




Kedves Olvasó!

A Csomagolási és Anyagmozgatási  
Országos Szövetség megalapításának 
20. évfordulójára tavaly adtuk ki elsô 
ízben, saját szerkesztésben a Csoma-
golási Évkönyvet. A kiadvány a szakem-
berek széles körében kedvezô fogadta-
tásra talált, ami arra indította Szövetsé-
günket, hogy 2011-ben újólag – a 25. 
Budatranspack Nemzetközi Szakkiállí-
táshoz idôzítve – megjelentessük éves 
kiadványunkat.

Az évkönyv célja az, hogy a csomagolóipar 
helyzetérôl, aktuális kérdéseirôl, a mûködését szabá-
lyozó törvényekrôl, rendeletekrôl, továbbá a legfris-
sebb újdonságokról helyzetképet adjon.

Örvendetes, hogy 2010-ben a hazai csomagoló-
ipar 16%-ot meghaladó mértékû növekedést muta-
tott, ami azt jelenti, hogy szakterületünk a 2009. évi 
közel 12%-os visszaesést nemcsak ledolgozta, ha-
nem 2008-hoz képest is növekedést ért el.

Idén tavasszal került sor a „Save Food”, azaz „Óvd 
az élelmiszert” címet viselô nemzetközi konferenci-
ára. A FAO, az ENSZ élelmezésügyi szervezete fel-
kérésére kutatóintézetek által készített tanulmányok 
szerint éves szinten 1,3 milliárd tonna (!) élelmiszer 
megy veszendôbe, amelynek okai – a régiók fejlett-
ségi szintjétôl függôen – különbözôek. E folyamatok 
megelôzésében és egyidejûleg a környezet védelme 
érdekében, a csomagolásnak, a csomagolóiparnak 
kiemelt szerepe van.

A szakterületünket érintô több új jogszabály közül 
az új termékdíj törvény kiemelkedô jelentôségû. A 
tavaly hivatalba lépett környezetvédelmi kormányzat 
hamar jelezte, hogy jelentôs módosításokat tervez 
ezen a területen. A megjelent törvény – az elôzetesen 
bejelentetteken túl – váratlan módosításokkal is szol-
gált és még fel nem mérhetô a hazai csomagolóipar-
ra és a csomagolási hulladékok hasznosítására gya-
korolt hatása.

Idén január elején jelent meg az élel-
miszerekkel rendeltetésszerûen érintke-
zésbe kerülô mûanyagokkal és mûanyag 
tárgyakkal kapcsolatos új, európai uni-
ós rendelet, amely – többek között –  
a megfelelôség igazolásának részle-
tes szabályaival, az érvényességi körrel 
kapcsolatos módosításokat tartalmaz.

Szövetségünk fontos feladatának te-
kinti a csomagolóipar szakmai újdonsá-
gainak, fejlesztéseinek, beruházásainak 

bemutatását és az új utak keresésének állomásait is. 
A hazai csomagolóipar vállalatai hosszabb ideje 

büszkélkedhetnek a csomagolás „Oscar-díjának” el-
nyerésével. A 2010. évi Worldstar Csomagolási Vi-
lágversenyen négy magyar gyôztest köszönthettünk, 
az idei megmérettetéshez pedig jó alapot adnak a 
Hungaropack Magyar Csomagolási Verseny 2011. 
évi díjazottjainak új megoldásai.

A fentieken túl is számos érdekesség található az 
évkönyvben, ezért joggal bízom abban, hogy az idei 
kiadványunk olvasói is hasznos szakmai ismereteket 
meríthetnek a napi munkájukhoz. 

Galli Miklós
elnök

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

 
                     Henry Ford
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Dears Readers,

It was the first time in 2010 that we 
edited the Hungarian Packaging Year-
book individually, for the occasion of the 
20th anniversary of Hungarian Association 
of Packaging and Materials Handling. 
The yearbook was such a great suc-
cess amongst the industry professionals 
that it has encouraged our Association 
to publish a yearbook for 2011, too – in 
accordance with the 25th Budatranspack 
exhibition.

The aim of the yearbook is to give an overview 
about the status of the packaging industry, the current 
issues of the sector, the changes in the legislation, and 
innovations.

I start with excellent news: in 2010 packaging in-
dustry has grown by more than 16% which means 
that the industry has not only overrun the 12% fall 
in 2009 but reached growth in comparison with year 
2008, as well.

This spring took place the “Save Food” international 
conference organised by Food and Agriculture Organi-
zation of United Nations. According to the research 
institutes requested by FAO for study world consump-
tion, 1.3 billion tons (!) of food goes waste annually – 
for different reasons in different geographical regions. 
In prevention and environment protection packaging 
and packaging industry have significant role.

The legislative changes of product fee are the 
most important questions regarding the regulation 
of packaging industry. The new administration which 
has come last year has proclaimed early that aimed 
to substantially change the current system. The law  
announced – besides the changes anticipated – con-
tained many unexpected modifications, too, and its ef-
fect to Hungarian packaging industry and packaging 
waste management system cannot be forecasted yet.

This January EU published a new de-
cree about plastic packaging materials 
and devices contacting food products, 
which – among others – contains modi-
fications related to the regulation of es-
sential requirements and their scope.

Our Association also keeps it impor-
tant to present the innovations and de-
velopments of packaging industry, and 
the ways of reaching them.

Hungarian packaging industry firms
can be proud of winning the “Academy Award” regu-
larly. In 2010 four Hungarian winners were greeted at 
the World Packaging Contest, while this year the inno-
vative solutions of the winners of Hungarian Packaging 
Contest are also promising for the global competition.

Besides those topic mentioned before, many other, 
interesting issues are discussed in the yearbook. For 
this reason I hope that our readership can use the 
book successfully in their everyday work.

Miklós Galli
President

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

                        Henry Ford
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A magyar csomagolóipar  
a statisztika tükrében

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos  
Szövetség (CSAOSZ) 2011-ben is elkészítette  

a magyar csomagolóipar statisztikai adatokon alapuló 
bemutatását. A KSH adatbázisából kigyûjtött adatok szerint 

2010-ben a hazai csomagolóipar – értékben mérve – 
16,3%-os növekedést mutatott.

Az új termékdíj törvény  
legfontosabb változásai

A 2010-ben hivatalba lépett új környezetvédelmi 
kormányzat hamar bejelentette, hogy jelentôs 

változtatásokat tervez a termékdíj törvénnyel kapcsolatban. 
Hosszú ideig csak a sajtón keresztül eljuttatott 

értesülésekbôl tudott a szakma tájékozódni a várható 
változásokról. Az új termékdíj törvényt június elején 

fogadta el a Parlament. 

GS1 Logger – a megoldás
Ma már szinte fel sem tûnik, mennyivel teszik hatékonyabbá 

az ellátási lánc folyamatait a vonalkódok. Az okostelefonok 
megjelenése, kombinálva a termékeken már elhelyezésre került 

kódokkal, egy teljesen új dimenziót nyit meg a hatékonyság, 
információáramlás és átláthatóság terén nem csak a gyártók és 

kereskedôk számára, hanem a tudatos vásárlók felé is. 
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Content

The Hungarian packaging  
industry in numbers

The Hungarian Association of Packaging and Materials 
Handling (HAPHM) has prepared the statistical analysis of the 
Hungarian packaging industry in 2011, as well. According to 

the data of Hungarian Central Statistical Office (HCSO), in 2010
the packaging industry has grown by 16.3% – in value.

The most important changes in 
product fee regulation

 The new environmental administration which has come last 
year has proclaimed early that aimed to substantially change 

the current system. Stakeholders were informed about the 
changes only by the media for a long time. The new product 

fee law was accepted by the Parliament in June.

GS1 Logger – the solution
Today it is almost does not meet the eye how bar codes 

make the supply chain processes more effective. The 
spread of smartphones combined with the codes applied 

on the products opens up new dimensions in effectiveness, 
information flow and transparency not only for manufacturers

and retailers, but for conscious consumers, too. 
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A magyar csomagolóipar a statisztika tükrében

A Magyar Csomagolási Évkönyv legfontosabb feladata 
az, hogy hiteles és minél átfogóbb képet adjon a hazai 
csomagolóipar helyzetérôl és elôrehaladásáról. A gaz-
dasági folyamatok objektív, számszerû bemutatására 
a statisztikai adatok, a mûszaki fejlôdésrôl pedig az 
abban érintettek tényszerû beszámolói adják a legjobb 
lehetôséget.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség (CSAOSZ) 2011-ben is elkészítette a magyar 
csomagolóipar statisztikai adatokon alapuló bemuta-
tását. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvános 
adatbázisából kigyûjtött adatok szerint 2010-ben a ha-
zai csomagolóipar – értékben mérve – 16,3%-os nö-
vekedést mutatott. Ez az érték nemcsak meghaladja 
az eddigi legjobbnak számító 2008. évi mutatót, ha-
nem jelentôsen magasabb is, mint pl. az ipari termelés 
2010. évi 10,5%-os emelkedése.

A csomagolóipar tömegben mért teljesítménye 
9,2%-kal haladta meg a 2009. évit, de a 2008. évi 
csúcsnak így is csupán a 92%-át érte el és kb. a 
2007. évi adatokkal egyezik meg.

Magyarország csomagolószer-felhasználása anyagfaj- 
tánkénti adatait értékben a 2., tömegben pedig a 3. 
ábra szemlélteti. A vizsgált idôszak: 2000-2010, ami a 
folyamatok évtizedes távlatban való megítélését teszi 
lehetôvé.

1. ábra: Magyarország összesített csomagolószer- 
felhasználása 2002-2010 között, értékben és tömegben

3. ábra: Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2002-2010 között, tömegben

2. ábra: Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2000-2010 között, értékben
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A 2. és 3. ábrákból jól látható, hogy a papír jelenti 
– értékben és tömegben is – a legjelentôsebb csoma-
golóanyag fajtát. 

A mûanyag értékben mérve 2010-ben ugyan beérte 
a papírt, de ennek kôolajár összefüggései is jelentôsek. 
E két anyagfajta esetében figyelhetô meg a legintenzí-
vebb fejlôdés, és érdekes, hogy a növekedés üteme a 
vizsgált tíz éves idôszakban párhuzamosságot mutat. 
A papír és a mûanyag csomagolószerek vezetô szere-
pe egybeesik a nemzetközi tendenciákkal is. 

A fém csomagolóeszközök felhasználása ugyancsak 
növekvô – bár az elôzôekhez mérten kisebb – ütemû. 

A fa esetében érték oldalról szemlélve állandósult 
forgalom mutatkozik, a mennyiségi mutatók ugyanak-
kor erôs hullámzást jeleznek.

Az üveg csomagolószerek esetében értékben vizs-
gálva egyenletes, lassú, tömegben viszont erôteljesebb 
visszaszorulás figyelhetô meg.

A papír csomagolószerek esetében a hazai gyár-
tás meghatározó, az import pedig az exportot megha-
ladja. Mindhárom vizsgált elem (belföldi értékesítés, ex-
port, import) növekvô, ezen belül az export és az import 
is kiegyensúlyozott tendenciát mutat (4. és 5. ábra). 

A szakterület vezetô vállalatai, mind a papír és kar-
ton csomagolószereket elôállító nyomdák, mind pedig 
a hullámpapírlemez feldolgozók folyamatosan fejlesz-
tett technológiai háttérrel és jól képzett munkaerôvel 
rendelkeznek, ami jó alapot ad a fejlôdéshez.

A papír csomagolószerek fajtánkénti megoszlása a 
statisztikák szerint a következô:

– hullámpapírlemez termékek: 56%,
– karton dobozok: 35%,
– papírzsák, zacskó: 7%,
– hullámpapír: 2%. 
Ezek a megoszlási adatok az elôzô évben mértek-

hez hasonlóak.

A mûanyag csomagolószerek szenvedték el –  
mind értékben, mind tömegben – 2009-ben a leg-
jelentôsebb visszaesést. A 2010. év  jelentôs fordulatot 
hozott; az értékben mért adatok rekordot állítottak be, 
a tömegadatok vizsgálata ugyanakkor mértékadóbb 
eredményt mutat, eszerint a szakterület kikerült ugyan 
a válságból, teljesítménye azonban a 2008. évi csú-
csot még nem érte el. Az export és az import forgalom 
tíz éves távlatban is egymáshoz közeli értéket és pár-
huzamosságot mutat.

A mûanyag csomagolószerek fajtánkénti megoszlása:
– zsák, zacskó: 25%,
– doboz, láda: 11%,
– palackok, ballonok: 25%,
– záróelemek: 17%,
– egyéb: 22%. 
Az elôzô évi adatokhoz képest a palackok részará-

nya 4%-kal növekedett, a doboz, láda termékkör pe-
dig 3%-kal csökkent.

4. ábra: A papír csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, értékben

5. ábra: A papír csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, tömegben

6. ábra: A mûanyag csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, értékben

7. ábra: A mûanyag csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, tömegben
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A fém csomagolószerek forgalmának vizsgálata 
már változatosabb képet mutat. Az értékadatok szerint 
2004 óta az import megelôzi a belföldi gyártást, miköz-
ben a rendelkezésünkre álló, kilenc éves idôszakot át-
fogó tömegadatok végig a hazai gyártás dominanciáját 
jelzik. E csomagolószer fajtát viselte meg a legkevésbé 
a 2008-tól tartó gazdasági visszaesés, ami részben a 
lakossági, fogyasztási cikkek csomagolásában betöl-
tött szerepével magyarázható.

A fém csomagolóeszközök fajtánkénti megoszlása 
az alábbi:

– acélhordó, -dob: 13%,
– acél konzervdoboz: 63%,
–  alumínium csomagolószerek (beleértve, de nem 

részletezve az aeroszol palackokat is): 20%,
– koronazár: 4%.

Az üveg csomagolószerek esetében – érték-
ben vizsgálva – az export egyenletes emelkedése 
figyelhetô meg, ezt még a 2008. év végén kezdôdött 
gazdasági hanyatlás sem törte meg. A belföldi értéke-
sítés csökkenô tendenciájú, míg az import – tíz éves 
átlagban – közel változatlan.

A belföldi gyártás mennyiségben mért adatai igen 
erôs visszaesést mutatnak, ami nyilvánvalóan a tízéves 
idôszak alatt bekövetkezett üveggyári és feldolgozóipari

üzembezárásokkal hozható összefüggésbe. Az import 
ugyanezen adatok szerint – tendenciájában – enyhén 
csökkenô.

Az üveg csomagolószerek esetében a KSH a kevés 
gyártóra tekintettel, adatvédelmi okokból nem közöl 
részletadatokat.

A fa csomagolószerek forgalmát vizsgálva mind 
értékben, mint tömegben mért adatok erôs hullám-
zást mutatnak 2000 és 2010 között. A belföldi és az 
export értékesítés tendenciája – mindkét mért módon 
– emelkedô tendenciát mutat.  

8. ábra: A fém csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, értékben

9. ábra: A fém csomagolószerek forgalma  
2002-2010 között, tömegben

10. ábra: Az üveg csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, értékben

11. ábra: Az üveg csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, tömegben

12. ábra: A fa csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, értékben 
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A fa csomagolószer fajták megoszlása az alábbi:
– rakodólap: 68%
– hordó: 13%,
– láda, kábeldob: 19%.

Az elmúlt évi hasonló adatokkal egybevetve a rako-
dólapok esetében 3%-os csökkenés, a ládáknál pedig 
2%-os növekedés tapasztalható.

Az eredményekhez a statisztikai adatokon túl né-
hány kiegészítés:

– a papír alapú tapadócímkék gyártása Magyaror-
szágon nagyobbrészt kisvállalkozások keretében fo-
lyik, döntôen flexográfiai technológia alkalmazásával, 
de már bevezetett a digitális nyomtató eljárás is,

– az elmúlt idôszakban a csomagolóiparban tért 
vesztô papírzacskók és hordtáskák elôállítására Deb-
recenben új gyártókapacitást építettek ki,

– a karton, papírlemez csomagolóeszközök gyár-
tása terén az STI Petôfi Nyomda Kft.-nél két új 
„felsôkategóriás” nyomdagép, továbbá egy kimet-
szôgép állt üzembe. Többségi részvénytulajdonos lett 
a Zalai Nyomda Zrt.-ben a németországi (Heidenheim) 
székhelyû Edelmann Group. A családi tulajdonban lévô 
cégcsoport vezetô gyártó a prémium és a gyógyszer-
ipari kartondobozok elôállításában,

– a hazai hullámalappapírok gyártóit a hulladékpapír 
hiánya és annak drasztikusan növekvô ára, a magas 
termelési költségek, az európai szinthez képest legma-
gasabb energiaköltségek sújtják. Ennek következté-
ben egyes termékeknél már 80 százalékos mértékben 
is megemelkedett az alappapírok ára, amely közvetlen 
befolyással volt a termékek csomagolásához használt 
hullámpapírlemez dobozok árának alakulására, 

– a két nagy mûanyag alapanyaggyártó (Borsod-
chem, TVK) továbbra is regionális meghatározó sze-
repet tölt be, elôbbi vállalat esetében kínai befektetô 
került a tulajdonosi körbe,

– a hajlékonyfalú mûanyag csomagolóeszközök 
gyártói közül volt amelyik tevékenységét kényszerûen 
be kellett fejezze, más vállalkozás, így pl. a Harsona 
Fólia-Print Kft., pedig új mélynyomógép üzembe állí-

tásával kapacitás- és technológiabôvítô fejlesztést haj-
tott végre,

– Salgótarjánban, zöldmezôs beruházás keretében 
új mûanyag-feldolgozó gyárat épített a Mikropakk Kft.,

– az Európában mûködô 36 O-I gyár közül az oros-
házi öblösüveggyár (O-I Manufacturing Magyarország 
Kft.) a negyedik leghatékonyabb. 2010-ben két gyár-
tóvonal teljes felújításába kezdtek, amit 2011-ben fe-
jeznek be.

A grafikonokon is szembetûnô, hogy a csomago-
lószer-forgalomban igen jelentôs szerepe van a külke-
reskedelmi forgalomnak. Míg az export nagyobbrészt 
a csomagolószer-gyártóktól ered, az importban meg-
határozó szerepe van a disztribútor cégeknek, ame-
lyek száma egyre nô és mind színvonalasabb szolgál-
tatásokkal állnak a felhasználók rendelkezésére. Ennek 
egyik jó példája a Reményi Csomagolástechnika Kft.-
nél 2011-ben átadásra kerülô bemutató és értékesítô 
központ. 

Nagy Miklós

13. ábra: A fa csomagolószerek forgalma  
2000-2010 között, tömegben
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Csökkenteni szeretné logisztikai költségeit?
Hatékonyabbá szeretné tenni Partnerei kiszolgálását?

Megoldást keres cége logisztikai folyamatainak egészére, 
vagy csak egyes elemeinek raktározására?

Válaszai alapján komplett megoldást kínálunk Önnek 
a tervezéstől a megvalósításig.

Az idő pénz – a hely érték
Látogasson el honlapunkra www.acsi.hu
ACSI Logisztika Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
Tel.: (1) 210 0101 � Fax: (1) 210 0102 � e-mail: info@acsi.hu

Költséghatékony megoldások 
kis- és közepes raktáraknak
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The Hungarian packaging industry in numbers

The most important task of the Hungarian Packaging 
Yearbook is to provide an authentic and compre-
hensive picture about the status and development 
of the packaging industry in Hungary. Statistical data 
analyses make possible to look at the economical 
processes objectively, while technological development 
can be followed the best by tracking the reports of 
industry members.

The Hungarian Association of Packaging and Ma-
terials Handling (HAPHM) has prepared the statistical 
analysis of the Hungarian packaging industry in 2011, 
as well. According to the data of Hungarian Central 
Statistical Office (HCSO), in 2010 the packaging industry
has grown by 16.3% – in value. This rate of growth not 
only exceeds the best growth experienced in 2008 but 
is also higher than e.g. the average industrial growth of 
Hungarian firms, which was 10.5% in 2010.

In volume the Hungarian packaging industry has 
grown by 9.2% in 2010 but reached only 92% of 
the production volume of the peak year 2008, and 
approximately similar to year 2007.

The packaging material consumption of different 
packaging materials is shown by Figure 2 in value and 
Figure 3 in volume. The highlighted period of time is 
2000-2010 which allows to summarise a decade of 
processes.

Figure 1. Total packaging material consumption in Hungary 
between 2002 and 2010 in value and in volume

Figure 3. Hungary’s packaging materials consumption of dif-
ferent packaging materials between 2002 and 2010, in volume

Figure 2. Hungary’s packaging materials consumption of dif-
ferent packaging materials between 2000 and 2010, in value
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Figure 2 and 3 show that paper – both in value and 
volume – was used as the most important packaging 
material.

In 2010, the plastic – in value – has reached the level 
of paper, but the price of plastic is highly depends on 
the oil price, which was also high is this period. How-
ever, the growth of these two packaging materials was 
the most intense, and it is interesting, that their growth 
is parallel during the whole decade. The leading role 
of paper and plastic as packaging materials correlates 
with the international tendencies.

The usage of metal packaging materials also in-
creased – but the pace of growth was slower than in 
the case of the previous materials.

The consumption level of wood packaging materials 
– in volume – seems to be stable, however, in volume 
demand was very fluctuating.

In case of glass, a slow and steady decline can be 
seen in value and a quicker in volume.

In case of paper packaging materials, national pro-
duction dominates and import exceeds the level of ex-
port. All the three areas (national production, import, 
export) are growing, and export and import show a flat
tendency (Figure 4 and 5).

The leading companies, like printing houses pro-
ducing paper and cardboard packaging means as 
well as corrugated board manufacturers, continuously 
improve their technology and work with skilled staff, 
which is a good basis for development. 

Distribution of paper packaging mean types,  
according to statistics:

– corrugated board products: 56%,
– cardboard boxes: 35%,
– paper sacs, bags: 7%,
– corrugated paper: 2%. 
The shares are similar as in previous years.

Plastic packaging materials have endured – both 
in value and volume – the largest decline in 2009. In 
2010 this tendency changed, turnover data in value 
broke a record but those in volume show a consoli-
date growth, which means that this part of packag-
ing industry also overstepped the economic crisis but 
its performance has not reached the peak season of 
2008. The level of export and import between 2000 
and 2010 moved parallelly.

Distribution of plastic packaging mean types,  
according to statistics:

– bags, sacs: 25%,
– boxes, crates: 11%,
– bottles, ballons: 25%,
– closures: 17%,
– other: 22%. 

Comparing to the previous year, the share of bottles 
increased by 4%, however, that of boxes and crates 
decreased by 3%.

Figure 4. Turnover of paper packaging materials between  
2000 and 2010, in value

Figure 5. Turnover of paper packaging materials between 
2000 and 2010, in volume

Figure 6. Turnover of plastic packaging materials between 
2000 and 2010, in value

Figure 7. Turnover of plastic packaging materials between 
2000 and 2010, in volume
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Looking at the turnover of metal packaging ma-
terials we can see diverse tendencies. According to 
value data, since 2004 import exceeds the national 
production, however, during the analysed nine years, 
in volume homeland production always dominated the 
import. This packaging material was the less affected 
by the crisis of 2008, which is probably caused by its 
role in packaging final consumer goods.

Distribution of metal packagings mean types, accor-
ding to statistics:

– steel barrels, drums: 13%,
– steel cans: 63%,
–  aluminium packaging means  

(including aerosol bottles): 20%,
– crown corks: 4%.

In case of glass packagings – in value – we can 
see a steady increase in export, which was not refract-
ed even by the economical crisis of 2008. Inland pro-
duction shows decreasing tendency and the import is 
almost stable during the analysed ten-year period.

The volume of inland production of glass packag-
ings decreases intensely, which is caused by the shut-
down of the national glass production and processing 
plants during the past ten years. Data says that the 
tendency of import is also in slight decline.

In case of glass packagings – regarding the low 
number of manufacturers – HCSO does not publish 
detailed data for confidentiality reasons.

Regarding the wood packaging materials, both in 
value and volume, sales fluctuate intensely between
2000 and 2010. The tendency of inland and export 
sales increases by both aspects. 

Figure 10. Turnover of glass packagings between  
2000 and 2010, in value

Figure 11. Turnover of glass packagings between  
2000 and 2010, in volume

Figure 12. Turnover of wood packaging materials between 
2000 and 2010, in value

Figure 8. Turnover of metal packaging materials between 
2000 and 2010, in value

Figure 9. Turnover of metal packaging materials between  
2002 and 2010, in volume
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Distribution of wood packaging mean types, accor-
ding to statistics:
–  pallets: 68%,
–  barrels: 13%,
–  boxes, drums: 19%.

Similarly to the previous year, in 2010 the share of 
pallets decreased by 3% while the share of boxes in-
creased by 2%.

Some additional information for completing the sta-
tistical description:
•  Paper-based self-adhesive labels are manufactured 

mainly by small enterprises in Hungary, flexographic
technology dominates but digital printing production 
method is also applied.

•  For paper sacs and bags, the share of which has 
decreased in the last years, new production capa-
city was planted in Debrecen.

•  At STI Petôfi Nyomda Ltd. two new “high quality” 
printing and a cutter machine were implemented 
to produce cardboard packaging means. The Ger-
man-originated (Heidenheim) Edelmann Group  
gained majority in the ownership of Zalai Nyomda 
Co. Ltd. The family-owned company group is a 
leading manufacturer of premium and pharmaceuti-
cal cardboard boxes.

•  Inland manufacturers of corrugated paper are smit-
ten by lack of waste paper and consequently its 
increasing purchase price, high production costs 
and the highest energy cost in comparison with 
other European countries. For this reason in case of 
some basic papers price has grown by 80%, which 
directly influences the price of corrugated board
boxes produced.

•  The two large plastic material manufacturers (Bor-
sodchem and TVK) still play regionally leading po-
sition. Chinese investors gained ownership in Bor-
sodchem.

•  A manufacturer of flexible plastic packaging materi-
als had to shut down its activity during 2010, but 
e.g. Harsona Fólia-Print Ltd. implemented a new ro-

togravure printing machine to increase its capacity 
and improve technology.

•  In Salgótarján Mikropakk Ltd. has built a new plas-
tic-processing plant as a greenfield investment.

•  From the 36 O-I plant operating across Europe, 
Orosházi Öblösüveggyár (O-I Manufacturing Ma-
gyarország Ltd.) is the fourth most effective. In 
2010, they started to restore the two production 
lines, which is going to be finished in 2011.

The figures presented in the article shows us that in
the sales of the packaging materials export has a large 
share. While export is generated mainly by packaging 
materials manufacturers, in the import distributor firms
gain even larger role. Their number is increasing and 
they offer a wide variety and even higher quality servi-
ces for customers. A good example is Reményi Cso-
magolástechnika Ltd., which opens its new exhibition 
and sales centre in 2011.

Miklós Nagy 

Figure 13. Turnover of wood packaging materials between 
2000 and 2010, in volume
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Hullámpapírlemezb�l készült 
csomagolóeszközök gy�jt�, szállító és árukínáló 
csomagoláshoz az ipar szinte valamennyi 
ágazata számára.

• innovatív megoldások
• egyedi és megkülönböztet� csomagolás
• korszer� és környezetbarát technológia

www.dunapack.hu

Amit kínálunk:

A csomagolás az áru névjegye
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„Save Food!” azaz „Óvd az élelmiszert!”

2011 májusában került sor Düsseldorfban a csoma-
golóipar nagy seregszemléjére, az Interpack Szak-
kiállításra, ahol nemcsak a világ különbözô részeirôl 
érkezett csomagolószerek és -gépek gyártói mu-
tatták be újdonságaikat, hanem nagy jelentôségû 
kísérôrendezvényeket is tartottak. Az Interpack 2011 
házigazdái és a FAO, az ENSZ élelmezésügyi szerve-
zete közösen szervezte meg a „Save Food!” azaz Óvd 
az élelmiszert! nemzetközi kongresszust.

Jelen összeállítás a kongresszusra készült és 
hozzáférhetôvé tett tanulmányokból kívánja a szak-
mánk számára hasznos ismereteket kivonatolni.

A megalapozó tanulmányokat a FAO megbízása 
alapján a Svéd Élelmiszer- és Biotechnológiai Intézet 
dolgozta ki.

A téma jelentősége

A tanulmányok szerint a világméretekben megtermelt 
élelmiszerek – beleértve az elôállításukhoz szüksé-
ges terményeket és nyersanyagokat is – egyharmada 
tönkremegy vagy hulladékká válik. Ennek mértéke 1,3 
milliárd tonnára becsülhetô évente. Az élelmiszeren 
túl azonban az elôállításukhoz szükséges energia is 
veszendôbe megy, és e folyamat keretében kibocsá-
tott, üvegházhatást okozó gázok is hiábavalóan káro-
sították környezetünket.

Az élelmiszerveszteség és -hulladék az ellátási lánc 
valamennyi szakaszában megjelenik. 

A közepesen és a magasan fejlett országokban a 
fogyasztási szakaszban jellemzô a veszteség, a vá-
sárlók a fogyasztásra még alkalmas ételt is kidobják. 
Az okok a fogyasztói szokásokkal hozhatók összefüg-

gésbe, de ebben a piaci szereplôk közötti koordináció 
hiánya is közrejátszik. Élelmiszerveszteséget okoznak 
a szigorú minôségi korlátok is, a feldolgozók által az 
alakra, méretre, megjelenésre vonatkozó megkötések 
nem teljesítése miatt. Európában 30%-ra tehetô az el 
nem fogyasztott ételek hulladékba kerülése. 

Az alacsonyabb fejlettségû országokban a veszte-
ség nem a fogyasztóknál, hanem az ellátási lánc ko-
rai és középsô szakaszaiban merül fel. Mértéke a ta-
nulmány szerzôinek becslése szerint 40% is lehet. Itt 
nem a pazarlás, az igényeket meghaladó fogyasztás a 
jellemzô, hanem a pénzügyi és a szervezési folyama-
tok elégtelensége, a korlátozott mûszaki lehetôségek, 
beleértve az aratási technikát, a raktározási, a hûtési 
lehetôségek hiányát, a szélsôséges klimatikus viszo-
nyokat, a kiépítetlen infrastruktúrát és a nem megfelelô 
csomagolást.

A világ egyes régióiban bekövetkezett élelmiszerveszteség  
mértéke (kg/fô)

A veszteség egy fôre vetítve Európában és Észak-
Amerikában 95-115 kg/fô értékre tehetô, míg 6–11  
kg/fô értékre Afrika Szahara alatti részein, és Dél-, Dél-
kelet-Ázsiában. 

Messe Düsseldorf / Sajtófotó / Press Photo
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A csomagolás jelentősége

A kisebb helyi és a globális piacokra való bejutás 
feltétele egyaránt a megfelelô csomagolás. A nem 
megfelelô csomagolás a termelô számára azt jelenti, 
hogy jelentôs termény-veszteséggel kell számoljon, a 
fizetôképes piacok elérhetetlenek maradnak, ezáltal 
fejlesztésre, beruházásra nem képzôdik forrása.

Az elôrejelzések szerint 2050-re a Föld népessége 
3 milliárd fôvel, 9 milliárd lélekszámúra fog gyarapodni 
és az emberek jellemzôen a városokban fogják keresni 
megélhetésüket. 600 millió vidéki lakos városokba való 
bevándorlása várható, így a feldolgozott és csomagolt, 
a megfizethetô, tápláló és biztonságos élelmiszerek 
iránti igény fog növekedni.

A csomagolásnak kulcsszerepe van az élelmiszerek 
eltarthatósági idejének növelésében is. A csomagolás 
megôrzi a termék alakját, szerkezetét, megvédi az ízét, 
tápértékét és szabályozva a nedvességtartalmát meg-
tartja frissességét.

A csomagolás fontos szerepet játszik az élelmisze-
rek vegyi, mikrobiológiai és fizikai szennyezôdésének 
elkerülésében és címkézéssel lényeges információkat 
képes közölni a fogyasztóval.

A nem megfelelô csomagolás korlátozza a helyi 

élelmiszer-feldolgozók versenyképességét, a növekvô 
import pedig megélhetésüket fenyegeti.

A gazdasági károkon túl az élelmiszer hulladék egy-
ben a befektetett termôföld, víz, energia stb. elveszte-
getését is jelenti. A termékek általában nagyobb ráfor-
dítással készülnek, mint a csomagolás, amely azokat 
megvédeni hivatott. Érthetô, hogy az élelmiszerveszte-
ség által okozott kár nagyobb, mint az a nyereség, ami 
a csomagolás egyszerûsítésével elérhetô.

A csomagolás jelentôsége és felelôssége tehát 
nem csupán az áruvédelemben rejlik, hanem hozzá 
kell járuljon a Föld növekvô lélekszámának élelemmel 
való ellátásához, és ezen túlmenôen a veszteség okoz-
ta környezetszennyezés megelôzésében is kulcsszere-
pe van.

A lehetséges megoldások

A kevésbé fejlett országokban fejleszteni szükséges az 
aratási, betakarítási technikát, továbbá a raktározási 
és hûtési lehetôségeket, a gazdák oktatására pedig 
nagy hangsúlyt kell fektetni. 

A csomagolás három területe, a csomagolószer-, 
a csomagológép-gyártás és a szolgáltatás közül utób-
bi két rész megerôsítése különösen fontos. A fejlôdési 
folyamatot tovább segítheti az élelmiszerbiztonsági 
szabványok, szabályozások alkalmazása is.

Az iparilag fejlett országokban más a helyzet, nem 
csupán a feldolgozóiparra hárulnak feladatok, a vásár-
lókban is tudatosítani kell a helytelen fogyasztói szoká-
sok hulladékképzôdésre gyakorolt hatását. 

Nagy Miklós
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Vállalkozások a magyar csomagolóiparban

Előzmények

A CSAOSZ tavaly kiadott évkönyvében „Kis- és kö-
zépvállalatok a hazai csomagolóiparban” címmel jelent 
meg elsô elemzésünk a szakterületen tevékenykedô 
vállalkozásokról. A kutató, elemzô munkát tovább vé-
gezve, mintegy folytatásként adjuk közre legfrissebb 
eredményeinket.

Általános vállalkozói, gazdasági 
környezet
Magyarország gazdasági teljesítményét nagymérték-
ben meghatározza a vállalkozások tevékenységének 
alakulása, amelyet pedig a gazdasági ciklusok mellett 
a jogszabályi környezet, az adózási rendszerek, a kü-
lönféle objektív és szubjektív motiváló és demotiváló 
tényezôk formálnak. Hazánkban 2009-ben 1.012.770 
egyéni vállalkozó mellett 579.821 regisztrált gazdasági 
szervezet mûködött, közülük 450.395 vállalat adott be 
értékelhetô társasági adóbevallást. A vállalatok meg-
oszlását az 1. táblázat mutatja.

Az adatok részletesebb elemzése alapján megálla-
pítható, hogy a bevallást benyújtó vállalatok 18,5%-
ának sem értékesítés nettó árbevétele, sem átlagos 

statisztikai állományi létszáma, további 24,9%-nak 
vagy értékesítés nettó árbevétele vagy átlagos statisz-
tikai állományi létszáma nem volt a 2009. évi adatok 
alapján.

Az értékesítés nettó árbevétele – a bevallást be-
nyújtó vállalatok számának 2,8%-os növekedésével 
egyidejûleg – 5,5%-kal csökkent 2008-ról 2009-re. A 
bruttó hozzáadott érték viszont 15,1%-kal emelkedett, 
azonban ez a növekedés a mikrovállalkozásoknak 
köszönhetô, ugyanis míg a nagyobbak mutatói 6,39–
0,04% között csökkentek, addig a mikrovállalkozások 
adataiból 70,1%-os növekedés számítható. 

Az átlagos statisztikai állományi létszám vonatkozá-
sában minden vállalati kategóriában csökkenés mutat-
ható ki a 2009. évi adatok alapján. A vállalatok szá-
mának már említett 2,8%-os növekedése mellett az 
átlagos statisztikai állományi létszám 4,9%-kal csök-
kent. Legkisebb arányú a létszám csökkenés (0,7%) a 
nagyvállalatok körében.

A válságot leginkább jellemzô mutató az adózás 
elôtti eredmény, amely 2008. évben a 2007. évinek 
mindössze az 56,8%-a. 2009. évre az elôzô évhez ké-
pest 6,4%-os növekedés számítható, de a 2009. évi 
450.395 vállalat adózás elôtti eredménye mindössze 
a 60,5%-a a 2007. évi 406.338 vállalaténak. A 2008. 
évi mélypontot követôen a nagyvállalatok gyorsabb ki-

Messe Düsseldorf / Sajtófotó / Press Photo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

a
mázs kotalalláv

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
452 501 545 543 603 662 325 867 882

1400 1564 1705 1875 1985 2255 2695 2748 2685
  6350   7012   7536   8345   9128   9997 11424 11889 11509

172236 217625 243273 337611 351618 349434 391894 423141 435319

Nagyvállalat
Középvállalat
Kisvállalat
Mikrovállalkozás

1. táblázat: A vállalkozások számának alakulása Magyarországon 2001–2009 között
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lábalást mutatnak, mint a KKV-k, ugyanis a nagyválla-
latok adataiból 2008. évrôl 2009. évre 34%-os növe-
kedés számítható az ebbe a körbe tartozó vállalatok 
számának 1,7%-os növekedése mellett.

A vizsgálat köre és a tapasztalatok
Az elmúlt három évben a világ országain végigsöpört 
gazdasági válság különbözô mértékben érintette a vál-
lalkozásokat, így a hazai gazdaságban is változásokat 
eredményezett. Azt vizsgáltuk, hogyan hatott a válság 
szakmánk vállalkozásaira, azon belül a mikro-, kis- és 
közepes vállalkozásokra.

Elemzésünk alapja a 2010-es és az azt megelôzô 
idôszak beszámolói voltak, amit az OPTEN Informa-
tikai Kft. által nyilvánosan megjelentetett adatbázisra 
alapoztunk, kiegészítve a gazdaságban elérhetô infor-
mális adatokkal.

A vizsgálatunkat Magyarországon, szakterületün-
kön mûködô 44 vállalkozásra terjesztettük ki.1 A cé-
gek között öt külföldi tulajdonú vállalkozást találunk, az 
elemzettek közül kettô pedig cikkünk írása idején vagy 
felszámolás alá került, vagy már fel is számolták. Érde-
kesség, hogy e két vállalkozás még 2009-ben is egy 
milliárd forintot meghaladó árbevételt produkált.

A mérlegadatokat az alábbi szempontok szerint dol-
goztuk fel:

– mérlegfôösszeg,
– készletek,
– saját tôke,
– értékesítés nettó árbevétele,
– személyi jellegû ráfordítások,
– bruttó hozzáadott érték,
– mérleg szerinti eredmény.

Az elemzett vállalatok vagyona (mérlegfôösszeg) 
összességében 2004. évrôl 2010. évre több mint 
másfélszeresére (155,2%), az elôzô évhez képest pe-
dig 5,5%-kal nôtt. Az egyes társaságok között azon-
ban meglehetôsen nagy különbségek mutatkoznak. 
Az összes mérlegfôösszeg 62,5%-a mindössze hat 
vállalat könyveiben került kimutatásra 2010. évben, 
ezeknél a vállalatoknál a mérlegfôösszeg meghaladta 
az egymilliárd forintot.

A készletek értéke a mérlegfôösszeg növekedésé-
hez képest mindössze 34%-kal nôtt 2004. évrôl 2010. 
évre a negyvennégy vállalat összesített adatát tekintve. 
A cégek 75%-nál (33 cég) a készletállomány összesen 
nem éri el az összkészlet 25%-át.

A vállalkozásoknál a készletek forgási sebessége 
eltérô, 3,6-tól 21,6-szoros forgási sebességet is talá-
lunk. Ezek az adatok a cégek méretétôl és az értékesí-
tett termékek fajtájától egyaránt változnak. 

A számok mögé tekintve kevés olyan vállalkozást 
találunk, amely termékelôállítás vagy import útján be-
szerzett termékekbôl a Nyugat-Európában ismert  
klasszikus nagykereskedelmi tevékenységet folytat, 
azaz jellemzôen csupán viszonteladók. Ezt jelzi, hogy 
a 44 cég közül csak négynek a készlete haladja meg a 
200 MFt-ot, 26 cégnél a 60 MFt-ot sem éri el.

Az összes vállalatot tekintve a saját tôke növekedése 
közel azonos (51,5%) a vagyon növekedésével a 2004-
2010 közötti idôszakot elemezve. A vizsgált vállalatok 
körében azonban a 2009. üzleti évhez képest 16,1%-
os saját tôke csökkenés mutatható ki, miközben a vál-
lalatok vagyona ebben az idôszakban 5,5%-kal nôtt. 

A vállalatok saját tôkéjének csökkenése mellett 
a kötelezettségek összege 39,3%-kal emelkedett, 
amelynek következtében a saját tôke aránya 47,3%-
ról 37,6%-ra csökkent, a kötelezettségeké 42,1%-ról 
55,6%-ra emelkedett 2009. évrôl 2010. évre. 

A negyvennégy vállalat adózott eredményének ösz-
szege 90 MFt-ról 925 MFt-ra emelkedett 2010. évre 
az elôzô évhez képest. Az adózott eredménybôl és az 
elôzô évek felhalmozott eredményébôl (eredménytar-
talék) a vállalatok 2009. évben 133 MFt, míg 2010. év-
ben 2 620 MFt osztalékot hagytak jóvá. A 2009. üzleti 
évre 39 vállalat, a 2010. üzleti évre 38 vállalat tulajdo-
nosai nem szavaztak meg osztalékot. 

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú köte-
lezettségek 14%-kal, míg a rövid lejáratúaké 38,9%-
kal emelkedett. A hosszú lejáratú kötelezettségeken 
belül a beruházási és fejlesztési hitelek állománya 108 
MFt-tal, (12,5%) csökkent, miközben a kapcsolt vállal-
kozásokkal szembeni kötelezettségek összege 1 094 
MFt-tal (24,5%) emelkedett. A rövid lejáratú kötelezett-
ségeken belül a szállítókkal szembeni kötelezettségek 
összege 6,1%-kal csökkent, ezzel egy idôben a rövid 
lejáratú kölcsönöké 19,2%-kal (40 MFt), a kapcsolt 
vállalakozásokkal szembeni rövid lejáratú tartozáso-
ké 2 475 MFt-tal (270,3%), az egyéb részesedési vi-
szonyban lévô vállalkozással szembenieké 36,5%-kal 
(157 MFt) emelkedett. 

2010-ben a vizsgált 44 cég közül kettô állt felszá-
molás alatt, és 10 vállalkozásnál csökkent a saját tôke 
2009-hez képest. Érdekesség, hogy a 44 cég saját 
tôke állománya 2009-ben a válság mélypontján közel 
2,5 MFt-tal nagyobb volt, mint 2010-ben.

A vállalatok könyveiben kimutatott összes értékesí-
tés nettó árbevétele 75,7%-kal nôtt 2004. évrôl 2010. 
évre és meghaladta az 50 milliárd forintot (a 2007-ben 
regisztrált kb. 47,5 milliárd forinttal szemben ez 5,3%-
os növekedés), (2. táblázat).

2. táblázat Nettó árbevételi és foglalkoztatási adatok  
a vállalkozások típusa alapján 

Vállalkozás  
típusa

Száma
(db)

Foglalkoz-
tatottak 

száma (fô)

Nettó 
árbevétel

(MFt)

Nagyvállalkozás 1 250 17.881

Közepes  
vállalkozás 2 48 8.238

Kisvállalkozás 16 619 16.813

Mikrovállalkozás 23 221 6.798

Felszámolás alatt/
felszámolva 2 60 398

Összesen: 44 1198 50.128

1 A negyvennégy vállalat közül mindössze tizenhét nyújtott be éves beszámolót, 
a többi vállalat egyszerûsített éves beszámolót készít. 
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A számokból látható, hogy a kiválasztott cégek közül 
a nagyvállalati kategóriába sorolható egy vállalkozás az 
árbevételek 35,7%-át, a kb. 36%-ot kitevô kisvállalko-
zások az árbevétel 33,6%-át termelték meg. A továb-
bi kb. 30%-on a 2 közepes és a 23 mikrovállalkozás 
osztozik.

 2010-ben 20 vállalkozás nem érte el a 2007. évi 
árbevételét. 

Az egymilliárd forint bevételt meghaladó vállalkozá-
sok száma 9 volt, 2007-ben még 11 társaság érte el 
ezt a szintet.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2004. évrôl 
2010. évre mindössze 21%-kal emelkedett a vizsgált 
vállalati körben, a 44 vállalat 1198 fôt foglalkoztatott 
2010-ben. A négy legtöbb alkalmazottat foglalkoztató 
cégnél 565 fô dolgozik, vagyis közel az összlétszám 
fele, 18 vállalkozásnál a foglalkoztatottak száma nem 
éri el a 10 fôt.

A személyi jellegû ráfordítások összege a vizsgált 
negyvennégy vállalat adatait tekintve 59,7%-kal emel-
kedett 2004-rôl 2010-re. A 2010. évi adatok viszont 
2,6%-os csökkenést mutatnak az elôzô évi adatokhoz 
képest, a vizsgált vállalati körben. 

A vizsgált vállalatok körében az értékesítés nettó 
árbevételének 75,7%-os növekedése mellett a bruttó  
hozzáadott érték mindössze 45,4%-kal emelkedett 
2004. évrôl 2010. évre. A bruttó hozzáadott érték ala-
kulását leginkább az anyagjellegû ráfordítások alakulása 
befolyásolta, amelynek összege 72%-kal növekedett 
2004. évrôl 2010. évre. Az anyagjellegû ráfordítások 
részletes vizsgálatához jelenleg nem áll rendelkezésre 
elég adat, ezek összegyûjtése további kutatást igényel. 

A 44 vizsgált vállalkozás együttes mérleg szerinti 
eredménye a 2007. évi 1.736.460 MFt-tal szemben 
343,6 MFt volt, míg veszteségük túllépte a 392 MFt-
ot, azaz 2010-ben közel 50 MFt-tal meghaladta a 
veszteség az eredményt. 2007-ben a 44 cég összes 
vesztesége „csupán” 17 MFt volt (3. táblázat).

3. táblázat Nettó árbevételi és eredményadatok  
a vállalkozások típusa alapján

Vállalkozás 
típusa

Száma
(db)

Nettó 
árbevétel

(MFt)

Eredmény
(MFt)

Nagyvállalkozás 1 17.881 -29,90

Közepes  
vállalkozás 2 8.238 2,14

Kisvállalkozás 16 16.813 280,30

Mikro vállalkozás 23 6.798 296,16*

* 5 cég 200,45 MFt-os + a két felszámolás alatt álló 191,8 MFt-
os vesztesége mellett

A fent elemezett számok mögött számos, a hazai 
gazdasági állapotokra visszavezethetô ok található. 
A külföldi országokhoz képest, az azonos területen 
mûködô cégek nagy száma, a tôkehiányból eredô ke-
vés beruházás, a sok viszonteladással foglalkozó cég, 
a jellemzôen egy adott körzetben tevékenykedô vállal-
kozások száma mind azt mutatja, hogy még nem tisz-
tult le ezen a területen sem a gazdaság.

Korom Erik, Reményi Antal
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Íme egy megújuló termék:  melyet minosített, nyomon
követheto eredetu és felelos erdogazdálkodással 

kitermelt fából állítottak elo

˝
˝ ˝ ˝

˝

Egy pohár tej

Megújuló, minosített, és felelos erdogazdálkodás eredménye. Anélkül, hogy 
megemlítenénk számos egyéb értékes tulajdonságát, ez is egyik jellemzoje az
italos karton csomagolóeszközünknek.
Alapveto elvárás, hogy a termék és csomagolása tökéletesen illeszkedjenek
egymáshoz. Használja bátran a mi italos kartonjainkat - készítésükhöz kizárólag
olyan farostokat használtunk, mely magas minoségi követelményeknek megfelelo
erdokbol, vagy más egyéb ellenorzött forrásokból származnak. Ahhoz, hogy ezt 
garantálni tudjuk, a folyamatos minoség és felügyelet megorzése érdekében,
létesítményeink a világon mindenütt, a szigorú, és a Forest Stewardship Council
(FSC) által eloírt nemzetközi követelményeknek megfeleloen muködnek.
A környezet, valamint az általunk becsomagolt termék megóvásával kapcsolato-
san, kérem tekintse meg weboldalunkat www.sig.biz

˝ ˝ ˝
˝

˝

˝ ˝
˝˝ ˝

˝ ˝

˝ ˝

SIG Combibloc

˝

˝

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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Változatok egy témára: műanyag, alumínium, üveg  
vagy kartondoboz?
Környezettudatos választással és szelektív gyûjtéssel 
ökológiai lábnyomunkat is csökkenthetjük.

Az áruházak polcai elôtt állva vásárlók milliói szem-
besülnek nap mint nap azzal a helyzettel, hogy egy 
adott élelmiszer több különbözô csomagolás típus-
ban is elérhetô. Az olyan italféleségek, mint a tej és 
a gyümölcslevek például PET palackban, üvegben, 
illetve italos kartondobozban is kaphatók. A magyar 
fogyasztók számára legfontosabb döntési szempont 
a megfelelô árszínvonalú termék kiválasztása. Egyre 
többen keresik ugyanakkor a választ arra a kérdésre, 
hogy vásárlási döntésükkel hogyan védhetik a kör-
nyezetet, illetve csökkenthetik saját és családjuk öko-
lógiai lábnyomát. Ez ugyanis minden magyar lakos 
esetében mintegy 3,5 globális hektár, holott Föl-
dünkön lakosonként már csak 2 hektárnyi terü-
let áll rendelkezésre. Életmódunk és háztartásaink 
fenntartásához tehát nagyobb területet használunk, 
mint amennyi bolygónkon rendelkezésre áll, ezért nem 
mindegy hogy a naponta vásárolt élelmiszerek csoma-
golása mekkora nyersanyag és energiafelhasználással 
gyártható, milyen CO2 kibocsátás mellett szállítható 
és hogyan hasznosítható újra. Mûanyag, alumínium, 
üveg, vagy kartondoboz? Mondd, Te mit választanál?

Homok, olaj vagy nyersanyag, ami 
újra szárba szökken?

Ahhoz, hogy kedvenc élelmiszerünket haza tudjuk vin-
ni, csomagolás szükséges, de csomagolást valamilyen 
alapanyagból elô kell állítani. Nem árt, ha tudjuk, hogy 
ha a tejet vagy gyümölcslevet – kôolajból készülô –  

PET palackba csomagolva vesszük meg, akkor dönté-
sünkkel a Földön korlátozott mennyiségben elôforduló 
fosszilis erôforrásokat részesítjük elônyben. És, ha-
bár „olajat nem öntöttünk a tûzre”, de az mégis vé-
ges, ráadásul az üvegházhatást kiváltó erôforrásból 
használtunk el egy keveset. Ha az üvegcsomagolást 
választjuk, akkor egy nagy fajlagos energia befekte-
tést igénylô csomagolóanyag használata mellett dön-
tünk. A fenntartható módon elôállítható csomagolásért 
persze nem kell a szomszéd bolygóra utazni, hiszen 
a mûanyaggal és az üveggel szemben az italos kar-
tondobozok például 75%-ban papírból, azaz fából 
készülnek, a környezettudatos erdôgazdaságok pedig 
minden kivágott fa után két facsemetét ültetnek.
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Hogyan okoz üvegházhatást a 
csomagolás?

A fosszilis erôforrásokat használó ipari tevékenység, 
így a csomagolóanyagok gyártása is CO

2
 kibocsátás-

sal jár, ami pedig hozzájárul Földünk felmelegedésé-
hez. Nem árt, ha tudjuk, hogy ha a családnak szánt 
tejet vagy gyümölcslevet PET palackban visszük haza, 
akkor literenként 256 gramm, ha alumínium csomago-
lást választunk, akkor literenként 206 gramm, ha pedig 
az üveg mellett döntünk, akkor literenként 178 gramm 
CO

2
-dal terheljük a légkört. A csomagolóanyagok 

gyártásának CO
2
 kibocsátása tekintetében is az italos 

kartondoboz jelenti tehát a leginkább környezettudatos 
választást, mivel egy italos kartondoboz elôállítása so-
rán literenként mindössze 33 gramm széndioxid kelet-
kezik. További jó hír, hogy a vezetô italos kartondoboz 
gyártó Tetra Pak Kínában már mûködtet olyan italos 
karton gyárat, amely kizárólag megújuló erôforrásokkal 
üzemel, így tevékenysége nem jár CO

2
 kibocsátással, 

a vállalat budaörsi egysége pedig 7 év alatt 39%-kal 
csökkentette fajlagos energiafelhasználását, ezáltal 
pedig CO2 kibocsátását.

Élelmiszert szállítunk vagy levegőt?

Amikor különbözô csomagolóanyagokba töltött folya-
dékokat szállítunk, a szállítással keletkezô CO

2
 kibo-

csátás szempontjából nem mindegy, hogy a teherautó 
rakterében mekkora a csomagolás és a folyadék ará-

nya. Az italos kartondobozokban egy egységre vetítve 
majdnem kétszer annyi folyadékot szállíthatunk, mint 
az egyszer használatos üveg csomagolásban, mert az 
italos kartondoboz a teljes termék térfogatának mind-
össze 6%-át teszi ki, míg az üveg a 43%-át. Ez azt 
jelenti, hogy egy teherautónyi italos kartondobozba 
csomagolt tej üvegbe csomagolva csak 2 teherautón 
férne el, ezért szállítása is kétszer akkora CO

2
 terhelést 

jelent a légkör számára.

Kontraszelekció a szelektív 
hulladékgyűjtésben

Noha ma már szinte minden utcasarkon található sze-
lektív gyûjtôsziget, mégis alig minden második lakos 
mondhatja el magáról, hogy részt vesz a lakossági 
szelektív hulladékgyûjtésben. Amikor újrahasznosítha-
tóságról van szó, az üveggel és a PET palackokkal való 
összehasonlításban az italos kartondobozok szintén 
„dobogós helyet” érdemelnek, hiszen anyaguk 75%-
ban jó minôségû papír, amelybôl egy egyszerû papír-
gyári újrahasznosítás után papír törlôkendô, újságpa-
pír, füzet, tojástartó doboz vagy akár cipôs doboz is 
készülhet. Gyártásukhoz hasonlóan, az italos kar-
tondobozok kisebb CO

2
 kibocsátás mellett hasz-

nosíthatók újra, mint a PET vagy az üvegpalackok.  
Az italos kartondobozok szelektív gyûjtését és újra-
hasznosítását Magyarországon az Italos Karton Kör-
nyezetvédelmi Egyesülés népszerûsíti. 

Csomagolástípusok környezeti hatékonyságának összefoglaló táblázata

Mûanyag Alumínium Italos karton Üveg
CO

2
 kibocsátás

(gramm / liter) 256 206 33 178

Szállítási hatékonyság
(liter / egységnyi szállítmány) 18.532 24.960 22.464 12.968 

 Tartalom – csomagolás aránya 
egy átlagos szállítmányban 91% - 9% 93% - 7% 94% - 6% 57% - 43%

Forrás: Tetra Pak

Az ökológiai lábnyom fogalma

Egy ember vagy egy adott terület népességének a 
természetre gyakorolt hatását hektárban kifejezett mu-
tatószámmal, az ökológiai lábnyommal lehet leírni. A 
ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül 
meg tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szüksé-
ges javakat: élelmet, energiát. Az átlagos, egy fôre esô 
ökológiai lábnyom a Földön 2,2 hektár, ami 2,5-szer 
nagyobb, mint 1961-ben. Ám ha megnézzük, hogy a 
Földön 11,3 milliárd hektár biológiailag aktív föld- és 
tengerfelület van és 6,1 milliárd ember, akkor kiszá-
mítható, hogy ma már valójában minden emberre 
csak 1,8 hektár jut. ITALOS KARTON EGYESÜLÉS

További információ kérhetô:
Baka Éva
Italos Karton Környezetvédelmi  
Egyesülés
Telefon: 06 20 9341-823
E-mail: officer@iksznet.hu
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A mai értelemben vett konzervdobozok gyártá-
sa és felhasználása 201 évvel ezelôtt kezdôdött 
meg. E két évszázados múlt okán jelen össze-
állítás elsôsorban az acéllemezbôl fogyasztói 
csomagolási célra készülô csomagolószerek-
kel kíván foglalkozni, megemlékezve a nagy 
elôdökrôl.

A fém csomagolóeszközök múltja

A különleges fûszerek, olajok, illatszerek csomagolására 
már az ókori Kínában és Rómában is használtak ónsze-
lencéket. A fémek ónnal való bevonásáról pedig kétezer 
évvel ezelôttrôl maradtak fenn dokumentumok. 

Nicolas Appert Napóleon felkérésére 1810-re fej-
lesztette ki a hôkezeléses eljárást, majd ugyanebben 
az évben az angol Peter Durand szabadalmaztatta az 
elsô, forrasztással zárt, ónozott lemezbôl készült fém-
dobozát. 1812-ben Thomas Kensett üzembe helyezte 
az elsô konzervdoboz gyártósort New Yorkban, 1852-
ben Raymond Chevallier-Appert szabadalmaztatta az 
autóklávot, 1874-ben pedig Shriver feltalálta a retortát.

Az eltelt idôszak alatt, mint sok minden, a fémdo-
bozok gyártástechnológiája is nagy fejlôdésen ment ke-
resztül. 

A fém csomagolószerek felhasználása 
Európában és Magyarországon

A konzerv-, a sörös és a festékes dobozok, az aero-
szol palackok, a fém záróelemek gyártását Európában 
közel 200 gyár és 50 000 munkatárs végzi, 70 milliárd 

egység létrehozásával, ami az európai csomagolóipar 
éves árbevételének 20%-át teszi ki.

A fém csomagolószerek felhasználása Magyaror-
szágon a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából 
nyert információk szerint – lásd még az évkönyv elsô 
cikkét – a vizsgált elmúlt egy évtizedben egyenlete-
sen növekvô tendenciát mutat. Jelentôs, nemzetközi 
hátterû vállalkozások látják el a hazai felhasználókat 
magas minôségû acél csomagolóeszközökkel.

A fémcsomagolás előnyei

A konzervdoboz, illetve -csomagolás számos mûszaki 
elônnyel rendelkezik. Anyagánál fogva tökéletes a záró 
tulajdonsága, ezért az ily módon csomagolt élelmisze-
rek eltarthatósága 3-5 év is lehet. A konzervdoboz kí-
nálja a leggyorsabb töltési sebességet, ezzel energiát, 
idôt és emberi, gépi erôforrásokat lehet megtakaríta-
ni. A sterilezés során elpusztulnak a mikroorganizmu-
sok, így nem szükséges tartósítószer használata. Tá-
rolás alatt nem, vagy csak csekély mértékben veszít 
tápértékébôl az étel, vizsgálatok kimutatták, mindösz-
sze 12%-kal csökken a vitamintartalma (pl. a C-vita-
min) 2 év alatt. A konzervdoboz nem törik, nem sza-
kad, legfeljebb horpad, így biztonságosan szállítható, 
tárolható. A készételek újabb változatú konzervdobo-
zos csomagolásai már mikrohullámú készülékekbe is 
behelyezhetôk.

A vegyipari (festékes, oldószeres) fémdobozok 
további elônyei azon túl, hogy nem törnek, nem 
éghetôk, a hônek viszonylag magas hômérsékletig 
ellenállnak, így a benne tárolt anyagok szállítása is 
biztonságosabb.

A fém csomagolószerek múltja, jelene és jövője
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Újrahasznosítás

A fém csomagolószerek begyûjtési és újrahasznosí-
tási aránya a legmagasabb Európában, de Magyaror-
szágon is élenjáró. A fém fizikai, kémiai változás nél-
kül végtelenszer újrahasznosítható, ezért a begyûjtött 
dobozokból – akár magasabb minôségû – fémtárgy 
készíthetô ismét.

A fôbb csomagolóanyag fajták újrahasznosítási  
aránya Európában (2009)

Az újrahasznosítás és a CO2 kibocsájtás közötti összefüggés
(forrás: EMPAC)

Fenntarthatóság

A fém fontos eleme a fenntartható életnek. Az utóbbi 
30 évben 25%-al csökkent a dobozok tömege, és 50 
év alatt 40%-kal mérséklôdött az elôállításukhoz szük-
séges energia, ezáltal lényegesen csökkent a gyártás 

során kibocsátott CO
2
 is. Az acél csomagolási hulladék-

ból 75%-kal, az alumíniumból pedig 95%-kal kevesebb 
energia felhasználásával állítható elô fémdoboz az új 
alapanyagból gyártott csomagolószerek igényéhez ha-
sonlítva. Egy további szemléletes adat szerint 7 doboz 
újrafeldolgozásával egy 60 W-os izzó 26 órai üzemelé-
sének energiaszükséglete takarítható meg.

Műszaki újdonságok

A fém csomagolószerek fejlesztései során a vevôi-fel-
használói igények mind magasabb szintû kielégítése a 
cél. A számos fejlesztés körül e helyett két látványos, a 
fogyasztók kényelmét szolgáló megoldást mutatunk be.

A HUBER Packaging Group legújabb fejlesztésû  
5 literes söröshordója csapolásához nem szükséges 
segédeszköz, a hûtôszekrényben tárolva pedig a hideg 
sör akár hetekig is friss marad. 

ARDAGH Group (koráb-
ban IMPRESS) legújabb 
fejlesztésû konzervdoboz 
fedele. A fedél mélyedése 
révén könnyen nyitható 
(Easy open), nem törik le  
a felhasználó körme és 
konzervnyitóra sincs szük- 
ség.

Kerekes Pál
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Magyar Fémcsomagolók Nonprofit Kft.

A 2009-ben alakult szervezet célja:
–  a tagvállalatainak érdekképviselete, az iparágat érintô legfontosabb kihívások megbeszélésének/megvitatásának lehe-

tôsége,
–  a fémipar reklámozását és újraértékelését támogató újságcikkek kiadványok megjelentetése,
–  mûszaki támogatás az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülô anyagok fejlesztésének terén,
–  állami és nemzeti, szakmai, kereskedelmi szervezetekkel történô koordináció a jelenleg érvényben lévô és a jövôbeni törvé-

nyekkel kapcsolatban, azok elôkészítésében való részvétel,
–  a  tagvállalatok folyamatos tájékoztatása a fémcsomagolás területén létrehozott legújabb fejlesztésekrôl.

A Magyar Fémcsomagolók Nonprofit Kft. a brüsszeli székhelyû EMPAC (European Metal Packaging) nemzeti tagszervezete, 
hazai tagvállalatai:
–  CROWN Magyarország Kft., Nagykôrös
–  ARDAGH (korábban IMPRESS) Fémcsomagoló Magyarország Kft., Vaja
–  HUBER Packaging Group Kft., Gyôr
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Az új termékdíj törvény legfontosabb változásai

Az évkönyv szerkesztésének idején – 2011 nyarán 
– még érvényben lévô régi, röviden csak termékdíj tör-
vénynek nevezett szabályozás 1996. január 1-én lépett 
hatályba. Az elmúlt kicsit több mint másfél évtizedben 
számos változáson ment keresztül. Egyes kimutatások 
szerint csak a választások éveiben nem módosították, 
más számítások szerint 27 alkalommal változtatták 
meg. A legfontosabb változások a tavalyi évkönyvben 
Fekete Balázs írásából jól nyomonkövethetôk.

A 2010-ben hivatalba lépett új környezetvédelmi 
kormányzat hamar bejelentette, hogy jelentôs változ-
tatásokat tervez ezen a területen. Közel háromnegyed 
évig csak a sajtón keresztül eljuttatott értesülésekbôl 
tudott a szakma tájékozódni a várható változásokról.

Az új termékdíj törvény tervezete június elején került 
a Parlament elé és 2011. június 27-én már – a szakmai 
társadalmi szervezetekkel folytatott egyeztetést nélkü-
lözve – el is fogadták. A 2011. évi  LXXXV. törvénybe 
azonban hibák csúsztak, ezért már 2011. július 4-én 
módosítani kellett. 

Az új törvény a korábban beharangozott változtatá-
sok mellett váratlan változásokat is tartalmaz, amely-
nek következményei a csomagolóiparra, valamint a 
csomagolási hulladékok kezelésére egyelôre felmérhe-
tetlenek.

A lényegesebb változások 
összefoglalása

Az új termékdíj törvény lényegét – a csomagolásra 
összpontosítva – röviden és közérthetôen az alábbiak-
ban foglaljuk össze.

A törvény az érintettek számára elsôdlegesen ter-

mékdíj fizetési kötelezettséget ír elô, megszüntetve a 
termékdíj mentesség érdekében eddig fizetett haszno-
sítási díj (licencdíj) fizetésének választási lehetôségét. 
A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege, 
mentesség nincs, a koordináló szervezetek korábbi te-
vékenysége megszûnik.

A hagyományos csomagolási termékdíj-tételek kö-
zött önálló díjtételt kapott a rétegzett italcsomagolás 
és továbbra is magasabb díjtételek terhelik az ún. ke-
reskedelmi csomagolásokat.

A 2012-re vonatkozó egyes díjtételeket a módosí-
tott költségvetési elôirányzatnak megfelelôen tovább 
emelik, ezekrôl még nincs végleges információ. 

Általánosságban kijelenthetô, hogy a koordináló szer-
vezeteknek eddig hasznosítási díjat fizetô gazdálkodó 
szervezeteknek a költségei növekedni fognak.

A kötelezettek körében jelentôs változást hoz az, 
hogy bár a termékdíjköteles termék a csomagolás 
marad, a belföldi elôállítású csomagolás esetén a 
csomagolást alkotó csomagolóeszköz elsô bel-
földi forgalomba hozója vagy saját célú felhasz-
nálója lesz a termékdíj-fizetésre kötelezett. A tör-
vénymódosítás szerint csomagolóeszköznek minôsül 
a csomagoláshoz felhasznált csomagolóanyag és 
csomagolási segédanyag is.

A belföldi elôállítású csomagolás esetén annak újra-
használható összetevôjére a termékdíjat sem az elsô 
forgalomba hozatalkor, sem az elsô saját célú felhasz-
náláskor nem kell megfizetni, amennyiben a felhaszná-
ló újrahasználati szándékáról nyilatkozik az újrahasz-
nálható csomagolóeszköz gyártójának (elsô belföldi 
forgalomba hozójának) és bizonylatokkal alá tudja tá-
masztani, hogy azt a tárgyévben 75%-nál magasabb 
arányban helyezte újra forgalomba. 

A külföldrôl behozott újrahasználható csomagolás 
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összetevô azon mennyisége után nem keletkezik ter-
mékdíj-fizetési kötelezettség, amely mennyiség egy 
éven belül újrahasználat céljából külföldre visszaszállí-
tásra került.

A törvény felkínálja – rendkívül szigorú feltételek 
mellett – a lehetôséget az ún. egyéni hulladékkeze-
lés teljesítésére. Ebben az esetben a kötelezettnek 
az egyszerûen számítható termékdíj helyett ún. rend-
szerhasználati, externális és kezelési költséget kell  
– bonyolult számítási képlet alapján – fizetnie. Alacsony
visszagyûjtési százalék mellett azonban a fizetendô díj 
magasabb lehet, mint a termékdíj összege, magasabb 
teljesítés esetén a díjteher csökkenhet, de értéke nulla 
nem lehet.

A számítás módjára vonatkozó képlet:

T
egyéni 

= R + E
1
 + K

1
 = R + (q

f
-q

e
/q

f
 * E) + [1,13 * (q

OHU
-q

e
)/q

OHU
 * K]

vagy ha:  q
e
 < q

OHU
 és  q

OHU
≥q

f

T
egyéni

 = R + E
1
 + K

1
 = R + (q

f
-q

e
/q

f
 * E) + (1,13 * (q

f
-q

e
)/q

f
 * K]

ahol:
T: a megfizetendô fajlagos termékdíj, 
R: a megfizetendô fajlagos rendszerirányítási alapköltség, 
E

1
: a megfizetendô fajlagos externális költség, 

K
1
: a megfizetendô fajlagos kezelési költség,

q
e
: az egyéni teljesítési hányad,

q
f
: a felsô hasznosítási arány,

q
OHU

: az országos átlagos teljesítési hányad.

A felsô hasznosítási arány és az országos átlagos 
teljesítési hányad mértékét, továbbá az R, az E és a K 
költség összetevôk mértékét a törvény melléklete tar-
talmazza.

Bevezeti a törvény a csekély és a kis mennyiségû 
csomagolást forgalomba hozó fogalmát és részükre 
– a mezôgazdasági termelôk mellett – termékdíj áta-
lány fizetését teszi lehetôvé. A belföldi elôállítású cso-
magolás esetén azonban a csomagolóeszköz elsô 
belföldi forgalomba hozója a termékdíj-fizetésre köte-
lezett, így a „csekély és a kis mennyiségû csomagolást 
forgalomba hozó kötelezett” fogalma csak kivételes 
esetekben, pl. a csomagolást (csomagolt terméket), il-
letve csomagolóeszközt – a törvényben meghatározott 
mennyiségben – közvetlenül külföldrôl behozó gazdál-
kodók esetében lesz értelmezhetô.

Megszünteti a törvény a csomagolás esetében a 
számlán való átvállalás lehetôségét, a szerzôdésben 
való átvállalást a felhasználónak kínálja fel arra az eset-
re, ha az elôállított csomagolás 60%-át exportálja. 
(Nem tisztázott, hogy a 60% az adott rendelési meny-
nyiségre, vagy éves forgalomra vonatkozik.) Fontos 
felhívni a figyelmet arra, hogy az átvállaló nem teljesí-
tése esetén (pl. kevesebbet exportál, mint 60%, illetve 
nem fizeti meg a termékdíjat) az eredeti kötelezett kell, 
hogy helyt álljon.

A csomagolásból és további termékdíjköteles áruk-
ból képzôdô hulladékok hasznosításának közvetítésére 
létrehozták az állami tulajdonú Országos Hulladékgaz-
dálkodási Ügynökséget (OHÜ). A jövôben ez a szerve-
zet pályáztatással és szolgáltatás megrendeléssel köz-
vetíti a hulladékbegyûjtést és -hasznosítást. A törvény 
azonban nem deklarálja, hogy a termékdíj meg-
fizetésével és az OHÜ közvetítôi tevékenysége 
révén a kötelezettek mentesülnek-e a hulladék-
hasznosítási kötelezettség alól.

 A törvény 9 tagú Termékdíj Bizottság (TDB) felállítá-
sáról is rendelkezik. A bizottság ajánlásokat fogalmaz 
meg a termékdíjköteles termékek hulladékgazdálkodá-
si stratégiájának fô irányaira, amely keretében javasla-
tot tesz a hulladékhasznosítás arányainak meghatáro-
zására, ipari megoldásaira, támogatásának mértékére 
és a potenciálisan elérhetô hasznosítási eljárások tár-
sadalmi hasznosságon alapuló sorrendjére.

A kötelezettek nyilvántartására a törvény a VPID 
szám alkalmazását írja csak elô, így megszûnik a glo-
bális szabványokon alapuló, nemzetközileg egységes 
módon képzett GLN számok használata.

A termékdíj fizetésére vonatkozó változások 2012. 
január 1-vel lépnek hatályba.

Nagy Miklós
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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 címke gyártása vonalkódnyomtatókhoz. 
☑ Öntapadó előnyomott (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 címketervező programok forgalmazása
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Új EU rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő műanyagokról
2011. január 14-én jelent meg az Európai Bizottság 
10/2011/EK számú új rendelete „Az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülô mûanyagokról 
és mûanyag tárgyakról”, amely egységes szerkezetbe 
foglalja és aktualizálja a tárgybani korábbi, többször 
módosított 2002/72/EK irányelv elôírásait.

A korábbi irányelv kizárólag a mûanyagból készült 
anyagokra és tárgyakra vonatkozott, az új rende-
let hatálya viszont már kiterjed a többrétegû kom-
binált anyagokban használt mûanyag rétegekre és 
a társításhoz használt ragasztókra, továbbá a bevo-
natokra és a nyomdafestékekre, valamint a fedelek 
vagy záróelemek tömítését alkotó mûanyag rétegek-
re, illetve bevonatokra is, engedélyezve, hogy ezek 
olyan anyagokat tartalmazzanak, amelyek eltérnek a 
mûanyagokra vonatkozóan engedélyezett anyagok-
tól.

Nem tartoznak továbbra sem a rendelet hatá-
lya alá az ioncserélô mûgyanták, a gumik és sziliko-
nok, mert bár szintén polimerizációs folyamatok ré-
vén nyert makromolekulás anyagok, a mûanyagoktól 
eltérô fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, 
így ezekre külön elôírásokat kell alkalmazni.

A mûanyagok, mint ismeretes, monomerekbôl 
és egyéb kiindulási anyagokból készülnek, amelyek 
kémiai reakcióba lépve makromolekuláris szer-
kezetet, polimert hoznak létre, amely a mûanyagok 
fô szerkezeti összetevôje. Mivel a polimerek nagy 
molekulatömegû anyagok, rendszerint nem szívódnak 
fel az emberi szervezetben, így magából a polimerbôl 
eredô potenciális egészségügyi kockázat minimális.

Egészségügyi kockázattal járhatnak viszont az el 
nem reagált monomerek vagy más kiindulási, illetve 
kis molekulatömegû adalékanyagok. Ezért ezeket 

mûanyagok vagy mûanyag tárgyak gyártásához való 
felhasználásukat megelôzôen a kockázat szempont-
jából értékelni és engedélyeztetni kell.

A kockázatértékelésnek ki kell terjednie:
– magára az anyagra,
– az érintett szennyezôdésekre,
– a rendeltetésszerû felhasználási körülmények kö-

zött elôreláthatóan bekövetkezô reakciókra,
– a keletkezô bomlástermékekre,
– a bekövetkezô esetleges kioldódásokra és
– a toxicitásra.

A kockázatértékelés alapján kaphat az adott anyag 
felhasználási engedélyt, amely megállapítja:
– az anyagokra vonatkozó elôírásokat,
– a felhasználásra vonatkozó korlátozásokat,
– a végterméknél kapott anyag vagy tárgy biztonsá-

gos használatához szükséges mennyiségi korláto-
zásokat vagy mûködési határértékeket.
 
Abban az esetben, ha a makromolekulákat más, 

szintetikusan elôállított makromolekulákkal (amelyek 
esetleg nem teljesen polimerizált intermedier szerke-
zetek) módosítják, ezeket felhasználásuk elôtt szintén 
kockázatértékelési és engedélyezési eljárás alá kell 
vetni. Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha a mûanyagot 
fermentációs eljárással elôállított makromolekulákból 
állítják elô.

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülô anya-
gok felhasználhatóságával foglalkozó korábbi, 1935/
2004/EK rendelet szerint a mûanyag tárgyakból kibo-
csátott anyagok nem idézhetnek elô elfogadhatatlan 
változást az élelmiszer összetételében.

Messe Düsseldorf / Sajtófotó / Press Photo
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Helyes gyártási gyakorlattal megvalósítható a 
mûanyagok olyan módon történô elôállítása, hogy 
azokból 1 dm²-nyi felületen legfeljebb 10 mg anyag ol-
dódhasson ki. Ha az anyag kockázatértékelése nem 
indokol ennél alacsonyabb szintet, akkor ezt kell a 
mûanyag összkioldódási határértékének tekinteni.

A 10 mg/dm² összkioldódási határérték az 1 kg 
élelmiszert tartalmazó, kocka alakú csomagolás ese-
tében az élelmiszer 1 kg-jára vonatkoztatott 60 mg 
anyag kioldódását jelenti.

Kisebb csomagolás esetében, ahol a felület-tömeg 
arány nagyobb, az élelmiszerbe történô kioldódás 
mennyisége a fentinél nagyobb. Ezért csecsemôknek 
és kisgyermekeknek szánt adagcsomagolt élelmisze-
rek esetén külön rendelkezéseket kell hozni, ahol az 
összkioldódási határértéket az élelmiszerben kialaku-
ló határértékekhez és nem a csomagolás felületéhez 
kell szabni.

Az utóbbi években több olyan – élelmiszerekkel 
érintkezésbe kerülô – többrétegû mûanyagot fejlesz-
tettek ki, amelyekben olyan ún. funkcionális záróréteg 
van, amely megakadályozza a záróréteg mögötti 
anyagoknak az élelmiszerbe való kioldódását.

Az új, 10/2011/EK rendelet megengedi, hogy 
a funkcionális záróréteg mögött nem engedélyezett 
anyagokat is felhasználjanak, feltéve, hogy megfelel-
nek bizonyos kritériumoknak és az élelmiszerekben 
történô kioldódásuk adott kimutatási határértékek 
alatt marad. Ez a kioldódási határérték nem lehet na-
gyobb 0,01 mg/kg-nál.

Funkcionális záróréteggel nem rendelkezô 
többrétegû mûanyagok esetében a mûanyag réte-
geknek (mindegyiknek külön-külön) meg kell felelnie 
az adott mûanyagra vonatkozó követelményeknek.

A már említett 1935/2004/EK rendelet elôírja, 
hogy a hatálya alá tartozó anyagokhoz és tárgyak-
hoz írásbeli megfelelôségi nyilatkozatot kell csa-
tolni, amely igazolja, hogy azok megfelelnek a rájuk 
vonatkozó szabályoknak. Az új rendelet szerint a 
megfelelôségi nyilatkozatot a fogyasztók számára is 
elérhetôvé kell tenni.

Bevonatok, nyomdafestékek és ragasztók esetén 
elegendô olyan tájékoztatás nyújtása, amely lehetôvé 
teszi a kioldódási határértéknek való megfelelés meg-
ítélését.

A specifikus kioldódási határérték az élelmi-
szerben levô idegen anyag megengedett mennyisé-
ge. Az új, élelmiszerrel érintkezésbe még nem került 
anyag esetében a gyártónak biztosítania kell, hogy a 
legkedvezôtlenebb érintkezési körülmények között is 
megfeleljen ennek a határértéknek.

Kizárólag zsírban oldódó (lipofil) anyagokra vonat-
kozóan a specifikus kioldódási határértékre korrekci-
ós tényezôt kell megállapítani és figyelembe venni.

Az elôírásoknak való megfelelést az illetékes 
hatóságoknak ellenôrizniük kell. Valamely anyag vagy 
tárgy meg nem felelését kioldódási vizsgálattal kell 
megerôsíteni. Ezért az új rendelet meghatározza a ki-

oldódási vizsgálatra vonatkozó alapvetô szabályokat. 
Mivel a kioldódás vizsgálata nagyon összetett kérdés, 
ezért az alapvetô szabályok nem terjedhetnek ki va-
lamennyi elôre látható esetre, illetve a vizsgálatok el-
végzéséhez szükséges valamennyi részletes adatra. 
Emiatt a rendelet uniós iránymutató dokumentum 
összeállítását írja elô, amely a kioldódás-vizsgálatok 
alapvetô szabályainak részleteivel foglalkozik.

A kioldódás vizsgálatára és az élelmiszer-utánzó 
modellanyagokra vonatkozó, a rendeletben napra-
késszé tett szabályok felváltják a 78/142/EGK irány-
elvben és a 82/711/EGK tanácsi irányelv mellékleté-
ben szereplô eddigi szabályokat.

A kioldódás vizsgálatára vonatkozó egyes szabá-
lyok naprakésszé tétele miatt ezek az új szabályok 
csak a rendelet elfogadása után 2 évvel lépnek ha-
tályba.

A vállalkozók megfelelôségi nyilatkozataikat jelen-
leg a már említett 2002/72/EK irányelvben megál-
lapított igazoló dokumentációra alapozzák. Ezt a 
megfelelôségi nyilatkozatot az új rendelet elfoga-
dását követô 5 évig fogadják el a hatóságok, mint 
forgalombahozhatósági követelményt. A 2011. má-
jus 1-je elôtt forgalomba hozott anyagok és tárgyak 
2012. december 31-ig forgalmazhatók.

Az új rendeletet 2011. május 1-tôl kell alkalmazni.

A rendelet I. melléklete tartalmazza:
– az engedélyezett anyagok uniós jegyzékét,
– az anyagcsoportokra elôírt korlátozásokat,
– a megfelelôség ellenôrzésének szempontjait,
– az anyagokra vonatkozó részletes elôírásokat.

A II. melléklet az anyagokra és tárgyakra vonat-
kozó korlátozásokat (kioldódási határértékeket) adja 
meg.

A III. melléklet az élelmiszer-utánzó modellanya-
gokkal foglalkozik.

A IV. melléklet a megfelelôségi nyilatkozat tartal-
mát állapítja meg (lásd a következô oldalon).

Az V. melléklet a megfelelés vizsgálatának rész-
leteivel foglalkozik, beleértve a specifikus kioldó-
dás vizsgálatát, az eddig élelmiszerrel érintkezésbe 
még nem került anyagok és tárgyak vizsgálatát, az 
összkioldódás vizsgálatát stb.

Végül felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez az új EU-s  
szabályozás rendelet és nem irányelv, ennek meg-
felelôen alkalmazása az Európai Unió minden tag-
államában teljes egészében kötelezô és közvetlenül 
alkalmazandó.

A tájékoztatást a rendelet és a hivatkozott doku-
mentumok alapján összeállította:

 Dr. Kertész Béla
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Megfelelőségi nyilatkozat

(1) a megfelelôségi nyilatkozatot kiadó vállalkozó neve és címe;

(2) a mûanyagokat vagy mûanyag tárgyakat, a mûanyagok és mûanyag tárgyak elôállításának köztes sza-
kaszaiból származó termékeket, vagy az ilyenek gyártására szolgáló anyagokat gyártó vagy importáló 
vállalkozó neve és címe;

(3) a mûanyagok, mûanyag tárgyak, a mûanyagok és mûanyag tárgyak elôállításának köztes szakaszaiból 
származó termékek vagy az ilyenek gyártására szolgáló anyagok megnevezése;

(4) a nyilatkozat dátuma;

(5) annak megerôsítése, hogy a mûanyagok vagy mûanyag tárgyak, a mûanyagok és mûanyag tárgyak 
elôállításának köztes szakaszából származó termékek vagy az anyagok megfelelnek az ebben a rende-
letben és az 1935/2004/EK rendeletben szereplô elôírásoknak;

(6) a felhasznált olyan anyagokra, illetve azok bomlástermékeire vonatkozó információk, amelyekkel kapcso-
latban e rendelet  I. és II. melléklete korlátozásokat és/vagy elôírásokat állapít meg, hogy az ellátási lánc 
következô gazdasági szereplôi biztosítani tudják a korlátozások betartását;

(7) az élelmiszerekben való felhasználásuk tekintetében korlátozás alá esô anyagokról szóló, kísérleti adatok 
vagy elméleti számítás alapján kapott, megfelelô információk az ezen anyagok specifikus kioldódásáról, 
valamint adott esetben a 2008/60/EK, a 95/45/EK és a 2008/84/EK irányelv szerinti tisztasági kritériu-
mokról, annak érdekében, hogy ezen mûanyagok vagy mûanyag tárgyak felhasználói eleget tudjanak 
tenni az alkalmazandó európai uniós rendelkezéseknek, illetve ezek hiányában az élelmiszerekre alkalma-
zandó nemzeti rendelkezéseknek;

(8) a mûanyagok vagy mûanyag tárgyak használati elôírásai, mint például:
i. azok az élelmiszertípusok, amelyekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe fognak kerülni;
ii. élelmiszerekkel érintkezésben lévô mûanyagokra vagy mûanyag tárgyakra vonatkozó kezelési és 

tárolási idô és hômérséklet;
iii. az anyag vagy tárgy megfelelôségének megállapításához használt viszonyszám: az élelmiszerrel 

érintkezésbe kerülô felszín és a térfogat aránya;

(9) ha többrétegû mûanyagban vagy tárgyban funkcionális záróréteg van, annak megerôsítése, hogy a 
mûanyag vagy mûanyag tárgy megfelel az e rendelet 13. cikke (2), (3) és (4) bekezdésében vagy 14. 
cikke (2) és (3) bekezdésében szereplô elôírásoknak.
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A veszélyes áruk csomagolása –  
a 2011. évi ADR változások nyomában

A fotón a Pacsai Fémhordógyártó Kft. terméke látható

Előzmények

Ismét módosultak a veszélyes áruk szállítására vonat-
kozó elôírások. Nagy odafigyelést igényel az, hogy a 
2009-es ADR átmeneti elôírásainak ez év elején lejárt 
türelmi ideje után már az ADR legújabb módosítása is 
hatályba lépett, amely kiegészíti és változtatja a fogal-
makat és felelôsségi köröket, az osztályozást, a men-
tességeket, a korlátozott mennyiségeket, a jelöléseket 
és az okmányokat is.

Magyarország 1979-ben csatlakozott a Veszélyes 
Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodáshoz (ADR), a fejlôdés azóta folyamatos, 
hiszen – ahogy már megszokhattuk – az ADR két 
évenként változik, ezúttal legalább 15 százalékban. 

Az ADR 2011. január 1-tôl életbe lépett változata – 
immáron a hatodik módosítása – jelentôs változásokat 
hozott. A közel százoldalnyi szövegmódosítás mind a 
kilenc részében több-kevesebb lényegi változást ered-
ményez, amelyeket a 2011. évi LXXIX. törvény szerint 
július 1-tôl alkalmaznunk kell hazánkban is.

A főbb változások áttekintése

Az ADR eddig is definiálta és külön felelôsségi körökkel 
ruházta fel a veszélyes áruk feladóját, szállítóját, cím-
zettjét, a berakót, a csomagolót és a töltôt egyaránt, 
ezért az érintetteknek figyelmet kell fordítaniuk a már 
megszokott fogalmak és felelôsségi körök módo-
sulására, így például a berakó fogalmának részleges 
változására. 

Nagy jelentôséggel bír továbbá, hogy idén már meg-
határozásra került a kirakó intézménye és ezzel módo-

sult a címzett feladatköre is. A továbbiakban ugyanis 
már a kirakó felelôssége az, hogy a fuvarokmányban 
szereplô információk alapján a megfelelô árukat ra-
kodja ki és egyúttal ellenôriznie kell, hogy a csoma-
golóeszközök, a tartály, a jármû vagy a konténer nem 
sérült-e meg. Az ô feladata gondoskodni arról, hogy 
csak a megfelelô intézkedések után rakodjanak ki, ezt 
követôen pedig el kell távolítania az 5.3 fejezet szerinti 
veszélyességi jelöléseket. Ha a szállítás során például 
megsérül egy vegyi anyaggal teli hordó, a kirakó fel-
adata a környezeti veszély felismerése és elhárítása, 
majd a jármû elemeinek megtisztítása. 

A gyakorlatban elôfordulhat, hogy több szerepkör 
feladatai is ugyanazon vállalkozóra hárulnak, így pél-
dául lehetnek olyan esetek, amikor a szállító a kirakó, 
vagy a kirakó maga az átvevô. 

A szállító felelôssége a veszélyes áruk átvételével 
kapcsolatban tovább növekedett. Az okmányok meg-
létén túl most már arról is meg kell gyôzôdnie, hogy a 
feladó a szállítás elôtt a szállítandó árura vonatkozóan 
minden elôírt információt átadott. 

Új, önálló fogalomként jelent meg a szállítóeszköz, 
az áruszállító egység, a fémhidrid tároló rendszer, az 
üzemanyagcella, az üzemanyagcellás motor, az átala-
kított csomagolás és az ismételten felhasznált nagy-
csomagolás is.

Bizonyos esetekben és mennyiségek alatt szállít-
hatók veszélyes anyagok úgy, hogy nem, vagy csak 
részben kell az ADR elôírásait alkalmazni, ilyenkor lép-
nek életbe a mentességek. 

Szigorodtak a kárelhárító szolgálatok felügyelete 
mellett végzett szállítási lehetôségek, míg bôvültek a 
gázok szállítására alkalmazható mentességek. Emiatt 
már mentesíthetôk az ADR szállítás alól a sportlabdák-
ban lévô gázok, az élelmiszerekben és az izzólámpák-
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ban lévô gázok is, ez utóbbiak azonban csak abban 
az esetben, ha úgy vannak csomagolva, hogy a lám-
pák esetleges törésekor fellépô kilövellési hatások a 
küldeménydarabon belül maradnak. 

Az élelmiszerekre és italokra vonatkozó mentes-
ségekbôl kikerültek az aeroszolok, így az eddigi szállí-
tási gyakorlatot mindenképpen felül kell vizsgálni pél-
dául a tejszínhab esetében.

Nagyon jelentôsen módosultak a korlátozott 
mennyiségben csomagolt áruk elôírásai. Az LQ  
(limited quantity) kódokat megszüntették, ez olyan kö-
vetkezménnyel is jár, hogy lesznek olyan esetek, ami-
kor egy eddig korlátozott mennyiségben szállítható 
veszélyes árunak ez a szállítási lehetôsége megszûnik, 
illetve szállíthatóvá válik ami eddig tiltva volt és más le-
het a belsô csomagolásonkénti korlátozott mennyiség 
is. Mindezzel párhuzamosan az ilyen küldeménydara-
bokra új jelöléseket kell használni és az új elôírások 
alapján értelemszerûen módosult a 3.2.1 „A” táblázat 
is. A (7a) oszlopban az LQ kódok helyett a továbbiak-
ban a veszélyes áru maximális mennyisége szerepel.

Az imént említett „A” táblázat – a veszélyes áruk 
UN szám (anyagok és tárgyak négyjegyû azonosító 
száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat”-ból szár-
mazik) szerinti felsorolása húsz oszlopban foglalja ösz-

sze a szállítási specifikációkat – 2011-es változatában 
15 új UN szám található a 2009-es változathoz ké-
pest, így az utolsó már az UN 3496 lett.

2011. január 1-tôl lejárt a környezetre veszélyes 
anyagok jelölésére vonatkozó átmeneti idôszak 
(ez még ADR 2009 elôírás), emiatt már minden kör-
nyezetre veszélyes anyag esetén fel kell tüntetni a 
kiegészítô jelölést, ami az ADR 2011 szerint egyforma 
lesz a továbbiakban a különbözô fuvarozási ágak sza-
bályozásával, így az ilyen anyagok jelölésének grafikai
kivitelezése kismértékben módosult.

Szigorították a közvetlenül veszélyes áruval érint-
kezô csomagolásokra vonatkozó elôírásokat, az új 
szabályozás értelmében a csomagolóeszközök ve-
szélyes áruval közvetlenül érintkezô részei nem te-
hetik lehetôvé a veszélyes anyag áthatolását. Ennek 
betartására átcsomagolásnál is kiemelt figyelmet kell
fordítani. Módosultak a P200, P203, P205, P402, 
P601, P602, P621, P901 és a P904-es csomagolási 
utasítások. Abban az esetben, ha egy szilárd anyag a 
szállítás során folyékonnyá válhat, az új ADR megtil-
totta bizonyos IBC-k alkalmazását. 

Változott az IBC04, az IBC06, az IBC07, az IBC08, 
az IBC520 és az IBC620-as utasítás is.

Lejárt az átmeneti türelmi idô az IBC-k (nagyméretû 

Veszélyes hulladékot szállító jármû jelölése  
(forrás: ÉMK Kft.)
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csomagolóeszközök) rázópróbájával és halmozási je-
lölésével kapcsolatban is, így tehát a 2011. január 1. 
után gyártott IBC-ken már kötelezô elvégezni a rá-
zópróbát és az idén gyártott, átalakított vagy javított 
IBC-ket már kötelezô megjelölni a 6.5.2.2.2 pont sze-
rinti halmozásra utaló jelölések egyikével. Az összes 
ez év elejétôl gyártott IBC belsô tartályán fel kell tün-
tetni továbbá annak típusát, a csomagolási csoportot, 
a gyártási idôpontot, az állam jelét és a gyártó nevét. 

Újra változott az írásbeli utasítás formátuma is. Va-
lójában csak a szövegezésben történtek kisebb ponto-
sítások és a cím kiegészült az ADR-re történô hivatko-
zással, de ezek miatt le kell cserélni a korábbi formá-
tumnak megfelelô írásbeli utasításokat (ADR 5.4.3).

Az ADR 1.3 és 1.10 fejezetek szerinti oktatásokkal 
kapcsolatban is történt módosítás. Az elôírások meg-
változtatása következtében minden, korábban ADR 
1.3 fejezet szerinti képzésben (általános tájékoztató 
oktatás, munkakörre szakosított oktatások) részesült 
dolgozónak ismeretfelújító képzésben kell részt ven-
nie, viszont az új szabályozás ezúttal enyhítést is je-
lent. Abban az esetben, ha egy adott munkakörben 
dolgozó alkalmazott megfelelô képzése valamiért nem 
történt meg, akkor is végezhet munkát, csak szak-
képzett személy közvetlen felügyelete mellett. 

A veszélyes árut szállító gépkocsivezetô-képzés 
során a részvevôknek meg kell szerezniük azokat 
az alapvetô ismereteket, amelyekkel a baleset bekö-
vetkezésének veszélyét minimálisra csökkenthetik, 

illetve baleset bekövetkezése esetén annak hatásait  
saját magukra, a közbiztonságra és a környezetre  
nézve minimalizálhatják. Az új ADR lehetôséget te-
remt számukra korlátozott alaptanfolyami, illetve tar-
tányos szakosító képzésre, tehát akár csak egy-egy 
speciális anyagra vagy anyagcsoportra terjed ki a 
gépjármûvezetô képzése. Ez hasznos például az 
üzemanyagszektorban dolgozóknak, mert nem kell 
az egész 3-as osztályra vizsgát tenniük, elég csupán 
az adott UN számú anyagokra, így megtakarítható a 
munkából való kiesés ideje és a oktatás költségének 
egy része is. 

2011. január 1-tôl új, fényképes mûanyag ADR 
oktatási bizonyítványt írtak elô, de 2012. év végéig 
még az eddig megszokottakat is ki lehet állítani. A bi-
zonyítványok öt éves érvényességét figyelembe véve, 
meglehetôsen sok ideig találkozhatunk a régi és új bi-
zonyítványokkal egyaránt.

A veszélyes áru szállításában érintett vállalkozások-
nál szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmazni a 
2/2002 (I.11.) Kormányrendelet alapján, ezért egyre 
több regisztrált, képzett tanácsadó van már orszá-
gunkban. Fontos, hogy ilyen szakemberek bevoná-
sával történjen meg a veszélyes árukkal kapcsolatos 
komplex folyamatok felülvizsgálata, a jogkövetô és 
biztonságos mûködés kialakításáért és a kifejezetten 
súlyosnak mondható bírságtételek elkerüléséért.

Szokoly Zsuzsa 
ADR tanácsadó 

Stora Enso egy globális papír, csomagolóanyag és faipari termékeket gyár-
tó vállalat, melynek fő profilja a különböző típusú papír, csomagolóanyag  illetve
fatermékek gyártása. Jelenleg 35 országban működik, több, mint 27.000 fővel, 88 
gyáregységgel és jelen van mind a Helsinki, mind a Stockholmi tőzsdén. Gyáraink 
megtalálhatóak Finnországban, Oroszországban, Lengyelországban, a Baltik-álla-
mokban, Magyarországon és 2010. októberétől  már a kínai és indiai piacon is. 

A globális szervezet ereje a magas színvonalú termékgyártás és a hozzá kapcso-
lódó logisztikai szolgáltatásokban rejlik.

A Stora Enso Packaging Kft. igényes kivitelű ofszet nyomott litho-laminált hul-
lámkarton csomagolóanyagokat gyárt B, E, F és N hullámprofilban.

Hullámkarton termékeink 80%-át multinacionális vevőknek értékesítjük az 
elektronikai iparban, ahol a vevői igény illetve az általunk javasolt konstrukciós 
megoldások egy magasabb hozzáadott értéket képviselnek, de jelen vagyunk 

egyéb vevők tekintetében is az élelmiszeripar, háztartási vegyipar és édesiparban.
Több éves múlttal és szakértelemmel rendelkezve vevőink számára mindig a lehető legoptimálisabb, legmegfe-

lelőbb és hatékonyabb csomagolási konstrukciókat ajánljuk.
Stora Enso összes dolgozója elkötelezett a környezettudatos fenntartható fejlődés alapelvei mellett. Célunk, 

hogy évről évre jelentős hangsúlyt fektessünk erőforrásaink felhasználására, a gyártások során keletkezett hulla-
dékok, szennyező anyagok és szén-dioxid kibocsátás minél kisebb szinten való tartására és a környezetre kevésbé 
veszélyes anyagok használatára.

Elérhetőségek:
Stora Enso Packaging Kft.
H-2071, Páty,
M1 Üzleti Park, „A” Épület
Tel.: +36 23 555 600
Fax: +36 23 555 601
www.storaenso.com
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A laboratóriumi vizsgálat jelentősége a termék-  
és csomagolásfejlesztésben
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Jelen közleményben egy iparágon belüli trendet és 
példát kívánunk ismertetni a termék- és csomagolás-
fejlesztés területén, illetôleg bemutatni a vizsgálóla-
boratóriumokkal való együttmûködések jelentôségét 
és szükségszerûségét. A bemutatott példa az ipari 
szereplôk és a gyôri Széchenyi István Egyetem Cso-
magolásvizsgáló Laboratóriumának tevékenységeit, 
céljait és eredményeit emeli ki.

Ez elmúlt két évtized hazai ipari fejlôdésének és az 
ellátási láncok bonyolultsági fokának növekedésével 
hazánk ipara is felismerte, hogy a gyártás, a termék-
fejlesztés és az ezekhez kapcsolódó csomagolásfej-
lesztések területén mindinkább elengendhetetlen kö-
vetelménnyé vált a folyamatos, szakszerû laboratóriu-
mi vizsgálatok elvégzése. Mindez nemcsak a termék 
gyártásához szorosan kapcsolódó üzemi laboratóriumi 
ellenôrzést jelenti, hanem a versengô termékpiacok sa-
játosságaként a kísérleti és pre-kompetitív fejlesztések 
laboratóriumi modellezését, szimulálását, illetôleg a pro-
totípusok ellenôrzô méréseit is.

A fentiek alapján gyakorlatilag egy új iparág készül 
teret hódítani magának. Mégpedig azok a független 
vizsgálólaboratóriumok, amelyek mára kutatási és fej-
lesztési inkubátorházakként mûködnek együtt az ipar 
szereplôivel. Meg kell jegyezni, hogy hazánk iparának 
ez irányú törekvése alapozhatja meg a jövôben a ter-
melési potenciálok részben K+F+I potenciálokká való 
manifesztálódását. Ilyen jellegû vizsgálólaboratórium a 
gyôri Széchenyi István Egyetem csomagolásvizsgáló 
laboratóriuma is.

Tevékenységek

A vizsgálólaboratóriumok, így a gyôri is, az alábbi te-
rületeken fejtik ki tevékenységeiket, amely tevékeny-

ségek gyakorlatilag általánosíthatóvá váltak az iparági 
laboratóriumok mûködését illetôen:
–  alapanyag vizsgálatok, analitikai vizsgálatok (1. áb-

ra),
–  pre-kompetitív kutatás,
–  kísérleti termékfejlesztés (fôként csomagolóeszkö-

zökre),
–  gyártásközi ellenôrzés (mintavételezéses eljárással),
–  termék-csomagolási rendszer megfelelôségének 

vizsgálata az ellátási láncban (fôként veszélyes áruk 
csomagolása esetén),

–  logisztikai igénybevételek szimulálása, modellezése 
(2. ábra),

–  utólagos K+F tevékenység kifejtése és technológiai 
innováció elvégzése.

A gyôri labor egyedi sajátossága a csomagolásvizs-
gálati megoldásokkal és berendezésekkel kivitelezhetô 
egyéb mérések elvégzése is (ez egyre inkább jelenti 
hazánkban az autóipari mérések igényének kiszolgá-
lását).

1. ábra: Differenciál Szkenning Kaloriméter (DSC) 
analitikai vizsgálatokhoz
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Itt kell megemlíteni, hogy a fenti tevékenységeket 
üzemi keretek között is gyakran elvégzik, mégis egyre 
inkább létjogosultsága van a fejlett iparban a független 
laboratóriumoknak. Ennek három fô oka van:
– egyrészrôl a piaci szereplôk az üzleti tranzakciók  

során egy harmadik személy által bizonyított minô-
séget fogadnak el etalonnak,

– másrészrôl a tôke- és beruházás-igényes laborató-
riumi eszközök megvétele, karbantartása és kalibrá-
lása üzemgazdaságossági szempontok miatt csak 
kevés esetben éri meg a vállalatoknak,

– harmadrészt pedig az ezen tevékenységekhez szük-
séges iparági tudás koncentrálódása hosszú távon 
csak intézményesített keretek között tartható fenn.
Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni a laboratóri-

umok minôsítésérôl (akkreditálásáról) sem, hiszen a vizs-
gálati feltételek, eljárások és minôségi követelmények 
folyamatos betartása elengedhetetlenül fontos ezen 
intézményi kapcsolatok hosszú távú fenntartásához.

Célok és előzetes elvárások

A laboratóriumi vizsgálatok jelentôségét két részre 
bontható igénykosár jellemzi, amelyek az új termék pi-
acra juttatása mellett mindinkább a költségek valami-
féle csökkentésére irányulnak, így:
- cél a már korábban említett technológiai innováció 

és fejlesztés által az elôállítási és disztribúciós költ-
ségek csökkentése (3. ábra),

- illetôleg a vevôi reklamációk és árukárok meg-
elôzésére és kiküszöbölésére irányuló tevékenység 
kifejtése, amely ugyancsak az árukárból származó 
költségek elkerülését hivatott szolgálni.
Mindezt az iparágazatonként alkotott vagy elfoga-

dott mûszakilag egységesítô dokumentumok, tevé-
kenységek, egységes megoldások és szabványok 
használata segíti elô. A csomagolásvizsgálatban és 
fejlesztésben ilyennek tekinthetôk az amerikai ASTM 
(American Society for Testing and Materials), a vo-

natkozó nemzetközi ISTA (Internatonal Safe Transit 
Association) és az ISO, DIN, IEC, ETSI stb. szabvány-
sorozatok.

Fontos kiemelni, hogy a szabványosítási folyamatok 
során szignifikáns szerepe van a vállalati belsô szab-
ványoknak is, illetve a laboratóriumok által kidolgozott 
nemzeti szabványoknak is. Napjainkra a hazai vizsgá-
lólaboratóriumok zöme készített már vállalati, nemzeti, 
sôt nemzetközi szabványokat is. Mindez annak a jele, 
hogy a vizsgálólaboratóriumok szerepe és helyzete 
megerôsödni látszik a hazai iparban és felkészültségük 
a nemzetközi piacon is érzékelhetô.

Ezt támasztja alá, hogy a gyôri csomagolásvizsgá-
ló laboratórium amellett, hogy a hazai csomagolóipar 
gyakorlatilag összes szereplôjével már több, mint egy 
évtizede együttmûködik, egyre inkább kapcsolatba 
kerül a csomagolóeszközöket felhasználó, és ország-
határon túli vállalatokkal is. Ez által viszont új feladat, 
hogy az adott regionális ellátási láncban szereplô ösz-
szes résztvevô közös elvárásait kell összehangolni az 
optimális eredmények érdekében.

Még egy vizsgálati aspektusnak van különös szerepe 
napjainkban a csomagolásvizsgálat területén. Mégpe-
dig a környezetkímélô csomagolások alkalmazásának, 
az újrafelhasználható és újrafeldolgozható anyagok és 
eszközök kifejlesztésének, továbbá a maradó hulla-
dékok biodegradálhatósági feltételeinek a megterem-
téséhez szükséges vizsgálati rendszerek kialakítása.

Várható eredmények  
és következmények

A termék- és csomagoló-
eszközt gyártó vállalatok a 
laboratóriumi igényeiket a 
fejlesztés és a kutatás as-
pektusainak megfelelôen 
bontják fel. Így egyrészrôl 
ez a csomagolóeszközök 
felhasználásánál már azt 
követeli meg, hogy nem 
csak az árukár és a sérülés 
bekövetkeztekor foglalkoz-
nak a megfelelôség vizs-
gálatával, hanem a cso-
magolóeszköz bevezetését 
megelôzôen a termékfej-
lesztési fázisban illesztik 
a megfelelô (már tesztelt) 
technológiai megoldást a 
gyártásba. Másrészrôl pedig a bevezetést követôen 
folyamatos iterációs és kísérleti tevékenységgel nem-
csak a termék piacon tarthatóságát, hanem a csoma-
golóeszközök és anyagok megválasztását is kontrol-
lálják, illetve megteremtik a termék-csomagolási rend-
szer hosszú távú fenntarthatóságát.

Dr. Böröcz Péter egyetemi adjunktus,
Mojzes Ákos tudományos segédmunkatárs

Széchenyi István Egyetem

2. ábra: Logisztikai igénybevétel szimulálása  
rázóasztalon

3. ábra:  
Új egységrakomány  

elrendezés  
csökkentett 

 csomagolóanyag 
 felhasználással
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Idén májusban, a Csomagolástechnológus és Papíros 
Szakmai Nap keretén belül került ünnepélyes átadásra 
az új ESKO Kompetencia Központ az Óbudai Egyetem 
Médiatechnológiai és Könnyûipari Intézetében. 

Az eseményen az ESKO Artwork képviseletében 
megjelent és elôadást tartott David S. Joelsen úr. Az 
ESKO szerepe a csomagolóiparban és a csomago-
lástechnika oktatásában címû elôadásában bemutatta 
a cég tevékenységét, amely a számítógéppel segített 
csomagolástervezés teljes területét felöleli. Programjaik 
közül kiemelte a megtervezett csomagolások három di-
menzióban való megjelenítését lehetôvé tevô szoftvert. A 
tervezést segítô szoftverek mellett hibaellenôrzô, szabá-
lyozó, a prepress és a gyártás-elôkészítés adminisztratív 
szakaszait is kezelni tudó programokat is bemutatott. 

Az ünnepélyes átadás keretében Dr. Patkó Ist-
ván dékán, Dr. Horváth Csaba a Médiatechnológiai 
és Könnyûipari Intézet igazgatója és Ratkovics Péter, 

az ESKO Artwork magyarországi képviseletét ellátó 
Partners Hungary Kft. ügyvezetôje is hangsúlyozta a kö-
zös beruházással létrehozott tudásközpont jelentôségét. 
Ennek legutolsó állomása a Rejtô Sándor Könnyûipari 
és Környezetmérnöki Kar informatikai laboratóriumába 
telepített i-XE10 Auto típusú mintakivágó-gép. A beren-
dezés lehetôvé teszi, hogy a hallgatók a számítógépes 
programmal megtervezett csomagolásaikat ne csak vir-
tuálisan, hanem a valóságban is elkészíthessék.

Csomagolástechnológus  
képzés régen és ma

A csomagolástechnikai felsôfokú végzettséget adó 
képzésnek negyed évszázados hagyománya van Ma-
gyarországon. Az Médiatechnológiai és Könnyûipari 
Intézet jogelôdje, a Papíripari Tanszék 1972-ben jött 
létre a Könnyûipari Mûszaki Fôiskola egyik alapító tan-
székeként. A növekvô ipari igényeknek megfelelôen 
1985-ben a papíripari képzés mellett megkezdôdött a 
csomagolástechnológus képzés, majd a terméktervezô 
szakirány megindulásával egy másik képzési ágon is 
lehetôség nyílt csomagolástechnológiai és -tervezô 
szakismeretek elsajátítására. Az intézményben mes-
ter szintû csomagolástechnológiai szakirányú diploma 
megszerzésére is lehetôség van.

Képzésük során a mérnökhallgatók a becsomago-
landó termékek tulajdonságain kívül megismerik az 
elosztási folyamatok alatt fellépô, kárt okozó igénybe-
vételeket, e tényezôk megfelelô csomagolással való 
kiküszöbölésének lehetôségeit, a raktározási, szállí-
tási és értékesítési formákat, valamint az alkalmazás, 
termékfelhasználás követelményeit. A csomagoló és 
papírgyártó szakirányon végzett mérnökök csomagoló-

Az ESKO kompetenciaközpont lehetőségei  
az Óbudai Egyetemen
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anyag-gyártó, illetve csomagolóüzemek irányítására, 
szervezésére, valamint fogyasztói, gyûjtô- és szállítási 
csomagolások mûszaki tervezésére irányuló képzést 
is kapnak. Többek között az adja a budapesti kép-
zés unikális jellegét, hogy a tanagyag jelentôs részét a 
papíralapú csomagolások tervezése és a csomagoló-
anyagok nyomtatása képezik. 

A terméktervezés oktatásának elengedhetetlen ré-
sze a csomagolások modellezése, ennek lehetôségét 
teremti meg az új kompetenciaközpont.

Oktatás az ipar szolgálatában

Az ipari igények megkövetelik, hogy a hallgatók kor-
szerû, a világ élvonalába tartozó szakmai ismeretekhez 
jussanak. Ez indította az Intézet vezetését, valamint az 
ESKO-t és a Partners Hungary Kft.-t arra, hogy ösz-
szefogásukkal segítsék a hazai csomagolástechno-
lógus mérnökképzést. Ennek eredményeként évek 
óta mûködik az Óbudai Egyetemen egy, a munka-
helyek számát tekintve egyedülálló, 17 munkahelyes 
ArtiosCAD tervezôrendszer, amelynek folyamatos fej-
lesztése segíti a hallgatók naprakész gyakorlati tudását. 

Az ArtiosCAD a világ legnépszerûbb strukturális 
tervezôszoftvere, amely a csomagolóipar számára ké-
szült és olyan eszközökkel látták el, amelyeket kifeje-
zetten a csomagolási szakma számára, azon belül is 
a konstrukciós tervezés, a termékfejlesztés, a digitális 
prototípuskészítés és a gyártás számára terveztek.  A 
rendszer ideális a csomagolástechnikát tanuló hall-

gatók számára, akik munkájuk során hullámpapírle-
mez- és karton anyagokkal dolgoznak majd. A kom-
petenciaközpont által nyújtott elônyöket kihasználva 
a hallgatók és az oktatók mindig a legfrissebb verzi-
óval találkoznak a laboratóriumban, megismerve azok 
elônyeit. 

Strukturális tervezés
A program lehetôvé teszi, hogy a hallgatók egy vir-
tuálisan elkészített termék köré tervezzenek csoma-
golást, alkalmazva annak háromdimenziós modelljét. 
Doboztervezéskor – a FEFCO és ECMA könyvtárak 
használatával – a megfelelô doboztípus kiválasztására 
is lehetôség van, így azokat a hallgatóknak csak para-
méterezniük kell. 

A tervezô laboratórium bôvítéseként üzembe helye-
zett Kongsberg XE-10 jelû, gyors prototípus-készítô 
berendezés egy új, lekicsinyített eszköz a hallgatók 
kisebb formátumú munkáihoz. Elônye, hogy nagy 
sebességû és kiváló minôségû papír alapú dobozmin-
ták készítésére alkalmas, hasznos munkaterülete 800 
x 1100 mm, a legnagyobb asztalra helyezhetô ív mé-
rete pedig 900 x 1200 mm, így a tervezési gyakorlatok 
során a tanulók különbözô anyagokkal is kísérletezhet-
nek. A hallgatók számára lehetôvé válik, hogy elkészült 
munkáikat ne csak esztétikai, hanem mechanikai és 
alkalmazástechnikai szempontból is ellenôrizhessék.

Dr. Koltai László 
egyetemi docens, Óbudai Egyetem

Óbudai Egyetem
 
Rejtô Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar
Médiatechnológia és Könnyûipari Intézet
1034 Budapest, Doberdó út 6. 
06 1 666 5961
06 1 666 5876
www.mki.rkk.uni-obuda.hu

Dr. Horváth Csaba, PhD, egyetemi docens, intézetigazgató,
Dr. Koltai László, PhD, egyetemi docens, intézetigazgató- 
helyettes, a Csomagolás- és papírtechnológiai csoport 
vezetôje
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Új kapu a megbízható  
termékinformációkhoz 
Ha fogyasztóként megbízható és részletes termékin-
formációt szeretnénk kapni arról a termékrôl, amelynek 
megvásárlásán éppen gondolkodunk, akkor mobiltele-
fonunk lehet a megfelelô információs kapu. Mindehhez 
egy okostelefon számos képessége közül kettôt kell 
kiemelnünk: az internethez való kapcsolódás illetve a 
vonalkód leolvasásának képességét. Ezek a tulajdon-
ságok új dimenziókat nyitnak meg mind a fogyasztók, 
mind pedig a gyártók, kereskedôk számára.

Lássunk egy tipikus alkalmazási lehetôséget, amely 
a vonalkódnak a telefon kamerájával történô beolvasá-
sával már a közeljövôben valósággá válhat.

A vásárlónak információra van szüksége egy, már 
kezében tartott termékrôl, mielôtt megvásárolná azt. 

Ezen információ azonban:

− valamilyen oknál fogva nincs a csomagoláson fel-
tüntetve (helyhiány, nem kötelezôen feltüntetendô 
adat, nem mindenki számára releváns, stb.), vagy 
fel van tüntetve ugyan a csomagoláson, de a fo-
gyasztó személyében különösen érintett (pl.  aller-
gén anyagok, speciális összetevôk, táplálkozási 
jellemzôk, stb.),

− esetleg olyan kiegészítô jellege van, amely jelenleg 
még csak külön tájékoztatón olvasható (pl. kupo-
nok, felhasználási útmutatók, stb.).

Ekkor a fogyasztó mobiltelefonja segítségével a vo-
nalkódot leolvasva, pillanatok alatt aktív kapcsolatot 
létesíthet a részletes termékinformációkat tartalma-
zó adatbázissal, ahol megtalálja a számára fontos és  

keresett információkat. A megoldás nagyban hozzáse-
gíti a kereskedôket és a gyártókat egy szélesebb és 
elégedettebb vásárlói körhöz, hiszen megvalósul azon  
fogyasztói elvárás, amely a termék vásárlás elôtti ala-
pos és pontos megismerésére irányul – minél gyor-
sabban és hatékonyabban.

Hatalmas, világszintű változások
Fenti példa azonban csak a jéghegy csúcsa! A mobil-
kommunikációban rejlô lehetôségek alkalmazása 
alapvetô hatással lehet a fogyasztói szokásokra, így a 
gyártó és a kereskedô vállalatok stratégiájára. 

Nézzük a várható, meghatározó trendek alakulását.

− Változik a fogyasztói viselkedés mind a  
vásárlás, mind a márkahûség tekintetében

A mobiltelefonoknak és a világhálónak köszönhetôen 
az emberek minden eddiginél nagyobb mértékben tá-
jékozódhatnak. A fogyasztók az olyan vállalkozások-
hoz lesznek lojálisak, amelyek nem sajnálják az idôt 
arra, hogy magas szintû információszolgáltatást biz-
tosítsanak. A mobiltechnológia révén a cégek még 
inkább szolgáltatásközpontúvá tehetik tevékenysége-
iket, igényre, személyre szabhatják kínálatukat.

− Megváltozik a vállalakozások üzleti  
tevékenysége

A vállalkozások olyan innovatív lehetôségeket keres-
nek, amelyek révén kapcsolatba léphetnek fogyasztó-
ikkal. Az új technológia gyors és interaktív párbeszédet 
tesz lehetôvé a gyártók, a kereskedôk és a fogyasz-
tók között. És mindez nem csak a multinacionális  

A vonalkódok és az okostelefon
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cégekre igaz, az ilyen típusú üzleti alkalmazások olcsón 
elérhetôk a kisvállalkozások számára is az interneten 
keresztül.

− A mobiltelefonoknak köszönhetôen ezek a  
változások globális szinten mehetnek végbe

A világon több mint 3 milliárd mobiltelefon létezik, 
ami azt jelenti, hogy a világ lakosságának több mint 
40%-a használ ilyen eszközt. A vállalkozások és a fo-
gyasztók között szorosabb és személyre szabottabb 
kapcsolat válik lehetôvé a mobiltelefonokon keresztül. 
A fizikai (kézzelfogható) termékekhez és márkákhoz 
többletértéket hozzáadó – és ezzel a korábban kije-
lölt határokon túlhaladó – alkalmazások és szolgálta-
tások már most jelen vannak a mobiltelefonokon.  A 
különbözô megoldások egyetlen, bárhol és bármikor 
hozzáférhetô eszközön való összevonásával a már 
létezô technológiák jobban kibontakozhatnak és na-
gyobb hatást érhetnek el.

A GS1 Szervezet, amelynek globális szabványai 
átfogják az egész kereskedelmet – hiszen több millió 
vállalat alkalmazza azokat világszerte – az elmúlt év-
ben indította el világméretû iparági kezdeményezését 
a MobileCom területen annak érdekében, hogy bemu-
tassa és gyakorlati alkalmazásaival támogassa a mobil 
kereskedelem lehetôségeit, jövôjét. A GS1 Szervezet 
így eddigi, hagyományosan az üzleti szektorban (B2B) 
alkalmazott szabványait és megoldásait kiterjeszti a fo-
gyasztók irányába is (B2B2C).

Az alkalmazások főbb irányai

Nemzetközi munkacsoportunk öt, a kínálati és a  
keresleti láncban rendkívül fontosnak számító Mo-
bileCom-os üzleti alkalmazási területre hívja fel a figyel-
met:

•  Kiterjesztett csomagolás: a fogyasztók a termé-
kekkel kapcsolatban további információkhoz férhet-
nek hozzá mobiltelefonjukon keresztül, ahogy azt a 
cikkünk elején szereplô példában már bemutattuk.

• Tartalomvásárlás és -kézbesítés: a digitális 
termékek (például videós tartalmak, játékok, ze-
nék) értékesíthetôk a mobiltelefonokon keresztül 
úgy, ahogy az például az iPhone App Store-ral is 
mûködik.

• Mobil kuponok: a mobiltelefonok a kuponok, ak-
ciók és engedmények begyûjtésére és beváltására 
egyaránt alkalmasak.

• Hitelesítés: mobiltelefonokkal egy termék hitelessé-
ge, eredete is ellenôrizhetô.

• Megrendelés: a mobiltelefonok segítségével a be-
szállítónak – szabványos formátumban – elküldött 
rendelésekkel újrarendelhetôk a termékek, gyorsan 
és félreértés nélkül.

A MobileCom területet illetôen a GS1 Magyaror-
szág is az aktív megoldás-fejlesztôk közé tartozik. 
Az elmúlt idôszakban végzett fejlesztési munkánk-
nak köszönhetôen hamarosan elérhetô lesz, az ún. 
GS1 Logger. Ezen mobil alkalmazás egy olyan, GS1 
szabványokon alapuló szolgáltatás, amely elsôsorban 
a fogyasztókat célozza meg. Segítségével lehetôvé 
válik a napi tevékenységekhez kapcsolódó adatok, 
személyes információk tárolása (elektronikus napló), 
és visszakeresése, valamint (vonalkód leolvasásán ke-
resztül) a termékekhez kapcsolódó hozzáadott értékû 
információ lekérdezése mobil eszközökkel. A szolgál-
tatás biztosítja, hogy a fogyasztó rögzítse egy termék 
vásárlási helyét és idejét, vagy (pl. gyógyszerek esetén) 
elfogyasztási helyét és idejét, ezek mellett pedig pon-
tos termékadatokkal és egyéb információkkal szolgál a 
kapcsolódó adatbázisokat felhasználva.

A cikkben bemutatott MobileCom területrôl további 
részletes információ a www.gs1.org/mobile webolda-
lon olvasható.

Krázli Zoltán 
GS1 Magyarország
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GS1 Logger – a megoldás

Hiteles információk kódolva

Ma már szinte fel sem tûnik, mennyivel teszik hatéko-
nyabbá az ellátási lánc folyamatait a vonalkódok, hiszen 
az automatikus azonosítás beépült a piaci szereplôk 
mindennapi mûködésébe. Természetesen a vonalkó-
dok fejlesztése nem állt meg ezen a ponton, így ma már 
újabb, több információt nagyobb biztonsággal tárolni 
képes lineáris (1D-s DataBar) és kétdimenziós kódok 
(DataMatrix és QR-kód) is egyre inkább elterjedtek. Az 
okostelefonok megjelenése, kombinálva a termékeken 
már elhelyezésre került kódokkal, egy teljesen új di-
menziót nyit meg a hatékonyság, információáramlás és 
átláthatóság terén nem csak a gyártók és kereskedôk 
számára, hanem a tudatos vásárlók felé is. 

Számtalan új alkalmazás kifejlesztése van folyamat-
ban a fogyasztók információ-igényének, kedvezmé-
nyek, egyedi ajánlatok iránti vágyának kielégítése 
céljából. Nem mindegy azonban, hogy ezek a meg-
oldások milyen adatokból táplálkoznak és valóban hi-
teles választ szolgáltatnak-e a fogyasztó kérdéseire a 
megfelelô idôben és helyen. A GS1 globális szervezete 
ezért helyezte hosszú távú stratégiájának középpont-
jába immár a gyártók és kereskedôk (valamint közel 
20 különbözô iparági szektor) mellett a fogyasztót is. 
A GS1 szabványokon alapuló egyedi termékazono-
sítás biztonságos és hiteles alapot jelenthet számos, 
okostelefonra fejlesztett megoldáshoz, amelyek közül 
most a GS1 saját fejlesztésû egyedülálló, univerzális 
megoldását mutatjuk be.

A GS1 Logger egy olyan, GS1 szabványokon 
alapuló mobileszközre fejlesztett szolgáltatás, 
amely megoldást jelent a fogyasztók biztonság 
iránti, vagy akár eredet-, és minôségellenôrzési 
igényeire (legyen szó egy élelmiszer összetevôirôl, 

vagy egy gyógyszer valódiságáról), és képes a napi 
tevékenységhez kapcsolódó adatok, személyes 
információk valós idejû tárolására, visszakeresé-
sére is (elektronikus napló: ki, mit, mikor, hol). Emellett 
támogathatja a vállalkozásokat a vagyonvédelem, a 
márkavédelem, valamint termékeik nyomon követé-
se terén. A termékekhez kapcsolódó hozzáadott 
értékû információ lekérdezése is lehetséges mobil 
eszközökkel és nem utolsó sorban hatékony eszkö-
ze lehet a hatósági ellenôrzéseknek is. 

Az alkalmazás lehetôvé teszi a GS1 szabványos 
azonosító jelképek bármelyikének leolvasását az 
okostelefon segítségével, legyen szó a hagyományos 
vonalkódokról, vagy a rohamosan terjedô kétdimen-
ziós kódokról, egy kiegészítô szenzor segítségével 
pedig még az RFID chipek által hordozott információ 
is olvashatóvá válik. A szolgáltatás célja, hogy a fo-
gyasztót olyan termékadatokkal és egyéb releváns 
információval lássa el a kapcsolódó adatbázisok által, 
amelyek garantáltan pontosak és hitelesek, s ame-
lyek eléréséhez a fent említett azonosítók olvasása és 
dekódolása lesz a kulcs.

Hiteles információ a fogyasztónak

A megoldás elsôdleges célja, hogy biztonságos forrás-
ból származó információkkal lássuk el a felhasználót a 
megfelelô helyen és idôben egy termékrôl, árucikkrôl. 
Ennek alapja a termékeken elhelyezett bármilyen típusú 
vonalkód és a mobil internet elérhetôség. Okostelefon 
használata esetén az adatok a beépített kamera se-
gítségével nagyon gyorsan kiolvashatók a terméken 
található vonalkódból (vagyis scannelhetôk), illetve 
kamera nélkül manuálisan is megadhatók. A termék 
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csomagolásáról leolvasott alapadatokhoz megjegy-
zést is fûzhet a felhasználó. Ezeket az információkat 
a telefon kiegészíti az automatikusan mért koordináta 
adatokkal (hol történt az adatbevitel), illetve a pontos 
idôponttal, és ez a rekord kerül mentésre a felhaszná-
ló saját Logger fiókjában. Az információk tárolása és 
visszakeresése elsôsorban okostelefonon történik, de 
egyszerû internet böngészôn keresztül is kapcsolatba 
léphetünk GS1 Logger fiókunkkal.

A megoldás egyediségét a mögötte található adat-
bázisok adják: pl. központosított törzsadatbázisok 
(termék, hely, dokumentumtárak), gyártási adatbázi-
sok (amelyekben a termékek gyártási adatait rögzítik 
- gyártási szám, sorszám, felhasználhatósági dátum 
stb.), nyomon követési információkat tartalmazó adat-
bázisok (mikor, hol, mi történt az adott termékkel a 
szállítás során), stb. 

Ezek hiteles és pontos adatokat tartalmaznak, így 
a GS1 Logger felhasználó ellenôrizni tudja, hogy a 
csomagoláson levô információk hitelesek-e, valamint 
bôvebb információhoz juthat a termékrôl, illetve annak 
útjáról a gyártótól az áruházi polcra kerülésig.

 
Kiterjesztett csomagolási szolgáltatás

A kiterjesztett csomagolási szolgáltatás lényege, hogy 
a megoldással rögzített adatokhoz újabb információk 
rendelhetôk a termékrôl. Mindez a fogyasztó kényel-
mét szolgálja, hogy adott árucikkrôl minél szélesebb 
körû információ állhasson a rendelkezésére (pl. arról, 
hogy tartalmaz-e allergénnek számító alapanyagokat). 

Ha valaki elôre megadja, hogy milyen információ 
érdekli (vagyis létrehoz egy saját profilt), akkor ez az

alkalmazás mind a vállalkozások, mind a fogyasz-
tók számára rendkívül hasznos lehet. A fogyasztók-
kal megosztott információk ezáltal értékesebbé vál-
nak, hiszen személyre szabottak és illeszkednek az 
adott fogyasztó igényeihez. A kibôvített csomagolás 
lehetôséget ad a vállalkozásoknak, hogy interaktív pár-
beszédet folytassanak fogyasztóikkal, ahol mindkét fél 
elônyhöz jut. A kiterjesztett csomagolás – szemben a 
terméken elhelyezett információval – egy aktív tarta-
lom, ami bármikor módosítható.

Termékhitelesítés

A kiterjesztett csomagolási információn túl, figyelmez-
tetô információk is megjelenhetnek egy lekérdezéshez  
kapcsolódóan. Ehhez az adatok elôre meghatározott 
validációs (hitelesítési) szabályok (pl: érvényes lejárati 
dátum; adott termékazonosító szám, batch és sor-
szám valóban összetartozik stb.) szerinti elemzésére 
van szükség. Így tehát maguk a fogyasztók juthatnak 
elsô kézbôl információkhoz a termék eredetérôl, míg a 
vállalatok megbizonyosodhatnak arról, hogy a termék 
nem került-e illegálisan is értékesítésre egy párhuza-
mos piacon.

A sorszámozott vonalkóddal a termék egyedi szin-
ten válik ellenôrizhetôvé. A felhasználók ebben az eset-
ben mobiltelefonjukkal egy adott termék eredetiségét 
ellenôrizhetik egy központi adatbázisban. Mindezzel 
szélesebb skálán válik lehetôvé a rendellenességek, 
hamisítások nyomon követése, kiszûrése.

Bócsi Zsolt
GS1 Magyarország
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Miután a flexó fotopolimer lemezek területén 1995-ben 
bemutatták az elsô digitális lézerlevilágítót, beléptünk a 
digitális nyomóforma-készítés korszakába. Az analóg 
eljárást fokozatosan felváltotta a digitális technológia. 
Becslések szerint ma már a flexó nyomóformák 75%-a  
digitális módon készül.

Megismertük a digitális technológia finomabb csúcs-
fénypontjait, a raszterpontok meredekebb vállformá-
ját, és az UV-A megvilágításnál adódó hatást (az oxi-
gén-inhibíciót), amely az analóg raszterpontok sík 
pontfelületétôl (FLAT TOP) eltérôen lekerekített tetejû 
(ROUND TOP) és átmérôjében is redukálódott digitá-
lis raszterpontokat eredményezett. A váltást követôen 
sokan vélték úgy, hogy a flexó elérte határait. 2007-
tôl azonban sorra tûntek fel a következôkben bemu-
tatásra kerülô új generációs megoldások, fejlesztések, 
amelyek új távlatokat nyitottak, és jó eséllyel jelen évti-
zedünk meghatározói lesznek.

Kodak Flexcel NX (2007–2008-tól)

Az áttörést jelentô új technológiák sorát a Kodak nyi-
totta meg a Flexcel NX-szel, amely új értelmezést adott 
a FLAT TOP pontképzésnek. A formakészítés során 
egy Trendsetter NX berendezésen világítjuk le a rend-
szer termálfilmjét, majd azt egy laminátorral a Flexcel 
NX fotopolimer lemezre visszük fel. Ezt követôen a 
megvilágítás és a film eltávolítása utáni kidolgozás  
a standard módon zajlik. A termálfilm levilágításakor a 
2400 × 4800 dpi-s felbontás mellett alkalmazni tud-
juk a DIGICAP NX rácsozást, amely a forma felüle-
tét mikromintázattal látja el, és ezáltal a korábbinál 
egyenletesebb festékezést, valamint a színdenzitások 
jelentôs növekedését teszi lehetôvé, a festékfelhaszná-
lás számottevô növekedése nélkül.

A Flexcel NX pontképzése és a Digicap NX felületi mintázata

A stabil FLAT TOP raszterpontok, az elérhetô ma-
gasabb rácssûrûség, a megnövelt színerôk kellôen 
támogatják a vékony klisét igénylô flexográfiai nyom-
tatást, különösen az oldószeres festéket használó, 
szélespályás flexibilis területet, amelyre a Flexcel NX 
elsôsorban fókuszál.

DuPont DigiCorr (2008–2009-től)
A DigiCorr a DuPont válasza arra, hogy a hullámter-
mék szegmensben nem történt meg a digitális leme-
zek domináns térhódítása. Kb. 50-50% az analóg és 
a digitális klisék aránya itt, amelynek fô oka, hogy a 
hullámtermékek nagy részénél a ma már standard 
digitális eljárásnak nevezhetô elôd kliséi nem nyújtot-
tak érzékelhetô minôségi elônyt, sôt, a mosódeszka 
(washboard) effektus bizonyos esetekben az analóg 
kliséknél kevésbé jelent meg, köszönhetôen a FLAT 
TOP pontformának.

10%-os analóg, 15%-os standard digitális és  
10%-os DigiCorr raszterpontok DuPont lemezeken

A flexó nyomóformák új generációja
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A DigiCorr ún. hibrid pontprofilja a hullámpapírlemez  
nyomtatásához optimalizált. Alkalmazásával csökkent-
hetô a mosódeszka effektus, magasabb denzitások 
érhetôk el, és javítható a csúcsfények, színátmenetek 
nyomatképe. A hibrid pontforma a standard digitá-
lis klisékészítési munkafolyamatba iktatott DigiCorr 
egységgel érhetô el. Ha a digitális lemez UV-A fô-
megvilágításakor bekapcsoljuk a DigiCorr-t, akkor egy 
oxigénmentes légkamrát, légközeget képezünk, ami 
létrehozza a stabil alapú, meredek vállú, sík pontfelületû 
hibrid digitális pontformát.

EskoArtwork HD Flexo (2009-től)
A HD Flexo technológia a korábbi standard 2400 
és 2540 dpi-s lézerezési felbontást a HD optiká-
val 4000 dpi-re növelte. A magasabb optikai felbon-
tás nagyobb részletgazdagságot ad, lehetôvé teszi a 
szabályosabb pontalakzatok képzését, a magasabb 
rácssûrûségeket, valamint a speciális HD rácsozások 
megvalósítását, amelyek az ún. támogató pontokkal 
képesek stabilizálni a csúcsfényterületek és a 0%-ba 
kifutó képrészek nyomóelemeit. Mindezekre utal a HD 
= High Definition elnevezés is.

Az evolúció ezen az ágon alapvetôen a standard 
digitális eljárás ROUND TOP pontképzését követi. Op-
cióként azonban elérhetô az EskoArtwork lézerlevilágí-
tóin belüli (inline) UV LED megvilágítás, amely egyrészt 
konzisztenssé teszi a fômegvilágítást, másrészt lassí-
tott dobsebességnél FLAT TOP pontok kialakítására is 
képes.

  

Az Inline UV egység a lézerlevilágítóban  
és MicroCell struktúrák 60%-os és 90%-os raszterértékeknél

További lehetôség a MICROCELL funkció alkalma-
zása, amely mikrobarázdákat alakít ki a klisé felületén, 
segítve az egyenletesebb festékezést, az erôsebb den-
zitások elérését.

MacDermid LUX (2010-től)

A LUX technológia egy laminálási fázist iktat be a 
standard folyamatba, a digitális lemez lézerezését kö-
vetôen. A gyártó szabadalmazott filmrétegét, a LUX 
Membránt egy lamináló berendezés viszi fel a normál 
módon lelézerezett maszkrétegre, és így a következô 
lépésben oxigénmentes közegben mehet végbe az 
UV-A fômegvilágítás során a polimerizáció. 

5%-os raszterpontok analóg, standard digitális  
és digitális+LUX technológiával

A fômegvilágítás után a membrán eltávolításra ke-
rül, és a formagyártási folyamat a megszokott módon 
fejezôdik be. A módosított munkafolyamat végered-
ményeként olyan sík felületû raszterpontokat kapunk 
a nyomóformán, amelyek egy az egyben képezik le a 
lézerezett maszkréteget, és a FLAT TOP pontformák 
általános jellemzôit hordozva tartósabbak, valamint ke-
vésbé érzékenyek a nyomóerô változására.

Flint Group NExT (2010–2011-től)
A Flint Group új levilágítási technológiája (NExT = New 
Exposure Technology) nagy energiaszintû UV megvi-
lágítással sík felületû raszterpontokat és – szoftveres 
támogatással – a festékezést segítô felületi mintáza-
tokat generál. A FLAT TOP alakzat kialakítását tehát 
nem valamilyen oxigént blokkoló filmréteg laminálá-
sával, vagy az oxigént eltávolító inert gázokkal éri el a 
megvilágítás alatt. A klisékészítés munkafolyamata így 
változatlan lépésekbôl áll.

Felületi mintázat és FLAT TOP raszterpontok  
NExT levilágítási technológiával

A nagy energiájú UV fényforrás olyan mértékben fel-
gyorsítja a képelemek polimerizációját, hogy az oxigén 
jelenlétébôl adódó ellenreakció hatása minimalizálódik. 
Az ily módon kidolgozott nyomóformák szintén számos 
elônyt nyújtanak, pl. kevésbé érzékenyek a nyomóerô-
változásokra, és alkalmazásukkal csökkenthetôk a fo-
gaskerekek problémáiból vagy más gépi rezonanciák-
ból adódó csíkozódások a nyomatképen.

Az innovációk, eredmények bizonyítják, hogy a flexó 
képes a megújulásra, fejlôdésre. Az új generációs eljá-
rásokkal magasabb minôségi szintre léphetünk. A si-
ker egyik titka azonban a mûszaki megoldások és pa-
raméterek (repró, klisé, nyomógép, anilox, nyomóerô, 
festék, nyomathordozó stb.) finombeállítása és össz-
hangja. Aki rátalál a helyes kombinációra, rátalál a jövô 
nyomóformájára is…

Huszár Zsolt, Csapó Péter
Intergraf Digiflex Kft.
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10 mikron alatti előnyújtott fóliák alkalmazástechnikája, 
vagyis az EcoStretch
A magyar tulajdonú RotaPack Zrt. 1990-ben ala-
kult, 2001 márciusa óta részvénytársasági formában 
tevékenykedik. Az elmúlt évek alatt cégünk a fújt és 
öntött ipari fóliák területén Magyarország és a kö-
zép-európai régió meghatározó gyártójává lépett elô. 
Küldetésünk: kiváló minôség és maximális érték nyúj-
tása az ipari fóliák és az ehhez kapcsolódó szolgálta-
tások terén, vevôink igényeinek maximális kielégítése 
érdekében.

A több mint 20 éves gyártói tapasztalattal rendelkezô 
RotaPack Zrt. mindig is elôtérbe helyezte az innová-
ciót, teret engedett a fejlôdésnek. Ennek köszönhetô 
legújabb termékünk, az EcoStretch márkanévvel jel-
zett elônyújtott fólia (pre-stretch). Ezen termékünket 
kézi és automata csomagoláshoz is ajánljuk. 

 Kézi EcoStretch fóliát a hagyományos csévés típus 
mellett fôként a költségkímélô cséve nélküli kivitelben 
gyártjuk. E termékünk számos elônnyel rendelkezik 
más hagyományos fóliákkal szemben. Ezek közül a 
legfontosabb a költséghatékonyság. A hagyományos 
kézi nyújtható fóliával szemben az EcoStretch anyag-
gal az egységrakományok csomagolási ideje 30%-kal 
csökkenthetô, sôt változatlan stabilitást biztosítva akár 
50%-kal kevesebb fólia felhasználása válhat szüksé-
gessé. A kicsomagolás során képzôdô hulladék 50%-
kal kevesebb lehet a hagyományos fóliához képest, 
ezen tulajdonságai miatt a környezetvédelmi termékdíj 
is felére csökkenhet.

A második sarkalatos pont, ami az EcoStrech mel-
lett szól a kifogásolhatatlan minôség. A speciális gyár-
tási technológiának köszönhetôen a fólia ellenállóbb a 
sérüléssel, a szakító, szúró igénybevételekkel szem-
ben, a rakodási pontatlanságoktól függetlenül. Egye-
dülálló módon, a felhasználó hibájából nincs fóliasérü-
lés, nincs veszteség!

Sikerült megvalósítanunk azt az egyedi technológi-
át, amelynek köszönhetôen a kézi csomagolás során 
azonos stabilitású egységrakományok képezhetôk az 
emberi tényezôktôl függetlenül.
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EcoStretch 430/600 elônyújtott,  
cséve nélküli kézi fólia méretei: 
• Szélesség: 430 mm 
• Vastagság: 7 mikron (standard), illetve 8 és 9 mikron
• Hosszúság: 600 fm

Gépi EcoStretch fóliánkat olyan felhasználóknak  
ajánljuk, akik gépi nyújtható fóliával csomagolnak 
elônyújtás nélkül. Használatával a hagyományos cso-
magológépeken is megvalósítható az a gazdaságos 
egységrakomány rögzítés, ami korábban csak a drá-
ga, elônyújtó berendezéssel rendelkezô gépeken volt 
kivitelezhetô.

 A gépi fólia gyártásánál is a fô szempont a gazdasá-
gosság és a takarékosság azonos minôség mellett. A 
csomagológépen a tekercsek cseréje harmadára csök-
ken, hiszen a hagyományos fóliák esetén a tekercsen-
kénti 1400-1800 méter fóliával szemben az EcoStretch 
gépi fólia tekercsenként 4200 méter hosszú. 

Megbízható rakományképzés, stabil csomagolás, 
nagyon komoly költség-megtakarítás érhetô el hasz-
nálatával.                          
      

EcoStretch 430/4200 elônyújtott gépi  
fólia méretei:
• Szélesség: 430 mm 
• Vastagság: 7 mikron (standard), illetve 8 és 9 mikron
• Hosszúság: 4200 fm (7 mikron esetén)
• Cséve belsô átmérô: 76 mm

Összefoglalva az EcoStretch elônyei:
• Kisebb fajlagos csomagolási költség (akár -20-30%!!); 
• Kevesebb rendelési gyakoriság;
• Kevesebb tárolási helyigény;
• Kevesebb készlet költség;
• Kevesebb termékdíj (cséve, karton, fólia);
• Kevesebb hulladék;
• Kevesebb emberi fizikai igénybevétel.

Honlapunkon a Rota Pack Zrt.  
teljes termékválasztéka 
megtekinthetô: 

www.rotapack.hu
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Kreatív csomagolásfejlesztés a Starpacknál 

Körülbelül egy éve van új ügyvezetô igazgatója a 
Duropack Starpack Kft.-nek és ez az egy év moz-
galmasan, átalakításokkal telt. A Starpackra korábban 
is jellemzô volt a gyorsaság, pontosság és kreativitás, 
de Dr. Kocsis Róbert friss szemléletet hozott és még 
inkább marketing orientáció felé fordult a cég.

2010-ben volt 100 éves a Duropack, ezt a füzes-
abonyi gyárban vevôtalálkozó keretében ünnepeltük. 
A vevôtalálkozóra felépült egy dobozlabirintus, amely-
nek elôterében grafikák mutatták be az eltelt 100 év
jelentôsebb eseményeit dekádonként. A dobozla-
birintusban a cég termékei mellett a munkatársak 
kreativitását kifejezô tanulmányok, díszek, termékek 
és használati tárgyak voltak. Székevolúció mutat-
ta be a fejlesztés folyamatát a koncepcióalkotástól 
a végsô, megfelelô termék kialakításáig. Egy papír 
szobabelsôben kényelmes, stabil, erôs papírbútorok 
mellett mûvészi képalkotások is láthatók voltak, a fa-
lakon negatív-kiképzéssel gyártott képeken napjaink 
sztárjait is fel lehetett ismerni.

Az ún. mechanika teremben Leonardo Da Vinci egy 
– plotterrel gyártott – emberi test tanulmánya volt kiál-
lítva, mellette egy papír fogaskerekekkel meghajtható 
gyermek-forgó játék volt látható és kipróbálható.

Húsvétkor a cég szociális felelôsség (social-res-
ponsibility) politikája lehetôvé tette 400 környékbeli és 
a munkatársak óvodáskorú gyermekeinek a csoki to-
jások keresését a labirintusban. 

Hogy hangsúlyos legyen a változás, a korábbi 
technológiai osztály 3D osztállyá alakult (Duropack 
Development Department), és a korábbi ún. ha-
gyományos termékfejlesztés mellett megjelent a 
meghökkentô újdonságokat is felvonultató kreatív de-
sign és termékfejlesztés. Leglátványosabb példája az 
épületbe belépéskor fogadja a látogatót: egy papírból 

készült delfin-csobogó. Hangsúlyos az ellentmondás,
mert a víz és a papír általában nem barátai egymás-
nak, itt azonban a kreativitás gyôzedelmeskedett az 
ellentmondás fölött és különbözô technológiai mód-
szerekkel megoldották ezt a problémát is. Egyébként 
a gyár termékei között is szerepelnek víztaszító bevo-
natos hullámpapírlemezek, és ezekbôl dobozok gyár-
tása.

Természetesen ez a munka nem lehet öncélú, túl 
azon, hogy szórakoztató és valóban kihívás egy-egy 
hasonló feladatot megoldani, a vevôállomány elvárása-
inak kell megfelelni elsôsorban. Érdekes azt látni, hogy 
egy-egy innovatív, kreatív termék, tanulmány korábban 
zárt kapukat is kinyit, illetve a vevôkben gondolatokat 
indít el, ami a látens igényekbôl tényleges igényeket 
formál. Ez azután megjelenik a 3D tervezôasztalain 
(inkább erôs hardverû és kitûnô szoftverekkel szerelt 
számítógépek ezek), majd kialakul a vevô által meg-
álmodott végsô csomagolásterv, amelyet a gyár gép-
parkjával kiválóan le lehet gyártani.
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A kreativitáshoz a termelés reformja is párosul: az 
autóiparban már oly népszerû lean filozófia segítségé-
vel megvalósult a termelés racionalizálása, eluralkodik 
a rend, és felszabadult némi kapacitás, ami a kreatív 
termékek gyártásánál szükséges.

A kreatív vonulat eredményei már látszanak a cég-
nél, a látványos koncepciókon túl nôtt a termékeladás, 
és a magyar csomagolási versenyen is díjazásra került 
két új fejlesztés.

A Starpack hozzáadott értéket teremt, a part-
nerei megelégedésére.

Vaszkó Tibor
a 3D osztály vezetôje

A 2009-es év a válság éve volt a hullámterméket 
gyártó vállalatoknál is. Az európai fogyasztás visz-
szaesésével csökkent a papírhulladék mennyisége, 
viszont a távol-keleti régióban a növekvô fogyasz-
tás miatt a papírhulladék iránti kereslet meghárom-
szorozódott. A papírhulladék hiánya miatt kezdetét 
vette az alapanyagárak növekedése és ez a ten-
dencia egyelôre 2011-ben sem állt meg. A negatív 
körülmények ellenére 2010. elsô félévben átlagos, 
a II. félévben átlagon felüli megrendelés-állomány 
jellemezte a társaságot. Az iparági statisztika sze-
rint a belföldi értékesített mennyiség tekintetében 
a Duropack Starpack Kft. 2010. november hó-
napban az elôkelô 2. helyet foglalta el. A kiváló 
értékesítô munka eredményeként a 2010-es évre 
megfogalmazott mennyiségi elvárások teljesültek 
ugyan, de a magas alappapír árak miatt a fedezet 
jelentôs mértékben csökkent.

Az árbevétel 2010-ben 6 MdFt volt, 17%-kal ma-
gasabb, mint az elôzô évben. A Starpack létszáma 
184 alkalmazott, ebbôl 73% fizikai dolgozó.
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A cím és annak elsô sorában szereplô szlogen a her-
ceghalmi székhelyû Harsona Fólia-Print Kft. üzleti 
filozófiáját hûen tükrözi. A jogelôdjével együtt 25. éves 
múltra visszatekintô Társaság magyar tulajdonú vállal-
kozás, külföldi tôke bevonása nélkül, a Magyarorszá-
gon is piacot szerzô nemzetközi nyomdaipari cégekkel 
versenyezve szolgálja a csomagolóipar megrendelôit a 
hajlékony falú csomagolóanyagok, csomagolóeszkö-
zök gyártásával.

Trendek a hajlékony falú 
csomagolóanyagok piacán

A Csomagolási Világszövetség 2010 tavaszán publi-
kálta azt a nagyszabású, az angol Pira  International 
Ltd.-vel közös tanulmányát, amely szerint a fogyasz-
tói csomagolás kategóriában a mûanyag csoma-
golószerek felhasználása vezetô szerephez jutott.  
A merev és a hajlékony falú csomagolószerek együttes 
felhasználása 37%-ot tesz ki a fogyasztói csomagolá-
sok piacán. A tanulmány elôrejelzése szerint térnyeré-
sük tovább folytatódik és a 2014-ig szóló elôrejelzés 
szerint a hajlékony falú csomagolóanyagok felhasz-
nálása éves szinten 3,8%-os ütemben fog várhatóan 
növekedni. Dinamikája csak a merev falú mûanyagok 
térnyerésétôl (4%) marad el és jelentôsen intenzívebb 
fejlôdés elé néz, mint az összes többi csomagolóanyag 
fajta. Kelet-Európa egyébként a hajlékony falú csoma-
golóanyagok piacából 8%-kal részesedik és Oroszor-
szág a tíz legjelentôsebb felhasználó egyike.

A hajlékony falú csomagolószerek népszerûségének 
növekedése a komponensek csomagolástechnikai 
szempontból elônyös anyagjellemzôin és azok társít-
hatóságán túl elsôsorban a vásárlói szokások, a fo-

gyasztók életmódjának változásával összefüggô okok-
ra vezethetôk vissza.

Miközben a Föld népessége jelentôs bôvülés elé 
néz, hosszabb távon Európa lakosságának száma 
csökken. Az életkilátások javulásával a kontinensünk 
lakóinak öregedésével kell számolni. Megfigyelhetô a 
családok lélekszámának mérséklôdése, az egyszemé-
lyes háztartások számának növekedése is. A rohanó 
életmód, a hosszabb munkában, vagy ingázással töl-
tött idô miatt a vásárlásra fordított idô koncentráló-
dik, a napi beszerzések helyett a ritkább vásárlásokra 
helyezôdik át a hangsúly. A fogyasztók vásárlási dön-
téseiben kiemelt hangsúlyt kap az egészségtudatos-
ság és az élelmiszerbiztonság is. 

Mindezek a változások közvetlen hatással vannak a 
csomagolások, különösképp a fogyasztói csomagolá-
sok kialakítására. 

Magyarország és környezetének 
körképe

A hajlékony falú csomagolóanyagok piaci helyzetét 
ezúttal nem a statisztikai adatok elemzésével kívánjuk 
érzékeltetni. 

A 2008. évet a gazdasági visszaesés kezdeteként 
élték meg a piac szereplôi, amely 2009-ben már ki-
teljesedett, a vállalkozások fejlesztéseit, beruházásait, 
vagy akár forgóeszközeit finanszírozó bankok csök-
kentették, egyes esetekben le is állították hitelezései-
ket, miközben a mûanyag alapanyagok ára – egy rövid 
mélyrepülés után – jelentôs emelkedésnek indultak. A 
beszállítók mindezek mellett fizetési kondícióikat ron-
tották – rövidebb fizetési határidôket szabtak – és a 
vevôk, a megrendelôk fizetési képessége, morálja pedig 

„Sikerbe öltöztetjük termékeit” – a hajlékony falú 
csomagolóanyagok vevőközpontú fejlesztése
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mélypontra zuhant. A hajlékony falú csomagolóanyagok 
gyártói az alapanyagár és a forgóeszköz-igény növeke-
désének költségeit nem tudták vevôikre továbbhárítani, 
ami oda vezetett, hogy 2010-re több, korábban meg-
határozó piaci szereplô válságos helyzetbe került. Nem 
csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Szlováki-
ában is a piaci létezése feladására kényszerült több vál-
lalkozás is, illetve kényszerûen kivonult a hajlékony falú 
csomagolóanyagok gyártása területérôl.

A hajlékony falú csomagolóanyagok esetében is 
az egyre csökkenô rendelési mennyiségek váltak jel-
lemzôvé. A vevôk ma már a tényleges megrendelése-
ik, a piacra vihetô mennyiségeik ismeretében rendelnek 
csomagolóanyagot, határidô-érzékeny feltételek mellett.

A Harsona Fólia-Print Kft. felkészülten fogata a 
piac átstrukturálódását és sikerrel lépett be a nehéz, 
vagy kilátástalan helyzetbe került vállalkozások helyé-
re, miután a dinamikus fejlôdés feltételei a rendelkezé-
sére álltak, üzleti pozícióit pedig a meglévô multinaci-
onális vevôpartnerei környezô országokban mûködô 
egységeibe való beszállítás, továbbá a határok meg-
nyílása révén tovább tudta javítani. Üzleti kilátásai 
így nem csupán az elôrejelzésekbôl adódó (kb. 4%) 
lehetôségekkel, hanem azon felül is 10-15%-os mér-
tékben bôvülhetnek.

Mindehhez szükség volt az évek során összeková-
csolódott, kiválóan képzett szakembergárda segítsé-
gére is.

A Társaság eltökélt célja, hogy a még néhány évig 
rendelkezésre álló európai uniós pályázatokon elérhetô 
források segítségével a Magyarországon mûködô mul-
tinacionális csomagolószer-gyártók vállalatok közé 
– az alkalmazott technológiájával – felnôjön.

Fejlesztések a Harsona Kft.-nél

A Társaság az eredményeit – részben – annak a 
meggyôzôdésnek köszönheti, hogy a siker záloga a 
termék, a csomagolóanyag, a csomagológép és a 
csomagolástechnológia tökéletes összhangja, ami a 
vevôk igényei kielégítéséhez szükséges fejlesztések 
megvalósításával érhetô el. 

A Harsona Kft. fejlesztései a gyártás teljes vertiku-
mán túl – a terméktervezéstôl, a gyártás-elôkészítésen 
át a csomagolóanyagok konfekcionálásáig – a teljes 
ellátási láncra is kiterjednek.

Termékfejlesztési újdonságok

A rohamosan fejlôdô nyomdai elôkészítési technikák-
nak köszönhetôen elérhetôvé vált az új megrendelé-
sek grafikai terveinek valósághû (1:1 arányú), a végsô 
gyártandó anyagra való (próba/ellenôrzô) nyomtatása 
és az áruházi polcra kerülô termékkel azonos cso-
magolási makettek készítése. Ez a lehetôség számos 
elônyt kínál:
–  a makett révén a vevô számára valós minta áll ren-

delkezésre a csomagolásterv végsô megítélésére és 
jóváhagyására,

–  a vevô részére lehetôség nyílik a piaci bevezetés 
megkezdésére, mielôtt még nagyobb tételben az 
elsô gyártás elkészülne,

–  a csomagolószer-gyártó számára megnyugtató hely-
zetet teremt az, hogy megrendelôje pontosan tud-
ja, nem érheti meglepetés, a gyártást követôen is a 
bemutatott makett szerinti minôséget, nyomatképet 
kapja. Ez a kis és a nagy sorozatban készülô mun-
kák esetében egyaránt hasznos, és a folyamatot 
gazdaságosabbá is teszi.

Anyagválaszték

A termékek élvezeti értékének megôrzése és a hosz-
szabb eltarthatósági idô elérése a csomagolóanya-
gokkal szemben egyre inkább alapkövetelménnyé vá-
lik. Mindezek az igények azonban csak bonyolultabb 
összetételû anyagszerkezetekkel érhetôk el, elôállításuk 
viszont hosszabb gyártási idôt igényel, ugyanakkor a 
megrendelôk által kért szállítási határidôk egyre rövi-
dülnek. 

A Harsona Kft. ennek az ellentmondásnak a felol-
dására egy új technológia bevezetésével készült fel. 
Készleten tart, vagy a vevô igényének ismeretében 
elôre legyártja a szükséges összetételû csomagoló-
anyagot és a végsô anyagszerkezetet nyomtatja.

E technológia révén a, többrétegû csomagolóanyag 
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a korábbiakhoz képest rövidebb idôn belül a vevôhöz 
kerülhet.

A technológiának környezetvédelmi összefüggései 
is vannak. A megrendelôk elôszeretettel választottak 
többrétegû csomagolóanyagot, csupán a fogyasz-
tó figyelmének felkeltése érdekében és nem pedig a 
csomagolt termék védelmi igénye miatt. Ilyen esetek-
ben lehetôség lesz az anyagszerkezetek kiváltására és 
akár egyrétegû fólia alkalmazására is, tehát az anyag-
felhasználás csökkentésére.

Nyomtatási lehetőségek

A Harsona Fólia-Print Kft. jelenleg két, „felsô-
kategóriás”, nyolc színnyomtatásra alkalmas Wind-
möller & Hölscher Novoflex, valamit egy 10+1 nyomó-
mûvel ellátott mélynyomógépet üzemeltet. Ez a gép-
park nemcsak a magas fokú gyártásbiztonságot adja 
a Társaságnak, hanem azt a lehetôséget kínálja, hogy 
a megrendelt csomagolóanyag grafikájához legjobban 
megfelelô nyomtatástechnológiát alkalmazhassák, a 
kompromisszumok kényszerû keresése nélkül. Nem 
azon van tehát a hangsúly, hogy flexográf eljárást, 
vagy mélynyomtatást alkalmazzanak-e, hanem azon, 
hogy a vevô által elkészíttetett grafika – a maga képi 
sajátosságaival – a legjobb minôségben, rugalmasan 
és gazdaságos legyen módon kivitelezve.

A rendelkezésre álló nyomtatási technológia 
lehetôvé teszi az egyszerre gyártandó tételek arányá-

nak változtatását, a különbözô mennyiségben rendelt 
termékcsalád-tagok gazdaságos gyártását.

A nyomtatási lehetôségek napirenden lévô bôvítése 
és fejlesztése terén az a terv, hogy a kisszériák 
elôállítását a versenytársaknál elônyösebb árszínvonal 
mellett legyenek képesek kielégíteni.

Konfekcionálás

A fogyasztói csomagolásokhoz elterjedten használt 
lapos, (redôs)talpas és tömlôtasakot elôállító csoma-
gológépek egy menetben formázzák, töltik termékkel 
majd zárják a csomagolóanyagot. A drágább csoma-
gológépek a feldolgozás során különleges szerkezeti 
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kialakításokra, pl. négy oldali zacskóél-hegesztésre is 
alkalmasak.

A Harsona Kft.-nél végrehajtott fejlesztéseknek 
köszönhetôen azoknak a kis- vagy nagyfelhasználók-
nak, akik egy adott termékük gyártási volumene mi-
att nem gazdaságos csomagológépet üzemeltetni, 
lehetôségük nyílik ugyanolyan csomagolásformában 
termékeiket az áruházai polcaira juttatni, mintha azok 
nagyobb sorozatban, csomagológépen készültek vol-
na. Ez a lehetôség nemcsak a kisvállalatok verseny-
hátrányának leküzdésében segít, hanem beruházá-
sok alól is mentesíteni képes a csomagolóeszközök 
megrendelôit.

Nyomon követhetőség – jövőkép

A csomagolóanyagok gyártási tételenkénti, valamint 
darabonkénti (csomagolásonkénti) azonosítás infor-
matikai és technológiai lehetôségei adottak. 

A kétdimenziós, vagy QR kódok alkalmazásával meg-
teremtôdik az a lehetôség, hogy a csomagolóanyag-
gal, a gyártás körülményeivel, tanúsítványokkal, saját 
laboratóriumi vizsgálati eredményekkel stb. kapcsola-
tos információk elérhetôek legyenek az értékteremtô 
lánc résztvevôi számára, a csomagolószer útja nyo-
mon követhetôvé váljon. A Harsona Kft. által kidolgozott 
rendszerrel, a termékgyártó és a csomagolószer elôállító 
szakmai együttmûködésével, a fogyasztók információ-
val, egészséggel kapcsolatos igénye, biztonságérzete 
teljes mértékben megvalósítható. Ez lehetôséget kínál 
akár egy tablettát tartalmazó gyógyszercsomagolás rész 
önálló jelölésére, azonosítására és a hozzá tartozó infor-
mációk okostelefonnal való elérésére, lekérdezésére is.

A Harsona Kft. olyan komplex szolgáltatás kínála-
ta mellett kötelezte el magát, amellyel a termék és a 
csomagolástechnológia tökéletes harmóniája hozható 
létre és a termék teljes életútját végigkísérô csomago-
lás a fogyasztót újra vásárlásra ösztönzi, azaz valóban 
„sikerbe legyen öltöztetve a termék”.

A Harsona Fólia-Print Kft. fejlôdésének fontosabb mérföldkövei

1986 tavaszán kezdte meg tevékenységét a Harsona Kft. jogelôdje. Kezdettôl fog-
va arra törekedett, hogy a nyereség állandó visszaforgatásával a legkorszerûbb tech-
nológiákat alkalmazza, a lehetô legmagasabb színvonalon, ezzel biztosítva az általa 
elôállított csomagolóanyagok kiváló minôségét.

1990-ben megalakult a HARSONA Fólia-Print Kft.

1997-re kialakult a teljes technológiai sor az extruder üzemtôl kezdve a flexotechnológiával mûködô nyom-
dagépeken át a konfekcionáló részlegig és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális háttérig.

2001-ben állt üzembe elsô Windmöller & Hölscher Novoflex típusú nyomdagép, amely lehetôvé tette a leg-
bonyolultabb, nyolcszínes, termékfotós grafikák nyomtatását. Munkába állt egy oldószermentes lamináló 
gép is.

2002 augusztusában üzembe helyezték a második Windmöller & Hölscher Novoflex gépüket is, amellyel 
számottevôen nôtt a cég kapacitása. A két gép kompatibilitása a termelésbiztonságot is jelentôs mérték-
ben javította.

2008-ban egy újabb oldószermentes lamináló gépet vásároltak, amellyel hidegen hegedô csomagolóanya-
gok széles skáláját tudják elôállítani. 

2010-ben beszereztek egy tíz plusz egyszínes mélynyomógépet, amellyel szolgáltatásaik technológia füg-
getlenné váltak, így minden esetben az adott csomagolóanyag szempontjából a legoptimálisabb techno-
lógiát tudják alkalmazni.

2011-ben két újabb, flexotechnológiával mûködô nyomdagép használa-
tára térnek át, amelyekkel tovább javítják a termelékenységet és bôvítik 
a termékpalettát. Ezek a korszerû gépek már alkalmasak szélesebb 
fóliák nyomtatására és nagyobb nyomathosszúság elôállítására is. 
Az új technológia azt is lehetôvé teszi, hogy kisebb szérianagyságok 
mellett is magas minôségû és versenyképes áru csomagolóanyagokat 
tudjanak elôállítani.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetôen a Harsona Fólia-Print 
Kft. ma az ország legnagyobb kapacitással és legmodernebb techno-
lógiával rendelkezô nyomdái közé tartozik. 
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Innovációval megvalósuló magas értékteremtés – 
Mikropakk Kft.

 

Az 1991-ben 3 fôs mikrovállalkozásként indult Mikropakk 
Kft. mára a fröccsöntéssel, illetve fröccsfúvással készült 
mûanyag záróelemek és csomagolórendszerek egyik 
jelentôs magyarországi gyártójává vált. Az eltelt 20 év 
alatt egyenletesen fejlôdött a mindmáig magyar tulajdo-
nú, családi vezetésû vállalkozás, bôvült a termékpaletta 
és a géppark, nôtt a hosszútávú stratégiai partnerségben 
gondolkodó vevôk száma. A cég ISO 9001 és 14001 ta-
núsítványokkal rendelkezik, nagy hangsúlyt fektet a gyár-
tás hatékonyságára, amelyet minél nagyobb fokú auto-
matizálással és folyamatos korszerûsítéssel, innovációval 
biztosít. Ezt tükrözi a cég mottója: innovációval megvaló-
suló magas értékteremtés. 

Budapest X. kerületében, Kôbánya ipari részén találha-
tó a Mikropakk Kft. jelenlegi székhelye, amely a cég pénz-
ügyi-gazdasági vezetése, a logisztikai, minôségbiztosítási, 
kutatás-fejlesztési részleg mellett magában foglal egy 
fröccsöntôüzemet, szerelôcsarnokot, és a fröccsszer-
számok karbantartását-javítását végzô szerszámmûhelyt 
is. A 2005 szeptemberében átadott csarnokban jelenleg 
33 fröccsöntôgépen, 1 fröccsfúvógépen és 4 automata 
szerelôgépen készülnek a gyógyszer-, élelmiszer-, koz-
metikai, elektronikai és építôipar számára a legkülönfé-
lébb csomagolóeszközök – szinte minden magyar háztar-
tásban találunk itt készült gyógyszeres fiolát vagy éppen 
majonézes kupakot, de a világ másik felén is használato-
sak a Mikropakk üzemébôl kikerült tetôszerkezeti elemek 
a legmodernebb repülôterek építkezésénél. 

Az innovációs tevékenységet külön K+F részleg tá-
mogatja: ezen a területen már évek óta nemcsak szer-
számtervezés, hanem gyártmányfejlesztés is folyik. Több 
termék esetében saját, illetve a vevôvel közös szabada-
lommal is rendelkezik a cég, amely termékek értékesítése 
folyamatosan növekszik és bôvül.  

A felhasznált alapanyagok között megtalálhatóak a gya-

kori polietilén, polipropilén, polisztirol mellett a precízebb, 
bonyolultabb technológiát igénylô mûszaki mûanyagok is, 
mint az ABS, POM, PBT, poliamid, polikarbonát, egyes 
gyógyszeripari termékeknél a COC. 
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A Mikropakk Kft. környezeti politikájában fontos sze-
repet kap a hulladékok minimalizálása, ami nagymérték-
ben összefügg a költséghatékony termeléssel, a gyártott 
termékek megfelelô minôségével és ezáltal a selejtmutató 
csökkentésével.  

A legutóbbi mérföldkô a vállalat bôvülésének útján má-
sodik telephelyük beindítása volt Észak-Magyarországon, 
a Salgótarjáni Ipari Parkban. A 2010 áprilisában átadott 
mûanyagfeldolgozó üzem tervezése és megvalósítása 
során nemcsak a korszerûséget és hatékonyságot, ha-
nem a környezettudatosságot is szem elôtt tartották. En-
nek iskolapéldája az épület fûtése, amelyet a fröccsöntési 
folyamat során keletkezett hulladékhô hasznosításával 
oldottak meg. A hôszivattyú által szolgáltatott hô teljes 
mértékben kiszolgálja az irodarész fûtését és a haszná-
lati melegvíz-ellátást. A 2937 m2 alapterületû csarnokban 
20 fröccsgépen és 8 szerelôautomatán folyik a termelés. 
A budapesti üzemhez hasonlóan itt is négy mûszakban, 
folyamatos üzemben mûködnek a gépek. Az itt elôállított 
termékek döntô többsége a kozmetikai és háztartási ipar 

számára készül, nyugat-európai megrendelônek. Emel-
lett jelentôs mértékben fejlôdik az autóipari alkatrészek 
száma is a Salgótarjáni Ipari Parkban levô egyik autó-
ipari vevô számára. A kedvezô piaci kilátásokra alapoz-
va a Mikropakk a telephely bôvítését tervezi 2012-ben.  
A bôvítés által a jelenlegi kapacitás közel a duplájára nô.

A Mikropakk számokban

2010:
• 53 db fröccsgép
• 500 millió darab mûanyag alkatrész
• 3,5 milliárd forint árbevétel
• termékek 40%-a külföldi piacra kerül
• piaci jelenlét 1991 óta
• 180 munkatárs 
• 2 magyarországi telephely
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Nyolc év alatt tizenöt-
szörös növekedés a la-
kossági szelektív hulla-
dékgyûjtés területén

Összesen 2,4 millió tonna  
csomagolási hulladék sze-
lektív begyûjtésérôl és hasz-
nosításáról gondoskodott 
eddigi koordinálószervezeti 
mûködése során az ÖKO- 
Pannon Kft., amely idén jú-
niusban ünnepelte megala-
pítása 15. évfordulóját – 

mondta Viszkei György az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
ügyvezetô igazgatója.

– Milyen céllal hozták létre az ÖKO-Pannont 1996 
kora nyarán?

– A gondolat valamivel korábban, már 1994-ben 
a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
94/62/EK irányelv elfogadásával egy idôben megfo-
galmazódott, hogy a csomagolás kibocsátó vállala-
toknak Magyarországon is létre kellene hozni azokat 
az alapvetô szervezeti kereteket, amelyek a leghaté-
konyabb megoldást biztosíthatják majd a csomagolási 
hulladékok szelektív begyûjtésének és hasznosításá-
nak megszervezéséhez, fenntarthatóbb pályára állítva 
az egész ország fejlôdését. Az európai uniós csatla-
kozási folyamat elindulását követôen ugyanis meg kel-
lett kezdeni a felkészülést a közösség környezetvédel-
mi követelményeinek teljesítésére. A nyugat-európai 
minták és tapasztalatok azt mutatták, hogy a legjobb 
megoldást a gyártói felelôsség elvére épülô koordiná-

ló szervezeti modell kínálja, így egy évvel a környe-
zetvédelmi termékdíjakról szóló törvény elfogadását 
követôen, 1996 kora nyarán került sor az ÖKO-Pan-
non megalapítására.

– Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek és 
eredmények az ÖKO-Pannon életében?

– Egy teljesen új megoldást szerettünk volna beve-
zetni Magyarországon, amelyhez még a jogszabályi 
feltételek sem voltak az alapításkor adottak, ezért az 
elsô néhány év a felkészülés és néhány fontos minta-
projekt megszervezésével telt el. A valódi koordináló 
szervezeti munkát pedig 2002-ben tudtuk elkezdeni, 
az ehhez szükséges jogszabályi környezet megterem-
tését és a programgazda rendszer megszüntetését 
követôen. Ami pedig az eredményeket illeti: 2003 óta 
összesen 2,4 millió tonna csomagolási hulladék sze-
lektív gyûjtését és hasznosítását szerveztük meg. Ezen 
belül pedig a lakossági szelektív hulladékgyûjtésbôl 
származó csomagolási hulladék mennyisége nyolc 
év alatt a tizenötszörösére nôtt úgy, hogy a lakossági 
begyûjtésünk 2010-ben már meghaladta az 55 ezer 
tonnát, ráadásul a növekvô trend nem tört meg a gaz-
dasági válság idején sem. Az ÖKO-Pannonnak döntô 
szerepe volt abban, hogy Magyarország 2005-re tel-
jesíteni tudta az EU által a csomagolási hulladékokra 
elôírt 50 százalékos hasznosítási kötelezettséget, s je-
lenleg is azon a pályán vagyunk, amely elvezet minket 
a 2012-es 60 százalékos hasznosítási cél eléréséhez. 
Az ÖKO-Pannon finanszírozási rendszere ma ösz-
szességében több mint 5 millió hazai lakos számára 
biztosítja a szelektív hulladékgyûjtés elérhetôségét, 
miközben végig nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság 
környezetvédelmi szemléletformálására is. Így 2003 
óta összesen 2 milliárd forintot fordítottunk a lakos-

 

Tizenöt éves az ÖKO-Pannon
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ság szemléletformálására és a gyermekek oktatásá-
ra. Ennek részeként a szelektív road show-nkon 530 
alkalommal mutattuk be a szelektálás alapismereteit, 
miközben több mint 600 ismeretterjesztô mesejáté-
kot szerveztünk óvodásoknak, s több mint 5000 saj-
tómegjelenést generáltunk a szelektív hulladékgyûjtés 
témakörében.

– Milyen eredményekkel zárta az idei elsô félévet a 
koordináló szervezet?

– Abban a tekintetben egy átlagos féléven vagyunk 
túl, hogy a 2009-es mélyponthoz képest mérsékelt 
növekedést tapasztaltunk kötelezett partnereink cso-
magolás kibocsátásában, illetve a hulladékbegyûjtés 
és hasznosítás területén egyaránt. Mûködésünk szem-
pontjából kedvezôtlen volt, hogy az egyéni mentesség 
lehetôségét kihasználva néhány kötelezett partnerünk 
kilépett a rendszerünkbôl, ezzel szemben pozitívum, 
hogy így is sikerült tovább növelnünk a szelektíven 
gyûjtött és hasznosított hulladék mennyiségét.

– Mit gondol a környezetvédelmi termékdíjas szabá-
lyozás átalakításáról?

– A csomagolási hulladékok kezelésére a koordináló 
szervezeti modell kínálja a legjobb megoldást, s ennek 
is köszönhetô, hogy az elmúlt években óriási fejlôdés 
ment végbe a hulladékkezelés területén Magyaror-
szágon. A mindennapi mûködés során felvetôdött 
gyakorlati jellegû problémák pedig könnyedén orvo-
solhatók lennének jogalkotói és jogalkalmazói eszkö-

zökkel. A gyártói felelôsség elvére épülô koordináló 
szervezeti rendszer mellett szól, hogy a – minden érin-
tett számára átlátható módon fenntartott – rendszer 
mûködésébe az összes érdekeltet, a kibocsátókat és 
a hulladékkezelôket is bevonja, egyfajta egyensúlyt 
biztosítva közöttük, miközben az oda-vissza irányu-
ló információáramlás nagyfokú rugalmasságot tesz 
lehetôvé, mindez pedig a folyamatos fejlôdést segíti 
a csomagolási hulladékok hasznosítása területén. En-
nek megfelelôen a kötelezettektôl érkezô források el-
osztása is minden esetben versenysemleges módon 
történik meg a hulladékbegyûjtôk és hasznosítók kö-
zött, hiszen az ÖKO-Pannon abban érdekelt, hogy az 
egész hulladékkezelô szektor fejlôdjön. A termékdíjas 
szabályozás átalakításának, s a hulladékkezelés ko-
ordinálásának állami kézbe vétele várható hatásainak 
felmérése ezzel szemben még rengeteg elemzést igé-
nyel, hiszen ez egyszerre van hatással az ipar verseny-
képességére, a kereskedelmi szektorra, valamint a 
külkereskedelemre, miközben a hulladékbegyûjtés és 
hasznosítás finanszírozása is teljesen átalakul.  Annyi 
bizonyos, hogy az EU 27 tagállama közül jelenleg 26-
ban piaci alapokon mûködô koordináló szervezetek 
gondoskodnak a csomagolási hulladékok kezelésérôl, 
az egyetlen kivételt képezô Dániában pedig nem 
mûködik hasonló jellegû rendszer. Az EU-ban tehát 
nincs gyakorlati tapasztalat arra nézve, hogy állami 
kézben miként mûködtethetô a hulladékkezelés koor-
dinálása, ilyen értelemben véve tehát érdekes kísérlet-
nek lehetünk mostantól szemtanúi.
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Omnipack Első Magyar 
Csomagolástechnikai Klaszter 

Klaszter szervezôdés jelentése
A klaszterek általában olyan vállalatokból álló hálóza-
tok, amelyek viszonylag kis földrajzi területen nagyszá-
mú vállalkozást és kisszámú iparágat képviselnek és 
együttmûködnek egymással. A hálózatépítés alapja 
sok esetben a közös marketing, a közös design, a kö-
zös szponzorálás és a közösen megvalósított képzés, 
de egyre nagyobb szerepet kap a közösen megvalósí-
tott innováció és a technológia transzfer is. 

Az Omnipack Elsô Magyar Csomagolástechnikai 
Klaszter egy olyan cégcsoport, amely komplex szol-
gáltatást nyújt a csomagolás területén. 2003 novem-
berében alakult. A Klaszter vertikális szervezôdésû, 
nonprofit céllal társult cégek stratégiai szövetsége, cél-
ja pedig a felhasználók (a vevôk) teljes körû és igény 
szerinti legmagasabb minôségû termékekkel és szol-
gáltatásokkal való ellátása. 

A Klaszter legfontosabb céljai közé tûzte ki a kül-
önbözô nanoméretû töltôanyagokkal módosított 
politejsav (biopolimer) fólia, és egyéb mûanyagot he-
lyettesítô bio-csomagolóanyagok jellemzôinek vizsgá-
latát és gyárthatósági lehetôségeinek megteremtését.

Az akkreditált innovációs klaszterek számára nagy 
jelentôséggel bír a számukra elérhetô kutatás-fejleszté-
si támogatások forrása. Ennek kapcsán az Omnipack 
Elsô Magyar Csomagolástechnikai Klaszter tagjai kü-
lön-külön is, illetve projekttársaságokat alapítva sikeres 
fejlesztések megvalósítását kezdték meg.

AKTAPAKK Ügyviteli Szolgáltató és Logisztikai Kft.
A megvalósítás szakaszában lévô projekt egy elekt-
ronikus úton gyorsan visszakereshetô és biológiailag 
lebomló csomagolástechnológiákon alapuló helytaka-
rékos és környezetbarát iratkezelési, tárolási és hulla-
dékhasznosítási rendszer fejlesztését tûzte ki célul. 

BIOPACKPRO Csomagolástechnikai Projekt Kft.
A projekt célja egy világviszonylatban is újdonságnak 
számító, környezetbarát, természetes biopolimer alap-
anyagú csomagolóanyag gyártása és forgalmazása, 
amely a jelenleg nagy tömegben használatos külön-
féle, nem lebomló mûanyagokból készült csomagoló-
anyagok kiváltásához nyújt új alternatívát. 

CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft.
A CLB Packaging Kft. (volt budafoki Kartongyár) több 
mint 110 éve mûködik a karton, valamint dobozgyár-
tás területén és a piaci lehetôségeik potenciális szeg-
mense a gyógyszeripari beszállítás. Ehhez kapcso-
lódik az egyik kutatási projektje, amely a különbözô 
típusú gyógyszeripari és fogyasztói csomagolószerek 
BRAILLE írással való ellátásának, valamint a hamisítás 
elleni védelem nyomdai-jelöléstechnikai módszerei al-
kalmazásának fejlesztése. 

Másik kutatás-fejlesztési projektjük a gyors azono-
sítást és szintén lehetséges új elvárásokat veszi górcsô 
alá. Fejlesztési irányuk fôleg az RFID (Rádiófrekvenciás 
azonosítási rendszer) és egyéb jövôbe mutató jelö-
léstechnikai eljárások felviteli lehetôségei a fogyasztói 
csomagolásokra. 

Dr. Dobronyi Tamás, PhD
Omnipack klasztermenedzser,

címzetes egyetemi docens
www.omnipack.hu

Ipari összefogás a csomagolástechnikában

Kompetencia központ létrehozása
 
A beszállítói pozícióból való kitörésre, az önálló piaci szegmens megtalálására irányuló több éves elôkészítô munka eredmé-

nyeként talált rá a Klaszter a környezetbarát csomagolóanyagok speciális területére, a PLA alapú biopolimerek csomagolás-
technikában való alkalmazhatóságának kutatására.

A PLA kutatásban, a Klaszter víziójában, elég nagy realitással, egy markáns, piacvezetôi szerepet lát, amelyet szövetsége-
seivel együtt feltehetôen mindaddig meg tud tartani, amíg a tôkeerôs nagyvállalatok „gôzhengere” be nem indul.  

Ennek az átmeneti elônynek a kihasználása olyan pozíciókat teremthet, amelyek azután további kapaszkodók keresésére 
adhat lehetôséget, a Közép-Kelet-Európai komparatív elônyeinek kihasználása kapcsán.

Az elnyert EU támogatás által kapott lehetôségeket olyan, mûszaki eredményekkel alátámasztott cég image kialakítására 
kell felhasználni, amely a Klaszter kompetencia-központ jellegét valósítja meg, a befolyás kialakítására alkalmas régióban.

A kompetencia központ kialakításának érdekeit mind a kereskedelmi tevékenység, mind pedig az infrastruktúra fejlesztésé-
nek tervezése során meghatározó módon kell figyelembe venni.

A kompetencia központ hatása a Klaszter gazdasági érdekeire a kereskedelmi kapcsolatok bôvülése, valamint létrejövô 
szellemi alkotások értékesítése útján valósul meg.
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Ismerjük a felvételeket a tengereken úszó hulladék-
szigetekrôl, láttunk már hatalmas szemétdom-
bokat, amelyek anyaga sokszor mûanyag, és 
sokszor palack. Naponta újabb és újabb 
szemétdombok épülnek mûanyag pa-
lackokból. Mi, a csomagolástechnikai 
vállalkozások ismerjük a legjobban, mert 
sajnos mi gyártjuk ezt a hulladékot. De 
hogyan lehet ezt megállítani? 

Létrehoztunk egy projektet, amelynek célja, hogy 
alternatívát kínáljon az egyre gyûlô mûanyag szemét-
halmok helyett. Mi nem mûanyagban gondolkodunk. 
Egy egészen új termékkategóriát szeretnénk létrehozni, 
amelynek az alapanyaga a PLA. 

Mi is az a PLA?  

Képzeljünk magunk elé, idézzünk fel egy kukoricatáb-
lát, egy kukoricacsövet! Ugye, ez a csô egészen olyan, 
mint a mi új, hernyó formájú palackunk? Nem véletlen, 
hiszen a palack kukoricából van, és ha ittam belôle, ak-
kor akár jövôre újra kukoricává válhat.

Hogyan is működik ez a palack?

Elôször is inni lehet belôle. 
Utána összehajtogatom, hogy 
kisebb helyen is elférjen, köny-
nyebb legyen összegyûjteni. És 
a baktériumok, gombák, ame-
lyek legszívesebben természe-
tes anyagokkal táplálkoznak, 
szeretik a palackunkat. Mert ez 
a palack természetes anyagból, 
egy bioötvözetbôl, politejsavból 
(PLA) készült. 

Az anyagának alapja kuko-
rica, esetlegesen búza, vagy cukorcirok, amelybôl fer-
mentációval tejsavat készítek, majd polimerizálom. Majd 
a polimerhez olyan adalékokat teszünk, amelyek a tu-
lajdonságait a mi javunkra változtatják, és utána termé-
szetes anyagként kerülnek vissza a körfogásba. 

Porból lettünk, porrá leszünk. És nem évszázadok 
alatt, mint a korábbi mûanyagok, hanem gyorsan, mert 
ebbôl a palackból akár már jövôre is újra búza, vagy 
kukorica lesz, és nem lesz belôle se szemétdomb, se 
óceánokon úszó szemétsziget.

Tehát összenyomtam, de szét is húzhatom és így 
akár zenélhetek, zümmöghetek is vele. Vagy meghajto-
gatom, és különbözô alakokat formálok belôle.

Vagy fogom, és kis közdarabok segítségével min-
denféle térbeli idomot alkothatok, akár én, akár a gye-
rekek, akik szívesen játszanak ilyesmivel, és a játékhoz 
majd összegyûjtik otthon a kiürült palackokat. 

Azután aki a legszebb mûvet készíti, az akár aján-
dékot is kaphat. Lehet belôle kis házat építeni, papri-
kajancsit, madárijesztôt, de gyártunk hozzá kerekeket, 

és lehet belôle kis autót szerkeszteni, ami gurul, és 
bármit elszállít. 

De konstruálhatok belôle hernyót, csövet, ve-
zetéket a homokvárhoz, vagy felhasználhatom 
alagcsövezéshez.

Ez persze nem azt jelenti, hogy szét lehet 
szórni, a konyhai növényi hulladékot sem szór-
juk szét, hanem összegyûjtjük és komposztáljuk. 
Ehhez hozzákeverhetjük a használt palackunkat 
is, hiszen alapanyaga ugyanaz, mint akár a va-
sárnapi ebédé, vagy a szendvicsé, amelyet az 
iskolatej mellé visz a diák. 

Gyártunk a palackból kicsit, közepest, és na-
gyot is, színeseket, sôt olyat is, ami foszforeszkál, 

hogy az éjszakai mulatság közben is megtaláljuk. J
Nem egy tartós darab. Nem lehet benne évekig vizet 

tárolni, mert ez a PLA bioötvözet közelebb áll az élelmi-
szerekhez, mint a fosszilis eredetû mûanyagokhoz. 

Attól azonban nem kell félni, hogy már a kamrában, 
a polcon elkezd lebomlani, mert egyrészt szabályoz-
ni tudjuk a lebomlási idôt, másrészt a lebomlás csak 
megfelelô környezetben következik be, és ez a környe-
zet megegyezik egy ipari, vagy kerti komposztálóéval. 

Persze megfelelô környezetbarát adalékanyagok-
kal olyan bioötvözetet is ki tudunk alakítani, amely évek 
múlva kezd csak el lebomlani, de ez most nem célunk. 
Mi most csak az élelmiszeripari és a gyógyászati célú 
felhasználási lehetôségeket kutatjuk. 

Így akadtunk erre a palackra is, amely remekül rep-
rezentálja a természetes PLA bioötvözetet, amely ha a 
szokásaink megváltoztatásával segítünk neki, akkor se-
gít nekünk megszabadulni a fojtogató mûanyaghulladék 
áradattól. 

Nem véletlenül találtunk rá erre az anyagra. Kis kö-
zösségünk, a nyolc éve mûködô Elsô Magyar Csoma-
golástechnikai Klaszter folyamatosan keresi az új meg-
oldásokat a környezetbarát csomagolások területén. Így 
nyertünk el pályázati támogatást is, amely segítségével 
három évet kaptunk arra, hogy új megoldásokat, ter-
mékeket fejlesszünk PLA-ból, ebbôl a természetes úton 
lebomló anyagból. 

Lassan indul ez a folyamat, 
de fel fog gyorsulni és hama-
rosan nagyon sok olyan tárgy 
lesz a környezetünkben, amely 
a használat után már nem a 
hulladéktömeget fogja növelni, 
hanem visszakerül a természet 
szakadatlanul megújuló körfor-
gásába.

Nem egy újabb mûanyag palackot alkottunk. Olyan 
terméket hoztunk létre, amely a természetbôl jön, a ter-
mészetbe tér vissza, és közben nemcsak hasznos ital-
csomagolás, hanem annál jóval több: játék is egyben.

Halmos László (Biopackpro Kft.)
Dr. Dobronyi Tamás (CLB Packaging Kft.)

Hajnal József (Almand Kft.)
Dr. Bodnár Zsolt és Fia (Biopackpro Kft.)

PLA palack - Bomlik a környezetért!
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A Reményi Csomagolástechnika Kft a kereskedelmi és 
szolgáltatói (csomagológép szerviz, bércsomagolás) te-
vékenysége mellett 2003 óta gyárt légpárnás fóliát.

A fejlesztést un. zöldmezôs beruházás keretében 
valósította meg. Az elmúlt 8 évben mind a légpárnás 
fólia gyártástechnológiája, mind annak feldolgozása a 
piac által támasztott igényeket követve jelentôsen át-
alakult.

A kezdetben elôregyártott polietilén fóliából készített 
légpárnás fólia jelenleg már granulátumból, extrudálással 
készül. A gépsoron a szélhulladékot visszavezetik az 
extruderekbe, az üzemindítási és üzemközbeni eset-
leges fólia beszakadáskor keletkezett hulladékot nem 
számítva teljesen zárt technológiával készülnek a 
különbözô mûszaki paraméterû légpárnás fóliák.

A társított (kasírozott) légpárnás fóliák speciá-
lis igénybevételeknek is megfelelnek, a papírral társí-
tott pl. érzékeny felületû bútorok csomagolására, a 
hôvisszaverô, metalizált PET fóliával vagy alumínium-
fóliával társított légpárnás fólia a csomagolástechnikán 
kívül az építôiparban is alkalmazható.

Hasonlóképpen hôszigetelésre is alkalmas a két 
vagy háromrétegû, 30 mm buborék átmérôjû légpár-
nás fólia. Alkalmazzák a kertészetekben fóliasátrak, de 
erôsebb kivitelben teniszsátrak szigetelésére is.

A gazdasági válság ellenére az elmúlt években a cég 
a feldolgozó kapacitását megduplázta.

Légpárnás fólia gyártás és konfekcionálás fejlesztése a 
Reményi Csomagolástechnika Kft-nél

A légpárnás fóliák gyártmányválasztéka:

Megnevezés Paraméterek

Buborék átmérô 10 mm és 30 mm

Rétegszám 2, 3, 4 

Méretek

vastagság 50 mikrontól 180 mikronig

szélesség 100 mm-tôl 2500 mm-ig

hosszúság   tekercsben max. 250 m

Kasírozó anyagok papír, metalizált PET fólia, alumínium fólia, LDPE habfólia, PP fólia

Perforálás  min. 150 mm

Színezés kívánság szerint, a fólia feliratozható is

Adalékok UV stabilizátor és antisztatikus adalék

GYÔR SZEGED MISKOLC SZÔD
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LÉGPÁRNÁS FÓLIÁRA VAN SZÜKSÉGE?
AKKOR

REMÉNYI CSOMAGOLÁSTECHNIKA!
EGYEDI MÉRETŰ TASAKOK, LAPOK,

KASÍROZOTT TEKERCSEK, HABFÓLIA TASAKOK

TEKERCSSZÉLESSÉG: 500-2500 MM-IG

TEKERCSHOSSZÚSÁG: 10-100 M

KIS ÁTMÉRŐJŰ (10 MM) ÉS NAGY ÁTMÉRŐJŰ (30 MM) BUBORÉKOK

2 ÉS 3 RÉTEGŰ KIVITEL

HOL HASZNÁLJUK?
Bútorok, bútorelemek csomagolása

Törékeny áruk párnázása
Elektrotechnikai alkatrészek, 
berendezések csomagolása

1173 Budapest, Régi Vám köz 6., vagy 1084 Budapest, Mátyás tér 9.

Telefon: 06 1 459 50 80, vagy 323 08 31

E-mail: info@remenyi.hu, vagy bolt@remenyi.hu

WWW.REMENYI.HU

Győr      Szeged      Miskolc      Sződ
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A növekvô mértékben képzôdô mûanyaghulladékokat 
fokozódó aggodalommal figyeli minden – a környeze-
tünk épségét szívén viselô – ember. A probléma leküz-
désének egyik lehetséges útja a biológiailag lebomló 
mûanyagok egyre nagyobb arányú használata lehet. A 
mûanyagipar számos olyan módszerrel kísérletezett, 
amelyek eredményeként a hagyományos mûanyagok 
tulajdonságaival megegyezô, biológiailag lebomló 
mûanyagokat fejlesztettek ki.

A kanadai EPI (Environmental Product Inc.) cég ki-
fejlesztette a TDPA® (Totally Degradable Plastic Addi-
tives, azaz Teljes mértékben Lebomló Mûanyag Ada-
lékanyag) elnevezésû, biológiai lebomlást lehetôvé tevô 
adalékot, amely a mûanyag hulladék viszonylag gyors 
degradációját segíti elô a leghatékonyabb és leggaz-
daságosabb módon. 

Az EPI cég képviseletét és a TDPA® termék forgal-
mazását Magyarországon a Szórádi és Társai Kft. látja 
el. 

A polietilén (PE), polipropilén (PP) és polisztirol (PS) 
alapanyagokhoz adagolt TDPA® hatására a mûanyag 
hulladék szabályozott sebességgel bomlik le. A bom-
lási folyamat oxigén hatására indul be. A folyamatot 
gyorsítja a magas hômérséklet és az erôs napsugár-
zás, továbbá a termékre ható erôs fizikai nyomás. 
A TDPA® adalékot tartalmazó biológiailag lebomló 
mûanyagtermékek élettartama a vevôk, felhasználók 
igényei alapján beállítható, szabályozható. Így a ter-
mék életciklusa néhány hónaptól 1-2 évig is terjedhet, 
a hozzáadott TDPA® adalékanyag fajtájának és meny-
nyiségének függvényében.

A TDPA® adalékot tartalmazó mûanyag készter-
mékek a hagyományos, nem lebomló mûanyag alap-
anyagokból elôállított késztermékekkel megegyezô 
tulajdonságokkal rendelkeznek és azoktól külsôre sem 

különböztethetôk meg, gyártási, feldolgozási tulajdon-
ságaikban sem térnek el a hagyományos alapanyag-
októl, ezért alkalmazásuk semmilyen technológiai 
változtatást nem igényel. A lebomlást megelôzôen a 
hagyományos termékekéhez hasonló fizikai tulajdon-
ságokkal rendelkeznek. 

A TDPA® adalékanyagot tartalmazó termékek költ-
ség szempontjából versenyképesek, emellett tökélete-
sen illeszkednek a jelenleg is alkalmazott gyártási selejt 
újrahasznosítási módszerekhez.

A TDPA® adalék működése  
a gyakorlatban

A teljes lebomlás két fázisban megy végbe. Az elsô 
fázis folyamán a mûanyag késztermék egy oxidációs 
folyamat során nagyon apró darabkákra esik szét.

Biológiailag lebomló műanyagok

Szórádi és Társai Kft.
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A második fázisban valósul meg a biológiai lebomlás, 
nedvesség és különbözô – a természetben elôforduló 
– mikroorganizmusok segítségével. A mikroorganiz-
musok gyakorlatilag „felzabálják” az oxidációs folya-
mat alatt már apró darabokra széthullott mûanyagot, 
amely így széndioxiddá, vízzé és biomasszává alakul 
át. (Csak emlékeztetôül, a csomagolások környezet-
védelmi megfelelôségének értékelése szempontjából 
a szerves anyagában való hasznosíthatóság a cso-
magolási hulladékok hasznosításának egyik formája. 
Az ún. aerob – komposztáló – kezelés eredménye-
ként keletkezik a biológiailag lebontható összetevôkbôl 
széndioxid, víz és biomassza – a szerk.) 

A lebomlási folyamat egyébként a TDPA® adalék-
anyag hozzáadása nélkül is mindenképpen lejátszódik 
a természetben, csak a folyamatot felgyorsító kompo-
nens nélkül ez 1-2 év helyett nagyságrendekkel hosz-
szabb ideig is eltarthat.

A TDPA® adalék meghatározott receptúra alapján 
antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek megakadályoz-
zák, hogy a termékekben a felhasználás elôtt elindul-
jon a lebomlás. Az antioxidánsok a lebomlást okozó 
szabad gyököket „semlegesítve” fejtik ki hatásukat. A 
termék élettartamát (eltarthatóságát + felhasználha-
tóságát) a benne található antioxidáns mennyisége, 
a felhasználást követô lebomlás sebességét pedig a 
TDPA® katalizátor mennyisége és sajátossága hatá-
rozza meg.  

A TDPA® finom polimer mátrix diszperzió, amelyet a 
konkrét alkalmazás és a kívánt tulajdonságok függvé-
nyében az EPI által ajánlott mennyiségben (általában 
1-5%-ban) kell a hagyományos poliolefin és polisztirol 
alapanyagokhoz hozzáadni.

Termékbiztonság

A TDPA® adalékanyagok nem tartalmaznak ólom, ar-
zén, higany, kadmium, szelén, bárium, króm, nikkel és 
antimon nehézfémeket. Ezeken kívül semmilyen más 
mérgezô anyagot sem tartalmaz, amely bármilyen for-
mában korlátozná az alkalmazás területeit.

A TDPA® adalékkal kezelt mûanyagok megfelelnek 
az élelmiszerekkel érintkezô anyagokra vonatkozó eu-
rópai uniós és magyar elôírásoknak, valamint az euró-
pai és magyar nemzeti szabványoknak. A TDPA® ada-
lékot tartalmazó mûanyagokból készülô komposztnak 
nincs semmilyen mérgezô hatása a növény- és állatvi-
lágra.

A TDPA® adalékkal kezelt  
PE, PP, PS műanyag termékek  
főbb alkalmazási területei:

• Élelmiszercsomagolás: pékáru, gabona termékek, 
tészták, sajtok, hal, hús, húskészítmények, tej, tej-
termékek, gyorsfagyasztott élelmiszerek,

• Fóliagyártás: mezôgazdasági, fújt és öntött fóliák 
(PE, PP, BOPP, CPP, OPP), nyújtható és zsugorfóli-
ák, légpárnás fóliák,

• Egyszer használatos eszközök: tányérok, poharak, 
evôeszközök, szívószálak, dobozok, tetôk, palac-
kok,

• Bevásárló és reklám táskák: kenyeres, péksütemé-
nyes, zöldséges, gyümölcsös zacskók, szemetes-
zsákok, mezôgazdasági zsákok,

• Egészségügyi és higiéniás termékek: egészségügyi 
és gyermek pelenkák, steril sapkák, maszkok, kö-
penyek, cipôvédôk.

Az EPI cég képviseletét és a TDPA® adalékanyagok 
minden típusának forgalmazását Magyarországon a 
Szórádi és Társai Kft. látja el. A termék forgalmazásával 
kapcsolatban további felvilágosítás a cikk szerzôjétôl 
kérhetô, elérhetôsége: +36 20 594 7990.

Hermann Ágoston
kereskedelmi képviselô

Szórádi és Társai Kft.
1151 Budapest, Szántóföld utca 7/D.
telefon: +36 1 239 5794
fax: +36 1 271 0069
e-mail: szoradi@szoradi.hu
honlap: www.szoradi.hu
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség 2011-ben tovább folytatta a rövidebb szakmai 
tanfolyamok szervezését a csomagolással foglalkozó, 
vagy azzal kapcsolatba kerülô munkatársak számára, 
akik szakirányú elôképzettséggel nem rendelkeznek, 
de munkájuk magasabb színvonalú ellátásához nélkü-
lözhetetlen a szakmai ismeretek rendszerezett formá-
ban való megszerzése.

Műanyagok alkalmazástechnikai 
jellemzői

A mûanyag csomagolószerek kiemelkedô szerepet 
töltenek be a hazai csomagolószer-felhasználásban. A 
mûanyagok népszerûségének oka a sokoldalú alkal-
mazási lehetôségükben rejlik, a különbözô anyagfajták 
társításával pedig további felhasználási célra válnak al-
kalmassá. 

A tanfolyam célja áttekintést adni a hajlékony, a 
merev és a félmerev falú csomagolóanyagok választé-
káról, anyagjellemzôirôl, alkalmazásuk tendenciájáról, 
továbbá a biológiailag lebomló mûanyagokról. 

A tanfolyammal azt kívánjuk elérni, hogy a felhaszná-
lók megismerjék az egyes mûanyagok anyagjellemzôit, 
a megkapott információk pedig nyújtsanak segítsé-
get a csomagolandó termék jellemzôinek legjobban 
megfelelô anyagfajta kiválasztásához.

A tanfolyam programja: 
– a mûanyag csomagolóanyagok fajtái, típusai, anyag-

jellemzôi, csomagolási szempontból lényeges tulaj-
donságai,

– gyártási, feldolgozási eljárások,
– az anyagmegválasztás szempontjai,
– a biológiailag lebomló mûanyagok áttekintése,

– anyagvizsgálati lehetôségek és azok jelentôsége,
– az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe 

kerülô mûanyagokról és mûanyag tárgyakról szóló 
EU irányelv lényegének ismertetése.

Csomagolások környezetvédelmi 
megfelelőség 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 ér-
tékeléssel. 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, 

– az MSZ EN 13428 szabványok szerinti értékelé-
sek (forrástakarékosság, nehézfém tartalom, veszé-
lyesanyag 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 CSAOSZ oktatási programjai
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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 súlyosbít-hatja 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 legfonto-
sabb szempontjai, eljárások, anyagok és eszközök, 
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, összeállításá-
nak szempontjai (a különbözô anyagok és eszközök 
méretének és minôségének megadási módja, értel-
mezése, a specifikációtól eltérô beszállítói ajánlatok
és javaslatok értékelése).

Csomagolásokat érő igénybevételek

A csomagolástervezés alapja – sok tényezô mellett – a 
várható szállítási, tárolási, kezelési folyamatok során a 
csomagolt terméket érô igénybevételek ismerete. Ezen 
adatok birtokában tudunk csak olyan csomagolást ter-
vezni, amely kellôen megvédi a terméket a külsô beha-
tásokkal szemben, ugyanakkor kivitele takarékos, nem 
pazarló. A laborkörülmények között elvégzett vizsgála-

tok sokszor rámutatnak termékkonstrukciós tervezési 
hibákra is, amelyek kiküszöbölésével egyszerûbb, ol-
csóbb csomagolás kialakítására nyílik lehetôség. 

Tanfolyamunk célja, hogy rendszerezve össze-
foglaljuk a csomagolásokat érô igénybevételeket, 
majd pedig mindezek szimulálására, vizsgálatára al-
kalmas laboratóriumot megszemlélve képet adjunk a 
jelentôs árukárok megelôzését lehetôvé tevô vizsgálati 
módszerekrôl. 

A tanfolyammal azt kívánjuk elérni, hogy a résztvevôk 
az alapos elméleti és gyakorlati (vizsgálati) háttérisme-
rettel rendelkezô egyetemi oktatók segítségével rend-
szerezetten átismételhessék csomagolástervezési el-
méleti tudásukat. 

A tanfolyam programja: 
– a terméket, illetve csomagolást érô igénybevételek 

csoportosítása, jellemzése, 
–  az igénybevételek modellezési, illetve a csomagolá-

sok vizsgálatának lehetôségei, módszerei, 
–  néhány tanulságos esettanulmány bemutatása, 
–  a csomagolásvizsgáló laboratórium bemutatása.

Környezetvédelmi termékdíj

A termékdíj törvényt az 1995. évi megalkotását kö-
vetôen egyes számítások szerint 27 alkalommal mó-
dosították. A Parlament 2011 júniusában fogadta el az 
új termékdíj törvényt, amely a 2011. évi LXXXV. azono-
sítószámot viseli.

A törvény gyökeresen megváltoztatja az eddig kiala-
kult és megszokott rendet, ezek közül ehelyütt csak 
három módosítást emelünk ki:
–  belföldi elôállítású csomagolószerek esetében a ter-

mékdíj megfizetésére annak gyártója lesz kötelezett,
az eddigi csomagolást elôállító, csomagolószer-fel-
használó helyett,

–  a reklámhordozó papírok után azok elsô belföldi 
forgalomba hozója – jellemzôen a nyomda – lesz a 
termékdíj-fizetésre kötelezett az elsô belföldi vevô
helyett,

– megszûnik a termékdíj-mentesség intézménye: a 
hulladékkezelési kötelezettségek teljesítésével jövô 
évtôl nem lehet mentességet szerezni a termékdíj 
alól, így a kötelezetteknek mindenképp termékdíjat 
kell fizetniük.
A tanfolyam programja: a termékdíj törvény rész-

letes ismertetése és értelmezése, különös tekintettel a 
csomagolás, valamint a reklámhordozó papír témakör-
ökre.
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A világ talán legnagyobb csomagolási szakkiállításán, 
a düsseldorfi Interpack-on adták át a Csomagolási  
Világszövetség (World Packaging Organisation – 
WPO) Worldstar díjait. A csomagolási világversenyen 
azok a pályázatok vehettek részt, amelyek a világszö-
vetség tagszervezetei által szervezett nemzeti verse-
nyeken díjat nyertek. Magyarországról a Csomagolási 
és Anyagmozgatási Országos Szövetség által szer-
vezett HUNGAROPACK verseny legjobbjai vehettek 
részt az eseményen.

2010-ben összesen 243 nevezés érkezett a szerve-
zôkhöz, ebbôl 9 volt magyar pályázat. 

A hét kategória közül ötben egy-egy nevezés, két 
kategóriában két-két nevezés volt hazai. A pályamun-
kákat szakértôkbôl álló nemzetközi zsûri értékelte, 
amelynek magyar tagja Dr. Kertész Béla, a CSAOSZ 
korábbi fôtitkára volt.

A csomagolási szakma világbajnokságának is 
tekinthetô versenyen 4 magyar vállalat egy-egy 
pályamûve kapta meg a legmagasabb elismerést.

Csomagolási Világverseny – magyar Worldstar díjak

DR-PAck Csomagolóanyag Gyártó Kft.
toPECK frissentartó fólia Rollbox csomagolási 
rendszerben

Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.
Kontaktlencse kínáló csomagolása

STI Petôfi Nyomda Kft.
Angelli Cioccolato ajándékdoboza 

Vinotech Hungária Kft.
LED diódák szállítási csomagolása 

Messe Düsseldorf / Sajtófotó / Press Photo
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A verseny számokban

A 2011. évben 28. alkalommal megrendezett HUN-
GAROPACK Magyar Csomagolási Versenyre 38 vál-
lalattól 61 nevezés érkezett. A pályamunkák közül 53 
nevezés a fogyasztói és gyûjtôcsomagolás, 8 pedig a 
szállítási csomagolás kategóriába volt sorolható. Ör-
vendetes, hogy idén nemcsak a nevezési szám halad-
ja meg a tavalyi értéket, hanem a megmérettetésüket 
vállaló vállalkozások száma is emelkedett.

A pályázatok szakterület szerinti besorolását tekint-
ve: 41 élelmiszeripari, 7 kozmetikai, vegyipari és 13 
egyéb kategóriába sorolható nevezés érkezett. E szá-
mok továbbra is azt mutatják, hogy az élelmiszeripar 
jelenti még mindig a csomagolószerek legnagyobb 
felvevô piacát. 

A csomagolószerek fô anyagát illetôen a papír ala-
pú megoldásból érkezett a legtöbb, 34 db, a hajlékony 
és merev falú mûanyag megoldásból 20, üvegbôl 4 és 
fémbôl pedig 3 nevezést kaptunk.

Az elôzô évek tendenciája ebben az évben is 
megfigyelhetô, eszerint terméket tartalmazó kész cso-
magolásból kevesebb, 18 darab, míg terméket nem 
tartalmazó csomagolószer nevezésbôl több, 43 darab 
érkezett, így a versenyen ezúttal is elsôsorban a cso-
magolószer-gyártók mutatták be újdonságaikat. 

Általános tapasztalatok

A számszaki adatokon túl néhány szakmai megállapí-
tás:
–  újra érkeztek üveg csomagolóeszköz nevezések, 

valamint display állványok, így bôvült a csomagoló-
szerek, csomagolások köre,

–  a számítógépes tervezés végképp teret hódított, az 
autóipari beszállítók munkafolyamatainak szerves 
részévé vált az elektronikus adatok fogadásával in-
duló csomagolástervezés,

–  a nemzetközi szintéren is még újdonságnak számító 
flexográfiai nyomóforma-készítési technológiák már 
megjelentek Magyarországon és az ezen eljárással 
készült klisékkel nyomtatott hajlékony falú csoma-
golóanyagok és hullámpapírlemez dobozok külön 
versenyének lehettünk tanúi.

Elismerések

A verseny Bírálóbizottsága 2011. június 30-án tartotta 
ülését, amelyen pontozásos szavazással hozta meg 
döntését.

A nevezések közül a négy legtöbb pontot elért pá-
lyamunka HUNGAROPACK díjat, további 36 magas 
pontszámot elérô nevezés különdíjat, illetve 17 nevezés 
okleveles elismerést kapott.

Fontos megemlíteni, hogy a 2010. évi versenyt 
követô WORLDSTAR csomagolási világversenyen négy 
magyar nevezés részesült WORLDSTAR díjas elisme-
résben, ezzel 2007-2010 között 20 fôdíjat érdemeltek ki 
magyar pályázatok a világversenyen.

Az alábbiakban a négy HUNGAROPACK díjat nyert 
nevezést mutatjuk be részletesen, a különdíjasokat az 
adományozó megnevezésével ismertetjük és felsoroljuk 
az elismerô oklevelet nyert pályázatokat is. 

HUNGAROPACK 2011 Magyar Csomagolási Verseny

Fotó: Faludi Viktória, Magyar Grafika
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GP Holding Kft.: 10 G érzékenységû optoelektro-
mechanikus készülék csomagolása

A mechanikai hatá-
sokra fokozottan érzé-
keny készülék egyedi 
szállítási csomagolá-
sára hullámpapírlemez 
doboz és poliuretán 
hab felhasználásán ala-
puló megoldást tervez-
tek.

A készülék és tarto-
zékai mozgásmentesí-

tésére nyílt cellás, az alakját az igénybevételt követôen 
visszanyerni képes mûanyag habot választott a 
tervezô, méretezésénél a hab karakterisztikáját, a ter-
mék érzékenységét és tömegét, továbbá a külsô cso-
magolás (hullámpapírlemez doboz) energiaelnyelô ké-
pességét is figyelembe vette.

A tervezés magas fokú mérnöki hozzáértést takar, 
különös tekintettel arra, hogy könnyen beszerezhetô 
és megmunkálható anyagok alkalmazásával érte el az 
eredményt.

Stora Enso Packaging Kft.: Heineken fémdobo-
zos sör ünnepi promóciós csomagolása

A 4 db, 0,5 l-es, fémdo-
bozos sörhöz hûtéstûrô 
anyagösszetételû mikro-
hullámosítású hullámpa-
pírlemezbôl multipack 
csomagolást alakított ki  
a tervezô. A csomago-
lás hordfülei a doboz 
palástjából kitörhetôk és 
így nagy felületen láttatni 
engedik a termékeket, 
miközben a kihajtott fü-
lekkel könnyen, bizton-
ságosan szállítható, az 
összefogott dobozok to-

vábbra is szilárdan a helyükön maradnak.
A fogyasztói csomagolás minôségmegôrzési ideje az 

egyik palack fenékrészérôl, a márkára jellemzô csillag 
alakú kimetszésen keresztül olvasható le.

Stora Enso Packaging Kft.: „Star Gift” ajándékdo-
bozok pralinéhoz

Két, ugyanolyan méretû, 
négyzethasáb alakú, önzá-
ró fenékszerkezetû nyom- 
dai doboz egymásba csúsz-
tatásával alakítják ki a csil-
lag alaprajzú díszdobozt 
úgy, hogy a terméket tar-
talmazó kivágatlan doboz 
bedugónyelves fedéllel zár-
ható, míg a kimetszett ha-
sáb fedelébôl „masni” áll 
össze.

A palást az alkalomhoz 
illô mintázattal, illetve ara-
nyozott márkanévvel nyom-

tatott, a további elôírt információk a fenéklapon talál-
hatóak.

Tokaj Kereskedôház Zrt.: Tokaji aszú díszdobozos 
fogyasztói, gyûjtô- és bemutató csomagolása

A hagyományos tokaji üvegpalackba töltött, 3 put-
tonyos aszúkülönlegességet mattfóliázott mûnyomó 
papírral kasírozott, önzáró fenék- és bedugónyelves 
tetôszerkezetû mikrohullámosítású hullámpapírlemez 
dobozba csomagolják. 

A doboz grafikája régi borászati eszközök részletei-
vel, illetve aranyprégeléses, domborított motívumokkal 
díszített. Küllemében egységes, hungarikum jellegû.

A 6 db díszdobozt tartalmazó gyûjtôcsomagolás 
érintkezô szárnyas fenékszerkezetû nyitott doboz, 
amely a fogyasztói csomagolásoknak csak az alsó 
kétharmadát takarja, így azokat láttatni engedi. Anya-
ga EB jelû hullámpapírlemez, amelyet négy színnel, a 
díszdoboz grafikájával színárnyalatában is harmonizáló 
grafikával nyomtattak. 

A gyûjtôcsomagolt termékeket rakodólapra helye-
zik, az értékesítés helyén pedig ún. rakodólap display-
el egészítik ki, így önálló értékesítési szigetet lehet ki-
alakítani. 

HUNGAROPACK 2011 díjat nyert nevezések
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Csomagolási és Anyagmozgatási  
Országos Szövetség  
különdíjának nyertesei

Hungerit Baromfifeldolgozó és  
Élelmiszeripari Zrt.
Valdor Mini készétel család fogyasztói csomagolása
Salgóbox Kft.
Nyomtató kellékanyag hullámpapírlemez doboza
STI Petôfi Nyomda Kft.
Xilovit protect rágógumik fogyasztói és bemutató  
csomagolóeszközei

Élelmiszer Szaklap  
különdíjának nyertesei

Nádudvari Élelmiszer Kft.
Vajkrém család fogyasztói csomagolása
RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Bag-in-box dobozcsalád
STI Petôfi Nyomda Kft.
Air Wick display állvány

Hungexpo Zrt.  
különdíjának nyertesei

RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Karácsonyi display állvány
Duropack-Starpack Kft.
Autóülés-szerkezetek export szállítási csomagolása

Magyar Grafika  
különdíjának nyertese

Intergraf Digiflex Kft. – Mondi Békéscsaba Kft.
AVENAL kutyaeledel csomagolóeszköze
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Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége 
különdíjának nyertese

Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár – Intergraf 
Digiflex Kft.
Fruit Jumbo joghurt gyûjtôtálca

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
különdíjának nyertesei

ARTEP Kft. – Zsindelyes Pálinkafôzde Kft.
Pálinkafélék hamisítás ellen védett csomagolása 
Datatrace DNA technológiával
Volánpack Zrt.
Újrahasználható szállítóláda részben újrahasznosított 
anyagokból

Nemzeti Innovációs Hivatal 
különdíjának nyertesei

Mosonpack Kft. – BOS Plastics System  
Hungary Bt.
AKTROS roló csomagolása
RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Házimozi rendszer hullámpapírlemez doboza
SCA Packaging Hungary Kft.
Gépkocsi lökhárító szállítási csomagolása
SCA Packaging Hungary Kft.
Porszívó hullámpapírlemez doboza

Magyar Reklámszövetség 
különdíjának nyertese

Bonbonetti Choco Kft.
CQ Konyakmeggy csomagolása

Magyar Műanyagipari Szövetség  
különdíjának nyerteseI

llcsi Szépítô Füvek Biokozmetikai Kft.
Kozmetikai pakolások fogyasztói csomagolása
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Nyomda- és Papíripari Szövetség 
különdíjának nyertese

Marzek Kner Packaging Kft.
Törley pezsgôk címkecsaládja

ÖKO-Pannon Kft.  
különdíjának nyertesei

Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. 
Valdor konyhakész termékek sütôtálcás csomagolása
STI Petôfi Nyomda Kft.
Törley pezsgô díszdobozos csomagolása

Packaging szaklap 
különdíjának nyertese

SCA Packaging Hungary Kft.
Porszívó hullámpapírlemez doboza

PackMarket Kft.  
különdíjának nyertese

Harsona Fólia-Print Kft.
Tibi étcsokoládé csomagolóanyaga

Print & Publishing szaklap 
különdíjának nyertese

Harsona Fólia-Print Kft.
Boci jégkrém csomagolóanyaga
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Transpack Szaklap 
különdíjának nyertesei

ARTEP Kft. – Mondi Bags Hungária Kft.
Hamisítás ellen védett papírzsákok Datatrace DNA 
technológiával
Pannon-Effekt Kft.
120 és 220 liter ûrtartalmú, menetes fedelû, mûanyag 
hordó
STI Petôfi Nyomda Kft.
Danone promóciós csomagolás

Vidékfejlesztési Minisztérium 
különdíjának nyertesei

Gábor Sándor cukrászmester
Magyar Rapszódia termékcsalád csomagolása
Plasztik-Tranzit Kft. – Urbán és Urbán Kft.
Ostya és mézes puszedli termékcsalád fogyasztói 
csomagolása
STI Petôfi Nyomda Kft.
Gere boroscímkék

ZIP Magazin 
különdíjának nyertese

Volánpack Zrt.
Újrahasználható szállítóláda részben újrahasznosított 
anyagokból

Trade Magazin  
különdíjának nyertesei

Bonbonetti Choco Kft.
CQ Konyakmeggy csomagolása
Caola Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt.
BIOREP Kullancs- és szúnyogriasztó fogyasztói, 
gyûjtô- és bemutató csomagolása
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Tégelyes sajt 2 az 1-ben kínáló doboza
STI Petôfi Nyomda Kft.
Bögre alakú display állvány
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Oklevéllel elismert nevezések

Aqua-Plastech Kft.
NANNA funkcionális víz és ital család fogyasztói 
csomagolása
chocoMe Kft.
chocoMe csokoládé termékcsalád csomagolása
Debreceni Csoport Húsipari Kft.
Csabai Snack kolbászok védôgázas csomagolása
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Philips televízió hullámpapírlemez doboza
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár - Intergraf 
Digiflex Kft.
Túródesszert kínáló csomagolóeszköze
Duropack-Starpack Kft.
„Pusher” polckész dobozkonstrukció
Harsona Fólia-Print Kft.
Frendy kutyatáp csomagolóeszköz családja
Harsona Fólia-Print Kft.
Uno Latte csokoládészelet csomagolóanyaga

Karsai Alba Mûanyagfeldolgozó Kft.
Tablettaadagolós gyógyszeres flakon
Koch’s Torma Kft.
Koch’s Junior termékcsalád csomagolása
Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.
Doy Pack csomagolóeszköz család
Marzek Kner Packaging Kft.
Passion desszertek kartondoboz családja
O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.
Terrine konzerves üveg
Panzi-Pet Kft.
Vízi hobbiállat eledelek csomagolása
Plasztik-Tranzit Kft.
Dr. Oetker italpor csomagolóanyaga
Styron Kft.
Mûanyag rakodólap

Hernádi-Stiblo Viktória,
Nagy Miklós

A fotókat a  Paqart Design Kft. készítette
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• Aszeptikus kartoncsomagoló 
rendszer tejtermékek, 

gyümölcslevek és 
folyékony ételek számára

• Komplett rendszerek, aszeptikus 
töltôgépek, csomagolókartonok, 

kupakok, marketing, karbantartás, 
szerviz, alkatrész szállítás

• ISO 9001, HACCP, FDA, IFS, 
GMP minôségirányítási rendszerek

• 125 ml-tôl – 2 literig terjedô 
karton választék, mélynyomtatású 

grafikai design elemekkel
• A SIG karton környezetbarát, 
megújuló erôforrást használó, 

újrahasznosítható termék

SIG Combibloc Kft. 
6000 Kecskemét 

Árpád krt. 4.
Tel.:+36-76-487041    

www.sig.biz

Dunapack Kft.
1215 Budapest, Duna u. 42.

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

dunapack@dunapack.hu
www.dunapack.hu

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

Papír csomagolószerek gyártói / Manufacturers of paper packaging means

100%-ban újrahasznosított, barna színû 
hullámalappapírok teljes választékát kí-
náljuk partnereinknek. 

Fedôrétegeink:
Austroliner 2 (Light)  100-140 g/m2

Austroliner 3 (Light)    90-175 g/m2

Austroliner 4  115-150 g/m2

Austroschrenz (Light)   70-140 g/m2   

Középrétegeink:
Austrofluting Plus 112-175 g/m2

Austrowelle (Light)   75-175 g/m2

Hamburger Hungária Kft.
H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel.: + 36 (25) 55 7700
Fax: + 36 (25) 55 7777
office@hamburger-hungaria.com
www.hamburger-containerboard.com 

Cégünk az osztrák Prinzhorn cégcsoport 
tagvállalataként 2009-ben - a Dunapack Zrt. 
átalakulása kapcsán - kezdte meg tevékeny-
ségét, átvéve annak teljes hazai papírgyártási 
üzletágát.
A két dunaújvárosi papírgyárunk 600 000 
tonna, 100%-ban újrahasznosított, barna 
színû hullámalappapírt állít elô évente, ami 
a hazai papírtermelés 84 %-át teszi ki. A 2 
éve üzembe állított papírgép specialitása az 
alacsony grammsúlyú hullámalappapír, mely 
környezetkímélôbb és költséghatékonyabb 
hagyományos társaihoz képest.
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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, hajtogatott, ragasztott 
kartondoboz, hullámkarton doboz,

tekercses öntapadó címke,
display, POS-megoldások.

Szolgáltatások: 
konstrukciótervezés, 

nyomtatás menedzsment, 
teljes körû termék- és 
folyamatoptimalizálás. 

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK
Dobozgyártás: 

ofszet nyomtatás,  UV-lakkozás, 
fémfóliázás (pozícionált hologram fólia), 

dombornyomtatás (Braille-írás), 
ablakozás,  biztonsági 

nyomatmegoldások, fémhatású 
megoldások.

Címkegyártás: 
ofszet-, flexo-, szitanyomtatás,

meleg fóliázás, laminálás, 
sorszámozás, nyolc színnyomtatás, 
Braille-írás, rejtett jelek alkalmazása,

megszemélyesítés.
Display: 

digitális és ofszet nyomtatás,
kis- és nagyszériás gyártás,

padló- és pulti kínálók,
POS- és kirakat dekorációk.

STI Petőfi Nyomda Kft.  
6000 Kecskemét

Külsô-Szegedi út 6. 
Tel.: +36 76 510 200 
Fax: +36 76 320 503  

service.hu@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

Stora Enso egy globális papír, csomagolóanyag 
és faipari termékeket gyártó vállalat, melynek fő 
profilja a különböző típusú papír, csomagolóanyag,
illetve fatermékek gyártása. Jelenleg 35 országban 
működik több mint 27.000 fővel, 88 gyáregység-
gel.

A Stora Enso Packaging Kft. igényes kivitelű ofszet 
nyomott litho-laminált hullámkarton csomagoló-
anyagokat gyárt B, E, F és N hullámprofilban.

Hullámkarton termékeink 80%-át multinacionális 
vevőknek értékesítjük az elektronikai iparban, ahol 
a vevői igény illetve az általunk javasolt konstrukci-
ós megoldások egy magasabb hozzáadott értéket 
képviselnek, de jelen vagyunk egyéb vevők tekin-
tetében is az élelmiszeripar, háztartási vegyipar és 
édesiparban.

Stora Enso Packaging Kft.
H-2071 Páty,

M1 Üzleti Park,  „A” Épület
Tel.: +36 23 555 600
Fax: +36 23 555 601
www.storaenso.com

,
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MIKROPAKK 
Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft.

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

Székhely: 
1106 Budapest, Jászberényi út 82. 
Telefon: + 36 1 260 5521
Fax: + 36 1 260 9340
E-mail: 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, rugal-
mas (HR, vagy hideghab) típusok, 
és egyéb módosított szivacsok. Ter-
mékeinket kívánság szerint kombi-
náljuk PE és/vagy gumihabokkal is. 

Csomagoláshoz elsôsorban bélés-
nek, dobozok, ládák betétjének ki-
válóak. Megfelelô szilárdsággal és 
egyben rugalmassággal rendelkez- 
nek az ütôdések felfogására, a ráz-
kódás csillapítására. Mûszaki és ér-
tékes áruk kipárnázott csomagolá-
sához 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 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 
minôségbiztosítási 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
E-mail: info@pet-pack.hu

Mûanyag csomagolószerek fröccsön-
tése és teljes körû csomagolási szol-
gáltatás  tervezéstôl a gyártásig. 
Az alapanyagok és a termékek 
100%-ban újrahasznosíthatóak.

ISO 9001 minôségirányítási rendszer 
és FDA engedély

Termékek: csavarmenetes kupakok, 
fedelek, tégelyek, poharak, egyéb 
mûanyag csomagolóeszközök.

Jelölési lehetôségek: 
IML és sleeve technológia, tapadó-
címke.

PlastiCast Hungary Kft.
2942 Nagyigmánd, Ácsi út 26.
Telefon: +36 34 556 420
Fax: +36 34 556 077
www.plasticoscastella.com

Referenciák:

Szakadatlan csomagolás

Gyártott termékeink:
Sztreccsfóliák kézi csomagoláshoz 
és automata gépekhez fújt és öntött 

technológiával EcoStretch fólia  
7-8-9 µm vastagságban
Bálacsomagoló fólia

Zsugorfóliák
Nyomtatott zsugorfóliák

Zsugorsapkák
Poliolefin zsugorfólia

Forgalmazott termékeink:

Ragasztószalagok
Pántszalagok

Csomagoló gépek

Elérhetôségeink:
Szeged – Hungary
Dorozsmai út 35.

Tel.: +36 62 553 288
Fax: +36 62 553 289

E-mail: sales@rotapack.hu
Internet: www.rotapack.hu
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Aeroszol-szelepek, szórófejek, 
szórókupakok és tartozékaik  

gyártásában és fejlesztésében a

Nr. 1.
a világon, alapítva 1949-ben.

• Ügyfeleink széles körû, 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

Fém csomagolószerek gyártói / Manufacturers of metal packaging means

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH

A Crown Bevcan Europe and Middle 
East Európa, Közel-kelet és Észak-Afrika 
egyik vezető fém italos doboz gyártó 
vállalata. 15 gyárában az italos dobo-
zok és fedők széles választékát gyártja. 
Világszínvonalon működtetett ellátási 
lánca biztosítja az optimalizált logisztikai 
folyamatokat a világ 50 országában talál-
ható vevők számára. Az innováció nagy 
hagyományai és a fejlesztések folyama-
tos nyomon követésnek köszönhetően, 
valamint szabadalmaztatott doboz-
forma kialakító technológiája révén a 
Crown piacán vezető szerepet tölt be 
és széles portfóliót nyújt promóciós 
fedőkben és számos dekoratív nyo-
mtatási lehetőséget kínál, hogy kiemelje 
a vevői márkákat. Legutóbb a Crown 
nagy sikerrel dobta piacra 360 fokban, 
azaz teljes felületen nyitható fedőit.

Seňa, Szlovákia
Tel.: +421 55 681 07 20
Fax: +421 55 681 07 98
E-mail: nora.sabo@eur.crowncork.com
www.crowncork.com

Termékek:
< aeroszol palackok ónozott 

acéllemezbôl,
< élelmiszerek csomagolására 

alkalmas, megfelelô higiénés 
és szilárdsági tulajdonságokkal 
rendelkezô fém dobozok, illetve 
fedelek,

< alumínium tubus nagy tisztaságú 
alumíniumból,

< Pikopack tubus záró,
< alumínium zárelem (pilverzár) 

menetes üveg és mûanyag 
palackok lezárására.

Tanúsítványok:  
HACCP

Pikopack Zrt.
3390 Füzesabony, 
Kerecsendi út 123.

Telefon: 06 36 543-500
www.pikopack.hu
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Disztributorok / Distributors

Rexam a világ második 
legjelentôsebb 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 választékát 
kínálja, különbözô anyagokat 
és technológiákat alkalmazva.

A Rexam több mint  
20 országban 24000 embert 

foglalkoztat.

Központ:
4 Millbank, London 

SW1P 3XR, UK.

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.

Az EMPAC Nemzeti Szervezete a 

Magyar Fémcsomagolók
Szolgáltató Nonprofit Kft.

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 30

Tel.: +36 1 2105572

Mobil: +36 20 3403807

E-mail:

magyarfemcsomagolok@enternet.hu

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

Üveg csomagolószerek / Glass packaging
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A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH

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

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

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

Csomagológépek széles választékban:
Nyújtható fóliás egységrakományrögzítô 

gépek: Robopac
Félautomata zsugorfóliázó gépek: Minipack

Automata zsugorfóliázó gépek: BVM
Pántológépek acél és mûanyag szalaghoz: 

Transpak
Hegesztôgépek: Mercier HI,HC; Hawo

Tûzôgépek
Csomagolóanyag széles választékban:  

Nyújtható- és zsugorfóliák
Pántszalagok, élvédôk

Dobozok
Habfóliák

 Tapadószalagok és felhordó készülékek
 Okmánytáskák, PE tasakok

Légpárnás fólia:
Saját gyártású, egyedi méretû tekercsek, 

lapok, kasírozott kivitelben is
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

HOT-MELT ragasztók
EVA, APAO, PO, PA , PUR. 

Papír- és csomagolóiparnak
Nyomdaiparnak 

Könyvkötészetnek
Jármûgyártáshoz 

Autó- és beszállító iparnak

NISE PLUS Kft.

1141 Budapest, Pöstyén u. 13.
Spett Ernô

Mobil: +36 20 9287780
Tel.: +36 1 3925067

e-mail: ernoe.spett@t-online.hu
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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.babolna-bio.com

FÔBB TERMÉKEK:
• parfümök, parfümdezodorok 
 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

Temékcsoportok
Testápolási termékek
Szájápolási termékek
Hajápolási termékek

Csomagolási technológiák:
Aerosol töltés
Flakon töltés

Alu- és ����yag tubus töltés
Tégely töltés

Kínáló csomagolás
Bliszter és zsugorfóliázás

Caola Kozmetikai és Háztartás
 vegyipari Zrt.

Fax: +36 1 464 9393
www.caola.hu - info@caola.hu

Kozmetikai- és háztartás-
vegyipari termékek fejlesztése,

gyártása, töltése

1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Tisztítószerek
Insekticidek

Különféle termékek gyártói és csomagolói / Fillers, packagers

Szórádi és Társai Kft.
1051 Budapest, Szántóföld u.  7/D
telefon:+36 1 239 5794
fax: +36 1 2710069
e-mail:szoradi@szoradi.hu 

A Szórádi és Társai Kft. 1987 óta van jelen 
a mûanyagpiacon, mint a Magyarországon 
tevékenykedô mûanyag-feldolgozók állan-
dó, megbízható alapanyag-beszállítója.
A vállalat fô profilja a mûanyag alapanyag-
ok, adalékanyagok és mesterkeverékek 
kereskedelme, készletezése, alapanyag-
ok kompaundálása, teljes körû logisztikai 
szolgáltatás nyújtása, elfekvô mûanyag 
granulátum készletek felvásárlása.

Fôbb forgalmazott termékek:
Tömegmûanyagok:
• LDPE, HDPE, LLDPE, PP, PS
Mûszaki mûanyagok:
•  ABS, PBT, PC, ABS/PC, POM, TPU, 

PA, PVC

Forgalmazunk továbbá biológiai úton le-
bomló mûanyag adalékanyagot PE, PP, 
PS anyagokhoz.

A mikro- és kisvállalkozá-
soknak is a nagyvállalat-
okéval azonos szintû szak-
mai kiszolgálást biztosítjuk.

Társaságunk, az Auto Mobil Vegyi 
Kft. közel 30 éve, 1982 óta gyárt 
aerosolokat, folyadékokat, pasztákat az 
autóápolás, ipar, háztartás, kozmetika, 
irodatechnika felhasználási területeken. 
1997 óta ISO minôségbiztosítási rend-
szert mûködtetünk, telephelyünk Sze-
geden található. Aerosolok és egyéb ve-
gyi termékek  csomagolásában, gyár- 
tásában jelentôs tapasztalattal ren-
delkezünk és egyedülállóan rugalmas 
gyártási feltételeket kínálunk a saját 
márkás (private label) kooperációkhoz. 
Ha Ön szeretné kialakíttatni saját, 
egyedi termékcsaládját, ezt 300 db/tí-
pustól megvalósítjuk! 
Célunk az export értékesítés bôvítése
a jövôben. Látogassa meg webolda-
lunkat bôvebb információért:
www.am.co.hu, vagy
e-mail: 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.
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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

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH

Fôvárosi Ásványvíz- és Üdítôipari Zrt.
A vállalat üdítôital- és snackmárkái a Föld 
szinte minden pontján, több mint száz-
kilencvenöt országban kaphatók. A Pepsi 
továbbra is elkötelezett a jó minôségû, a 
fogyasztók által kedvelt termékek fejleszté-
se, elôállítása és forgalmazása iránt.

Szénsavas üdítôitalok 

Szénsavmentes üdítôitalok és vizek

Sós snackek

Fôvárosi Ásványvíz- és Üdítôipari Zrt.
1239 Budapest, Helsinki út 121-123.

Tel.: 467-1515  Fax: 363-6464
www.pepsi.hu

Pepsi Cola
Pepsi Light
Pepsi Max
Pepsi Twist

Mirinda
7UP
Schweppes

„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 Környezetközpontú 
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

Tropicana
Toma
Lipton Ice Tea

Gatorade
Kristályvíz

Lay’s Cheetos

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), margarinok (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. Kialakításuk 
során ma már nem csak a vásárlók és a ter-
mék biztonságának biztosítása, hanem a fenn-
tartható fejlôdés szempontjai is egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak.  

Unilever Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Váci út 182. 
Tel.: 06 400 400,
E-mail: vevoinfo@unilever.hu
www.unilever.hu
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DESIGN
GRAPHICS AND PACKAGING

PAQART DESIGN KFT.
1065 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Tel.: +36 1 325 7491
Fax: +36 1 325 7494
studio@paqart.hu
www.paqart.hu

CSOMAGOLÁSTERVEZÉS

GRAFIKAI TERVEZÉS

IPARI FORMATERVEZÉS

MSZ EN ISO 9001:2009

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

Az Első Magyar Csomagolástechni-
kai Klaszter olyan cégcsoport, amely 
komplex szolgáltatást nyújt a csomago-
lás területén.
A társult cégek olyan stratégiai szövet-
sége, melynek célja a felhasználók teljes 
körű, és igény szerinti legmagasabb mi-
nőségű termékekkel és szolgáltatások-
kal történő ellátása. 
Tagjai egymásnak, nem versenytársai.
A Klaszter célja a piacot közvetlenül 
befolyásoló közös területek közös szer-
vezése.

Klaszterszolgáltatások
Csomagolástechnika

Csomagolástechnológia
Csomagolás marketing
Csomagolóanyag ellátás

Omnipack Nonprofit Kft.
Cím: 1141 Budapest, Tarsoly u. 9.

Tel./Fax: +36 (01) 384-21-22
E-mail: info@omnipack.hu

Érdekvédelem / Association Klaszter / Cluster 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

Egyetemek / Universities

 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

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

Hulladékhasznosítás / Recycling

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH

A Budapesti Mûszaki Fôiskola 2000-
es megalakulásakor a Nyomdaipari 
Tanszék és a Papíripari Tanszék egye-
sülésével jött létre az intézet. A jelen-
legi szerkezetet meghatározó, 2007. 
január 1-tôl érvényes döntés óta az 
intézet szakmai struktúrája különösen 
szerencsésen ötvözi és tükrözi azt 
a tudáshalmazt, amely a nyomtatott 
kommunikáció szakmai világát jelenti. 
A nyomda-média, a csomagolás- és 
papírtechnológia és az informatika-
multimédia szakmai csoportok együtt 
olyan egymásra épülô szaktudás ok-
tatására képesek, amelyre hosszú távú 
kereslet van, és amely egyelôre unikum 
a magyar felsôoktatás világában.

Óbudai Egyetem
Médiatechnológiai és Könnyûipari 
Intézet
Cím: 1034 Budapest, 
Doberdó út 6.
Telefonszám: 06-1-666-5961
Fax: 06-1-666-58-76

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

Minôségellenôrzés / Quality control
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        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, kel-
lékanyagokkal való 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

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 

Az italos karton szelektív hulladék-
gyûjtés hazai meghonosítására 2004 
augusztusában a hazai piacon jelen 
levô italos karton gyártók, a Tetra Pak 
Hungária Zrt., a SIG Combibloc Kft. és 
az Elopak Szolgáltató Kft. létrehozta 
az  Italos Karton Környezetvédelmi 
Szolgáltató Egyesülést. Az Egyesü-
lés célja az italoskarton csomagolás 
környezetvédelmi elônyeinek bemu-
tatása és ezen csomagolóanyag 
szelektív hulladékgyûjtésének és 
hasznosításának oktatása, segítése, 
a helyi közszolgáltatókkal. A cél az, 
hogy 2012-re elérje az italos karton 
gyûjtése és hasznosítása a 20%-ot.
Italos Karton Egyesülés 
(IKSZ Egyesülés)
1113 Budapest, Bartók Béla út 152. 606.
sz. (Griff Irodaház) 
Tel./Fax: +36 1 215 99 44
Mobil:+36 20 93 41 823
www.italoskarton.hu; www.iksznet.hu 
officer@italoskarton.hu

KER-KONTÍR 
Kereskedelmi és Számviteli Kft. 

A Ker-Kontír Kft. Tiszakécske 
Tiszabögön található. 

Három fô területtel foglalkozik: 
Gazdasági szolgáltatást nyújt 

vállalkozások, társas és egyéni 
vállalkozások számára, ami 

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

Az 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

A CSAOSZ tagvállalatai / Members of HAPMH

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.
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Öntapadó, nyomatlan címke gyártá-
sa vonalkód nyomtatókhoz.
Öntapadó, elônyomott (flexo, digi-
tális) címke gyártása, fix és változó 
tartalommal.
Vonalkód nyomtatók, festékszala-
gok, címketervezô programok érté-
kesítése.
Vonalkód nyomtatók javítása, kar-
bantartása.

BCL Kereskedelmi  
és Szolgáltató Kft.

Iroda, nyomda,  
szerviz (Avery, Toshiba)
8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 10.
Alba Ipari Zóna
Telefon: 06-22-501-880   
Fax: 06-22-501-881
E-mail: info@bcl.hu    
Internet: www.bcl.hu

Szerviz (Godex, Sato, Zebra)  
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.
Albacomp Üzletház
Telefon: 06-1-236-7788  
E-mail: service@bcl.hu

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

Csökkenteni szeretné 
logisztikai költségeit?

Hatékonyabbá szeretné tenni
Partnerei kiszolgálását?

Megoldást keres cége logisztikai 
folyamatainak egészére, 

vagy csak egyes elemeinek 
raktározására?

Válaszai alapján komplett 
megoldást kínálunk Önnek a 
tervezéstől a megvalósításig.

Az idő pénz – a hely érték

Látogasson el honlapunkra 
www.acsi.hu

ACSI Logisztika Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Tel.: (1) 210-0101 � Fax: (1) 210-0102
e-mail: info@acsi.hu

Költséghatékony megoldások 
kis- és közepes raktáraknak

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 

készletnyilvántartást,
• automatikus és elektronikus 

adatgyûjtést és cserét tesznek 
lehetôvé,

• támogatják az elektronikus 
kommunikáció folyamatait,

• adatbanki szolgáltatások alapját 
képezik,

• pontos, valós idejû nyomonkövetést 
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.

Teljes körû 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

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 általuk kidol-
gozott technológiákat alkalmazza, 
az MSZ EN ISO 9001:2009 minô-
ségirányítási rendszer szigorú elô-
írásainak megfelelôen. 

Termékeink:
 fa, papír kombinált 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.

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.

BCL Kft.

Dunapack Kft.

Duropack-Starpack Kft.

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.

Harsona Fólia-Print Kft.

Holofon Zrt.

Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.

Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

Magyar Fémcsomagolók Nonprofit Kft.

Mikropakk Mûanyag- és Fémfeldolgozó Kft.

Omnipack Elsô Magyar Csomagolástechnikai Klaszter 

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.

Paqart Design Kft.

Reményi Csomagolástechnika Kft.

RotaPack Csomagolástechnika Zrt.

SIG Combibloc Kft.

STI Petôfi Nyomda Kft.

Stora Enso Packaging Kft.

Volánpack Zrt.

HU ISSN 2063-0867

Kiadja a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), Budapest, 2011

1113 Budapest, Bartók Béla út 152., telefon: (06 1) 313-7034, www.csaosz.hu

Felelôs kiadó: Nagy Miklós, a CSAOSZ fôtitkára

Szerkesztette: Dr. Kertész Béla, Hernádi-Stiblo Viktória, Nagy Miklós

Borítóterv, tipográfia, nyomdai elôkészítés: B&B Grafikai Stúdió Kft., www.bbgrafika.hu

Nyomdai kivitelezés: Primerate Kft., www.primerate.hu

Csökkenteni szeretné 
logisztikai költségeit?

Hatékonyabbá szeretné tenni
Partnerei kiszolgálását?

Megoldást keres cége logisztikai 
folyamatainak egészére, 

vagy csak egyes elemeinek 
raktározására?

Válaszai alapján komplett 
megoldást kínálunk Önnek a 
tervezéstől a megvalósításig.

Az idő pénz – a hely érték

Látogasson el honlapunkra 
www.acsi.hu

ACSI Logisztika Zrt.
1119 Budapest, Hadak útja 11-27.

Tel.: (1) 210-0101 � Fax: (1) 210-0102
e-mail: info@acsi.hu

Költséghatékony megoldások 
kis- és közepes raktáraknak

DESIGN
GRAPHICS AND PACKAGING

PAQART DESIGN KFT.
1065 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Tel.: +36 1 325 7491
Fax: +36 1 325 7494
studio@paqart.hu
www.paqart.hu

CSOMAGOLÁSTERVEZÉS

GRAFIKAI TERVEZÉS

IPARI FORMATERVEZÉS

MSZ EN ISO 9001:2009

A Magyar Csomagolási Évkönyv megjelenését PR cikk,  
illetve hirdetés megjelentetésével támogatták:
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