




Kedves Olvasó!

A Csomagolási és Anyagmoz-
gatási Országos Szövetség 
2014. márciusi Közgyűlésén 
megválasztott elnökeként első 
alkalommal ajánlhatom figyel-
mébe a szervezetünk gon-
dozásában ötödik alkalom-
mal megjelenő Magyar Cso-
magolási Évkönyvet. 

A hivatalos statisztikai ada-
tok Magyarország gazdasá-
ga teljesítményének javu-

lását mutatják, a GDP növekedésnek indult, az infláció 
2013-ban 2% alá csökkent és idén tovább mérséklődik. 
A csomagolóipart sokan a gazdaság barométerének 
tartják, amely mind a fellendülést, mind a visszaesést 
– forgalmának alakulásával – előre képes jelezni. A ma-
gyar csomagolóipar – értékben mérten – 2013-ban a 
megelőző évvel közel azonos teljesítményt ért el, így a 
gazdaság növekedése szakterületünkön – az általános 
nézetek ellenére – még nem érezteti hatását.

Szövetségünk feladata, hogy a csomagolóipar sze-
replőinek – ezen belül is elsősorban tagjainak – üzleti 
környezetét, versenyhelyzetét javítsa. A CSAOSZ az 
elmúlt években sokat tett a csomagolóipar számára 
komoly kihívást jelentő termékdíjas szabályozás ke-
zelhetőbbé tételére. Habár a kötelezettségnek a cso-
magolásra való visszaállítását nem sikerült elérnünk, a 
szabályozási részletek szakterületünk sajátosságaihoz 
igazításával legalábbis működtethetővé vált a rend-
szer. A jövőben tovább kívánjuk folytatni a szakpoli-
tikával az egyeztetést. A jogalkotók gondolkodását 
a szélesebb kötelezetti kört csekélyebb mértékben 
érintő irányba kívánjuk befolyásolni és képviselni kí-
vánjuk az egyéni hulladékkezelési teljesítés ösztön-
zővé tételének ügyét is.

Szövetségünk idei első nagy vállalkozása, a düssel-
dorfi Interpack kiállításon létrehozott nemzeti stand 
volt, amely a résztvevő hat hazai kis- és középvállalko-
zás visszajelzése alapján igen sikeres volt. 

Feladataink, terveink nem csökkennek a jövőben sem. 
2015-ben ünnepli Szövetségünk alapításának 25. év-

fordulóját, amelyről méltó módon tervezünk – tagvál-
lalataink körében – megemlékezni. 

2015 áprilisában ismételten részt veszünk a három 
szakmai szervezet összefogásában 2013-ban első ízben 
megszervezett PPDexpo szakkiállítás és eseménysoro-
zat megszervezésében.

A 2016. év pedig a CSAOSZ-nak is „olimpiai év” lesz. 
A Csomagolási Világszövetség májusban Budapesten 
tartja tavaszi ülését, amelynek keretében nemcsak a 
WorldStar csomagolási világverseny díjátadó ünnep-
ségét szervezzük meg, hanem konferencia keretében 

tervezünk számot adni országunk csomagolóiparának 
fejlettségéről, nemzetközi mércével is mérhető ered-
ményeiről. Ezzel az eseménnyel Magyarországra irá-
nyul a világ csomagolóiparának és vezető szakembere-
inek figyelme.

Nagy terveink és feladataink mellett figyelemmel 
kísérjük a hazai csomagolóiparban nagy számban mű-
ködő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődését is. 
Egy felmérés szerint 2013-ban e vállalkozói kör 2008. 
évhez képest csupán 1,8%-os forgalomnövekedést tu-
dott elérni, ami az erős kitettségükre utal.

Tudományos kutatóink a tengeren túli szállítások kli-
matikus körülményeinek vizsgálatával nagyon jelentős 
és új ismeretekhez jutottak, amelyeket az exportra ter-
melő vállalatok szállítási csomagolásaik kialakításakor 
már jól tudnak a gyakorlatban is hasznosítani.

Ugyancsak vizsgálatok segítik a csomagolószer-gyár-
tókat és -felhasználókat az élelmiszerekkel rendelte-
tésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok kioldódása 
mértékének ellenőrzésére is. Erről és az ehhez kapcso-
lódó helyes gyártási gyakorlatról is olvashatnak – több 
hasznos és érdekes téma mellett – évkönyvünkben.

Jelen kiadvány szervesen kapcsolódik a CSAOSZ 
által 2014 októberében szervezendő csomagolási kon-
ferenciához, cikkeivel egyben annak írásos háttéranya-
gát is jelenti.

Kívánok a legújabb évkönyvünk olvasásához kelle-
mes időtöltést, napi munkájukhoz hasznos ismeretek 
merítését.

Bencs Attila
elnök

„Összejönni - jó kezdés. 

Együtt maradni - haladás. 

Együtt is dolgozni - siker.”

                     Henry Ford

Bencs Attila 1994-ben kapta meg gépészmérnöki oklevelét a 
Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1996-ban Karlsruhe-ban 
Papírgyártó Mesteri címet szerzett. 2001-ben a Helsinki Technoló-
giai Egyetemen, 2006-ban pedig a Hayward Egyetem kihelyezett 
szakán, a bécsi IMADEC Egyetemen szerzett MSc szintű oklevelet. 

1996 óta dolgozik a papírgyártás területén, Németországban 
és Finnországban is több éves szakmai gyakorlatra tett szert. 2003 
óta a Hamburger cégcsoport különböző gyáraiban teljesített 
beruházási projektvezetői feladatokat. Személyéhez fűződik a 
dunaújvárosi papírgyár korszerűsítése (1999), a németországi 
spembergi papírgyár beruházása (2003–2005), valamint a Duna-
újvárosban 2007–2009 között zöldmezős beruházás keretében 
felépített új papírgyár is.

A Hamburger Hungária Kft.-nek 2007, a Hamburger Hungária 
Erőmű Kft.-nek 2014 óta ügyvezető igazgatója. 

Tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. Közreműkö-
désével jött létre 2014-ben a környezetipar területén az első stra-
tégiai megállapodás a Magyar Kormány és a Hamburger Hungá-
ria Kft. között.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetségnek 
2012–2014 között társelnöke, 2014 márciusa óta elnöke.



2 Csomagolási évkönyv22222 Csomagolási évkönyv

Dear Reader,

The General Assembly of the 
Hungarian Association of 
Packaging and Materials Han-
dling (HAPHM) elected me 
as new president in March, 
2014, therefore I recommend 
you the first time the Hungar-
ian Packaging yearbook pub-
lished by HAPHM for the fifth 
years.

Public statistical data 
show an increasing perfor-

mance of Hungarian economy, GDP has started 
to grow, and inflation decreased below 2% in 2013 
and probably does so this year, too. Packaging indus-
try is a kind of barometer because – through its turn-
over – it can forecast boom and decline periods. In 
value – Hungarian packaging industry performed the 
similar level in 2013 than in the previous year, conse-
quently the growth of overall economy cannot be ex-
perienced in our filed yet.

It is the responsibility of our Association to help 
the players of the packaging industry – and particu-
larly our members – to increase their competitive-
ness and awareness about the business environ-
ment. HAPHM has made a lot of efforts to make the 
challenging product fee regulation more comfort-
able. However, we could not achieve to reassign the 
obligation to packaging, but reshaping the details 
of the regulation to the specialities of packaging in-
dustry has made the system operable. In the future, 
we are intended to sustain the cooperation with 
the relevant administration. We would like to influ-
ence the thinking of law makers towards a wider 
circle of obligors with a lower amount of obligation, 
as well as applying individual waste management
fulfilment as incentives.

The first big undertaking of the current year was 
organising the Hungarian stand at the Interpack fair 
in Düsseldorf, which was very successful according to 
the feedbacks of the representing six Hungarian SME 
companies.

We have even more tasks and plans for the future. 
In 2015 our Association celebrates its 25th anniver-

sary of foundation that we want to make memorable 
in the circle of our members. 

In April 2015 we are taking place anew in organis-
ing PPDexpo fair and events with two other associa-
tions, which was first organised in 2013.

2016 will be an “Olympic year” for HAPHM as well, 
as we are going to be the hosts of the conference 
and WordStar Awards Ceremony of World Packaging 
Organisation in May and we will also be able to show the 

development and international achievements of the 
Hungarian packaging industry. This event is calling the 
attention of world’s packaging industry and profes-
sionals to Hungary. 

Besides our great plans, we also take care of the 
development of the SME companies representing 
large share of the packaging industry. According to 
a survey, this SME companies realised only a 1.8% 
growth in turnover between 2008 and 2013 which re-
fers to their high level of exposure. 

Scientific researchers have studied the climatic 
circumstances of overseas transport and acquired a 
useful knowledge about it which can also be applied 
in practice by exporter companies when designing 
transportation packaging.

New studies help packaging means producers and 
users how to assess the release level of materials 
directly contacting food products. You can read about 
this and the appropriated manufacturing procedure 
more – besides other interesting topics – in our 
yearbook.

Our yearbook closely connected to the packaging 
conference organised by HAPHM in October 2014 as 
well as it is its written background material.

I wish a pleasant pastime while reading our year-
book and also useful new knowledge for your every-
day work.

Attila Bencs
President

Attila Bencs has graduated as mechanical engineer at the 
Budapest University of Technology in 1994, and in 1996 
received a Papermaking Master degree in Karlsruhe. He also 
graduated MSc diplomas at the Helsinki University of Technolo-
gy in 2001 and in 2006 at Hayvard Business School affi  liate IMA-
DEC University in Vienna.

He works in papermaking since 1996, and gained multiple 
years of experience in Germany and Finland. Since 2003 he 
worked in diff erent plants of Hamburger group as investment 
project leader. The reconstruction of the Dunaújváros plant 
(1999), the new paper manufacturing plant in Spemberg, Ger-
many (2003-2005), and the new paper production plant in 
Dunaújváros as a greenfi eld investment also have been realised 
under his leadership.

He is the CEO of the Hamburger Hungária Kft. since 2007, 
and of Hamburger Hungária Erőmű Kft. since 2014. 

He is a member of the National Council of Environment Pro-
tection. They were taking part in the fi rst strategic agreement 
between an environmental industry fi rm Hamburger Hungária 
Kft. and the Hungarian Government in 2014.

He was co-president of Hungarian Association of Packaging 
and Materials Handling between 2012 and 2014, and has been 
elected for president in 2014.

“Coming together is a beginning,

Keeping together is progress,

Working together is success.”

                        Henry Ford



3Csomagolási évkönyv

Tartalom

A magyar gazdaság és ezen belül 

a csomagolóipar teljesítménye 2013-ban

A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2013-ban a hazai 
csomagolóipar – értékben mérve – 477 milliárd forintos – 

a 2012. évivel közel azonos – forgalmat ért el. 2013-ban a tömegalapon 
mért csomagolószer-felhasználás 3%-kal maradt el az előző évitől, ami 

834 ezer tonna mennyiséget jelent. 
Továbbra is a papír és a műanyag a két vezető csomagolóanyag.

A hajlékony falú csomagolóanyagok 

aktuális kihívásai és fejlődési irányai

A hajlékony falú csomagolóanyagok kétség kívül legnagyobb 
erénye, hogy a becsomagolt élelmiszer tömegére számított optimális 

anyagfelhasználás mellett pontosan tervezhető eltarthatóságot 
biztosítanak. A tervezhető eltarthatóság az élelmiszerlánc veszteségei 

elleni küzdelemben az egyik leghatékonyabb fegyvert jelenti. 

 

Kommunikáció a csomagolóipar 

megrendelői és gyártói között

A csomagolóipar folyamatosan szembesül az újabb és újabb 
kihívásokkal: állandóan változó, szigorodó előírások 

a csomagolásokon található információkra, a felhasználható 
anyagokra, festékekre, s mindemellett egyre nagyobb hangsúly 

helyeződik a csomagolás marketingértékére. A jól megtervezett, jó 
minőségben gyártott csomagolás eladja a terméket. Tanulmányok 
igazolják, hogy az új vásárlói döntések 70%-a az áruházi polc előtt, 

másodpercek alatt születik meg 
a csomagolás keltette benyomás alapján.
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Performance of the Hungarian economy 

and packaging industry in 2013

According to the freshest data of the Hungarian Central Statistical 
Office the performance of the Hungarian packaging industry is similar 
to the 2012 year and achived 477 billion HUF turnover. In volume the 

performance is 834.000 tons decreased by 3%. Henceforward the paper 
and the plastic are the most important packaging material in Hungary.

Actual challenges and way of 

developments in the 

flexible packaging

Packaging systems are often attacked form environmental aspects. 
The survey of the Save Food program initiated by UN FAO highlights 

the huge amount of food loss causes serious environmental problem. 
The flexible packaging offers source saving solution in the food chain. 
Researches indicate the significant growing trends of flexible packag-

ing supported new substances and technical developments.

 

Communication between consumer 

and supplier of packaging

The packaging design, the approval and the manufacturing are a very 
complex process, in this chain there are a lot of decision makers and 
different competence levels. The ESCO offers an effective method to 
speed up this process, however the software is not wonderworking, 
it is only a useful tool if we can define exactly the all steps of design, 

control and production.
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A magyar gazdaság és ezen belül a csomagolóipar 

teljesítménye 2013-ban

A CSAOSZ kiadásában immáron ötödízben megjele-
nő Magyar Csomagolási Évkönyv ezúttal is a magyar 
csomagolóipar teljesítményének statisztikai adatokon 
alapuló bemutatásával kezdődik. Az iparág elmúlt évi 
eredményének áttekintése előtt azonban érdemes a 
nemzetközi, valamint a hazai gazdasági helyzet rövid 
jellemzésével és kilátásaival is foglalkozni.

A nemzetközi és hazai gazdasági környezet 
bemutatása

A Világbank által készített Globális Gazdasági Kilátá-
sok (GEP) jelentés szerint a világgazdaság várhatóan 
erősödik, a feltörekvő térségben 2014-ben gyorsul a 
növekedés, a fejlett gazdaságokban pedig – immár 
öt évvel a globális pénzügyi válság kirobbanása után 
– elérkezett a fordulópont. 

A globális gazdaság a 2013-as 2,4%-os GDP-ará-
nyos ütemről várhatóan 3,2%-ra gyorsul, majd 2015–
2016-ban 3,4–3,5%-os szinten stabilizálódik. 

Az Eurostat kimutatása szerint 2013-ban az euró-
zóna 17 országának GDP-je 0,3%-kal, a 28 EU-tag-
ország GDP-je pedig 0,4%-kal növekedett, és idén 
1,1%-kal bővülhet, jövőre 1,4%-os, 2016-ban pedig 
1,5%-os növekedési ütemet érhet el. 

A régión belül a legnagyobb megugrás a kelet-kö-
zép-európai térségben volt: itt 2013-ban 1,5%-kal 
emelkedett a GDP. 

Magyarország legjelentősebb exportpiacának szá-
mító Németország mutatója 0,4%-os bővülést jelez. 

Néhány nemzetgazdasági adat és folyamat

Az Eurostat által közzétett adatok szerint Magyaror-
szág egy főre jutó GDP-volumenindexe az Európai 
Unió 28 tagállamának átlagához viszonyítva 2012-
ben 67%-ot ért el, ezzel hazánk – Lengyelországgal 
holtversenyben – továbbra is a 23. helyet foglalja el.

A magyar gazdaság teljesítményéről rendelke-
zésre álló KSH-adatok 2012-ben még a GDP 1,7%-os 

1. ábra: A GDP-növekedés üteme 2000–2013 között (előző év azonos negyedéve = 100,0)
 (forrás: CSAOSZ gyűjtés)
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visszaesését, 2013-ban viszont 1,1%-os növekedését 
mutatták.

A fogyasztói árindex 2013-ban 1,7%-kal, az ipari 
termelői árindex pedig 0,7%-kal emelkedett.

A statisztikai adatok szerint 2013 végén a 15–64 
éves korosztályban foglalkoztatottak létszáma meg-
közelítette a 4 milliót, de az így is csupán 59%-os fog-
lalkoztatási rátának felel meg.

A nemzetgazdasági szintű, átlagos havi munka-
jövedelem 242 720 forint volt. A munkajövedelem a 
munkavégzéshez kapcsolódóan fizetett vagy termé-
szetben nyújtott javadalmazások összessége, amely 
közvetlenül a munkavégzés ellentételezését jelenti. 
A munkaerőköltségből a munkajövedelmek részará-
nya 75%, a szociális költségeké 22% volt, a képzés és 
más költségelemek részaránya nem érte el a 3%-ot. 

A KSH-adatok szerint 2013-ban az alkalmazásban 
állók havi bruttó munkajövedelme a feldolgozó-
iparon belül:
– a fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai te-

vékenység esetében: 214 764 Ft, 
– a gumi-, műanyag és nemfém (ideértve: üveg) ásvá-

nyi termék gyártása iparágakban pedig: 239 443 Ft 
volt.

Az ipar helye a nemzetgazdaságban

A versenyszférában alkalmazásban állók létszáma 
2013-ban 1818 ezer fő volt a legalább 5 főt foglalkoz-
tató szervezetek körében. Az ipar részaránya a foglal-
koztatásban (a versenyszférára vonatkozóan) a nem-
zetgazdaságon belül 2013-ban 34,4%-ra emelkedett. 

Az ipari koncentráltságot tükrözi az, hogy az ipari 
kibocsátásból mintegy 70%-kal részesedő, 249 főnél 
nagyobb létszámmal működő nagyvállalatok terme-
lése összesen 407 cég teljesítményéből származik. Ez 
az összes ipari vállalkozás 0,5%-át adja. Ezzel szem-
ben az ipari termeléshez közel 5%-kal hozzájáruló 
5 fő alatti kisvállalkozások az összes ipari szervezet 
több mint négyötödét képviselik.

Magyarország ipari, valamint feldolgozóipari 
termelése

A rendelkezésre álló legfrissebb ágazati adatok sze-
rint a hazai ipari termelés 2013. január–december-
ben 1,4%-kal, az értékesítés pedig 2%-kal haladta meg 
az egy évvel korábbit. Ez utóbbi pozitív eredményt a 
belföldi 1,8%-os visszaesés mellett az export 4,9%-os 
növekedése tette lehetővé.

A csomagolási szakterület a statisztika tükrében

A csomagolóipar éves teljesítményének értékelésére 
hagyományosan a statisztikai adatokat hívjuk segít-
ségül. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyilvános 
adatbázisából 2013. január–december hónapokra 
vonatkozóan kigyűjtöttük az öt legfontosabb csoma-
golószer-fajta (papír, műanyag, fém, üveg, fa) hazai 
termelési, továbbá export-import adatait. Idén kíván-
csiak voltunk arra is, hogy az egyes anyagfajtákon be-
lül a belföldi gyártás és az import összetétele mutat-e 
hasonlóságot, illetve mely csomagolószer-típusok-
ból szorul Magyarország importra.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2013-ban 
a hazai csomagolóipar – értékben mérve – 477 mil-
liárd forintos – a 2012. évivel közel azonos – forgal-
mat ért el. Az értékadatok az iparág teljesítményének 
korábbi évekkel való összevetésére továbbra is csak 
korlátozottan alkalmas a termékdíjnak az árban való 
megbecsülhetetlen mértéke miatt.

2013-ban a tömegalapon mért csomagolószer-fel-
használás 3%-kal maradt el az előző évitől, és 834 ezer 
tonna forgalmat ért el (3. ábra). 

2. ábra: Az ipar belföldi és exportértékesítésének trendje
(2010. év havi átlaga = 100,0)

(Forrás: KSH)
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3. ábra: Magyarország összesített csomagolószer-felhasználása 
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Magyarország csomagolószer-felhasználás anyag-
fajtánkénti adatait értékben a 4., tömegben pedig a 
5. ábra szemlélteti, és tízéves időszak megítélését te-
szi lehetővé.

4. ábra: Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2003–2013 között, értékben

5. ábra: Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2003–2013 között, tömegben

6. ábra: A papír csomagolószerek forgalma
2003–2013 között, értékben

7. ábra: A papír csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, tömegben

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

400 000 

450 000 

500 000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

tonna 

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

180 000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

millió Ft 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

400 000 

450 000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

tonna
 

A 4. és 5. ábrákból jól látható, hogy a papír és a 
műanyag jelenti – értékben és tömegben egyaránt – 
a két legjelentősebb csomagolóanyag-fajtát. 

A műanyag csomagolószer felhasználás, amelyet 
– értékben – 2008 és 2012 között erős ingadozás jel-
lemzett, tavaly is meghaladta a papírt.

E két anyagféleség növekedési tendenciája tízéves 
átlagban azonban még mindig közel párhuzamos. A 
papír és a műanyag csomagolószerek meghatározó 
szerepe egybeesik a nemzetközi tendenciákkal is. 

Figyelmet érdemel – különösen értékben mérve 
– a korábban dinamikusan növekedő fém csomago-
lóeszköz felhasználás második éve tartó visszaesése. 

A fa csomagolószerek esetében értékoldalról kis-
mértékű csökkenés mutatkozik, a mennyiségi adatok 
ugyanakkor növekedést jeleznek.

Az üveg csomagolószerek statisztikai adataiban 
érthetetlen, hogy az export magasabb, mint a belföl-
di gyártás, ami a kivitel alapja.

A papír csomagolószerek esetében a hazai gyár-
tás meghatározó, az import pedig az exportot to-
vábbra is meghaladja. A tömegadatok szerint a papír 
csomagolószer felhasználás tavaly 2%-kal csökkent 
(6. és 7. ábra). 

A papír csomagolóeszközök belföldi gyártását to-
vábbra is a karton- és a hullámpapírlemez-termékek 
uralják 90% feletti arányban. A kartondobozok rész-
aránya változatlan, a hullámtermékek esetében azon-
ban növekedés mérhető a többi csomagolóeszköz 
terhére. A papír csomagolószer import összetétele a 
belföldi gyártással hasonló arányt mutat. 
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10. ábra: A fém csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, értékben

11. ábra: A fém csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, tömegben
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A műanyag csomagolószerek belföldi gyártása, 
exportja és importja is már második éve növekedik 
(8., 9. ábra), és különösen intenzív erősödés jellemzi 
az exportot.

8. ábra: A műanyag csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, értékben

9. ábra: A műanyag csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, tömegben
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A műanyag csomagolószerek belföldi gyártásának 
főbb típusonkénti megoszlása a következő:
– zsák, zacskó: 32%,
– doboz, láda: 9%,
– palack, ballon: 24%,
– záróelem: 21%,
– egyéb csomagolóeszköz: 14%. 

Az elmúlt évhez képest 5%-os részarány-növeke-
dés mutatkozik a zsákok és zacskók esetében, na-
gyobb csökkenés pedig az egyéb termékek körében 
következett be (-8%).

Az import összetételében a doboz és a láda rész-
aránya a hazai 9%-hoz viszonyítva kiugró a 39%-os 
értékével. 

A fém csomagolószerek érték- és volumenadata-
it tekintve a hazai gyártás mindkét esetben megha-
ladja az importot. Az importadatok ugyanakkor azt 
mutatják, hogy külföldről magasabb árfekvésű cso-
magolóeszközöket hozunk be, és a 2009–2011 között 
jellemző dinamikus fejlődés is megtört (10., 11. ábra).

A fém csomagolóeszközök belföldi gyártásának 
főbb típusonkénti megoszlása a következő:
– acélhordó, dob: 20%,
– acél konzervdoboz: 71%,
–  alumínium csomagolóeszközök (beleértve, de nem 

részletezve az aeroszolpalackokat is): 6%,
– koronazár: 3%.

Az elmúlt évben az acél konzervdobozok esetében 
újabb 8%-os részarány-növekedés következett be, a 
koronazárak gyártása pedig tovább csökkent. Az im-
portban az alumíniumfólia a meghatározó.
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12. ábra: Az üveg csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, értékben

14. ábra: A fa csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, értékben 

15. ábra: A fa csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, tömegben

13. ábra: Az üveg csomagolószerek forgalma 
2003–2013 között, tömegben
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Az üveg csomagolóeszközök esetében nem ta-
lálható magyarázat arra, hogy a KSH-adatok szerint 
az export ötödik éve meghaladja a belföldi gyártást 
(12., 13. ábra). A grafikonokból ugyanakkor jól lát-
szik, hogy az export tömegre vetített értéke maga-
sabb, mint az importé. 

Az üveg csomagolóeszközök típusainak részará-
nyáról a KSH a kevés gyártóra tekintettel, adatvédel-
mi okokból nem közöl részletadatokat.

A fa csomagolószerek forgalma értékben 2010 
óta valamennyi értékesítési irányban tartó növeke-
dése megtört (14., 15. ábra), tömegben vizsgálva vi-
szont csak az export gyengült.

A fa csomagolóeszközök belföldi gyártásának főbb 
típusonkénti megoszlása a következő:
–  rakodólap: 77%,
–  hordó: 2%,
–  láda, kábeldob: 21%.

Az elmúlt évi hasonló adatokkal egybevetve a ra-
kodólapok részaránya 10%-kal növekedett a hordók 
kárára. Az importban ugyancsak a rakodólapé a ve-
zető szerep.

A hazai csomagolószer-felhasználás 2013-ban összességében az elmúlt évi érték- és tömegadatok szerint 
alakult. A csomagolóipar a gazdaság barométerének tekinthető, a bevezetésben említett, elmúlt évi alacsony 
infláció és az ipari termelői árak egy százalék alatti növekedése alátámasztja a csomagolóipar 2012-höz viszo-
nyított – értékben mért – változatlan teljesítményét, a gazdaság növekedésének 1,1%-os mértéke ugyanak-
kor még nem érezteti hatását.

A csomagolószerek árképzésében a felhasznált anyag mennyisége lényeges összetevő, ezért a felhaszná-
lók folyamatosan igyekeznek csökkenteni a dobozok, palackok stb. tömegét, amely viszont országos és éves 
szinten már bizonnyal érezteti hatását, ami a kismértékben csökkenő mennyiségi adatokra magyarázat is 
lehet.

Nagy Miklós
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Performance of Hungarian economy 

and packaging industry in 2013

HAPHM edits and publishes the Hungarian Packaging 
Yearbook for five years and it starts traditionally with 
analysing statistical data to reveal the annual perfor-
mance of the sector. Before starting the analysis it is 
worth to take a brief look at the characteristics and 
prospects of the international and domestic econo-
my.

The international and domestic economic 
environment

According to the World Bank’s Global Economy Pros-
pects the world economy is about to strengthen, in 
2014 developing economies may perform intense 
growth as well as developed countries – five years af-
ter the economic crisis – reach the turning point. 

As expected, the pace of growth of global econo-
my increases form 2.4% in 2013 to 3.2% in 2014, and 
is becoming stable in 2015-16 at a level of 3.4-3.5%. 

According to Eurostat prognoses the 17 countries 
of the Euro zone performed a 0.3% GDP growth in 
2013, while all the 28 member states realised 0.4%. 

In 2014 the expected GDP increase of EU is 1.1%, in 
2015 1.4% and 1.5% in 2016. 

Regarding EU regions, the largest increase has 
been achieved by the Central Eastern European re-
gion, its GDP raised by 1.5% in 2013. 

Germany, as the most important export market of 
Hungary, expects a 0.4% increase in the GDP in 2014. 

Data and processes of national economy

According to Eurostat data, the volume index of GDP 
per capita in Hungary reached the level of 67% of the 
average of the 28 member states which – in dead 
heat with Poland – ranks our country still at the 23rd 
place amongst the EU countries. 

Data of the Hungarian Central Statistical Office 
(HCSO) showed a 1.7% decrease of GDP in 2012, how-
ever proved a 1.1% growth in 2013. 

Consumer price index raised by 1.7% in 2013 as 
well as industrial producer price index increased by 
0.7%. 

Statistical data says that at the end of year 2013 the 
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Figure 1: GDP growth between 2000 and 2013 (Same quarter of previous year = 100.0)
 (Source: HAPHM collection)
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number of employees in the age range of 15-64 years 
approached 4 million which was still only a 59% em-
ployment rate.

The average monthly labour income in national 
economy was 242,720 HUF (€780). Labour wage is a 
sum of payments in cash or nature directly compen-
sating the value of work. The cost of human resource 
builds up of 75% labour wage, 22% social costs how-
ever the share of educational and other costs have 
not reached 3%. 

According to HCSO data the average monthly gross 
labour wage within processing industry was:
– 214,764 HUF (€685) in manufacturing wood pro-
cessing, paper industry and printing,
– 239,443 HUF (€765) in rubber, plastic and non-me-
tal (i.e. glass) production sectors.

Place of industry in the national economy

Number of employees at private sector companies 
– having more employees than 5 – was 1.818 M peo-
ple in 2013. Share of industry in employment (private 
sector) raised to 34.4% in 2013. 

Industrial concentration can be captured by the 
data that 70% of industrial output was realised by 407 
companies that having more than 250 employees 
(large company category). That 407 companies add-
ing almost ¾ of the industrial production represent 
only a 0.5% of total number of companies in industry. 
However, small (having less that 5 employees) size en-
terprises that add 5% to industrial production repre-
sent four fifth of total number of industrial firms.

Output of Hungarian industry especially 
the processing industry

According to the most recent statistical data, regard-
ing the period of January and December of 2013 Hun-
garian industrial production enhanced the previous 
year’s level by 1.4%, as well as level of sales increased 
by 2%. This latter result was achieved by a 1.8% loss in 
domestic consumption counterweighted by the 4.9% 
increase of export.

Figure 2  Domestic and export sales trend of the industrial sector 
(Monthly average of 2010 = 100.0)

(Source: HCSO)
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The performance of packaging industry
To assess the annual performance of the packaging 
industry we traditionally use the statistical data of 
HCSO. 

We collected data from the public database of HCSO 
to the period of January–December 2013 regarding 
packaging materials (paper, plastic, metal, glass and 
wood) as well as about domestic production, import 
and export. This year we were also curious about that is 
there any similarity between the structure of domestic 
production and import in case of the different packag-
ing materials, and also about that from which materials 
Hungary is dependent on import. 

According to the data, in 2013 the packaging indus-
try has achieved a 477 billion HUF turnover – in value, 
almost equally to that of 2012. The value-based data 
does not allow us comparing the industry performance 
with previous years because of the method of product 
fee calculation that may misshapen statistics by un-
known degree.

The performance of packaging industry – based 
on volume numbers – is slightly decreased (3%) dur-
ing 2013 and realised an 834 thousand tons turnover 
(Figure 3).

Figure 3 Total packaging materials consumption in Hungary be-
tween 2003 and 2013, in value and volume

The packaging materials consumption of different 
packaging materials is shown by Figure 4 in value and 
Figure 5 in volume that highlight the period of 2003-
2013 which allows us to overview the past ten years.

Figure 4 Hungary’s packaging materials consumption of different 
packaging materials between 2003 and 2013, in value
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Figure 5 Hungary’s packaging materials consumption of different 
packaging materials between 2003 and 2013, in volume

Figure 4 and 5 show that paper and plastic were 
used as the most important packaging materials – 
both in terms of value and volume. 

Plastic packaging material consumption – in val-
ue – fluctuated intensely between 2008 and 2012 and 
its use exceeded that of paper in 2012 – in value. The 
growth pace of these two packaging materials was 
almost parallel in the past ten years. The leading role 
of paper and plastic as packaging materials correlates 
with the international tendencies.

We want to draw the attention that for two year 
the former intense growth of metal packaging mate-
rial use has stopped – particularly in terms of value. 

Regarding the wood packaging materials the ten-
dency of usage – in value – slightly decreases, but in 
volume it shows increase.

In case of use of glass packaging data cannot be 
interpreted as the export exceeds domestic produc-
tion however export is based on the latter.

In case of paper packaging means, domestic pro-
duction dominates and import still exceeds the level 
of export. According to the volume data, paper pack-
aging means consumption decreased by 2% last year 
(Figure 6 and 7).

Figure 6 Turnover of paper packaging materials between 
2003 and 2013, in value 

Figure 7 Turnover of paper packaging materials between 
2003 and 2013, in volume

Domestic production of paper packaging means is 
dominated by cardboard and corrugated board prod-
ucts as they are responsible for 90% of production. 
Share of cardboard boxes is stable while the ratio 
of corrugated board has increased for the charge of 
other packaging means. Structure of paper packaging 
means import is similar to the domestic production. 

The domestic production, export and import of 
plastic packaging means increase for two years (Fig-
ure 8 and 9), particularly export grows dinamically.

Figure 8 Turnover of plastic packaging materials between 
2003 and 2013, in value

Figure 9 Turnover of plastic packaging materials between 
2003 and 2013, in volume
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Distribution of plastic packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
– bags, sacks: 32%,
– boxes, crates: 9%,
– bottles, ballons: 24%,
– closures: 21%,
– other: 14%. 

The share of sacks and bags increased by 5% in 
comparison with the previous year, while the produc-
tion of closures and other products shows a signifi-
cant decline (-8%).

Regarding the import data, share of boxes and 
crates is significantly larger (39%) than the domestic 
production (9%).

Regarding both value and volume data of metal 
packaging means, domestic production exceeds im-
port. However, import data suggest that rather high-
price metal packaging means are imported and also, 
the dynamic increase that was observed between 
2009 and 2011 has broken (Figure 10 and 11).

Figure 10 Turnover of metal packaging materials between 
2003 and 2013, in value

Figure 11 Turnover of metal packaging materials between 
2003 and 2013, in volume

Distribution of metal packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
– steel barrels, drums: 20%,
– steel cans: 71%,
–  aluminium packaging means (including aerosol

bottles): 6%,
– crown corks: 3%.

Last year the share of steel cans increased by 8% 
while the production of crown corks decreased fur-
ther. Import is dominated by aluminium film.

In case of glass packaging mean there is no answer 
in statistical data to why export exceeds the domestic 
production for five years (Figure 12 and 13). Figures 
however show that export value projected to weight 
is higher than that of import.

Figure 12 Turnover of glass packaging materials between 
2003 and 2013, in value

Figure 13 Turnover of glass packaging materials between 
2003 and 2013, in volume

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

Regarding the turnover of wood packaging means 
the intense growth that started in 2010 has broken 
in all sales directions in value, while in volume only 
export decreased (Figure 14 and 15).

Figure 14 Turnover of wood packaging materials between 
2003 and 2013, in value

2009 and 2011 has broken (Figure 10 and 11).
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Figure 13 Turnover of glass packaging materials between
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Figure 15 Turnover of wood packaging materials between 
2003 and 2013, in value

Distribution of wood packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
– pallets: 77%,
– barrels: 2%,
– boxes, drums: 21%.

Compering the data of 2013 with the previous year, 
the share of pallets increased by 10% at the expense 
of barrels. Import is dominated by pallets, too.

Summarising the results, packaging means con-
sumption in 2013 was very similar to that of the pre-
vious year both in value and volume. Packaging in-
dustry is a kind of a barometer of the economy, like 
we have mentioned it in the introduction, the low 
inflation as well as the less than 1% increase in indus-
trial production prices both supported our industry 
in realising a stable performance both in value and 
volume, however the 1.1% economy growth of 2013 
does not reflect in our industry data yet.

When setting the price of packaging means, the 
weight of the material used is a substantial element, 
consequently users constantly pursue to decrease the 
weight of boxes, bottles, etc., that certainly  do have 
effect on national consumption annually, and that 
can be a reason for why packaging means consump-
tion slightly decreases. 

Miklós Nagy
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PARTNER A CSOMAGOLÁSBAN
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Szívesen venne szakmai segítséget 

terméke csomagolásához?

ü Díjmentes Csomagolástechnikai 

Szaktanácsadás Bemutatótermünkben!

ü Hozza el hozzánk termékét, és mi 

INGYEN próbacsomagoljuk!

Hívjon most és kérjen időpontot! 

+36/1/204-4368

Sürgősen szüksége van csomagolóanyagra?

ü Állandó Csomagolóanyag RAKTÁRKÉSZLET!

ü PVC és PO zsugorfóliák, stretchfóliák, 

pántszalagok, övezőszalagok, klipszszalagok, 

tapadószalagok széles választéka

Hívjon és rendeljen most! 

+36/1/204-4368

Nem tud személyesen eljönni, 

pedig több termék is érdekli? 

ü Nagyobb mennyiségű vásárlás 

esetén INGYENES KISZÁLLÍTÁS 

az ország egész területén!

ü Gépvásárlás esetén ingyenes 

üzembe helyezés és betanítás!’
Hívjon és rendeljen most!

 +36/1/204-4368

V á r j u k  s z e r e t e t t e l  B e m u t a t ó t e r m ü n k b e n !

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 111–113.

Tel: +36/1/204-4368        Fax: +36/1/204-4367         E-mail: amco@amcokft.com
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Mikro-, kis- és középvállalkozások a hazai 

csomagolóiparban – változik a helyzet?

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2010. évi első meg-
jelenése óta minden évben a hazai csomagolóipar 
teljesítményének statisztikai adatokon nyugvó bemu-
tatásával kezdődik. A szerkesztőknek ezzel az a célja, 
hogy a szakterületet egy objektív adatokkal jellem-
zett gazdasági környezetbe helyezze. Ugyanennek a 
gondolatmenetnek a része az is, hogy – egy kivétellel 
– minden évben foglalkoztunk a hazai csomagoló-
iparban működő mikro-, kis- és középvállalkozások 
helyzetének vizsgálatával, elemzésével. Ennek az ana-
lízisnek is az a célja, hogy a csomagolóipar egy kivá-
lasztott csoportjának aktuális helyzetéről, fejlődéséről 
számot adjon.

A vizsgált vállalatok jellemzői

Az elemzéshez a nyilvánosan elérhető vállalati adato-
kat használtuk fel. A vizsgálat 73 vállalkozásra terjedt 
ki, ami pontosan megegyezetett az elmúlt években 
nagyító alá vett társaságokkal, így a változások, a 
megállapítások is ugyanarra a körre vonatkoznak.

A vállalkozások az EU által használt kategóriák sze-
rint a következőképpen csoportosíthatók:

 – mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 főt foglalkoz-
tat, és forgalma vagy mérlegfőösszege  kevesebb, 
mint 2 millió EUR (kb. 600 mFt), 

 – kisvállalkozás: kevesebb mint 50 főt foglalkoztat, 
és forgalma vagy mérlegfőösszege  kevesebb, mint 
10 millió EUR (kb. 3 mdFt), 

 – középvállalkozás: kevesebb mint 250 főt foglalkoz-
tat, és forgalma kevesebb, mint 50 millió EUR (kb. 15 
mdHUF), illetve mérlegfőösszege nem éri el a 43 mil-
lió EUR-t (kb. 13 mdFt).

– A vizsgált cégek közül – a nyilvános adatbázisok 
tanúsága szerint – 3 vállalkozás nem adott be mérle-
get, így elemzésünket 70 vállalatra szűkítettük. Álta-
lánosságként megállapítható, hogy szinte mindegyik 
társaság a csomagoláson kívül más tevékenységgel 
is foglalkozik. A fő tevékenység a vegyes iparcikk 
nagykereskedelem, ezen belül is a csomagolószerek 
és -gépek értékesítése, a bércsomagolás, továbbá a 
papír és a műanyag csomagolószerek gyártása. 
– A 70 társaság megoszlása a fenti kategóriák 
szerint az alábbi: 

A vállalkozás
Összesített nettó

értékesítési 
árbevétel

mérete mennyisége részaránya összege aránya

db % Ft %

Mikro 42 60 12 650 749 22

Kis           26* 37 33 039 452 59

Közepes 2 2 10 615 641 19

Összesen 70 100 56 305 842 100
 
* ebből 7 vállalat a foglalkoztatottak száma alapján már a közép-
vállalkozás kategóriájába kellene kerüljön.

A nyilvános adatokból leszűrhető megállapítások

A fenti számokból elsőként is azonnal kitűnik, hogy a 
csomagolóiparra éppúgy jellemző a nagy- és a kisvál-
lalatok közötti árbevételi és számbeli különbség, mint 
ahogy az évkönyv első cikkének Az ipar helye a nemzet-
gazdaságban szakasza jellemzi a hazai iparvállalatokat.

Fotó: Messe Düsseldorf
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A megállapításainkat nem csupán a megelőző 
– 2012-es – év adataival, hanem – ahol lehetett – a 
2008. évi azonos jellemzőkkel is összevetettük.

A 70 vállalat által elért 56,306 md Ft összesített 
árbevétel 3,6%-kal magasabb az egy évvel korábbi 
értéknél, ugyanakkor a 2008. évi 55,312 mdFt-os for-
galmat csupán 994 millió Ft-tal haladta meg (pedig 
azóta a termékdíj is része a csomagolószerek árának). 

A vizsgált társaságok 2013-ban 1727 főt foglalkoz-
tattak, ami 2008-hoz képest 175 fő bővülés jelent. 2013-
ban egyébként 50 főnél többet csak 9 cég alkalmazott.

Az egy főre jutó árbevétel 2013-ban 32,6 millió Ft 
volt, ami 2008. évhez képest (35,6 millió Ft/fő) 9%-os  
romlást mutat.

A mérlegadatok szerint 2013-ban 7 társaság volt 
veszteséges, ami a vizsgált cégek 10%-a. A negatív 
eredményt elérők közül 4 vállalat külföldi tulajdonú. 
További 4 cég mérleg szerinti eredménye 0 volt. Ez 
utóbbi nem felétlenül utal a gazdálkodás eredmé-
nyességére, mert a teljes nyereség osztalékként való 
kivételét is jelentheti. 

2012.  évhez képest tavaly 43 cég  tudta növelni 
bevételét, ami a vizsgált cégeknek 61%-a.

A gazdálkodási eredményeket vállalatméret sze-
rint is vizsgáltuk. 

A két középvállalat 2012-ről 2013-ra 14, illetve 
27%-kal tudta növelni árbevételét, előbbi 137 eFt/
fő, utóbbi 58 eFt/fő fajlagos bevételi mutató mellett. 
Mindkét társaság saját tőkéje 2013-ban emelkedett. 
Fontos megjegyezni, hogy a két társaság eltérő tevé-
kenységet folytat, az egyik műanyag-feldolgozással, a 
másik pedig csomagolóanyag és -gép nagykereske-
delemmel foglalkozik. 

A 26 kisvállalkozás (csak árbevételt vettünk figye-
lembe) közül 16 társaságnak növekedett (61%), 10 cég-
nek pedig csökkent (39%) az árbevétele 2012-höz ké-
pest. A saját tőke 20 kisvállalkozásnál (77%) emelkedett. 

A 42 mikrovállalkozás közül 25-nél növekedett 
(60%), 17-nél csökkent (40%) az árbevétel 2013-ban az 
előző évhez viszonyítva. Meglepő hasonlóság mutat-
kozik utóbbi két kategória arányai között. A saját tőke 
e vállalati kategóriánál 34 esetben (81%) növekedett.

Az egy főre jutó árbevétel átlagos értékét (32,6 
mFt/fő) mindkét középvállalat (100%), 17 kisvállalko-
zás (65%)  és 18 mikrovállalkozás (43%) tudta megha-
ladni.

E mutató számításakor találtunk érdekes kiugró 
eredményeket is. Két, csomagológépekkel foglalkozó 
társaság is megduplázta tavaly a megelőző év forgal-
mát, mindketten azonban a mikrokategóriába tartoz-
nak. A kisvállalkozók között 31%-os forgalombővülés 
volt a legmagasabb.

Tapasztalatok 

A vizsgált 70 vállalat estében meglepő, hogy a 2008 
és 2013 közötti időszakban a forgalom csupán 1,8%-
os emelkedést mutat. Pozitív megközelítésben ez azt 
jelenti, hogy a gazdasági válság első évét 2013-ban 
sikerül utolérni. Más megközelítésből, az öt év inflá-
cióját, továbbá a termék árába (akár csak részben) 
beépült termékdíjat figyelembe véve növekedésről 
még nem beszélhetünk.

Ellentmondásnak tűnik, hogy 2008–2013 között az 
egy főre jutó árbevételi mutató 9%-kal romlott, miköz-
ben a foglalkoztatottak száma 11%-kal növekedett.

A saját tőkéjét a vizsgált vállalatok túlnyomó több-
sége 2012 és 2013 között növelni tudta.

A csomagolóipar mikro-, kis- és középvállalkozásai 
körében a fellendülés még várat magára.

Reményi Antal, Nagy Miklós

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

Small and medium-sized packaging enterprises
in Hungary – is the situation changing?

The authors conducted a survey on 70 Hungarian mic-
ro, small and medium sized packaging material, machine 
producer and distributor companies. The collected data is 
from public database.
According to the data the performance of the 70 analysed 
companies increased in 2013 only 1,8% compared to the 
2008 year. It means in positive approach the companies 
exceeded the achievement of the fi  rst year of the econo-
mical crisis. From other aspects there is no growth regar-
ding fi ve years summarised infl  ation and the calculation 
of the product fee in the price. It seems there is confl ict 
between some specifi  c data. Between 2008 and 2013 the 
turnover/capita decreased 9% while the number of emp-
loyees increased 11%.
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A hajlékony falú csomagolóanyagok aktuális kihívásai 

és fejlődési irányai

Fotó: Messe Düsseldorf

A hajlékony falú csomagolóanyagokat sem kerülik el a 
globális kihívások, miközben győzedelmesen folytat-
ják előretörésüket a fogyasztói csomagolások területén. 
Jelen írás arra tesz kísérletet, hogy e kettősséget alap-
vetően pozitív kicsengés mellett mutassa be.

A jelen vizsgálódásunk rendszerhatárait azokra a 
csomagolóanyagokra terjesztjük ki, amelyek legfőbb 
szerkezeti építőelemei – tetszőleges kombinációban 
– a műanyag fóliák, az alumíniumfólia, a papír/karton, 
a bevonóanyagok, a nyomdafestékek és a ragasztók. 
Tekintettel arra a kitüntetett szerepre, hogy az Euró-
pai Unióban a hajlékony falú csomagolóanyagok – az 
italos kartondobozokkal együtt – a becsomagolt élel-
miszerrel érintkező felületek mintegy 50%-át teszik ki, 
vizsgálódásunk középpontjába az élelmiszer-csoma-
golási alkalmazásokat helyezzük.

Globális kihívások

A csomagolási rendszerek – ezen belül is elsősorban a 
csomagolóanyagok – újra és újra a támadások kereszt-
tüzébe kerülnek. Nem múlik el nap anélkül, hogy civil 
mozgalmak, fogyasztók, politikusok és maguk az érin-
tett területek szakemberei is ne fejeznék ki aggodal-
mukat a vizeket és a természetet szennyező műanyag 
hulladékok láttán. Káros anyagok kibocsátása a cso-
magolóanyagokból és ebből kifolyólag a becsoma-
golt élelmiszerek és emberi egészség veszélyeztetése 
a médiában szintén mindennapos témának számít. 
Az ilyen megközelítések általában egyoldalúak, illetve 
sokszor a felelőtlen gazdasági szereplők által képviselt 
gyakorlatot tekintik általános érvényűnek.

Napjaink egyik központi témájává vált az a felisme-
rés, hogy a megtermelt és becsomagolt élelmiszerek 

mintegy egyharmada megy veszendőbe, miközben az 
élelmiszer értékteremtő lánc szén-dioxid-egyenérték-
ben mért környezetterhelése az első helyen osztozik a 
szállítás-fuvarozás fosszilis üzemanyag fogyasztásából 
származó kibocsátással. Ezért emelte fel szavát a FAO 
és az UNEP (United Nations Environmental Program) 
az élelmiszerlánc veszteségeinek csökkentése érdeké-
ben és indította útjára 2011-ben a „Save Food” kezde-
ményezést, amelynek az ez évi düsseldorfi  Interpack 
kiállítás keretében lezajló konferencia egy kiemelkedő 
eseménye volt.

FAO-UNEP „Save Food” kezdeményezése

A konferencia ajánlásainak megfelelően a hajlé-
kony falú csomagolóanyagok aktuális kihívásait a 
fenntarthatóság követelménye felől célszerű megkö-
zelítenünk. Ezek szerint azt kell megvizsgálnunk, hogy 
milyen megítélés alá esik társadalmi hasznosságuk 
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és hatékonyságuk a teljes értékalkotó lánc mentén, 
valamint azt, hogy a teljes életciklust magában fog-
laló természeti erőforrás (anyag, energia) felhasználá-
suk milyen mértékben elégíti ki a korszerű gazdasá-
gossági követelményeket.

A társadalmi hasznosság és hatékonyság leginkább 
a funkcionalitás és a biztonság felől közelíthető meg. 
Általános szabályként kimondhatjuk, hogy a csoma-
golóanyagok sohasem vizsgálhatók önmagukban, 
hanem csakis azon csomagolási rendszerek része-
ként, amelyekben közvetlenül alkalmazásra kerülnek. 
Ebből az is következik, hogy a teljes értékalkotó lánc-
ból nem szakíthatók ki és nem korlátozható vizsgála-
tuk kizárólag az életciklus végét jelentő hulladékkeze-
lésre sem.

A hajlékony falú csomagolóanyagok kétség kívül 
legnagyobb erénye, hogy a becsomagolt élelmiszer 
tömegére számított optimális anyagfelhasználás 
mellett pontosan tervezhető eltarthatóságot bizto-
sítanak. A tervezhető eltarthatóság az élelmiszerlánc 
veszteségei elleni küzdelemben az egyik leghatéko-
nyabb fegyvert jelenti. Példaként álljon itt egy össze-
hasonlítás friss élelmiszerek eltarthatósága vonatko-
zásában módosított légterű (MAP) csomagolás alkal-
mazása esetében:

Eltarthatóság növelése MAP 
(módosított légterű csomagolás) alkalmazásával

Hajlékony falú csomagolóanyagok – 
a lehetőségek sokasága

Tekintettel arra, hogy a megkívánt eltarthatóság min-
den esetben követelmény, a hajlékony falú csoma-
golóanyagok alapszerkezete ezért legalább az alábbi 
funkcionális alkotóelemekből épül fel:

Hajlékony falú csomagolóanyagok alapszerkezete

Az egyes rétegek alapanyaga a műanyagok széles 
skálájának megfelelően igen sokféle lehet:

 – nyomtatott (információhordozó) réteg: PE, PET, 
OPP, OPA, cellofán, PLA, papír,

 – funkcionális záróréteg: alumíniumfólia, metali-
zált (fémgőzölt) fóliák, SiOx-, AlOx-bevonatú fóliák, 
EVOH, PVdC, PA, PET,

 – integrált zárást biztosító hegedő réteg: PE, CPP, 
Ionomer, CS.

A funkcionális záróréteg típusának és vastagságá-
nak változtatásával az eltarthatóság szinte tetszőleges 
határok között változtatható – ideértve az aszepti-
kus csomagolást is –, miközben a további szerkezeti 
tervezés szabadságfoka gyakorlatilag nem szűkül. 
Megfelelően megválasztott alapanyagok esetében a 
becsomagolt élelmiszer eltarthatósága hőkezeléssel 
(pasztörizálás, sterilizálás) hatékonyan növelhető. Az 
eltarthatóság meghosszabbítása érdekében a szerke-
zeti elemek kiegészülhetnek aktív és intelligens funk-
ciókkal, mint az oxigénelnyelő („scavenger”) vagy a 
mikrobiológiai romlást gátló (biocid) adalékanyagok-
kal ellátott rétegek. Az úgynevezett „intelligens cso-
magolások” esetében az élelmiszer állagának válto-
zását jelző indikátorokat („TTI”) alkalmaznak, amelyek 
segítségével az élelmiszerlánc logisztikája optimali-
zálható, és ezen keresztül az élelmiszer-veszteségek 
csökkenthetők. 

Élelmiszer-biztonság

A társadalmi hasznosság elemzése során ki kell térnünk 
a csomagolóanyagok környezetvédelmi és élelmiszer-
biztonsági kérdéseire. Tekintettel arra, hogy az élelmi-
szerrel érintkező hajlékony falú csomagolóanyagok 
egészségvédelmi biztonsága egyben a legtöbb kör-
nyezetvédelmi biztonsági követelmények teljesülését 
is magában foglalja, az alábbiakban csak az élelmiszer-
biztonsági szempontokra térünk ki. A hajlékony falú 
csomagolóanyagok azon immanens (sajátos) adottsá-
ga, hogy az elérni kívánt funkcióhoz szükséges legki-
sebb falvastagsággal rendelkező rétegek kombináció-
jaként jönnek létre, magában hordozza azt a veszélyt, 
hogy migrációképes alkotó komponenseik, neveze-
tesen a hátramaradt monomerek, adalékanyagok, a 
gyártástechnológiával összefüggő maradék oldószerek 
és degradációs melléktermékek a vékony rétegekből, 
illetve azokon keresztül diff úzió útján könnyen áthatol-
va az élelmiszerbe jutnak, és potenciálisan az emberi 
egészséget veszélyeztetik. Ezzel kapcsolatban azt az 
alapszabályt kell elfogadnunk, hogy nem a kioldódás 
(migráció) ténye és/vagy a vegyi anyagok veszélyes-
sége önmagában a meghatározó, hanem a mértéke. 
Amennyiben a szóban forgó vegyi anyagokra specifi -
kusan érvényes migrációs határértékeket betartjuk, a 
csomagolóanyagok az élelmiszerekre, illetve az emberi 
egészségre nézve veszélytelenek maradnak. Különö-
sen jó hír, hogy az EU-ban a műanyag alapú élelmi-
szer-csomagoló anyagok szabályozása a legátfogóbb, 
amelynek legfontosabb elemei az alábbiak:

 –  pozitív lista előírása a felhasználható kiindulási 
vegyi anyagokra,

 –  határértékek meghatározása a globális és speci-
fi kus migrációra,

Termék
MAP nélkül

(nap)

MAP 

alkalmazásával (nap)

Friss vörös hús (magas O2) 2 3 6 10

Friss vörös hús (alacsony O2) 2 3 21

Friss kolbász 4 5 15 16

Friss feldolgozott szárnyas

Főzött szárnyas

Főtt hús

3 10 12 18

5 16 21 30

1 30 45

Sajt 7 180

Friss tészta 3 60

echnologies, Inc.

FUNKCIONÁLIS ZÁRÓRÉTEG

NYOMTATOTT RÉTEG
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 –  részletes útmutatás a migráció analitikai mód-
szereire, amelyek réven ma már a legtöbb vegyi 
anyagra az 1ppb mérési pontosság is elérhető. Így 
az általánosan érvényes toxikológiai biztonsági 
határérték (10 ppb) ellenőrzése nagy biztonsággal 
elvégezhető,

 –  rizikóelemzési kötelezettség a nem szándékosan 
hozzáadott vegyi anyagokra (NIAS) és az EU szint-
jén nem szabályozott anyagcsoportokra (papír, 
alumíniumfólia, festékek, ragasztók, bevonóanya-
gok),

 –  „adekvát” biztonsági információátadási kötele-
zettség a szállítói láncban az egyes szereplők kö-
zött (élelmiszer-biztonsági tanúsítvány).

Az élelmiszer-biztonsági kérdéseket úgy összegez-
hetjük, hogy ma már minden technikai, tudományos 
és törvényi feltétele megvan annak, hogy a felelős-
ségteljes gazdasági szereplők az emberi egészségre 
veszélytelen csomagolóanyagokat hozzanak forga-
lomba. 

A csomagolási paradoxon

A fenntarthatóság további fontos követelménye a 
gazdaságosság. Ennek kapcsán a csomagolóanya-
gok természetierőforrás-igényességét, valamint tel-
jes életciklusukat átölelő környezeti terhelést a teljes 
élelmiszer-értékalkotó lánc környezeti terhelésének 
részeként kell vizsgálnunk. Álljon itt egy egyszerű 
ábra, amely a klasszikusan „csomagolási paradoxon-
nak” nevezett problémát írja le: 

A csomagolási paradoxon

Az ábra jól mutatja, hogy a helytelenül méretezett 
csomagolás mind a növekvő, mind a csökkenő falvas-
tagság irányában a csomagolóanyag és élelmiszer (ter-
mék) együttes környezeti terhelését növeli. Alulmére-
tezett csomagolás során nő az élelmiszerlánc vesz-
tesége, míg a túlméretezett csomagolás felesleges 
anyag- és energiafelhasználással jár. Érdemes megfi -
gyelni, hogy a falvastagság csökkentésének irányában 
a környezetterhelés meredekebben emelkedik, mint 
az ellenkező irányú változásnál. Ezek az összefüggé-
sek mindenkor az anyagfelhasználási optimum meg-
keresésének szükségességére kell hogy felhívják a 
fi gyelmet. A hajlékony falú csomagolóanyagok min-
den más csomagolóanyagra épülő rendszerekhez 
viszonyítva a legkisebb anyagigényesség – és ezen 

keresztül a legkisebb természeti forrásigényesség – 
elérését teszik lehetővé. Három különböző, 326 g töl-
tőtömegű csomagolás fajlagos anyagigényének ösz-
szehasonlítását tartalmazza az alábbi táblázat:

A különböző csomagolóanyag-rendszerek 
anyagigényességének összehasonlítása

Az ábrából közvetlenül kitűnik, hogy a hajlékony 
falú csomagolóanyagok természetierőforrás-takaré-
kossága és ebből következően kisebb hulladékaránya 
felülmúlhatatlan az egyéb csomagolási rendszerekkel 
összehasonlítva. E primer előnyt azzal fokozzák, hogy 
segítségükkel a hasznos szállítási tömeg maximalizál-
ható, és így a szállítással összefüggő környezetterhe-
lés is közvetlenül csökkenthetővé válik, ahogy ezt a 
következő ábra szemlélteti:

Hasznos szállítási tömeg összehasonlítása 
0,2 l folyadék üveg és hajlékony falú csomagolása esetében

Fentiek szintetizálásának érdekében vizsgáljuk 
meg néhány hajlékony falú csomagolást alkalmazó 
élelmiszer-értékalkotó lánc teljes környezeti terhelé-
sét szén-dioxid-egyenértékben kifejezve:

Hajlékony falú élelmiszer-csomagolások CO2 
egyenértékének összehasonlítása (%)

Alulméretezett 
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Optimális termék + csomagolási környezetterhelés

0,2 l folyadék szállítása
üvegben (12 db/rekesz)
Folyadékarány: 47%
Csomagolóeszköz-arány: 53%

0,2 l folyadék szállítása
tasakban (10 db/karton)
Folyadékarány: 93,9%
Csomagolóeszköz-arány: 6,1%

326 g kávé 

csomagolása 
„Brick pack” Fémdoboz

doboz

Csomagolóanyag tömege (g) 11,3 96,4 59,5

Termék/csomagolás 
tömegarány (g) 29:1 3:1 5:1

Csomagolás tömege 
100 g termékre (g) 3,5 29,6 18,3
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Az ábrából azonnal kitűnik, hogy a hajlékony falú 
csomagolóanyagok hozzájárulása a teljes értékalko-
tó lánc szén-dioxid-kibocsátásához elhanyagolható; 
gyakorlatilag a 10–12%-ot nem haladja meg. Ez teljes 
mértékben egybecseng a forrásigényesség kapcsán 
elmondottakkal. Legmeghatározóbb eleme a szén-
dioxid-kibocsátásnak maga az élelmiszerek termelése 
és előállítása. Ezt követi az elosztás (szállítás) hatása, 
ami az összes vizsgált élelmiszer esetében egysége-
sen alacsony marad, a hasznos szállítási tömeggel 
kapcsolatban elmondottaknak megfelelően. Az élel-
miszer felhasználása érdekében a fogyasztóra háruló 
befejező műveletek (főzés, sütés, forralás) energiaigé-
nye esetenként a teljes szén-dioxid-kibocsátás akár 
50%-át is elérheti. Erre a fogyasztói szokások, igények 
kielégítése (pl. „házilag elkészített” hatás elérése) érde-
kében sokszor szükség van. A hajlékony falú csoma-
golóanyagok szerepe abban juthat kifejezésre, hogy 
a fogyasztási szokásokhoz rugalmasan alkalmaz-
kodó megoldások, fogyasztói adagok kialakításában 
és ezen keresztül az élelmiszer-veszteségek csökken-
tésében szinte korlátlan lehetőségeket kínálnak, mini-
mális saját kibocsátás mellett. 

A fenntarthatóság fentiekben kifejtett elemzéséből 
levonhatjuk azt a következtetésünket, hogy a hajlé-
kony falú csomagolóanyagok kitüntetett szerepet 
játszanak az élelmiszer-veszteségek csökkentésében, 
miközben előállításuk és megsemmisítésük során lé-
nyegesen kisebb mértékben terhelik a természeti erő-
forrásokat, mint amilyen mértékben azok megtakarí-
tásához hozzájárulnak.

A hajlékony falú csomagolóanyagokat érő vád, 
miszerint biológiailag csak igen lassan lebomló hul-
ladékként kerülnek a természetbe, nem tekinthető 
e csomagolóanyagok saját hiányosságának, hiszen 
a hasznosítható hulladékoknak nem a lerakókban 
vagy a természetben elszórtan tárolva van a helye. 
Korszerű szemétégetők segítségével a hajlékony falú 
csomagolóanyag-hulladékokban tárolt energia kör-
nyezetbarát módon és gazdaságosan kinyerhető, és 
számos elterjedt gyakorlati alkalmazás bizonyítja, 
hogy korszerű infrastruktúrával rendelkező telepü-
lések legolcsóbb távfűtési energiájaként hasznosít-
ható. Fentiekben leírt szerepük alapján a hajlékony 
falú csomagolási rendszereket bátran sorolhatjuk 
azon megoldások közé, amelyek a fenntartható fejlő-
dést közvetlenül szolgálják.

Fenti elemzés birtokában talán nem meglepő, 
hogy az USA-székhelyű Canadean fogyasztói piacku-
tató cég által a különböző csomagolóanyagok jövő-
beni fejlődésének megítéléséről végzett globális fel-
mérés a hajlékony falú csomagolóanyagokat sorolta 
az első helyre. 

A hajlékony falú csomagolóanyagok 2012-ben 47 
milliárd USA $ forgalmú piaca 2016-ig évi 5% kumu-
lált növekedési rátával (CAGR) fog növekedni a PCI 
Films Consulting Ltd. szerint. E fejlődés vezető régi-
ója Délkelet-Ázsia közel 10%-os ütemmel, amelyet 
Kelet-Európa követ 6%-kal.  Nyugat-Európa az utolsó 
helyen kullogva alig éri el a 1,5%-os ütemet. 

Csomagolási típusok jövőbeli jelentőségének megítélése 
(globális felmérés)

Fejlődési trendek

Foglaljuk össze azokat a tudományos-technikai ered-
ményeket, amelyek az elmondottakon túl megala-
pozzák a hajlékony falú csomagolási rendszerek és így 
a csomagolóanyagok további fejlődését. Ehhez hasz-
náljuk fel a Smithers Pira papír, csomagolási és nyom-
tatási szaktanácsadó cég frissen elkészült tanulmá-
nyát, amelyben 25 meghatározó tényezőt azonosítot-
tak, amelyek a hajlékony falú csomagolóanyagok fej-
lődési trendjét 2023 évig előre jelezve meghatározzák 
(„Ten-year Forecast of disruptive technologies in fl exible 
packaging to 2023”). Természetesen ezek részletezése 
meghaladja jelen írás kereteit, de kiemelésszerűen 
említsük meg a következőket:

 –  az intelligens csomagolások szerepe tovább fog 
nőni, mert előállításuk gazdaságossága tovább 
javul, és nagyban járul hozzá az élelmiszerek biz-
tonságához, a hamisítás elleni védelemhez és a 
márkahírnév megőrzéséhez. Ebben nagy szerepet 
kapnak az új digitális nyomtatási eljárások;

 –  kétségtelenül nagy ütemben fognak előretörni a 
bioalapú műanyagok. Itt a hangsúly a megújuló 
források felhasználásán és ezzel a fenntartható-
ság további erősítésén van. Egyszerűen arról van 
szó, hogy a hagyományos műanyagok megújuló 
forrásból származó alternatívái fogják elődeiket 
fokozatosan kiszorítani. A leggyorsabb fejlődés a 
bio-poliészterek területén fi gyelhető meg, ahol a 
tereftálsav és monoetilénglikol észterifi kációjában 
részt vevő reakciópáros monoetilénglikol kompo-
nense már cukornádból és melaszból gazdaságo-
san előállítható. Előrehaladott kísérletek zajlanak 
a másik komponens bioalapra helyezése érdeké-
ben. Tekintettel arra, hogy a biológiailag lebomló 
műanyagok jelentős része petrolkémiai eredetű, 
ezek szerepe a jövőben mérsékelt marad, hiszen 
ellenőrzött lebontásuk infrastrukturális feltételei is 
lassabban fognak kiépülni; 

 –  továbbra is hatalmas ütemben fog fejlődni a funk-
cionális zárórétegek skálája, amelyet a polimer-ké-
mia újabb és újabb felfedezései támogatnak. 

Tasak Fólia Zsák Tálca Tubus Karton ÜvegPalack
Fém-

doboz

Forrás: Canadean (Flexible Packaging Europe)
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Általános trendként fi gyelhető meg az alufólia kivál-
tására irányuló törekvés, amelynek első lépéseként 
az átlátszó szervetlen depozitrétegek törtek előre 
(SiOx, AlOx), míg ma már a szerves alapú (vinilklo-
rid-mentes) vékonyréteg-bevonatok alkalmazásának 
erősödése fi gyelhető meg. Igen látványos az extru-
dálási technológiák fejlődése, amelynek révén op-
timálisan kiválasztott funkcionális polimerek akár 9 
rétegben – az összes rétegvastagság további csök-
kenthetősége mellett – egyesíthetők egy szerkezet-
ben;

 –  a hajlékony falú csomagolóanyag-gyártás tömeg-
szerűségének gazdaságossági követelményeihez 
jól illeszkedik a gyártástechnológiák rohamos fej-
lődése, úgymint a folyamatosan emelhető gyár-
tási sebesség, 100%-os online minőség-ellenőrző 
rendszerek és a gyors termékváltást biztosító meg-
oldások. Kis szériák gyártásához a keskenypályás 
berendezések és a digitális nyomtatás egyaránt a 
gazdaságosság növelése irányában hatnak. Digi-
tális és hagyományos nyomtatások hibrid megol-
dásaival az egyes csomagolási egységek megsze-
mélyesítése (promóciók) sebességveszteség nél-
kül megvalósítható. Az oldószermentes nyomta-
tási és kasírozási eljárások a környezeti terhelést 
és a termékbiztonságot egyaránt elősegítik. A lé-

zeres riccelés és perforálás szintén integrálható a 
hagyományos gyártási technológiákba, és a köny-
nyű nyithatóságot elősegítő felszakítási nyomvo-
nalak gazdaságos kialakítását teszik lehetővé. 

Zárógondolatként nagy biztonsággal állíthat-
juk, hogy a hajlékony falú csomagolóanyagok és 
csomagolási rendszerek környezetünk megóvásában, 
az élelmiszerek biztonságának és ezen keresztül az 
egészségnek megóvásában, végül is az élet minősé-
gének javításában a jövőben is kitüntetett szerepet 
fognak játszani. 

Dr. Madai Gyula

Actual challenges and way of developments 
in fl exible packaging

Packaging systems are often attacked from environmental 
aspects. The survey of the Save Food program initiated by 
UN FAO highlights huge amount of food loss cause serious 
environmental problem. The fl exible packaging off ers sour-
ce reduction solution in the food chain. Researches indica-
te the signifi cant growing trends of fl exible packaging sup-
ported by new substances and technical developments.
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Az üveg az élet

Napjainkban – szerencsére – egyre több a tudatos vá-
sárló, aki törődik az egészségével és a természettel. Ők 
azok a vevők, akik vásárlásaik alkalmával előnyben ré-
szesítik az üvegbe csomagolt termékeket, mivel tudják, 
hogy ez a legegészségesebb és leginkább környezet-
barát csomagolóanyag. 

Amikor Michael Owens 1903-ban feltalálta az auto-
mata üveggyártó gépet, és megalakította vállalkozá-
sát, még nem gondolta, hogy az O-I (Owens-Illinois) 
cég mára a világ első számú csomagolóüveg-gyártó 
vállalatává válik, amelyet az Amerikai Egyesült Álla-
mok első 500 vállalata között tartanak számon.  Je-
lenleg a világ 21 országában működő 77 gyárban 
dolgozó több mint 22 ezer munkatárs büszke arra, 
hogy  nap mint nap találkozik ezzel a csodálatos, 
egyedülálló anyaggal, amely több mint 3 ezer éve 
része valamilyen formában  az emberek mindennap-
jainak.

Miért az üveg?

Kevesen tudják, hogy az üveg a termé-
szetben igen nagy mennyiségben, sza-
badon előforduló anyagokból készül. 
A három legfontosabb alkotóeleme a 
mészkő, a homok és a szóda. Ha ezeket igen magas 
hőfokon felmelegítjük és megformázzuk, készen is 
van az üveg! 

Az üveg minden egyes apró szilánkja 100%-ban 
újból feldolgozható, abból ismételten üveget lehet 
előállítani, amely az újrahasznosítás során semmi-
lyen mértékben nem károsodik. Sőt! 

Az viszont még az előbbinél is kevesebbek számára 
ismert, hogy minél több üvegcserepet használunk 
fel az új üveg előállításához, annál kevesebb energi-
ára, kevesebb anyagra van szükség, és nem utolsó-
sorban így kisebb mértékben szennyeződik a kör-
nyezet! 
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Röviden: amennyiben csomagolóüveget haszná-
lunk, a környezetünket is óvjuk! Ha akaratlanul egy 
konzervüveg vagy üvegpalack az óceánba vagy a 
talajba kerül, biztosak lehetünk abban, hogy abból 
nem válik ki semmilyen káros vegyi anyag. 

Egy felmérés szerint a legfontosabb három ok, 
amiért az emberek szeretik az üveget, az az, hogy 
egészséges, tiszta, és nem utolsósorban, hogy meg-
őrzi a belecsomagolt termékek ízét és zamatát. 

Az üveg az egyetlen olyan csomagolóanyag, ame-
lyet az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedé-
lyezési Hatóság (FDA) az „általánosan biztonságos-
nak ítélt” (GRAS) kategóriába sorolt.

Orosháza az üveggyártás magyarországi 
fellegvára

Az O-I globális központja az Ohio államban, Perrys-
burgban található. Az európai központ a svájci Lau-
sanne-ban működik. Az O-I magyarországi gyára 
Orosházán üzemel, ahol jelenleg fehér színben állít-
juk elő az élelmiszeripar különböző szereplői számára 
a csomagolóüvegeket, konzervüvegeket, boros- és 
szeszes-, valamint üdítőitalos palackokat.

Az orosházi üveggyártás több mint 50 éves múltra 
tekint vissza. A gyár alapkőletételére 1961. május 
1-jén került sor, majd 1963. november 4-én indult el 
az üveggyártás, így büszkén mondhatjuk, hogy kol-
légáink szaktudásának és tapasztalatának köszönhe-
tően mára Orosháza az alföldi kisvárosból az üveg-
gyártás magyarországi fellegvára lett. 

Amióta 1995-ben az O-I megvásárolta a gyárat, 
számos fejlesztésre került sor, kezdve az új üveg-
gyártó gépek üzembe helyezésétől, a fedett raktár-
épület megépítésén át, a korszerű elektrofi lter kö-
zelmúltbeli beüzemeléséig. Jelenlegi kapacitásunk-
kal éves szinten 110 ezer tonna csomagolóüveget 

állítunk elő, amit a hazai piacon kívül Európa számos 
országában értékesítünk. 

Termékeink minőségére kiemelt hangsúlyt fekte-
tünk, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy vásár-
lóink és a termékeinket felhasználók maximálisan 
elégedettek legyenek. Rendelkezünk ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, FSSC és HACCP tanúsítványokkal. 

Kutatók az üveg jövőjéért

Amerikai központunkban 2013-ban kezdte 
meg működését egy kutatóintézet, amely 
egy kísérleti kemencével is rendelkezik. Eb-
ben az új részlegben mérnökök, kutatók és 
tudományos fokozattal rendelkező munka-
társak dolgoznak azon, hogy az üveg új tu-
lajdonságait fedezzék fel. A kutatások nem 
titkolt célja, hogy a jelenleginél könnyebb, 
a mai kor követelményeihez még jobban 
alkalmazható, a vevői elvárásokat még in-
kább kielégítő termékeket tudjunk előál-
lítani, hogy még több barátot szerezzünk 
ennek a csodálatos anyagnak! 

Gyenge Éva

Glass is life

Michael J. Owens invented and patented the automatic 
bottle-making machine in 1903 and  founded his own 
company. Today O-I (Owens-Illinois) is the world’s leading 
maker of brand-building glass containers. Hungarian O-I 
plant is located in Orosháza (South-East part of Hungary) 
which is the “headquarter” of Hungarian glass industry. 
Hungarian plant celebrated 50th anniversary of glass pro-
duction in Orosháza in 2014.  Capacity of this plant is cca. 
110.000 t per year, serving food, wine and beverage in-
dustries in Hungary and surrounding European countries.
O-I’s experts developed innovative new packaging design 
concepts and a team of engineers, research scientists re-
defi ning how glass is made, melted formed and desig-
ned.  More than 100 scientists and engineers from diverse 
scientifi c disciplines transform new ideas into iconic glass 
containers in  new innovation center, located in global he-
adquarter in Perrysburg. Employees of O-I believe glass is  
the most sustainable packaging choice. Glass is the only 
material  recyclable cradle-to-cradle.
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A műszaki haladás és az aeroszol-csomagolások szabályozása

Fotó: Messe Düsseldorf

Jogi keretek

Az aeroszol-csomagolások törvényi szabályozásá-
nak alapját az aeroszol-irányelv [Aerosol Dispensers 
Directive (ADD) – 75/324/EEC] adja. Az irányelv két 
lényeges eleme a műszaki harmonizáció révén euró-
pai szinten teljesül:
– a fogyasztók és más felhasználók biztonságának 

garantálása, 
– az aeroszol-termékek szabad kereskedelme az 

Európai Unió tagországai között, amennyiben azok 
az ADD követelményeit kielégítik.
Magyarországon az aeroszol-irányelv előírásai az 

1/2010 (I. 8.) NFGM miniszteri rendeleten keresztül 
érvényesülnek.

A műszaki haladás és a jogi keretek

Az aeroszol-csomagolásokra vonatkozó szigorú sza-
bályozásoknak időről időre követniük kell a műszaki 
haladás révén elért eredményeket, és a jogi keretek 
módosítása útján teret kell engedni az új megoldások 
alkalmazásba vételének.

Az Európai Bizottság támogatásával a Vállalkozás-
politika és Ipar Igazgatóság részére 2014 márciusában 
hatástanulmány készült, amely célja az volt, hogy az 
ipari szereplők által az irányelv igényelt módosításai-
nak következményeit értékelje.

Az ipari szereplők – élükön a FEA-val (Európai 
Aeroszol Szövetség) – két javaslatot tettek:
– kerüljön megemelésre az 50 0C-on mért belső nyo-

más értéke a nem gyúlékony hajtógázos aeroszo-
lok esetében,

– kerüljön megnövelésre a műanyag aeroszol-
palackok lehetséges űrtartalma úgy, hogy a köve-
telményrendszere egyezzen meg a fémpalackokra 
vonatkozókkal.

A FEA által készített felmérés szerint 2011-ben 12 
milliárd aeroszol-csomagolás került világszerte forga-
lomba, ennek felét Európában gyártották. 

Az aeroszol-csomagolások 80%-a folyadékfázisú 
hajtógázt alkalmaz, ezek többsége gyúlékony, és csak 
kevesebb mint 20%-ánál használnak nem gyúlékony, 
sűrített gázt.

2008 és 2012 között az acél és az alumínium 
aeroszolpalackok alkalmazásának aránya közel 
egyenlő volt, az üveg- és műanyag palackok piaci 
részesedése 0,3%-ot ért el.

A műanyag palackok, ha csekély mértékben, de 
jelenleg is használatosak aeroszol-termékek csoma-
golóeszközeként. Szélesebb körű alkalmazásuk lehe-
tővé tétele új lehetőségeket kínál, így a műanyag pa-
lackok:
–  átlátszóak lehetnek, ami a töltet mennyiségének vizu-

ális megítélését lehetővé teszi,
– nagy formagazdagsága érhető el, és ezzel ergonómiai 

előnyöket is kínálnak,
– a felhasználónál való végső formába fúvása szállítási-

költség-megtakarítást tesz lehetővé,
– nem rozsdásodnak, a fogyasztói elvárásokat maga-

sabb szinten elégítik ki,
– könnyebbek, mint a fém, ami egyrészről a szakmai 

alkalmazók (pl. fodrászok) számára könnyebbséget 
kínál, de a szállítási és a raktározási tömegek csökken-
téséhez is hozzájárul. 
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Az ipari javaslatok részletei

1. Kerüljön megemelésre az 50 0C-on mért belső nyomás 
értéke a nem gyúlékony hajtógázos aeroszolok eseté-
ben.

A javaslat részletei:
– a nem gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszo-

lok esetében 13,2-ről 15 barra emelkedjék a belső 
nyomás értéke,

– a FEA álláspontja szerint a szórási hatékonyság az 
aeroszol-csomagolások teljes használati ideje alatt 
javulhat,

– az aeroszol-csomagolások környezetvédelmi meg-
ítélését, a fenntartható fogyasztást segítheti, ha 
bátorítást kap az ipar a gyúlékony hajtógázok fel-
váltására,

– a javaslat járulékos előnye a költségtakarékosság: 
– a nem gyúlékony hajtógázok általában olcsób-

bak, de
– ezt némileg csökkentheti a többletanyag-szük-

séglet, amely a belső nyomás növelése következ-
tében a palackgyártás során szükséges lehet,

– a gyulladási veszély csökkenhet, mivel a sűrített 
gázok kevesebb energiát tartalmaznak, mint a 
folyékony hajtógázok,

– az ipar álláspontja szerint a kismértékű belsőnyo-
más-növelés biztonsággal bevezethető, anélkül, 
hogy az aeroszol-csomagolások biztonsága ve-
szélybe kerülne,

– a belsőnyomás növelése segítheti a nem gyúlé-
kony hajtógázok használatát, amely csökkentheti a 
VOC-összetevőket,

– a sűrített gázok alkalmazása esetén a palackba 
kevesebb termék tölthető, mert a töltet felett 
nagyobb tér szükséges (a fogyasztás során a belső 
nyomás csökken).

Töltet-hajtógáz arány folyékony, illetve sűrített gáz 
esetében

2. Kerüljön megnövelésre a műanyag aeroszolpalackok 
lehetséges űrtartalma úgy, hogy a követelményrend-
szere egyezzen meg a fémpalackokra vonatkozókkal.

Az ADD jelenleg 150/200 ml űrtartalomban korlá-
tozza a műanyag palackos aeroszolokat. Ez a korláto-
zás nemcsak a műanyag aeroszolpalackos csomago-
lási formát, de az innovációt is visszafogja.

A javaslat:
– a műanyag aeroszolok űrtartalmát 1000 ml-re java-

solja megemelni, de a fémpalackokkal azonos 
megítélés mellett,

–  a gyártóknak nagyobb tervezési szabadságot ad 
az adagnagyságok terén, és egy tartalék anyagot is 
jelent az acél és alumínium mellett,

– elfogadása esetén az aeroszolok légi, közúti, vízi 
és vasúti szállítására vonatkozó szabályozásokat is 
harmonizálni kell.

A kockázatelemzésen alapuló hatástanulmányt az 
Európai Bizottság az érintett ipari szereplőkkel megvi-
tatta, aminek következtetései az alábbiak:
–  a belső nyomás 15 barra emelése elfogadható 

mindenki számára,
–  a műanyag palackok kidolgozandó vizsgálati 

módszere elfogadott kell legyen –  hasonlóan a 
jelenleg érvényes tesztmódszerekhez – mind a 
Bizottság, mind a tagállamok részéről,

–  a műanyag palackok biztonságát a javasolt 1000 
ml és 15 bar nyomás esetére bizonyítani kell,

–  a Bizottság álláspontja szerint a műanyag 
palackokra vonatkozó vizsgálati eljárásnak köte-
lező érvényűnek kell lennie, amit a jogszabályban 
rögzíteni is kíván,

–  a vizsgálati eljárásra a FEA javaslata képezi az ala-
pot. Szükség van azonban független szervezet 
által készített vizsgálati módszerre is.

Az irányelv igényelt módosításáról még nem szüle-
tett döntés, eddig csupán a belső nyomás növelésé-
ben van egyetértés.

Magyarországon jelenleg az 1/2010 NFGM rendelet 
módosítása van napirenden, a változtatások elsősor-
ban a jelölésre vonatkoznak majd, megjelenése 2014 
őszére várható.

Nagy MiklósAeroszolpalack
folyékony fázisú

hajtógázzal

folyékony hajtógáz
a fejtérben

a töltet mennyisége 

Aeroszolpalack
s r tett hajtógázzal

s r tett hajtógáz
a fejtérben

a töltet mennyisége 

The technical development and 
the regulation of aerosol packaging

Today, the provisions of the Aerosol Dispenser Directive 
(ADD) 75/324/EEC only cover non-reusable, plastic aerosol 
containers less than 220 ml capacity. Through aerosol trade 
associations, industry has requested the EU Commission 
to make two changes to the ADD to enable future aerosol 
innovation. These are:   
–  Increase pressure of aerosol containers from 13.2 bar to 

15 bar, and
–  Increase brimful capacity of plastic aerosol containers 

from 220 ml to 1 litre.
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A logisztika szerepe a gazdaságban

Fotó: Kiss Norbert

A globális logisztikai piac folyamatosan növekszik; a 
becslések szerint jelenleg eléri a globális GDP 13,8 száza-
lékát, ami mintegy 6700 milliárd dollárt jelent. Az Euró-
pai Unió és az USA logisztikai teljesítménye egyaránt évi 
1200 milliárd dollár, ugyanakkor, amíg a nyugat-európai 
országokban a logisztikai szektor a nemzeti össztermék 
10–12 százalékát állítja elő, ez az arány Kelet-Európában 
– és Magyarországon is – mindössze 5–6 százalék. Van 
tehát mozgástér a régiónkban, adott a fejlődés lehető-
sége a vállalkozásaink számára. A hazai logisztika közép-
távú, 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési 
koncepciójában is kiemelt helyen szerepel ennek az 
aránynak a megduplázása, azaz a nyugat-európai szintre 
emelése. A stratégiában megfogalmazott fejlesztések és 
az ezek megvalósításához szükséges pályázati lehetősé-
gek minél szélesebb körű kiaknázása hazánkban is lehe-
tővé teszik a logisztikai teljesítmények növekedését.

Közlekedési teljesítmények

A közlekedési alágazatok munkamegosztását elemez-
ve kétségbevonhatatlan tény, hogy az EU-ban a szá-
razföldön továbbított áruk csaknem háromnegyede 
közúton mozog, annak ellenére, hogy a közúti áru-
szállítás a mai, mintegy 400–450 milliárd árutonna-
kilométeres teljesítménye még mindig nem tudott 
visszakapaszkodni a 2008-as válság előtti 500 milliár-
dos szintre. A közúti közlekedési alágazat éves össz-
forgalma így is 300 milliárd euró, ami az uniós GDP 2 
százaléka. Érdekes egyébként, hogy amíg Nyugat-Eu-
rópában a közúti mellett a vasúti áruszállítás teljesít-
ménye is jelentős, addig a közép- és kelet-európai 
térségben egyértelmű a közút térnyerése. Az EU-12-
ekben még nagyjából kiegyenlített volt a közút és a 
vasút részesedése, az unió kibővülése után nyílt szét 

jelentősebb mértékben az olló, és billent a mérleg a 
közút oldalára. Ezzel együtt az európai vasúti és zöld 
lobbi tovább küzd az árufuvarozás sínekre terelé-
séért, és a hátrány lefaragása érdekében folytatott 
küzdelemhez nemrég komoly érvanyagot kapott az 
Európai Bizottságtól. A Bizottság ugyanis az egyik je-
lentésében azt állította, hogy az EU-ban az összes te-
hergépjármű 20 százaléka – azaz minden ötödik jár-
mű – üresen közlekedik. A közúti fuvarozás előtt álló 
legnagyobb kihívás és egyben minél sürgősebben 
megoldandó feladat a hatékonyságnövelés. Ennek 
számos módja közül várhatóan a fl ottamenedzsment 
rendszerek alkalmazása helyeződik előtérbe, hiszen itt 
érhető el a leggyorsabb siker.

A hazai szállítási tendenciák

A szállítási módok közötti munkamegosztásban 
Magyarországon szintén a közút vezet. Bár 2008-tól 
2012-ig folyamatosan csökkent az árufuvarozási tel-
jesítmény, évi 260 millió tonnáról 160 millióra, 2013-
ban megállt ez a tendencia, sőt kicsit még nőtt is a 
közúton szállított árumennyiség. Figyelemre méltó 
azonban, hogy a vasút nem tudta kihasználni a köz-
út átmeneti gyengélkedését, és évek óta az 50 mil-
lió tonna körüli eredményt hozza – de nem többet. 
Mindeközben a vízi és a csővezetékes szállítás sem 
tudta számottevően növelni részarányát a közleke-
dési alágazatok versenyében, az előbbi évente 10 mil-
lió tonna, az utóbbi 25 millió tonna körüli részesedést 
mondhat magáénak 2008 óta. A fenti számok tükré-
ben látható, hogy a közúti fuvarozás stabilan tartja ve-
zető helyét a szállítási módok között: háromszor annyi 
áru mozog közúton, mint vasúton, és ha a teljes áru-
szállítási palettát nézzük, akkor is mintegy kétszeres 
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az előnye az összes többi szállítási móddal szemben. 
A nemzetközi fuvarozási teljesítmények alakulását 
elemezve az elmúlt években láthatjuk, hogy az unió-
hoz 2004-ben csatlakozott országok fuvarozói – köz-
tük mi, magyarok – dinamikusan növelték részese-
désüket az EU fuvarpiacán, aminek a nyugati konku-
rencia nyilván nem örül. Persze indokolatlan lenne 
részükről a vészharang kongatása, már csak azért is, 
mert elég nagy a „torta”, igaz, abból a keletiek egyre 
nagyobb szeleteket hasítanak ki. A tendenciát előre- 
vetítve következtetésként azt mondhatjuk el, hogy 
a magyar fuvarozók teljesítménynövekedésével a 
jövőben is számolni kell.

A logisztikai központok és szolgáltatók

Jelenleg egy vállalati (helyi), 7 regionális és 12 inter-
modális logisztikai szolgáltató központ működik ha-
zánkban, remekül kihasználva az ország kedvező 
földrajzi adottságait, a TEN-T nemzetközi közúthá-
lózat nyújtotta előnyöket. A szektor nemzetgazda-
sági jelentőségét hűen tükrözik a következő számok: 
körülbelül 40 ezer, döntően kis- és középvállalkozás 
foglalkozik logisztikával, ideértve az árufuvarozást, 
szállítmányozást és a személyszállítást is. 260 ezer 
embernek – az összes alkalmazott 6,35 százaléka – 
adnak munkát ezek a vállalkozások, és 2012. évi ösz-
szes nettó árbevételük mintegy 3400 milliárd forintra 
tehető, amely a nemzetgazdaság összes nettó árbe-
vételének 4,8 százaléka.

A hazai logisztikai szolgáltatók sikertényezői

Bizalom, stratégia, szolgáltatás-portfólió, ágazatspe-
cifi kus informatika – négy sikertényező, amelyek alap-
jaiban határozhatják meg a magyar fuvarozó, szállít-
mányozó és logisztikai szolgáltatóvállalatok verseny-
képességét. Az 56 hazai fuvarozó, szállítmányozó és 
logisztikai szolgáltató körében végzett empirikus ku-
tatás azt vizsgálta, hogy a bizalom, a stratégia, a szol-
gáltatás-portfólió és az ágazatspecifi kus informatika 
mint sikertényezők mennyiben járulhatnak hozzá a 
hazai cégek versenyképességének javításához. 

A szolgáltatás-portfólióra fókuszálva és a pénzügyi 
eredményesség összefüggését három időpontban 
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 2004-ben nem le-
hetett szignifi káns kapcsolatot igazolni az árbevétel 
nagysága, illetve az adózás előtti eredmény és a szol-
gáltatás-portfólió „szélessége” között. A gazdasági 
világválság előtt, 2008-ban azt mutatták az adatok, 
hogy a szélesebb portfólióval rendelkező szolgálta-
tók jobb pénzügyi eredményt értek el, a válság után 
viszont megfordult ez a tendencia, jellemzően a spe-
cializációra nagyobb hangsúlyt helyező logisztikai 
cégek tudtak magasabb árbevételt és adózás előt-
ti eredményt produkálni. A jelenlegi piaci trendek 
ismét a komplexitás felé „sodorják” a szolgáltatóvál-
lalkozásokat.  Amennyiben a cégek komplex logiszti-
kai szolgáltatásokat nyújtanak, akkor rugalmasabban 
és gyorsabban tudnak reagálni a partnereik elvárá-
saira, ezzel pedig sokkal nagyobb eséllyel tarthatják 

meg, sőt még szélesíthetik is a vevőkörüket, ezáltal 
őrzik meg versenyképességüket.

Összefoglalás

A hazai logisztikai szolgáltatók körében végzett em-
pirikus kutatás fenti fókuszba helyezett eredményei 
általánosan is kiterjeszthetők, például a csomagolási 
és anyagmozgatási területen működő szolgáltatóvál-
lalatok által nyújtott szolgáltatás-portfóliók és vállalati 
pénzügyi eredmények közötti kapcsolatra is. Az el-
végzett vizsgálat következtetései felhívják a fi gyelmet 
a gyakorló vezető szakemberek számára: a változó 
gazdasági környezetben a változásra való rugalmas 
reagálás képességének a szerepe a jövőben még fon-
tosabbá válik, és jelentősen befolyásolhatja ez a szer-
vezeti kompetencia a szolgáltatói piac szereplőinek 
versenyképességét. 
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Summary

The consequences from the empirical research con-
ducted among domestic logistics providers pre-
sented above and yielding concrete results can 
be extended to a general level. For example they 
can describe the relationship between the service 
portfolios of the packaging and materials handling 
companies and the corporate fi nancial results. The 
conclusions of the study draw the attention of the 
professionals in the fi eld to the following: the ability 
to fl exibly respond to the challenges in the changing 
economic environment will become more important 
in the future and this organizational skill may signifi -
cantly aff ect the competitiveness of the players in the 
market of services.
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= Print, Packaging & Digital 

Az utóbbi évtizedekben tapasztalt technikai-tech-
nológiai fejlődés teljesen átrendezte a csomagoló-
ipar szereplőinek – ezen belül különösen a nyomdai 
technológiákat is alkalmazó gyártók – lehetőségeit, 
feladatait, helyét és szerepét a társadalomban. A szak-
mán belüli, továbbá a kivitelezők és a megrendelők 
közötti kommunikációt segítő fórumok is világszerte 
átalakulóban vannak. Amíg korábban a szakmai kiál-
lítások, szakvásárok szerepe volt a domináns, mára ez 
olyan irányban változott, hogy a kiállításokkal együtt 
széles körű érdeklődéssel kísért egyéb szakmai prog-
ramok jelentek meg, és már nem mint a kiállításokat 
színesítő kísérő rendezvények, hanem azokkal szoros 
egységben, egyfajta szimbiózisban.

Az elmúlt 2-3 évtizedben a magyar csomagolóipar 
és beszállítói, valamint megrendelői a Budatranspack 
és a Printexpo kiállításokon vettek részt, azonban 
ezen kiállítások utáni érdeklődés több ok miatt, de 
mind a kiállítói, mind a látogatottsági oldalról folya-
matosan csökkent. 

A CSAOSZ és a partner szakmai szervezetek is vizs-
gálták a csökkenő érdeklődés okait, és folyamatosan 
keresték a választ arra az ellentmondásra, hogy mind-
eközben a szakmán belül is hiányérzet volt valamilyen 
független szakmai fórum iránt.

Kell a face-to-face!

A szakmai szervezetek vezetői többször is elemezték 
a helyzetet és alaposan megvitatva a kérdést arra a 
következtetésre jutottak, hogy egy olyan nyílt szak-
mai fórumra mutatkozik igény, ahol a csomagolóipar, 
a nyomdaipar és a szakmailag, illetve üzletileg kap-
csolódó ágazatok szereplői költséghatékonyan, pár 

napba sűrítve találkozhatnak. Olyan vegyes profilú 
rendezvényre lenne szükség – Budapesten –, ahol 
párhuzamosan, egymást kiegészítő színvonalas szak-
mai programokra, így konferenciákra, workshopokra, 
nyilvános kerekasztal-beszélgetésekre, reprezentációs 
eseményekre (mint pl. a díjátadások, eredményhirde-
tések), továbbá vevő- és menedzsertalálkozókra kerül 
sor, ahol egyaránt adódik szakmai, kereskedelmi és in-
formális tárgyalási lehetőség is.

És mindezekkel párhuzamosan egy hagyományos-
nak tekinthető szakmai kiállítás kell, ahol mindenki 
megmutathatja magát.

Azt az erősödő globális trendet igyekeztek a hazai 
viszonyokra átültetni, hogy a szakmai kiállítások egy-
re inkább a szakmai szervezetek által szervezett nagy, 
több szakterületet átfogó programok részeként való-
sulnak meg. Ez a tendencia is, mint annyi más, az USA-
ból indult, de Európában is számtalan példát találunk. 

Fotó: Faludi Viktória, Magyar Grafika

A csomagoló- és a nyomdaipar koncentrált megjelenése a szakmai közönség előtt



31Csomagolási évkönyv

Mindezek mellett – és az internet ellenében is – 
éledeznek azok a regionális szakmai találkozók, ahol 
nem feltétlen a „legutolsó párizsi divat” a téma, ha-
nem a helyi adottságok és aktuális körülmények sze-
rinti lehetőségek feltárása. És természetesen a megol-
dások keresése. A megoldás pedig az üzleti kapcsola-
tok létrehozása, fenntartása, optimális esetben a fej-
lesztése, ami nem lehetséges személyes részvétel és 
face-to-face kapcsolatok nélkül.

Mindezeket ötvözve került első ízben megrende-
zésre az ágazataink szereplőinek érdekeit szolgáló 
„PPFest” össz-szakmai fesztivál 2013 novemberében, 
Budapesten, a Syma rendezvényközpontban és ezen 
belül mint legnagyobb attrakció, a „PPDexpo” szakki-
állítás (Print, Packaging & Digital).

A siker további záloga pedig az volt, hogy ennek a 
programnak a szervezése, előkészítése lebonyolítása 
a három szervezet  (PNYME, CSAOSZ, NYPSZ*) össze-
fogásával, közös erőfeszítésével jött létre.

Mit is nyújtott a 2013 novemberében első ízben 
megrendezett fesztivál? 

Mindenekelőtt naprakész, személyes tapasztalatokra 
épülő és nem a virtuális világ gyakran ellenőrizhetet-
len valóságtartalmú információit! Választ arra a kér-
désre, hogy a szupergyors információhoz jutás, azaz 
az internet korában, egyáltalán szükség van-e ezekre 
a tradicionális formákra, vagy ezen a téren is átveszi a 
hatalmat a „web”? 

A csattanós válasz az az, hogy a virtuális valóság 
nem valóság. A személyes kontaktusok szerepe nem 
csökken, inkább egyre nagyobb értéket képvisel! 

Mindezen előnyöket nagyon kedvező, a „szokásos” 
kiállítási tarifákhoz képest mesterségesen alacsonyan 
megszabott árak mellett, hogy ne pénzügyi akadályai 
legyenek a részvételnek, és senkinek ne okozhasson 
gondot az aktív jelenlét. Mindezt az tette lehetővé, 
hogy a megrendezést felvállaló nonprofit civilszerveze-
tek számára ez nem üzleti vállalkozás, hanem a szakma 
közös érdekében felvállalt szolgálat.

A Fesztivál és az Expo szervezőinek szándéka 
három tételben foglalható össze:

rület között az ötlettől az értékesítésig. 

Ezeken nem kell és nem is akarunk változtatni! 
A 2015-re meghirdetett PPFest és PPDexpo is azonos 
elvek szerint szerveződik.

Hatalmas energia kellett ahhoz, hogy a PPDexpo 
ne csak egy ötlet legyen, de utólag elmondható, sike-
rült. 79 kiállító, 1131 m2 nettó beépített kiállítói stand, 
amihez több mint 160 m2 egyéb beépített kiállítói te-
rület csatlakozott. Ez több, mint az elmúlt évek hazai 
szakkiállításainak a számai! Egy új, induló eseménytől 
nagyon szép eredmény. A kiállítói katalógust lapozva 
pedig a legnagyobb márkákkal találkozunk.

A fesztivál és a PPDexpo egyfajta kísérlet is volt. 
Kísérlet arra, hogy maradjon egy olyan fórum, ahol a 
„Print & Packaging” szakmák kötetlenül, kényszermo-
solyok nélkül is találkozhatnak. Mert valamit újraépí-
teni nemcsak nehezebb, de az elmúlóból az időtálló 
részeket kimenteni, bármennyire is jó lenne, mégsem 
mindig sikerül. Ezt szolgálták a fesztiválprogram ré-
szeként megtartott szakmai konferenciák – melyek 
természetesen önmagukban is megállták volna a 
helyüket – a korszerű csomagolásról, a termékdíjjal 
kapcsolatos aktualitásokról, a nyomatbiztonságról, 
menedzsmentkérdésekről, a szakmai képzés és után-
pótlás problémáiról, energiahatékonyságról stb. Ezek 
nagyrészt magyar nyelven zajló programok voltak, de 
mellettük voltak angol nyelvű nemzetközi konferen-
ciák is. 

A sajtópódium nyilvános fórumait, kerekasztal-be-
szélgetéseit folyamatosan nagy érdeklődés kísérte. 
Mindezek mellett a „bónusz” a hazai szakmai sajtó 
egyöntetűen pozitív hozzáállása és önzetlen támoga-
tása. 

2015. április 14–16. – PPDexpo és PPFest. 

Ismét itt az alkalom a bemutatkozásra, az üzletfejlesz-
tésre, a háttér-információk és a közvetlen, személyes 
benyomások megszerzésére, az üzleti és a szakmai 
– sőt szakmán túli – kapcsolatok építésére! 

Újdonságként a PPDexpo részkiállításaként első 
ízben rendezzük meg a FLEXPO tematikus szakkiállí-
tást a flexo-nyomtatási technológiákhoz kötődő al-
kalmazók részvételével, és társult kiállításként ismét 
megvalósul a Signexpo, a reklámdekorációs iparág 
képviselőinek.

Bővebben a www.ppfest.hu és a www.ppdexpo.hu 
honlapokon.

Pesti Sándor

PPDexpo

PPDexpo was organised first time in November 2013 by 
the Technical Association of the Paper and Printing Industry 
(PNYME) in cooperation with the Hungarian Association of 
Packaging and Materials Handling (CSAOSZ) and the Fede-
ration of Hungarian Printers and Paper Makers (NYPSZ). The 
date of the next PPDexpo is 14-16 April 2015 in Budapest at 
SYMA Eventcenter. 

*PNYME: Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
CSAOSZ: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
NYPSZ: Nyomda- és Papíripari Szövetség
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Termékdíjraktár – 2014. évi újdonság a környezetvédelmi 

termékdíj törvényben

Az új környezetvédelmi termékdíjtörvény 2011. júniusi 
elfogadása óta kilenc alkalommal változott, és csak 
2014-ben öt időpontban léptek hatályba új rendelke-
zései. Jelen összeállítás az idei változások közül csupán 
egy elemre, a termékdíjraktár intézményrendszerének 
bemutatására koncentrál. Előrebocsátva csak annyit: 
egy szakértő kedélyesen úgy jellemezte az új rend-
szert, hogy az engedélyesnek még a raktár egereinek 
számát is tudnia kell … 

A törvény fő teherviselői

A környezetvédelmi termékdíjtörvény tárgyi hatálya hat 
termékáramra terjed ki, ezek: az akkumulátor, a csoma-
golószer, az egyéb kőolajtermék, az elektromos, elekt-
ronikai berendezés, a gumiabroncs és a reklámhordozó 
papír. A termékdíj-statisztikákból az derül ki, hogy 2013-
ban a költségvetésbe 45 milliárd forint termékdíj folyt 
be (lényegesen kevesebb a tervezettnél), ezen belül a 
kötelezettek befi zetéseinek 60%-a a csomagolószerek, 
további kb. 20%-a pedig a reklámhordozó papírok után 
érkezett, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a terheket 
két szakterület, a csomagoló- és a nyomdaipar viselte és 
viseli jelenleg is. 

A jogszabályi változtatások rendszerezése

Az új jogszabály elfogadása óta elmúlt, most már több 
mint három év alatt végrehajtott módosítások az előre 
el nem tervezett módon átalakított új rendszer műkö-
dőképessé tételét, új intézmények bevezetését, vala-
mint a fogalmi, rendszerbeli pontosításokat és a hiba-
javítást szolgálták. Ezek a beavatkozások döntően a 

csomagolószereket érintették, mivel a hat termékáram 
közül ezek gyártása a legösszetettebb és a legnehezeb-
ben nyomon követhető. Habár az adminisztrációs ter-
hek a változtatások eredményeként nem csökkentek, 
sőt, a sok módosítás miatt a kötelezetteknél állandó át-
dolgozási kényszer lépett fel, a termékdíjas szabályozás 
mégis alkalmazhatóbbá vált.

A 2013-ban lényegesen kibővített átvállalási lehető-
ségek például már jobban (értsd: nem teljes körűen) 
igazodtak a csomagolószer-gyártás és -forgalmazás sa-
játosságaihoz. 

2014. július 1-jével pedig egy teljesen új intézmény-
rendszer, a törvény hatálya alá tartozó valamennyi ter-
mékáramra érvényes termékdíjraktárak létesítésének 
lehetősége került a törvénybe. 

Persze ha a csomagolás lenne a kötelezett, ezek túlnyo-
mó többségére nem lenne szükség…

A termékdíjraktár általános szabályai, fajtái

Ehelyütt nem célunk az, hogy a jogszabály szövegét 
bemásolva aprólékos ismertetést adjunk a létesítés 
követelményrendszeréről, csupán a legfontosabb és 
gyakorlati szempontból lényeges elemeket emeljük 
ki, így pl. a feddhetetlenségre, illetve a cégjogi ese-
tekre vonatkozó rész ismertetésétől eltekintünk.

A termékdíjraktár létesítését a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal az egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet 
kérelmére – 30 napos elbírálási eljárás keretében – en-
gedélyezi. Az adóhatóság által kiadott engedély tartal-
mazza a termékdíjraktár üzemeltetésének feltételeit, 
legfeljebb öt évre szól, ami újabb öt évre meghosszab-
bítható.

Az engedély iránti kérelemben először is a raktár jog-

Fotó: Messe Düsseldorf
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szerű használatát igazolni kell. Nem szükséges, hogy az 
saját tulajdonú legyen, lehet bérleti szerződéssel bizo-
nyított bérlemény is. 

Az engedély kiadásának további követelménye a rak-
táron belüli folyamatok, anyag- és áruáramlások meny-
nyiségi, naprakész, eseményszerű, számítógépes nyil-
vántartása, nyomon követhetősége.

Feltétel még termékdíjszakértő foglalkoztatása is, 
akár alkalmazottként, akár egyéb jogszerű szerződéses 
formában.

Termékdíj raktárban nem termékdíjköteles áru is tá-
rolható, illetve gyártható, feldolgozható, ha az elkülöní-
tés nyilvántartással igazolható. Ez azt is jelenti, hogy a 
különböző „jogállású” árukat így nem kell fi zikailag (pl. 
fallal elválasztva) teljesen különválasztani, de igazolható 
módon megkülönböztethető kell legyen a termékdíjkö-
teles és az egyéb áru.

Termékdíjraktárban kiskereskedelmi és bizományos 
értékesítés ugyanakkor – két, itt nem részletezendő ki-
vétellel – nem végezhető.

Az engedélyezett termékdíjraktár üzemeltetője (eseti 
vagy időszakra vonatkozó) nyilatkozat alapján termék-
díj előzetes megfi zetése nélkül szerezheti be a törvény 
hatálya alá tartozó anyagot, árut. 

Felmerül a kérdés, miben különbözik a termékdíjrak-
tár az átvállalási szerződések rendszerétől.

Fontos különbség, hogy termékdíjraktár üzemelte-
tője az engedélye birtokában nyilatkozat adásával egy 
időben, azonnal és bárkitől vásárolhat termékdíjmente-
sen. Ezzel szemben az átvállalási szerződéses rendszer-
ben csak azután lehet termékdíj előzetes felszámítása 
nélkül vásárolni, ha a kontraktust nemcsak megkötötték 
a felek, hanem azt az adóhatóság nyilvántartásba is vet-
te. A szerződés hatálybalépési időpontja a nyilvántar-

tásba vétel ideje vagy a szerződésben kikötött egyéb 
(praktikusan későbbi) időpont (itt is érvényes a legfel-
jebb 30 napos hatósági átfutási határidő). Így a rendszer 
váratlan helyzetek (pl. kényszerű beszállítóváltás) keze-
lésére nem is alkalmas. Az átvállalási szerződések egy 
további komoly veszélye, ha az átvállaló „elfelejti” beje-
lenteni a szerződést, és arra fény derül, akkor az eredeti 
– jóhiszemű és ártatlan – kötelezettnek kell helytállnia.

A jogszabály a termékdíjraktárak két fajtáját külön-
bözteti meg, az iparit és a kereskedelmit. Lényeges kü-
lönbséget már az elnevezésük is kifejezi, míg az ipari 
termékdíjraktárban gyártás, feldolgozás végezhető, a 
kereskedelmi raktárban az értékesítéshez kapcsolódó 
műveletek folytathatók csupán. Az engedélyezett mű-
veleteket a törvény végrehajtási kormányrendeletének 
melléklete részletezi.

Az ipari termékdíjraktár sajátos szabályai

Az üzemeltetőnek vállalnia kell, hogy a termékdíjraktár 
engedélyének kiadását követő évtől független könyv-
vizsgáló által auditált mérleget készít.

Az ipari termékdíjraktárban más tulajdonát képező 
termékdíjköteles áru előállítása, feldolgozása stb. is vé-
gezhető, de ehhez a felek írásbeli megállapodása szük-
séges. A termékdíjraktárból termékdíjköteles termék 
ideiglenesen, egy részfeladat vagy továbbfeldolgozás 
elvégzésére – pl. egy alvállalkozó által elvégzendő mű-
velet érdekében kiadható. A bérelhető újrahasználható 
csomagolószer a bérlő részére ugyancsak kiadható. Az 
ideiglenes kiadás lehetőségét azonban az engedélyez-
tetés során kérni kell, és a kitárolás ideje alatt a raktáren-
gedélyes kötelezettsége fennmarad.

Számlazáradék

Vhr.
7.§ (2) bek. 

c) pont
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vagy 

időszaki

Nyilatkozat
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Számlazáradék

Vhr.
7.§ (2) bek. 
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Termékdíj raktár

NAV

 Ipari termékdíjraktár működési vázlata (betárolás külföldről és belföldről nyilatkozattal)
Az ábra közlésének lehetőségét köszönjük Debreczeni Lászlónak
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A kereskedelmi termékdíjraktár sajátos szabályai

A termékdíjköteles áruk kereskedelmi termékdíjraktár-
ban való kezelése lehetséges, így többek között: cso-
magolás, kicsomagolás, a csomagolás megváltoztatása, 
lefejtés, szállítótartályokba történő egyszerű áthelyezés, 
jelzések, pecsétek, címkék, árcédulák vagy más hasonló 
megkülönböztető jelek rögzítése, eltávolítása és meg-
változtatása.

A kereskedelmi termékdíjraktárban más tulajdonát 
képező termékdíjköteles áru is tárolható, de ehhez a fe-
lek írásbeli megállapodása ugyancsak szükséges.

Adatszolgáltatási gyakoriság, leltárkészítés

A termékdíjraktárba a tárgyhónap alatt be- és kitárolt 
termékdíjköteles termékekről, a raktárkészletről a tárgy-
hónapot követő hónap 15. napjáig az adóhatóságnak 
adatot kell szolgáltatni. Ez tehát az általánosan érvényes 
negyedéves gyakoriság helyett havi adatszolgáltatási 
kötelezettséget jelent. 

A termékdíjraktár létesítésekor a nyitó-, illetve meg-
szüntetéskor a zárókészletet leltárral kell megállapítani. 
Ugyancsak leltár készítése szükséges az év végi záró-, 
valamint a következő év nyitókészletének rögzítésére is. 
Eltérés esetén a többletet be kell tárolni, a hiányt pedig 
saját célú felhasználásként kell elszámolni.

A termékdíjraktár üzemeltetőjének értékesített ter-
mékdíjköteles termék számláján a nyilatkozattételre 
vonatkozó megfelelő számlazáradékot kell feltüntetni, 
amelynek szövege 2014 szeptembere folyamán várha-
tóan megváltozik.

Mit hoz a jövő?

A termékdíjraktár létesítése 2014. július 1. óta lehet-
séges, így még nem állnak rendelkezésre adatok az 
új intézményrendszer bevezetése iránti kötelezetti 
érdeklődésről, és már csak a szigorú szabályozási kö-
vetelmények miatt is az elkövetkező hónapok fogják 
visszaigazolni – pozitív vagy negatív irányban – a jog-
alkotók szándékának piaci fogadtatását. Nem zárható 
ki ugyanakkor annak lehetősége sem, hogy a köte-
lezetteket a termékdíjtörvényben meglévő más in-
tézmények (átvállalás, visszaigénylés) lehetőségeinek 
szűkítésével ösztönzik a termékdíjraktárak létesítésére.

Nagy Miklós

Számlazáradék

Vhr.
7.§ (5) bek.

Számlazáradék

Vhr.
7.§ (2) bek.

Termékdíj raktár

NAV

Nyilatkozat
eseti
vagy 

időszaki

Product Fee Stock-house is a new element of the 
Hungarian environmental legislation

From 1st of July 2014 the Environmental Product Fee Act 
amended again. Amongst more novelties and modifica-
tions the most important amendment is the introduction 
of the new system called “Industrial or Commercial Pro-
duct Fee Stock-house”. The concerning Act and Govern-
mental decree regulate the requirements how must this 
new system operate. The article from practical aspect 
highlights the essence of the system, helps the unders-
tanding it.

Ipari termékdíjraktár működési vázlata (betárolás külföldről és belföldről visszaigényléssel)
Az ábra közlésének lehetőségét köszönjük Debreczeni Lászlónak
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A csomagolóipar folyamatosan szembesül az újabb 
és újabb kihívásokkal: állandóan változó, szigorodó 
előírások a csomagolásokon található információkra, 
a felhasználható anyagokra, festékekre, s mindemel-
lett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a csomagolás 
marketingértékére. A jól megtervezett, jó minőségben 
gyártott csomagolás eladja a terméket. Tanulmányok 
igazolják, hogy az új vásárlói döntések 70%-a az áru-
házi polc előtt, másodpercek alatt születik meg, a cso-
magolás keltette benyomás alapján.

Ötlettől a megvalósításig – a szűk keresztmetszet

Egy új termék piacra vitele vagy egy régi termék új 
köntösben való megjelenítése manapság mindenna-
pos a kisebb gyártó cégeknél, de a nagy márkatulaj-
donosoknál is. A vevőkért folytatott versenyben az 
időfaktor is egyre jelentősebb szerepet játszik, hiszen 
évente akár több kampány is elindulhat egy-egy ter-
mékcsoportra pl. az adott évszakhoz vagy egy-egy 
ajándékozási szezonhoz (karácsony, húsvét, Valentin- 
nap stb.) igazítva. A csomagolószer-gyártók nagy tel-
jesítményű gépsoraikon rendkívül hatékonyan tudják 
kezelni akár a nagy mennyiségű vagy épp a digitális 
technikát igénylő, személyre szabott termékek előál-
lítását is – a szűk keresztmetszet a gyártás előkészíté-
sére tolódott át.

A csomagolószer-gyártás előkészítése a kreatív öt-
letek, álmok szintjén indul, majd át kell esnie rengeteg 
próbán, ahol fi gyelembe kell venni a funkcionalitást, a 
gyárthatóságot, az adott területre vonatkozó, csoma-
golásokkal szemben támasztott előírásokat, követel-
ményeket és nem utolsósorban a vásárlót megfogó 
képességet, a marketing- illetve reklámértéket. 

Ebben a folyamatban számos szereplő vesz részt, 
a kreatív grafi kai és a strukturális tervezők, a márka-
tulajdonost képviselő marketinges, a beszerző – aki 
a legfontosabb, hiszen ő a MEGRENDELŐ! –, a gyártó 
kereskedője, a gyártást előkészítő operátorok, a 
gyártásmenedzsment, amely az előkészítésen túl-
menően a gyártás és logisztika programozásával és 
összehangolásával is foglalkozik. Az egyes résztve-
vők feladatköre pontosan körülhatárolható, végső 
soron mindnyájan ugyanazzal az anyaggal dolgoz-
nak, csak különböző szinteken és időpontokban. 
A résztvevők kapcsolatrendszere összetett és több-
szörösen visszacsatolt, hiszen kölcsönösen jóvá kell 
hagyniuk a többiek munkáját, a kreatív tervezőnek 
pl. a gyárthatósági szempontok miatti módosításo-
kat, a színeket, a gyártásmenedzsmentnek a meg-
valósíthatóságot, a beszerzőnek, megrendelőnek az 
ezekhez tartozó árakat, átfutási időket stb. 

Ezeknek a jóváhagyási folyamatoknak a követése, 
a hozzátartozó adminisztratív igények kielégítése, a 
termékek gyártási paramétereinek visszakereshető-
sége, életciklusuk követése mind időrabló, és abszo-
lút precizitást igényel a résztvevők oldaláról. Hihetet-
len mennyiségű verzió képződik a javítások miatt, a 
termékmutációk létrehozásakor, a gyártási folyamat 
különböző lépcsőfokai közötti fi le-transzfer révén, s 
ez önmagában is megsokszorozza a hibák lehetősé-
gét. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy egy márkás 
termék esetén ugyanazt a színvilágot, nyomatképet 
szeretnénk viszontlátni pl. az italosdobozon, a zsu-
gorfólián, a hullámpapírlemez dobozon, de a kata-
lógusban vagy reklámújságban és az óriásplakáton 
is. A nagy, multinacionális márkák esetében ez eddig 
is természetes volt, de mivel ma már minden márka-
tulajdonos felismerte, hogy identitásának és termé-

Kommunikáció a csomagolóipar megrendelői és gyártói között

Fotó: Messe Düsseldorf



37Csomagolási évkönyv

keinek reprezentánsa a csomagolás, az igény egyre 
szélesebb körben merül fel.

A döntési kompetenciák

A gyakorlati probléma az, hogy a termékfejlesztési 
folyamat teljes résztvevői körét mindig friss, de csak 
az adott személy számára lényeges információval 
lássuk el. Ehhez alapvetően két dolog szükséges:
− az anyagok hozzáférhetőségét központosítani 

kell egy minden résztvevő számára egyszerűen 
elérhető adatbázisban, ahol a hozzáférést nagyon 
pontosan defi niált jogosultsági struktúra hatá-
rozza meg, az anyagok verziói pedig naplózottak, 
lekövethetők,

− modellezni kell azt a folyamatot, amikor egy-egy 
változtatást követően tovább kell adni az anyagot 
egy másik résztvevőnek további feldolgozásra, fe-
lülvizsgálatra vagy jóváhagyásra – mindezt a meg-
felelő menedzsmentszint értesítése mellett.

Természetesen ezeknek az alapfunkcióknak az 
egyszerű kiegészítésével lehetőség nyílik a termék-
fejlesztés folyamatának, határidőinek programozá-
sára, a megrendelő számára az előkészítési, gyártási 
folyamat átláthatóságának biztosítására, a termék 
életciklusának követésére egyaránt.

Hogyan alkalmazhatjuk ezt az elvet, 
milyen megoldásokat találunk?

A megoldás első lépcsője minden esetben az, hogy 
a folyamat valamennyi résztvevője (megrendelő, 
kreatív stúdió, nyomdai előkészítő, nyomda, logisz-

tika stb.) pontosan defi niálja a rá vonatkozó eljáráso-
kat; az adott munka elkészítésének fázisait, a mun-
kafázisok kiinduló adatait, dokumentumait és az 
ezekből létrehozandó kimenetet, a részhatáridőket, 
a felelős személyeket a hozzájuk tartozó, személyre 
szabott jogkörökkel egyetemben, a szükséges ellen-
őrzési pontokat és betartandó szabványokat stb. 
A gyártóknak ebben a megrendelő elvárásaihoz, 
bevezetett rendszeréhez igazodni kell! A nagy már-
katulajdonosok munkafolyamatai többnyire rendkí-
vül jól defi niáltak, míg az egyéb elvárások, mint pl. 
az ellenőrzések/javítások/jóváhagyások felgyorsítá-
sa, a folyamat átláthatóságának növelése inkább a 
vágyak kategóriájába tartozik. A csomagolóanyag 
gyártási fázisának résztvevőinél hasonló pontosság-
gal kell meghatározni a munkafolyamatokat és en-
nek megfelelően megteremteni az online együttmű-
ködés lehetőségét.

Ha tudjuk már, hogy mit is szeretnénk, akkor kell 
(és csak akkor!) körülnézni az ennek megvalósítását 
lehetővé tevő eszköz, szoftvermegoldás irányába. 
A legteljesebb körű, komplex megoldást jelenleg 
az Esko csomagolásmenedzsment rendszere nyújt-
ja, melynek részei az egymással integrálható Web-
Center (egy webbázisú platform a gyártás-előké-
szítés, jóváhagyás, projektéletciklus és -eszköztár 
menedzselésére) és az Automation Engine (auto-
matizált munkafolyamat tervező/vezérlő rend-
szer). Ez a rendszer természetesen integrálható az 
adott cég vállalatirányítási rendszerével (MIS), így 
a terméktervezés és -gyártás minden résztvevője, 
végrehajtója, felelőse vagy adminisztrátora egyide-
jűleg, egyetlen rendszerből kapja a folyamatosan 
frissített információkat.

ArtiosCAD

Illustrator + 
DeskPack

Automation 
Engine

ArtiosCAD

Az ESKO csomagolási menedzsmentrendszere
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Csomagolási menedzsmentrendszer

A rendszer egyszerű webböngésző alkalmazásokon 
keresztül férhető hozzá, mégpedig rendkívül fejlett 
jogosultságkezelési eljárásai miatt oly módon, hogy 
mindenki csak a számára fontos információkat és 
adatokat látja, és ezekkel is csak a neki engedélye-
zett műveleteket hajthatja végre. Amint egy munka-
fázis lezárásra kerül, a következő fázis automatiku-
san elindul, vagy amennyiben emberi beavatkozást 
igényelne, a megfelelő személy értesítést (és persze 
végrehajtási határidőt is!) kap. Emellett lehetőség 
van az online együttműködésre pl. a jóváhagyá-
sok területén webböngészőben futó megjelenítő, 
megjegyzéskészítő eszközök, verziókövetés és ver-
zió-összehasonlítási lehetőségek vagy akár a gyár-
tásspecifi kus megjelenítési funkciók használatával. 
Külön megjelenítő eszköz létezik a nem olvasható 
elemek, mint pl. a Braille-írás, a vonal- és a QR-kód 
visszaolvasására.

Önmagában a jóváhagyási folyamatok hatéko-
nyabbá tétele kb. felére csökkenti a termék biz-
tonságos piacra vitelének idejét, ami a mai változó 
világban szinte megfi zethetetlen érték a megren-
delő számára! Mindemellett egy ilyen rendszer az 
együttműködés támogatásán túlmenően segíti a 
termék mutációinak automatizált előállítását, a ver-
ziók archiválása révén egyszerűvé teszi az esetleges 
hiba- és felelőskeresést, az adminisztratív informá-
ciók egyszeri rögzítésével kizárja a fi gyelmetlenség-
ből elkövetett hibákat, folyamatos átláthatóságot, 
határidő-követési lehetőséget biztosít, ezekkel csök-
kenti, lényegében lenullázza a selejt és a hibás gyár-
tás kockázatát.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a bemuta-
tott vagy egy ehhez hasonló szoftvermegoldás min-
dent tud, mindent megold helyettünk – tán még 
a gondolatainkat is kitalálja. Sajnos ez nem igaz. 
MINDEN ilyen jellegű szoftver csupán egy keret és 
egy eszköztár ahhoz, hogy relatív egyszerűen, kézre 
álló módon, biztonságosan kezelje és automatizálja 
az ÁLTALUNK DEFINIÁLT folyamatokat és eljárásokat. 
Ez néha sok idő, sok energia, hisz minden megren-
delő egy kicsit más, mindenki egy kicsit másképp 
dolgozik. Az a lehetőség, hogy bármely megrendelő 
részére testreszabott munkafolyamatot lehet kialakí-
tani, egyben azt is jelenti, hogy a saját standardjain-
kat minden (meghatározóan nagy) megrendelő ese-
tében hozzá KELL illesztenünk az elvárt igényekhez 
– ez pedig vagy egy saját rendszeradminisztrátor 
alkalmazását feltételezi, vagy esetenként súlyos pén-
zeket kell kifi zetni a külső fejlesztőknek. Figyelembe 
véve azonban az elérhető hatékonyságot és nyeresé-
get, ez nemcsak megéri, de lassan a piacon maradás 
kötelező feltételévé válik.

Ratkovics Péter

Communication between consumer and supplier 
of packaging

The packaging design, the approval and the manufacturing 
are a very complex process, in this chain there are a lot of 
decision makers and different competence levels. The ESKO 
offers an effective method to speed up this process, howe-
ver the software is not wonderworking, it is only a useful 
tool if we define exactly the all steps of design, control and 
production. 

Fotó: Messe Düsseldorf
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A valós hőmérsékleti és páratartalom-igénybevételek 

felmérésének jelentősége az áruszállítás során

Jelen közlemény célja az, hogy a kontinensek közötti
áruszállítás során a csomagolásokat érő igénybe-
vételek, ezen belül is a klímakörülmények hatásait 
bemutassa. Ezek az igénybevételek főként a hőmér-
séklet és annak változása, a relatív légnedvesség-tar-
talom (RH) és annak változása, illetőleg ezek egyes 
kombinációi. 

A legtöbb esetben keveset tudunk a nagy távol-
ságra, különböző éghajlati öveken átívelő tengeri 
szállítások során a termék és annak környezetében 
fellépő klímaviszonyokról. Pedig ennek szerepe egy-
re inkább felértékelődik, hiszen a szállítási relációk 
olykor évtizedekig fennállnak egyes gazdasági tranz-
akciók során. Mindez pedig felveti annak szüksé-
gességét, hogy adott szállítási viszonylatban alapos 
ismereteink legyenek a klimatikus igénybevételek 
közelítőleg pontos nagyságáról, hogy az árukárok el-
kerülhetők legyenek. 

Jelen cikkben azt mutatjuk be, hogy egy konti-
nensek közötti, éghajlati öveken átívelő, több szállí-
tási mód mellett felmért klímakörülmények adatait 
hogyan tudjunk felhasználni laboratóriumi vizsgálati 
célokra. 

A vizsgálat egy hazánkban működő vállalat és 
egy tengeren túli gyáregység közötti, már évek óta 
fennálló szállítási relációját elemzi. Bemutatjuk, hogy 
a felmért útvonal adataiból és a mért eredmények 
elemzéséből hogyan tudunk egy olyan rövidített, 
költséghatékony vizsgálati eljárást kialakítani, amely 
a vállalat számára a szabványnál jelentősen ponto-
sabb igénybevételek modellezését teszi lehetővé 
már a termékcsomagolási rendszer tervezési fázisá-
ban.

A mérési környezet és beállítások

A vizsgálat során egy elektronikai termék szállítási 
csomagolásában került elhelyezésére a LANSMONT 
SAVER 3X90-es típusú adatrögzítő eszköz. A szállítási 
körülményeket egy magyarországi telephellyel mű-
ködő multinacionális vállalat gyáregységétől kezdve 
vizsgáltuk az alábbi szállítási útvonalon, dél-afrikai 
célállomással: 
– magyarországi raktározás (7 nap)
–  Magyarország és Németország között közúti szállí-

tás, majd kétszeri átrakodás és tárolás (3 nap)
–  bremerhaveni tengeri külső tárolás konténerben 

(14 nap)
– tengeri szállítás (34 nap)
– dél-afrikai kikötői külső tárolás (14 nap)
– dél-afrikai közúti szállítás és raktározás (10 nap)

A vizsgálat során a mérőeszközt az egyutas rako-
dólaphoz rögzítettük úgy, hogy az az elektronikai 
berendezés valós csomagolásán keresztül, a termék 
tényleges helyére került. A mérést 2014. április 17-e 
és július 7-e között (összesen 82 nap) végeztük, és 
ezalatt – a GPS-koordinátákkal együtt – a terméket 
ért hatásokat mértük és rögzítettük. Az egységrako-
mány komplett, termékkel töltött szállítási egység 
volt. Az adatrögzítőnek a rakomány alsó sorában 
való elhelyezésének az is volt a célja, hogy a légned-
vesség-tartalomra rendkívül érzékeny hullámpapír-
lemez dobozos csomagolás stabilitási problémáit 
felderíthessük, ha a rakomány emiatt sérülne.

A mérőeszköz elhelyezése az 1. (a-b-c) ábrákon 
láthatók.
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Az adatrögzítő az alábbiak szerint volt paraméte-
rezve:
– felvétel időtartama: 1,024 msec
– mintavételi frekvencia: 1000Hz
– felvételek gyakorisága: 10 perc

Az adatrögzítőt úgy állítottuk be, hogy rögzítse a 
terméket ért hatásokat a szállítás teljes ideje, így az 
ideiglenes tárolások és raktározások alatt is. A konté-
ner – amelyben az egységrakományokat elhelyezték 
– a tengeri szállítás során a hajó külső és elülső fedél-
zetére került. 

Adatok és eredmények

A szállítás alatt rögzített hőmérséklet és relatív lég-
nedvességértékeket a 2. ábrán mutatjuk be. 

2. ábra A mért hőmérséklet és páratartalom-értékek

A felmért adatokból következtethetünk arra, hogy 
egy laboratóriumi vizsgálat során melyek azok a klí-
mapárok, amelyek szerint a mintacsomagolást vizs-
gálni kell. 

A kritikus és veszélyes hőmérséklet/relatív légned-
vesség kombinációkat a tengerparti kikötők külső 
tárolási ideje alatt figyeltük meg. Ezeken az állomá-
sokon jellemző leginkább a termék környezetében 
a hőmérséklet ingadozása. A pára kicsapódása is itt 
valószínűsíthető leginkább. Az adatokból leszűrhető 
az is, hogy a tengeri szállítás során (főként a több ég-
hajlati zónán való áthaladás) lassú hőmérséklet- és 
RH-kiegyenlítődés tapasztalható a termék közvetlen 
környezetében. Látható, hogy a gyűjtőcsomagolá-
son belül mért értékek között még ebben a tarto-
mányban sem volt 90% RH-t meghaladó értékünk. 
Ez alapján feltételezhető, hogy valódi harmatpont 
alatti hőmérséklet a páravédő fóliába csomagolt 
termék közvetlen környezetében tartósan nem volt. 
Ugyanakkor vélhetően a konténer terében eseten-
ként felléphetett páralecsapódás, mivel a rakomány 
szállítás utáni vizsgálata során nedvesedést, illető-
leg deformációt tapasztaltunk a hullámpapírlemez 
csomagolások felületén, ezek azonban nem voltak 
olyan mértékűek, amelyek a csomagolás áruvédelmi 
képességét (az egységrakomány stabilitását) veszé-
lyeztették volna.

A mért értékek szabványos értékekhez 
való viszonyítása

A teljes út átlaghőmérséklete az elhelyezett műszer 
környezetében 17,88 °C, míg az RH 64% volt. 

A szabványos kondicionálások esetén az ASTM és 
ISO szerinti legközelebbi érték a 20 °C ± 2 °C hőmér-
sékleti és 65% ± 5% RH-érték, az ISTA szerint pedig 
23 °C hőmérséklet és 50% ±  2% RH. 

1. a ábra

1. b ábra

1. c ábra
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A szabványok a kondicionálás időtartamaként 48, 
illetve 72 órát határoznak meg. Bár az ISTA-irányelv 
tartalmazza azt a kitételt, hogy a vizsgálati kondi-
cionálást abban az esetben, ha ismerjük a valós ér-
tékeket, akkor aszerint kell elvégezni. Ugyanakkor 
erre az esetre nem adja meg az időtartamot. A kon-
dicionálás változtatását is csak akkor írják elő, ha a 
szállítás közben, éghajlati öv váltása során feltételez-
hető a hőmérséklet és páratartalom változása is. Ez 
esetben -18 °C /..., 5 °C/85%, 20 °C/90%, 40 °C/90%, 
60 °C/15% értékeket adnak meg, viszont nem közlik 
a hőmérséklet változásának sebességét a két kondi-
cionálás között. 

A laboratóriumi vizsgálati program kialakítása

A klímapárok laboratóriumi időtartamának megálla-
pításához a következő feltételeket használtuk:
–  a hőmérséklet-változás időtartama elegendően 

hosszú legyen ahhoz, hogy a teljes rakomány kon-
dicionálása végbemenjen,

–  konstansnak vehető szakaszokat 48 órát meghala-
dóan ne tervezzünk a vizsgálati programba,

–  a veszélyes (esetlegesen harmatpontot elérő) 
gyors klímaváltozás többször szerepeljen a prog-
ramban, hogy annak hatását a laboratóriumban 
vizsgálni tudjuk,

–  figyelemmel legyünk az éghajlati övek historikus 
adataira, annak határait megtartsuk,

–  a vizsgálati program teljes időtartama ne haladja 
meg a valós időtartam tizedét (biztosítva a gyorsí-
tott program gazdasági hatékonyságait),

–  a szabványos értékek korrelálását vizsgáljuk meg, 
hogy vajon alkalmazható-e a szabványos klímapár 
a teszteléshez.

A vizsgálatok alapján az alábbi gyorsított 8 na-
pos klímavizsgálat alakítható és javasolható a teljes 
szállítási relációban európai tavasz-nyár, illetve déli 
félteke szerinti ősz-tél viszonylatban a termékcsoma-
golási rendszer megfelelőségének tökéletes vizsgá-
latához, az adott szállítási relációban.

1. szegmens 20 °C/50% RH 36 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 5 °C/60 perc

2. szegmens 15 °C/60% RH 36 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 5 °C/60 perc

3. szegmens 25 °C/60% RH 36 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 5 °C/60 perc

4. szegmens 15 °C/60% RH 48 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 5 °C/60 perc

5. szegmens 25 °C/60% RH 12 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 1 °C/perc

6. szegmens 15 °C/50% RH 12 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 1 °C/perc

7. szegmens 20 °C/80% RH 6 órán keresztül 
változás a következő szegmense: 1 °C/perc

8. szegmens 10 °C/50% RH 6 órán keresztül

Konklúzió

Az elvégzett mérések alapján megállapítottuk, hogy 
a valós értékek jelentősen különbözhetnek az általá-
ban ismert szabványos értékektől, illetőleg a földraj-
zilag ismert historikus környezeti adatoktól, a szten-
derd klímapárokra való tervezés nem lehet mérvadó 
egy adott szállítási relációban, a kontinensek közöt-
ti, több közlekedési ágazatot igénybe vevő szállítás 
során. 

A hosszú ideig fennálló és gyakran alkalmazott 
szállítási viszonylatok esetén az út során felmerülő 
igénybevételek pontos felmérése a termék és cso-
magolás tervezői számára reálisabb információkat 
nyújt. Egy konkrét felmérés által a termékcsomago-
lási rendszer (újra)tervezése és vizsgálata a valósnál 
rövidebb idő alatt is lehetséges, és ezáltal gazdasá-
gosabban végrehajtható. 

A bemutatott felmérés alapján a laboratóriumi 
vizsgálatokhoz konkrét útvonalra egyedi klímavizs-
gálati program kidolgozása javasolt.

Hivatkozások

ASTM D4169-09 – Standard Practice for Performan-
ce Testing of Shipping Containers and Systems, 
2009

ASTM D4338-01 – Standard Practice for Conditio-
ning Containers, Packages, or Packaging Compo-
nents for Testing, 2006

ISO 2233:2000 – Packaging – Complete, filled trans-
port packages and unit loads – Conditioning for 
testing, 2000

ISTA 1-5 Series: Non-Simulation Integrity, Partial, 
General, Enhanced, Focused Performance Tests, 
2011

Dr. Böröcz Péter és Dr. Mojzes Ákos
a Széchenyi István Egyetem adjunktusai

Importance of the survey of realistic temperature 
and relative humidity data during the transport
 
The authors – lecturers of Packaging Laboratory of Szeche-
nyi Istvan University – carried out a transport packaging 
experiment. They examined the temperature and the 
relative humidity within the packaging with the help of 
LANSMONT SAVER 3X90 testing equipment between Hun-
gary and South-Africa. The  time of transport took 82 days. 
The survey of the mechanical and climatic stress during 
the transport gives more exact information for the product 
and packaging designers. By this information the re-design 
of product/packaging requires shorter time period and 
therefore cost effective method.
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Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok 

vizsgálata

Fotó: Messe Düsseldorf

Az ember történelme hajnalán a környezetében 
található növényekkel, később állatokkal táplálkozott. 
Az ősi időkben az összegyűjtött növényt, az elejtett 
állatot az ember legfeljebb a keze ügyében található 
bőrökbe bugyolálva vagy saroglyára kötve vitte haza 
törzséhez, családjához, hogy az otthon maradottak-
kal együtt elfogyaszthassák. Akkoriban a csomagolás 
szükségessége és lehetősége gyakorlatilag ismeret-
len volt. Ilyenformán a gyűjtögető, vadászó életmód 
során a táplálékkal szinte kizárólag az étel céljára szánt 
növényben és/vagy állat testében található anyagok 
jutottak be az ősidők emberének szervezetébe. 

A modern világban az emberek élelmiszer-ellátá-
sát többnyire nagyüzemek, sok esetben az országok 
határain átnyúló, nemzetközi mammutvállalatok vég-
zik. A nagy tömegben megtermelt élelmiszert nagy- 
és kiskereskedelmi forgalmazás céljára csomagolni 
kell. 

A csomagolás védi az élelmiszert a környezet 
káros hatásaitól. A helyesen csomagolt élelmiszerek 
az élelmiszer típusától, a gyártási és a csomagolási 
technológiától függően egyre hosszabb fogyasztha-
tósági, illetve minőségmegőrzési idővel rendelkez-
nek. Ez különösen fontos a nagyvárosok élelmiszer-el-
látása szempontjából, de számottevő kereskedelmi 
előnnyel is jár. A csomagolás hordozza az élelmiszerek 
kötelező jelölési adatait, a marketing célú üzenete-
ket, lehetővé teszi az eladásra szánt mennyiség kellő 
pontosságú adagolását. A csomagolószer nemcsak az 
élelmiszert védi a környezet kedvezőtlen befolyásától, 
hanem fordítva, a környezetet is óvja az élelmiszerek 
szennyező hatásától. Ennél fogva az élelmiszer/csoma-
golószer/környezet egy összetett rendszert alkot. 

Élelmiszerek és a csomagolóanyagok 
kölcsönhatása

Napjainkban a világon az élelmiszerekkel rendelte-
tésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok (a nemzet-
közi szakirodalomban: „Food Contact Material = 
FCM”) száma eléri a négyezret, amelyek között a leg-
gyakrabban élelmiszerek csomagolóanyagai for-
dulnak elő. Az élelmiszerek és csomagolóanyagaik 
folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. Az 
élelmiszerek biztonságát így nemcsak az élelmiszer 
és alapanyagainak fi zikai, kémiai, mikrobiológiai, 
molekuláris biológiai minősége befolyásolja, hanem 
csomagolt termékek esetén a csomagolóanyagok 
minősége is. Az élelmiszerek csomagolására használt 
anyagok és az élelmiszerek között anyagátadási folya-
matok zajlanak, amelyeknek során a csomagolóanyag 
komponensei az élelmiszerbe, az élelmiszer bizonyos 
összetevői pedig a csomagolóanyagba diff undálnak. 
Ezt a jelenséget nevezi a szakirodalom migrációnak. 
A Svájcban dolgozó KONRAD GROB (Zürich Kanton, Ható-
sági Élelmiszer Ellenőrzés) becslése szerint az ember 
élelmiszereibe 1 μg/kg koncentráció alatti tartomány-
ban több mint 50 ezer vegyület kerülhet bele, de a 
100 μg/kg feletti tartományban jelen lévő migránsok 
száma sem elhanyagolható.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező 
anyagokból való kioldódás révén az élelmiszereinkbe 
kerülő vegyületek hátrányos hatást gyakorolhatnak a 
fogyasztók egészségére, ezért fontos, hogy az élelmi-
szerek csomagolóanyagait az arra alkalmas laboratóri-
umokban rendszeresen vizsgálják. Az egyes országok 
szakhatóságainak és tudományos intézményeinek az 
élelmiszereket fogyasztó ember biztonságának szava-
tolása az egyik legfontosabb feladata. Az élelmiszer-
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biztonság fenntartása – beleértve a csomagolószerek 
folyamatos ellenőrzését is – Magyarország EU-csatla-
kozását követően közösségi kötelezettségünkké is vált, 
amelynek átfogó vázát a 178/2002/EK (2002. január 
28.) közösségi keretrendelet képezi, amihez még két 
fontos joganyag kapcsolódik: a 1935/04/EK (2004. ok-
tóber 27.) és a 10/2011/EK (2011. január 14.) rendelet.

A vizsgálatok célja, módjai

A műanyag termékek előállítása során nagyszámú 
alapanyagot, segédanyagot, stabilizátort, antioxi-
dánst, csúszást elősegítő anyagot, lágyítót és színezé-
ket használnak. A műanyagokat is tartalmazó csoma-
golóanyagokból ennél fogva számos nemkívánt ve-
gyület kerülhet át az élelmiszerekbe, amelyek között 
szép számmal akadnak az ember egészségét bizonyí-
tottan veszélyeztetők. 

A csomagolóanyagokból az élelmiszerekbe diff un-
dáló vegyületek kimutatása, mennyiségi meghatá-
rozása és epidemiológiai (járványügyi) vizsgálata je-
lentős kihívást jelent az élelmiszerlánc-biztonsággal 
foglalkozó szakemberek és intézmények számára. 
A csomagolóanyagok migránsai az élelmiszerek egyik 
legfontosabb szennyezői közé sorolhatóak. A közfel-
fogásban azonban nem mindig tekintik e vegyüle-
teket illegális szennyezőknek, annak ellenére, hogy 
veszélyük abban áll, hogy alacsony dózisban ugyan, 
de tartósan szennyezik élelmiszereinket. Például a 
karcinogén hatású formaldehid migrációja a polieti-
lén-tereftalát (PET) anyagú palackokból, illetve a me-
laminból készült étkészletekből. A műanyag edények 
és eszközök rendkívül széles körű elterjedése miatt a 
toxikus expozíció (mérgezési kitettség) sok embert 
érint.  Hasonló a helyzet az USA-ban és Európában 
legálisan használt endokrin diszruptor (hormonrend-
szert károsító) vegyületekkel, a nonilfenollal, a bisz-
fenol-A-val, a triklozánnal és egyéb ftalát típusú lágyí-
tószerekkel is. A világon az élelmiszerekkel érintkező 
anyagok száma eléri a négyezret, amelyek számos 
olyan polimerizációs mellékterméket, szennyeződést, 
bomlásterméket tartalmazhatnak, amelyeket nem 
szándékosan kevernek az élelmiszerláncba. 

A WESSLING Hungary Kft. laboratóriuma akkredi-
tált vizsgálati körülmények mellett az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkező anyagokból több mint 
negyvenféle szerves molekulát és harminc fémet ké-
pes rutinszerűen meghatározni. Ezek között antioxi-
dánsok, fotostabilizátorok, primer aromás aminok, 
a biszfenol-A, különböző ftalátok és egyéb más, ese-
tenként kifejezetten toxikus vegyületek szerepelnek. 
A laboratóriumban háromféle alapvető módszer sze-
rinti – érzékszervi, globális kioldódási és specifi kus kiol-
dódási – vizsgálatokat végeznek. 

Az érzékszervi vizsgálatok célja általában az, hogy a 
kérdéses csomagolószer milyen ízbeli, szagbeli, illetve 
színbeli elváltozást képes az élelmiszereken előidézni. 

A globális kioldódási vizsgálatok feladata az, hogy 
a mintát megszabott ideig egy meghatározott ösz-
szetételű modelloldatba merítve kimutassa, az élelmi-

szerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyag 1 dm2-
éből hány milligramm vegyület képes az élelmiszerbe 
diff undálni. A kísérleteket az Európa Tanács által ki-
adott rendeletben előírt élelmiszer-utánzó anyagok-
kal (főképpen modelloldatokkal) végezzük. Az ilyen 
vizsgálatok eredményeit mg/dm2 egységben adjuk 
meg a vonatkozó EU-rendelet előírásai szerint. 

A specifi kus kioldódási vizsgálatok célja az, hogy a 
csomagolószerből az élelmiszert utánzó modellol-
datba diff undáló migránsok kémiai minőségét is 
megállapítsuk. E célból atom-, ion- és molekula-spek-
troszkópiai, valamint különböző, nagy felbontású el-
választástechnikai eszközöket használunk (ICP-OES, 
ICP-MS, HPLC-MS-MS, GC-MS). Az eredményeiket 
mg/kg mértékegységben adjuk meg. A kioldódási 
vizsgálatokat az alábbi ábra szemlélteti vázlatosan. 

Italospalackok kupakjaiból származó migránsok meghatározá-
sának vázlata modelloldatba való, határozott idejű merítéssel 
(extrakció). A rajzon a sötétvörös korongok jelképezik a kupa-
kok anyagából kioldódó szerves és szervetlen komponenseket 
(migránsokat), amelyeket különböző technikával lehet meghatá-
rozni.

Végezetül egy fontos és hétköznapi dologra sze-
retném felhívni az Olvasó fi gyelmét: a kioldódás 
(migráció) sebessége a diff úzió révén markánsan 
függ a hőmérséklettől. Ezért különösen ellenjavallt a 
nyári vakáció alatt a napon felforrósodott műanyag 
palackokban tárolt italokat (gyümölcsleveket, üdítő-
ket, ásványvizeket stb.) meginni még akkor is, ha azok 
időközben kihűltek, mert a napon hagyott műanyag 
palackokból számottevő komponens oldódhat ki.

Dr. Szigeti Tamás János
WESSLING Hungary Kft.

Testing of Food Contact Material

At the beginning of the history there was no packaging, 
the people used skin to pack seeds, hunted animals etc. 
Recently food is produced by specialized manufacturers 
and sold by trade companies. This chain already requires 
packaging therefore the food safety is an essencial requi-
rement. Wessling Hungary Kft. has an accredited testing 
laboratory to control the food contact materials, the mig-
rations of substances.
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Általános szakmajogi követelmények az FCM szektor 

gyártói részére

Fotó: Messe Düsseldorf

A szabályozás központosítása 

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező anyagokat az 
Európai Unió több mint 30 éve szabályozza. A 2000-es 
évek elején ezen a téren is megindult egy erőteljes, a 
szabályozást központosító irányzat, így született meg 
először 2004-ben az 1935-ös, majd 2006-ban a 2023-
as rendelet, miközben ezzel párhuzamosan a korábbi 
irányelvek fokozatosan alakultak és alakulnak át ren-
deletekké. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unióban 
egységes alapokra került e szektor szabályozása, és a 
technológiai fejlődéshez történő gyors igazítást a ren-
deletekkel való meghatározottság jobban és gyorsab-
ban tudja szolgálni. Ebből a gyakorlatból az következik, 
hogy nem kell várni az irányelvek nemzeti jogrendbe 
történő átültetésére, sokkal hamarabb hatályos lehet 
egy változtatás az EU teljes területére nézve. 

„Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK ren-
delete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezés-
be kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/
EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezésé-
ről” bevezető bekezdései pontosan végigvezetik az új 
szabályozási rendszer előnyeit, és egyértelművé teszik, 
hogy minden új anyagot az uniós központi szerveze-
tekben kell engedélyeztetni, szorosan együttműködve 
az Uniós Élelmiszerbiztonsági Hatósággal. 

A rendelet a jelölések és az információk egységes 
tartalmát is szabályozza az alkalmazók segítése, továb-
bá a helyes használat érdekében. Mind az engedélyez-
tetési szabályok nemzeti eltérése, mind az információ- 
közlés követelményeinek esetleges nemzeti tartalmi 
különbsége akadályozná az élelmiszerekkel érintkező 
anyagok szabad kereskedelmét.

1935/04/EK rendelet fontosabb jelöléssel 
kapcsolatos rendelkezései

A rendelet 15. cikke rendelkezik a jelölésekről. Fontos 
kiemelni, hogy csak azokra az anyagokra vagy tárgyak-
ra vonatkozik, amelyek még nem kerültek érintkezésbe 
élelmiszerekkel. Számos forrás tanulmányozása alap-
ján a következő értelmezését tételezem fel a „még nem 
kerültek érintkezésbe”kifejezésnek:
−  egyrészt olyan új csomagolóanyag vagy nem tel-

jesen új, de alapanyagában módosított alkotó-
elemekből álló csomagolóanyag, amely még nem 
került forgalomba;

−  másrészt egy adott ellenőrzés keretében a forgalma-
zásból vett minta élelmiszer-vizsgálatán túl el lehet
végezni az adott árucikk csomagolóanyagának 
kontrollját is, amelyre külön tesztelési elvek vonat-
koznak mint élelmiszerrel már kapcsolatba került 
anyag és tárgy.

A forgalomba kerülés értelmezése is fontos, vagyis 
amennyiben forgalomba kerül egy adott anyag vagy 
tárgy a rendelet hatálybalépését követően (akár kis-
kereskedelmi vagy más értékesítési formában), már 
szükséges lesz a jelöléseket alkalmazni és ismertetni a 
vásárlóval:
−  az élelmiszerrel történő érintkezésre való alkalmas-

ságot (szöveggel vagy szimbólummal),
−  ha van, akkor a használathoz tartozó különleges 

utasításokat,
−  a gyártó, a feldolgozó vagy az értékesítő nevét, 

címét,
− a nyomon követést biztosító azonosítót
−  és az aktív anyagok és tárgyak esetében fontos és 

előírt információkat.
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Miért tartom fontosnak ezt az értelmezési megfonto-
lást? 

A vizsgálatok szempontjából egyértelmű, de a jelö-
lések és a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásának 
értelmezéséhez rendkívül fontos lehet: kell-e olyan 
tárgyakhoz, anyagokhoz megfelelőségi nyilatkozatot 
csatolni, amelyek hosszú ideje már forgalomban van-
nak, és változatlan alapanyagokból és technológiával 
készülnek? Ezt az értelmezést segíti még a 15. cikk (2) 
bekezdése, amely egyértelművé teszi, hogy egy olyan 
tárgy, amely még nem került érintkezésbe élelmiszer-
rel (pl. egy pohár), de kétséget kizáróan élelmiszerrel 
érintkezésre készült – nem kell jelölni. 

A kiskereskedelmi forgalomban kötelező a vásárlók 
számára könnyen érthető nyelv használata. A jelölé-
sek feltüntethetők az anyag vagy tárgy csomagolásán, 
vagy ahhoz kapcsolt címkén is, vagy közelben elhe-
lyezett vásárlói tájékoztatón. Ez alól kivétel a gyártóra 
vonatkozó információ, mert azt, ha bármilyen módon 
lehet közvetlenül az anyagon vagy a tárgyon vagy ah-
hoz kapcsoltan elhelyezni, akkor azt ott kell megtenni.

Nem kiskereskedelmi értékesítési folyamatban a kísé-
rő dokumentumban is fel lehet tüntetni az elvárt infor-
mációkat.

1935/04/EK rendelet megfelelőségi nyilatkozatra 
vonatkozó előírásai

Fontos látni, hogy a rendelet 16. cikke szerint csak az 
I. mellékletben felsorolt 17 külön intézkedések hatálya 
alá tartozó anyag- és tárgycsoportra kell megfelelősé-
gi nyilatkozatot készíteni, a majdani külön intézkedé-
sek szabályai alapján. 

A külön intézkedésekben kötelező a megfelelőségi 
nyilatkozatról rendelkezni, de amíg ilyen külön intéz-
kedés nem születik, addig nincs egy bizonyos anyag- 
és tárgycsoportra kötelezően alkalmazandó megfele-
lőségi nyilatkozat kiállítása előírva.

A rendelet 16. cikke alapján a nyilatkozat minimális 
tartalma az, hogy az adott anyag vagy tárgy megfelel 
a rá vonatkozó és alkalmazandó szabályoknak. Jelenleg 
a következő területeken vannak külön intézkedések: 
műanyagok, kerámiák, egyes epoxiszármazékok, aktív és 
intelligens anyagok, regenerált cellulózfilmek. Mindegyik 
területen van szabályozás a nyilatkozatról, de ezek je-
lentősen eltérőek lehetnek akár csak abból a szempont-
ból is, hogy a forgalmazás mely szakaszában kötelező 
kiadni, és mely esetben nem. A tartalom szempontjából 
is alapvető követelménybeli különbségek lehetnek.

2023/2006/EK rendelet a helyes 
gyártási gyakorlatról

Rendkívül fontos tudni, hogy minden élelmiszerrel 
érintkező anyagot vagy tárgyat gyártó számára köte-
lező e rendelet alkalmazása. A Bizottság 2023/2006/EK 
rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintke-
zésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyes 
gyártási gyakorlatról (angol rövidítése: GMP) valameny-
nyi ágazatra, továbbá az anyagok és tárgyak gyártásá-
nak, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi 

szintjére alkalmazandó, egészen a kiindulási anyagok 
előállításáig, azok kivételével. 

A rendelet bevezető részében kapunk arra választ, 
hogy mely esetekben várják el a gyártás hatékony mi-
nőségirányítását: „(5) E szabályokat olyan anyagokra és 
tárgyakra kell alkalmazni, amelyek rendeltetése, hogy 
élelmiszerrel érintkezésbe kerüljenek, vagy már érintke-
zésbe kerültek élelmiszerrel, és ezt a célt szolgálják, vagy 
amelyekről ésszerűen elvárható, hogy szokásos vagy elő-
relátható felhasználási körülményeik között érintkezésbe 
kerülnek élelmiszerrel, vagy alkotóelemeiket az élelmi-
szereknek átadják.” 

Ugyanezen bevezető egyértelművé teszi azonban 
azt is, hogy az alkalmazás legyen a vállalkozás méreté-
nek megfelelően alkalmazva.

A rendelet mellékletében a legfontosabb nyomda-
festékek és újrafeldolgozott műanyagok esetére külön 
további szabályozásokat tartalmaz, amelyek „szükség 
szerint alkalmazandók a vonatkozó konkrétan felso-
rolt eljárásokra”.

A rendeletben a következőket értelmezik:
1) minőségbiztosítás és annak kihangsúlyozott területei:

–  beszerzés szabályozottsága előre megállapított 
előírások alapján, 

–  előre megállapított utasítások és eljárások a műve-
letek végzésére.

2) minőség-ellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell:
–  GMP végrehajtásának és megvalósításának fel-

ügyeleti rendszerét, 
–  meg kell határozni az esetleges eltérés kijavításá-

ra vonatkozó eljárásokat.
3) dokumentáció:

– megfelelő, 
– nyomtatott vagy elektronikus, 
–  a kész anyag vagy tárgy megfelelősége és bizton-

ságossága szempontjából releváns:
–  gyártási formulák és a feldolgozás vonatkozásá-

ban és 
–  különböző gyártási műveletekre vonatkozó fel-

jegyzések, valamint
–  a minőség-ellenőrzési rendszer eredményei tekin-

tetében.
A cikkben szerettem volna felhívni a figyelmet arra, 

hogy mind a megfelelőségi nyilatkozatok, mind a helyes 
gyártási gyakorlat irányítási rendszerben történő meg-
valósítása jelentős eltéréseket mutathat, akár a gyár-
tott termékkörre vonatkozó eltérő szabályozások, akár 
az adott gyártó méretei, képességei és egyéb adottsá-
gai miatt.

Dr. Martin Andrea
WESSLING Hungary Kft.

General legal requirements for the producers 
of FCM sector

The author deals with the most important requirements of 
two EC regulations (1935/2004/EC and 2035/2006/EC). The 
article informs the FCM producers about the instructions 
of compliance declaration, the labelling requirements and 
the Good Manufacturing Practice. 
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A gyártók legnagyobb dilemmája: vajon a tartalom vagy 
a csomagolás adja-e el a terméket? A csomagolás akkor 
hat, ha dekoratív és lényegre törő. Na de mi van akkor, 
ha a külcsín a fogyasztónak már nem elég? Ha a tudatos 
vásárló nem a termék új ruháját szeretné megvásárolni, 
hanem meg akar győződni arról, hogy a tartalom is épp-
oly értékes? És ha ezt a trendet már jogszabályok is előír-
ják? A gondok ekkor szoktak kezdődni…

Ha a gyártó az előírások szerinti betűméretben és 
meghatározott nyelveken feltünteti az összetevőket, 
kalóriákat, származási helyet a termékén, sokszor az 
annál is fontosabb kiegészítő információknak már 
egy hangyányi hely sem marad a csomagoláson, 
nem is beszélve arról, hogy a dizájnerek kiborulnak, 
ha az ömlesztett, alig olvasható szöveg még több 
helyet vesz el a gondosan kialakított arculati ele-
mektől.

A teljes körű termékadatok megosztása a vásár-
lókkal a vásárlást megelőzően immár nemcsak egy 
lehetőség, hanem a 2014 decemberében hatályba 
lépő 1169/2011/EU rendelet következtében kötelező 
előírás minden gyártónak, márkatulajdonosnak és az 
élelmiszer-ellátási láncban érintett szereplőnek, így 
például a webshopoknak is.

Mi lehet a megoldás?

A SafeBrand Magyarországon egyedülálló szolgál-
tatása és mobil alkalmazása egyszerre oldja meg a 
gyártók dilemmáját, tesz eleget a hamarosan életbe 
lépő uniós szigorításnak és biztosít tájékozott és elé-
gedett vásárlókat a márkáknak. 

1169/2011 – az új mágikus szám

2011. november 25-én jelent meg az Európai Parla-
ment és Tanács 1169/2011/EU rendelete a fogyasz-
tók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, 
amely az eddigi adatoknál jóval szélesebb körre ter-
jed ki. Az előírt kötelezettségek legnagyobb részét 
már 2014 decemberéig teljesíteniük kell az élelmi-
szerláncban érintett vállalkozásoknak.

A rendelet igazi újdonsága nemcsak az, hogy mi-
lyen típusú adatokat kell egy-egy élelmiszerről a fo-
gyasztóval közölni, hanem az, hogy mindezt a távér-
tékesítés során is elérhetővé kell tenni a számára. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az otthonában, a szá-
mítógépe előtt vásárlási döntést hozó fogyasztónak 
a rendelés elküldése előtt ugyanannyi információval 
kell rendelkeznie, mint annak, aki egy üzletben, a 
terméket kezében fogva vagy fi zikai valójában meg-
tekintve hozza meg ugyanezt az elhatározást.

Hogyan segít ebben a SafeBrand?

A SafeBrand szolgáltatásrendszer két alapvető esz-
közből épül fel: az adat portálból és a marketing-
portálból.

A SafeBrand adatfeltöltő portálon keresztül bár-
mely, a gyártó vagy márkatulajdonos által feltöltött 
hiteles termékadat azonnal elérhetővé válik egy mo-
bilra optimalizált termékadatlapon, logikus és 
könnyen áttekinthető csoportosításban (pl.: össze-
tevők, allergének, tápértékek, védjegyek stb.). Mind-
ezek az adattárba feltöltött hiteles információk web-
shoppartnerek felé is könnyen, gyorsan és hiba-
mentesen megoszthatóvá válnak.

A dizájn vagy az info a nyerő a csomagoláson?
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A webáruházak új mumusa: 1169/2011/EU

Az online webshopok virágkorát éljük, amelyek 
nagymértékben átalakították a kereskedelmi bevé-
telek súlypontjait. Ám míg a tudatlan fogyasztónak 
eddig jó esetben meg kellett elégednie egy jobb 
minőségű képpel az áru nevével és nettó tartal-
mával, addig a jövőben egy uniós szigorításnak kö-
szönhetően az élelmiszer-ipari termékek esetében 
ez már korántsem lesz elegendő! 

Az élelmiszer-forgalmazással vagy azzal is foglal-
kozó webáruházak üzemeltetőinek fel kell készül-
niük arra, hogy a jelenleg igen szűkösnek minősít-
hető információkészletüket jelentősen bővíteniük 
kell. Nagymértékben tömörítve és egyszerűsítve a 
kötelezően megadandó adatok listáját, az alábbia-
kat kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani:

• Élelmiszer neve
• Összetevők felsorolása
• Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokból vagy 

termékekből származó összetevő vagy segédanyag
• Bizonyos összetevők vagy összetevőcsoportok 

mennyisége
• Élelmiszer nettó mennyisége
• Különleges tárolási/felhasználási feltételek
• Élelmiszer-vállalkozás neve vagy cégneve és címe
• Származási ország vagy az eredet helye
• Felhasználási útmutató, amelynek hiányában az 

élelmiszer nem használható fel megfelelően
• Az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú 

italok esetében a tényleges alkoholtartalom 
térfogatszázalékban

• Tápértékjelölés táblázatos formában*

*Ennek feltüntetése csak 2016-tól válik kötelezővé, ameny-
nyiben már korábban megteszik, akkor a szabályozásban 
előírt, táblázatos formátumot kell használni.

A SafeBrand-szolgáltatás célja, hogy a gyártók, 
márkatulajdonosok számára egy olyan biztonsá-
gos adattár használatát tegye lehetővé, ahonnan 
a feltöltött széles körű termékadatok mind a web-
shoppartnerek, mind az egyre nagyobb információ-
igényű fogyasztók irányába megoszthatóvá váljék.

A SafeBrand adatfeltöltő portál segítségével 
tehát a gyártók, márkatulajdonosok több célt is 
elérhetnek egyszerre: megfelelnek a szigorodó uniós 
élelmiszer-ipari előírásoknak, és hiteles, részletes tájé-
koztatást biztosítanak – akár a fi zikai bolti, akár az on-
line vásárláshoz – a fogyasztóiknak, növelve ezzel a 
vásárlási kedvet és a lojalitást.

A SafeBrand másik alapeleme, a marketingportál 
az aktuális marketingüzenetek, akciók vagy bannerek 
feltöltésére ad lehetőséget, amelyek akár napi szinten 
is változtathatók, ha egy aktuális marketing-kampány 
ezt kívánja meg. Ezen a portálon a márkatulajdono-
sok, gyártók azonnal generálhatnak olyan kétdimen-
ziós QR-kódokat is, amelyek az okostelefonokra tele-
píthető ingyenes kódolvasók segítségével eljuttatják 
a fogyasztót a már említett termékadatlapra.  

Az okostelefonnal rendelkező fogyasztónak emel-
lett más lehetősége is van arra, hogy elérje a gyártók, 
márkatulajdonosok által így biztosított széles körű 
információkat és marketingüzeneteket, mégpedig a 
SafeBrand ingyenesen letölthető mobilappliká-
ció segítségével (iOS és Android mobil eszközökre). 
A termékek csomagolásán található hagyományos 
ún. EAN-13 vonalkódot leolvasva az alkalmazás meg-
jeleníti a termékhez készült, mobil eszközökre opti-
malizált adatlapot.

A SafeBrandnek köszönhetően a csomagolás mé-
rete többé nem szab határt annak, hogy a gyártók 
jól olvasható felhasználási javaslatokat, recepteket, 
kapcsolódó termékeket ajánljanak magyar nyelven 
a fogyasztóik fi gyelmébe, bemutassák a termékhez 
kötődő aktuális promóciós fi lmet, vagy éppen ked-
vezményes kuponokkal kedveskedjenek a vásárlók-
nak. 

Az Ön márkája még nem csatlakozott a 
SafeBrandhez?? Itt az idő, hogy megtegye!

Kérdése volna? Szeretne többet megtudni a szol-
gáltatásról? Várjuk workshopjainkra!

Kíváncsi a már csatlakozott márkák véleményére? 
Nézze meg honlapunk főoldalán, hogyan nyilatkoz-
nak a márkatulajdonosok és a gyártók a SafeBrand- 
szolgáltatásban rejlő lehetőségekről! 

www.safebrand.hu 
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STI Petőfi Nyomda Kft. – kihívások, sikerek

Fábián Endrét, az STI Petőfi 
Nyomda Kft. ügyvezető igaz-
gatóját interjúnkban arról 
kérdeztük, hogy milyen je-
lentős változások történtek a 
kecskeméti nyomdában az 
elmúlt másfél évben, illetve, 
hogy milyen aktuális kihívá-

sokkal kell szembenézniük, milyen sikereket könyveltek el ez 
idő alatt?

– A jó hírünk az, hogy alapvető nagy változások nem 
történtek. Az STI Petőfi Nyomda stratégiai eleme 
volt az elmúlt évtizedekben és ma is, hogy mindig 
alkalmazkodjunk a környezetünk által támasztott 
elvárásokhoz. Számunkra az elvárásokat elsősorban 
a vevők adják meg, így az ő igényeikhez kell alkal-
mazkodnunk. A hármas követelmény változatlan, 
és ma már nincs sorrend: minőség, szerviz, költsé-
gek. Minőségbiztosítási rendszerünket folyamatosan 
fejlesztjük, ami látszik a statisztikai számokban is, 
kevesebb reklamáció, kevesebb belső probléma. 
Célunk változatlanul, hogy a hibát házon belül reali-
záljuk – és természetesen javítsuk. Cél a zéró 
defekt, bár ez a csomagolószer-gyártó ágazatban 
nehezen érhető el, de törekedni kell rá. Ezt segíti a 
jól felkészült és minőségben elkötelezett munkatár-
sakon túl ma már jó néhány online technikai ellen-
őrző rendszer, amelyek körét bővíteni tervezzük. 
Szervizszintünket jól szofisztikált informatikai rend-
szer támogatja. Célunk a pontos, időben való szállí-
tás, a 100%-os teljesítési szinttől már csak pár tized 
választ el bennünket. A vevőigényeknek megfelelő 
SCM rendszereket fejlesztettünk ki, és ma már a ter-

melésünk jelentősebb része valamilyen tailor-made 
VMI rendszerben működik. 
Költségcsökkentés, anyagfelhasználás-oldalról nagyon 
megtakarítani már nem tudunk, nagyjából kihasz-
náltuk a lehetőségeket, persze mindig találunk vala-
mi porszemet a rendszerben. Jelentősebb megta-
karításokat tudunk elérni a hatékonyság fejlesztése 
révén és ott is a kieső idő és beállítási idők csök-
kentése révén. Kiemelten figyelünk oda a környe-
zetvédelemre is. Nemcsak a tevékenységünk révén, 
ahol megvalósítottunk minden elvárást, ami ezen a 
területen elérhető, hanem jelentős lépést tettünk a 
migrációmentes gyártás megvalósítása érdekében, 
amely elsősorban az élelmiszer-ipari csomagoló-
anyagoknál elvárás. Bevezettük a teljes folyamatban 
a migrációmentes, illetve alacsony migrációjú alap-
anyagok és segédanyagok használatát – nyilatkozta 
az ügyvezető.

A termelés területén milyen új beruházásokat terveznek?

– Elsődleges szempontunk a rendelkezésre álló 
kapacitások maximális kihasználása, természetesen 
figyelembe véve, hogy a fluktuáló vevőigényeket is 
ki tudjuk elégíteni.  Itt is a változó vevőigényekhez al-
kalmazkodunk. Ebben az évben egy teljes gyártósor-
ral bővítettük a termelőkapacitásunkat, így jelenleg 
kapacitásbővítésre nincs sürgős igényünk. A követ-
kező években célunk a meglévő régebbi berendezé-
sek korszerűbbre, nagyobb termelékenységűre, jobb 
automatizáltságúra és nem utolsósorban magasabb 
minőségképességűre való cserélése – fejezte be 
FÁBIÁN ENDRE.
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Kolozsvári Györgyöt, az STI Petőfi 
Nyomda Kft. kereskedelmi igazga-
tóját megkértük, hogy értékelje az 
elmúlt időszak kereskedelmi folyama-
tait. Érdeklődtünk arról, hogy milyen 
trendeket lát érvényesülni a karton-
doboz alapú csomagolószerek, illetve 
tapadócímkék piacán, hogy a kecske-

méti nyomdának vannak-e „legkeresettebb” megoldásai.

– Alapvetően egy állandóan változó piacon dolgo-
zunk. Folyamatossá vált a termékek egyre gyorsabb 
ütemű cseréje és diverzifikációja. Ezzel párhuzamo-
san már szinte minden partnerünknél jellemző a 
portfólió színes kavalkádja, ami magával hozza az 
alacsony példányszámok és a gyakori gyártások igé-
nyét. Azt gondolom, hogy erre mi hagyományosan 
jól reagálunk. Továbbra is kiemelkedő a szervizszin-
tünk, melyet partnereink nagyra becsülnek, hiszen 
olyan fejlett vállalatirányítási rendszerrel dolgozunk, 
mellyel gond nélkül kezelünk hatalmas portfóliókat. 
Előrejelzések, alapanyag-rendelések, optimalizálások 
és még sorolhatnám, milyen szempontok komplex 
kezelését tudjuk magas szinten megoldani, ami ma 
már azt gondolom, hogy mind a gazdaságosság, 
mind a határidők szempontjából kimagasló fontos-
ságú. Nehéz konkrét trendet megfogalmazni, talán 
azért is, mert az STI Petőfi Nyomda minden iparág-
ban jelen van, így lehetnek eltérések. Ezzel szemben 
úgy látom, hogy ismét emelkedik a minőség iránti 
igény, talán a gazdasági helyzet velejárója – nem is 
talán, inkább biztosan –, hogy az erősödő igények, 
ismét a magasabb minőséggel nyomtatott és na-
gyobb hozzáadott értékű termékek piaca növekedik. 
Ez szinte minden területre igaz, ezen belül dobozra 
és címkére is. Vannak olyan megkereséseink, ame-
lyeknél már szinte nekünk kell a kedves partnert 

a „földre visszahúzni”, amikor az ötlete már-már a 
megvalósíthatóság határait súrolja. Mégis, mi ennek 
a trendnek örülünk, ezt az irányt erősítjük, és ebben 
hiszünk. Ugyanis minden szektor akkor tud fejlődni, 
ha olyan kihívásokkal találkozik, amelyekkel meg kell 
küzdeni, és elég már azokból az időkből, amikor arra 
kellett fókuszálni, hogy miből, mennyit tudunk még 
engedni. Az előbbi eszmefuttatást folytatva, vannak 
legkeresettebb megoldásaink. Azt látom, hogy a ma-
gasabb hozzáadott érték – UV és fólia – egyértelmű-
en tarol. Ezen kapacitásaink szintén állandóan kötöt-
tek. Mindemellett vannak olyan felületi megoldások 
és anyagok is, melyeket ismét erőteljesebben keres-
nek, mint említettem, a minőségigényesség, illetve a 
kiemelkedő megjelenés miatt. Ha a partnerünk egy 
jobb termékkel szeretne a piacon megjelenni, akkor 
annak útja egy jobb csomagolási megoldáson ke-
resztül vezet. Ezt a feladatot kell nekünk megoldani, 
és mivel az STI Group a „Márkák partnere”, elhihetik, 
hogy rengeteg az ilyen feladatunk, amit mi szívesen 
végzünk.

STI Petőfi  Nyomda Kft. – expectations, successes

Managing Director Mr. Endre Fábián talked about the cus-
tomer’s requirements – quality, service and costs. The qua-
lity control system is developed continuously and the aim 
is the “0 defect”. The service is supported with well sophis-
ticated information system and the production is based on 
tailor-made VMI methods. 
According to the opinion of Sales Director Mr. György 
Kolozsvári, they are working on a permanently changing 
market. His opinion is the demand of the value added pro-
ducts intensifi es.
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A XXI. századnak megfelelő modern berendezések

A BCS Autobox cég HIPAK KINETIC nevű új gépeinek 
piaci bevezetése óta már több mint négy év telt el. Ez 
a vállalat teljes működésének csak egy rövid időszaka, 
hiszen már több mint harminc éve jelen van a piacon. 
2012-ben átvettük az ANDREW & SUTER céget, amely a 
hajtogató-ragasztó gépek jól ismert gyártója, olya-
noké, mint a kis és a közepes sorozatokhoz ajánlott 
MULTINOVA vagy a SUPER NOVA a nagy sorozatok-
hoz. Ennek eredményeként jelentősen nőtt a karton-, 
papírlemez- és hullámpapírlemezdoboz-gyártóknak 
szóló kínálatunk. 

Mérnökeink csapata nem lustálkodott. Ügyfeleink-
kel való együttműködésnek köszönhetően fokozato-
san új modulokat adtunk át, amelyek már a HIPAK-nak 
a termelési kapacitását is növelték. Sok észrevétel és 
elképzelés került megvalósításra. Szakembereink öt 
egymással együttműködő modult dolgoztak ki és 
valósítottak meg. Mindegyik más-más munkafolyamat 
végrehajtásáért felelős, és bármely időpontban össze-
kapcsolhatók a HIPAK KINETIC-kel. Ennek a megoldás-
nak köszönhetően, ha a vevő megvásárol egy normál 
gépet, egy idő után különféle FEFCO doboz előállítá-
sára alkalmas többfunkciós géppé alakíthatja azt.  

 Az elsőnek létrehozott modult HICUT névre keresz-
teltük. Ez a modul felelős a táblák, ívek hosszanti és 
keresztirányú vágásáért, a hulladékok levágásáért, az 
ablakok és a kéz számára szükséges lyukak kivágásá-
ért. A HICUT HIPAK KINETIC-hez kapcsolása után nem 
kell készítenünk  kimetszőformát egy adott típusú 
doboz gyártásához. Elég megadni a gépnek, hogy mi-
lyen méretű formátumon dolgozunk, és a HICUT mo-
dul hosszanti és keresztirányban levágja a hulladékot. 

Nemrégen kezdtük alkalmazni a MULTIOUT meg-
oldást, amely lehetővé teszi több doboz egyidejű 
készítését. Ezzel az újítással lehetőséget kaptunk 
egyes dobozok kétezer darab per órás sebességgel 

történő előállítására. Feltételezve, hogy a beállítások 
megváltoztatása nem vesz igénybe egy percnél több 
időt, az eredmény egyszerűen szenzációs! 

Mivel a kis sorozatok előállításakor egyre gyakrab-
ban kérdeztek rá vevőink az egy- vagy többszínű felira-
tok készítésére, létrehoztunk egy nyomtatómodult.

A HIFLEX-et ugyanúgy, mint a HICUT-ot, hozzá lehet 
kapcsolni a HIPAK KINETIC-hez, és egy vagy két színnel 
nyomtathatunk. Kínálatunkban többféle méretű nyom-
tatóegység szerepel. Ezzel lehetőséget biztosítunk a 
vevőinknek, hogy a szükségleteikhez alakítsák a gépe-
ket.

A következő modulokat a teljes automatizálás iránti 
igényre válaszolva hoztuk létre. Az AUTOFEED modul 
felelős az ívek átadására az önállóan emelkedő késes 
asztalról, az AUTOSTACK szekció pedig azok automati-
kus ívátvételére és a gép mögötti rakodólapokra gyűj-
téséért.

Ha minden modult összekapcsolunk, az alábbi op-
ciókkal rendelkező gépet kapunk: 
–   automatikus beállítás, módosítás, 
–     az ívek automatikus be- és kiadagolása, rakodólapra 

gyűjtése,
–   az ívek hosszanti és keresztirányú levágása,
–     a hulladékok levágása és a kéz számára szükséges 

lyukak kivágása,
–   a beállítások 2 percen belüli módosítása,
–   kétszínű fl exonyomtatás,
–   több mint száz FEFCO doboztípus,
–   a gép teljes ellenőrzése a vezérlőpultról. 

Határozottan állítjuk, hogy ez egy XXI. századnak 
megfelelő modern berendezés.

Ha további részletes információkra van szükségük, 
vagy szeretnének részt venni az általunk szervezett be-
mutatókon, kérjük, vegyék fel velünk a kapcsolatot.

BCS Autobox
Tel: +0048 795 111 975

e-mail: ap@bcscorrugated.eu, www.autobox.co.uk  
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East & Central Europe: +48 795 111 975 Email: ap@bcscorrugated.eu
Western Europe & Rest of the World: Tel +44-1525 379359 Email sales@bcscorrugated.com

Doboztípus 0201
Mennyiség 950
Doboztípus 0300
Mennyiség 250
Doboztípus 0401
Mennyiség 500
Doboztípus 933
Mennyiség 800
Doboztípus 0204

B O X  M A K E R S   P R I N T E R S   G L U E R S

www.bcscorrugated.com 

HA A HATÉKONYSÁGRA GONDOL,
GONDOLJON A BCS RE

JELLEMZŐ BEÁLLÍTÁSI IDŐ

Jellemző beállítási idő

Nincs megmunkálás

Teljesen automatikus beállítás az érintő-
képernyőn keresztül

Teljes körű megoldás a 0201-es doboztól
a hajtogatható dobozon át a raklap-
dobozokig

Max. lapméret: 2600 mm x 5000 mm

Több mint 100-féle doboztípus

Szabványos lap adott hosszra és 
szélességre vágása

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül,

vagy menjen fel a honlapunkra,  és keresse meg

az Önhöz közeli regionális képviselőnket 

Egy átlagos nap...
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Csomagolóanyagok az emberért! – Vákuum- és védőgázas 

csomagolási megoldások

Az emberiség a történelem folyamán az élelmiszerek 
szavatossági idejének meghosszabbítására számos – 
az éghajlati és társadalmi viszonyoknak megfelelő – 
módszert fejlesztett ki. 

Korunkban a friss élelmiszerek, elsősorban a hú-
sok, baromfifélék, tejtermékek, nyers tésztafélék, 
zöldségek, gyümölcsök eltarthatósági idejének 
meghosszabbítására, víz-, aroma- és íztartalmának 
megőrzésére kifejlesztett eljárás a vákuum-, és a 
védőgázas csomagolás. E csomagolási technoló-
giának köszönhetően a termékek nem veszítenek 
tömegükből és aromájukból, valamint megőrzik ízvi-
lágukat is. A húsok, hústermékek és sajtok esetében 
külön előnyt jelent, hogy a vákuumcsomagoláson 
belül az érési folyamatok tovább folytatódnak.

Melyek a vákuum- és védőgázas csomagolás 
technológiai alapjai?

Vákuumcsomagolással csökkenthető az aerob mik-
roorganizmusok káros hatása azáltal, hogy a szapo-
rodásukhoz szükséges oxigént elvonjuk. A terméket 
többrétegű vákuumfóliába vagy -tasakba helyezzük, 
majd a csomagot légmentesen lezárjuk. A levegő 
nyomását 0,1 bar alá csökkentve a mikroorganikus 
folyamatok lelassulnak. 

A csomagolási folyamat kétféle módon kivitelez-
hető.

Kis sorozatok esetében vákuumkamrás csomagoló-
géppel vákuumtasakokba vagy vákuum-zsugorta-
sakokba helyezzük a terméket. A vákuumcsomagolt 
termékeket 0 és +4 °C hőmérsékleten indokolt tá-
rolni, hogy az oxidáció mértéke ezáltal is minimális 
lehessen. A vákuum-zsugorcsomagolásnál a csoma-
golószert utólag hőhatással a termékre zsugorítjuk.

Nagy sorozatú csomagolás esetén síkfóliás cso-
magológépet, valamint különböző szerkezetű alsó 
és felső vákuumfóliákat vagy ugyancsak különböző 
szerkezetű laminált fóliákat alkalmazunk. A laminált 
fedőfóliákhoz gyakran használunk kemény aljfóliá-
kat, így pl. APET/PE peel; APET/PE-EVOH-PE.

A vákuumcsomagolásnál használt csomagoló-
anyagoknak jól hegeszthetőnek, gáz- és  vízgőzzá-
rónak, valamint áttetszőnek kell lenniük, de fontos 
lehet az átszúrási ellenálló képesség is pl. a csontos 
termékek esetében. Ezen szempontoknak megfe-
lelően többrétegű társításra van szükség, amelyek 
koextrudálással vagy laminálással készülnek. A leg-
gyakrabban használt összetevők: PA; PE; PET; EVOH 
stb.

Ezen összetevők a felhasználási igényeknek meg-
felelően változtathatók. Pl. a leggyakrabban használt 
vákuumtasakok 70 mikron vastagságban készülnek, 
amelyek 20 mikron PA, 50 mikron PE összetételűek. 
Felhasználási igények szerint a vastagsági, széles-
ségi, hosszúsági méretek különbözőek lehetnek. 
Készülhetnek tömlőből vagy síkfóliából. Előbbi ese-
tén aljhegesztett, utóbbi esetén általában három ol-
dalon hegesztett vákuumtasakokról beszélhetünk. 
A koextrudált vagy laminált fóliák mindegyike kivá-
lóan nyomtatható.

A vákuumfóliák napjainkban széles körben elter-
jedtek és rendkívül népszerűek. A koextrudált fóliák 
többnyire importból érkeznek hazánkba. 

A STARFOL Plusz Kft. által forgalmazott vákuum- 
és védőgázas, valamint laminált fóliák megfelelnek 
a legmagasabb minőségi követelményeknek, ISO- 
minősítéssel rendelkeznek. A gyártási tételek min-
den esetben nyomon követhetőek. 

Szakmai tanácsadást és szervizhátteret biztosí-
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tunk partnereink részére. A csomagolószerek meg-
felelő felhasználását szakmai tréningek keretében is 
elmélyítjük, ezzel is hozzájárulva partnereink sikeres 
piaci jelenlétéhez. 

A STARFOL Plusz Kft. minőségpolitikája

Cégünk a „Csomagolóanyagok az emberért” szlo-
gennel egyértelműen elkötelezte magát az embert 
szolgáló legmagasabb minőségű termékek és szol-
gáltatások mellett.

Mit jelent ez számunkra? 
– Fontosnak érezzük az ember és természetes kör-

nyezetének kapcsolatát: a környezettel való har-
monikus együttélés cégfilozófiánk része.

– A magas minőség, a környezet- és emberbarát 
szemlélet egymástól elválaszthatatlan.

– Partnereinket folyamatosan tájékoztatjuk a leg-
korszerűbb csomagolástechnikai megoldásokról, 
annak érdekében, hogy a „hagyományos” csoma-
golóanyagokat mielőbb magas minőségű termé-
kek tudják felváltani. Szakembereink minden eset-
ben javaslatokat tesznek a környezetbarát megol-
dásokra is.

– Nagy hangsúlyt helyezünk partnereink kiváló 
minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal törté-
nő kiszolgálására: beszállítóink kivétel nélkül mi-
nőségi tanúsítványokkal rendelkeznek.

– Nemcsak termékeinket, hanem a teljes kereske-
delmi folyamatot (csomagolóanyag- és design-
tervezés; szakmai tanácsadás; ügyfélszolgálat; 
adminisztráció; raktározás; szállítás; üzemi próbák; 
szervizszolgáltatás stb.) magas minőség jellemzi, 
amelyhez nagy segítséget nyújt vállalatirányítási 
rendszerünk.

– Szakembereink folyamatosan részt vesznek szak-
mai képzéseken, hogy naprakész információkkal 
tudják segíteni partnereinket. 

Minőségi tanúsítványaink

Az általunk forgalmazott csomagolóanyagok gyár-
tói nagy figyelmet szentelnek a minőség folyamatos 
fejlesztésére, ezért bevezetésre került az ISO 9001 
Minőségirányítási Rendszer (MIR), illetve az ISO 
14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) 
is. Több gyártónk rendelkezik a BRC Globális élel-
miszer-biztonsági szabvány szerinti tanúsítással is, 
amely bizonyítja, hogy a gyártott termék megfe-
lel a HACPP, a higiéniai, az élelmiszer-biztonsági és 
-minőségi rendszereknek. Egyidejűleg bizonyítja a 
fogyasztói biztonság és az érdekelt felekkel való jó 
kapcsolat irányába történő elkötelezettségünket is.

Hindiné Ódor Mónika, Horváth Richárd
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25. éve önállóan – acél és alumínium csomagolóeszközök 

a Pikopack-tól

A cikk fotóit Kőműves András készítette.

Egy kis történelem

Füzesabonyban a csomagolóipari termelés 1970-ben 
indult, amikor a Mátravidéki Fémművek megvásárol-
ta a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat telephelyét és 
alumínium, valamint acél festékes dobozok gyártását 
kezdte meg. A nagyarányú fejlődés kezdetét a vállalat 
1991. évi önállóvá válása jelentette, ekkor alakult meg 
a Pikopack Csomagolószer Gyár. A privatizációt köve-
tően magyar tulajdonba került vállalat szisztematikus 
termékkör bővítésbe kezdett, így a meglévők mellett 
hamarosan megkezdődött:
– az acél aeroszolpalackok gyártása,
–  az aeroszolpalackok és konzervdobozok alkatré-

szeinek előállítása,
– az acél konzervdobozok termelése.

Az új termékek értékesítésének felfutásával és az 
export folyamatos bővítésével előbb 2004-ben, majd 
2010-ben újabb aeroszolpalackgyártó gépsorokat 
kellett üzembe helyezni. Mindemellett a gyártás hát-
térintézményei is figyelmet kaptak. A környezet vé-
delme érdekében a nyomdaüzemben egy utóégető 
berendezés, a nyomdai előkészítésben pedig a CTP 
technológia kezdte meg működését.

A jelen

Az időközben Zrt. társasági formát felvett Pikopack 
440 dolgozót foglalkoztat, ezzel Füzesabony legjelen-
tősebb munkaadója. Személyzeti politikájában a helyi 
lakosok foglalkoztatása központi szerepet kap, emel-
lett arra is büszke, hogy nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkező fejlesztőmérnökök segítik a kutatási-fej-
lesztési munkákat.

A termékválaszték

Alumíniumtubusok
Az alumíniumtubusok a gyár első termékei közé tar-
toznak. A fél- és teljesen automata gépsorokon válto-
zatos méretben főként hazai gyógyszer- és élelmiszer-
ipari megrendeléseknek tesznek eleget. 

Acél aeroszolpalackok
Az aeroszolpalackok gyártására, biztonságára szigorú 
szabályozások vonatkoznak. A jelenlegi négy, mo-
dern, magas kihasználtság mellett üzemeltetett gyár-
tósor évente több mint 100 millió palack előállítását 
teszi lehetővé, amelyek mindenben megfelelnek a 
szabványokban, jogszabályokban leírt követelmé-
nyeknek. Ez a jó minőségű alapanyagok alkalmazásá-
nak, a pontosan betartott gyártástechnológiának és a 
valamennyi terméken elvégzett egyedi, nagynyomá-
sú vizsgálatnak köszönhető. A termékek minőségét 
egyértelműen visszajelzi az, hogy a gyártás 95%-a 
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uniós piacokon, többek között Belgiumban, Francia-
országban, Lengyel- és Németországban talál vevőre. 
A hazai felhasználókkal kiépített kapcsolatot több 
éves üzleti együttműködés jellemzi.

A vevők gördülékeny kiszolgálását az 5000 rakodó-
lapos egységrakomány tárolására alkalmas készáru 
raktár szolgálja.

Konzervdobozok
Világméretekben egyre nagyobb figyelmet kap az 
élelmiszerveszteség megelőzése, amelynek egyik le-
hetősége a nagy árubiztonságot adó csomagolás. Az 
élelmiszerek tradicionális és még sokáig perspektivi-
kus csomagolóeszköze az acél konzervdoboz. A Piko-
pack Zrt. két gyártósoron készülő dobozkínálatát 
négyféle átmérő jellemzi. Az évente gyártott közel 
200 millió doboz többnyire a hazai élelmiszer-feldol-
gozókhoz kerül. 

Háttér szolgáltatások

Nyomdai előkészítés
A nyomdai munkát is igénylő csomagolószerekhez a 
megrendelők többnyire kész grafikai terveket adnak. 
A tömeggyártásra többnyire nem alkalmas tervek 
technológiai sajátosságokhoz igazított feldolgozására 
saját, jól képzett grafikus csapat áll rendelkezésre, akik 
munkáját nemcsak PC-k és Mac-ek segítik, hanem a 
két éve bevezetett és óriási minőségi ugrást hozó CTP 
– computer-to-plate (számítógépes adatok közvetlen 
nyomóformára vitele) – technológia is támogatja.

Környezettudatosság
A csomagolóeszközök hibátlan kivitelezése ma már 
kevés egy-egy üzlet elnyeréséhez, megtartásához. 
A vevők rendszeresen „auditálják” beszállítóikat, en-
nek része a környezettudatos gyártás, a környezetkí-
mélő technológia alkalmazása és a folyamatos lemez-
vastagság csökkentés is.

Minősítések
Valamennyi termékkör esetében a társaság rendelke-
zik az ISO 9001 és 14001, valamint a HACCP rendszer 
szerinti minősítésekkel. 

A Pikopack Zrt. rendszeres résztvevője a felhaszná-
lói szakterületek legjelentősebb kiállításainak, ilyenek 
pl. a PLMA, az Anuga, a Cosmoprof, a párizsi Aerosol 
Forum. A társaság 2014. év kiemelkedő jelentőségű 
programja a Düsseldorfban, májusban megtartott 
Interpack kiállítás magyar nemzeti standján való meg-
jelenése volt.

25 years of independence – tinplate and aluminium 
packaging means from Pikopack

Pikopack Zrt. is one of the market leader metal packaging 
means producers in Hungary. Pikopack  produces tinplate 
aerosol cans, food cans, and aluminium tubes. Their part-
ners are manufacturers of food, chemical, cosmetic, and 
healthcare industries. The article deals with shortly the his-
tory of the company, the actual product range and backg-
round services. Pikopack took part in the Interpack Exhibi-
tion in May 2014 at Düsseldorf, Germany.
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Nyitott út Európa felé a mikroperforálásban – Sipospack Kft.

A Sipospack Kft., amelynek jogelődje már 1985-ben 
alakult, az elmúlt években jelentős szereplőjévé vált 
a magyar csomagolóipar intenzíven fejlődő ágazatá-
nak.

A rendszerváltás idején megszűnő vállalatok, szö-
vetkezetek helyett létrejövő mikro-, kis- és közép-
vállalkozások, illetve a később beérkező multinacio-
nális vállalatok más piaci körülményeket vonzottak 
magukkal. A kis mennyiségű nagy megrendelések 
helyett sok kisebb és azonnal, de legalábbis rövid 
határidőn belül teljesítendőket igényeltek. A gyor-
san szaporodó és állandóan változó vevői igények 
indokolttá tették azt, hogy cégünk disztribúciós te-
vékenységbe fogjon, és a készleten tartott széles 
alapanyag-választékból szolgálja ki a vevőket. Ez az 
alapanyaggyártók érdekeivel is egybeesett, így a 
Sipospack Kft. mára a világ egyik vezető BOPP fólia-
gyártójának, a Taghleef Industries legjelentősebb 
viszonteladójává vált Magyarországon.

A családi vállalkozás alapítója a kezdetek óta 
elsődleges szempontnak tekintette a folyamatos 
műszaki fejlesztést és a keletkezett nyereség cég-
be való visszaforgatását, mert meggyőződése sze-
rint csak így képes megfelelni a piac folyamatosan 
növekvő és változó igényeinek.

A két évtizedet is meghaladó múltú és többmil-
liárdos forgalmat lebonyolító társaság egy komoly 
vállalatirányítási rendszeren alapul, ez azt jelenti, 
hogy a vállalat vezetői pontos helyzetképet kapnak 
a cég termelési, kereskedelmi, pénzügyi helyzeté-
ről, valamint megteremti a tervszerű gyártás alapjait 
és a precíz nyilvántartást. A vonalkódos rendszeren 
alapuló belső árunyilvántartás tökéletes nyomon 
követést tesz lehetővé nemcsak az üzemen belüli 
anyagmozgások követésére, hanem a megrende-

lések készültségi fokának ellenőrzésére és a vevői 
tájékoztatásra is.

A vállalat alapítója azt is felismerte, hogy csak 
viszonteladásból nem lehet fejlődni, gyártói és fel-
dolgozói tevékenységre is szükség van. E kapacitás 
megteremtésével, valamint továbbfejlesztésével 
viszont cégünk komplex szolgáltatás nyújtására vált 
alkalmassá a csomagolóanyag-nyomtatók, -feldol-
gozók és a csomagolási tevékenységet végzők szá-
mára. Ezzel a tevékenységgel a vevők termelési ha-
tékonyságuk fokozását is lehetővé tevő teljes körű 
kiszolgálásban részesülhetnek. 

A hatékonyságunk további fokozása, valamint a 
megrendelők részére új lehetőségek megteremtése 
céljából került 2014-ben beruházásra új gépünk.
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Hasítás

A folyamatos fejlesztésben a vállalat újabb beruhá-
zást tett, amely egy komplex hasító és mikroperfo-
ráló egység. Ezzel lehetővé tette, hogy a feldolgo-
zandó fóliát egy lépésben késztermékként állítsa elő 
a gyorsabb kiszolgálás érdekében. A hasító egység, 
amely magában foglalja a letekercselőt, körkéseket 
és a teljesen automatikus feltekercselő részt a perfo-
ráló egység nélkül, önmagában is működőképes.

A külön is használható egység maximum 1350 
mm szélességben, 600 m/sec sebességgel tud vág-
ni. A hasító egység 800 mm-es tekercsátmérővel is 
képes dolgozni.

Mikroperforálás

A megmunkálandó fóliát egy terelőhenger vezeti be 
a gépbe, ahol egy tű- és egy kefehenger között meg-
történik a perforálás. Ennek során a kefesörték és a 
tűhegyek egymásba kapaszkodnak. Egy másik terelő-
henger kivezeti a fóliát a gépből.

A tűhengert – amely magas hőmérsékletű – egy 
villanymotor hajtja. A keletkező gőzöket és gázokat 
egy elszívóberendezés szívja el.

A Sipospack Kft. által beüzemelt egység 100-150 
m/sec sebességgel, 70-1200 mm szélességben és 
minimum 20 mikron vastagságban képes perforálni.
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Az EPAL Akadémia célja, hogy az EPAL 

raklapok mellé a mindennapi munka 

során használható tudást adjon.  

A Raklap Akadémia számos továbbkép-

zést és szemináriumot kínál az érdek- 

vagy az adott cég székhelyén. A témák 

az adott cég igényeihez igazodnak. Az 

„EPAL Raklapok Alapképzés” például 

az EPAL raklapokkal kapcsolatos alap- 

ismeretekbe enged bepillantást, így az en-

gedélyeztetési folyamatokba, a minőség- 

ellenőrzésbe, a jelölésekbe és abba, hogy 

hogyan ismerhetjük fel a hamis raklapot. 

Az EPAL raklapok világszerte nap mint 

nap használatban vannak, és számos áru 

szállítását teszik lehetővé, szinte min-

den ágazatban. A rakodólapok magas 

minőségét a gyártóknál és javítóknál tar-

tott, rendszeres és előre be nem jelentett 

minőség-ellenőrzések garantálják.

Az EPAL raklapok mindössze, 11 desz- 

kából, 9 tuskókból és 78 speciális szegből 

állnak. Ebből az „egyszerű” EPAL EURO rak-

lapból azonban 500 millió vesz részt ma 

a kereskedelemben. Az EPAL, vagyis az 

Európai Raklap Szövetség (European Pallet 

Association e.V.), az EPAL raklapokat gyártók 

és javítók szövetsége, a rakodólapok ma-

gas minőségének védjegye.

Ez a környezetbarát raklap, amely kifejezet-

ten alkalmas arra, hogy részt vegyen az au-

tomatizált gyártási folyamatokban, számos 

körülménynek, így például hőségnek, fagy- 

nak, állandó rázkódásnak és extrém 

terheléseknek van kitéve, ami magas 

követelményeket támaszt az alapanyagokkal 

és a megfelelő feldolgozással szemben.

Az EPAL raklapokat kizárólag engedély- 

lyel rendelkező gyártók, szigorú előírások 

alapján gyárthatják és javíthatják, így 

például a deszka vastagsága 22 mm 

kell hogy legyen, míg a fa nedvesség-

tartalma 22%. A javítók esetében alap-

vető elvárás, hogy a javítás során új 

deszkákat használjanak. „Az EPAL világ- 

szerte garantálja a raklapok azonos, magas 

minőségét” – mondta Martin Leibrandt, 

az EPAL ügyvezetője. A magas minőséget 

a Bureau Veritas Független Minőségbiz-

tosító Intézet hivatott garantálni. A Bureau 

Veritas számos, előre be nem jelentett el-

lenőrzést végez az engedéllyel rendelkező 

gyártóknál és javítóknál. Az ellenőrzés során 

többek között megvizsgálják a fa nedves-

ségtartamát, a nyersanyagok minőségét és 

az egyes deszkák méretpontosságát. 2013-

ban a Bureau Veritas Európa-szerte 14200 

vizsgálatot végzett.

http://www.epal.eu

Egy darab keményfa

Raklap Akadémia:
Mindig napra készen!

További információ:
www.epal-academy.org
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A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
2014. évi díjazottjai

HUNGAROPACK
A hazai verseny múltja és nemzetközi kapcsolatai

Az 1967-ben alapított HUNGAROPACK Magyar Csoma-
golási Verseny idén érkezett el a sorrendben 31. ese-
ményéhez, amely tavaly óta Csomagolási Világszö-
vetség WorldStar versenyének nemzeti rendezvénye 
címet viselheti.

A hazai megmérettetésen díjazottak az elmúlt évben
is eredményesen szerepeltek a nemzetközi színtéren, 
a WorldStar versenyen hat magyar pályázat vett részt, 
és négy kapott díjat. Ezzel 2007 és 2013 között 35 
díjat nyertünk. 

Ennek az eredményes szereplésnek is tudható be, 
hogy a Csomagolási Világszövetség 2016 májusában 
Magyarországon tartja tavaszi ülését, amelynek része a 
2015. évi WorldStar nyerteseinek díjátadó ünnepsége.

Az idei verseny részvételi adatai

A 31. Magyar Csomagolási Versenyre 37 vállalattól 54 
nevezés érkezett. A pályázatokból 47 a fogyasztói és 
gyűjtőcsomagolás, 7 pedig a szállítási csomagolás 
kategóriába tartozott, ez az arány már huzamosabb 
ideje jellemző. 

Idén is nagyobb részt képviselnek a csomagoló-
szer-gyártóktól érkezett nevezések, számuk 43 db. 
Csomagolási tevékenységet végző vállalattól 11 db 
kész, terméket tartalmazó csomagolást kaptunk.

A versenyen részt vevő 37 vállalat közül 13 első 
nevező, visszatérő – tehát egy-egy év kihagyása után, 
megfelelő szintű munka esetén pályázó – 13 db, és a 
hosszabb ideje minden évben pályázók száma pedig 
11 volt.

A nevezések szakterületi megoszlása

Az idei versenyre is feltűnően sok kartonból és hul-
lámpapírlemezből készült csomagolószer (doboz, re-
kesz, display állvány) érkezett, arányuk megközelítette 
a 80%-ot, így elmondható, hogy idén is a papír csoma-
golószerek gyártóinak munkái határozzák meg a ver-
senyt.

Műanyag csomagolószer nevezések száma öt, míg 
konzervesüvegből egyet, faládából kettőt kaptunk. 
Fém csomagolószerekkel önállóan nem, de kész cso-
magolás részeként két pályázat is érkezett.

Néhány szakmai megfigyelés

Az idei verseny kapcsán néhány fejlesztési-fejlődési 
irányt érdemes kiemelni:
–  a nemzetközi szinten is újdonságnak számító ún. 

3D nyomtatás csomagolószerekre adaptált válto-
zataiból már kaptunk nevezést. Ezek egyelőre kis, 
esetleg közepes sorozatban készülő megoldások-
hoz vehetők számításba, és a csomagolások meg-
személyesítésre is lehetőséget adnak, 

–  habár nem magyar termék, de a kukoricaalapú, 
valóban biológiailag lebomló mozgáscsillapító 
habok egy alkalmazási példája is megjelent a neve-
zések között,

– tavalyhoz képest megtöbbszöröződött a QR-kódot 
a csomagoláson feltüntető nevezések száma. Ezek 
egyelőre a gyártó honlapjára irányítják át a kódot 
leolvasókat, de gyors ütemű fejlődésük hamarosan 
egyéb adatbázisokhoz való csatlakozást is lehetővé 
tehetnek,
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– a hamisítás elleni védekezés a csomagolószer-gyár-
tás technológiai folyamatába beépült lehetőségei 
tovább bővültek,

– a környezetvédelmi követelmények a csomagolás-
tervezés szerves részévé váltak. Több, elsősorban a 
szállítási csomagolás kategóriában nevezett pályá-
zat hangsúlyozta az anyagfelhasználás-csökkentési 
vagy egyanyagú megoldásokat.
Feltétlenül kiemelésre érdemes még a nyomdai 

kivitelezések egészen magas színvonala. Nemcsak az 
ofszeteljárással kivitelezett tapadócímkék, papíralapú 
csomagolóeszközök esetében figyelhető ez meg, ha-
nem a flexográfiai eljárással nyomtatott hajlékony falú 
csomagolóanyagok és hullámpapírlemez dobozok, 
továbbá az IML technológiával készített műanyag po-
harak esetében is.

A végeredmény

A verseny bírálóbizottsága 2014. szeptember 3-án tar-
totta ülését, amelyen pontozásos szavazással hozta 
meg döntését.

A nevezések közül az öt legtöbb pontot elért pálya-
munka HUNGAROPACK-díjat, további 27 magas pont-
számot elérő nevezés különdíjat, illetve 11 nevezés 
okleveles elismerést kapott.

Az alábbiakban az öt HUNGAROPACK 2014 díjat 
nyert nevezést – a benyújtó vállalat nevének ABC sor-
rendjében – mutatjuk be részletesen, a különdíjaso-
kat az adományozó megnevezésével ismertetjük, és 
felsoroljuk az elismerő oklevelet nyert pályázatokat is.

HUNGAROPACK 2014 díj nyertesei

Béflex Zrt.
Grundig pontgyűjtős display állvány

A display állvány alapanyaga E és EB profilú hullámpa-
pírlemez. Az állvány alkatrészei egy, illetve négy szín-
nel nyomtatottak és fényes fóliával bevontak. A nem 
látható, a stabilitást, valamint a teherbírást fokozó ele-
mek nyomatlanok. 

A konstrukció ragasztott, bepattanófüles és 
műanyag csavaros illesztéseket tartalmaz a gyors és 
könnyű összeszerelhetőség érdekében. A szerkezet 
többféle, jelentős tömegű és nagy értékű műszaki 
cikk számára úgy lett kialakítva, hogy csupán a grafika 
változtatásával és térkitöltővel a termékkiosztás igény 
szerint változtatható legyen. 

A display három nyelvi változatban készült. Az esz-
tétika érdekében a kihelyezett termékek kábelei csa-
tornába rejthetők. A display teherbíró polcai 3 és 5 ré-
tegű hullámpapírlemezek 3-4-szeres rétegéből állnak.

A display lapra szerelt, az alkalmazás helyszínén 
útmutató alapján összeállítható.

DS Smith Packaging Hungary Kft.
BMW motoralkatrészek szállítási csomagolása

A motorkerékpár közel 50-féle hajtóműalkatrészének 
tengeri szállítási csomagolása méhsejtszerkezetű, 
ún. „Honeycomb” lemezek felhasználásával készített 
betétekből és kétrészes, mélyfedelű hullámpapírle-
mez dobozból épül fel.

A fejlesztés elsődleges célja a felhasznált csoma-
golószerek tömegének csökkentése volt. Ezt a célt a 
különböző anyagvastagságokban beszerezhető, egy-
szerűen feldolgozható és jó mechanikai szilárdsági 
jellemzőkkel rendelkező méhsejtszerkezetű anyag jól 
kielégíti.

A dobozban három rétegben elhelyezett négy 
betét összesen tíz különböző módon feldolgozott 
táblából készül.

Az alkalmazott mélyfedelű hullámpapírlemez 
doboz a csomagolás könnyű kezelhetőségét segíti. 

A csomagolás egyanyagú kialakításával és a – 
korábbi változathoz képest – csökkentett anyagfel-
használással a környezetvédelmi elvárásokat magas 
szinten elégíti ki.
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Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.
VALDOR Libamájblokk mix díszdobozos csomagolása

A Valdor libamájblokk mix exkluzív díszdobozos cso-
magolása kétféle – közvetlen – fogyasztói csomago-
lási formában (konzervdoboz és üvegtégely), három 
ízváltozatú, ötféle adagnagyságú terméket tartalmaz, 
összesen 960 g tömegben. 

A felnyitható fedelű díszdoboz több színnel nyom-
tatott, matt fóliával bevont és formalakkozott kivitelű. 
A csomagolóeszköz függőleges oldalfalait hullám-
papírlemez lapokkal merevítették. Az ötféle fogyasz-
tói csomagolást a dobozon belül kimetszett betét 
választja el egymástól. A kartonbetét bársonyhatású 
(flokkolt) anyaggal kasírozott. A betét alatt elhelyezett 
hullámpapírlemez térkitöltő a különböző magasságú 
fogyasztói csomagolások azonos szintben megjelení-
tését segíti.

A doboz felnyíló fedelének belső felületén, vala-
mint a hátoldalon a kínált termékek fotója látható és 
négynyelvű megnevezése olvasható. A csomagolás 
eredetiségét zsugorfólia burkolattal érik el.

Intergraf Digiflex Kft. - Mondi Packaging 
Békéscsaba Kft.
Natura Plus Ultra termékcsalád csomagolószerei

Az állateledel-családhoz BOPP, fémgőzölt poliészter és 
polietilén fóliák társításával készítettek visszazárható, 
álló zsákokat.

A csomagolóeszközök számos különlegességet tar-
talmaznak. 

A termékjellemzők miatt a zsák levegőztetését meg 
kellett oldani. Ezt az ún. labirintus sarokhegesztésben 
kialakított – granulált termékekhez ajánlott – csillag-
lyukasztással oldották meg.

A csomagolóeszköz visszazárhatóságára ún. slide-
res megoldást választottak, amely csúszópánt segít-
ségével egyesíti a simítózárra emlékeztető elemeket.

A nevezés további különlegessége a nyomtatás. 
A megrendelő által készíttetett grafikát az ofszeteljá-
rás jellegzetessége szerint készítették, amit az össz-
hatás megtartása mellett a flexoeljárás sajátosságai 
szerint magas fokú szakértelmet igénylő módon át 
kellett dolgozni. 

Szellemes megoldás a fémgőzölt anyag alapszíné-
nek felhasználása, ami a grafikai terv ezüst színét hite-
les módon váltja ki.

Marzek Kner Packaging Kft.
Hamisítás elleni védelmi megoldások 
csomagolószereken

A gyógyszerhamisítás ma már aggasztó méreteket ölt. 
A távoli földrészek országai mellett már a nyugat-eu-
rópai országokban is egyre gyakoribb jelenség a ha-
mis gyógyszer forgalmazása a patikákban. Hazánkban 
még nincs hír arról, hogy hivatalos forgalomba került 
volna hamisított gyógyszer. 

A nevezés olyan, csomagoláson megjeleníthető 
védelmi megoldásokat mutat be, amelyekkel azono-
sítani lehet az eredetit, illetve kiszűrni a hamis készít-
ményt.

A nyomdai megoldások a következők: dézsmálás-
biztos zárás (kétféle megoldással), mikroírott szöveg 
a grafikában elrejtve, M-Icon effektus (raszterpontok 
helyett mikroszöveg használata), fémfólia mikroprége-
léssel, színváltós UV festék, 2D kód, Android kód, vizuá-
lis kód (összehajtásnál keletkező ellenőrzési vonalak), 
pharmakód (elengedhetetlen gyógyszerkészítmények 
azonosítására szolgáló egyedi vonalkód), valamint az 
UV lakk használata.
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Csomagolási és Anyagmozgatási 
Országos Szövetség különdíjának nyertesei

Élelmiszer Szaklap különdíjának nyertesei

Földművelésügyi Minisztérium különdíjának 
nyertesei

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 
különdíjának nyertese

EPCOS Kft.

Háromfázisú fojtótekercs szállítási csomagolása
O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.

370 ml-es üvegcsupor
STI Petőfi Nyomda Kft.

Cryxon kristálylámpa csomagolószer-családja
Volánpack Zrt.

Csilláralkatrészek szállítási csomagolása

Dunapack Kft. Nyíregyháza

Túró Rudi megújult dobozcsaládja
Rondo Hullámkartongyártó Kft.

Szaloncukor gyűjtő- és kínálódoboza
STI Petőfi Nyomda Kft.

Läckerli Sélection és Création prémium desszertcsalád 
kartondobozai

chocoMe Kft.

chocoMe Raffinée csokoládé termékcsalád csomagolása
Mucius Scaevola Kft.

Madarasi Pálinka fa díszdoboza
STI Petőfi Nyomda Kft.

HEIDI karácsonyi csokoládékülönlegességek kartondobozai

Greiner Packaging Kft.

Camping sajtkrémcsalád műanyag dobozai
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Magyar Grafika különdíjának nyertese

Magyar Műanyagipari Szövetség 
különdíjának nyertese

Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetsége különdíjának nyertese

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
különdíjának nyertesei

Nyomda- és Papíripari Szövetség 
különdíjának nyertese

Marzek Kner Packaging Kft.

Villányi boros díszdoboz és címke

Sipospack Kft.

Quick Milk Sipper termékcsalád csomagolása

Green Packaging Kft.

Orvosdiagnosztikai berendezés szállítási csomagolása

Bán Manufacturing Support Kft.

BEREG LED termékcsalád fogyasztói csomagolása
Dunapack Kft. Nyíregyháza

Napelemek szállítási csomagolóeszközei

Mosonpack Kft.

Nyakfüggő keresztek pult-display doboza
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Packaging Szaklap különdíjának nyertese

PackMarket Portál különdíjának nyertesei

Print & Publishing Szaklap különdíjának nyertese

Trade Magazin különdíjának nyertesei

Prime Rate Kft.

3D nyomtatású kartondobozok

Intergraf Digiflex Kft. – Rondo Hullámkartongyártó Kft.

Bosch fűnyíró flexonyomtatott csomagolóeszköze

Keskeny és Társai 2001 Kft.

Nuse elektromos cigaretta csomagolóeszköz-családja

Chocolips Hungary Kft.

Chocolips kreatív ajándék csokoládé termékcsalád csomagolása
STI Petőfi Nyomda Kft.

Pickwick teafilterek egyedi és bemutató csomagolóeszközei
Stora Enso Packaging Kft.

Leffe sörök promóciós multipack csomagolóeszköze

Transpack Szaklap különdíjának nyertesei Keskeny és Társai 2001 Kft.

HILL egyedi borospalackok díszdoboza
Marzek Kner Packaging Kft.

Nosztalgia szaloncukor díszdoboza
SZ.VARIÁNS Kft.

CARTON HUNGARICUM boros díszdoboz
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Zöld Ipar Magazin különdíjának nyertese

Oklevéllel elismert nevezések

Adu Alba Kft.

Műanyag alkatrészek újrahasználható szállítási csomagolása

dr-PLAST Engineering Zrt.

Sütőpapír dobozos és tömlőtasakos fogyasztói csomagolása
DS Smith Packaging Hungary Kft.

iPhone tartozék fogyasztói csomagolása
Dunapack Kft. Nyíregyháza

Háztartási szemetesláda hullámpapírlemez doboza
Duropack-Starpack Kft.

LED lámpaburák display csomagolása
FSD Packaging Kft.

DAF Hungary Kft. exkluzív díszdoboza

FSD Packaging Kft.

Telekommunikációs eszköz prémiumcsomagolása
Keskeny és Társai 2001 Kft.

QUARELLA csempemintatartó mappa
KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.

OSRAM LED Superstar fényforrás kartondoboza
Richter Gedeon Nyrt. – Marzek Kner Packaging Kft.

LORITAN® tesztbetét csomagolása
Rondo Hullámkartongyártó Kft.

Lefolyószerelvények csomagolása
R-Water Kft.

Power Art üdítőitalcsalád fogyasztói csomagolása

Gratulálunk a nyerteseknek!

Hernádi-Stiblo Viktória, Nagy Miklós, Svraka Angéla
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CSAOSZ a Csomagolási Világszövetség 2016 tavaszi, 

budapesti ülésének házigazdája

CSAOSZ is the host of the Wold Packaging Organisation 

Spring Meeting in Budapest 2016

WWW.WPOBUDAPEST2016.ORG



67Csomagolási évkönyv

I. Csomagolószerek gyártása, feldolgozása 

Packaging material and means manufacturing, processing

1. Papír csomagolószerek gyártói – Manufacturers of paper packaging means

DUNAPACK Kft. – Budapest

1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 1278 8300, +36 1 278 8128 
Dunapack Kft. – Dunaújváros

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel.: +36 2555 7102, +36 2555 7103
DUNAPACK Kft. – Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
Tel.: +36 42 599 000, +36 42 599 100
E-mail: dunapack@dunapack.hu 
Web: www.dunapack.hu

–  hullámpapír szeletek, tekercsek 
gyártása

–  hullámpapírlemez dobozok, 
rekeszek, tálcák, betétek, 
rekesztékek, élvédők gyártása 
kimetszéssel, réseléssel, nyomtatva

–  összetett, hullámpapírlemez alapú 
dobozok, ládák, konténerek

– polckész csomagolóeszközök
– display állványok
 

– single face and triple wall 
– corrugated board grades 
– american type boxes 
– die cut products 
– die cut + glued 
– die cut boxes for set up machines,
– shelf ready products (SRP) 
 

Edelmann Hungary Packaging Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Závodszky utca 1.
Tel.: +36 92 549 200, +36 92 311 064
Web: www.edelmann.hu

– papírcímkék
–  nyomtatott, hajtogatott 

kartondobozok
–  CEBOX (zacskó a dobozban) 

csomagolóeszközök gyártása

manufacturing of
– paper labels
– printed, glued cardboard boxes 
–   CEBOX boxes 

Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft.

4400 Nyíregyháza–Felsősima, Cimbalom utca 29.
Tel.: +36 42 500 635
Fax: +36 42 409 943
E-mail: flexo2@t-online.hu
Web: www.flexo2000.hu

–   tekercses, papír és papír+PE 
csomagolóanyagok nyomtatása

– redős-talpas tasakok, zacskók
– popcornos zacskók
– mintavételi tasakok
– építőipari zacskók gyártása
–  kávécukrok „tasakos” és „ceruzás” 

formátumú csomagolása

–  paper packaging for the food and 
other industry in rolls

–  block-bottom bags for food industry 
(popcorn bags)

– mailing bags,
–  bags for buiding and agricultural 

products
– packaging of coffee sugar 

Halaspack Bt.

6400 Kiskunhalas, Majsai út 3/a.
Tel.: +36 77 522 253, +36 77 522 260
E-mail: halaspack@halaspack.hu
Web: www.kunertgruppe.com

– papírcsövek
– karton élvédők
– papírhordók 
–  kombinált anyagú hengerdobozok 

(kombidobozok)

– paper tubes
– carton edge protectors
– fibredrums
– composit cans
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Hamburger Hungária Kft.

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel.: +36 25 557 700
Fax: +36 25 557 777
E-mail: office@hamburger-hungaria.com
Web: www.hamburger-hungaria.com

– papírgyártás
– hullámalappapír-gyártás
– papírhulladék-hasznosítás
–  papírhulladék-alapú 

hullámalappapír-gyártás
– hullám fedőréteg papír
– hullám középréteg papír
– schrenz papír
–  alacsony négyzetméter-tömegű 

hullámalappapír
– papírhulladék-feldolgozás
–  papíralapú csomagolóanyagok 

beszállítója
– csomagolási hulladék hasznosítása

– paper manufacturer
–  containerboard manufacturer 

(corrugated base paper /
corrugated board paper)

– waste paper recovery
– liner production
– medium production
– schrenz production
–  lightweight containerboard 

production
– waste paper utilisation
–  supplying paper based packaging 

manufacturers

Mosonpack Hullámlemezfeldolgozó Kft.

9246 Mosonudvar, 8147 hrsz.
Tel.: +36 96 577 260 
Fax: +36 96 577 266
E-mail: mosonpack@mosonpack.hu
Web: www.mosonpack.hu
www.facebook.com/mosonpack

–  hullámpapírlemez-feldolgozás, 
(dobozok, rekeszek, elválasztók, 
kimetszett termékek, 
hullámpapírszeletek)

–  hullámpapírlemezből készült raklap 
és nagyméretű konténerek

– logisztikai szolgáltatás
– kis mennyiségű gyártás

–  corrugated board processing 
(American type boxes, dividers and 
separators, die cut boxes, trays- 
corrugated sheets from rolls)

–  corrugated pallets and oversize 
containers

– logistics service
– small lots productions

SIG Combibloc Kft.

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: +36 76 487 041
Web: www.sig.biz

Globális kartoncsomagoló-rendszer, 
csomagológépek aszeptikus italok 
és folyékony élelmiszerek számára

Worldwide system supplier of carton 
packaging and filling machine for 
aseptic beverages and liquid food

STI Petőfi Nyomda Kft.

6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 6.
Tel: +36 76 510 242, +36 76 320 503
E-mail: service.hu@sti-group.com
Web: www.sti-group.com

–  nyomtatott, hajtogatott, ragasztott 
kartondobozok 

– hullámkarton dobozok 
– tekercses öntapadócímkék 
– Co-packaging
– konstrukciós tervezés
– szaktanácsadás
– Supply Chain Management

–  printed and glued folding carton 
boxes

– corrugated boxes
– self-adhesive labels in rolls
– Co-packaging
– construction planning
– consultancy
– Supply Chain Management

STORA ENSO Packaging Kft.

2903 Komárom, Bánki Donát utca 7.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. hrsz.: 10324/4
Tel.: +36 34 526 908
Web: www.storaenso.com

–   ofszet nyomtatott karton- és 
hullámpapírlemez termékek 

–   offset printed solid board and 
corrugated board boxes
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Tetra Pak Hungária Zrt.

2040 Budaörs, Légimentő utca 6.
Tel.: +36 23 885 200, +36 23 418 015
E-mail: officer.hungary@tetrapak.com
Web: www.tetrapak.hu

– –  italos kartondobozok gyártása 
FSC® tanúsított papírból

– –  élelmiszer-feldolgozó 
berendezések, aszeptikus töltő- 
és csomagológépek forgalma-
zása

– –  teljes körű műszaki 
és karbantartási szolgáltatások 

– –  production of beverage cartons 
from FSC® certified cardboard

– –  sales of food processing 
equipments, aseptic filling and 
packaging machines

– –  full service supplier, including 
technical and maintenance 
services

VINER-PACK Kft.

2330 Dunaharaszti, Váserhelyi Pál utca 5.
Tel.: +36 24 518 240
Tel./Fax: +36 24 518 240
E-mail: viner@viner.hu

– húscsomagolók
– papírtasakok, ablakos tasakok
– cukrászdai-pékáru csomagolók

– meat wrapping paper
– paper bags, windowed bags
–  wrapping paper for confectioner’s 

and bakeries

Wanapack Miniker Kft.

1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 30 928 1199
E-mail: miniker@wanapack.hu
Web: www.csomagoljunk.hu, www. wanapack.hu

– hullámpapírszelet, tekercs
–   hullámpapírlemez kimetszett 

dobozok, betétek, tálcák
–  tető-, fenéklapolt 

hullámpapírlemez  dobozok 
gyártása és forgalmazása

–  nagy teherbírású papírrakodólapok 
disztribúciója

–  biopolimer csomagolóanyagok 
disztribúciója

–  csomagolóanyagok, nyújtható fóliák, 
ragasztószalagok, légpárnás fóliák 
forgalmazása

– 2-ply corrugated rolls and slices
– die cut corrugated  boxes
–    American type corrugated boxes 

manufacturing and trading
–  distribution of heavy-duty paper 

pallets 
–  distribution of biopolymer 

packaging materials
–  packaging materials, stretch films

tapes, bubble films distribution

2. Műanyag csomagolószerek gyártói – Manufacturers of plastic packaging means

ALBUPLAST Műanyag-feldolgozó Zrt.
1097 Budapest, Vágóhíd utca 14-18.
Tel.: +36 1 215 0865, +36 1 215 5966
E-mail: albuplast@albuplast.hu
Web: www.albuplast.hu

–  műanyag rekeszek, ládák és 
tálcák gyártása

–  műanyag rakodólapok, tartályládák 
és konténerek forgalmazása

– háztartási termékek forgalmazása
– termékfejlesztés
– műanyag-újrahasznosítás

–  production of plastic crates, cases 
and trays

–  distribution of plastic pallets, bins 
and containers 

– distribution of household articles
– product development
– recycling of plastic material 

 

Coveris Rigid Hungary Effekt Kft.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. (székhely)
Tel.: +36 52 531 571
Fax: +36 52 419 631
1101 Budapest, Szállás utca. 18. (fióktelephely)
Tel.: +36 1 276 1934
Fax: +36 1 276 1167
Web: www.coveris.com, www.pannoneffekt.hu

– 1 l űrtartalmú HDPE flakonok
– 3-60 l űrtartalomig HDPE kannák
–  15-25 l bő szájú,  valamint 50-60 l 

űrtartalmú  ballonok
–  30 l és 220 l űrtartalom között 

HDPE hordók
–  kórházi hulladékgyűjtő edények, 

30 és 60 l-es megsemmisítésre 
ajánlott veszélyeshulladék-gyűjtő 
edények

–  fúvási eljárással készült műszaki 
termékek

–  termékeinkhez tartozó alkatrész

– 1 L bottles HDPE 
– 3-60 L  jerrycans HDPE
–  15-25 L wild opening canisters and 

50 L-60 L HDPE balloons
–  30-220 L openhead and L-ring  

barrels HDPE
–  30-60 L  hospital waste container  

HDPE
– blow molding parts HDPE/PP
– spare parts for our products



70 Csomagolási évkönyv

dr-PLAST Engineering Zrt.
2051 Biatorbágy, Budai út 10.
Tel.: +36 23 430 041
Fax: +36 23 430 042
Web: www.drplast.com

–  élelmiszer-ipari műanyag befőző-
fólia, nyújtható fólia, sütőfólia 
gyártása és forgalmazása Rollbox® 
rendszerben

– sütőpapír gyártása és forgalmazása

–  production and distribution of 
food quality stretch, canning, ba-
king film in Rollbox® system

–  production and distribution of 
baking paper

HARSONA-TRADE KFT.
2053 Herceghalom, Zsámbéki út 13.
Tel.: +36 23 810 607
E-mail: harsona@harsona.hu

–  hajlékony falú műanyag csoma-
golóanyag gyártása, nyomtatása, 
társítása, konfekcionálása

–  flexible plastic and composit 
packaging materials producing, 
printing, confectioning

Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Kft.
6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/I.
Tel./Fax: +36 78 481 194
E-mail: kajarikft@kajarikft.hu
Web: www.kajarikft.hu

–  hajlékony falú műanyag 
csomagolóanyag gyártása, 
nyomtatása, társítása, 
konfekcionálása

–  eurolyukkal ellátott tasakok 
gyártása

–  flexible plastic and composit 
packaging materials producing, 
printing, confectioning

– punched out bags

Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft.
9643 Jákfa, Kövesdi út 89.
Tel./Fax: +36 95 362 180
E-mail: info@krajcarpack.hu
Web: www.krajcarpack.hu

–  hajlékony falú műanyag 
csomagolóanyagok gyártása, 
nyomtatása, társítása, 
konfekcionálása

– visszazárható tasakok 
–   állótasakok gyártása

–  flexible plastic and composit 
packaging materials producing, 
printing, confectioning

– reclosable bags
–   standing bag

manufacturing

Lászlópack Kft.
2932 Almásfüzitő, Pf.: 4.
Tel.: +36 34 348 578
E-mail: laszlopack@laszlopack.hu
Web: www.laszlopack.hu

–  hajlékony falú műanyag 
csomagolóanyagok gyártása, 
társítása, nyomtatása, 
konfekcionálása

– műanyag hordtáskák gyártása

–  flexible plastic and composit 
packaging materials producing, 
printing, confectioning

– carrier bag manufacturing

MIKROPAKK Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft.
1106 Budapest, Jászberényi út 82.
Tel.: +36 1 260 5521, + 36 1260 9340
E-mail: mikropakk@mikropakk.hu
Web: www.mikropakk.hu

–  standard és egyedi műanyag 
kupakok, záróelemek, csomagoló-
rendszerek gyártása

– innovatív termékfejlesztés
– szabadalmaztatott megoldások
– szerszámtervezés

–  producing of caps and packaging 
systems made from plastics by 
injection molding and injection 
blow molding

– product development, innovation
– mold making
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RotaPack Csomagolástechnika Zrt.
6728 Szeged, Dorozsmai út 35.
Tel.: + 36 62 553 280, +36 62 553 289
E-mail: titkarsag@rotapack.hu
Web: www.rotapack.hu

–  sztreccsfóliák teljes 
szortimentjének gyártása (öntött, 
fújt, power stb.)

–  előnyújtott sztreccsfóliák gépi és 
kézi kivitelben

– poliolefin fólia gyártása
–  zsugorfóliák, zsugorsapkák 

gyártása
–  csomagolóanyagok, -gépek 

forgalmazása
– frissen tartó fólia gyártása

–  all assortments of stretch film 
production (blown, cast, power 
etc.)

–  machine and manual pre-stretch 
films

– polyolefin film production
–  shrink films and shrink cap 

production
– cling film production

Sipospack Reklám-, Csomagolóanyag Gyártó Kft.
2053 Herceghalom, Zsámbéki út 11/a.
Tel.: +36 23 530 820
E-mail: sipospack@sipospack.hu
Web: www.sipospack.hu

–  PE, LDPE, BOPP, CAST fólia 
alapanyag-feldolgozás (coldseal, 
félbehajtás, hasítás, konfekcionálás, 
laminálás, nyomtatás, perforálás)

–  BOPP fóliák, CAST fóliák 
forgalmazása

–  processing of PE, LDPE, BOPP, CAST 
films (cold seal, confectioning, 
laminating, printing, perforation)

–  distribution of BOPP and CAST 
films

3. Fém csomagolószerek gyártói – Manufacturers of metal packaging means

Ball Packaging Europe Handelsgesellschaft mbH
Web: www.ball-europe.com

A világ egyik vezető ital- 
csomagolóeszköz gyártója

One of the world leader producers of 
beverage packaging

CROWN Bevcan Slovakia Sro
044 58 Seňa, Priemyselný park Kechnec Perínska cesta 29.
Web: www.crowncork.com

A világ egyik vezető fém italosdoboz 
és fedő gyártója

One of the world leader producers of 
metal cans and ends

PACSAI 
Fémhordógyártó Kft.

Pacsai Fémhordógyártó Kft.
8761 Pacsa, Csány László utca 59.
Tel.: +36 92 368 988, +36 92 568 105
Fax: +36 92 368 457
E-mail: hordo@pacsaifemhordo.t-online.hu
Web: www.pacsaifemhordo.hu
Gyártó üzem:
8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór utca 15.
Tel.: +36 92 568 148
Fax: +36 92 568 147

–  nem levehető fedelű acéllemez 
hordók gyártása és értékesítése 60, 
120, 216,5 literes űrméretekben

–  optimálisan üríthető (ODD) nem 
levehető fedelű acéllemez hordók 
gyártása és értékesítése 25, 28, 30, 
40, 50 és 60 literes űrméretekben

–  levehető fedelű acéllemez hordók 
gyártása és értékesítése 40, 60, 120, 
216,5 literes űrméretekben

–  HDPE betétes acéllemez hordók 
gyártása és értékesítése 60, 200 
literes űrméreteken

production and sale of 
–  steel tight-head drums in 60, 120, 

216,5 l capacity
–  steel tight-head drums with opti-

mal emptying cover system (ODD) 
in 25, 28, 30, 40, 50 and 60 l capacity

–  steel open head drums in 40, 60, 
120, 216,5 l capacity

–  steel tight-head drums with HDPE 
liner in 60, 200 l capacity
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PIKOPACK Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
3390 Füzesabony, Kerecsendi út 123.
Tel.: +36 36 543 500
Fax: +36 36 344 704
E-mail: marketing@pikopack.hu
Web: www.pikopack.hu

–  ónozott acéllemez aeroszolos 
palackok 

– élelmiszer-ipari fémdobozok
–  alumíniumtubusok és záróelemek 

production of 
– tinplate aerosol and food cans
– aluminium tubes

Rexam PLC
4 Millbank, London SW1P 3XR, UK
Web: www.rexam.com

A világ egyik vezető ital- 
csomagolóeszköz gyártója

One of the world leader producers of 
beverage packaging

Magyar Fémcsomagolók Nonprofit Kft.
1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 30.
E-mail: magyarfemcsomagolok@enternet.hu

–  szakmai érdekképviselet és 
érdekvédelem a  fém 
csomagolószerek gyártása 
területén

–  a fém mint csomagolóanyag 
előnyeinek bemutatása

–  Hungarian Metalpackagers 
National Association of EMPAC

–  Empac (European Metal Packaging) 
brings together more than 200 
manufacturers, suppliers and their 
national associations, to promote 
the benefits of rigid metal 
packaging

4. Üveg csomagolószerek gyártója – Manufacturer of glass packaging means

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.
5901 Orosháza, Csorvási út 5.
Tel.: +36 68 814 708, +36 68  814 711
Web: www.o-i.com

Vállalatunk minden munkavállalója 
büszke arra, hogy a legkörnyezet-
barátabb csomagolóanyagból, az 
üvegből állítjuk elő konzerves-, 
boros-, szeszes- és üdítőitalos 
palackjainkat.

All of our employees are proud 
to make the most environmental 
friendly packaging from glass like 
jars, wine-, spirit and soft drink bot-
tles

II.   Csomagolószerek,  valamint csomagológépek és készülékek forgalmazása

Distributors of packaging materials and machines

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: +36 1 204 4368, +36 1 204 4367
E-mail: amco@amcokft.com
Web: www.amcokft.com
Facebook: www.facebook.com/amcokft 

Csomagológépek és 
csomagolóanyagok forgalmazása: 
– zsugorfóliázás
– fóliahegesztés
– kartondobozzárás
– ragasztószalag-adagolás
– pántolás
–  nyújthatófóliás egységrakomány- 

rögzítés (raklapfóliázás)
– burkolófóliázás, bandázsolás
– skin és bliszter csomagolás
– vákuumcsomagolás
– tálcás ételcsomagolás
– formázó-töltő-záró gépek
– fogófülfelhordó berendezések
– térkitöltés
Szolgáltatásaink: 
– csomagológépek bérbeadása
– csomagolástechnikai szakszerviz
–  csomagolástechnikai tanácsadás 

AMCO Kft. distributes packaging 
technology associated with the
following areas:
– shrink wrapping
– sealing technologies
– carton box forming and closing 
– tape dispensers
– strapping
– pallet wrapping and protection
– sleeve wrapping, banding
– skin and blister packaging
– vacuum packaging
– tray sealers
– form-fill and seal machines
– handle applicators
– void filling
Services:
– leasing of packaging machines
– full line of service functions 
–  consulting in packaging 

technologies
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Antalis Hungary Kft.
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Szolnoki iroda:
5000 Szolnok, Újszászi út 5.
E-mail: ertekesites@antalis.hu
Web: www.antalis.hu

–  csomagolópapírok, kartonok, 
párnázó- és térkitöltő anyagok, 
dobozok, ragasztószalagok, 
csomagküldő anyagok, fóliák, 
pántolóanyagok, tasakok és 
zsákok forgalmazása

– csomagológépek értékesítése
– egyedi csomagolástervezés
 

–  distribution of packaging paper, 
cardboard , cushioning and 
strapping  materials, boxes, tapes, 
films, sack and bags

– sale of packaging machines
– special packaging design

Intergraf Kft.
1084 Budapest, Vig utca 31-33.
E-mail: intergraf@intergraf.hu
Web: www.intergraf.hu

–  a spanyol CHIMIGRAF vizes- és 
alkoholbázisú flexó 
nyomdafestékek kizárólagos
forgalmazása

–  magyarországi festékkeverő üzem 
és labor

–  szaktanácsadás partnereink 
számára

–  exclusive distribution of the 
Spanish CHIMIGRAF water based 
and alcohol based flexographic 
printing inks

–  ink mixing plant and ink laboratory 
in Hungary

–  providing technical expertise to 
our partners

Knüppel Csomagolástechnika Kft.
1044 Budapest, Ipari Park utca 9.
Tel.: +36 1 297 1811
E-mail: info@knueppel.de
Web: www.knueppel.hu

–  csomagolóanyagok gyártása és 
forgalmazása

– csomagológépek
– korrózióvédelmi termékek
– csomagolásfejlesztés
– csomagolásvizsgálat, ellenőrzés

–  production and sale of packaging 
materials

– packaging machinery
– corrosion protection products
– packaging development
– packaging test/ examination

LORAN Kft.
1015 Budapest, Zöldlomb utca 56/c.
Tel.: +36 1 487 0494, +36 1 487 0495
E-mail: loran@loran.hu
Web: www.loran.hu

–  fogyasztói, gyűjtő- és szállítási 
csomagolások gépei széles 
választékának forgalmazása

– címkézőgépek értékesítése
–  palettázó-, depalettázógépek

forgalmazása

–  distribution of packaging 
machines of primary, secondary 
and tertiary packaging

– sale of labelling machines
–  distribution of palletisers, 

depalletisers

METRIA Biztonságos Csomagolás Kft.
1194 Budapest, Citroën utca 4.
Tel.: +36 1 282 8054
E-mail: metria@metria.hu
Web: www.csom.hu

–  biztonságos csomagolási 
megoldások szolgáltatása

– szállítási károk felszámolása
–  költségcsökkentés a logisztikai  és  

csomagolási megoldások és
folyamatok ésszerűsítésével

–  providing of safe packaging 
solutions

– transport damage elimination
–  cost cutting by new solutions and 

rationalization of logistic and 
packaging processes

MINIPAK Logisztikai Kft.
6725 Szeged, Petőfi sgt. 49.
Tel.: +36 62 554 654, +36 62 425 859
E-mail: minipak@vnet.hu
Web: www.minipak.hu

– csomagolóanyagok forgalmazása
–  csomagolások tervezése, 

konfekcionálása
–  speciális védelemmel ellátott 

csomagolások (VCI, Alu-barrier) 
konfekcionálása

– bércsomagolás
–  csomagológépek és robotok, 

komplett rendszerek 
forgalmazása és szervizelése

– intralogisztika 
–  raktárrendszerek tervezése és 

kivitelezése

–  distribution of packaging 
materials

– packaging design, confectioning
–  protective packaging (VCI, 

Alubarrier) confectioning
– contract packaging
–  distribution and service of 

packaging machines, robots, 
complete systems

– intralogistics
–  design and construction of 

storage systems
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Nise Plus Kft.
1141 Budapest, Pöstyén utca 13.
Tel.: +36 1 392 5067, +36 20 928 7780
E-mail: erno.spett@gmail.com

Ömledék  (hot-melt) és hideg 
ragasztók forgalmazása a következő 
iparágaknak:
– papír- és csomagolóipar
–  építőipar és teherhordó 

faszerkezetek
–  kárpitozott bútor-, matrac- és 

szivacsgyártók
–  grafikaitermék-gyártók és 

könyvkötészet
–  járműgyártás, autó- és beszállító- 

ipar
– műszaki textilek és textilipar
–  egyéb ipari alkalmazások 

beleértve a szerelőipart

Vendor of adhesives for application 
areas such as:
– paper and packaging industry
–  building and load-bearing 

construction in wood
–  upholstery, mattress and foam 

industry
–   graphic arts and bookbinding
–  vehicles, automotive and 

subsupplier industry
–  technical textiles and textile 

industry
–  other applications, also general 

assembly

Reményi Csomagolástechnika Kft.
1173 Budapest, Régivám köz 6.
Levelezési cím: 1583 Budapest, Pf.: 95.
Tel.: +36 1 459 5080
Fax: + 36 1 459 5089
E-mail: ajanlat@remenyi.hu
Web: www.remenyi.hu

–  csomagolóanyagok értékesítése 
(nyújtható és zsugorfóliák, 
pántszalagok, dobozok, habfóliák, 
okmánytáskák, tapadószalagok, 
térkitöltő anyagok, PE tasakok, 
zsákok)

–  légpárnás fólia gyártása és 
konfekcionálása

–   csomagológép-értékesítés (BVM, 
Robopac, Transpak, Mercier, 
Hawo,Minipack, Storpack)

– csomagológép-szerviz
– bércsomagolás
– csomagolástervezés
– webáruház

–  packaging material distribution  
(strech  and shrink film, strapping 
materials, carton boxes, foam rolls, 
document bags, tapes, protective 
packaging materials, PE bags)

– air bubble film production
– packaging machine distribution
–  packaging machine service and 

renting 
– webshop

    

Starfol Plusz Kft.
9600 Sárvár, Várkerület utca 26.
Tel.: +36 95 520 322
Fax: + 36 95 520 323
E-mail: info@starfolplusz.hu
Web: www.starfolplusz.hu

–  élelmiszer-ipari csomagolóanyagok
– PA/PE fóliák
– vákuumtasakok
– vákuum-zsugortasakok
–  APET/PE, APET/PE-EVOH kemény 

fóliák & egyéb nyomtatott és 
laminált védőgázas fóliák

–  vendéglátó-ipari eldobható 
termékek

–   100%-ban lebontható és 
komposztálható YAMA-termékek, 
melyek teljes mértékben környe-
zetbarát anyagokból készülnek

–   Packaging materials for the food 
industry

– PA/PE films
– Vacuum bags
– Vacuum-shrink bags
–  APET/PE ;APET/PE-EVOH rigid films, 

other printed and laminated 
barrier films

–  Disposable products for catering 
industry

–  100% biodegradable & 
compostable packaging materials 
under our YAMA brand made of 
eco friendly raw materials

III. Gépgyártók – Machine producers

Varga-Flexo Kft.
1171 Budapest, Berky Lili utca 26.
Tel.: +36 1 253 7264
E-mail: info@vargaflexo.hu
Web: www.vargaflexo.hu

Gépgyártás: 
– flexonyomógépek
– kliséragasztók
– laminálógépek
– ragasztóadagolók
– tekercsvágó gépek

Machine production:
– flexographic printing presses
– mounter proofers
– laminators
– adhesive dosing units
– slitter rewinders
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IV.  Élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipari és kozmetikai termékek gyártása, 

csomagolása

Producers and fillers of food, pharmaceutical, chemical and cosmetics 

products

Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
1107 Budapest, Szállás utca 6.
Tel.: +36 1 432 0400
Fax: + 36 1 432 0401
E-mail: info@babolna-bio.hu
Web: www.babolna-bio.com

–  kártevőirtás, higiénés 
szolgáltatások, valamint 
kártevőirtó szerek és háztar-
tás-vegyipari termékek gyártása és 
értékesítése

–  főbb márkák: Biostop, Protect, 
Happypet, Florissa, Vix, Fressh 
termékcsaládok, rágcsálóirtó szerek

–  production of rodenticides, 
insecticides, insecticide-free 
products, ectoparasiticides, 
aerosols and household cleaning 
products

–  main brands: Biostop, Protect, 
Happypet, Florissa, Vix, Fressh 

since 1831

CAOLA Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Zrt.
1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
Tel.: +36 1 464 9300
Fax: +36 1 464 9393
E-mail: info@caola.hu
Web: www.caola.hu

–  kozmetikai és háztartás-vegyipari 
termékek fejlesztése, gyártása, 
töltése

–  kozmetikai és tisztítószerek 
aeroszolos csomagolása

– fertőtlenítőszerek gyártása
–  porüzemi technológiák (hintőpor, 

insekticidgyártás) 
– bérmunkavégzés 
–  főbb márkák: Barbon,  Velmetina,  

Ovenall,  CaoSept,  CaoNatur, 
Rovatoxx, Tükör 

–  development, manufacturing and 
filling of cosmetics and household 
care products

–  aerosol filling of cosmetics and 
cleaners

– manufacturing of listerines
–  production of toilet-powders, 

insecticides
– wage-work
–  main brands: Barbon,  Velmetina,  

Ovenall,  CaoSept,  CaoNatur, 
Rovatoxx, Tükör

Claudia Ipari Zrt.
9700 Szombathely, Alkotás utca 43-45.
Tel.: +36 94 330 570
Fax: + 36 94 324 568
Web: www.claudiart.hu

 Ipari, kozmetikai és 
háztartás-vegyipari termékek 
fejlesztése, gyártása 

Development and manufacturing of 
industrial, cosmetics and household 
care products

Egis Gyógyszergyár Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel./Fax: + 36 1 803 5555
E-mail: mailbox@egis.hu
Web: www.egis.hu

Gyógyszerek és 
gyógyszerhatóanyagok 
kutatás-fejlesztése, 
gyártása és kereskedelme

The research & development, 
production and sales of active 
pharmaceutical ingredients and 
drugs 

Medikémia Zrt. 
6701 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A. 
Tel.: + 36 62 592 777
Fax: + 36 62 592 700
E-mail: info@medikemia.hu 
Web: www.medikemia.hu 

–  autóápolási, autóüzemeltetési 
cikkek, háztartási és elektronikai 
tisztítószerek, építési 
segédanyagok fejlesztése, gyártása

– aeroszolgyártás 
–  főbb márkák: PREVENT, PRELIX, 

MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, PROFIX 

–  development and manufacturing 
of car care and operations 
products, household and 
electronic cleaners, auxiliary 
products for building and assembly

– aerosol manufacturing 
–  main brands: PREVENT, PRELIX, 

MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, PROFIX
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Procter&Gamble Magyarország Kft.
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.
E-mail: informacio.im@pg.com
Web: www.pg.com

–  a P&G a világ egyik vezető 
fogyasztási cikk gyártója, termékei 
több mint 180 országban 
elérhetőek

–  legismertebb márkái: Ariel, Lenor, 
Pampers, Always, Pantene, Old 
Spice, Jar, Gilette, Duracell, Braun, 
Blend-a-med

–  P&G one of the world leader 
producers of consumer goods, 
brands are sold in over 180 coun-
tries

–  main brands: Ariel, Lenor, Pampers, 
Always, Pantene, Old Spice, Jar, 
Gilette, Duracell, Braun, 
Blend-a-med

Törley Pezsgőpincészet Kft.
1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Tel.: +36 1 424 2500
E-mail: info@torley.hu 
Web: www.torley.hu

–  Törley Pezsgőpincészet Kft. a 
magyarországi italpiac egyik 
meghatározó szereplője és számos 
nemzetközi márka itthoni 
forgalmazója

–  főbb márkái: Törley, Hungaria, 
François, Walton, Henkell Trocken 
pezsgők, BB pezsgők és borok,
Kemendy Selection, György-Villa 
Selection, Szent István Korona 
borok, St. Stephan’s Crown tokaji 
borok, Wodka Gorbatschow

–  Törley Pezsgőpincészet Kft. is one 
of the determining participants of 
Hungarian beverage market and 
the distributor of several 
international brands in Hungary

–  main brands: Törley, Hungaria, 
François, Walton, Henkell Trocken 
pezsgők, BB pezsgők és borok,
Kemendy Selection, György-Villa 
Selection, Szent István Korona 
wine, St. Stephan’s Crown tokaji 
wine, Wodka Gorbatschow

Zwack Unicum Nyrt.
1095 Budapest, Soroksári út 26.
E-mail: kereskedelem@zwackunicum.hu
Web: www.zwackunicum.hu

– –  magas minőségű, prémium- 
kategóriás szeszesitalok gyártá-
sa és forgalmazása

– –  főbb márkái: Unicum, Unicum 
Next, Unicum Szilva, Vilmos, 
Fütyülős, St. Hubertus, Kalinka, 
Zwack Sándor Nemes Pálinkák, 
Hírös, Kosher, Johnnie Walker, 
Baileys, Smirnoff, Hennessy

– –  production and distribution of 
high quality, premium category 
alcoholic beverages

– –  main brands: Unicum, Unicum 
Next, Unicum Szilva, Vilmos, 
Fütyülős, St. Hubertus, Kalinka, 
Zwack Sándor Noble Pálinkas, 
Hírös, Kosher, Johnnie Walker, 
Baileys, Smirnoff, Hennessy

V.  Csomagolás- és formatervezés, fejlesztés, vizsgálatok, oktatás, 

szaktanácsadás és klaszterek

Packaging design, testing, education, consultancy and clusters

CHEMI-PACK Műszaki Fejlesztő és Csomagoló Bt.
1105 Budapest, Bolgár utca 21.
Tel.: +36 1 260 5308, +36 1 260 1794
E-mail: chemipack@chemipack.hu
Web: www.chemipack.hu

– csomagolásfejlesztés, tanácsadás
–  vákuumformázás, skin és bliszter 

csomagolás
–  kartondobozok, hullámpapírlemez 

dobozok, display-k, öntapadó 
címkék, simítózáras PE és BOPP 
tasakok forgalmazása

–  csomagológépek és készülékek 
forgalmazása

– bércsomagolás

–  packaging design and 
development

–  vacuum thermoforming, skin- and 
blister packaging

–  manufacturing and distribution of 
cardboard products, corrugated 
board boxes, displays, self adhesive 
labels, self-sealing PE and BOPP 
bags

– sale of packaging equipment
– contract packaging  

DigitArt Design Stúdió Kft.
1174 Budapest, Risztics János utca 10/2.
Tel.: +36 20 9331 978
E-mail: studio@digitart.hu
Web: www.digitart.hu

– grafikai tervezés 
– csomagolástervezés 
– webdesign

– graphics design
– packaging design
– web design



77Csomagolási évkönyv

 
Flexo Innovációs Klaszter
1171 Budapest, Berky Lili utca 26.
Tel.: +36 30 791 2837
E-mail: info@flexoinno.hu
Web: www.flexoinno.hu

–  műanyag csomagolóanyagok 
flexonyomtatással

–  papír csomagolóanyagok 
flexonyomtatással

–  polietilénfólia-gyártás
–  gépgyártás

–  plastic packaging materials with 
flexo printing

–  paper packaging materials with 
flexo printing

–  production of PE films
–  machine production

Intergraf Digiflex Kft.
1084 Budapest, Vig utca 31-33.
E-mail: digiflex@intergraf.hu
Web: www.digiflex.intergraf.hu

–  professzionális grafikai előkészítés 
és színmenedzsment

–  flexonyomóforma-készítés 
digitális és analóg technológiával

–  számítógépes klisémontírozás, 
köpenyezés

– flexo grafikai tervezés

–  professional pre-press and colour 
management

–  digital and analogue flexo 
printing form production

–  computer aided plate mounting
– flexo graphic design

Omnipack 
Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter
2510 Dorog, Tömedék-akna Ipartelep
Web: www.omnipack.hu

Klaszterszolgáltatások:
– csomagolástechnika
– csomagolástechnológia 
– csomagolásmarketing

Cluster management:
– packaging 
– packaging technology
– marketing

PAQART Design Kft.
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.
Tel.: +36 1 325 7491
Fax: + 36 1 325 74 94
E-mail: paqart@paqart.hu
Web: www.paqart.hu

– csomagolástervezés
– márkadesign
– grafikai tervezés
– honlaptervezés
– ipari formatervezés

– brand and packaging design
– graphic design
– web design
– structural design

Óbudai Egyetem RKK
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Web: www.rkk.uni-obuda.hu

–  nyomda-, média, csomagolás- és 
papírtechnológia területén BSC, 
MSC oktatás

– szakmérnökképzés
– doktori iskola

–  education of printing, media, 
packaging and paper technology 
in BSC and MSC level

– education of special engineers
– doctor’s school

Széchenyi István Egyetem, 
Akkreditált Csomagolásvizsgáló Laboratórium
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 96 613 578
Fax: +36 96 503 498
Web: www.csomagolasvizsgalat.sze.hu

–  veszélyes áruk csomagolásának 
típusvizsgálata (P, LP, IBC, FIBC, BK)

– csomagolóanyag-vizsgálatok
–  szállítási csomagolások, 

termékek klímaállósági és 
mechanikai vizsgálata (ISTA, ISO, 
ASTM, IEC, ETSI stb.)

– kutatás és fejlesztés

–  testing of dangerous goods 
packages (P, LP, IBC, FIBC, BK)

– packaging material tests 
–  mechanical and environmental 

tests of transport packagings and 
products (ISTA, ISO, 
ASTM, IEC, ETSI, etc.)

– researches and developments

ÉMI-TÜV Süd Kft. Kermi osztály
1043 Budapest, Dugonics utca 11.
Tel.: + 36 1 399 3600
Fax: + 36 1 399 3603
Web: www.emi-tuv.hu

–  akkreditált laboratóriumban 
komplett csomagolások, 
csomagolóanyagok: papírok, 
műanyag fóliák, élelmiszerrel 
érintkezésbe kerülő anyagok 
vizsgálata

– aeroszolcsomagolások vizsgálata

–  testing of packaging, packaging 
materials (paper, plastic films, food 
contact materials) in  
accredited laboratory

– testing of aerosol packaging
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VI.  Hulladékhasznosítás

Recycling

Duparec Papírbegyűjtő és Feldolgozó Kft.
1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 1 278 8666
E-mail: duparec@duparec.hu
Web: www.duparec.hu

–  papírhulladékok gyűjtése, átvétele
–  szelektív hulladékgyűjtés, eszközök 

kihelyezése
– hulladékgazdálkodás
– iratmegsemmisítés

– paper waste recollection
– selective waste recollection
– waste management
– document destruction

Holofon Zrt. 
2086 Tinnye, Perbáli út 2.
Tel.: +36 26 335 555
Telephely: 2529 Annavölgy, Kt. 0232/6 hrsz.
E-mail: info@holofon.hu
Web: www.holofon.hu

–  PE, PP, PS műanyaghulladék 
átvétele és újrahasznosítása

–  PE, PP, PS típusú regranulátum és 
igény szerinti compaund értéke-
sítése

–  PE, PP and PS plastic waste buying 
up, processing and recycling

–  sale of PE, PP and PS regranulates 
and compounds by request 

Italos karton Környezetvédelmi Szolgáltató 
Egyesülés
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Tel.: +36 1 215 9944
E-mail: officer@italoskarton.hu
Web: www.italoskarton.hu

Italoskarton (tejes- és 
gyümölcsleves dobozok) szelektív 
gyűjtésének szervezése, szelektív 
hulladékgyűjtés oktatása 
intézményekben. Óvodai és iskolai 
gyűjtőprogramok szervezése. Ezen 
csomagolási hulladék 
újrahasznosításának segítése

The main tasks of the Beverage 
Carton Association are the following: 
organize the beverage carton (milk 
and juice carton) selective collection 
and recycling possibilities. Organize 
kinder garden and schools 
environmental education program 
all over the country

KER-KONTÍR Kft.
6060 Tiszakécske, Béke utca 122.
Tel.: +36 76 441 493
Fax: +36 76 441 556

– gazdasági szolgáltatás
–  ipari fa és műanyag csomagolási 

hulladék begyűjtése

– economic services
–  industrial wood and plastic waste 

recollection

ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
1066 Budapest, Teréz krt. 54.
Tel.: +36 1 354 1248
E-mail: info@okopack.hu
Web: www.okopack.hu

– környezeti szemléletformálás
– oktatás
– termékdíj-tanácsadás 

–  formation of environmental 
approach

– education
– product fee consultancy

ÖKO-PANNON Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.
Tel.: +36 1 383 9305
E-mail: info@okopannon.hu
Web: www.okopannon.hu

– termékdíj-tanácsadás
–  a hulladéktörvénynek és a 

csomagolási kormányrendeletnek 
való megfelelés kialakítása

–  csomagolás – nem csomagolással 
kapcsolatos szakértői vélemény 

– Zöld Pont védjegy 
–  CO2-megtakarítással kapcsolatos 

számítások

– product fee consultancy
–  preparation of compliance of the 

Waste Act and the Packaging 
Decree

–  professional opinion of 
packaging-non packaging issue

– Green Dot trade mark
– calculation of CO2 reduction
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VII.  Jelölés- és vonalkódtechnika, szoftverfejlesztés

Sign and barcode technology, software development

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: +36 23 500 422
Fax: +36 23 500 428
E-mail: amsy@amsy-jelolestechnika.hu
Web: www.amsy-jelolestechnika.hu

–  jelöléstechnikai készülékek 
forgalmazása, beüzemelése, 
karbantartása, javítása

– kellékanyagok értékesítése

–  distribution, service and technical 
maintenance of marking 
equipments

– distribution of accessories

BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 10.
Tel./Fax: + 36 22 501 880
E-mail: info@bcl.hu
Web: www.bcl.hu

–  tapadócímke-gyártás vonalkód- 
nyomatokhoz

– digitális címkenyomtatás
–  címketervező programok 

értékesítése
–  vonalkódnyomtatók forgalmazása, 

javítása, karbantartása 
– kellékanyagok forgalmazása

– 
– –  producing of self adhesive 

labels for bar code printers
– – digital printing
– – trade of label design software
– –  distribution, service of bar code 

printers
– – distribution of accessories

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
1139 Budapest, Fáy utca 1/b.
Tel.: +36 1 412 3940
Fax: +36 1 412 3949
Email: info@gs1hu.org
Web: www.gs1hu.org

–  globálisan egyedi azonosító 
számok kiosztása, nyilvántartása

–  automatikus adatgyűjtés és 
információmegosztás

– vonalkód-ellenőrzés és -minősítés
– elektronikus kommunikáció (EDI) 
– nyomon követési megoldások
–  adatbanki szolgáltatások, 

adatszinkronizáció, megbízható 
adatminőség

–  mobilkommunikáció, szabványos 
megoldások okos eszközökre

– szaktanácsadás, képzés

–  globally unique identification, 
identification number assignment

–  automatic data capture and 
information sharing

–  barcode verification and 
qualification

–  eCom (EDI)
–  traceability solutions for supply 

chains 
–  data pool services; Data 

syncronization, Trusted Source, 
Data Quality

–  mobileCom, standard solutions for 
smart devices. 

–  professional advice and training

GITM
GITM Consulting Kft.
1139 Budapest, Fáy utca 1/b.

–  információs és 
információtechnológiai 
szolgáltatások

– kutatás-fejlesztés
– szaktanácsadás

–  information and information 
technology services

– research and development
– consulting

VIII.  Csomagolási rendszerek tervezői, rendszerszolgáltatás, bércsomagolás

Development and service of packaging system, contract packaging

 
 
Adu Alba Kft.
8000 Székesfehérvár, Huba utca 8/a.
Tel.: +36 30 969 9786
E-mail: varga@adualba.hu; ertekesites@adualba.hu
Web: www.adualba.hu

–  tengeren túli és 
exportcsomagolás

–  faalapú csomagolóeszközök teljes 
skálájának gyártása, 
forgalmazása

–  finommechanikai és 
biztonságtechnikai védelmi 
csomagolás

–  vákuumformázott műanyag 
logisztikai tálcák és raklapok 
tervezése és gyártása

– overseas and export packing
–  full range of wood-based 

packaging production, 
distribution

–  precision engineering and safety 
protection package

–  vacuum formed plastic trays and 
pallets, logistics planning, and 
production



80 Csomagolási évkönyv

Green Packaging Kft.
1593 Budapest, Székeely Elek utca 11.
Levelezési cím: 1593 Budapest, Pf.: 722
Tel.: +36 1 776 6084
Fax: +36 1 700 0142
E-mail: iroda@greenpackaging.hu
Web: www.greenpackagin.hu

–  biológiailag lebomló 
csomagolóanyagok

– biológiailag lebomló habanyagok
– hullámpapírlemez termékek
– hőtartó dobozok
– rakodólapok
– újrahasználható csomagolószerek
–  komplett csomagolási 

megoldások
–  csomagolástervezés és vizsgálat, 

tanácsadás

–  biodegradable packaging
–  biodegradable foams
–  corrugated board products
–  cooling boxes
–  alternative pallets
–  returnable packaging
–  consulting
–  complex packaging design

Nefab Packaging Hungary Kft.
2151 Fót,
East Gate Business Park B1. épület
Tel.: +36 27 395 960
Fax: +36 27 395 968
Web: www.nefab.hu 

– egyutas szállítási csomagolás
– többutas szállítási csomagolás
– tartós csomagolási megoldások
–  teljes körű csomagolási 

megoldások
– kiegészítők, segédanyagok
– tanácsadás, tervezés, vizsgálatok

– expendable packaging
– returnable packaging
– longterm packaging
– packaging accessories
– inner packaging
– total cost approach
– complete packaging solutions
– multi-material design and testing
– consulting

Volánpack Zrt.
1108 Budapest, Kozma utca 4.
Tel.: +36 1 431 6200
E-mail: volanpack@volanpack.hu
Web: www.volanpack.hu

–  hullámpapírlemez és fadobozok, 
ládák, rakodólapok gyártása

–  műanyag és társított anyagú 
(kompozit) csomagolóeszközök 
gyártása

– hőtartó dobozok
– veszélyes áruk csomagolása
– express csomagolás
– bércsomagolás
– szállítási csomagolások tervezése

–  manufacturing of corrugated 
board and wood boxes, pallets 
plastic 
composite packaging means

– cooling boxes
– dangerous goods packaging
– express packaging
– contract packaging
– design of transport packaging

IX.  Szaklapkiadó 

Publisher

Horizont Média Kft.
6400 Kiskunhalas, Katona J. utca 6.
Tel./Fax: +36 77 529 593 
E-mail: info@transpack.hu
Web: www.transpack.hu

A TRANSPACK magazin kiadása, 
amelynek tematikája: 
csomagolástechnika, 
anyagmozgatás és logisztika.

Publishing of Transpack Magazine 
which topics are packaging, 
materials handling and logistics.

Az Évkönyvben megjelent cikkek szakmai ismeretterjesztési célú továbbpublikálása – a kiadó tudtával és a forrás feltüntetésével – 
egybeesik a CSAOSZ és tagvállalatainak szándékával.

A borítón látható termékfotókat a 2014. évi HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjazottjai közül válogattuk.
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Kiadja a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), Budapest, 2014

1113 Budapest, Bartók Béla út 152., telefon/fax: (+36 1) 210 0107, www.csaosz.hu
Felelős kiadó: Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára

Szerkesztette: Hernádi-Stiblo Viktória, Nagy Miklós, Svraka Angéla
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