkatrészszállítás

• ISO 9001, HACCP, FDA, IFS, 
GMP minôségirányítási rendszerek
• 0,125 tôl – 2 literig terjedô karton 
választék, mélynyomtatású grafikai

design elemekkel 
• A SIG Combibloc karton 

környezetbarát, megújuló erôforrást 
használó, újrahasznosítható termék

SIG Combibloc Kft. 
6000 Kecskemét 

Árpád krt. 4.
Tel:+36-76-487041    

www.sig.biz

Dunapack ZRt.
1215 Budapest, Duna u. 42.

Telefon: +36 1 278 8100
Fax: +36 1 278 8399

dunapack@dunapack.hu
www.dunapack.hu

Hullámtermékgyár
Budapest

1215 Budapest, Duna u. 42.
Telefon: +36 1 278 8100

Fax: +36 1 278 8128

Dunaújváros
2400 Dunaújváros, 
Papírgyári út 42-46.

Telefon: +36 25 557 100
Fax: +36 25 557 143

Nyíregyházi Hullámdobozgyár
4401 Nyíregyháza, 

Tünde u. 2.
Telefon: +36 42 599 000

+36 42 599 100

A Halaspack Csomagolóanyag Bt. 2002.
augusztus 1-jén alakult a Halaspack Rt. jog-
utódjaként, azóta a Kunert csoport tagjaként 
részévé vált egy Európában vezető szerepet 
betöltő, Európában 12, a Távol-Keleten 1 gyár-
ral rendelkező csomagolóanyag-gyártó, csalá-
di tulajdonban lévő cégcsoportnak.

A Halaspack fő tevékenysége a hengeres 
csomagolószerek (papírcsövek, papírhordók, 
kombidobozok, díszdobozok), valamint élvé-
dők gyártása. Termékei környezetbarát tech-
nológiával készülnek, a felhasznált alapanya-
gok 90-100%-ban újrahasznosított papírt
tartalmaznak.
Az elmúlt évek technológia fejlesztései révén
a cég mára világszínvonalú termelő beren-
dezésekkel és jól felkészült szakemberekkel 
igyekszik megfelelni minden felhasználói
igénynek.

Halaspack Csomagolóanyag Bt.
6400 Kiskunhalas, Középső ipartelep 6.
Telefon: (+36 77) 421-344 
       fax: (+36 77) 522-260
www.kunertgruppe.com

SIG Combibloc

Papír csomagolószerek gyártói / Manufacturers of paper packaging means

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH
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Termékprofilunk

Hajtogatott, nyomtatott 
kartondobozok

Papírcímkék
Flexibilis címkék

Zalai Nyomda Zrt.
8900 Zalaegerszeg,

Gorkij u. 1.
Telefon: +36-92/549-201

Fax: +63-92/311-064

titkarsag@zalainyomda.hu
www.zalainyomda.hu

Termékek:
nyomtatott és hajtogatott karton, 

hullámpapírlemez dobozok, tekercses 
tapadó címkék  

Szolgáltatások: 
szaktanácsadás, konstrukciós tervezés, 

termék- és folyamat-optimalizálás,  
mûszaki tervezés, nyomtatás 

menedzsment, SCM, VMI 

Főbb technológiák
dobozgyártásban:

ofszetnyomtatás, stancolás,  
ragasztás, UV-lakkozás, fémfóliázás, 

dombornyomás, ablakozás, biztonsági 
nyomatmegoldások, fémhatású 
dobozmegoldások, Braille-írás, 

pozicionált hologrammfólia 
címkegyártásban: 

ofszet- és flexo-, szitanyomtatás, 
melegfóliázás, laminálás, sorszámozás, 

8 szín nyomtatás, címke a címkén 
megoldás, Braille-írás, rejtett jelek, 

hôre változó, kaparós sorsjegy típusú,  
füzet- és megszemélyesített címkék

STI Petőfi Nyomda Kft.  
Külsô-Szegedi út 6. 
6000 Kecskemét  

Tel.: +36 76 510 200 
Fax: +36 76 320 503  
petofi@sti-group.com  
www.sti-group.com

Műanyag rekeszek és ládák
A mezőgazdaság és 

a zöldség-gyümölcs kereskedelem, 
az élelmiszeripar, az ipar és 

a kereskedelem részére.

Gazdaságos és környezetkímélő 
többutas műanyag 

gyűjtőcsomagolások.
Termékek színes feliratozása, 

céglogók.
Termékfejlesztés és felszerszámozás. 

Használt, leselejtezett műanyag 
rekeszek-ládák megvásárlása, 

reciklálása.

Műanyag raklapok, tartályládák 
és konténerek

ISO 9001:2000 minőség- és
 ISO 14001:2004 környezetirányítási 

rendszer.

ALBUPLAST 
Műanyag-feldolgozó Zrt.

1097 Budapest,  Vágóhíd u. 14-18.
Levelezési cím: 1453 Bp., Pf. 92/5.

Tel: +36 (1) 215-3828
Fax: +36 (1) 215-5966

www.albuplast.hu
e-mail: albuplast@albuplast.hu

Tetra Pak Hungária 
Kereskedelmi Zrt.

Töltô- és csomagológépek 
forgalmazása

Élelmiszer-feldolgozóipari 
berendezések forgalmazása

Csomagolóanyag gyártás

2040 Budaörs, Pf. 200
Telefon: 06-23-418-000

Fax: 06-23-418-010
E-mail: 

office.assistant@tetrapak.com
Internet: 

www.tetrapak.hu

Mûanyag csomagolószerek gyártói / Manufacturers of plastic packaging means

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH
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MIKROPAKK 
Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft.

Standard és egyedi kupakok
Komplett csomagolórendszerek
Precíziós alkatrészek 
Termékfejlesztés 
Teljeskörű szolgáltatás 
szerszámtervezéstől a sorozatgyártásig

Székhely: 
1106 Budapest, Jászberényi út 82. 
Telefon: + 36 1 260 5521
Fax: + 36 1 260 9340
Email: mikropakk@mikropakk.hu
www.mikropakk.hu

Telephely: 
3104 Salgótarján, Patak út 12. 
Telefon: + 36 32 700 130
Fax: + 36 32 700 131

Sikerbe öltöztetjük termékeit
Széles választék
– a legkorszerûbb csomagolóanyagok 
 a mezôgazdaság, az élelmiszer-, 
 a gyógyszer- és a vegyipar számára

Komplex szolgáltatások
– részvétel a termékfejlesztés 
 teljes folyamatában
– nyomtatás rotációs 

flexotechnológiával, 8 színes 
nyomdagépeken és 10+1 színes 
mélynyomógépen

– kasírozás, hidegen hegedô 
 fóliázás, konfekcionálás

Magas szintû minôségbiztosítás
– ISO 9002, ISO 9001-2001, HACCP,  
   ISO 14000 (folyamatban)

Harsona Fólia-Print Kft.
2053 Herceghalom, Zsámbéki út 13.
Tel.: (23) 530-610; fax: (23) 530-060

honlap: www.harsona.hu; 
e-mail: harsona@harsona.hu

Az Eurofoam Hungary Kft. poliure-
tán lágy habokat gyárt és konfekci-
nál. Habtermékeink nyílt cellaszerke-
zetû, rugalmas anyagok. Gyártmá-
nyaink között megtalálhatók a könnyû 
és lágy, félkemény, rugalmas (HR, 
vagy hideghab) típusok, és egyéb 
módosított szivacsok. Termékeinket 
kívánság szerint kombináljuk PE és/
vagy gumihabokkal is. 

Csomagoláshoz elsôsorban bélés-
nek, dobozok, ládák betétjének ki-
válóak. Megfelelô szilárdsággal és 
egyben rugalmassággal rendelkeznek 
az ütôdések felfogására, a rázkódás 
csillapítására. Mûszaki és értékes 
áruk kipárnázott csomagolásához 
nélkülözhetetlen.

Eurofoam Hungary Kft.   
3792 Sajóbábony, Pf.16.      
Tel: (+36 46) 549-170 
Fax: (+36 46) 549-167    
E-mail: muszakihab@eurofoam.hu
www.eurofoam.hu

A legfôbb gyártott 
termékcsoportok: 
� ipari csomagoló fóliák, 
� zsugorfólia, zsugorsapka, 
� építési, mezôgazdasági fóliák 

takaráshoz, fóliasátorhoz 
   és bakházi termesztéshez, 
� technológiai fóliák és ezek 

feldolgozott, illetve 6 színben 
nyomtatott változatai. 

Forgalmazott termékek:
� stretch-fólia és stretch-fóliázó gépek, 
� mûanyag pántszalagok, 
� automata és kézi pántológépek, 
� ragasztószalagok, 
� papír élvédôk és 
� egyéb más mûanyagalapú 

csomagolóanyagok

Minôsítések: 
ISO 9001, ISO 14001

8121 Tác, Ady Endre utca 12-14.  
Tel: 06 22 588-230  
Fax: 06 22 588-240  
info@midasz.hu  •  www.midasz.hu

A Pet-Pack Kft 1991-ben alakult.
Fô tevékenysége a mûanyag palac-
kok gyártása volt, így kapcsolatba 
került a hazai ásványvízgyártó cé-
gekkel. 1999-ben a cég megvásá-
rolta a Balfi ásványvíz üzemet, majd 
2004-ben tovább bôvült a cég a 
Visegrádi ásványvíz üzemmel, 2006-
ban pedig tulajdonrészt vásárolt a 
Pannon-Aqua’95 Zrt.-ben.

A cégcsoport rendelkezik az ISO 
9001:2000, a HACCP és az IFS 
minôség biztosítási rendszerekkel. 
Ezen feltételeknek a vállalat azért
tud eleget tenni, mert az alapanyag 
gyártás teljes vertikumát is saját
maga végzi a PET palack gyártásá-
hoz szükséges elôforma és kupak 
önálló elôállításával.

2120 Dunakeszi, Fô út 143/a.
Telefon: +36 27 342-101
Fax: +36 27 342-841
Email: info@pet-pack.hu

RESILUX 1994 júniusában alakult
családi vállalkozás, amely az egyik
legjelentôsebb vállalattá fejlôdött a
PET csomagolóanyagok piacán. Ezt 
a nagyon magas termelékenységnek, 
az élenjáró technológiának és a ter-
mékek magas minôségének köszön-
heti.

A magyarországi, tuzséri gyár 2002 
márciusában kezdte meg mûködé-
sét, PET-palackok, elôformák (16-
85 g) gyártásával.

RESILUX 
Hungária Packaging Kft.
1062 Budapest, 
Aradi u. 9-10. (Oktogon-ház)
Tel.: +36 1 373-0476 
Fax: +36 1 302-0189 
Sales e-mail: 
sales.hungary@resilux.com

Gyártó üzem:
4623 Tuzsér, Elôtó u. 2
Tel.: +36 45 541 050 
Fax: +36 45 541 055 
www.resilux.hu

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH
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Aeroszol-szelepek, szórófejek, 
szórókupapakok és tartozékaik 
gyártásában és fejlesztésében a

Nr. 1.
a világon, alapítva 1949-ben.

• Ügyfeleink széleskörû, szakmai támo-
gatásban részesülnek termékeink alkal-
mazása során, segítségnyújtás új aero-
szolos termékek kifejlesztésében 

• Termék-minták rendelkezésre bocsátá-
 sa laboratóriumi tesztekhez, üzemi kisér-

letekhez
• Gyártmányainknál kizárólag olyan nyers-
 anyagokat alkalmazunk, melyek a kör-
 nyezetvédelem legújabb és legszigo-
 rúbb kritériumainak is megfelelnek.

Deutsche Präzisions-Ventil GmbH. 
D-65795 Hattersheim, Schulstrasse 33. 

T: +49-6190-8010
www.precisionglobal.com

Képviselet: Pilissy Lajos 
1113 Budapest, Györök u. 14.  

T/F: +36-1-279 1905  
Mobil: +36-30-964 6739

e-mail: Lajos.Pilissy@precisionglobal.com 

vagy Pilissy@t-online.hu 

PACSAI
Fémhordógyártó Kft.

A termékválasztékunk oly sokoldalú, 
mint mi magunk. 

Van aki fröccsöntött terméket gyárt, 
van aki pedig fúvott termékeket. 
Csak nálunk, a WolfPlastics-nál 

találja meg mindkettôt: választékunk 
a vödröktôl, kannáktól és hordóktól 

a bármely méretben kapható 
flakonokon át egészen a fûnyírók 

vagy a kerti cikkek mûszaki 
alkotórészéig terjed. 

Termékeink természetesen 
környezetbarátok és 
újrahasznosíthatók. 

Folyamatosan megfelelnek 
a legújabb európai szabványoknak, 

mint pl. az ISO, UN és az 
élelmiszerbiztonsági minôsítéseknek.

Wolf Plastics Kft.  
9444 Fertôszentmiklós, 

Soproni út  49.  
 

Tel. +36 (06) 99/544-610  
Fax +36 (06) 99/381-149  
e-mail: wolf@wolfplastics.hu  

www.wolfplastics.eu

Ball Packaging 
Europe Gmbh.
Európa egyik vezetô 
italdoboz gyártója.

Tizenkét gyára található Európá- 
ban, közel legfontosabb partne-
reihez Németországban, Francia- 
országban, az Egyesült Király-
ságban, Hollandiában, Lengyel- 
országban és Szerbiában, így a 
tradicionális nyugat-európai pia-
cokon, mind pedig az erôteljesen 
növekvô kelet- és dél-európai pia-
cokon egyaránt jelen van.

Központ:
Ball Packaging Europe Holding 

GmbH & Co. KG
Kaiserswerther Straße 115 

40880 Ratingen
Tel: +49 (0) 2102-130-0

Fax: +49 (0) 2102-130-130

A jelenleg gyártott csomagolóeszközök az 
alábbi termékcsaládokba sorolhatók:

• Hagyományos kivitelû, nem levehetô 
fedelû acéllemez hordók 216,5-120-60 
l-es ûrméretekben,

• Optimálisan üríthetô fedelû (ODD), nem 
levehetô fedelû acéllemez hordók 216,5-
120-60 l-es ûrméretekben,

• Optimálisan üríthetô fedelû (ODD), 
egymásra elmozdulásmentesen rakható, 
nem levehetô fedelû acéllemez hordók 
60-50-40-30-28-25 l-es ûrméretekben,

• Nagy sûrûségû polietilén (HDPE) 
betétes összetett csomagolóeszközök 
- acéllemez hordók 205-120-60 l-es 
ûrméretekben,

• Levehetô fedelû acéllemez hordók 
216,5-120-60-40-32 l-es ûrméretekben, 
behúzott illetve palásttal azonos méretû 
betöltô nyílással. 

PACSAI Fémhordógyártó Kft.
8761 Pacsa, Csány L. u. 59.
Levélcím: 8761 Pacsa, Pf.: 17.
Tel.: (06 92) 368-988, (06 92) 568-105
Fax: (06 92) 368-457
e-mail: hordo@pacsaifemhordo.t-online.hu    

Gyártó üzem:
8936 Zalaszentmihály, Jókai M. u. 15.
Tel.: (06 92) 568-148
Fax: (06 92) 568-147

Termékek:
< aeroszol palackok ónozott 

acéllemezbôl,
< élelmiszerek csomagolására 

alkalmas, megfelelô higiénés 
és szilárdsági tulajdonságokkal 
rendelkezô fém dobozok, illetve 
fedelek,

< alumínium tubus nagy tisztaságú 
alumíniumból,

< Pikopack tubuszaró,
< alumínium zárelem (pilverzár) 

menetes üveg és mûanyag 
palackok lezárására

Tanusítványok:  
HACCP

Pikopack Zrt.
3390 Füzesabony, 
Kerecsendi út 123.

Telefon: 06 36 543-500
www.pikopack.hu

Rexam a világ második 
legjeletôsebb fogyasztói 

csomagolószer-gyártó vállalata. 
Piacvezetô az italos dobozok 
gyártása terén és a merev falú 
csomagolóeszközök esetében 
pedig a vezetô gyártók között 

található.

A csomagolási szolgáltatások, 
megoldások széles választákét 
kínálja, különbözô anyagok és 

technológiákat alkalmazva.

A Rexam több mint  
20 országban 24000 embert 

foglalkoztat.

Központ:
4 Millbank, London 

SW1P 3XR, UK.

Fém csomagolószerek gyártói / Manufacturers of metal packaging means
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Csomagológépek:
zsugorfóliázó gépek

burkoló (övezô) fóliázó gépek
nyújtható-fóliás rakományrögzítôk

pántoló gépek
övezô (bandázs) gépek

tasakzáró gépek
vákuumcsomagoló gépek

tálcás ételcsomagoló gépek
skin és blister csomagolók

kartondoboz formázó/záró gépek
flow-pack csomagológépek

hordfül felhordó gépek
fóliahegesztôk

térkitöltô gyártók

Csomagolóanyagok:
PVC és PO féltömlô zsugorfóliák

nyújtható (sztreccs) fóliák
PE fóliák BOPP fóliák

PP és PET pántszalagok
vákuum tasakok

tálcazáró fedôfóliák
tapadó szalagok

twist és klipsz tasakzáró szalagok
bandázs szalagok

térkitöltôk

Szolgáltatásaink:
Csomagológépek bérbeadása

Szakszerviz

Ipari és szállítási 
csomagolási megoldások.
Különleges védelmet nyújtó 
csomagolási technológiák.
Csomagolástervezés 
és kivitelezés tengerentúli 
csomagolásokhoz.

Metria - VTO Kft.
H-1194 Budapest, Citroën u. 4.
Tel: +36-1-282-80-54
Fax: +36-1-282-97-84
E-mail: toth.jeno@csom.hu
Web: www.csom.hu

Csomagológépek:
Tömlôtasakos horizontális 
és vertikális gépek
Övezô-fóliázók
Zsugorfóliázók
Tálca/pohár hegesztô-lezáró gépek
Hôformázók
Vákuumtasakos gépek
Necchálózók
Doypack/go-pack állótasakos gépek
Kartonozó gépek
Címkézô berendezések
Sleeve zsugorcímkézôk és alagutak
Töltô gépek
Palettázók-depalettázók
Gyûjtôcsomagolók
forgalmazása, beüzemelése, szervize.
Csomagolási szaktanácsadás, 
finanszírozás.

LORAN Kft. 
1015 Budapest, Donáti u. 40-42. fsz.6. 
Tel:+36-1-487-0494, +36-1-487-0495 
Fax:+36-1-201-0699 
E-mail: loran@loran.hu 
www.loran.hu

A monoblokk alumínium aeroszol palack
gyártósorok 8, illetve 6 színes nyomta-
tási technológiája lehetôvé teszi a cso-
magolóeszközökkel szemben támasztott 
magas minôségi igények kielégítését. 

A megszokott száj kialakításon kívül me- 
netes GCM/24-es szájnyílású és a 22
átmérônél a 15/20-as FEA C2 pereme-
zésû gyógyszeres palackok is készül-
hetnek. 

A normál hengeres kialakításon kívül 
sokféle alakos palack gyártása is lehet-
séges.

A Szenna Pack  Kft. 1996. december 
óta a TÜV Rheinland által tanúsított 
ISO 9001 minôségbiztosítási  rendszert 
alkalmazza.

SZENNA PACK  
Csomagolóeszközgyártó Kft.
7477 Szenna, Árpád u. 78.
Tel.: +36 82 584-909, 
       +36 82 526-319
Fax: +36 82 317-501; 
       +36 82 584-907
E-mail: office@szennapack.hu
www.szennapack.hu

Fôbb tevékenység:
A fém csomagolóanyagok 

népszerûsítése, 

a tagok érdekeinek képviselete, 

információkkal való ellátása, 

piackutatás, 

fordítás-tolmácsolás.

Magyar Fémcsomagolók
Szolgáltató Non-profit KFT.
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 30

Tel: +36 1 2105572

Mobil: +36 20 3403807

E-mail:

magyarfemcsomagolok@enternet.hu

Üveg csomagolószerek / Glass packaging

Disztributorok / Distributors
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Kozmetikai- és háztartás-
vegyipari termékek fejlesztése,

gyártása, töltése

Termékek:
Test-, száj- és hajápolási termékek,
tisztító- és mosószerek.

Csomagolási technológiák:
Aerosol töltés
Flakontöltés
Alumínium- és mûanyag tubus
töltés
Fém- és mûanyag tégely töltés
Kínáló csomagolás
Bliszter és zsugorfóliázás

Caola-Alfa Kozmetikai Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.
         Tel.: +36 1 464 9302
         Fax.: +36 1 464 9393
         www.caola-alfa.hu
         info@caola-alfa.hu

Csomagológépek széles választékban:
 Nyújtható fóliás egységrakomány- 
 rögzítô gépek
 Zsugorfóliázó gépek
 Pántológépek acél és mûanyag  
 szalaghoz
 Tûzôgépek
 Hegesztôgépek

Csomagolóanyag széles választékban:  
 Nyújtható- és zsugorfóliák
 Pántszalagok, élvédôk
 Dobozok
 Habfóliák
 Tapadószalagok és felhordó készülékek
 Okmánytáskák, PE tasakok

Saját gyártású légpárnás fólia széles 
választékban

Csomagológép szakszerviz:  
 +36 20 458 55 38
 E-mail: service@remenyi.hu; 
 +36 20 570 74 83

Szaküzleteink az ország 4 pontján:
Budapest     Gyôr     Miskolc      Szeged

Központi elérhetôségek:
 1084 Budapest, Mátyás tér 9.
 Tel.: 06/1 323 0831    
 E-mail: bolt@remenyi.hu
 Tel.: 06/1 459 5080  
 E-mail: ajanlat@remenyi.hu 
 www.remenyi.hu
 

Tanúsítványaink: 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

SPETT KFT.

Társaságunk, az automobil vegyi kft.
közel 30 éve, 1982 óta gyárt aeroso-
lokat, folyadékokat, pasztákat az auto-
ápolás, ipar, háztartás, kozmetika, iro-
datechnika felhasználási területeken. 
1997 óta ISO Minôségbiztosítási rend-
rendszert mûködtetünk, telephelyünk 
Szegeden található. Aerosolok és 
egyéb vegyi termékek  csomagolásá-
ban, gyártásában jelentôs tapaszta-
lattal rendelkezünk és egyedülállóan 
rugalmas gyártási feltételeket kínálunk
a saját márkás (private label) koo-
perációkhoz. Ha Ön szeretné kialakít-
tatni saját, egyedi termékcsaládját, 
ezt 300 db/típustól megvalósítjuk! 
Célunk az export értékesítés bôvítése
a jövôben. Látogassa meg webolda-
lunkat bôvebb információért 
www.am. co.hu, 
email: automobil1@t-online.hu, 
Tel: 62/480 640, Fax: 62/482 791, 

Címünk: 
6727 Szeged, Acél u. 27/C. 
1015 Budapest, Hattyú u.1.

auto mobil
VEGYI KFT.

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
Csomagolástechnika

� csomagológépek, valamint 
 a csomagolóanyagok, -eszközök 
 kis- és nagykereskedelme,
� csomagolástervezés, technológiai folyamatok 

tervezése, megvalósítása, gépesítése stb.
Robottechnika: 

� FUJI gyártmányú egységrakomány-
képzô és -bontó robotok forgalmazása, 
rendszerbe, technológiába illesztésének 
tervezési, biztonságtechnikai, beépítési stb. 
feladatainak elvégzése.

Raktártechnika:
� fôbb állványrendszer megoldásaink: 

félnehéz, nehéz soros, be- és átjárható, 
gördíthetô állványok, galériák, szálanyag 
tárolók, kereskedelmi tároló rendszerek stb. 

� szállítópálya, komissiózó rendszerek, 
raktári kisegítô berendezések, emelôgépek, 
valamint az anyagmozgató gépek 
kiválasztása, beépítése, rendszerbe állítása. 

Logisztikai szolgáltatások: 
� raktárak és technológiai, informatikai 

rendszerek megvalósítása (fô)vállalkozásban, 
� nagy értékû, méretû és tömegû 

berendezések tengerentúli szállítási 
csomagolását elvégezzük. 

6725 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 49.
Tel.: 06 62 554-654,
Fax: 06 62 425-859,

www.minipak.hu

Termékek, szolgáltatások:

Nordson ragasztógépek 
Ipari ragasztástechnikai berendezések 
forgalmazása, adaptálása és szervize. 

Nordson festôberendezések
Festô- és porszóró berendezések 
forgalmazása, szervize

Jakobs  
Függesztô rendszerek és maszkoló 
eszközök forgalmazása  
Pall SeitzSchenk
Szórólapok és szûrôgyertyák 
forgalmazása, szaktanácsadás 

GKD 
Fém- és mûanyag szitaszövetek 
forgalmazása, szaktanácsadás

ISO 9001:2000 minôségirányítási 
rendszer

SPETT KFT.
1112 Budapest, Repülôtéri út 2.
Tel.:  (36-1) 222-1951
Fax.:  (36-1) 252-6101 
E-mail:  spett@spett.hu

A Bábolna 
Környezetbiológiai 
Központ Kft. 
(korábban: Bábolnai 
Fertôtlenítô Állomás) 
1965 óta végez
közegészségügyi 
kártevômentesítési 
szolgáltatásokat 

Fôbb termékei:
Biostop, Protect 
Happypet, Florissa, Vix, 
Fressh termékcsaládok, 
rágcsálóirtószerek. 

Bábolna Bio Kft.
1107 Budapest, Szállás u. 6.

Tel.: 06 1 432-0400
Fax: 06 1 432-0401
info@babolna-bio.com
www.babola-bio.com

Különféle termékek gyártói és csomagolói / Fillers, packagers
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Gyógyszerek és 
gyógyszerhatóanyagok gyártása 
és forgalmazása. Gyógyszeripari 

kutatás és fejlesztés.

Az EGIS elsôsorban 
a szív- és érrendszerre valamint 
a központi idegrendszerre ható 

gyógyszereket fejleszt, gyárt 
és értékesít.

KIVITELEZETT 
CSOMAGOLÁSFORMÁK:

bliszter
folyadék- és tablettásüveg

ampulla
mûanyagtartály

tubus
aerosol

EGIS Nyrt.
1106 Budapest, 

Keresztúri út 30-38.
Tel.: +36 1 265 5555
Fax.: +36 1 265 5529

www.egis.hu • mailbox@egis.hu

FÔBB TERMÉKEK:
• parfûmök, parfûmdesodorok 
 és locsolók 
• hajápolók 
• férfi kozmetikumok
• háztartásvegyipari termékek 
• ioncserélt és analitikai vizek 
• ipari termékek

Sajátmárkás termékeink mellett, 
megrendelôink igényeihez 

igazodva bértöltéssel is 
foglalkozunk. Kis tételben, külön 

receptura szerint összeállítjuk, 
lepalackozzuk és házhoz szállítjuk 

a terméket.

CLAUDIA IPARI ZRT. 
9700 Szombathely, Alkotás u. 43-45.
Telefon: +36 94 330-570
Telefon/fax: +36 94 505-645, +36 
94 324-568
info@claudiart.hu
www.claudiart.hu

A Coca-Cola vállalat a világ 
legnagyobb alkoholmentes 
italgyártója. A Coca-Cola 

az Ok után a második 
legismertebb szó a Földön. 

Kiváló minôségû buborékos és 
buborékmentes italok széles 

választékát kínáljuk a jól ismert 
Coca-Cola-tól kezdve, több 

mint 40 üdítôn, gyümölcsleven, 
teán, kávén, energiaitalon és 

ásványvízen át a sportitalokig, 
amelyek felfrissítik, hidratálják és 
táplálják szervezetünket, és épp 

úgy segítenek regenerálódni, 
mint feltöltôdni energiával.

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, 

Némedi út 104. 
Telefon: 06 24 500-500 

Fax: 06 24 201-101
www.cocacola.hu

Fôvárosi Ásványvíz- és Üdítôipari Zrt.
A vállalat üdítôital- és snackmárkái a Föld
szinte minden pontján, több mint százkilenc-
venöt országban kaphatók. A Pepsi továbbra 
is elkötelezett a jó minôségû, a fogyasztók 
által kedvelt termékek fejlesztése, elôállítása 
és forgalmazása iránt.

Szénsavas üdítôitalok 
www.pepsi.hu/termekek.html” 

 

Fôvárosi Ásványvíz- és Üdítôipari Zrt.
1239 Budapest, Helsinki út 121-123.

Tel. 421-1000  Fax: 283-0568
www.pepsi.hu

Pepsi-Cola
Pepsi Max
Pepsi Light
Pepsi Twist
7Up
Mirinda
Schweppes
Gyümölcslevek 
Tropicana

Toma Juice   
Jeges teák
Lipton Ice Tea
Lipton Green   
Sportitalok
Gatorade   
Ásványvizek
Kristályvíz  
Snack

„Tökéletlen portékát nem akarok
adni a renomé miatt” – mondta
az ezernyolcszázas évek végén

Törley József. 
A sikertörténet 1882-ben

kezdôdött, mikor megalapította 
pezsgôborgyárát Budafokon.
Az alapító elkötelezettsége 

meghozta eredményét.
Az emberek megszerették a magyar

pezsgôt, ami rövid idôn belül
elengedhetetlen része lett 

a századelô pezsgô társasági
életének. Része most is,
egy újabb század elején.

Nem csak itthon, de Európa szerte.
A hírnév töretlen,

a cél pedig még mindig ugyanaz:
megôrizni a pezsgôzés

elegáns és különleges hagyományát
olyannak, amilyennek

Törley József megálmodta.

PREVENT és PRELIX autóápolási 
és autóüzemeltetési termékek, 

MAESTRO aeroszolos festékek, 
HIPPOLIT háztartási tisztítószerek, 

CHIP elektronikai tisztítók, 
PROFIX építési, szerelési 

segédanyagok.
Aeroszolok gyártása, folyadékok 

flakonos, kannás, hordós 
kiszerelése, tubustöltés, veszélyes 

készítmények csomagolása, 
Private-label termékek elôállítása.

� ISO 9001 szabvány szerinti 
Minôségirányítási Rendszer

� ISO 14001 Környezetköpontú 
Irányítási Rendszer

Elérhetôség: 
Medikémia Ipari 

és Kereskedelmi Zrt. 
6728 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A

Telefon: +36-62-592-777 
Fax: +36-62-592-700  
www.medikemia.hu

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH
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CSOMAGOLÁSTERVEZÉS
GRAFIKAITERVEZÉS

LOGO-, ARCULATTERVEZÉS
IPARI FORMATERVEZÉS

HONLAPTERVEZÉS

D e s i g n  S t ú d i ó

www.paqart.hu

Paqart Design Kft.
1065 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Tel.: +36 1 325 7491
Fax: +36 1 325 7494

E-mail: studio@paqart.hu

FLAKON, KÍNÁLÓ DOBOZ

CÍMKE, DOBOZ, TASAK

LOGO, ARCULAT, KIADVÁNY

A 120 éve mûködô Unilever hazai leányvállalata 
1991-ben jött létre, Magyarországon három gyár-
ral rendelkezik: a Nyírbátori Háztartás-vegyipari 
és Kozmetikai Gyárral, a Veszprémi Jégkrém-
gyárral és a Röszkei Élelmiszergyárral.  
Az Unilever fôbb tevékenységei 
és márkái Magyarországon:

jégkrémek (Algida, Magnum, Carte D’Or, 
Krémkönnyû), levesporok (Knorr, Delikát8), 
ételízesítôk (Bertolli), margarin (Rama, Delma, Flora), 
mustár, ketchup, majonéz (Globus) forgalmazása. 
testápolószerek, tisztítószerek (Amodent, Axe, 
Baba, Dove, Rexona, Signal, illetve Cif, Coccolino, 
Domestos) gyártása és forgalmazása

Az Unilever termékeinek csomagolására a jelen-
leg rendelkezésre álló csomagolási technológi-
ák szinte mindegyikét alkalmazza. Csomagolá-
sainak kialakítása során szigorú biztonsági tesz-
tekkel ellenôrzi és garantálja a vásárlók bizton-
ságát és a termékek védelmét egyaránt. 

Unilever Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Váci út 182. 
tel.: 06 400 400,
mail: vevoinfo@unilever.hu
www.unilever.hu

Magyar 
Édességgyártók

Szövetsége 

1992-ben alakult, 
a tagság szakmai-gazdasági 

érdekképviseletének ellátására. 
Alapvetô célja azon édesipari 

vállalkozások közös 
érdekeinek érvényesítése, 
amelyek Magyarországon 

vagy az Európai Unió valamely 
tagállamában gyártási 

tevékenységet folytatnak és 
Magyarországon bejegyzett 

vállalkozások.

1012 Budapest, 
Kuny Domokos u. 13-15.

info@hunbisco.hu
www.hunbisco.hu
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Halaspack 
Csomagolóanyag Bt.

6400 Kiskunhalas, 
���������������
Tel: 77/421-344, 
Fax: 77/421-952

E-mail: halaspack@halaspack.hu

termékeink:

– papírcsövek 10-400 
�����������������

– papírhordók 20-220 
literig „UN” 
������������

– kombidobozok
���������������������

élszélességig, 
������������
hosszméretben.

CSOMAGOLÁSI
SEGÉDANYAGOK, ESZKÖZÖK

Packaging accessories, 
-means

DUNAPACK PAPÍR ÉS 
CSOMAGOLÓANYAG 

ZRT.

1215 Budapest, 
Duna u. 42.

Tel.: 278-8100 
Fax: 278-8399

E-mail:
info@mail.dunapack.hu

www.dunapack.hu

DUNAPACK RT.

CSOMAGOLÓPAPÍRGYÁR

CSEPEL
1215 Budapest, Duna u. 42.

Tel.: (1)278-8444; 

Fax: (1)278-8428

DUNAÚJVÁROS
������������������

���������������������

Tel.: (25) 557-200, 

Fax: (25) 557-286

DUNAPACK RT. 

HULLÁMTERMÉKGYÁR

CSEPEL
1215 Budapest, Duna u. 42.

Tel.: (1)278-8100; 

Fax: (1)278-8128

DUNAÚJVÁROS 
������������������

���������������������

Tel.: (25) 557-100, 

Fax: (25) 557-143

NYÍREGYHÁZI GYÁR
�����������������������������

Tel.: (42) 599-000 

CSOMAGOLÁSI
 SZOLGÁLTATÁSOK
 Packaging services

�����������������������������
Tel.: (1) 260-5308; 
Fax: (1) 260-1794

E-mail: chemipac@t-online.hu
chemipack@chemipack.hu
http://www.chemipack.hu

��CSOMAGOLÁS TERVEZÉS
���������������������������
�����������������������
�VÁKUUMFORMÁZÁS.     
��������������������������
�������������������������������
�������������
� NYOMDAIPARI TERMÉKEK. 
���������������������������
gok, prospektusok, íves és 
tekercses öntapadós címkék.
��HULLÁMKARTON termékek. 

Kimetszett, ívkasírozott és TF 
dobozok, Display-k.
��CSOMAGOLÓANYAGOK és 

ESZKÖZÖK.
Natúr és szín-nyomott 
���������������������� tasakok. 
Csomagológépek és 
���������������������������

Chemi-Pack Bt.

Mit, honnan?

2010. 2. � 51

�����������������������������
���������������������
9700 Szombathely, Rumi u. 142. 
Telefon: 94-508-400
www.savaria-nettpak.hu

��������������
�����������������������������������
Telefon: 96-577-260
www.mosonpack.hu

��������������
�����������������������������������
Telefon: 96-577-260
www.mosonpack.hu

����������������������������
���������������������������������
Telefon: 278-4050
www.plakatnyomda.hu

��������������������
�����������������������������
Telefon: 76-487-041
www.sigcombiblock.com

���������������������
6000 Kecskemét, 
��������������������
Telefon: 76-510-242
www.sti-group.com 

������������������������
���������������������������
Telefon: 485-6030
www.storaenso.com 

������������������������
���������������������������������
Telefon: 23-555-600
www.storaenso.com

������������������������
2041 Budaörs, Pf. 200.
Telefon: 23-885-200
www.tetrapak.hu

�����������������
8901 Zalaegerszeg, Pf. 94.
Telefon: 92-549-200
www.zalainyomda.hu

PAPÍRTÁSKA
��������������������������

Egyedi igény szerinti méretek
������������������������
����������
Igény szerint szín, grafika
���������������������������������

���������������������������
������
Natúr és fehér színben
Többféle méret
Igény szerinti, szita v. flexo 
���������

������������������

���������������
����������������

Telefon: (1) 464-4450
Fax: (1) 464-4456

E-mail: info@axelero.hu

�������������
�������������

�������������������     ��������������������
�������������������������

    CSOMAGOLÓANYAGOK

��������������������
       PVC 
       Poliolefin 
       Polietilén
     - kézi és gépi 
��������������������
����������������������
     - tapadószalagok

1117 Budapest, Budafoki út 113.
Tel.: 204-4368
Fax: 204-4367 

E-mail: amco@amcokft.hu 
Internet: //www.amcokft.com

 CSOMAGOLÓANYAGOK
 Packaging materials

Csomagolástervezôk / Designers

Érdekvédelem / Association Kiadó / Publisher
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A MAGYAR SZABVÁNYÜGYI HIVATAL 
ÁLTAL AZ MSZ EN ISO/IEC 17025 

SZERINT AKKREDITÁLT FÜGGETLEN 
VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM
Az akkreditálási okirat szám: 

NAT-1-1454/2009

Vizsgálati területeink:
• Veszélyes áruk csomagolásának  
   típusvizsgálatai
• Papíripari vizsgálatok
• Mûanyagipari vizsgálatok
• Szállítási csomagolás vizsgálatok
• Autóipari vizsgálatok

A vizsgálatokat ISO, IEC, ISTA, DIN, 
ASTM nemzetközi szabványok, illetve 
egyéb különbözô vállalati szabványok 

figyelembevételével végezzük.

Széchenyi István Egyetem
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék

Csomagolásvizsgáló Laboratórium
9026 Gyôr, Egyetem tér 1.

Tel.: 96/ 613-578
www.csomagolasvizsgalat.hu

Mûanyag alapanyaggyártás hôre 
lágyuló mûanyag hulladékokból

LDPE natúros és színes 
re-granulátumok

HDPE extrúziós és fröccsöntésre 
alkalmas re-granulátumok, 

illetve compoundok
PP extrúziós és fröccsöntésre 

alkalmas re-granulátumok
PS (HI) extrúziós és fröccsöntésre 

alkalmas re-granulátumok

Bérmunka vállalás agglomerálásra, 
darálásra, granulálásra 

ISO 9001/14001 bevezetett 
minôségirányítási rendszerek

Filozófia: hulladék = érték
Elérhetôség: Holofon Zrt.  

H-2086 Tinnye, Perbáli út 2.
Telefon:+36-26-335-555,  

+36-30-384-0057
Telefax: +36-26-335-004
Internet: www.holofon.hu
E-mail: info@holofon.hu

HOLOFON Zrt.

Szolgáltatás:
Kijelölt tanúsító szervezetként tanúsítjuk 

a csomagolások környezetvédelmi
megfelelőségét a 91/2006 (XII.26.) GKM 

rendelet alapján.
Akkreditált laboratóriumunkban végezzük 

komplett csomagolások,
csomagolóanyagok, papírok, műanyagok, 

fóliák, élelmiszerrel érintkezésbe
lépő anyagok, festékek, lakkok, hígítók 

vegyi és mechanikai vizsgálatát 
a vonatkozó Európai Uniós és nemzeti 

rendeletek és szabványok szerint. 

Elérhetőség: 
TÜV SÜD KERMI Kft.

1043 Budapest, Dugonics u. 11.
tel: +36 1 210 9570
fax: +36 1 314 3820

e-mail: info@kermi.hu
www.kermi.hu

� Papírhulladék gyûjtése 
� Papírhulladék átvétele
� Szelektív hulladékgyûjtés
� Eszközök kihelyezése
� Másodlagos hasznosítás
� Papírhulladék újrafelhasználása
� Hulladékgazdálkodás
   szervezése
� Bizalmas iratanyag
   megsemmisítés 
Kapcsolatrendszerünk országos.

1215 Budapest, Duna u. 42.
1751 Budapest, Pf.: 200/253.
Telefon: 278-8666
Telefax: 278-8669
duparec@duparec.hu
www.duparec.hu

SEMMELWEIS EGYETEM
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET

Az Intézet gyógyszertechnológiai, 
gyógyszerformulálási, biofarmá-
ciai és gyógyszerstabilitási labo-
ratóriumai egyrészt jó kapcsolatot 
építettek ki a hazai és külföldi 
gyógyszeripar prominens képvi-
selôivel, másrészt az itt elért ku-
tatási eredmények számos meg-
állapítása nemzetközi elismert-
séggel jellemezhetô.

1092 Budapest, 
Hôgyes Endre u. 7. 
Tel.: 476-3600/53066

Tel./Fax.: 2l7-09l4
www.gytk.sote.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM

Tanúsítás:
ISO 14001 szerinti irányítási 

rendszerek 
MSZ EN 16001 szerinti 

energiagazdálkodási irányítási 
rendszerek 
FSC és PEFC 

A fenti rendszerekhez kapcsolódó 
képzések

Csomagolások környezetvédelmi 
megfelelőségének értékelése 

(91/2006 GKM szerint)

AZ SGS A VILÁG VEZETŐ 
MINŐSÉGELLENŐRZŐ, 

VIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ 
VÁLLALATA

SGS HUNGÁRIA KFT.
1124 Budapest, Sirály u. 4

Tel.: (36 1) 309 33 00 
Fax: (36 1) 309 33 33 
 info.hu@sgs.com
www.hu.sgs.com

Vizsgáló intézmények / Testing organizations

Hulladékhasznosítás / Recycling

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH



79Csomagolási évkönyv

        Képviselt cégek:
 Videojet, 
         Logopak, 
                Markator
Forgalmazott készülékek:
Ipari kis-, nagy-, grafikus
tintasugaras feliratozók, 
lézeres feliratozók, 
fólia felülnyomtatók, 
adatcímkézô gépek, 
pontütéses és karcoló 
jelölôk.

Tevékenység:
Jelöléstechnikai készülékek 
forgalmazása, beüzemelése, 
karbantartása, javítása, 
kellékanyagokkal ellátása.

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.            

Telefon: +36 (23) 500-422
Fax: +36 (23) 500-428
amsy@amsy-jelolestechnika.hu 
www.amsy-jelolestechnika.hu

Elérhetôség: 
BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, Zsurló u. 10.   
Alba Ipari Zóna 

Tel: 06-22-501-880 Fax: 06-22-501-881
E-mail: info@bcl.hu Internet: www.bcl.hu

Öntapadó nyomatlan cimke
gyártása vonalkód nyomtatókhoz
Öntapadó elônyomott 
(flexo, digitális) címke gyártása 
fix és változó tartalommal
Vonalkódnyomtatók javítása
ISO 9001:2000 és 
ISO 14001:2004

Avery, Godex, Sato, 
Toshiba vonalkódnyomtatók, 
Armor, Dynic festékszalagok, 
NiceLabe, BarTender 
cimketervezô programok 
forgalmazása

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
Csomagolási hulladékok 

hasznosítását koordináló szervezet

• kiszámítható teljesítési lehetôség
• 100 százalékos mentesség a nem 

kereskedelmi csomagolás díjtételei alól
• 70 százalékos levonási lehetôség 
 a kereskedelmi csomagolások után
• további levonási lehetôség a szelektíven 

visszagyûjtött italcsomagolások után
• a Zöld Pont védjegy használata
• kiemelt támogatás a lakossági szelektív 

hulladékgyûjtés területén
• megbízható hasznosítói háttér

Elérhetôség: 
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Telefon: 06-1/383-9305 

Fax: 06-1/383-9306
info@okopannon.hu 
www.okopannon.hu 

A szelektív hulladékgyûjtési rendszer 
jobb kihasználása, a begyûjtés koordi-
nálása érdekében új összefogást hoztak 
létre 2004 augusztusában a hazai piacon 
jelen levô italoskarton-gyártók, a Tetra 
Pak Hungária ZRt., a SIG Combibloc Kft. 
és az Elopak Szolgáltató Kft. 

Az Italoskarton Környezetvédelmi Szol-
gáltató Egyesülést célja e csomago-
lásforma környezetvédelmi elônyeinek 
bemutatása és ezen csomagolóanyag 
szelektív hulladékgyûjtésének és hasz-
nosításának megoldása Magyarországon 
a csomagolási hulladék hasznosítást 
koordináló szervezetekkel és a hulla-
dékgazdálkodási vállatokkal. A cél az, 
hogy 2012-re elérje az italoskarton gyûj-
tés és anyagában történôhasznosítás a 
20%-át.

Italos Karton Környezetvédelmi 
Szolgáltató Egyesülés
1085 Budapest Rigó u. 3. 
Telefon/Fax:1 -215-99-44  Mobil: 20-9341-823
www.italoskarton.hu  •  www.iksznet.hu 
officer@iksznet.hu 

KER-KONTÍR 
Kereskedelmi és Számviteli Kft. 

A Ker-Kontír Kft. Tiszakécske 
Tiszabögön található. 

Három fô területtel foglalkozik: 
Gazdasági szolgáltatást nyújt: 

ez vállalkozások, társas és egyéni 
vállalkozások számára számviteli 

szolgáltatást jelent. 
Kereskedik: 

rakodólapot forgalmazunk és 
újítunk fel, valamint ipari mûanyag 

csomagolási hulladékot, és 
fahulladékot gyûjtünk be. 

Tagjai vagyunk az ÖKO-Pannon Kft-
nek, úgy is, mint begyûjtôk, 
és úgy is, mint hasznosítók. 

Tiszakécske Tiszabögön alapellátást 
szolgáló kereskedelmi egységeket 

mûködtetünk.
Gyártunk épület acélszerkezetet, 

a mezôgazdaságra alapozva. 

6062 Tiszakécske, 
Tiszabög 159. 

Tel.: +36 76 441-493, 
+36 76 540-065 

Fax: +36 76 441-556, 
+36 76 540-064

ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

a csomagolási hulladékok hasznosítását 
szervezi, finanszírozza 2003 óta.

Legfontosabb feladatunknak 
tartjuk, hogy szakszerűek legyünk, 
működésünk átlátható legyen, és 

hogy minél hatékonyabban segítsük 
az ország hulladékgazdálkodásának 
fejlődését, ezen belül is kiemelten 

a lakossági szelektív hulladékgyűjtés 
elterjedését, hatékonyságának 

növekedését.

1066 Budapest, Teréz krt. 54. 
Telefon: 06 1 373-06-08/09, 

06 1 354-12-48/49 
Fax: 06 1 354-08-49/50 

E-mail: info@okopack.hu 
www.okopack.hu

Jelöléstechnika / Marking
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Globális IT Megoldások Kft.

GS1 szabványokon
alapuló informatikai megoldások 

fejlesztése

GS1Perfect – törzsadat szinkronizáció
Göngyölegkatalógus – közhiteles adatbázisGöngyölegkatalógus – közhiteles adatbázis

Globális IT Megoldások Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 1/b. 3. em.

Tel.: +36 1 237 7248

Testre szabott szolgáltatások:

galériás állványrendszerek
gördíthet� állványrendszerek
csavarkötési polcos állvány
kapcsolható polcos állványok
abroncstároló állvány
hosszú fesztávolságú állvány
modul válaszfalak és térelválasztó
rendszerek

ACSI Logisztika Zrt.
a logisztika specialistája

ACSI Logisztika Zrt.
1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Tel .: (1) 210-0101, Fax: (1) 333 81 70
e-mail: gen@acsi.hu, log@acsi.hu

www.acsi.hu

Kis és közepes méret� raktár-
logisztikai igények ideális megoldása. 

speciális egyedi berendezések, komplett 
raktározási és logisztikai rendszerek 
tervezése, kivitelezése, átalakítása
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MY

CY
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K
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GS1 MAGYARORSZÁG 
Globális Azonosító és 
Kommunikációs Rendszereket 
Mûködtetô Kiemelkedôen 
Közhasznú Nonprofit Zrt.

A GS1 SZABVÁNYOK:
• globálisan egyedi azonosítást 

biztosítanak,
• vonalkód jelképekkel segítik 
 a pontos és gyors adatbevitelt,
• hatékonyabbá teszik a raktár- és 

készletnyilvántar tást,
• automatikus és elektronikus 

adatgyûjtést és cserét tesznek 
lehetôvé,

• támogatják az elektronikus 
kommunikáció folyamatait,

• adatbanki szolgáltatások alapját 
képezik,

• pontos, valós idejû nyomon követést 
biztosítanak (EPCglobal, RFID).

Szaktanácsadás • kiadványok • 
vonalkód minôsítés • szakképzés

 info@gs1hu.org • www.gs1hu.org

GITM Kft.
Nefab Packaging 
Hungary Kft.

A Nefab fô termékcsoportjai:
  
˝ egyutas szállítási csomagolás,
˝ több utas szállítási 

csomagolás,
˝ tartós csomagolási 

megoldások,
˝ csomagoláson belüli 

termékvédelem, 
˝ kiegészítôk, segédanyag.

Teljeskörû csomagolási
megoldások

Csomagolások megtervezése
Szaktanácsadás

2151 Fót 
East Gate Business Park 
B1 épület
Telefon: +36 27 395 960 
Fax: +36 27 395 968  
info@nefab.hu 
www.nefab.hu

S P E D - P A C K  K f t .
• csomagolóeszközök gyártása  

hullámpapírlemezbôl,
• raklapok és más fa 

csomagolóeszközök gyártása,
• polietilén zacskók és légpárnás 

zacskók gyártása,
• szerkezeti acélból, illetve 

rozsdamentes acélból kalodák, 
konténerek készítése,

• speciális, kombinált  
(papír-mûanyag-fa-fém) 
csomagolóeszközök elôállítása.

Központi telephely:            
2194 Tura, Ipari Park

E-mail: spedpack@spedpack.hu 
Telefon: (+36) 28-580-021 
     Fax: (+36) 28-580-020

Esztergomi papírüzem:         
2500 Esztergom, Mátyás király u.
Telefon: (+36) 33-502-115 
     Fax: (+36) 33-502-116
www.spedpack.hu

A Volánpack Csomagoló és Szol-
gáltató Zrt. elôdjét 1968-ban alapí-
tották, jelenleg 100%-os magántulaj-
donban van és az egyik meghatározó 
szállítási csomagolással foglalkozó 
vállalat Magyarországon. 

A csomagolásokhoz részben standard
eszközöket, részben általunk kidol-
gozott technológiákat alkalmazunk, 
az MSZ EN ISO 9001:2009 minô-
ségirányítási rendszer szigorú elô-
írásainak megfelelôen. 

Termékeink:
� fa, papír kominált és mûanyag  

alapanyagú csomagolóeszközök 
� bércsomagolás
Elérhetôségeink:
Székhely: 
1108 Budapest, Kozma u. 4. 
Postacím: 1475 Budapest, Pf. 76. 
Honlap: www.volanpack.hu 
Központi telefonszám: 
+36-1-431-6200

Rendszerszolgáltatók / System suppliers
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ACSI Logisztika Zrt.
a logisztika specialistája
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Az elmúlt húsz év lendületes fejl�désének,

munkatársaink szakértelmének és vev�ink

folyamatos megelégedésének köszönhet�en,

környezetbarát termékeinkkel a csomagolási 

szolgáltatások teljes körét nyújtjuk, nemzetközi 

színvonalú teljesítménnyel Magyarország 

piacvezet� vállalataként. 

ÉVES

Innovatív megoldások

Minõségi hullámtermékek

Tradíció és tapasztalat

Korszer� technológia

DUNAPACK ZRT. 
H–1215 Budapest, Duna u. 42.
Tel.: +36 1 278-8100
dunapack@dunapack.hu
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