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Kedves Olvasó! “Összejönni – jó kezdés.
Együtt maradni – haladás.
Együtt is dolgozni – siker.”

Henry Ford

Örömmel ajánlom figyel-
mébe a Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos 
Szövetség legújabb, soro-
zatban hetedik, 2016-2017. 
évi Magyar Csomagolási 
Évkönyvét.

A hazai csomagolóipar 2015-ben ismét jó évet zárt, 
a KSH által közzétett statisztikai adatok szerint volu-
menben mért teljesítménye a nemzeti GDP emel-
kedésével azonos mértékben, 2,9%-kal növekedett.  
A hetven hazai csomagolóipari KKV körében vég-
zett éves felmérés is az ágazat szereplőinek fejlő-
dését igazolta vissza. A vizsgált vállalatok árbevétele 
az elmúlt évben 5%-os mértékben, a foglalkozta-
tottak száma 4%-kal, hatékonysága pedig 2%-kal 
növekedett.
Büszkeséggel tölt el, hogy 2016 májusában 
sikeresen megszerveztük a CSAOSZ több 
mint 25 éves történetének talán legössze- 
tettebb feladatát, a Csomagolási Világszövetség 
(WPO) budapesti találkozóját, amelyre a Föld öt 
kontinensének 34 országából érkeztek szakem-
berek. Az esemény részét képezte a Csoma- 
golási innovációk a fenntarthatóságért és bizton-
ságért című nemzetközi csomagolási konferencia, 
valamint a WorldStar csomagolási világverseny díjá-
tadó gálája, amelyek remek szakmai visszhangot 
kaptak. 
Tudtuk, hogy a WPO programja Budapestre csábít-
ja a világ csomagolási szakembereinek színe-javát, 
ezért nem szalaszthattuk el azt a lehetőséget, hogy 
egy konferencia keretében meghallgassuk a külföldi 
kollégáknak a csomagolás aktuális kérdéseiről, kihí-
vásairól alkotott véleményét és fontos volt a magunk 
eredményeiről is e nemzetközi fórumon szót ejteni. 
A Csomagolási Világverseny díjátadója pedig azt 
tette lehetővé, hogy a 11 magyar díjazott a világ leg-

kiválóbb csomagolástervezői körében, Budapesten 
ünnepelhesse a szakma Oscar-díjának számító 
WorldStar átvételét.
Ezúton is szeretném megköszönni a Csomagolási 
Világszövetség budapesti programját támogató 
szervezetek önzetlen segítségét és hitét abban, 
hogy sikerre tudjuk vinni vállalásunkat.
Ha kis lépésekben is, de eredményesen tudtuk 
képviselni szakterületünk érdekeit a jogszabály- 
alkotási folyamatban, az új iparstratégiát jelentő  
Irinyi tervhez több javaslatunkkal is csatlakozunk és 
részletes elemzést készítettünk az Európai Bizottság 
Körforgásos gazdaság tervének szakterületünket 
érintő várható hatásairól.
A 2017. év is tartogat kihívásokat Szövetségünk és 
tagvállalataink számára. Év elején több tagunk rész-
vételével Bécsben üzletember találkozót szervezünk, 
folytatjuk a 2014-ben megkezdett utat és nemzeti 
standon megjelenünk a Düsseldorfban megren-
dezésre kerülő Interpack szakkiállításon, majd nem 
sokkal később a Budapesten sorra kerülő PPDexpo 
– Print-Packaging-Digital – kiállítás megszervezésé-
ben is közreműködünk.
Az idei Évkönyv elsősorban a fentebb említett nem-
zetközi konferencián elhangzott előadások rövidített 
változatait, illetve kivonatait foglalja össze, azonban 
szó esik más érdekességről is, így például a bizony-
nyal első hazai csomagolással – italos kartonokkal 
– kapcsolatos Guinness-rekordkísérletről, vagy az 
Európai Bizottság ambiciózus tervéről, a körforgá-
sos gazdaság modelljéről.
Legújabb évkönyvünk olvasásához kellemes idő-
töltést kívánok, napi munkájukhoz pedig hasznos 
ismeretek merítését!

Bencs Attila
elnök
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Dear Reader,

It is a pleasure for me to rec-
ommend you the newest, 
seventh volume of the Hun-
garian Packaging Yearbook 
2016-2017, published by the 
Hungarian Association of 
Packaging and Materials 
Handling.

The Hungarian Packaging Industry had a good year 
again in 2015. On the basis of the data published by 
the Hungarian Central Statistical Office its achieve-
ment in volumen grew by 2,9% which is the same 
measure than the increase of national GDP. The 
yearly study made in seventy Hungarian small and 
medium-sized enterprises showed the improvement 
of the sector. The revenue of the observed corpora-
tions increased by 5%, the number of employed 
people by 4% and the efficiency by 2%  last year.
It is a great honour for me that in May we success-
fully organised the spring meetings of the World 
Packaging Organisation in Budapest, which was 
the most complex duty during the 25 years of 
HAPMH. Professionals came from 34 countries of 5 
continents for the event. Part of the meetings was 
the International Packaging Conference titled 
“Packaging Innovations for Sustainability and Safety” 
and the WorldStar Packaging Competition Awards 
Gala. Both events had a great professional response.
We were aware of the fact that the WPO program 
would attract the packaging experts to Budapest, 
accordingly we did not want to waste the chance to 
learn the foreign opinion about the actual issues 
and challenges of packaging and it was important 
to talk about our achievements too at this interna-
tional forum.
The Award Giving Ceremony of the World Packag-
ing Competition opened the door to the 11 Hungar-
ian Award Winner companies to get and celebrate 

their WorldStar trophies in Budapest, among the 
best packaging designers of the World.
Herewith I would like to say thank you for the 
unquestioning assistance and trust of the organisa-
tions that supported us to organise the WPO pro-
gram held in Budapest. 
Maybe only in little steps but we were able to stand 
for the interest of our special field in the legislative 
procedure in an effective way. We joined the Irinyi 
plan – that means a new industrial strategy - with 
more proposals and we made a detailed analysis for 
the expectable effects of the circular economy plan 
of the European Commission.
The year 2017 will also be eventful for our Associa-
tion and the member companies. At the beginning 
of the year we are organising a businessmen meet-
ing in Vienna with the participation of some member 
of us. We are attending the Interpack Trade Fair in 
Düsseldorf as we did it in 2014. Then we are partic-
ipating in the organisation of  PPDexpo – Print-Pack-
aging-Digital – Exhibition in Budapest.
This new Yearbook summarizes the shortened ver-
sions of the presentations held at the above-men-
tioned international conference but also includes 
other interesting topics such as the first Hungarian 
Guinness record attempt using beverage carton 
packaging or the ambitious plan of the European 
Commission: the model of the circular economy.
I wish you a pleasant pastime reading our newest 
Yearbook and hope you will get useful information 
for your daily work.

Attila Bencs
president

“Coming together is – a beginning.
Keeping together is – progress.
Working together is – success.”

Henry Ford
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A Csomagolási Világszövetség 
Magyarországon – a CSAOSZ  

Budapestre hozta a világ csoma- 
golási szakembereinek színe-javát

A Csomagolási Világszövetség 2016. május 22 és 26. között 
Magyarországon tartotta tavaszi ülésszakát. A rendezvény 

megszervezésével a CSAOSZ-nak az volt a célja, hogy a 
Csomagolási Világszövetség budapesti látogatásával ismerje el 

egyrészt azt a magas szintű szakmai munkát, amit a magyar 
vállalatok által 1997 és 2015 között elnyert 87 WorldStar díj és 

a mögötte lévő tudás jellemez. Másrészt értékelje azt a szakma- 
diplomáciai aktivitást, amelyet a világszínvonalon termelő,  

a nemzeti GDP közel 2%-át előállító és produktumainak 50%-át 
fejlett exportpiacokon értékesíteni képes csomagolóipar 

nemzetközi szintű bemutatása és elismertetése érdekében  
már több mint 25 éve a Szövetségünk végez.

A magyar csomagolóipar  
teljesítménye 2015-ben

A CSAOSZ kiadásában immár hetedik éve megjelenő Magyar 
Csomagolási Évkönyv első cikke hagyományosan a hazai 

csomagolóipar előző éves teljesítményének bemutatása.  
A KSH forrásból, azonos módszer szerint kigyűjtött adatok 

alapján 2015-ben a csomagolóipar teljesítménye – mennyiségi 
 adatok szerint – 2,9%-kal emelkedett, ami az ország éves  

GDP növekedésének mértékével azonos.

Körforgásos gazdaság  
– a jövő útja?

A 2014. évi visszavonást követően az Európai Bizottság 2015 
decemberére kidolgozta és az Európai Parlament elé terjesztette 

az új, ambiciózus Körforgásos gazdaság tervét. 
A terv üzleti modelljeinek bemutatásával Luciana Pellegrino 

WPO alelnök budapesti konferencián tartott előadása
alapján készített kivonatából (33-36. oldal) kaphatunk képet. 

A terv miatt szükségessé váló hazai jogszabályi módosításokkal 
pedig e cikk foglalkozik.
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World Packaging Organisation  
in Hungary

WPO program in Budapest is a recognition of the high-level 
professional work evidenced by the 87 Hungarian WorldStar 

awards received between 1997 and 2015. It was also an 
appreciation of the knowledge and the professional 

diplomatic activity conducted by CSAOSZ for more than 25 
years. Our association spreads international awareness and 
recognition for the local packaging industry that produces a 

world-class standard, providing almost 2% of the GDP and 
able to sell 50% of its products in developed export markets.

Performance of the Hungarian  
packaging industry in 2015

The Hungarian Packaging Yearbook which has been edited 
and published for seven years by HAPMH traditionally starts 

with analysing statistical data to reveal the annual perfor-
mance of the sector. On the basis of collected data provided 

by the Hungarian Central Statistical Office (HCSO), in 2015 
the achievement of the Hungarian packaging industry  

– according to the quantity data – increased by 2,9%, which 
is similar achievement as the GDP increasing rate of the 

country.

Circular Economy  
– is it the future?

The European Committee prepared and submitted the new, 
ambitious plan of Circular Economy at the end of 2015. 

WPO Vice-President Mrs. Luciana Pellegrino reviewed the 
business models of Circular Economy (pages 33-36) in her 
presentation at WPO International Conference, Budapest. 

This article deals with the situation of the relevant  
legislation amendments in Hungary.
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A Csomagolási Világszövetség Magyarországon   
– a CSAOSZ Budapestre hozta a világ csomagolási 
szakembereinek színe-javát

Az eseménysorozat első négy napján a WPO irá-
nyító testületének, munkabizottságainak üléseire, 
végül pedig a közgyűlésére került sor. Az utolsó, 
ötödik napon a CSAOSZ nemzetközi részvételű 
csomagolási konferenciát, az este folyamán pedig 
a WorldStar csomagolási világverseny díjátadóját 
szervezte meg.
A konferencia a Csomagolási innovációk a fenn-
tarthatóságért és a biztonságért címmel került 
megrendezésre. 
A külföldi és hazai előadók arra hívták fel a részt-
vevők figyelmét, hogy a természeti erőforrással, 
alapanyagokkal, energiával való fenntartható gaz-
dálkodás egyik és talán legfontosabb eszköze a 
termékek gondosan megtervezett csomagolása.  
A csomagolás elmaradásából, illetve hiányosságá-
ból bekövetkező árukár a termék teljes értékteremtő 
láncolata anyag- és energiafelhasználásának hiába-
való elpazarlását eredményezi. Egy friss tanulmány 

szerint az élelmiszertermelés környezetre gyakorolt 
hatása tízszerese a csomagolásénak, a világon 
jelenleg a megtermelt élelmiszerek 1/3-a pedig 
veszendőbe megy. A rendszerszemléletű csoma-
golástervezéshez folyamatosan képzett, a legújabb 
anyagokat, eljárásokat, a világban végbemenő vál-
tozásoknak csomagolásra gyakorolt hatását ismerő, 
képzett szakemberek kellenek.

A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation – WPO) 2016. május 22 és 26. között 
Magyarországon tartotta tavaszi ülésszakát. A rendezvény megszervezésével a CSAOSZ-nak az volt 
a célja, hogy budapesti látogatásával a Csomagolási Világszövetség  ismerje el egyrészt azt a magas 
szintű szakmai munkát, amit a magyar vállalatok által 1997 és 2015 között elnyert 87 WorldStar díj 
és a mögötte lévő tudás jellemez, másrészt értékelje azt a szakmadiplomáciai aktivitást, amelyet a 
világszínvonalon termelő, a nemzeti GDP közel 2%-át előállító és produktumainak 50%-át fejlett export- 
piacokon értékesíteni képes csomagolóipar nemzetközi szintű bemutatása érdekében már több mint 25 éve a 
Szövetségünk végez.

Fotó: Kántor Tünde

A konferencia résztvevői, előtérben jobbról balra:  
Galli Miklós, Hopka Imre, Pallang Sándor és Pallang Otília
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Köszönjük a program támogatóinak, hogy hittek az esemény megvalósíthatóságában és minden lehetséges 

eszközzel támogatták a szervezők munkáját: GS1 Magyarország Zrt., Prinzhorn Csoport (Hamburger Hungária 

Kft, Dunapack Kft., Duparec Kft.), STI Group, Transpack Szaklap, EPAL, Mosonpack Kft., Sipospack Kft., Bábolna 

Környezetbiológiai Központ Kft., CSAOSZ Magyar Aeroszol Szakbizottság, DorotiPack Kft., O-I Manufacturing 

Magyarország Üvegipari Kft., Reményi Csomagolástechnika Kft., Törley Pezsgőpincészet Kft., dr. Plast Engineering 

Zrt., Gabriel Bon-Bon Manufaktúra, SZ.Variáns Kft., Interpack, PackExpo.

A konferencián készült felvételeket Rozsi Stivens, 
a gálafotót pedig Kántor Tünde készítette.

Antro Säilä – Finn Csomagolási Intézet, Chakravarthi 
AVPS – India, Ecobliss, Bencs Attila – CSAOSZ és 
Michaël Nieuwesteeg – Holland Csomagolási Intézet

A WorldStar díj a szakma Oscar-díjának tekinthető, 
vagy magyar hasonlattal élve, a Prímák között a 
Primissimák elismerése, azaz a WPO tagországok 
nemzeti versenyein – ez Magyarországon a HUN-
GAROPACK Magyar Csomagolási Verseny – díja-
zott legújabb csomagolószerek, csomagolások 
esszenciája. 
Az est folyamán a nemzetközi versenyeken meg-
mérettetett legkiválóbb csomagolási megoldások 
alkotói kapták meg méltó elismerésüket. Magyar-
országot a gálán 8 nyertes vállalat 11 elismerés 
átvételével képviselte.
Az ötnapos programra a koronát az ExperiDance 
társulat Nostradamus – Világok vándora című – a 
résztvevők által világszínvonalúnak értékelt – műso-
ra tette fel. 
A rendezvényeken együttesen több mint 350 szak-
ember vett részt, akik a Föld öt kontinensének 34 

országából érkeztek. Magyarországon mindezidáig 
egyidőben ennyi külföldi és magyar csomagolási 
szakember nem gyűlt össze.
Az a célunk, hogy a csomagolási szakmának a világ 
valamennyi földrészéről Budapestre érkezett vezető 
képviselői előtt Magyarországot, a magyar cso-
magolóipart, a CSAOSZ-t és tagvállalatait kedvező 
módon mutassuk be – úgy véljük teljesült és nem is 
éppen hogy csak. 
Meggyőződésünk: a programok színvonala alap-
ján meg tudtuk győzni a résztvevőket arról, hogy 
Magyarország minden szempontból felkészült, 
modern, fejlett, megbízható ország, így a csomago-
lóipara is bizonnyal hasonló teljesítményre képes.
A CSAOSZ legfőbb feladata a tagvállalatainak, ezen 
túl a magyar csomagolóiparnak a képviselete. Az, 
hogy a Csomagolási Világszövetséget Magyar-
országra hoztuk és méltó színvonalú programot 
szerveztünk, az egyik lehetséges módja vállalataink 
érdekeinek a képviseletére.

Nagy Miklós
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A magyar csomagolóipar teljesítménye 2015-ben

A nemzetközi makrogazdasági környezet

A hazai eredmények részletezése előtt érdemes egy 
rövid nemzetközi kitekintést tenni.
A GKI által 2015. év végén közzétett tanulmány sze-
rint a globális gazdasági növekedés az alacsony 
nyersanyagárak, valamint a monetáris kondíciók 
változása miatt elsősorban a fejlett ipari országok 
teljesítményének köszönhető. A felzárkózó és a fejlő-
dő országok hozzájárulása a világgazdaság gyara- 
podásához – főként Kína és Brazília gazdasága 
növekedésének lassulása miatt – mérsékeltebb. Az 
eladósodott fejlődő országok GDP dinamikája pedig 
a külső gazdasági hatások – a FED kamatemelése, 
a dollár erősödése – miatt lassul, ami negatív hatást 
gyakorol a világgazdaság teljesítményére.
Az EU jelenleg több, akár a fennmaradását is veszé-
lyeztető válságjelenséggel szembesül. Ezek közül a 
leglényegesebb a migránsválság, amit terrorista 
merényletek is súlyosbítanak. Feszültségforrást 
jelent a briteknek az európai uniós tagságról hozott 
döntése, ezzel összefüggésben pedig az EU néhány 
alapkérdésének újratárgyalása is.

A világ összevont GDP-jének növekedési üteme a 
2015. évi 3,1%-ról 2016-ban várhatóan 3,5%-ra 
gyorsul, a világkereskedelem pedig 2015-ben 2,5%-
kal, 2016-ban 3,7%- kal nő.
Kína GDP-je 2015-ben kb. 6,8%-kal, 2016-ban 
6,5%-kal emelkedik. India gazdasága várhatóan mind-
két évben a kínainál valamivel gyorsabban bővül.
Az EU összevont GDP-je 2015-ben 1,9%-kal, 2016-
ban várhatóan 2%-kal, az euró övezeté 1,6%-kal, 
illetve 1,8%-kal növekszik. 
Németország GDP-je 2015-ben 1,7%-kal, 2016-ban 
1,9%-kal emelkedik. A német gazdaság tehát – 
részben a kínai lassulás, részben VW botrány miatt 
csak az EU átlagánál szerényebb növekedésre 
képes, vagyis veszít az EU-n belüli húzóerőt jelentő 
szerepéből. 
Oroszország recesszióban van, GDP-je 2015-ben 
3,7%-kal, 2016-ban 0,5%-kal csökken. 
Ukrajnában a gazdaság vészesen hanyatlott, 2015-
ben a GDP visszaesése 9%-os mértékű, 2016-ra 
azonban növekedés valószínűsíthető.

A CSAOSZ kiadásában immár hetedik éve megjelenő Magyar Csomagolási Évkönyv első cikke hagyományo-
san a hazai csomagolóipar előző éves teljesítményének bemutatása. A KSH forrásból, azonos módszer szerint 
kigyűjtött adatok alapján 2015-ben a csomagolóipar teljesítménye – mennyiségi adatok szerint – 2,9%-kal 
emelkedett, ami az ország éves GDP növekedésének mértékével azonos.

Fotó: Rozsi Stivens
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A hazai makrogazdasági környezet

A 2013 óta növekedést felmutató hazai gazdaság 
teljesítménye 2014-hez képest lassuló mértékben, 
2,9%-kal bővült az előző év azonos időszakához 
képest. Ez a teljesítmény azonban az EU átlagát 
még mindig jelentősen meghaladja. Az 1. ábra 
Magyarország GDP-jének évenkénti változását 
szemlélteti, összehasonlítva a legjelentősebb export- 
piacának számító Németország azonos mutató- 
jával.
2015-ben az előző évhez képest a termelési oldalon 
az ipar bruttó hozzáadott értéke 6,3%-kal, az épí-
tőiparé 2,9%-kal, a szolgáltatásoké 2,8%-kal növe-
kedett, a mezőgazdaságé 13%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges 
fogyasztása 2,6%-kal, a közösségi fogyasztás 0,6%-
kal bővült. E két tétel eredményeként a végső 
fogyasztás 2,3%-kal növekedett. 
A bruttó felhalmozás 0,5%, ezen belül a bruttó 
állóeszköz-felhalmozás 1,9%-kal nagyobb lett, így a 
belföldi felhasználás összességében 1,9%-kal 
emelkedett. 
Az export 8,4, az import 7,8%-kal nőtt. 2015. január– 
decemberben a kivitel értéke 90,5 milliárd euró  
(28 038 milliárd forint), a behozatalé 82,4 milliárd 
euró (25 520 milliárd forint) volt, így a külkeres- 
kedelmi mérleg többlete 1,8 milliárd euróval nőtt, és  
8,1 milliárd eurót tett ki.

A hazai ipar teljesítménye

2015-ben az ipari termelés 7,5%-kal magasabb volt, 
mint 2014-ben.

A feldolgozóipari – ahova a csomagolóipar szereplői 
is tartoznak – termelés volumene 8,1%-kal nagyobb 
volt az előző évinél, a tizenhárom alágazat közül 
csak kettőben csökkent a termelés. A három legna-
gyobb súlyú alág közül a járműgyártás kibocsátása 
nőtt a legjobban (17,2%-kal), míg a számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártásáé 6,4%-kal. Az 
élelmiszer, ital és dohánytermék gyártását mérsé-
keltebb bővülés (4,3%) jellemezte, elsősorban az 
értékesítés több mint 40%-át kitevő kivitel élénkülé-
se miatt – a hazai eladások csak kismértékben 
nőttek.
Az ipari export 9,9%-kal meghaladta az egy évvel 
korábbit – ami csökkenő dinamikát jelent. A teljes 
ipari értékesítés 64%-a, a feldolgozóipari értékesítés 

75%-a ment exportra. A feldolgozóipari export 8,7%-
kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. Az 
exportértékesítés több mint felét a feldolgozóipar két 
alága adta.
Az ipar belföldi értékesítése 2,8%-kal, a feldolgozó-
iparé 6,7%-kal bővült. A belföldi értékesítés leg- 
nagyobb részét, 26%-át adó élelmiszer, ital és 
dohánytermék gyártásának hazai eladásai 1,3%-kal 
nőttek. 
Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 
4,9%-os bővülése a legalább 5 főt foglalkoztató vál-
lalkozások körében 2,9%-os létszámnövekedés 
mellett következett be.
Magyarország területi egységei közül az ipari terme-
lés minden régióban emelkedett. A legnagyobb 
mértékű volumenbővülés a Dél-Alföldön (10,4%) 
volt, a többi régióban 3,3 és 9,9% között nőtt a 
kibocsátás.

1. ábra Németország és Magyarország GDP növekedés üteme 2001-2015 között
(előző év = 100,0) (forrás: CSAOSZ gyűjtés)
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E két anyagféleség növekedése tíz éves átlagban 
azonban közel párhuzamos tendenciát követ, és a 
papír, valamint a műanyag csomagolószerek meg-
határozó szerepe egybeesik a nemzetközi tendenci-
ákkal is. 
Figyelmet érdemel – különösen tömegben mérve – 
az, hogy a fém csomagolóeszközök felhasználása 
négy évig tartó visszaesést követően növekedésnek 
indult. 
A fa csomagolószerek felhasználásában a szakmai-
lag nehezen magyarázható 2014. évi adatok után – 
a volumenadatok alapján – visszaállni látszik a tíz-
éves trend.

A csomagolási szakterület a statisztika 
tükrében

A csomagolóipar éves teljesítményének értékelésé-
re hagyományosan a statisztikai adatokat hívjuk 
segítségül. 
A Központi Statisztikai Hivatal nyilvános adatbázisá-
ból kigyűjtöttük a 2015. évre vonatkozóan az öt leg-
fontosabb csomagolószer fajta (papír, műanyag, 
fém, üveg, fa) hazai termelési, továbbá export-import 
adatait. Az adatgyűjtés módszertana azonos volt az 
évek óta alkalmazottal.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2015-ben a 
hazai csomagolóipar 548 milliárd forintos forgalom 
mellett 954 ezer tonnás termelési mennyiséget ért 
el, ez a növekedés pedig azonos Magyarország 
tavalyi GDP bővülésének a mértékével (2. ábra).
 

A magyarországi csomagolószer-felhasználás  
anyagfajtánkénti adatait értékben a 3., tömegben 
pedig a 4. ábra szemlélteti és tízéves időszak meg-
ítélését teszi lehetővé.

A 3. és 4. ábrákból jól látható, hogy mind értékben, 
mind pedig tömegben változatlanul a papír és a 
műanyag jelenti a két legjelentősebb csomagoló-
anyag fajtát. 

3. ábra Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2004-2015 között, értékben

4. ábra Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2004-2015 között, tömegben

2. ábra Magyarország összesített csomagolószer- 
felhasználása 2004-2015 között, értékben és tömegben
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A papír csomagolószerek esetében a hazai 
gyártás változatlanul meghatározó, az import pedig 
az exportot továbbra is meghaladja. A tömegadatok 
szerint a papír csomagolószer felhasználás tavaly 
4%-kal emelkedett (5. és 6. ábra) úgy, hogy a belföl-
di értékesítés (10%) és az export (7%) egyformán 
erőteljes növekedést mutatott, az import csökkent 
(-9%).

A papír csomagolószerek főbb típusai között a fel-
használás részarányának megoszlása:
•	 hullámtermék: 56%,
•	 kartondoboz: 31%,
•	 papírzsák, zacskó: 5%,
•	 címke: 4%,
•	 hullámpapír: 4%.
A papír csomagolóeszközök belföldi értékesítésé-
ben továbbra is a karton és a hullámpapírlemez ter-
mékek játsszák a vezető szerepet. A részadatok 
szerint a kartondobozok részaránya jelentősen 
növekedett a hullámtermékek terhére. A további 
három csomagolószer-fajta felhasználása esetében 
lényeges változás nem következett be.

A műanyag csomagolószerek belföldi értékesí-
tése már negyedik éve növekedik (7., 8. ábra), az 
import kezd lemaradni az exporttól, amely a vizsgált 
tízéves viszonylatban minden évben emelkedett.

A műanyag csomagolószerek főbb típusai között a 
felhasználás részarányának megoszlása:
•	 zsák, zacskó: 37%,
•	 palack, ballon: 25%,
•	 záróelem: 25%,
•	 doboz, láda: 13%.

A zacskók, zsákok, valamint a dobozok, ládák ese-
tében a forgalom lényegében azonos volt a megelő-
ző évivel, a palackok esetében csökkenést, a záróe-
lemek esetében pedig növekedést mértünk.

6. ábra A papír csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, tömegben

8. ábra A műanyag csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, tömegben

5. ábra A papír csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, értékben

7. ábra A műanyag csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, értékben
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A fém csomagolószerek érték- és volumenada-
tait tekintve szembetűnő, hogy a 2009-2011 között 
megtört fejlődés (9., 10. ábra) újból növekedésnek 
indult. Az értékben mért adatok szerint az import 
második éve magasabb, mint a belföldi értékesítés, 
ugyanakkor a tömegben mért adatok épp ellenke-
zőjét mutatják, ami a magasabb feldolgozottságú 
csomagolóeszközök importjára utal.

A fém csomagolószerek belföldi gyártásának főbb 
típusonkénti megoszlása a következő:
•	 acél konzervdoboz: 61%,
•	 acélhordó, dob: 14%,
•	 alumínium csomagolóeszközök (beleértve, de nem 

részletezve az aeroszol palackokat is): 21%,
•	 záróelem: 4%.
A tavalyi összeállításban hiányolt somogyi telephelyű 
alumínium csomagolószer-gyártó üzem teljesítmé-
nye megjelent a statisztikában, mert a csomagoló-
szer típusok összetétele jelentősen elmozdult ennek 
az anyagnak az irányába. 

Az üveg csomagolóeszközök esetében a 2014. 
év fordulópontnak tekinthető, mert mindhárom érté-
kesítési viszonylatban bekövetkezett pozitív fordulat 
megmaradt, úgy érték, mind mennyiség tekinteté-
ben (11., 12. ábra). 

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

10. ábra A fém csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, tömegben

12. ábra Az üveg csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, tömegben

9. ábra A fém csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, értékben

11. ábra Az üveg csomagolószerek forgalma  
2004-2015 között, értékben
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Már többször írtuk, a csomagolóipar a gazdaság 
barométerének tekinthető, amit visszaigazol az is, 
hogy 2015-ben a szakterület forgalma az ország 
GDP növekedésével azonos mértékében bővült. 
A csomagolóipar fejlettségét, felkészültségét ponto-
san érzékelteti az is, hogy az export mind értékben, 
mind volumenben a belföldi forgalom 50%-át éri el 
és meghaladja az importot.

A csomagolószer-felhasználás mennyiségi adatai-
nak 2015. és 2011. évi adatait összevetve megálla-
píthatjuk, hogy a világban megfigyelhető trendek 
Magyarországon is érvényesülnek. 
A papír csomagolószerek felhasználása a megfigyelt 
két időszak között 40%-ról 37%-ra, a fém csoma- 
golószerek forgalma pedig 11%-ról 8%-ra mérséklő-
dött. A műanyagok szerepe ezzel szemben 18%-ról 
26%-ra növekedett. Az üveg alkalmazása változat-
lan, a fa csomagolószerek esetében 2%-os csökke-
nést mutat a statisztika. 

Nagy Miklós

A fa csomagolószerek belföldi forgalma, különö-
sen a tömegben mért adatok szerint, évenként erős 
hullámzást mutat (13., 14. ábra). A 2014. évi kiugró, 
belföldi értékesítési növekedés egyszeri esemény-
nek köszönhető.

A fa csomagolóeszközök belföldi gyártásának főbb 
típusonkénti megoszlása a következő:
•	 rakodólap: 71%,
•	 láda: 16%,
•	 hordó: 10%,
•	 kábeldob: 3%.

Az elmúlt évi hasonló adatokkal egybevetve, a rako-
dólapok részaránya csökkent (-8%), a hordók érté-
kesítése pedig azzal azonos mértékben növekedett 
(8%).

14. ábra A fa csomagolószerek forgalma 2004-2015 
között, tömegben

13. ábra A fa csomagolószerek forgalma 2004-2015 
között, értékben
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Performance of  
the Hungarian packaging industry in 2015

International macroeconomic environment 

It worth to have a short look at the international situ-
ation before giving details about the national 
performance.
According to a study published at the end of 2015 by 
the GKI Economic Research Co., the global eco-
nomic increase is primarily caused by the achieve-
ment of industrially developed countries, because of 
the low prices of row materials and the change of 
monetary conditions. The contribution of the closing 
up and developing countries to the increment of 
world economy – mostly on account of the slow-
ing-down increase of economy in China and Brazil – 
is moderate. The GDP dynamics of developing 
countries that run into debt is slowing down because 
of the external economic impacts – increasing the 
interest rate by FED, dollar’s rise – which causes neg-
ative impact on the performance of world economy.
At the moment the EU faces more crisis symptoms 
that can risk its continuance. Most important of 
them is migrant crisis which is aggravated by terror-
ist outrages. Significant stress factor is the decision 

of the British regarding the EU membership in con-
nection with the re-discussion some basic question 
of the EU.
The increasing time of the world’s GDP contracted 
is prospectively changing from 3,1% (2015) to 3,5 % 
(2016), the world trade is increasing by 2,5% in 2015, 
by 3,7% in 2016.  
The GDP of China is increasing by 6,8% in 2015, by 
6,5% in 2016. The GDP of India is prospectively 
increasing a little quicker than in China in 2015 and 
2016. 
The GDP contracted of the EU is increasing by 1,9% 
in 2015, by 2% in 2016, the eurozone’s is increasing 
by 1,6% and by 1,8%. 
Germany’s GDP is increasing by 1,7% in 2015, by 
1,9% in 2016. This way the German economy can 
reach a lower increase than the EU average – partly 
because of the Chinese slowing-down, partly 
because of the VW scandal – so it loses a bit from 
its pulling power inside the EU. 
There is recession in Russia, the GDP is decreasing 
by 3,7% in 2015, by 0,5% in 2016. 

The Hungarian Packaging Yearbook which has been edited and published for seven years by HAPMH 
traditionally starts with analysing statistical data to reveal the annual performance of the sector. On the basis 
of collected data provided by the Hungarian Central Statistical Office (HCSO), in 2015 the achievement of 
the Hungarian packaging industry – according to the quantity data – increased by 2,9%, which is similar 
achievement as the GDP increasing rate of the country.

Fotó: Rozsi Stivens
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The economy in Ukraine was in significant regres-
sion, the GDP decreased by 9% in 2015, but it is 
expected that there will be an increase in 2016. 

Domestic macroeconomic environment

The achievement of domestic economy which 
increased from 2013  expanded in slow motion, by 
2,9% compared to the same period in last year. But 
this achievement significantly exceeds the EU aver-
age. Figure 1 shows the annual change of Hunga-
ry’s GDP, compared to the most significant export-
market, Germany’s same data.

In 2015 compared to the previous year on the side 
of production the gross added value of industry 
increased by 6,3%, the building industry’s by 2,9%, 
the services’ by 2,8% and the agriculture’s 
decreased by 13%.
On the input side the effective consumption 
increased by 2,6%, the public consumption by 
0,6%. To result in these two achievement, the final 
consumption increased by 2,3%. 
The gross accumulation became bigger by 0,5%, 
on the inside the gross fixed assets accumulation 
increased by 1,9%, accordingly the domestic input 
increased by 1,9%.
The export increased by 8,4%, the import by 7,8%. 
Between January and December of 2015 the value 
of the export was 90,5 billion EUR (28 038 billion 
HUF), the value of the import was 82,4 billion EUR 
(25 520 billion HUF), this way the extra of foreign 
trade balance increased by 1,8 billion EUR and 
totally was 8,1 billion EUR.

Performance of the domestic industry

The industrial output in 2015 was higher by 7,5% 
than in 2014.
The production volume of processing industry – to 
where the packaging industry belongs –  was big-
ger by 8,1% than in the previous year, the output 
decreased only in two in the thirteen sub-sectors. 
Out of the three biggest sub-sectors the output of 
the vehicle manufacturing increased mostly (by 
17,2%), whilst the manufacturing of computer, elec-
tronical and optical products grew by 6,4%. The 
production of foodstuff, drink and tobacco increased 

in a moderate way (by 4,3%), primarily because of 
the larger amount of the export which is added up 
to the sales – domestic market grew slightly.
The industrial export exceeded the last year’s data 
by 9,9% – which shows decreasing dynamics. 64% 
of the total industrial sales and 75% of the process-
ing industrial sales became export. The export of 
processing industry grew by 8,7% compared to the 
previous year. More than the half amount of export 
sales is provided by the two sub-sectors of the pro-
cessing industry.
Domestic sales of the industry expanded by 2,8%, 
the processing industry’s by 6,7%. The domestic 
sales of the biggest part of inland market (26%) –  
which are foodstuff, drink and tobacco products –  
grew by 1,3%.
The 4,9% increase of industrial production per 
capita in the companies which have 5 workers at 
least, is achieved by the 2,9% headcount growth.
Industrial output increased in every region in Hungary. 

Figure 1. Increasing rate of Germany and Hungary between 2001-2015
(of previous year = 100,0) Source: HAPHM collection
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In case of wood packaging materials – after the 
2014’s data that were hard to be explained professi-
onally – we experienced that the ten-year trend is 
starting to set back.

In case of paper packaging means, domestic 
production dominates and import still exceeds the 
level of export. According to the volume data, paper 
packaging means consumption increased by 4% 
last year (Figure 5 and 6), in the way that domestic 
sales (10%) and export (7%) showed strong increa-
se, the import decreased (-9%).
Distribution of paper packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 corrugated board box: 56%,
•	 cardboard box: 31%,
•	 paper bag, sack: 5%,
•	 label: 4%,
•	 corrugated board: 4%.

The biggest growing of volume was in the South 
Lowland (10,4%), the production grew by 3,3-9,9% 
in the other regions.

The special field of packaging  
in the light of statistics

To reveal the annual performance of the sector we 
traditionally analysing statistical data.
We collected data from the public database of 
HCSO about the year 2015 regarding the five most 
important packaging materials (paper, plastic, metal, 
glass and wood) as well as about domestic produc-
tion, import and export. The method of data collec-
tion was similar as of the past years.
According to the data, in 2015 the packaging 
industry has achieved a 548 billion HUF turnover 
and 954 thousand tons production volume, which 
shows the same GDP growth as last year (Figure 2.).

The consumption of different packaging materials is 
shown by Figure 3 in value and Figure 4 in volume 
which allows us to overview the past ten years.
Figure 3 and 4 show that still paper and plastic are 
the most important packaging materials – both in 
terms of value and volume.
The consumption from these two packaging mate-
rials is very similar in the past ten years and the 
dominance of paper and plastic packaging materi-
als corresponds with international tendencies.
We have to call the attention – particularly in means 
of value – that the fall of metal packaging material 
usage stopped after four years and started to 
increase.

Figure 3: Hungary’s consumption of different packaging 
means between 2004 and 2015, in value

Figure 4: Hungary’s consumption of different packaging 
means between 2004 and 2015, in volume

Figure 2: Total packaging means consumption in 
Hungary between 2004 and 2015, in value and volume
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Domestic sales of paper packaging means is domi-
nated by cardboard and corrugated board products. 
According to part-data the rate of cardboard boxes 
significantly grew compared to the corrugated 
cardboard.
Relative to the use of the three more packaging 
means there is no important change.

The domestic sales of plastic packaging means 
has increased for four years (Figure 7 and 8), import 
starts to drop behind to export that grew in the past 
ten years steadily.
Distribution of plastic packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 bag, sack: 37%,
•	 bottle, ballon: 25%,
•	 closure: 25%,
•	 box, crate: 13%.
Concerning the bags, sacks, and boxes, crates the 
turnover was the same as last year, while bottles 
decreased and closures increased.

Regarding the volume and value data of metal 
packaging means we can see that the broken 
dynamic increase that was observed between 2009 
and 2011 (Figure 9, 10) started to grow. According 
to the value data, import exceeds domestic sales 
for the second year while volume data show a 
completely opposite picture which refer to that  
rather high-price metal packaging means are 
imported.

Figure 6: Turnover of paper packaging means between 
2004 and 2015, in volume

Figure 8: Turnover of plastic packaging means between 
2004 and 2015, in volume

Figure 5: Turnover of paper packaging means between 
2004 and 2015, in value

Figure 7: Turnover of plastic packaging means between 
2004 and 2015, in value

Figure 9: Turnover of metal packaging means between 
2004 and 2015, in value
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Distribution of metal packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 steel can: 61%,
•	 steel barrel, drum: 14%,
•	 aluminium packaging means  

(including aerosol bottles): 21%,
•	 crown cork: 4%.
Last year we did not have data of the aluminium 
packaging manufacturing company that has its 
depot in Somogy county. Now the achievement of 
this company is together with the other data and we 
can see that the components of packaging material 
types significantly moved forward this material type.

Market of glass packaging means arrived to a 
turning point in 2014, because in each destinations 
we experienced growth, in domestic sales, in export 
as well as in import, both in volume and value (Figure 
11, 12).

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

Domestic sales of wood packaging means – par-
ticularly in volume – shows big fluctuations annually 
(Figure 13, 14). The extraordinary growth of domes-
tic sales in 2014 happened only once.

Distribution of wood packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 pallet: 71%,
•	 crate: 16%,
•	 barrel: 10%, 
•	 cable reel: 3%.
Comparing the data with the previous year, the sha-
re of pallets decreased by 8% , the sales of barrels 
increased by the same 8%.

Figure 10: Turnover of metal packaging means between 
2004 and 2015, in volume

Figure 12: Turnover of glass packaging means between 
2004 and 2015, in volume

Figure 11: Turnover of glass packaging means between 
2004 and 2015, in value

Figure 13: Turnover of wood packaging means between 
2004 and 2015, in value
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Development and efficiency of the industry can be 
perceived by that export is almost as high as the 
50% of domestic sales, both in volume and value.

Comparing the volume data of packaging material’s 
usage in 2015 and in 2011 we can state that world’s 
trends show up in Hungary too.

The usage of paper packaging materials between 
this two years changed from 40% to 37%, the turno-
ver of metal packaging decreased from 11% to 8%. 

In contrast with this fact, the function of plastic 
materials grew from 18% to 26%. The usage of glass 
remained the same, the statistics shows 2% dec-
rease in wood packaging materials. 

Miklós Nagy

As we highlighted it many times, packaging industry 
is a kind of barometer of the economy as the indust-
ry realised a similar performance both in value and 
volume as the Hungarian GDP in 2015.

Figure 14: Turnover of wood packaging means between 
2004 and 2015, in volume
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A csomagolóipari kis- és középvállalatok 
helyzete 2015-ben

Általános kép a KKV-król 
nemzetközi kitekintésben

A kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 
című tanulmány szerint a KKV-k kulcsszerepet ját-
szanak az európai gazdaságban. A rendelkezésre 
álló legfrissebb európai statisztikák szerint az EU 28 
tagállamában működő 22,3 millió KKV mintegy 89,6 
millió embert foglalkoztat, a versenyszféra alkalma-
zottainak 67%-át. 
A KKV-k az Európai Unió hozzáadott értékének 
57,5%-át teszik ki. Az átlagos vállalatméret az Euró-
pai Unióban csökkenő irányt mutat, az egy vállalko-
zásra jutó alkalmazottak száma – 2012. évi adatok 
szerint – 4,2-re esett vissza. 
A KKV-k nagy száma miatt egy látszólag kis változás 
is jelentős módosulást jelent a foglalkoztatásban.
A válság hatására az európai KKV-szektorban a vál-
lalkozások száma, a jövedelemtermelés és a fog-

lalkoztatás visszaesett, bár a nagyvállalati szektor 
teljesítménycsökkenése még nagyobb volt. 2010-
ben megállt a KKV-k számának csökkenése, a jö-
vedelemtermelés növekedésnek indult, azonban a 
foglalkoztatás tovább csökkent.
Hazánkban a KKV-k száma a vállalkozásokon be-
lül az uniós átlagnál magasabb. Az átlagos magyar 
KKV jellemzően kevesebb alkalmazottal dolgozik, a 
magas darabszám miatt ugyanakkor a foglalkoztatá-
si hatása jelentős. Az Unió átlagára jellemző 4,2 fő-
vel szemben a magyarországi KKV-k átlagosan 3,1 
főt foglalkoztatnak. A mikróvállalkozásoknál (0-9 fős 
kategória) 1,6; a kisvállalkozásoknál (10-49 fős kate-
gória) 19,1; míg a közepes vállalkozásoknál (50-249 
fős kategória) átlagosan 97,9 fő a jellemző foglalkoz-
tatotti létszám. A nagyvállalkozások átlagosan 834,7 
fővel dolgoznak. 
A bruttó hozzáadott értéket vizsgálva – a vállalkozá-
sok száma és a foglalkoztatásban betöltött szerepe 

Ipack Ima sajtófotó

Vállalkozások aránya (%) Foglalkoztatottak (%) Hozzáadott érték (%)

EU Magyarország EU Magyarország EU Magyarország

Mikró- 92,2 94,8 29,6 36,5 21,2 18,3

Kis- 6,5 4,4 20,6 19,4 18,5 15,9

Közép- 1,1 0,7 17,2 16,9 18,4 19,5

Nagy- 0,2 0,1 32,6 27,2 41,9 46,4

1. táblázat: A vállalkozások száma, alkalmazotti létszáma és bruttó hozzáadott érték hozzájárulása méretkategóriák szerint

Forrás: EU SMEs in 2012
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alapján egyébként felülreprezentált – a mikró-, kis- 
és közepes vállalkozói szektor teljesítménye elmarad 
az uniós átlagtól. A publikus összehasonlító adatok 
alapján az európai uniós átlagnál megközelítőleg 
5%-kal alacsonyabb hozzáadott értéket állít elő a 
hazai KKV szektor.
Az SBA (Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag) 
értékelése szerint Magyarország tízből nyolc terüle-
ten még mindig elmarad az uniós átlagtól.

A legnagyobb elmaradás a második esély (vállalko-
zás megszüntetésének ideje, költsége, stb.), a gon-
dolkozz előbb kicsiben (kormányzati szabályozás, 
egyszerűsítés, stb.), az innovációs dimenziók és a 
nemzetköziesedés mentén mérhető. A hatékony 
közigazgatás jó értéke igen figyelemre méltó.

A hazai csomagolóipari KKV-k helyzete

Szűkebb szakterületünk következőkben ismertetett 
gazdálkodási adatai az előzőekben elemzettekhez 
képest már egészen frissek, hiszen a nyilvános cé-
gadatbázisokba 2016. május végétől folyamatosan 

feltöltésre kerülnek a társaságok elmúlt évi mérlegei, 
eredménykimutatásai.
Idei elemzésünket az elmúlt évben vizsgáltakkal azo-
nos körben, 70 társaságra kiterjedően végeztük el.
A 2014. és 2015. évi adatokat összehasonlítva a tár-
saságok nettó árbevétele 64,5 Mrd Ft-ról 67,7 Mrd 
Ft-ra emelkedett, ami 5%-os bővülést jelent. 7 vállal-
kozás (az összlétszám 10%-a) ért el negatív adózás 
előtti eredményt (ez az előző évben még 14 volt!), 
a 63 pozitív szaldóval záró szervezet összesen 3,5 
Mrd Ft-os többletet realizált. A mérleg szerinti és az 
adózott eredmény aránya 56%, tehát a tulajdonosok 
nyereségük nagyobb hányadát a társaság céljaira 
fordítják.
A foglalkoztatottak száma a 2014. évi 1807-ről 1880 
főre emelkedett, az egy alkalmazottra jutó árbevétel 
36,014 MFt-ra, 2%-os hatékonyságjavulással nőtt.
A mérlegbeszámolókból – nem teljes körűen –  
kigyűjtött létszám és béradatok szerint átlagosan 
253.923 Ft/hó bruttó bért kaptak a dolgozók.
A 2. táblázat a mikró-, kis- és középvállalkozások 
fejlődését mutatja három idősávban. A társaságok 
az árbevételük, létszámuk változásával – jellemzően 
bővülésével – új besorolást kapnak, a mikróvállalko-
zások kisvállalkozássá alakulása a legdinamikusabb.
A vállalatok 2015-ben árbevételüket 5%-kal emelni 
tudták, ami Magyarország 2,9%-os GDP növekedé-
sét jelentősen meghaladja. 
A hatékonysági mutatók javultak, a foglalkoztatott-
ság bővült, a bruttó havi átlagkereset pedig a KSH 
által közölt országos átlaghoz (247.800 Ft) képest 
2,5%-kal volt magasabb.
A tulajdonosok nyereségük jelentős részét a vállal-
kozásban hagyták, amivel gazdasági stabilitásukat 
javítják és hosszabb távú fejlesztési céljaikra tarta-
lékolnak.

Nagy Miklós, Reményi Antal

A vállalkozások

mérete száma (db) netto árbevétele (Mrd Ft) létszám (fő)

2008 2011 2015
változás

2015/2008 
(%)

2008 2011 2015
változás

2015/2008 
(%)

2008 2011 2015
változás

2015/2008 
(%)

Mikró- 44 45 33 -25 14,3 11,0 10 -30 344 485 388 12,8

Kis- 22 23 32 45 22,1 27,4 36,5 30,1 881 792 1191 35,2

Közép- 4 2 5 25 11,0 8,9 21,2 93,0 220 125 301 36,8

Összesen: 70 70 70 - 47,4 47,3 67,7 - 1445 1402 1880 -

1. ábra: Magyarország SBA értékelése

2. táblázat: A vizsgált magyar KKV-k publikus mérlegadatai

Forrás: SBA Fact Sheet, 2012
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Körforgásos gazdaság – a jövő útja?

A csomagolás szűkebb szakterületét tekintve az EU 
szintű jogszabálymódosítási javaslatok két témakör 
köré csoportosíthatók:
	• a hulladékok, ezen belül is a csomagolási hul-
ladékok hasznosítási arányszámainak jelentős 
emelése, továbbá
	• a kiterjesztett gyártói felelősség minimumkövetel-
ményeinek meghatározása.

Az EU irányelvek módosított tartalma a kapcsolódó 
hazai jogszabályokban – törvények, kormány- és 
miniszteri rendeletek – változtatás nélkül meg kell 
jelenjenek és kötelezően betartandók, alkalmazan-
dók mind a gazdaság szereplői, mind a jogalkalma-
zásban résztvevő hatóságok számára. 
A következőkben elemezzük a terv részleteit és a 
releváns aktuális magyar helyzetet is bemutatjuk.

Az Európai Bizottság terve 

A hasznosítási arányok emelése
Az Európai Bizottság körforgásos gazdaság terve 
a zéró hulladék koncepció megvalósulásának irá-
nyába tesz lépéseket. 

Ennek felvezetéseképpen a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló irányelve mind a 
települési hulladékokra, mind pedig a csomagolási 
hulladékokra vonatkozó hasznosítási arányszámo-
kat jelentősen megemeli (1. táblázat), úgy, hogy a 
szelektíven gyűjthető anyagok lerakását meg is tiltja.

A 2014. évi visszavonást követően az Európai Bizottság 2015 decemberére kidolgozta és az Európai Parlament 
elé terjesztette az új, ambiciózus körforgásos gazdaság tervét. 
A terv koncepciójának és üzleti modelljeinek bemutatásával Luciana Pellegrino WPO alelnök budapesti 
konferencián tartott előadása alapján készített kivonatából (33-36. oldal) kaphatunk képet. A terv miatt 
szükségessé váló jogszabályi módosításokkal pedig jelen cikkünk foglalkozik.

Fotó: Nagy Miklós
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települési hulladék - 60 65

lerakható települési hulladék, max. - - 10

összes csomagolási hulladék 60 65 75

műanyag 22,5 55  55*

fa 15 60 75

fém
vas

50 75 85
alumínium

üveg 60 75 85

papír, karton 60 75 85

1. táblázat: Javasolt hasznosítási arányok

A műanyag nem szerepel a 2030. évre teljesítendő felsorolásban 

így bizonnyal a 2025-re elérendő 55% marad érvényben.
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A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 
hangsúlyozása
A hulladékról szóló irányelv tervezete leírja, hogy a 
kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek egyértel-
műen meg kell határozzák: 
	• az uniós piacon termékeket forgalomba hozó gyártók, 
	• az ő nevükben kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszereket működtető szervezetek, 
	• a hulladékgazdálkodással foglalkozó magán- 
vagy közszektorbeli szereplők,
	• a helyi önkormányzatok és
	• adott esetben az újrahasználatra való előkészítés 
területén elismert gazdasági szereplők szerepét 
és felelősségét.

Egy termék gyártója nevében kiterjesztett gyártói 
felelősségi kötelezettségeket teljesítő szervezet (EPR 
szervezet) meg kell feleljen a következő feltételeknek: 
	• egyértelműen meghatározott földrajzi területen, 
egyértelműen meghatározott termékekkel és 
anyagokkal foglalkozik, 
	• rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi köte-
lezettségek teljesítéséhez szükséges működési 
és pénzügyi eszközökkel,
	• megfelelő önellenőrzési mechanizmust alkalmaz, 
és rendszeresen független ellenőrzés alá veti: 
	• a szervezet pénzgazdálkodását, 
	• a bejelentett adatok minőségét, 
	• a szervezet tulajdonosi körét és tagjait,
	• a gyártók által fizetett pénzügyi hozzájárulást,
	• a hulladékgazdálkodással foglalkozó üzemelte-
tők kiválasztására irányuló eljárást. 

A gyártói felelősségi kötelezettségeknek való megfe-
lelés céljából fizetett pénzügyi hozzájárulás:
	• a gyártók által forgalomba hozott termékek teljes 
hulladékgazdálkodási költségét fedezze, így: 
	• az elkülönített gyűjtési, válogatási és kezelési 
műveletek költségét, figyelembe véve a termé-
kekből származó másodnyersanyagok újra-
használatából vagy értékesítéséből befolyó 
bevételeket,
	• a hulladékbirtokosok tájékoztatásából adódó 
költségeket,
	• az adatgyűjtés és -szolgáltatás költségeit,
	• a nyújtott szolgáltatások optimalizált költségén 
alapuljanak, amennyiben a az EPR rendszer 
nevében közszektorbeli üzemeltetők hajtják 
végre az operatív feladatokat.

A tagállamok megfelelő ellenőrzési és végrehaj-
tási keretrendszert hoznak létre annak biztosítása 
érdekében, hogy a termékek gyártói végrehajtsák 
kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeiket, 
a pénzügyi eszközök felhasználása megfelelően 
történjék, és a rendszer működtetésében érintett 
valamennyi szereplő megbízható adatokat szolgál-
tasson.
Szakterületünk esetében a fentiekben összefoglalt 
általános feltételek úgy értelmezendők, hogy:
	• a termék forgalomba hozója a terméket csoma-
golt formában értékesítő vállalkozás,
	• a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert üze-
meltető társaság a gyártóval közvetlen (szerződé-
ses) kapcsolatban áll (így járhat el a nevében),
	• a gyártók az EPR-szervezetnek fizetik a pénzügyi 
hozzájárulást, ami csak definiált célra használható.

Magyarországi helyzet

A kötelező és hasznosítási arányok 
Az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgató-
ság által 2015-ben készített „2013. évre vonatkozó 
Háttéranyag az Országos Gyűjtési és Hasznosítási 
Adatokhoz (HOGyHA’13)” című összeállításból meg-
ismerhető Magyarországnak a csomagolási hulla-
dékok 2013. évi, állami szerepvállalás mellett végzett 
gyűjtési és hasznosítási teljesítménye (2. táblázat). 
Ismeretes, hogy Magyarországnak 2012 év végig 
kellett elérnie a csomagolási irányelvben minden 
EU tagország számára kötelező hasznosítási telje-
sítményt.
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összes csomagolási hulladék 60 60,3

anyagában hasznosítás 55 49,2
műanyag 22,5 30,8

fa 15 7,5
fém 50 94,6

üveg 60 32,4
papír, karton 60 83,1*

energetikai hasznosítás max. 5 11,1

2. táblázat: Állami szerepvállalás mellett 2013-ban elért 
hasznosítási arányok (HOGyHA alapján)

* Az EUROSTAT-nak 78,3%-os érték lett lejelentve
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A hasznosítás pénzügyi feltételei
A 2012. évtől teljes körűen hatályos új környezetvé-
delmi termékdíj törvény (Ktdt) eltörölte az ún. men-
tességi rendszert, így a kötelezettek számára meg-
szűnt az a lehetőség, hogy – az ún. licencdíj fizetése 
ellenében elért – hasznosítási kötelezettségeik tel-
jesítése esetén mentesüljenek a termékdíj megfize-
tése alól, minden kötelezett termékdíjat kell fizessen.
Az új szabályozás teremti meg tehát a hulladékhasz-
nosítás pénzügyi alapját, mégpedig úgy, hogy a 
kötelezettek a központi költségvetésnek kell teljesít-
sék termékdíj-fizetési kötelezettségeiket és a hasz-
nosítás is e forrásból kerül finanszírozásra.
A csomagolási hulladékok hasznosítási teljesítménye 
megítéléséhez a rendelkezésre bocsátott pénzügyi 
források ismerete elengedhetetlenül szükséges. 
Ezen információk a Magyarország központi költség-
vetéséről szóló törvényekből, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól kért és kapott adatszolgáltatásokból, 
az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervekből, 
valamint az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Ada-
tok háttéranyagából gyűjthetők ki. 
A 3. táblázat a kötelezettek által termékdíj formájában 
a költségvetésbe befizetett és abból a csomagolási 
hulladékok gyűjtésére és hasznosítására fordított 
összegeket, továbbá a hivatalos, ún. országjelen-
tésben az Európai Bizottság felé lejelentett haszno-
sítási adatokat tartalmazza. 

EPR rendszer Magyarországon
A kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) elve – A hul-
ladékról szóló hatályos törvény szerint – azt jelenti, 
hogy a gyártó felelős a termék és a technológia jel-

lemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás 
követelményei szempontjából történő kedvező meg-
tervezéséért. 
A kiterjesztett gyártói felelősség alapján a gyártó 
felelős hulladékgazdálkodási tevékenységek elvég-
zéséért is, amelyek az e tevékenységekért vállalt 
pénzügyi felelősséget is magukban foglalják.

A törvényi szövegkörnyezetből következik, hogy:
	• csomagolás esetében az EPR alanya a terméket 
csomagolt formában forgalomba hozó, hiszen 
kizárólag ez a szervezet rendelkezik a termék- és 
csomagolástervezéshez alapvetően szükséges 
áru-, valamint gyártástechnológiai, továbbá az 
értékesítési csatornák ismerete birtokában a cso-
magolást érő igénybevételek fajtájáról, mértéké-
ről, stb. információkkal,
	• az EPR alanya a hulladékgazdálkodási tevékeny-
ségek elvégzéséért vállal pénzügyi felelősséget.

A hasznosítást koordináló szervezetek vállalt hasz-
nosítási kötelezettségük teljesítéséért szakmai, 
anyagi és nem utolsó sorban morális felelősséget 
viseltek. A teljesítés alapvető érdekük volt a mentes-
ségi engedélyük megtartásáért, a pénzügyi „bün-
tető” tételek elkerüléséért és partnereik megtartása 
érdekében. 
A Hulladékról szóló törvényben megjelenő fogalom 
ellenére a csomagolási szakterületen az EPR rend-
szert megtestesítő szervezetek (a gyártói, kereskedői 
alapítású ún. hasznosítást koordináló szervezetek) 
működésének jogi kereteit a 2012-ben teljes körűen 
hatályba lépett környezetvédelmi termékdíj törvény 
– két speciális kivételtől eltekintve – megszüntette.

 Év

Termékdíj- 
bevétel 

valamennyi 
termék- 
áramra 
(Mrd Ft)

Termékdíj- 
bevétel 

csomagoló-
szerek után 

(Mrd Ft)

Csomagoló-
szerek 

gyűjtési és 
hasznosítási 

nettó 
ráfordítása

(Mrd Ft)

Éves 
csomagoló-

szer 
kibocsátás

(et)

Csomagoló-
szerek 

gyűjtése és 
hasznosítása 
(OHÜ+EGY+HIR)

(et)

Hasznosítási 
arány
(6/5)  
(%)

Fajlagos 
ráfordítás 

(ráfordítás / 
hasznosítás) 

(4/6) 
(Ft/kg)

Fajlagos 
termékdíj 
bevétel a 

kibocsátás 
arányában 

(3/5)  
(Ft/kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 - tény 56,4 34,9 5,9 1 012 609 60,1 9,7 34,5

2013 - tény 48,2 30,8 5,8 1 022 616 60,3 9,4 30,1

2014 - terv 49,8 32,6 6,2 1 007 599 59,5 10,3 32,4

2015 - terv 67,1 37,0 7,1 1 103 718 65,1 9,9 33,5

2016 - terv 63,4 38,3 6,8 1 114 712 63,9 9,5 34,4

3. táblázat: Termékdíj bevételi, valamint gyűjtés és hasznosítás kiadási adatok
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A hasznosítást koordináló szervezetek szerepét 
teljesen más működési és gazdálkodási feltételek 
mellett előbb a Vidékfejlesztési Minisztérium által 
2011 szeptemberében alapított Országos Hulla-
dékgazdálkodási Ügynökség, majd annak 2014. 
december 31-i megszűntetését követően az OKTF 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága töltötte 
be, 2016. július 1-jét követően pedig a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
látja el.
A 2012 óta működő új rendszerben az állami koor-
dináló szervezet szolgáltatásvásárlás, valamint köz-
beszerzési eljárás útján köti le a gyűjtési és hasz-
nosítási kapacitásokat. A hatályos termékdíj törvény 
a hasznosítási kötelezettség nemteljesítése esetére 
nem nevezi meg felelősnek a kijelölt szervezetet, 
vagy annak vezetőjét és nem tartalmaz szankció-
rendszert sem.

A magyarországi hulladékhasznosítási 
teljesítmény értékelése

Hasznosítási teljesítmény
A magyarországi csomagolási hulladékok gyűjtési 
és hasznosítási teljesítménye a 2013. évi HOGyHA 
adatok szerint – egy évvel a Magyarország számára 
megadott határidő után is – csak részlegesen tesz 
eleget az EU 94/62 irányelvében meghatározott 
követelményeknek.
 
A csomagolási hulladékok:
	• összesített hasznosításának 60,3%-os értéke a 
kötelező határt 0,3%-os mértékben haladja meg, 
	• az anyagában hasznosítási arány 55%-os köte-
lező értékét 49,2%-ra, 

	• az anyagfajtákon belül a fa és az üveg anyag- 
áramok elvárt teljesítési szintjét (15%, illetve 60%) 
pedig meg sem közelíti (7,5%, illetve 32,4%).

Az adatok további, részletes vizsgálata alapján vilá-
gossá válik az, hogy még a részleges teljesítmény 
sem az állami koordináló szervezet közpénzből 
finanszírozott teljesítményének, hanem a Hulladék 
Információs Rendszerből (HIR) átvett, a termékdíjas 
rendszerben meg nem jelenő, a NAV adatszolgálta-
tásban nem szereplő mennyiségek beszámításának 
köszönhetők. 
Ez más megközelítésben azt jelenti, hogy a költ-
ségvetésből finanszírozott hasznosítási teljesítmény 
még alacsonyabb. 
A közfinanszíroztott, valamint az országos teljesítés-
ben megjelenő hasznosítás jellemző adatait (2012-
re is kibővítve) az 4. táblázat szemlélteti.
Csak a 2013. évi adatoknál maradva, a csomagoló-
szerek után a kötelezettek 30,8 Mrd Ft-t fizettek be a 
központi költségvetésbe. A csomagolási hulladékok 
gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására fordított 
5,869 Mrd Ft költségvetési pénzből pedig 350 ezer 
tonna került anyagában és 49 ezer tonna energetikai 
hasznosításra. A kollektív finanszírozás tehát mind-
össze 39%-os hasznosítási arányt tudott felmutatni 
– a kötelező 60%-os arány 2/3-át sem teljesítette – 
és a kötelező EU célok (részleges) elérésére rend-
szeridegen elemeket, a saját teljesítményének több, 
mint 50%-ában vett figyelembe.
A szakmai tanulmányokban, jelentésekben fellelhető 
információk azt mutatják, hogy a korábbi rendszer 
eredményeihez képest a 2012. évtől kezdődő állami 
szerepvállalást követően a csomagolási hulladékok 
hasznosítási teljesítményének minden mért paramé-
terében visszaesés következett be. 

 Év

Csomagoló-
szerek 

gyűjtési és 
hasznosítási 

nettó 
ráfordítása

(Mrd Ft)

Éves 
csomagoló-

szer 
kibocsátás

(et)

Kollektív 
finanszírozás-

sal elért 
hasznosítási 

(recovery) 
teljesítmény

(et)

Hasznosítási 
arány
(4/3)
(%)

A kollektív 
finanszírozás 

fajlagos 
ráfordítása

(Ft/kg)

Országos 
teljesítmény 
(rendszeren 

kívüli 
elemekkel)

(et)

Rendszeren 
kívülről 

figyelembe 
vett  

mennyiség  
(7-4)
(et)

Rendszeren 
kívüli és a 
kollektív 

finanszírozott 
mennyiség 

aránya 
(8/4)
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 5 974 1 012 409 40,4 14,6 609 200 48,8

2013 5 869 1 022 399 39,0 14,7 616 217 54,4

4. táblázat: A közfinanszírozott hasznosítás néhány mutatója 2012-2013. években
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A 2016. évi Országos Hulladékgazdálkodási Konfe-
rencián az EXPRA képviselője által az EUROSTAT 
adatokon alapuló tájékoztatása szerint Magyaror-
szág által üzemeltetett hulladékhasznosítási rend-
szer Európa második legdrágább modellje – és még 
így is csak részlegesen teljesít.

Pénzügyi feltételek
A 3. táblázat adatait elemezve a termékdíj bevételi 
oszlopban – a törvényi változás miatt nem valós 
képet mutató 2012. évi adatot leszámítva – 2013 óta 
folyamatos emelkedés figyelhető meg, 2015-ben 
pedig jelentős, tíz milliárd forintot meghaladó növe-
kedés következett be.
A növekvő termékdíj-bevételek a csomagolószerek 
kötelezetti köre esetében is igazak. 
A központi költségvetésbe a környezetvédelmi ter-
mékdíjból befolyó bevétel 55-65%-át a csomagoló-
szerek után fizetik meg a kötelezettek, természetesen 
a hasznosítási volumenekben is a csomagolószerek 
képezik a legnagyobb tételt.
A csomagolószerek után befolyt termékdíjnak csak 
a töredék részét és azt is csökkenő mértékben for-
dítják a hasznosítás finanszírozására. Amíg 2013-
ban ez az arány 18,8% volt, addig a 2016. évi terv- 
adatok szerint ez az arány várhatóan 17,7% lesz. 
A csomagolószer hulladékok gyűjtésére és hasz-
nosítására 2015-2016-ban fordított, illetve fordítani 
tervezett összegek csökkenő tendenciát mutatnak 
a kibocsátási adatok emelkedése ellenére. Ezt a 
folyamatot a számított fajlagos ráfordítás világosan 
kifejezi. Ha a hasznosítási ráfordítást a hasznosí-
tandó volumenhez viszonyítjuk, az egy kg begyűjtött 
hulladékra jutó összeg – várhatóan – csökken. 
A csomagolási hulladékok egyes anyagfajtái eseté-
ben 2011-ben a gyártói, kereskedői alapítású koor-
dináló szervezetek hét anyagtípusból öt esetében 
magasabb díjat fizettek a gyűjtést végző szolgálta-
tóknak, mint 2013-ban a kollektív finanszírozó rend-
szer (5. táblázat).
A rendszer alulfinanszírozott.
Az az ellentmondás, amely a fenti megállapítás és az 
EXPRA álláspontja között van, az abból ered, hogy 

utóbbi szervezet azt vizsgálja, a rendszer fenntar-
tása a gazdálkodó szervezeteknek mennyibe kerül, 
a rendszer alulfinanszírozottsága pedig abból ered, 
hogy a befolyó díjak csak kb. 18%-át fordítják tény-
legesen a hasznosítás finanszírozására.

Az EPR rendszer helyzete Magyarországon
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert megtes-
tesítő, gyártói, kereskedői alapítású szervezet jelen-
leg a csomagolási hulladék teljes vertikumára nincs 
Magyarországon.
Az új környezetvédelmi termékdíj törvény egy 
további, eddig nem említett lényeges változtatása 
az, hogy a kötelezettség tárgyi hatálya megváltozott 
és csomagolás helyett a csomagolószerek, illetve 
ezek gyártói, első belföldi forgalomba hozói (alanyi 
hatály) lettek a kötelezettek.
A módosítás következtében a Ktdt. alanyi kötele-
zettje – alapesetben – nem egyezik meg az EPR 
alanyával és a termékdíj költségvetési bevételnek 
is csak kis hányada kerül ténylegesen a hulladék-
kezelés finanszírozására (lásd 3. táblázat). Másként 
fogalmazva, a kötelezettek pénzügyi terhei nemcsak 
a hulladékhasznosítás közvetlen költségeit fedezik, 
hanem más – költségvetési – célokat is szolgálnak.

A csoma-
golóanyag 

fajtája

Költségvetési finanszírozás 
2013-ban

Koordináló 
szerveze-
tek által 

2011-ben 
kifizetett 

hasznosí-
tási díjak 

(Ft/kg)

összege 
(MFt)

meny- 
nyisége 

(recovery) 
(et)

fajlagos díj 
(Ft/kg)

Papír 1 584 255 200 6,2 11,7

Fém 29  1 398

Fe 8,7 946 9,2 3,4

Al 20,3 452 44,9 49,7

Műanyag 3 092 94 622 32,7 43,7

Üveg 1 003 32 889 30,5 16,7

Fa 55 9 173 6 7,0

Társított 96 6 346 15,1 28,6

Összesen: 5 859 399 628

5. táblázat: Csomagolóanyag-fajtánként 2011-ben  
és 2013-ban kifizetett gyűjtési és hasznosítási díjak 
összehasonlítása
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A környezetvédelmi termékdíj törvény egyéni hulla-
dékkezelőkre vonatkozó rendelkezése az EPR rend-
szer egy sajátos formájának tekinthető. Lényeges 
tulajdonsága, hogy adatai a NAV bevallások útján a 
kollektív rendszerben megjelennek és ellenőrizhetők.
Az EU gyártói felelősség elvét megjelenítő egyénileg 
teljesítő, öngondoskodó rendszer a törvény legkor-
szerűbb eleme lehetne, amivel a hulladékgazdálko-
dási szervezetek feladatai és a költségvetés pénz-
ügyi terhei is egyaránt csökkenthetők.
A csomagolószerek esetében az egyéni hulladék-
kezelési teljesítést választó kötelezetteknek a kibo-
csátásuk 65%-át elérő hasznosítási arány esetén 
is a „normál” termékdíj 60-84%-át kell ún. fajlagos 
termékdíj címen fizetni, ami a jogszabály motiváló 
funkcióját hatástalanítja. 
Különösen diszkriminatív a szabályozás a papír és 
a fa csomagolószerek (két természetes anyag) ese-
tében, mivel a 19 Ft/kg „normál” díjtétellel szemben 
az egyéni teljesítőknek papír esetében 16 Ft/kg (az 
eredeti díjtétel 84%), fa csomagolószerek esetében 
14 Ft/kg (az eredeti díjtétel 74%) díjat mindenképpen 
fizetniük kell.
A NAV-tól hivatalos úton kapott tájékoztatás szerint 
2014-ben a csomagolás területén 51 gazdálkodó 
foglalkozott egyéni hulladékkezeléssel, ami a cso-
magolószer kötelezettséget bevallók 19.807 db-os 
számához viszonyítva 0,26%-os arányt jelent. 
Az egyéni hulladékkezelési teljesítés további hátrá-
nya az, hogy az – anyagi ösztönzők hiányán túl – 
a gazdálkodó szervezeteknek csak egy szűk köre 
részére elérhető szabályozási elem, ezek a közvet-
len kiskereskedelmi kapcsolattal rendelkező vállala-
tok, valamint a logisztikai parkok (többnyire import 
árut kicsomagolók és disztribútorok). 
A törvény e szabályozáseleme jelenleg nem találko-
zik a gazdálkodók érdekeivel.

A rendszerszintű beavatkozás 
szükségessége

A rendelkezésre álló és az előzőekben bemutatott 
adatok, összehasonlítások alapján a csomagolási 
hulladékok gyűjtése és hasznosítása terén sür-
gős és rendszerszintű beavatkozásra van szükség 
Magyarországon.

Az Európai Bizottság ambíciózus terve fenyegetett-
séget jelent Magyarország számára. 
A 2012-re kötelezővé tett csomagolási hulladék 
hasznosítási célok csak egy részének tett hazánk 
eleget és az egy évtizeden belül teljesítendő új, 
jelentősen magasabb, de még mindig nem a végső 
célok pedig a jelenlegi feltételek mellett elérhetetle-
nek.
A rendszerszintű beavatkozásnak azonnal és rövid-
távon megteendő lépései az alábbiak kell legyenek: 
Azonnali lépések:
	• a hasznosítási kötelezettség teljesítéséért való 
felelősség meghatározása,
	• a fajlagos hasznosítási ráfordítások emelése,
	• az egyéni hulladékkezelés lehetőségének tényle-
ges bővítése, az ún. rendszerhasználati díjak nor-
matív alapokra helyezésével,
	• közreműködő bevonásának jogszabályi lehetővé 
tétele,
	• az átalánydíj-fizetés rendszerének felülvizsgálata 
és érdemi bővítése,
	• a kapcsolódó adminisztratív terhek érdemi csök-
kentése [CSK kódok egyszerűsítése (rövidítése), 
nyilvántartás-vezetés ésszerűsítése (tömegadatok 
kg-ban, a két tizedesjegy pontosság elhagyásá-
val)],
	• az országos teljesítés számítási módszerének, a 
figyelembe vehető összetevőinek rögzítése (kibo-
csátási és gyűjtési adatok azonos időszakról 
különböző hivatalos dokumentumokban eltérők 
– lásd 2. és 3. táblázat azonos időszakról külön-
böző adatokat tartalmaz).

Rövid távon megteendő lépések:
	• alanyi és tárgyi hatály visszaállítása a csomago-
lásra,
	• gyártói felelősségi rendszer érvényre juttatása az 
európai uniós irányelvek szerint,
	• a kollektív teljesítésnél a kötelezetteknek az elle-
nőrzési és döntési kompetenciákba való bevo-
nása,
	• a termékdíj rendszerről a hasznosítási díj leválasz-
tása, és egy sokkal egyszerűbb, kevesebb admi-
nisztrációval járó, szélesebb kötelezetti kört érintő 
zöldadó alkalmazása.

Nagy Miklós
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Csomagolás globális megközelítésből 
– trendek, kihívások

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint a cso-
magolószerek felhasználásának éves növekedési 
üteme 2018-ig 4,1% lesz, és várhatóan el fogja érni 
az 1 trillió USD értéket. 
A csomagolás létrehozásához több szakterület sike-
res együttműködésére van szükség, ezek a kutatás, 
a tervezés, a gyártás, a marketing és reklám, vala-
mint a vizsgálatok, ezeken kívül pedig nem nélkülöz-
hető a jó üzleti szellem, a képzett szakembergárda 
és némi bátorság sem.

A Föld népessége intenzíven gyarapodik
Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint 2050-re 
9,5 milliárdan leszünk a Földön, tehát jelentősen 
meg fog növekedni a világ népessége. Az ezredfor-
dulón Afrikában volt a legkisebb a népesség száma 
(nyilván Ausztráliát nem számítva – a szerk.), 2050-re 
1,9 milliárdra becsülik lélekszámát. Ázsiában, első-
sorban Indiában és Kínában magas, Észak-Ameri-
kában pedig 4,5%-os népességnövekedést jósol-
nak. Európa lakosságának száma várhatóan csök-
ken. Nagyon sokan leszünk tehát 2050-re. 

A világ egyre gyorsabban változik
Új technológiák jelennek meg, ami paradigmavál-
táshoz vezet, a vesztesekből győztesek lesznek, 
illetve fordítva, mindez nagyon rövid idő alatt zajlik le. 
A légi közlekedés révén a világ egyre kisebb lett, az 
internet még jobban leszűkítette a távolságokat, új 
gondolatokkal szembesül mindenki, amire koráb-
ban esetleg nem volt lehetősége. Soha nem szabad 
alulértékelni a fogyasztó erejét, illetve hatalmát, lehe-
tőségét arra, hogy meggondolja magát. A fogyasztói 
viselkedés nagyon összetett kérdés, sok tényező 
befolyásolja, így pl. az alapvető emberi értékek, a hit, 
az attitűd – az, hogy az emberek hogyan viselked-
nek, hogyan reagálnak – , a viselkedés – hogy az 
emberek hogyan tervezik elkölteni a pénzüket és 
eltölteni az idejüket –, valamint az életmód. 
A fenntarthatóság fogalma az elmúlt 15-20 évben 
nagy jelentőséget és figyelmet kapott, a fenntartható 
környezet már nem csupán egy gondolat, egy foga-
lom, hanem alapvető követelmény, nemcsak a cso-
magolóiparban, hanem valamennyi területen és 
valamennyi kultúrában. A kihívás az, hogy hogyan 

A Csomagolási Világszövetség budapesti találkozójának ideje alatt szervezett nemzetközi csomagolási 
konferencia első szakmai előadását Thomas L. Schneider, a WPO texasi származású elnöke tartotta. 
Jelen cikk az Elnök előadásának tömörített kivonata.
„Szeretném, ha tudnák, hogy WPO-s kollégáimmal együtt nagyon élvezzük ezt a Budapesten eltöltött hetet. 
Azt tapasztaltuk, hogy a magyarok nagyon barátságosak és így sok új barátot szereztünk. Nagyra értékeljük a 
vendégszeretet, amit az elmúlt napokban élveztünk.”

Thomas L. Schneider, a WPO elnöke 
Fotó: Rozsi Stivens
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lehet a fenntarthatóságot az emberiség számára 
megszelídíteni, és nem fordítva. Ugyanez vonatkozik 
a csomagolóiparra is, a csomagolást az üzleti terv 
integráns részének kell tekinteni. 

Az egészséges életmód 
Az emberek világszerte egyre inkább tudatára 
ébrednek az egészséges életmód szükségességé-
nek, a dohányzás abbahagyásának, a jobb minő-
ségű élelem fogyasztásának. Ma szinte valamennyi 
csomagolás azt hirdeti az élelmiszerboltok polcain 
hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a legegészsé-
gesebb, én tartalmazom a legtöbb tápanyagot. Így 
van ez azonban? Észak-Amerikában és Európában 
új címkézési szabályokat fogadtak el, ezeknek célja 
az, hogy a gyártók pontos tájékoztatást adjanak az 
összetevőkről, ezt követelik meg a fogyasztók, akik 
tudni akarják, hogy mit fogyasztanak el, több irányí-
tást akarnak az életük és az életmódjuk felett.

A csomagolás kényelmi funkciója
A fogyasztók kényelmének kiszolgálása talán az 
egyik legfontosabb kívánalom – amit a csomagolás-
nak is segítenie kell. Az idő szorítása alatt kell dol-
goznunk, sokkal elfoglaltabbak vagyunk mostaná-
ban, mint bármikor korábban, és éppen ezért a 
kényelem nagyon fontossá vált mindenki, fiatalok és 
idősek számára egyaránt. A kihívás a csomagolás-
tervezők számára főleg az ital- és az ételcsomago-
lás vonatkozásában elsősorban abban áll, hogy att- 
raktív legyen, de ugyanakkor a környezetvédelmi 
kívánalmaknak is megfeleljen. 
Egy újabb igény pl. a személyi higiéniás termékek 
esetében a repülővel gyakran utazó emberek részé-
ről az, hogy a csomagban az amerikai szabályok 
alapján nem lehet 88 ml-nél nagyobb űrtartalmú, 
folyékony anyagot tartalmazó csomagolás, tehát 
ennek a követelménynek is meg kell felelni. 

Élelmiszerbiztonság
A csomagolóipar az egész világon újabb és újabb 
megoldásokat alakít ki ahhoz, hogy új szolgáltatást 
és élményt tudjon nyújtani a fogyasztóknak. Ez az, 
ami a csomagolást igazán érdekessé teszi. 
A fogyasztókat elárasztják a kereskedelemben kínált 
étel- és italtermékek, ezért az is elvárásuk, hogy az 
élelmiszer megbízható legyen. Az élelmiszerbizton-
ság az egyik legfontosabb olyan tendencia, amit 

figyelembe kell vennünk a csomagolástervezés 
során. Ennek tehát óriási lehetősége van. Nagyon 
fontos, hogy a fogyasztó bízhasson a termékben.

Új fogyasztói réteg jelenik meg
Az előrejelzések szerint a világban a középosztály 
folyamatosan bővül és nekik van az egyik legna-
gyobb és legszofisztikáltabb igénye a csomago-
lásra, nem csak az ételek-italok, hanem a ruhák, DIY 
(csináld magad) és a szórakoztató termékek tekinte-
tében is. A fogyasztók lehet, hogy nem közvetlenül 
irányítják a technológiát, de biztos, hogy a technoló-
gia hatással van a fogyasztókra. Tehát fel kell készül-
jünk arra, hogy a technológiában is lesznek áttöré-
sek, bár talán a technológia egy picit lassabban fog 
fejlődni, mint eddig.
Az elmúlt évek során megállapítottuk, hogy minden-
kinek mások az elvárásai. Az amerikai fogyasztónak 
más az elvárása, mint az európainak, lehet ettől füg-
getlenül, hogy az USA a vezetője a csomagolási 
technikáknak? Lehet. De lehet, hogy nem. Minden 
egyes népnek megvannak a saját erősségei. Tehát 
nincs egy olyan világkultúra, ami az egész csoma-
golóipart átfogná, viszont a csomagolás útján 
nagyon sokan problémát tudnak azonosítani. 
Ugye nem tudjuk elképzelni a világot csomagolás 
nélkül?

Az oktatás jelentősége
Mindenkit oktatni kell a világban, hogy tisztelje a 
csomagolást ahhoz, hogy egy fenntartható fo- 
gyasztói társadalmat tudjunk kialakítani. Tehát igen, 
a csomagolás fontos. Természetesen beszélhe- 
tünk hatékony és nem hatékony csomagolásról.  
A hatékonyság elérése mindig a gyártó felelőssége 
és mivel a csomagolásnak van egyfajta küldetése, 
ezért a csomagolóanyagokat megfelelően kell hasz-
nálni. Csomagolási szakértőként feladatunk annak 
biztosítása, hogy az összes csomagolóanyag és 
csomagolás, amit használunk, elérje a célját. 
A társadalom azt várja tőlünk, hogy jó munkát 
végezzünk, hogy megfelelően használjuk az erőfor-
rásainkat, és hogy egy fenntarthatóbb társadalmat 
és gazdaságot tudjunk kialakítani, amihez a csoma-
golóközösség hozzá tud járulni. 

Thomas L. Schneider előadását 
szerkesztette Nagy Miklós
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A csomagolástervezés és a találékonyság. 
Újszerűség, leleményesség, sablonmentesség

A kreativitás abban áll, hogy próbáljunk meg a koc-
kán – a megszokott sablonokon – kívül gondolkodni 
és valami szokatlan dolgot kitalálni. A hölgyek- 
nek célzom a kérdésemet. Hányszor mentek már  
el a fodrászukhoz és mondták neki, hogy valami  

egyénit, valami egyedit, valami újat szeretnék?  
Tehát valami mást szeretnének látni, nem akarnak 
igazából nagyon különlegesek, nagyon másak 
lenni, csak egy kicsikét egyediek.

A csomagolás egyediségét kifejezhetjük:
— különleges formájával:

Thomas L. Schneider WPO elnök előző oldalakon olvasható cikkében a sikeres csomagolás számos 
összetevőjét sorolta fel. Pierre Pienaar a tervezés fontosságát, azon belül is a sablonmentességet, a 
kreativitást hangsúlyozta a WPO konferencián elhangzott előadásában. Örömmel hallgattuk beszédét, 
mert az általa bemutatott példák is igazolták azt az álláspontunkat, hogy mi magyarok kreativitásban 
megelőzzük számos ország csomagolástervezőjét. A jelen feldolgozás az előadás témája miatt rendhagyó 
módon elsősorban a képekre összpontosít.
„Emlékszem rá, hogy amikor kisfiú voltam, a szüleim beszéltek nekem egy nagyon szép helyről, amit 
úgy hívnak, hogy Budapest és a Duna két partján helyezkedik el. Már elmúltam 50 éves és csak most 
ismerkedhettem meg az Önök gyönyörű városával. Köszönöm ezt a lehetőséget.”

Pierre Pienaar, a WPO alelnöke 
Fotó: Rozsi Stivens
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— kifejező grafikájával:

— letisztult, egyszerű formájával, illusztrációjával:

— formájával és járulékos szolgáltatásával:

— egy kreatív ötlettel, ami a csomagolás 
     használhatóságát is bővíti:

— interaktivitásával:
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Egy hipermarketben több tízezer árucikk kapható. 
Mindössze néhány másodpercünk van arra, hogy a 
csomagolás útján befolyásoljuk a fogyasztó gondol-
kodását. Ha elmegyünk fogkrémért, és mindig 
ugyanazt vesszük, akkor egy új fogkrém gyártó- 
jának csak ennyi ideje van, hogy meggyőzzön  

bennünket arról, ne a szokásost vásároljuk, hanem 
az ő termékét.

Hogy ezt hogyan érjük el?
Színnel. Formával. Szimbólumokkal.  
Vizuális hatásokkal.

Csak néhány példa:

Úgy kell tervezni, hogy a végeredményt tartjuk szem előtt.
Pierre Pienaar

a Csomagolási Világszövetség alelnöke  

WPO konferencián elhangzott előadását  

Nagy Miklós szerkesztette

Az eredeti ötleten alapuló csomagolás megalko- 
tásához nem elég a kreativitás, bátorság is kell.
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A csomagolás megítélése a körforgásos 
gazdaság szempontjából

A körforgásos gazdaság koncepciója

A körforgásos gazdaság terve Európából ered és 
abból a felismerésből indul ki, hogy Földünk ener-
gia- és nyersanyagkészlete véges, kontinensünk 
pedig ezekben a forrásokban szegény, kiszolgálta-
tott, jelenlegi gazdálkodásunk pedig pazarló. Az 
utóbbi másfél évtizedben az alapanyagok ellátásá-
ban jelentős bizonytalanságok mellett komoly 
áremelkedések következtek be.
A szakértők által lineárisnak nevezett gazdasági 
modellben a termékeket friss nyersanyagból állítják 
elő, majd eladják, felhasználják és végül pedig hulla-
dékként eldobják vagy megsemmisítik. E folyamat-
ban csak kevés olyan terméket találunk, amely hul-
ladékának gyűjtése, újrahasznosítása megoldott, az 
anyagok alapvetően egyszeri felhasználásra terve-
zettek (1. ábra).

A véges mennyiségben rendelkezésre álló energia-
források és nyersanyagok felhasználását radikálisan 
meg kell változtatni. Energia terén a megújuló forrást 
kell előnyben részesíteni, az anyagokat pedig az 
ésszerűség határán belül körforgásban kell tartani. A 
körforgásos gazdaság megkülönbözteti a szerves 
eredetű, megújuló forrásból származó, valamint a 
kitermelés útján előállított anyagokat. Mindkét anya-
gáramnak a körforgásba visszavezetését szüksé-
gesnek tartja (2. ábra).

A körforgásos gazdaság elvének megvalósítására 
többféle gazdasági modell is kidolgozásra került.
Az első modell koncepciója szerint – elsősorban a 
tartós fogyasztási cikkek esetében – a termékeket 
hosszú élettartamra kell tervezni, tehát olyan gépek, 
berendezések gyártása a cél, amelyek hosszú időn 
át – 20 év – használatban maradnak. E koncepció 

Az Európai Bizottság körforgásos gazdaságra vonatkozó tervének jogszabályi részével az évkönyv egy 
korábbi cikkében foglalkoztunk. Jelen összeállítás Luciana Pellegrino 2016 májusában Budapesten, a WPO 
konferencián elhangzott előadásának feldolgozása.

Luciana Pellegrino

1. ábra: A lineáris gazdaság modellje

Circular Economy
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része a szolgáltatási, azaz a javító-szerelő háttér 
megteremtése és fenntartása is (3. ábra).

A második modell a szolgáltatási (bérleti) konstrukci-
óra alapoz. A felhasználó nem megvásárolja a gépet, 
hanem bérli, ezzel időszakonként hozzáfér a leg-
újabb technológiához, a gép pedig visszakerül a 
gyártóhoz, ahol azt felújítják, vagy alkatrészeit újra 
felhasználják, amig lehet az árut forgalomban, műkö-
désben tartják (4. ábra). Lényeges, hogy a termékek 
tervezése lehetővé kell tegye azt, hogy az újra forga-
lomba helyezett használt gépek fődarabjai csere-

szabatosan újabb, korszerűbb, pl. energiatakaréko-
sabb alkatrészre legyenek válthatók.

A harmadik modell az újrahasználatra, újragyártásra 
koncentrál. E modell inkább a rövidebb élettartamú 
eszközök esetében reális. Úgy kell ezeket tervezni, 
hogy elhasználódás után könnyen szétszerelhető és 
összetevőire bontható legyen, a használható 
részegységek kerüljenek vissza a forgalomba, az 
elhasználódottak pedig alapanyagként hasznosítha-
tók legyenek (5. ábra)

3. ábra: A hosszú élettartamra tervezés modellje

2. ábra: A körforgásos gazdaság felépítése
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A negyedik üzleti modell már egyértelműen az 
anyagkinyerésre koncentrál, ez tekinthető a csoma-
golószerekre érvényes koncepciónak, ahol az alap-
anyagként való hasznosítás az elsődleges cél.

Az előzőekből is látszik, hogy a körkörös gazdaság 
terve nem egyszerű hulladékgazdálkodási kérdés, 
hanem teljesen új alapokra helyezett gazdasági 
modellt teremt meg, ahol a kulcskérdés a termék-
tervezésre helyeződik és képeseknek kell lennünk 
az eddigi szemléletet magunk mögött hagyva új 
módon gondolkodni.

A körkörös gazdaság és a csomagolás

A körkörös gazdaság szempontjából a csomagolá-
sok tervezését is új alapokra kell helyezni.

A csomagolásnak három – eddig is figyelembe vett 
– funkciót kell új megközelítésben teljesítenie:
	• a csomagolás funkcióját optimalizálni kell,
	• a csomagolást kell optimalizálni,
	• a csomagolóanyagot el kell helyezni a körkörös 
gazdaság rendszerében.

A csomagolás funkcionalitása tekintetében a ter-
mékkel kapcsolatos veszteségek minimalizálását 
úgy kell elérni, hogy pontosan meghatározott fel-
használási célra tervezzük a csomagolást, – ami azt 
feltételezi, hogy eltérő célközönségnek (fiatalok, idő-
sek, egyedülállók, kis- és nagycsaládok), illetve 
különböző rendeltetési helyre (szállítási távolság, 
szállítási mód, raktározási feltételek, stb.) különféle 
csomagolási megoldást kell kialakítani. Ez utóbbi 
megközelítés nyomait most is felfedezhetjük. A disz-

4. ábra: Tervezés szolgáltatási célra

5. ábra: Tervezés újrahasználati vagy újragyártási célokra
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kont áruházakban értékesítendő termékekhez jel-
lemzően más gyűjtőcsomagolást alkalmazunk, mint 
a hagyományos módon, polcos kihelyezési formá-
ban értékesítő boltokba.

A csomagolás optimalizálása pedig az előbbi funk-
ció teljesítéséből adódik. Amennyiben pontosan 
tudjuk a várható fogyasztói elvárásokat, illetve igény-
bevételek mértékét, jellegét, a legmegfelelőbb cso-
magolási megoldás már megválasztható, vagy vizs-
gálatokkal meghatározható.

A csomagolóanyagok körforgásban tartása pedig a 
forrástakarékosságot szolgálja, a már meglévő gyűj-
tési rendszerek hatékonyságának javítását, a szem-
léletformáló munka erősítését igényli. Az alapanya-
gokkal való takarékoskodás kritikus pont, a papír és 
fa csomagolószerek gyártói folyamatos – többnyire 

méltatlan – támadás célpontjai az alapanyagok ere-
dete miatt, egyes műanyagok granulátumának 
beszerzése már most is hektikus, elsősorban ellá-
tásbiztonság szempontjából. Hallani, hogy az üvegy-
gyárak fő termelési alapanyagának, a homoknak 
beszerzési feltételei is egyre nehezednek.
A jövőben a jobb fenntarthatóság érdekében kell 
dolgoznunk. Fontos tudni, hogy ebben nem csak 
csomagolásról van szó, hanem a termék teljes élet-
ciklusát rendszerben kell, hogy kezeljük. A körforgá-
sos gazdaság tervének megalkotói hisznek abban, 
hogy az új gazdasági modell katalizátorként hat és 
holisztikus módon alakíthat ki egyfajta ernyőt a ter-
mékek, a csomagolás és a társadalom felett.

Luciana Pellegrino a Brazil Csomagolási Szövetség 

ügyvezető igazgatója, a WPO alelnöke, a WPO konfe-

rencián elhangzott előadását feldolgozta Nagy Miklós 

6. ábra: Tervezés az anyagában hasznosításra
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A csomagolóipar számára új innovációs irányvonal a 
csomagolási adatok ellátási láncfolyamatokon belüli 
adatcseréje. A közelmúltban jelentős számú keres-
kedelmi vállalat kezdett el azon fáradozni, hogy saját 
egyedi módszerével megmérje és partnerei felé 
kommunikálja a legfontosabb csomagolási adatokat 
annak érdekében, hogy a csomagolások tulajdon-
ságait és környezeti hatásait megjeleníthesse mind a 
belső rendszereiben, mind pedig a fogyasztók szá-
mára. Ezt az igényt célozták meg az ipar képvise-
lői – a különféle nemzetközi márkák tulajdonosai, a 
legnagyobb kereskedelmi vállalatok és csomagoló-
szer-gyártók – és további szakmai és kereskedelmi 
szervezetek, hogy a Fogyasztási Cikkek Fóruma 
(CGF) vezetésével közösen hozzálássanak a cso-
magolások tulajdonságát jellemző alapvető adatok 
mellett a legfontosabb környezetvédelmi, gazdasági 
és társadalmi teljesítménymutatók kidolgozásához 
a csomagolóipar számára. A munka befejezését 
követően a CGF képviselői felismerték, hogy a több 
és pontosabb információ alapján meghozott dönté-
sekhez önmagában kevés az információ megléte, 
az adatok kommunikálására is szükség van. Ehhez 
egy olyan közös nyelvre van szükség, amely egy-
aránt használható a már együttműködő és átlátható 
ellátási láncokban és a csomagolóiparban. Ezért 

felkérték a GS1-et, hogy a kereskedelmi partnerek 
közötti adatcsere támogatásához fejlessze ki az így 
létrehozott csomagolási adatok kezelésére szolgáló 
nyitott és globális szabványokat. A GS1 a kezde-
ményezőkkel együttműködve előállította a Globális 
csomagolás fenntarthatósági protokoll (GPPS) attri-
bútumok szabványát, amelynek segítségével ezek 
az adatok is megoszthatóvá váltak a Globális adat-
szinkronizációs hálózaton (GDSN) keresztül. Mivel 
az ellátási láncok résztvevői már világszerte használ-
ják a GDSN-t a termékek törzsadatainak megosztá-
sára, ezért ez a megoldás nagyon költséghatékony 
és hatásos eszköz lehet a csomagolási információk 
megosztásához is. A szabványnak köszönhetően a 
kereskedelmi partnerek, a márkatulajdonosoktól a 
kereskedőkig, ma már képesek megosztani egy-
mással ezeket a meghatározott mérési mutatókat az 
áru termékinformációjának részeként, a termék GS1 
EAN/UPC vonalkódjára, pontosabban az abban fel-
tűntetett GS1 Globális kereskedelmi áruazonosító 
számokra (GTIN) hivatkozva.

A GPPS mérőszámok csomagolási és környezeti 
attribútumokat – a csomagolásra vonatkozó mér-
hető adatokat –, valamint életciklus-jelzőket – egy-
szerűsített életciklus-elemzési eszközökből szár-

Csomagolási adatok cseréje az ellátási  
lánc folyamatában – Innovációs irány  
a csomagolóipar számára

Jim Bracken
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mazó adatokat – tartalmaznak. Segítségükkel a 
következő attribútumokat igényelhetik a kereskedők 
a beszállítóktól: 
	• csomagolási tömeg és optimalizálás. A csoma-
golási összetevő vagy rendszer tömegének és 
azonosítójának mérőszáma, amely az ellátási 
láncon belül cserél gazdát és egyben demonst-
rálja, hogy a csomagolás az EN 13428 vagy ISO 
18602 szabványnak megfelelően optimalizált a 
súlya vagy térfogata alapján. 
Például:
	– a minimális adekvát csomagolási tömeg igazo-
lása (igen/nem),
	– anyag szerinti csomagolási tömeg grammban 
kifejezve (csomagolást alkotó elem, alkotó rész 
vagy rendszer alapján).

	• csomagolás és termék tömegaránya, 
	• újrahasznosítható tartalom,
	• újrafelhasználható tartalom,
	• hitelesítő dokumentumok láncolata,
	• csomagolás-újrahasznosítási és visszagyűjtési 
arány,
	• maximális helykihasználtság,
	• a környezetre kockázatos anyagok összesítése 
és minimalizálása, stb.

Mindez azt jelenti, hogy a termékek gyártói és for-
galmazói képesek egyszerre és egyazon költségha-
tékony üzleti adatkommunikációs mechanizmussal 
megosztani a termékadatokat és a csomagolási 
adatokat, beleértve a csomagolások környezetvé-
delmet érintő paramétereit is. 

Az üzleti érdekek mellett a fogyasztói szemlélet tel-
jes körű formálásának, adatellátottságának azonban 
még vannak korlátai. Számos attribútum és indiká-
toradat még nem áll készen arra, hogy az elsőd-
leges adatkommunikáció során az üzleti partnerek 
kicseréljék őket egymás között, mivel ezek az ada-
tok vagy nem állnak rendelkezésre vagy nehezen 
beszerezhetők. 

Annak ellenére, hogy a márkatulajdonosoknak és 
kereskedőknek kell együtt meghatározniuk az üzleti 
érdekeikhez és az üzletmenetükhöz szükséges 
adatokat és mutatókat, a csomagolás gyártóknak 
és forgalmazóknak is fel kell készülniük arra, hogy 
képesek legyen biztosítani a megfelelő és jó minő-
ségű információt számukra!

Jim Bracken WPO konferencián elhangzott előadását  

Kecskés Katalin, a GS1 Magyarország vállalati  

kapcsolatok menedzsere szerkesztetteFotók: GS1



Magyar Csomagolási Évkönyv 41

A csomagolás szerepe a márkakommunikációban

A csomagolásnak meggyőzően kell közvetítenie a 
márka üzenetét a pillanat tört része alatt, ennélfogva 
érdemes a dizájnt kevés üzenettel felruházni. Ideális 
az egyértelmű szín vagy kép, valamint a forma, amely 
a márka egyedi terméktulajdonságát  hangsúlyozza.

A csomagolás csak akkor ütközik határokba, ha 
komplex üzenetek közvetítéséről van szó. A virtuá-
lis világ valósággal való összekapcsolására, vala-
mint a fogyasztóhoz való egyéb információk eljut-

tatására lehetőséget biztosítanak okostelefon vagy 
tablet segítségével a kommunikációs elemek, mint 
a QR-kód, vagy a kiterjesztett valóság (Augmented 
Reality) alkalmazások is. Ezek a termék eredetétől 
a készítés részletein keresztül a nyereményjáték 
akciókig terjedhetnek. Ezzel a csomagolás nem 
csupán médiaszerepet tölt be a polcon, hanem a 
teljes kommunikációs lánc összekötő elemévé válik. 
A kommunikációs teljesítmény kizárólagosan a cso-
magolásra való korlátozása azonban nem elegendő. 
A termékvédelem és a logisztika szintén fontos 
ahhoz, hogy a termék mindenütt, bármikor a legma-
gasabb minőségben elérhető legyen.

Az STI Group fogyasztói felmérései, többek között 
az édességekre és a szeszes italokra vonatkozóan 
igazolják, hogy egy vonzó csomagolás a termék 
árának meghatározását akár 50%-kal növelheti.  
Az STI Group termékfejlesztésének állandó jelmon-
data: „a lehető legkevesebb csomagolás, a szük- 
séges mennyiségű csomagolás”.

A csomagolás döntően hozzájárul egy márka sikeres értékesítéséhez, ugyanis a legutóbbi felmérések szerint 
a fogyasztók nem csupán terméket, hanem a csomagolás formájában rejlő ígéretet vásárolják meg. Ha 
megkérdezzük a fogyasztókat, hogy milyen színű a Milka, válaszként a „lila“ szót kapjuk – holott a csokoládé 
természetesen barna. Ugyanígy működik mindez a Coca-Cola, Nivea vagy számos egyéb jól ismert márka 
esetében is.

Claudia Rivinius
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Mennyire fontos a csomagolás  
a marketing-mixben?

Számos korlátozott kommunikációs költségvetéssel 
rendelkező márka számára a csomagolás a legfon-
tosabb, sokszor az egyetlen kommunikációs esz-
köz. A vásárlási hely (POS) márkaképviselőjeként 
döntő szerepet játszik, ugyanis a csomagolással 
való kapcsolat gyakran az első valódi érintkezési 
pont a fogyasztó és a márka között. A média által 
elérhető lehetőségek mindenesetre még messze 
nem kihasználtak.

Németország nagy szupermarketei átlagosan 
25.000 termékfélét árusítanak. A vásárlás tényéről 
a fogyasztók termékcsoporttól függően akár 70%-
ban csak a vásárlás helyén döntenek. A csomago-
lásnak így mindenekelőtt a vásárló figyelmét kell a 
termékre vonnia. Az üzenet világos: „Nyúlj ide, és 
vegyél meg!“. A terméknek csak akkor van esélye a 
bevásárlókocsiban landolnia, ha a többi hasonló áru 
sokaságából kitűnik. És egészen biztosan ott lan-
dol, ha a csomagolás a márkát egyértelmű üzenet-
tel és dizájnnal tünteti fel. A „First Moment of Truth“ 
elválaszthatatlan kapcsolatban van a csomagolás-
sal. Ösztönszerű vásárlást generál, és növeli annak 
a valószínűségét, hogy a vásárló a következő alka-
lommal ugyanazon termék után nyúl, ha a csoma-
golás pozitív emlékeket kelt benne.

A terméket és a csomagolást a fogyasztó egység-
ként érzékeli. Az imázs, amit a csomagolás közvetít, 
átterjed a termékre. A dizájnnak azonban nem csak 

a termékhez, hanem a megszólított célcsoporthoz 
is igazodnia kell. Főként az édességek előállítói érte-
nek tökéletesen ahhoz, hogy ugyanazon termék, 
különböző csomagolásba bújtatva, különböző cél-
csoportokat szólítson meg. A csomagolásnál még 
mindig érvényes a régi dizájner-bölcsesség: „form 
follows function“. 

Végezetül a csomagolásnak óvnia kell a termékeket 
a szállítás folyamán, szükség esetén meghosszab-
bítania az eltarthatóság időtartamát, és támogatnia 
a hatékony logisztikát. Ide tartozik az is, hogy szállí-
táskor ne túl sok levegőt szállítsunk, és hogy a cso-
magolások a ma már javarészt teljesen automatizált 
logisztikai láncban kezelhetőek legyenek. A tervezés 
során a csomagolás folyamata is fontos szerepet 
játszik. A csomagolás fejlesztésében meghatá-
rozó, hogy milyen hatékonysággal csomagolható 
a termék, milyen megkülönböztető lehetőségeket 
kínál, vagy hogy milyen anyagi eszközök szüksé-
gesek az előállításához. A csomagolás soha nem 
öncélú, hanem tulajdonságaival mindig a terméket 
és a logisztikai láncot szolgálja. A tartósság és a 
költségkímélés napjainkban szintén fontos tényezői 
a feljesztésnek.

A jó ötletek mindig több érdekelt fél összjátékából 
születnek. Ennek fényében az STI Group nem csak 
a különböző országokban tevékenykedő dizájnerei-
nek hálózatára épít, hanem folyamatosan bevonja a 
szállítókat, a kutatóintézeteket, illetve a főiskolákat a 
komplex projektekbe.
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Az STI Design Award több mint 10 éve biztosít olyan 
fórumot a hallgatóknak, amely teret ad kreativitásuk 
bizonyítására, valamint tudásuk elmélyítésére a vál-
lalat termékfejlesztőivel történő egyeztetés során.  
Az eredményt olyan ötletek alkotják, melyek gondol-
kodásra ösztönöznek, és akár konkrét termékekhez 
vezetnek. Az STI Design Awards 2016 eredményei 
2016. szeptember 29-én (az első FachPack-estén) 
a nürnbergi Joseph’s-ben kerültek bemutatásra, 
valamint díjazásra.

Milyen trendeket tapasztalhat  
a csomagolás területén?

A természetesség sok fejlesztés alapja. „Természe-
tesen“ nem csak a tartósság, hanem a hitelesség 
és az eredetiség is jelentős szereppel bír. Másik 
kulcsszó az átláthatóság. A fogyasztóknak joguk 
van tudni, honnan származik, és milyen utat járt be 
a termék. Az átláthatóság a csomagolás szempont-
jából többek között az anyagi eszközök útját jelenti, 
például a papír esetén az FSC® vagy PEFC által 

tanúsított anyagok alkalmazásának nyomonkövet-
hetőségét. Az ablakos csomagolás szintén az átlát-
hatóságot szolgálja, és segíti a fogyasztót a „helyes” 
termék megvásárlásában.

A kényelem utáni vágyat az értéktöbbletet kínáló 
csomagolások teljesítik be. Ilyen például az adagoló 
funkcióval ellátott növénytápszer, a visszazárható 
karácsonyfagömb, vagy akár a sütőpapírral is ellá-
tott mélyhűtött pizza. Ezek mind a funkcionális vagy 
kényelmes csomagolás példái.

A csomagolásból sugárzó egyéniség és az „ez csak 
nekem készült“ érzés a legmodernebb digitális nyo-
mástechnológia használatával ma már megvalósít-
hatók. Lehetővé teszik az egyéni dizájnt, a termékek 
megszemélyesítését, és ezzel a fogyasztó szemé-
lyes megszólítását.

A modern csomagolások a hálózatok és interakciók 
iránti igényt is kielégítik: a QR-kódok alkalmazása, 
valamint a kiterjesztett valóság (Augmented Reality) 
alkalmazások is lehetővé teszik, hogy a csomagolás 
több információt, ezáltal valódi értéktöbbletet bizto-
sítson a fogyasztónak.

Claudia Rivinius

marketingigazgató, STI Group,

a cikk a WPO konferencián elhangzott 

előadás átdolgozott változata

Fotók: STI Group
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Hogyan csomagoljunk optimálisan?
Lehetőségek a fenntarthatóságért és a termékvédelemért

Hány feladata van a csomagolásnak?

A csomagolás tehát mára összetett funkciót lát el. 
A csomagolás minősége, kivitele, eszmei értéke 
közelít a csomagban lévő termék értékéhez és nem 
kizárt, hogy a jövőben meg is fogja azt haladni. Ezen 
funkciók viszont több szemszögből vizsgálandók. A 
fogyasztási lánc különböző szereplőinek ugyanis 
eltérőek az elvárásaik. A gyártó legfőbb érdeke, hogy 
a termék értékcsökkenés nélkül, a lehető leggazda-
ságosabban újra és újra eljusson a fogyasztóhoz. 
A kereskedő könnyen, jól kezelhető csomagolást 
kíván. A vevő pedig kényelmes, praktikus csoma-
golást vár, amely igazodik a saját elvárásaihoz.

A csomagolás főbb feladata: 
	• megvédeni a terméket a káros fizikai és kémiai   
igénybevételektől,
	• ésszerű kezelési, szállítási, eladási egységet 
képezni,
	• megőrizni a termék aromáját, illatát,

	• növelni a termék eltarthatósági idejét,
	• kommunikáció és járulékos szolgáltatás,
	• a fogyasztó figyelmének felkeltése,
	• az értékesítés elősegítése,
	• a környezet kímélete,
	• a termékre rakodó költségét minimalizálni.

A csomagolásnak a felsorolt főbb kritériumok 
összességét kell teljesítenie, amely nem könnyű fel-
adat.

A csomagolás értékrendje

Induljuk el visszafele az ellátási láncon, és szerep-
lőnkét vizsgáljuk meg a csomagolás értékrendjét!
A csomagolás: jelenség, másképp fest egyként 
vagy tömegében, saját környezetében vagy az 
üzletekben. A terméket a csomagoláson keresztül 
ismerjük meg. A csomagolás teremti meg a kap-
csolatot a termék és a vevő között. A csomagolás 
teszi vonzóvá a terméket. Gyakran a csomagolás az 

Az ember mióta létezik, gyűjtöget, termel és csomagol. A csomagolás az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy 
változásokon ment keresztül, és szerepe felértékelődött, kiszélesedett a rendeltetése, és egyre nagyobb 
szerephez jut egy termék sikere vagy bukása szempontjából is.
A cikk a WPO konferencián elhangzott előadás kivonata.

Pallang Otília
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egyetlen támpont egy vásárlási döntéshez, ugyanis 
egyre szélesedik a választék, egyre több az azonos 
funkciójú, hasonló árkategóriájú termék. A csoma-
golásnak versenyeznie kell! A mai szupermarketek-
ben több ezer termék van a polcokon. Egy átlagos 
vásárlónak néhány másodperc jut a vásárlási dön-
tése meghozatalára. A csomagolásnak ezért hatá-
sosnak és pozitívnak kell lennie. A vásárlók zöme 
befolyásolható egy jól sikerült csomagolással, de 
ezután a terméknek is bizonyítania kell. Az élelmi-
szerek jelentős részével ténylegesen csak otthon 
találkozunk. Illatokat, állagokat, valódi színeket csak 
kibontás után tapasztalunk. Meg kell felelni a belé 
vetett bizalomnak, ugyanis ha eleget tesz, ismételt 
vásárlásra kerülhet sor, és a termékcsalád további 
tagjaira is ösztönzőleg hathat, de ha nem felel meg, 
ha csalódást okoz, akkor elpártol a vásárló és akár a 
teljes termékcsalád és márka feketelistára kerülhet.

Esztétikum és tudatosság

A fogyasztói társadalmakban hajlandók több pénzt 
kiadni a jobb, esztétikusabb, érdekesebb csomago-
lásért. Sokan hajlandók megvenni valamit pusztán 
csak a csomagolásáért. Azonban van egy szintén 
erősödő, környezettudatos réteg, akik épp ellenke-
zőleg, a „pazarló” csomagolás miatt nem veszik meg 
az egyébként jó terméket. Például szalámit rúdban 
vagy a húspultból vásárolnak inkább, mintsem a 
szeletelt, vákuum- vagy védőgázas csomagolású 
fogyasztói egységet, holott a húspultba is gyári 
csomagolásból kivéve jut el a termék. Ez a folyamat 
viszont nem a vásárló szeme előtt játszódik le. 

Miért?

Gondoljuk csak végig, mi minden történik a ter-
mékkel, míg a gyártótól a végső felhasználóig eljut. 
Mennyi külső igénybevételnek (rázkódás, nyomás, 
nedvesség, fény, oxigén), mikrobiológiai hatásnak, 
klimatikus és biológiai változásnak és dézsmálás 
veszélyének van kitéve a termék. Ezen külső hatá-
sok által a termékek jelentős része akár kárba is 
veszhet. Nos, akkor melyik nagyobb veszteség, a 
környezetünk és az ellátási lánc számára a csoma-

gonként felhasznált minimális fóliamennyiség vagy a 
kiló- és tonnaszámra romlott termék?!
Összegezve a fentieket, a gyártónak sem könnyű 
a feladata, hogy a tőle elvárt minőséget biztosít-
hassa termékének, felkeltse a vásárló érdeklődését 
a mutatós csomagolásával, mégis költséghatékony 
és minimális termékre rakódó ráfordítással, a legop-
timálisabban alakítsa ki a termék végső csomago-
lási formáját. Számtalan lehetőség áll rendelkezésre, 
s neki dönteni kell az alkalmazott forma, anyag, elő-
állítási technika, csomagolási mód, grafikai terv és 
egyéb tényezők tekintetében.

Technológiai sokféleség

A csomagolás technológiája ugyanolyan ütem-
ben változik, mint az élet körülöttünk. A vásárló és 
a gyártó komplex igényeinek kielégítésére alakult 
ki a csomagolás egyik legmodernebb és leghaté-
konyabb eszközének tekintett síkfóliás mélyhúzá-
sos csomagológép. Nyilvánvaló, hogy a termékek 
tulajdonságait a gyártási technológiai műveletek, a 
műszaki körülmények, fizikai, kémiai tulajdonságok, 
a csomagolás és a tárolás döntően meghatározzák. 
Az alapvető élelmiszerek körébe tartozó húsfélesé-
gek és egyéb élelmiszerek feldolgozása során a 
legnagyobb veszélyt a mikroorganizmusok jelenléte, 
szaporodása jelenti, melyek romlást okozhatnak és 
veszélyeztethetik a fogyasztó egészségét, a gyártó 
jó hírét. Pontosan emiatt kell nagy gondot fordítani a 
feldolgozási, tartósítási és csomagolási eljárásokra. 
A húsok és húskészítmények tartósítására az élelmi-
szeriparban általában szokásos eljárások csak bizo-
nyos megszorításokkal alkalmazhatók, ugyanakkor 
néhány jellegzetes tartósítási mód (sózás, pácolás, 
füstölés), a húsiparban kitüntetett szerepet játszik. 

A Doroti Pack Kft. már több mint 21 éve javítja, 
felújítja, átalakítja és több mint tíz éve fejleszti és 
gyártja is a síkfóliás mélyhúzásos vákuumcsoma-
goló gépeket. A magyar tervezésű DorPack névvel 
ellátott berendezés hivatott arra, hogy a terméknek 
védelmet és hosszabb eltarthatósági időt biztosít-
son gazdaságosan és versenyképesen, az ellátási 
lánc résztvevőinek szemszögéből pedig az elvárt 
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igényeket és ráfordításokat a lehető legoptimálisab-
ban biztosítsa. 
A DorPack síkfóliás mélyhúzásos vákuumcso-
magoló gépek, két fóliatekercsből (alsó és felső) 
dolgoznak. Az alsó fóliából készített, mélyhúzott 
fészkekbe kerül a termék, a hegesztőszerszámban 
találkozik a felső fóliával és vagy atmoszférikus vagy 
vákuumos, illetve védőgázos/módosított atmoszféri-
kus csomagolási mód után összehegesztjük a két 
fóliát, a terméket elzárjuk a külvilágtól. A csomagokat 
keresztben, majd hosszában elvágjuk, és a szállí-
tószalagra kerülnek az elkészült csomagolások. A 
forma- és hegesztő szerszámok, illetve a különböző 
vágó és stancoló berendezések sokfélesége miatt 
a gépek szinte minden esetben egyedi gyártásúak, 
s a legkülönbözőbb formai és felhasználási követel-
ményeknek is képesek megfelelni. A fóliatekercs-
ből dolgozó DorPack csomagológépek gyártása 
rendkívül részletes előkészítést igényel és a végter-
méket sok tényező befolyásolja, pl. az áru, a cso-
magolóanyag minősége, a teljesítmény és egyéb 
egyedi igények, melyek minegyikének összhang-
ban kell lennie ahhoz, hogy amikor a termék a cso-
magológép elhordó szalagjára érkezik, kifogástalan 
minőségben haladhasson tovább az értékesítési 
területre. 
Ezen csomagológép alkalmazásával az ellátási lánc 
szereplői igényeinek könnyedén meg lehet felelni, 
ha a gyártó a gép vásárlásakor tüzetesen végig 
gondolja a saját és a keresleti igényeket.

Lépéssorrend

Így az első és egyik legfontosabb alappillér a cso-
magolási mód meghatározása. A gyártónak el kell 
döntenie, hogy mely csomagolási módot kívánja 
alkalmazni a termékeinél. Választhat atmoszférikus, 
vákuumos vagy módosított atmoszférikus csoma-
golási módok közül.
A második fontos lépés a fólia kiválasztása, annak 
megfelelően, hogy lágy vagy kemény fóliából kiala-
kított csomagot szeretne a gyártó létrehozni. A cso-
magolástechnika területén használt fóliatekercsek 
szinte mindegyike hőformázható. A felfűtési hőmér-
séklet a fóliatípushoz igazodva, szűk határok között 

mozog, a fűtőállomáson a fólia felmelegszik és így 
könnyen formázhatóvá válik.
A harmadik és talán a legfontosabb lépés a formázó 
szerszám meghatározása. A különböző adagnagy-
ságoknak megfelelően egyedi megoldásként ajánl-
juk az úgynevezett DorPack Varia szerszámot, 
melynek alkalmazása esetében a formázószerszám 
alapterülete igényel körültekintő megválasztást, 
majd a meghatározott alapterületet különböző osz-
tásokkal kisebb csomagok létrehozására is tudjuk 
alkalmazni. Ezáltal egyetlen szerszám segítségével  
eltérő adagnagyságokkal többféle méretű csomag 
készíthető a különböző fogyasztói csoportok igé-
nyeinek kielégítésére.

Sok ember azt gondolja, hogy az alkalmazott 
védőgázos vagy módosított atmoszférikus csoma-
golás természetellenes, tartósítószeres megoldások 
segítségével alakítja ki a hosszabb eltarthatósági 
időt. Ez viszont nem igaz, ugyanis a védőgázos 
csomagolás tartósítószerek alkalmazása nélkül 
képes – hosszabb ideig is – megőrizni a termék 
minőségét, és nem ütközik az egészséges táplál-
kozási irányelvekkel. Széles körben alkalmazható az 
élelmiszeripar számos területén, például húsok és 
húskészítmények (sonkafélék és szárazáruk), saj-
tok, gyümölcsök, zöldségek, pékáruk és készételek 
csomagolására.

A termékeket többféle adagnagyságban is lehet 
csomagolni, legyenek azok fogyasztói, nagyfo-
gyasztói (családi) vagy gyűjtő-, illetve úgynevezett 
„lédig” csomagolások. A kisebb fogyasztói és csa-
ládi csomagolások általában 10, 20, 30 dkg-os ada-
gok, a lédig csomagolású terméknek pedig akár 
több kg is lehet a tömege.

Választási szempontok

Miért érdemes többkilós adagnagyságú csoma-
gokat készíteni? Élelmiszeripari termékek esetében 
pontosan tudjuk, hogy a száradás, a súlyveszteség 
minden gyártó rémálmát jelenti. Pontosan a környe-
zettudatos személet miatt szükséges a legvégsőkig 
óvni a terméket a külső behatásoktól, továbbá bizto-
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sítani a hosszabb eltarthatósági időt. A fólia-felhasz-
nálás a mélyhúzásos eljárás miatt csak minimális 
többlettel jár. Azonos alapterületű fólia szükséges 
a tálca kialakításához, viszont a tálca mélységét 
változtatva nagyobb adagnagyságú csomagok is 
készíthetők.
A gyártó, mikor gépet készül vásárolni, sokszor 
nem is tudja, hogy számtalan lehetőség és megol-
dás közül válogathat, hogy akár egyetlen DorPack 
mélyhúzó csomagológéppel is megoldhatja a teljes 
termékválasztéka csomagolását. 
Érthető, hogy a mélyhúzásos csomagolási rendszer 
bevezetése bizonyos szintű költségnövekedéssel 
jár. Sok esetben azonban ez a többletköltség kom-
penzálódik a termelékenység növekedése és a jobb 
logisztikai jellemzők, a hosszabb eltarthatósági idő 
és a kevesebb visszáru révén. A csomagolóeszkö-
zök egy része a szállítással, tárolással kapcsolatos 
áruvédelmi, egységbe fogási feladatain kívül a fel-
használó számára járulékos szolgáltatásokat is nyújt, 
amivel a terméket kényelmesebben vagy könnyeb-
ben lehet felhasználni. A célszerűen és indokoltan 
megválasztott járulékos szolgáltatások az értékesí-
tést is eredményesebbé teszik.

Ahogy minden fejlődésben van körülöttünk, úgy az 
alkalmazott mélyhúzható fóliák is folyamatosan fej-
lődnek, igazodnak a felhasználói igényekhez, ezál-
tal tovább csökken a termékre rakodó plusz költ-
ség is. A kezdeti 400-500 mikrométer vastagságú 
fóliák mára már a 80-100 mikrométer alatti értéket 
is elérhetik. De egy felső fólia lehet akár 25-30 µm 
vastag, amit a kezdettekkor elképzelni sem lehetett, 
ma pedig már mindennapos a használata. A cso-
magológépeknek is igazodni kell az egyre véko-
nyabb fóliák tulajdonságaihoz. Például napjainkban 
divat lett a papír hordozórétegű és arra kasírozott 20 
mikrométer vastag fólia is, mely szintén képes meg-
védeni a terméket, illetve mélyhúzásos eljárással is 
formázható.
A Doroti PACK Kft. nem csupán egy csomagológé-
pet kínál ügyfeleinek, hanem komplett alkalmazást. 
Üzletpolitikánknak megfelelően figyelembe vesszük 
egy DorPack síkfóliás mélyhúzó csomagológép 
tervezésekor a teljes ellátási lánc igényeit, mind a 
gyártó, a kereskedő, a vásárló igényeit, illetve a mar-
keting és egyéb piaci tényezőket is, hogy korszerű, 
konstruktív, hatékony megoldást nyújthassunk 
ügyfeleinknek azért, hogy megbízható partnerként 
kezeljenek bennünket. 

Pallang Otília, Doroti PACK Kft.
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A Nemzeti Élelmiszer Nyomon követési  
Platform bemutatása

A nyomon követés egy olyan képesség, amelynek 
segítségével a vállalat végig tudja követni a termé-
keit az ellátási láncban és figyelemmel tudja kísérni, 
hogy milyen eseményeken vagy esetlegesen milyen 
mennyiségi és minőségi változásokon mennek 
keresztül. Ma már elengedhetetlen eszköz az ellátási 
láncban résztvevő összes üzleti szereplő számára 
gazdaságossági, élelmiszerbiztonsági vagy éppen 
egészségbiztonsági szempontok miatt. A gyakorlat 
azonban azt mutatja, hogy a nyomon követési infor-
mációk alig követik a termékek fizikai áramlását, és 
ez egy termékvisszahívás során súlyos többletkölt-
séget okozhat mind a visszahívott termék mennyi-
sége, mind pedig a vállalat vagy a termék hírnevé-
nek csorbulása miatt. 

Az áru fizikai áramlása során a nyomon követésre 
vonatkozó legfontosabb kérdések: a Ki?, a Hol? és 
a Mit? Pontosabban annak ismerete, hogy:
	• Ki az a partner, aki a termékkel kapcsolatba került? 
	• Hol történt valamiféle esemény a termékkel? 
	• Mit is csináltak vele pontosan? 

Ezeknek a kérdéseknek a leggyorsabb megvála-
szolása csakis elektronikus formában, automati-
kus úton közvetített információcserével történhet.  
Az elektronikus információcsere egységes és haté-
kony áramlását segítik elő a szabványok. 

Az ellátási láncban legelterjedtebb szabványok az 
azonosításra, az adatgyűjtésre és az elektronikus 
üzleti üzenetekre, valamint az adatbankokra és az 
adatcserére kidolgozott globális GS1 szabványrend-
szer és annak elemei. Úgy alkották meg őket, hogy 
a legtöbb szektorban használhatóak legyenek. Ma 
már világszerte alkalmazzák a csomagolt fogyasz-
tási cikkek értékesítésében, az élelmiszeriparban, a 
kozmetikai és vegyiparban, a textil- és ruhaiparban, 
az autógyártásban, az egészségügyben, a gyógy-
szeriparban, de még különféle kormányzati alkalma-
zásokban is. 
A GS1 rendszer globálisan egységes és nemzetközi 
szinten elismert rendszer. Számozási struktúrájának 
köszönhetően egyedi azonosítást biztosít és területi 

Kétszeri Dávid
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korlátozás nélkül alkalmazható mindenütt az egész 
világon. Irányítója a GS1, amely egy brüsszeli szék-
helyű, több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező 
nemzetközi nonprofit szervezet több mint száztíz 
tagszervezettel szerte a világban, közöttük Magyar-
országon a GS1 Magyarország szervezetével.  
A GS1 a felhasználók közösségével együtt fejleszti 
és tartja fenn a rendszert. 
A GS1 rendszer három fő működési területe az azo-
nosítás, az adatgyűjtés és az adatmegosztás. Az 
azonosítás területén kiemelt fontosságú a kereske-
delmi áruk, a helyek és helyszínek, az üzleti part-
nerek, és logisztikai egységek azonosítása a nyitott 
ellátási láncok teljes hosszában. Ilyen, teljes hosszú-
ságú ellátási lánc lehet például egy mezőgazdasági 
növénytermesztőtől (beleértve az emberi fogyasz-
tásra szánt és a takarmányozásra szánt növényeket 
is) kiinduló, a feldolgozón és a raktározókon keresztül 
egészen a kiskereskedelmi pénztárig vagy a web-
alapú értékesítésig, illetve vendéglátóhelyi feltálalá-
sig terjedő értékláncot, hozzátéve a beszállítói lánc 
elemeit, a hozzáadott anyagokat és csomagoláso-
kat is. A nyomon követéshez az azonosítás során 
meghatározott adatok szabványos formába kódolva 
bekerülnek az ugyancsak szabványos adathor-
dozókba, amelyekből az automatikus adatgyűjtés 
segítségével az ellátási láncban résztvevő további 
partnerek később kinyerhetik a számukra hasznos 
és fontos információkat. Azonban az adatok és 
információk önmagukban csak kevés erőt képvisel-
nek, igazi hatékonyságuk csakis az adatmegosztás 

révén érvényesülhet. A GS1 által kifejlesztett elekt-
ronikus adatcsere szabványok, adat szinkronizációs 
és adatinformációs hálózati rendszerek biztosítják a 
partnerek felé a pontosabb és gyorsabb informá-
cióáramlást és teszik könnyebbé a nyomon köve-
tést. 

Bár sokan belátják, hogy a jelenleg használt külön-
féle nyomon követési rendszerek helyett a GS1 által 
szabványosított rendszer több haszonnal jár, mint az 
elszigetelt egyedi megoldások, ma még csak keve-
sen használják azt.

A Földművelésügyi Minisztérium és a GS1 Magyar-
ország Nonprofit Zrt. között született megállapodás 
értelmében 2016. év elején létrejött a Nemzeti Élel-
miszer Nyomonkövetési Platform, amely jelenleg 
kétéves programmal rendelkezik. A program célja, 
hogy nemzetközi azonosítási, kommunikációs és 
nyomon követési szabványokra épülő, korszerű, 
internet-alapú és mobiltechnológiát alkalmazó meg-
oldásokat hozzon létre. Ezt a célkitűzést négy ver-
tikális munkacsoport: a hal és hús, a zöldség és 
gyümölcs, a tej és tejtermékek, a bor és pálinka, 
valamint egy horizontális munkacsoport kialakításá-
val kívánja elérni. 

Az előre meghatározott menetrend szerint az első 
negyedévben a jogi és az üzleti követelmények 
felmérésére kerül sor, a második negyedévben az 
egyes alágazatok saját ágazatspecifikus ellátási lán-
cának meghatározása történik. A harmadik negyed-
évben egy GS1 szabvány alapú nyomon követési 
auditsorozat zajlik az önként jelentkező vállalatoknál, 
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és az így összegyűjtött információk alapján a megfe-
lelő nyomon követési eszközök használatára vonat-
kozó „javaslatcsomag” összeállításával zárul az első 
év. A második év feladata az oktatási és képzési 
anyagok elkészítése és egy minősítő rendszer kiala-
kítása az elérhető szolgáltatásokhoz. Ezt követi az 
eredmények kiértékelése azoknál a cégeknél, ame-
lyeknél bevezetésre kerültek az addigi tapasztalatok 
alapján megfogalmazott változások, és lezárásképp 
a továbbfejlesztési lehetőségek áttekintése, külö-
nös figyelemmel az adatbázisok és adatrendszerek 
alkalmazásba vételének lehetőségére.

A munkacsoportok hatásköre azonban még 
nem terjed ki a csomagolásokra és csomagolási 
segédanyagokra. Igaz a mondás, miszerint minő-
ségi terméket csakis minőségi alapanyagokból lehet 
előállítani, és ez éppen úgy vonatkozik a nyersanya-
gokra, mint a csomagolásokra, így a csomagolá-
soknak is szerepet kell vállalniuk a nyomon követési 
törekvésekben. 

A nyomon követésnek két előnye van: egyrészt, 
hogy a cégeknél hosszútávon megtakarítás érhető 
el vele, másrészt, hogy megnöveli a vevői, illetve 
fogyasztói bizalmat az adott áruval szemben. Ha 
minden, a termékkel kapcsolatba kerülő anyag és 
szereplő beazonosított és visszakereshető vagy 

lekövethető, akkor lecsökken a helytelen anyagok 
kockázata, illetve lerövidül a válaszintézkedések  
reakcióideje. 

A jól átgondolt és megfelelően kidolgozott globális 
GS1 rendszer segítségével a csomagolóipar tagjai 
is részesülhetnek ezekben az előnyökben. Végső 
soron mindenkinek az a célja, hogy egy igazolha-
tóan biztonságos és nyomon követhető csomagoló-
anyag, igazolhatóan biztonságos és nyomon követ-
hető élelmiszert tartalmazzon. 

Kétszeri Dávid WPO konferencián  

elhangzott előadását Kecskés Katalin,  

a GS1 Magyarország vállalati kapcsolatok  

menedzsere szerkesztette

Fotók: GS1
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Csomagolási innovációk a fenntarthatóságért és a 
biztonságért - Nemzetközi Csomagolási Konferencia

Élelmiszerbiztonság a világban

EPAL 4.0 – készen áll a jövőre

Dr. Johannes Bergmair WPO alelnök / OFI Osztrák Kémiai és Technológiai Kutatóintézet

Martin Leibrandt ügyvezető igazgató, EPAL – Európai Rakodólap Szövetség

A Csomagolási Világszövetség budapesti találkozójának ideje alatt szervezett nemzetközi csomagolási 
konferencia több előadásának szerkesztett változata az előzőekben olvasható volt. Az elhangzott, de terjedelmi 
okokból önálló cikként fel nem dolgozott előadások kivonatait az alábbiakban adjuk közre, így az olvasók 
pontos képet kaphatnak a teljes programról.

Fotó: Rozsi Stivens 

A Csomagolási Világ-
szövetség 2014-ben 
határozta el, hogy Élel-
miszerbiztonság névvel 
új munkabizottságot hoz 
létre, amely tevékenysége 
középpontjában az élelmi-
szer összetevők és a cso-
magolóanyagok közötti 

kölcsönhatás áll. A munkabizottság célja azt bemu-
tatni, hogy a csomagolóanyagok világszerte hogyan 
szolgálják fogyasztók elé kerülő élelmiszerek bizton-

ságát. Első lépésként a munkabizottság összegyűjti, 
áttekinti és értékeli a világszerte létező és ide vonat-
kozó szabályozásokat. További lépésként pedig egy 
FCM szakértői hálózatot kívánnak létrehozni és elér-
hetőségüket a WPO honlapon közzétenni.
Dr. Bergmair rövid nemzetközi áttekintést adott az 
élelmiszerrel érintkező anyagok (FCM) szabályozá-
sairól. Azt mutatta be, hogy a legfontosabb orszá-
gokban a létező rendelkezések milyen megközelí-
tést képviselnek és melyek a különbségek, illetve a 
hasonlatosságok.

	• az EPAL bemutatása, szervezete, termékei, feladatai és kötelezettségei
	• EPAL System
	• az EPAL rakodólapok jelentősége
	• fenntarthatóság és felelősség
	• az EPAL termékek támogatóeszközei
	• EPAL - bepillantás a jövőbe



Magyar Csomagolási Évkönyv 53

A jó csomagolás költséghatékony, értéket nyújt és 
bevételt generál, felhasználóbarát (könnyen kezel-
hető, informál), és természetesen forrástakarékos, 
újrahasznosítható, nem utolsó sorban pedig védi a 
terméket. Napjainkban a piaci igények és a fenntart-
hatóság követelményei a csomagolással szemben 
mind szigorúbbak.
A csomagolásnak három dimenzióban kell kiválóan 
teljesítenie: a fenntarthatóság, a nyereségesség és 
a környezet védelme.
A jó csomagolást úgy kell tervezni, hogy teljesítse az 
értékesítési célokat, növelje a márka versenyképes-
ségét, nyújtson védelmet a termékhamisítás ellen, 
legyen érdekes és teremtsen kapcsolatot a vevővel 
/ beteggel.
Az okos csomagolás már több mint a tradicionális 
csomagolóanyagok alkalmazása szép nyomtatás-

sal esetleg vonalkóddal 
kiegészítve. Az okos cso-
magolás egy rendszer, 
amely intelligens funk-
ciók hordozására képes 
(jelző, érzékelő feladatok), 
segít az eltarthatósági idő 
növelésében, javítja a biz-
tonságot, a minőséget, és 
a lehetséges problémákra, veszélyekre figyelmeztet.
A szabályozók és a fogyasztók igényei is – különö-
sen gyógyszerek esetében – a bontatlanság kifeje-
zését, a gyermekbiztos zárást, az időbarát megol-
dásokat követelik meg a csomagolással szemben. 
Az új fejlesztésű generikumok pedig még több 
kihívást jelentenek a csomagolás zárképességével 
szemben, a kémiai stabilitás megtartása érdekében.

Chakravarthi AVPS elnök – tulajdonos, Ecobliss, India

Gyógyszer-csomagolási innovációk egy változó világban

SAVE FOOD – egy globális kezdeményezés

Elkészítetted a mai házi feladatod? Miért nélkülözhetetlen a fenntartható  
csomagolásfejlesztéshez az élethosszig tartó üzleti képzés

Bernd Jablonowski igazgató, Messe Düsseldorf – Interpack

Michaël Nieuwesteeg ügyvezető igazgató, Holland Csomagolási Intézet

A SAVE FOOD program az ENSZ Élelmezésügyi 
Szervezete (FAO), a Messe Düsseldorf vásártársa-
ság és az ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP) 
közös kezdeményezése. 
E kezdeményezés alapján több mint 130 ipari vállalat 
és szövetség, valamint kb. 230 szervezet, egyetem, 
és kutatóintézet küzd az élelmiszerveszteség és az 
élelmiszerhulladék képződése ellen.
A csomagolás nélkülözhetetlen szerepet játszik a 

termék szállítása és táro-
lása alatti védelmében 
az árukárok, az élelmi-
szer-veszteség megelőzé-
sében.
Az előadás a kezdemé-
nyezés történetére és az 
elért eredményekre világí-
tott rá.

A fenntartható fejlődést gyakran jellemzik három 
szóval: Emberek, Föld és Nyereség (People, Planet 
and Profit). 
A csomagolási szektor szereplői (kereskedők és 
disztribútorok, csomagolt termékek gyártói, a beszál-
lítóik, hulladékhasznosítók és alapanyag-gyártók) 
számos komplex és előre megjósolhatatlan kihívás-
sal néznek szembe, az üzleti szükségszerűségek 
gyorsaságot és rátermettséget igényelnek a helyzet 
jó megfigyeléshez és a helyes döntéshozatalhoz.

Az előadás az előttünk álló 
kihívásokról adott áttekin-
tést és utat mutatott az 
emberi tényező megerő-
sítéséhez. A fenntartható 
csomagolásfe j lesz tés 
csak a csomagolás élet-
hosszig tartó tanulásával 
valósítható meg.
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Sokszor nem is gondolnánk, mennyi szempontnak 
kell megfelelnie egy csomagolóanyagnak, hogy az 
a szó szoros értelmében biztonságos legyen. Nem 
csak a termék védelmét szükséges ellátnia egy 
csomagolásnak, hanem a fogyasztók védelmét is. 
A Petőfi Nyomda szakembereit kérdeztük a téma-
körben: Szebellédi Istvánt, a kecskeméti Társaság 
EHS vezetőjét, valamint Ugrai Miklóst, a festék- 
laboratórium vezetőjét.

Milyen speciális igényekkel fordulnak 
Önökhöz megrendelőik?

Először is alapvető igények-
kel kezdeném. Az élelmisze-
rekkel közvetlenül érintkező 
csomagolásoknak meg kell 
felelnie a 1935/04/EK ren-
deletnek. Ez esetünkben, 
vagyis karton alapú cso-
magolószereknél azt jelenti, 
hogy nem veszélyeztetheti 
az emberi egészséget, nem 
idéz elő elfogadhatatlan vál-

tozást az élelmiszer összetételében, nem okozza 
érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását. Ez 
egy gyártói felelősség, ahol nincs olyan kiforrott 
szabályozás, mint például műanyagok esetén, és 
innentől az első pont már nem is olyan egyszerű. 
Meg kell felelni egy úgynevezett GMP-nek, egy jó 
gyártási gyakorlatnak. A dolgok ott kezdenek spe-
cializálódni, mikor másodlagos csomagolások ese-

tén is érvényesíteni akarják a vevők az elsődleges 
csomagolás követelményeit élelmiszerbiztonsági 
szempontból, holott az általuk tervezett konstrukció 
ezt önmagában megakadályozza. Itt gondolok egy 
belső oldali nyomtatásra például – ezt a jelenlegi EU 
szabályozás alapból kizárja. A specializációt még 
egy globális piacon, a különböző régióknak való 
megfelelés, megfeleltetés is adja pl. az USA FDA (az 
USA élelmiszerbiztonsági előírásai). Továbbá vannak 
az EU-n belül különböző nemzeti előírások, aminek 
adott élelmiszer szegmensben szintén meg kell 
felelni – mondta Szebellédi István.

Élelmiszerbiztonság szempontjából  
milyen tényezőket szükséges figyelembe 
venni a csomagolóanyag-előállítás  
folyamata során?

A megrendelői igény felmérése során egyértelműen 
különbséget kell tennünk az elsődleges (külső  
– termékkel nem érintkező) és a másodlagos (belső 
– termékkel érintkező) csomagolóanyagok között, 
hiszen más-más kockázati szintet jelentenek az 
élelmiszerre és azon keresztül az emberi szerve-
zetre. Ha a másodlagos csomagolóanyag egyben 
megfelel a funkcionális gát fogalmának, akkor nem 
beszélhetünk kockázatról. Ha élelmiszeripari cso-
magolóanyag gyártásról van szó, akkor az íves 
ofszet festékek, és a csomagolóanyag-gyártásban 
elengedhetetlen felületnemesítéshez használt vizes 
bázisú, valamint UV-lakkok esetében két csoportot 
kell megkülönböztetnünk:

A csomagolásnak számos funkcióját ismerjük. Bár a legújabb felmérések arról szólnak, hogy a fogyasztók 
számára egyre fontosabbak a logisztikai és marketingfunkciók, nem szabad megfeledkezni az alapvető 
biztonsági és védelmi funkciók meglétéről sem.

Szebellédi István

Mitől biztonságos 
egy jó csomagolás?
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•	 illatszegény festékek és lakkok,
•	 alacsony migrációjú festékek és lakkok, amelyek 

egyben illatszegények is, tehát teljesítik az első kate-
góriával szemben támasztott követelményeket is.

Természetesen a nyomathordozó kiválasztásánál 
is figyelembe kell venni a csomagolóanyag típusát, 
hiszen például elsődleges csomagolóanyagok ese-
tében „recycle” karton nem ajánlott, mivel a visz-
szaforgatott nyomdatermékekhez használt ásványi 
olaj tartalmú festékek miatt már a nyomathordozó 
belső oldalán jelen lehet a nem kívánatos ásványi 
olaj. Ahhoz, hogy alacsony migrációjú csomagoló-
anyagokat állítsunk elő, nem elég alkalmazni a spe-
ciális festékeket és lakkokat. Komplex és ellenőrzött 
rendszert kell működtetnünk, ahol a rendszer elemei 
(személyi és környezeti, higiénia/felhasznált anya-
gok/nyomtatás/tovább feldolgozás/tárolás/szállítás) 
megfelelnek a már korábban említett GMP-nek – 
nyilatkozta Ugrai Miklós.

Mely iparágakból érkeznek a legkülönlege-
sebb elvárások? Mely termékek a „legérzé-
kenyebbek” biztonság szempontjából?

A legérzékenyebb kate-
góriába természetesen az 
élelmiszeripari termékek 
sorolhatók. Az ehhez a 
szegmenshez tartozó meg-
rendelőink egyes esetek-
ben elvárják tőlünk, hogy 
független szervezet által 
kiadott migrációs vizsgálati 
jegyzőkönyvvel tanúsítsuk 
azt, hogy a specifikus és 
globális migráció a festék 

és lakk összetevőinek esetében a megadott határ-
értéken belüli. Szintén a legérzékenyebb kategó-
riába tartoznak a dohányipari termékek, ahol a 
legfontosabb, hogy a dohánytermék úgynevezett 
organoleptikai tulajdonságai ne változzanak. A 
gyógyszeripari termékek esetében a funkcionális 
gát, mint pl. az üveg vagy alufólia, nagyban hozzá-
járul a migráció esélyének minimalizálásához, vagy 
teljes megszüntetéséhez – folytatta Ugrai Miklós.

Szokták-e az Önök vállalatát auditálni 
megrendelőik?

Igen, szoktak auditálni, ennek része a HACCP rend-
szerünk ellenőrzése, az általános üzemi higiénia,  
a dolgozók higiéniája, a nyomonkövethetőségi és a 

visszahívási rendszer, az egész minőségbiztosítási 
rendszer ellenőrzése. Mindemellett kitérnek a hulla-
dékkezelésre vagy akár az energetikára is. Vannak 
olyan globális szereplők, akik a SMETA 4 pillar szo-
ciális auditot vagy a saját rendszerük szerinti szoci-
ális auditot hajtottak, hajtattak végre – tudtuk meg 
Szebellédi Istvántól.

Milyen tanúsításokkal rendelkeznek,  
amelyek a megrendelők számára fontosak?
Kérem, mutassa be mindegyiket röviden!

Rendelkezünk ISO 9001 minőségirányítási és ISO 
14001 környzetirányítási szabványok szerinti tanú-
sításokkal, amelyek alapot szolgáltatnak a többi 
minősítésnek. Rendelkezünk még ISO 22000 élel-
miszerirányitási tanúsítással is. Ez a szabvány kere-
tein belül szabadságot ad a szabványpontoknak 
való megfelelésre. A Petőfi Nyomda megfelel a BRC 
IOP 5 élelmiszer-biztonsági tanúsításnak is, ami az 
ISO szabványoknál konkrétabb követelményeket 
tartalmaz.

A fenntarthatóság szellemében FSC és PEFC tanú-
sítványokkal is rendelkezünk. Az FSC a fenntartható 
erdőgazdálkodás szabványa, amelynek vannak a 
nyomdaiparra és csomagolóanyag-iparra vonatkozó 
passzusai is, így igény esetén tanúsított terméket is 
elő tudunk állítani megrendelőink részére.

Milyen tanúsítványok megszerzését  
tervezik a jövőben?

A vállalat méretéből következőleg energiatanúsí-
tási kötelezettségünk van a magyar jogszabályok 
értelmében, ezt ISO 50001 tanúsítással kívánjuk 
megoldani.

Ugrai Miklós

Az STI Petőfi Nyomda Kft. támogatja 
a Fogyasztóvédő és Érdekszövetség 
Alapítvány munkáját!
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Csomagolóanyagok az emberért

Egy 15 éves cégnek már van története. Mit 
lehet tudni az Önök cégéről, tevékenységéről?

Cégünk, a STARFOL Plusz Kft. 2001 szeptembe-
rében alakult. Kis családi vállalkozásból mára meg-
határozó beszállítója lett a magyarországi élelmi-
szeriparnak, ezen belül is a legnagyobb hangsúlyt 
a hús-baromfiipar, tejipar, sütőipar speciális csoma-
golóanyagaira helyezzük. Ezen túl kínálunk meg-
oldásokat a zöldség-gyümölcscsomagolásokhoz, 
valamint boltok, büfék, éttermek csomagolóanyag 
igényét is kielégítjük. A csomagolástechnikai újdon-
ságok és a vevői elképzelések figyelembe vételével 
folyamatosan bővítjük termékpalettánkat. Partnere-
ink igényeihez kapcsolódóan a csomagolóanyagok 
mellett kínálunk higiéniai termékeket is és teljes körű 
szolgáltatást nyújtunk a grafikai tervezéstől kezdő-
dően a kész csomagolóanyagig. 
Fennállásunk óta számos, az adott iparágban vezető 
szerepet betöltő vállalatot tudunk partnereink között 
említeni. Vevőink elégedettsége munkánk sikerét 
jelzi. Pozitív visszajelzéseik, valamint építő jellegű 
kritikáik hozzájárulnak a folyamatos megújuláshoz. 
Sikereinket erősítik a belföldi és külföldi beszállító-

inkkal kialakított hosszú távú kapcsolataink. A keres-
kedelmi folyamatot (ügyfélszolgálat, szakmai tanács-
adás, grafikai tervezés, raktározás, szállítás, üzemi 
próbák) magas minőség jellemzi, melyhez korszerű 
vállalatirányítási rendszer biztosítja a technikai hátte-
ret. Ebben az évben az ISO 9001 minőségirányítási 
rendszert is bevezettük, mellyel célunk, hogy vevő-
inket a legkorszerűbb minőségirányítási szabvány 
előírásai szerint tudjuk kiszolgálni. A vevői elégedett-
ség számunkra a legfontosabb.

Hogyan jelentkezik a környezettudatosság 
a vállalat tevékenységében?

A környezettudatos élet és szemléletmód meg-
határozó vállalatunk számára, ezért törekszünk a 
hagyományos csomagolóanyagok felhasználásá-
nak optimalizálása mellett megújuló alapanyagok és 
termékek használatára ösztönözni partnereinket és 
a lakossági fogyasztói réteget. 
2012-ben új környezetbarát termékcsaládot vezet-
tünk be YAMA márkanév alatt, melynek tagjai  
100%-ban lebomló, komposztálható alapanyagok-
ból (növényi keményítő, politejsav, cukornád, pál-

A 15 éves  STARFOL Plusz Kft. tulajdonosát, Hindiné Ódor Mónikát, Dr. W. Farkas László, a „Cselekedj Ma a 
Holnapért” Alapítvány kuratóriumi elnöke kérdezte a cég tevékenységéről, hitvallásáról, az alapítói szándékról.

A STARFOL Plusz Kft. ikervári 
telephelyének avató ünnepsége
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malevél) készülnek. Célunk, hogy a magyarországi 
fogyasztókat minél szélesebb körben elérjük és 
hozzáférhetővé tegyük számukra a YAMA terméke-
ket. Ezen környezetbarát, 100%-ban lebomló, kom-
posztálható csomagolóanyagok és catering eszkö-
zök híven tükrözik cégfilozófiánkat. YAMA exkluzív, 
sajátmárkás termékeinkkel hozzá kívánunk járulni 
természeti környezetünk tudatos megőrzéséhez, 
valamint a fogyasztói szokások formálásához.

Hol érhetőek el a termékek és szolgáltatások?

A vállalat több telephellyel rendelkezik, mindenütt 
szakképzett kollégák állnak vevőink rendelkezésére.
A sárvári, a szigetszentmiklósi és az ikervári telephe-
lyünkön is elérhetőek a termékek és több viszonteladó 
partnerünk is van az országban.  Ebben az évben a 
YAMA termékcsalád az Auchan Magyarország Kft. 
19 áruházában is a vevők rendelkezésére áll. 
Az idei évben létrehoztuk a YAMA márkát népszerű-
sítő YAMA Kitchen főzőcsatornánkat, ahol az egész-
séges ételek YAMA edényekben kerülnek tálalásra. 

Melyek azok az alapértékek,  
amelyek mentén Ön a cégét irányítja,  
mi a tulajdonos hitvallása?

	• szakmaiság,
	• megbízhatóság,
	• elhivatottság,
	• a megtermelt profit nem cél, hanem eszköz:  
A CÉL AZ ÉRTÉKTEREMTÉS!

Ez vezette Önt arra, hogy létrehozza a  
„Cselekedj Ma a Holnapért!” Alapítványt?

Igyekszem olyan célokat magam elé tűzni és meg-
valósítani, amelyek túllépnek a munka világán. Az 
elmúlt években rendszeresen támogattunk alapít-
ványokat, egyesületeket, különös tekintettel a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek sorsával foglalkozó szer-
vezeteket. A „Cselekedj Ma a Holnapért” Alapítvány 
elsősorban a környezetvédelemmel kapcsolatos 
tevékenységeket, valamint a többszörösen hátrá-
nyos helyzetű gyermekek, fiatalok oktatását helyezi 
tevékenységének középpontjába. 

Ez a szemlélet a jövő záloga, s egyben biztosítéka 
a fejlődésnek. Hiszem, hogy ezen elvek mentén 
hozzájárulunk egy élhetőbb világ megteremtéséhez, 
amely az embert és annak környezetét szolgálja.

A STARFOL Plusz Kft. 15 éves jubilemi ünnepségén 
köszöntő beszédet mondott: Nagy Miklós, a CSAOSZ 
főtitkára, Dr. W. Farkas László, a „Cselekedj Ma a 
Holnapért” Alapítvány kuratóriumi elnöke és Hindiné Ódor 
Mónika, a STARFOL Plusz Kft. tulajdonos ügyvezetője
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Sipospack – csomagolásban több, 
mint gondolnád!

20 évesek lettünk!

A Sipospack Kft. jelenlegi formájában épp 20 éve, 
1996-ban alakult. A vállalkozás alapjait a család 30 
éve rakta le, a házaspár szakmai gyakorlata azon-
ban még hosszabb múltra tekint vissza. Induláskor 
még egy nagyméretű garázsban rendezték be az 
irodát, a termelő üzemet és a raktárat is, a 
társaság fejlődésében az áttörést az 
1999-ben Herceghalmon megvásá-
rolt telephelyen 2002-ben felépített új, 
tágas, korszerű infrastruktúrával felszerelt 
üzemcsarnok jelentette.
Az üzembe sorra érkeztek az új gyártó, feldolgozó 
berendezések, de a termelést saját tervezésű és 
gyártású gépekkel is kiegészítették. A folyama-
tos fejlesztések termelési-technológiai biztonságot 
adtak és a kapacitások növelését is szolgálták.

A tulajdonosok figyelmét a termelés kiszolgálása, 
a vállalati háttér szervezése sem kerülte el. A ver-
senytársakat megelőzve, hamar bevezetésre került 
a vállalat komplex irányítási rendszere, ami nemcsak 
a termelés felügyeletét, hanem a megrendelések 
munkaműveleteinek nyomon követhetőségét és 
egyben teljes átláthatóságot is eredményezte.

Az átgondolt vezetés eredményeként a haj-
lékony falú műanyag csomagolószerek 
hazai piacán a Sipospack rövidesen 
meghatározó piaci pozíciót ért el és a 

2000-es évek második felére világossá vált, 
hogy a herceghalmi telep hamarosan kinövi magát.

Kinőttük Herceghalmot, irány Sóskút

A felismerést tervezés követte, ami nemcsak az 
épületre és a technológiára, hanem az ipari kör-

Fotó: Sipospack Kft.
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nyezet megválasztására is kiterjedt. Így került sor 
a sóskúti ipari parkban telek vásárlásra, majd a 21. 
század igényeit és technológiáit is figyelembe vevő 
épületberuházásra. A tulajdonosok nem elégedtek 
meg egy jellegtelen kockaépület megépítésével, 
olyan környezetet akartak, ami egy iparterületen is 
tetszetős, egyedülálló, de nem hivalkodó és környe-
zettudatos is. 
A 2015. szeptemberében használatba vett – a 
korábbit mind telekméretben, mind épület-alapterü-
letben jelentősen felülmúló – telephely energiaellátá-
sát napelemek segítik, de energiahatékonyságukat 
más (fűtés)technológiai elemekkel is javították.

Új megoldások az élelmiszerek 
csomagolása számára

A társaság a környezet védelmét a tevékenysége 
alakítása során is kiemelten kezeli. Kutatásokon ala-

puló szakirodalmi adatok szerint a teljes élelmiszer-
lánc környezetterhelése tízszerese a csomagolóipa-
rénak. Ezért minden olyan csomagolási megoldás, 
amely az élelmiszerek minőségének megóvását, 
eltarthatóságának növelését szolgálja, az egyben a 
környezetet is óvja.

A Sipospack Kft. mikro- és makroperforált 
fóliái pontosan ezt a célt szolgálják. 

A (mikro/makro) perforáció mérete, sűrűsége, elhe-
lyezése, grafikához illesztése a termék minőségé-
nek megóvása érdekében végzett kisérletek alapján 
határozható meg, a konkrét csomagolandó áru jel-
lemzőihez egyedileg igazítható. 
Zöldségek-gyümölcsök, amelyek leszedést követően 
is „élő” szervezetek, elsősorban a makroperforált 
csomagolóanyagokat igénylik. Az optimális szellő-
zés az árut frissen, ízben és illatban gazdagon tartja.

Sütőipari termékeknél, ahol egyszerre cél a 
szellőzés biztosítása, valamint a becsoma-
golt áru hőmérsékletének és frissességének 
megtartása, ott mikroperforálást célszerű 
alkalmazni.

Környezetvédelem tettekkel

A Sipospack 2015-ben csatlakozott a „Te 
Szedd” országos környezetvédelmi kezde-
ményezéshez. Első évben Herceghalmon, 
2016-ban  már Etyeken is, 2017-ben pedig 
már Sóskúton is kezdeményezően élére áll 
a programnak, hogy valamennyien tisztább 
környezetben élhessünk.

A sóskúti dombtetőre épített épület ablakai-
ból távolra tudnak tekinteni a tulajdonosok – 
nem csak szó szerinti értelemben.
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Lehet, hogy lusták vagyunk  
szelektíven gyűjteni az italos kartondobozt?

Az IKSZ 2016 márciusában a TNS Hoffmann piac-
kutató céggel közösen készített egy 1000 fős, 18-
59 éves városi lakosok körében végzett, országo-
san reprezentatív online felmérést abból a célból, 
hogy feltérképezze azokat a gátakat, amelyek jelen-
leg visszatartják a magyar lakosság jelentős részét 
az italos kartondobozok szelektív gyűjtésétől. Mivel 
jelenleg a tejes és gyümölcsleves kartondobozok 
szelektív gyűjtésének hazai aránya még az uniós át-
lag felét sem éri el, ezért a kutatás fontos szempont-
ja volt azon lehetőségek beazonosítása is, amelyek 
megvalósításával tovább növelhető a csomagoló-
anyag újrahasznosításának hazai aránya

Kifogást mindig találunk
 
A felmérés során kiderült, hogy egy héten átlagosan 
5 italos kartondoboz hulladék keletkezik egy magyar 
családnál. Noha a megkérdezettek 96%-ánál elér-
hető a szelektív gyűjtés lehetősége, mégis csak a 
válaszadók 54%-a jelezte, hogy elkülönítetten gyűjti 
az italos kartont – vagyis a magyarok majdnem fele 
a szemeteskukába teszi a tejes és gyümölcsleves 

kartondobozokat, noha ezek újrahasznosításával 
sok fát menthetnénk meg! 
A szelektív gyűjtés alacsony volta több tényező 
számlájára írható. 

A nem gyűjtők: 
	• 27%-a ismerethiányra hivatkozott, 
	• 33%-a szerint nincs lehetőség saját otthonukban 
a szelektív hulladékgyűjtésre, 

Noha a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a hazai lakosság 96%-a számára elérhető, mégis a magyarok 
46%-a semmilyen formában nem gyűjti szelektíven a tejes és gyümölcsleves kartondobozokat. Ráadásul még 
azok körében is minden harmadik italos kartondoboz a kommunális szemétbe kerül, akik szelektíven gyűjtik 
az otthon keletkezett hulladékot, derült ki az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) által készített, 
országos reprezentatív felmérésből.

Fotó: IKSZ – Guinness rekordkísérlet 2016

Demográfiai összetételüket tekintve jellemzően a 30-

39 éves korosztály, a fővárosi lakosok, a főiskolai vagy 

egyetemi diplomával rendelkező válaszadók, valamint 

a nagycsaládosok/gyermekkel rendelkezők gyűjtik 

szelektíven az italos kartondobozokat. 

Lakóhelyüket tekintve elsősorban a fővárosiakra jel-

lemző a tejes és gyümölcsleves kartondobozok 

szelektív gyűjtése, noha számos nagyvárosban és 

megyeszékhelyen, így Egerben, Kaposváron, Kecs-

keméten, Győrben, Nagykanizsán, Nyíregyházán, 

Pécsett és Veszprémben is átlagon felüli teljesítményt 

nyújtottak a válaszadók az italos karton szelektív gyűj-

tésében, vagyis több mint 53% jelezte, hogy szelektí-

ven gyűjti ezt a hulladéktípust.
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	• 43%-a esetében a környezetvédelmi szemlélet-
mód nem volt kellően erős, 
	• 66%-a kényelmi szempontok miatt nem gyűjt – 
vagyis tudják, hogyan gyűjtsék szelektíven az ita-
los kartondobozt, de mégsem teszik.

Az egyébként a hulladékot szelektíven szétválogató, 
de italos kartondobozt mégsem gyűjtő válaszadók:
	• 21%-a gondolta úgy, hogy nem tud az italos kar-
ton szelektív gyűjtésére is külön odafigyelni,
	• 27% szerint a használt italos kartondobozok túl 
sok helyet foglalnak,
	• 29% szerint az üres tejes és gyümölcsleves kar-
tondoboz hamar megbüdösödik, míg 
	• 40% azt hozta fel kifogásként, hogy túl kevés ita-
los kartondoboz keletkezik a háztartásban.

A kutatás során azonban kiderült, hogy az utóbbi, 
leggyakrabban említett kifogás nem állja meg a he-
lyét, mivel az italos kartont szelektíven nem gyűjtők 
körében is majdnem annyi tejes és gyümölcsleves 
kartondoboz hulladék (átlagosan 4 db hetente) ke-
letkezik, mint egy átlagos magyar családnál (átlago-
san 5 db hetente).

Megduplázhatnánk a szelektíven 
gyűjtött italos kartonok számát
 
A kutatás egy olyan lehetőségre is rávilágított, amely 
révén egy kis odafigyeléssel akár már most meg-
duplázhatnánk a szelektíven gyűjtött italos karton-
dobozok mennyiségét. A tejes és gyümölcsleves 
kartondobozokat szelektíven gyűjtők ugyanis beval-
lottan csak a háztartásban keletkező kartondobozok 
60%-át gyűjtik szelektíven, vagyis minden harmadik 
kartondoboz a szemeteskukában landol. Az IKSZ 
számításai szerint, ha csak ezeket az „elkallódó” 
italos kartondobozokat szelektíven gyűjtenénk, úgy 
évente akár 2600 tonnával több kartondoboz kerül-
hetne be az újrahasznosítás rendszerébe.

Ha közel a gyűjtőedény, célba ér a hulladék
 
A szelektív gyűjtés általános kérdéseire is kitérő felmé-
résből kiderült, hogy ha házhoz jön a szelektív gyűj-
tés lehetősége, akkor inkább hajlamosak vagyunk 
környezettudatosan szétválogatni a hulladékot. Míg a 
megkérdezettek 37%-a mindig szelektíven gyűjt, ha 
valamilyen formában közel van hozzájuk a lehetőség, 
addig ezek aránya 20%-ra zuhan, ha nincs lehető-
ségük a lakásuk, házuk környékén (a 100 méteres 
lélektani határon belül) a szelektív gyűjtésre.

Fontos zöldben látnunk a környezetünket
 
Az oktatás és a környezetvédelmi kampányok szem- 
léletformáló hatása továbbra is fontos szerepet ját-
szik a szelektív hulladékgyűjtés elkezdésében, mivel 
a felmérés szerint ezt alapvetően a környezetvédel-
mi attitűd és a környezettudatos hozzáállás befolyá-
solják. Míg a mindig szelektíven gyűjtők:
	• 79%-a számára fontos a környezetvédelem és 
	• 87%-a tájékozottnak tartja magát a szelektív gyűj-
tés területén, addig 
	• a hulladékot szelektíven soha nem gyűjtők 65%-a 
nem érzi fontosnak mindennapi életében a kör-
nyezetvédelmet, és 
	• 41%-a gondolja úgy, hogy nem rendelkezik elegen-
dő információval a szelektív gyűjtés kérdéseiben.

 
„Szavakban legtöbben már környezettudatosak 
vagyunk, de tettekben sokan még nem, pedig az 
italos karton gyűjtése nagyon egyszerű. Az üres 
dobozokat laposra tapossuk, visszacsavarjuk a 
kupakot, majd a lakóhelyünktől függően a szelektív 
gyűjtőedénybe, vagy a szelektív gyűjtőzsákba tesz-
szük – ez két-három egyszerű mozdulat, amelyekkel 
azonnal hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb jövő 
építéséhez”. 

„Naponta átlagosan 5 órát töltünk el tévénézéssel, 
így senki nem hivatkozhat sem az időhiányra, sem 
az információhiányra. Egyesületünk a jövőben is 
tovább folytatja majd a szelektív gyűjtéssel kapcso-
latos ismeretterjesztő, környezetvédelmi akciót, de 
cselekedni nekünk magunknak kell”. 

Baka Éva

az IKSZ ügyvezető igazgatója
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WoldStar díjas aszeptikus kartonpalack

A 2014-ben a Nemzetközi Csomagolási Dizájn 
Fórumon innovációs díjjal is kitüntetett Tetra Evero 
Aseptic ötvözi a kartoncsomagolás környezetvédelmi 
előnyeit a palack könnyen kezelhetőségével és 
könnyű önthetőségével. A kartonpalackba nemcsak 
hűtést nem igénylő tejek, hanem tejhelyettesítő 
termékek is tölthetők. 2011-es bemutatkozása óta 
világszerte több vezető tejipari gyártó is ezt a formát 
választotta terméke csomagolására többek között 
Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, 
Oroszországban és Brazíliában.
 
A Tetra Evero Aseptic karton kényelmes fogású, 
kupakja könnyen nyitható, emellett egyenletes, 
biztonságos és precíz töltést tesz lehetővé.

Egyedi D-alakja és teljes 
felületű márkázhatósá-
ga miatt a csomago-
lás kitűnik a polcokon.  
A kartonpalack 100%-
ban FSC® (Forest 
Stewardship Council® – 
Felelős Erdőgazdálkodás 
Tanácsa) tanúsított papír-
ból készül, amely igazol-
ja, hogy a fa alapanyag 
felelős erdőgazdálkodásból és egyéb ellenőrzött 
forrásból származik. A csomagolás, a többi italos 
kartonhoz hasonlóan, használat után szelektíven 
gyűjthető és újrahasznosítható.

2016 májusában Budapesten vehette át a WorldStar díjat a Tetra Pak első, hűtést nem igénylő tejekhez készült 
aszeptikus kartonpalackjáért, a Tetra Evero® Asepticért. A díjat többek között az innováció, a minőség, a dizájn 
és a környezetvédelmi tulajdonságok miatt ítélték oda a csomagolásnak.

Fotó: Tetra Pak

   Fotó: Tetra Pak
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11-est kapott a magyar csomagolóipar!

A WorldStarra a WPO által elismert nemzeti cso-
magolási versenyen díjat nyert munkákkal lehetett 
pályázni, így Magyarországról a HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Versenyen elismert nevezé-
sek megvalósítói indulhattak. 
A világversenyre 35 országból 293 nevezés érke-
zett, amelyet a tagszervezetek vezető szakemberei-
ből álló zsűri értékelt.
Magyarország, a magyar csomagolóipar történelmi 
sikert ért el, 8 pályázó vállalat 11 nevezését értékelte 
a zsűri a szakma Oscar-díjának számító WorldStar 
elismeréssel.
A siker értékét külön emelte, hogy a világverseny díj- 
átadó ünnepségét a WPO magyar tagszerveze-
te, a CSAOSZ szervezhette meg 2016 májusában  
Budapesten, és arra a világ vezető csomagolási 
szakembereinek körében került sor.
A magyar csomagolóipar e kiemelkedő eredményé-
vel újabb bizonyítékát adta  magas szintű felkészült-
ségének és  kiválóan képzett, a szakmájukat szerető 
tervezőink kiemelkedő kreativitásának.

A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation – WPO) 2015. október 8-11. között tartotta őszi 
ülésszakát, amelyen egyebek mellett a WorldStar Csomagolási Világversenyre érkezett nevezéseket bírálta el.

A képen Thomas L. Schneider, a WPO elnöke látható

Az est háziasszonya: Kecskés Katalin
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Adu Alba Kft. 
Vákuumformázott műanyag habtálcák
A díjat átvette: Varga József ügyvezető igazgató

Béflex Zrt. 
Körbejárható, adagolós T-shirt display 
A díjat átvette: Lukácsi Attila

Green Packaging Kft. és Johnson Controls Mór Bt. 
Autó ülésalkatrész újrahasználható szállítási csomagolása 
A díjat átvette: Tóth Zoltán (Johnson Controls)  
és Kopócs Tamás (Green Packaging)

A díjazottak – ABC rendben:
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Greiner Packaging Kft. – Sága Foods Zrt. 
Snacki & Go! pulykavirsli fogyasztói csomagolása
A díjat átvette: Zubor Ildikó (Sága) és Peller Zsolt (Greiner)

Mosonpack Kft. 
Kúp- és tányérkerék tengerentúli szállítási csomagolása 
A díjat átvette: Palotai András és Németh István Tamás

NEFAB Packaging Hungary Kft. 
Nyomtatóburkolatok ExPak XL újrahasználható csomagolása 
A díjat átvette: Tóth Zoltán és Kőszegi Balázs
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STI Petőfi Nyomda Kft. 
A díjakat átvette: Kolozsvári György értékesítési igazgató  
és Fábián Endre ügyvezető igazgató

Termékfotók: Rozsi Stivens
Díjátadó képek: Kántor Tünde

Nagy Miklós

Fing’rs SensatioNail kartondoboz család

Terra Pannonia kartonövek és tapadó 
címkék

Terra Naturi kartondoboz családHamisítás elleni védelmi megoldásokkal  
ellátott gyógyszeres doboz

VG Komárom Kft. 
Set top box kartondoboza 
A díjat átvette: Kovács Zoltán

Gratulálunk a nyerteseknek!
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A 2016. évi HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Verseny díjazottjai

A verseny előzményeiről

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt 
1967-ben rendezte meg először az Anyagmozgatási 
és Csomagolási Intézet, a Csomagolási és Anyag-
mozgatási Országos Szövetség pedig 2002 óta 
gondozza ezt a nagy múltú programot.
A Magyar Csomagolási Versenyt már hosszú idő 
óta a Csomagolási Világverseny szabályrendszere 
alapján szervezzük, ezért néhány éve el is nyertük a 
WorldStar nemzeti programja elismerő címet. Ennek 
az együttműködésnek az alapján csatlakoztunk 
tavaly a Csomagolási Világszövetség és a Messe 
Düsseldorf közös kezdeményezéséhez és 
HUNGAROPACK Save Food elnevezéssel új díjat 
alapítottunk. Idén ezt folytatva HUNGAROPACK 
Ipari Kreativitás és HUNGAROPACK Marketing 
díjakat is kiadtunk.  
A WorldStar csomagolási világversenyen a magyar 
vállalatok rendszeresen és eredményesen szere-
pelnek, ennek is köszönhetően 2016 májusában 
Magyarországon tartotta tavaszi ülését a Csomago-
lási Világszövetség (WPO), az ötnapos programnak 
pedig része volt a 2015. évi WorldStar nyerteseinek 
díjátadó ünnepsége.

A HUNGAROPACK számszaki adatai

Az idei versenyre 32 vállalattól 65 nevezés érkezett. 
A pályázó vállalatok száma hárommal marad el az 
elmúlt évitől, a nevezések száma azonban örvende-
tesen növekedett. 

Az 65 nevezésből 50 tartozott a fogyasztói és gyűj-
tőcsomagolás, míg 15 a szállítási csomagolás kate-
góriába. A többletnevezések elsősorban a szállítási 
csomagolás kategóriából kerültek ki. Idén túlnyomó 
részt csomagolószer-gyártóktól, csomagolási rend-
szerszolgáltatóktól érkeztek pályamunkák. 

A versenyen résztvevő vállalatok közül 5 első neve-
ző, visszatérő – tehát egy-egy év kihagyása után, 
megfelelő szintű munka esetén pályázó – 11 db, és 
a hosszabb ideje (utolsó 3 évet vizsgálva) minden 
évben nevezők száma pedig 16.

A verseny Bírálóbizottsága 2016. szeptember 6-án 
tartotta ülését és hozta meg döntését a HUN-
GAROPACK díjakról, a különdíjakról és okleveles 
elismerésekről.

Fotó: CSAOSZ
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HUNGAROPACK 2016  
díjat nyert pályázatok

DUNAPACK Kft. Nyíregyháza
Felvonószerelvény csomagolóeszköz család

A megrendelő egyedi kivitelű felvonókat gyárt és 
telepít, a részegységeket szétszerelt állapotban, a 
későbbi összeszerelésnek megfelelő sorrendben 
csomagolja.
A tervezők feladata olyan csomagolóeszköz család 
kifejlesztése volt, amelyek konstrukciója azonos, 
csak méretben különböznek egymástól. 
A rendkívül nagyméretű és nehéz szerelvények cso-
magolására ötrétegű, legerősebb anyagösszetételű 
hullámpapírlemezből alakítottak ki hajtogatással 
összeállítható szerkezetű, egy darabból készülő 
dobozt.
A nehéz termékekre tekintettel, a halmazolási nyo-
más elviselésére a doboz két rövid oldala saját 
anyagából kialakított „saroktőkékkel” került megerő-
sítésre, amelyek szilárdsága szükség esetén fa 
betéttel tovább növelhető. A tetőoldalon pozicionáló 
fülek találhatók, amelyek a dobozok elcsúszásmen-
tes egymásra rakodását, szállítását, de akár két 
kisebb – a családba tartozó – doboz elhelyezését is 
megengedik. Az egységek mozgatását markolónyí-
lások segítik.
A doboz felülete flexo eljárással, két színnel nyomta-
tott, márkanevet, termékinformációt, árukezelési 
figyelmeztető piktogramokat és a doboz pontos 
tartalmát jelző címke pozicionáló keretét 
tartalmazza.

Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba Kft.
APPETITT Energy 12 kg-os kutyaeledel 
csomagolóeszköze 

A kutyaeledel nagyegységű fogyasztói csomagolá-
sára BOPP+PES+PE összetételű csomagolóanyag-
ból oldalredős szerkezetű csomagolóeszközt 
készítettek.
A zsák oldalredői széles hegesztési varrattal készül-
tek, a hegesztett aljat visszahajtást követően ragasz-
tással erősítették a hátoldalhoz.
A zsák visszazárható, ezt az előoldal belső felületére 
hegesztett 310 mm széles simítózár teszi lehetővé. 
A csomagolás felbontásához a simítózárat takaró 
fóliafelületet lézerperforációval könnyítették ki.
A zsák további érdekessége az egyik oldalredőbe 
belső oldalról behegesztett hordfülszerkezet, amely 
a 12 kg-os csomagolási egység hordozhatóságát 
jelentősen megkönnyíti.  
A csomagolóeszközt nyolc színnel, flexográfiai eljá-
rással, 54-es rácssűrűség mellett nyomtatták,  
a grafika részletei élességéhez a jelenleg leg- 
korszerűbb, 4000 dpi-s HD flexo nyomóforma 
készítési eljárás párosult

Keskeny és Társai 2001 Kft.
CHOCO PATIA 60 és 90 darabos csokoládé 
díszdoboza
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A nevező az ötféle, egyedileg alumíniumfóliával és 
nyomtatott papírövvel burkolt csokoládé szeletekből 
60, illetve 90 darabot tartalmazó dobozt tervezett és 
gyártott.
A csomagolás anyaga GC2 típusú karton, az igé-
nyesen nyomtatott felületet fényes UV lakk teszi 
csillogóvá.
A csomagolás egyediségét a grafikát követő, formá-
ra stancolt övszerű palást adja, amit a tető finom 
mintázatának domborítása egészít ki. A betét ötle-
tes, jól átgondolt szerkezetének köszönhetően átlát-
ható a doboz tartalma, ugyanakkor lényegesen 
kisebb helyigényű, mintha vízszintes síkban helyez-
kednének el az édességek. A fóliázott ablakkivá-
gásban megjelenő négyféle csokoládé és a doboz 
grafikája egységes kompozíciót alkot.

STI Petőfi Nyomda Kft.
Chivas Regal whisky promóciós csomagolása 

A Globe-Trotter minőségi bőröndöket vásárló férfi 
célközönség számára készült a 0,7 liter skót whiskyt 
és két üvegpoharat magában foglaló promóciós 
csomagolás.
A hatszínes ofszet nyomtatással készült kartondo-
boz grafikája és a konstrukciója utal a Globe-Trotter 
cég portfóliójára. A grafika alapja egy régi, bordó 
bőrönd hangulatát idézi: a termék olyan világutazó 
férfiaknak készült, akik a Föld bármely pontján 
ugyanazt a minőséget szeretnék megkapni. 
Az egyedi, ragasztást nem igénylő konstrukció 
fokozza az élményvásárlást, a termékek rögzítését 
stancolt hullámpapírlemez betéttel oldották meg. A 
dobozt egy ponton ragasztott, négy színnel nyomta-
tot kartonöv fogja össze. A csomagolás felületén 
matt és UV formalakk kombinációt, valamint dom-

bornyomást alkalmaztak. Az ablakkivágások a pa- 
lackra és a poharakra megfelelő rálátást biztosíta-
nak, nem fóliázottak, ami segíti a papíralapú csoma-
golás újrahasznosítását. 

STI Petőfi Nyomda Kft. és  
Törley Pezsgőpincészet Kft.
Törley Chapel Hill borok bag-in-box 
csomagolása

A Törley Pezsgőpincészet két új bora — a Chapel 
Hill Rhine Riesling Sauvignon Blanc és a Shiraz 
Cabernet Sauvignon — a svéd, a norvég és a 
német piacon 3 literes bag-in-box csomagolásban 
jelenik meg.
A kétféle grafikával tervezett csomagolás hat színnel, 
ofszet technológiával nyomtatott, alapanyaga E hul-
lámosítású hullámpapírlemez. A dobozokat a felüle-
ten alkalmazott aranyfólia és dombornyomás kom-
binációja, valamint a matt és fényes UV lakkozott 
elemek összhangja teszi elegánssá. A csomagolá-
sok grafikája színeiben a borok karakterére utal, míg 
a megjelenített kápolna motívum a termőhelyet jel-
képezi. A gyártáskor egy, majd a betöltést követően 
további négy ponton ragasztott dobozt egy műanyag 
fül teszi hordozhatóvá. Azért, hogy a termék adago-
lását lehetővé tevő csap fogyasztás előtt hozzáfér-
hető legyen, a doboz megfelelő helyén perforációt 
alakítottak ki. A csomagolás egyik kiemelkedő eré-
nye a téglatest doboz éleinek aránya: a megszokot-
tól eltérően kevésbé tömzsi forma kényelmesebb 
felhasználást tesz lehetővé.
A megtöltött belső, hajlékony falú csomagolóeszkö-
zök dobozba helyezése körülburkoló elven, wrap-
around gépen oldható meg.
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SZ.VARIÁNS Kft.  
Szamos Gyöngypraliné 9 db-os fogyasztói 
csomagolása

A nevező feladata a gyártó egy új, prémium minő-
ségű édességéhez egyedi formavilágú doboz meg-
tervezése és kivitelezése volt. A Gyöngypraliné 
négyféle ízben készül, a fogyasztói csomagolásba 9 
csokoládé golyó kerül. 
A díszdoboz grafikája hangsúlyozza az arculati ele-
meket, különleges szerkezeti kialakításával pedig a 
minőségi kézműves gyártás hagyományaira utal. A 
szellemes megoldású zárás játékossá, ugyanakkor 
elegánssá teszi a csomagolás megjelenését.
A doboz alapanyaga GC2 típusú karton. Nyomtatá-
sa négyszín árnyalatos ofszet technológiával készült, 
felületnemesítésként UV formalakkot, dombornyo-
mást és arany prégfóliázást alkalmaztak.

A HUNGAROPACK 2016 
Ipari Kreativitás díj nyertese
DS Smith Packaging Hungary Kft.
Autóipari alkatrész tengerentúli szállítási 
csomagolása

A tengerentúli szállítási csomagolás tervezését 3D 
CAD modell alapján kellett elvégeznie a terve- 
zőknek. 
A kiinduló feltételek az alábbiak voltak: a csomago-
landó termék tömege 9 kg, tengerentúli szállítás, a 
szállítási csomagolás az IMC modulméretekhez kell, 
hogy igazodjon, a szállítóeszköz 40’-as konténer, a 
szállítóeszköz térkihasználása pedig maximális 
legyen.
Az egység külső eleme rakodólapra helyezett hul-
lámpapírlemez láda, amely mérete a Fordnál rend-
szeresített IMC – ISO Modular Carton – méretsorba 
illeszkedik.
Az alkatrészeket a ládán belüli elmozdulás ellen 
kimetszéssel készült és hajtogatással összeállított 
hullámpapírlemez betétrendszerrel védték. Ez a 
megoldás a szállítás során fellépő igénybevételek 
elviselésére alkalmas, kivitelezése költséghatékony, 
megvalósítása pedig egyszerű.

A HUNGAROPACK 2016 
Marketing díj nyertese
SZ.VARIÁNS Kft.
Márton és Lányai Crystallum pálinka limitált 
széria díszcsomagolása 
A hazai piac legmagasabb minőségű és legritkább 
párlatának alkotott prémiumcsomagolást a nevező. 

A díszdoboz Ajka Kristály palackba töltött pálinkát és 
két kristálypoharat tartalmaz. A csomagolás megje-
lenése önmagában is kifejezi azt, hogy ennek az 
italnak a megvásárlása privilégium.
A doboz megfelelő teherbírását az alapanyagnak 
választott vastag kötészeti lemez adja, amit felület-
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prégelt kreatív papírral vontak be. A csomagolás 
nyitását elöl kétfelé kihajló ajtóval oldották meg, 
amely rejtett mágnesekkel záródik. Az ajtókban 
elhelyezett, aranyszínű kreatív papírral bevont beté-
tekben rögzítették a poharakat. A palackot tartó 
szerkezeti elem aranyszínű selyemszövettel borított. 
A Crystallum logó fém címer formájában jelenik meg 
a doboz szétnyíló előoldalán.
A díszcsomagolású pálinkából összesen 100 palack 
kerül forgalomba, ennek és rendkívüli értékének 
megfelelően a doboz készítése és töltése 
kézimunka.

A HUNGAROPACK  
Save Food díj nyertese
dr-PLAST Engineering Zrt.
Megnövelt eltarthatóságot lehetővé tevő frissen 
tartó fólia
Az élelmiszerek jelentős része a nem megfelelő táro-
lási körülmények miatt elfogyasztásuk előtt meg-
romlik, hulladékká válik. Korszerű nagyüzemi cso-
magolásokkal ez megelőzhető, de a háztartásban 
alkalmazott csomagolóanyagok többségére ez nem 
igaz. A tartósítás egy régóta ismert módja a savanyí-
tás, de hatását a védőgázos csomagolásoknál is 
felhasználják: az inert gázként alkalmazott szén- 

dioxid a termék felületének nedvességével kölcsön-
hatásba lépve szénsavat képez, ezáltal egy enyhén 
savas réteg vonja be a készítményt, jelentősen 
késleltetve a mikroorganizmusok okozta romlási 
folyamatokat. 
A szakemberek ezért logikusnak találták, hogy a 
polietilén nyújtható fólia felületén széndioxid határré-
teget állítsanak elő. Az eljárás során a képlékeny 
állapotból megszilárduló fólia először széndioxid 
gázzal találkozik, így alakul ki a határréteg annak 
felületén. Mivel a további technológiai lépések alatt a 
fóliát szorosra tekercselve tárolják, ezért a határréteg 
sértetlen marad és a felhasználáskor mikrobaölő-
ként megnöveli az eltarthatósági időt. 
Az innovatív háztartási fólia csomagolása is meg-
újult, a doboz biztosítja higiénikus tárolását, ergono-
mikus kialakítású.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíjait kapták

Codex Értékpapírnyomda Zrt.
PERUGUNA 10 oldalas ECL (booklet) címke

Dunapack Kft. Nyíregyháza
Padló display energiaital számára

Nefab Packaging Hungary Kft.
Tömítőgyűrűk gyártásközi szállítási csomagolása
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A Földművelésügyi Minisztérium különdíjainak nyertesei
Keskeny és Társai 2001 Kft.
VILMOS PÁLINKA ajándék poharas díszdoboza

Marzek Kner Packaging Kft.
HUNGÁRIA pezsgő címkecsaládja

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Fűszertasakok többfunkciós, polcrakész 
csomagolóeszköze

Dunapack Kft. 
Pick Twinbox

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Anyagtakarékos, ragasztott joghurtos tálca

Dunapack Kft. 
Philips LED lámpa csomagolóeszköze

Keskeny és Társai 2001 Kft.
VADÁSZ CUVÉE boros díszdoboz

Adu Alba Kft. 
Újrahasználható műanyag alapú komplex szállítási 
csomagolás

Az Élelmiszer Szaklap különdíjainak nyertesei

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. különdíjainak nyertesei

A Magyar Műanyagipari Szövetség különdíjának nyertese

A Magyar Grafika Szaklap különdíjának nyertese
Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba Kft.
BYRBA Fresh Maxi 15 kg-os kutyatáp 
csomagolóeszköze
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium különdíjainak nyertesei

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége  
különdíjának nyertese

Dunapack Kft.
Ömlesztett műanyag elemek újrahasználható 
nagyegységű csomagolóeszköze

GE Hungary Kft.
LED Filament lámpa fogyasztói csomagolása

Mosonpack Kft.
Rekesztékgarnitúra kisméretű alkatrészek 
csomagolásához

A Nyomda- és Papíripari Szövetség különdíjának nyertese

A PackMarket Portál különdíjának nyertese

A Packaging Szaklap különdíjainak nyertesei

STI Petőfi Nyomda Kft.
Absolut vodka „fesztiválcsomagolása”

Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba Kft.
Alpha Pro termékcsalád csomagolóeszközei

Prospektus Kft.
OKINA kozmetikai termékcsalád csomagolása
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A Print & Publishing Szaklap különdíjának nyertese

Béflex Zrt.
Fa talpszerkezetes display promóciós  
termékek számára

A Trade Magazin különdíjainak nyertesei
Dunapack Kft. Nyíregyháza
Milli túróvarázs gyűjtőtálcája

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.
Cserpes laktózmentes habart joghurt termékcsalád 
üvegpalackos csomagolása 

STI Petőfi Nyomda Kft.
Ballantine’s whisky promóciós csomagolása

A Transpack Szaklap különdíjainak nyertesei
DS Smith Packaging Hungary Kft.
Ipari porszívó sokoldalú, környezetbarát 
csomagolása

FSD Packaging Kft.
Sült tea kínálódoboza

Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft.
Supralux falfesték talpas-csőrös tasakos 
csomagolása

Oklevéllel elismert nevezések
DUNAPACK Kft. Nyíregyháza
LCD TV gépi csomagolásra alkalmas 
hullámpapírlemez doboza

EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt.
Haberkorn eszközkiadó automata újrahasználható 
utántöltő doboz

Béflex Zrt.
NDG Silent-Demo üvegpolcos prémium display

CODEX Értékpapírnyomda Zrt.
Smarties 2 oldalas ECL (booklet) címke

Dunapack Kft.
Mercedes-Benz szerelősori alkatrésztároló tálca
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Gratulálunk a nyerteseknek és viszontlátásra jövőre,  
a verseny alapításának 50. évében!

Nagy Miklós, Gorski Nikolett

FSD Packaging Kft.
dr. Organic display

Green Packaging Kft.
Padlótisztító gép többanyagú szállítási csomagolása

Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba Kft.
OPTI MEAL 300 g-os és BROKATON Classic  
20 kg-os macskaeledel csomagolóeszköze 

Keskeny és Társai 2001 Kft.
3×3 COLLECTION csokoládé csomagolása

KOMPRESS Nyomdaipari Kft.
Disney figurák ablakos, akasztófüles 
továbbfejlesztett kartondoboza

Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft.
Castello Xilit édesítőszer és Nyírfacukor Original 
talpas-csőrös tasakos csomagolása

Mosonpack Kft.
D-Sub csatlakozó hullámpapírlemez tálcája

Royalpack Csomagoló Kft.
Nagyteljesítményű ipari szivattyú szállítási 
csomagolása

Salgóbox Kft.
Honda ablaktörlő szállítási csomagolása

STI Petőfi Nyomda Kft.
Läckerli prémium praliné ajándékdoboza
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I. Csomagolószerek gyártása, feldolgozása 
Packaging material and means manufacturing, processing

1. Papír csomagolószerek gyártói – Manufacturers of paper packaging means

BOXPRINT  
Csomagolóeszközgyártó és Nyomdaipari Kft.
5516 Körösladány, Lenkei u. 1-1.
Telefon: +36 (66) 522-910
Fax: +36 (66) 474-038
E-mail: boxprint@boxprint.hu
Web: www.boxprint.hu

–  ofszet kasírozott hullámtermék do-
bozok és tálcák

–  display állványok
–  faltkarton dobozok
–  bliszterkártyák
–  tekercses öntapadós címkék

–  offset laminated corrugated boxes 
and trays

–  POS/POP displays
– cardboard boxes
– blister cardboards
–  self adhesive labels in reels

CODEX Értékpapírnyomda Zrt.
2092 Budakeszi, Szüret utca 5.
Tel.: +36 23 453 380
E-mail: sales@codex.hu
Web: www.codex.hu

– hagyományos biztonsági termékek
– öntapadó biztonsági termékek
– hagyományos nyomdai termékek
– általános öntapadó termékekk

– Codex security products
– self-adhesive security products
– conventional print products
– generic self-adhesive products

DUNAPACK Kft. – Budapest
1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 1 278 8300, +36 1 278 8128 
DUNAPACK Kft. – Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel.: +36 25 557 102, +36 25 557 103
DUNAPACK Kft. – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
Tel.: +36 42 599 000, +36 42 599 100
E-mail: dunapak@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 

A CSAOSZ tagvállalatai
Members of CSAOSZ
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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

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

– papírhulladék-újrahasznosítás
–  papírhulladék alapú  

hullámalappapír gyártás:
fedőréteg papír
középréteg papír
schrenz papír
alacsony négyzetméter-tömegű 
hullámalappapír

– waste paper recycling
– waste paper based containerboard 

 manufacturing:
liner
medium
schrenz
lightweight containerboard

 

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

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 

– hullámpapírlemez dobozok 
– tekercses tapadócímkék 
– Co-packing
– konstrukciós tervezés
– szaktanácsadás
– Supply Chain Management

–  printed and glued folding carton 
boxes

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

–  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

VG Komárom Kft.
2900 Komárom, Bánki Donát utca 8.
Tel.: +36 34 526 908
Fax: +36 34 526 909
E-mail: vgkomarom@vangenechten.com
Web: www.vangenechten.com/hu

–  ofszet nyomtatott karton- és  
hullámpapírlemez termékek

–  ofszet printed solid board and  
corrugated board boxes

VINER-PACK Kft.
2326 Dunavarsány, 071/33 Hrsz.
Tel.: +36 24 518 240
Fax: +36 24 518 241
E-mail: viner@viner.hu
Web: www.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
– bérgyártás

–  production of plastic crates, cases 
and trays

–  distribution of plastic pallets, bins 
and containers 

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

dr-PLAST Engineering Zrt.
2040 Budaörs, Seregély u. 3.
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

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 Csomagolóanyagipari 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

Manuli Stretch Magyarország Kft.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Tel.: +36 1 477 7060
Fax: +36 1 334 3314
E-mail: iroda@manulistretch.hu
Web: www.manulistretch.hu

–  stretch-fólia gyártás
–  stretch-fóliázó gépek
–  Cast PP fólia gyártás
–  stretch-tömlő gyártás
–  pántolószalagok és pántológépek
–  ragasztószalagok és dobozzáró-, 

ragasztó gépek
–  zsugorfóliák és zsugorfóliázó gépek
–  térkitöltő és párnázó rendszerek
–  mezőgazdasági bálafóliák és  

bálahálók

–  stretch film production
–  stretch wrapping machines
–  Cast PP film production
–  stretch-hood production
–  strapping machines and strapping 

tapes
–  carton closing machines and  

adhesive tapess
–  shrining machines and shrink films
–  void filling and cushioning systems
–  agricultural stretch-films and 

baler nets
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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

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.
2038 Sóskút, Ipari Park, Jedlik Ányos u. 10.
Tel.: +36 23 530 822, +36 23 530 823
Központi mobil: +36 30 941 2970
Fax: +36 23 532 136
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.
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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, 0105/12 hrsz.
Telefon/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 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 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

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

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  
bottles.

II.   Csomagolószerek,  valamint csomagológépek és készülékek forgalmazása 
Distributors of packaging materials and machines

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, sacks and bags

– sale of packaging machines
– special packaging design
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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 
Webáruház: www.amcokft.hu

Csomagológépek, -rendszerek és  
csomagolóanyagok forgalmazása  
16 technológiában
Bővebb információ:  
www.amcokft.com
Szolgáltatásaink:
–  csomagolástechnikai Webáruház 

0-24: www.amcokft.hu
–  ingyenes csomagolástechnikai 

szaktanácsadás
–  gyors árajánlat adás
–  ingyenes próbacsomagolás  

bemutatótermünkben
–  bércsomagolás saját géppel akár 

az Ön telephelyén
–  pályázati lehetőség
–  csomagológép bérlet
–  használt és bemutatótermi  

csomagológépek értékesítése
–  szakszerviz
–  házhoz szállítás

AMCO Ltd. distributes packaging 
machines, systems and materials  
in 16 technologies
More information:  
www.amcokft.com
Services:
–  packaging technology webshop  

0-24: www.amcokft.hu/en/
–  free packaging consultation
–  price quotation
–  free test packaging
–  contract packaging
–  financing opportunities
–  sale of used refurbished machines
–  technical services
–  shipping services

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

– csomagolásfejlesztés
– ügyfél specifikus megoldások
– csomagolások tesztelése

– packaging development
– special solutions for every client
– packaging testing

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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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 kis- és  
nagykereskedelme
csomagológépek kis- és 
nagykereskedelme
–  csomagológép szerviz, 

karbantartás, üzembe helyezés
–  csomagológép bérlés
–  próbacsomagolás
–  használt gépek felújítása, 

értékesítése
–  gépspecifikus alkatrészek 

biztosítása raktárról
légpárnás fólia gyártása és 
konfekcionálása
egyéb szolgáltatásaink:
–  online kereskedelem-webáruház
–  vevőorientált kiszolgálás
–  díjmentes csomagológép 

biztosítása tesztelésre
–  csomagológép bérlési lehetőség
–  rugalmas logisztikai szolgáltatás
–  egész országra kiterjedő 

értékesítési hálózat
–  innovatív, költséghatékony 

csomagolási megoldások

–  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

Doroti PACK Kft.
Központ és Szerviz: 
8558 Csót, Rákóczi F. u. 74.
Értékesítés: 
Pallang Otília 
Mobil: +36 30 375 2984 
Tel.: +36 89 354 277
Fax: +36 89 354 494 
E-mail: oti@doroti.hu, info@doroti.hu 
Web: www.doroti.hu

–   DorPack síkfóliás mélyhúzó 
vákuum csomagológép gyártás, 
szerviz

–   síkfóliás mélyhúzó csomagológép 
átalakítás, felújítás, szervíz

–   csomagolószerszám gyárátás,  
átalakítás egyedi igények szerint

–   varia szerszám  
–   kamrás vákuum csomagológépek
–   tálcazáró csomagológépek

–  DorPack thermoforming packaging 
machine manufacturing, service

–  thermoforming packaging 
machine modification, renewal, 
service

–  packaging dies manufacturing, 
renewal according to individual 
needs 

–  varia dies 
–  chamber vacuum packers 
–  tray sealing packaging machines

Varga-Flexo Kft.
1171 Budapest, Berky Lili utca 26.
Tel.: +36 30 733 6120
E-mail: info@vargaflexo.hu
Web: www.vargaflexo.hu

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

Machine production:
– flexographic printing presses
– plate mounters
– 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.com
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 

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 Zrt.
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 
vegyi termékek, festék aeroszolok, 
aeroszolgyártás és fejlesztés

– aeroszolgyártás  
–  főbb márkák: PREVENT, PRELIX, 

MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, PROFIX 

–  car care and operating chemical 
products, paint sprays, aerosol 
manufacturing and developing

– aerosol manufacturing 
–  main brands: PREVENT, PRELIX, 

MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, PROFIX

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, 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, 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 pezsgők és 
borok, Hungaria, François, Walton, 
Henkell Trocken pezsgők, BB 
pezsgők és borok, György-Villa 
Selection, Szent István Korona 
borok, St. Stephan’s Crown tokaji 
borok, Wodka Gorbatschow, Kölyök

–  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 champagne 
and wine, Hungaria, François, 
Walton, Henkell Trocken champagne, 
BB champagne and wine, György-
Villa Selection, Szent István Korona 
wine, St. Stephan’s Crown tokaji 
wine, Wodka Gorbatschow, Kölyök
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V.  Csomagolás- és formatervezés, fejlesztés, vizsgálatok, oktatás, tanácsadás 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 
– nyomdai kivitelezés

– graphics design
– packaging design
– typographical building

 
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

G&G Kft.
mgalli@t-online.hu

Tevékenységek:
–  Vezetési tanácsadás
–  Stratégiai tervezés
–  Technológiai tervezés és műszaki 

tanácsadás 
–  Kommunikáció és  

információszolgáltatás
Szakterületek:
–  Papíripar és papíralapú  

csomagolószergyártás
–  Hulladékhasznosítás
–  Környezetvédelem

Activities:
–  management consulting
–  strategic planning
–  technological planning, technical 

consulting
–  communication and information 

services
Specialities:
–  paper industry, manufacturing of  

paper packaging means
–  waste management
–  environmental protection

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

–  professzionális grafikai előkészítés 
és színmenedzsment

–  flexográfiai nyomóforma-készítés 
digitális (HD Flexo, Pixel+) és 
analóg technológiával

–  számítógépes klisémontírozás, 
köpenyezés

– flexo grafikai tervezés

–  professional pre-press and colour 
management

–  digital (HD Flexo, Pixel+) 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

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
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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
E-mail: info@emi-tuv.hu
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

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.
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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-PANNON Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
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

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

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

–  információs és  
információtechnológiai  
szolgáltatások

– kutatás-fejlesztés
– szaktanácsadás

–  information and IT services
– research and development
– consulting

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

–  GS1 rendszer licenc
–  globálisan egyedi azonosítás,  

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

– GS1 system licence
–  global unique identification,  

identification number assignment
–  automatic data capture and  

information sharing
–  barcode verification and  

qualification
–  eCom (EDI)
–  traceability solutions  
–  data pool services; data  

syncronization, data quality
–  MobileCom, standard solutions  

for smart devices
–  professional consulting and training
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VIII.  Csomagolási rendszerek tervezői, rendszerszolgáltatás, bércsomagolás 
Development and service of packaging system, contract packaging

 
 
Adu Alba Kft.
8000 Székesfehérvár, Finn utca 5.
Tel.: +36 30 969 9786
E-mail: varga@adualba.hu; ertekesites@adualba.hu
Web: www.adualba.hu

–  tengerentúli 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

Green Packaging Kft.
1151 Budapest, Székely 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.greenpackaging.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

Thermofoam Kft.
2363 Felsőpakony, Csarnok utca 1.
Tel.: +36 1 265 0169
Fax: +36 1 265 1004
E-mail: info@thermofoam.hu
Web: www.thermofoam.hu

–  műszaki habok: polietilén,  
poliuretán, epdm 

– lágyfalú csomagolás
– laminált termékek
– ívek, tasakok, zacskók
– aromazáró csomagolások
– térkitöltő gépek
– foam in place csomagolás
–  cartonplast és hullámpapírlemez  

termékek

– technical foams: PE, PU, EPM
– flexible packaging
– laminated products
– sheets, pouches, bags,
– barrier films
– space-filling machines 
– foam in place packaging
–  cartonplast and corrugated board 

boxes

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 and composite packaging 
means

– cooling boxes
– dangerous goods packaging
– express packaging
– contract packaging
– design of transport packaging
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AMCO Csomagolástechnikai és  

Konzultációs Kft.

Reményi 

Csomagolástechnika Kft.

STI Petőfi Nyomda Kft.Sipospack Kft. Tetra Pak Csomagolóanyag 

Gyártó Zrt.

Starfol Plusz 

Csomagolástechnika Kft.

Mosonpack Kft.

GS1 Magyarország  

Nonprofit Zrt.

Holofon Zrt.

Italos Karton Környezetvédelmi 

Szolgáltató Egyesülés

Krajcár 

Csomagolóanyagipari Kft.

Intergraf Digiflex  

Nyomóforma-készítő Kft.

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
Facebook: www.facebook.com/transpack.hu

A TRANSPACK az egyik legnagyobb, 7.000 példányban megjelenő, országos 
csomagolási, anyagmozgatási, logisztikai szaklap azon vállalatok, vállalkozá-
sok döntéshozóinak részére, akiknél nagy szerepet kap ez a szakterület.
Az évente 6 alkalommal megjelenő szaklap a csomagolóipar mellett az 
élelmiszeripar, a vegyipar, a gyógyszeripar, a logisztikai központok és 
szolgáltatók, a raktárbázisok, a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi 
vállalkozások, valamint a legjelentősebb hazai szakmai rendezvények, 
kiállítások információforrása.

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

Pacsai Fémhordógyártó Kft.
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