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Kedves Olvasó! “A csomagolás nem csak a terméket, a környezetet is védi”

Örömmel ajánlom figyel-
mébe a Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos 
Szövetség legújabb, soro-
zatban nyolcadik, 2017-
2018. évi Magyar Csoma-
golási Évkönyvét.

A magyar csomagolóipar 2016-ban is eredményes 
évet zárt, mind értékben, mind pedig mennyiség-
ben növelni tudta a termelését és az export adatok 
is bővülésről tanúskodnak. A negyedik éve tartó 
konjunkturális időszak azt is lehetővé tette, hogy 
a csomagolóipar több szakterületén is a vállalatok 
beruházzanak, új gyárakat építsenek, új termelő 
berendezéseket telepítsenek, kapacitásukat, haté-
konyságukat javítsák. A fejlődésből a multinacionális 
és a külföldi tulajdonú csomagolószer-gyártó vállala-
tok mellett a hazai kis- és középvállalatok is kivették 
részüket. Miközben a mikro vállalkozások tavaly 
gyengébb évet zártak, addig a kis- és középvállala-
tok a GDP mértékét meghaladó arányban növelték 
forgalmukat és emelkedett a foglalkoztatottaik lét-
száma is.
A szakterületet érintő jogalkotási munkában kis 
lépéseket tettünk – előre. Megjelent az új aeroszol 
miniszteri rendelet, amelynek műszaki tartalmú elő-
írásai felkészülten érték vállalatainkat. A környezetvé-
delmi termékdíj törvény 2018-ra tervezett változásai 
egyes területeken várhatóan megszüntetik a diszk-
riminációkat, a CSAOSZ egyik kezdeményezése 
révén pedig az egyéni hulladékkezelési teljesítést 
választók kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, illetve 
érdemes lesz ezt a kötelezettség teljesítési formát 
választani. A kötelezetteket leginkább nyomasz-
tó adminisztratív terhek csökkentésére azonban 
egyelőre nincs látható eredmény. Sok feladatot 
ró az élelmiszerekkel kapcsolatba lépő csoma-
golószereket gyártó vállalatokra az európai szintű 

élelmiszerbiztonsági szabályozás is. Habár a 2017 
tavaszán végzett uniós ellenőrzés nem állapított 
meg hiányosságokat, a hazai gyakorlat javításában 
az érintettekre még sok feladat hárul.
Szövetségünk az érdekképviseleti, érdekvédelmi 
tevékenysége mellett nagy hangsúlyt fektet – első-
sorban – tagvállalatai üzleti lehetőségeinek bőví-
tésére is. 2017 áprilisában immár harmadik alka-
lommal került sor a PPDexpo kiállításra, amelynek 
tematikájában a csomagolás, ha apró lépésekkel is, 
de növekvő módon vesz részt. 2017 februárjában 
a bécsi Magyar Nagykövetség adott otthont annak 
a vevőtalálkozónak, ahol több mint hetven kétoldalú 
megbeszélésre került sor, majd májusban a düssel-
dorfi Interpack kiállítás közösségi magyar standján 
mutatkozhattak be vállalataink. 
Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet mind 
a PPDexpo-t létrehozó Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesület szervezőmunkájáért, mind 
pedig a Magyar Nemzeti Kereskedőház mindkét 
külföldi rendezvényhez nyújtott szakmai és anyagi 
támogatásáért. 
Az idei évkönyv is érdekes tartalommal bír. Bepillan-
tást enged az olvasónak a negyedik ipari forradalom-
nak az értékláncra gyakorolt hatására és gyakorlati 
alkalmazására is. Tudományos alapossággal megírt 
terjedelmes cikk foglalkozik az ásványolaj-szár-
mazékot tartalmazó csomagolószerek migrációs 
kérdéseivel, egy marketingkutatást bemutató szerző 
pedig azt jelzi előre, hogy elveszni látszik a marke-
tingesek vállalati kommunikációra gyakorolt irányító 
szerepe, egyre ritkábban követhetőek a régi recep-
tek és új eszközökhöz kell nyúlni, például bevonni a 
fogyasztót a csomagolástervezés folyamatába.
Legújabb évkönyvünk olvasásához kellemes időtöl-
tést kívánok!

Bencs Attila
elnök
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Dear Reader,

It is pleasure for me to recom-
mend you the latest, eighth 
volume of the Hungarian 
Packaging Yearbook 2017-
2018, published by the 
Hugarian Assosiation of 
Packaging and Materials 
Handling.

The Hungarian Packaging Industry had a success-
ful year in 2016 both in terms of value and volume, 
and the export data also showed expansion. The 
fourth year of prosperity also allowed companies to 
invest, build new plants, install new production 
equipment, improve their capacity, and advance 
their efficiency in several areas of the packaging 
industry. In addition to the multinational and for-
eign-owned packaging manufacturing companies, 
the domestic small and medium-sized businesses 
also participate in the develpoment. While the micro 
corporations had a weaker year in 2016, the small 
and medium-sized companies enlarged their turn-
over by excessing the growth of the Hungari- 
an GDP and increased the number of employees.
We have taken little steps in the legislative proce-
dure in our special field. The new ministerial degree 
on aerosols has been published and our companies 
are well prepared for this technical specifications. 
The changes of the Environmental Product Fee Act 
are expected to eliminate discrimination in some 
areas and the individual waste management system 
will be more favorable by an initiative provided by the 
CSAOSZ. However, there is no visible result of 
reduction of the administrative charge. The Euro-
pean food safety regulation imposes a great deal of 
responsibility on companies manufacturing food 
contact packaging materials. Although in the spring 
of 2017 there were no shortcomings by EU control, 
there are still many tasks for stakeholders.

Along with its representative activities our Associa-
tion also puts great emphasis on expanding the 
business opportunities of its member companies. In 
April 2017 the PPDexpo exhibition was held for the 
third time in Budapest with the theme of packaging 
becoming more and more important. In February 
2017 the Hungarian Embassy in Vienna hosted a 
meeting where more than seventy bilateral meetings 
took place. In May seven members of our Associa-
tion were presented at the community booth of the 
Interpack exhibition in Düsseldorf. 
I would also like to thank both Technical Association 
of Paper and Printing Industry for the organizing the 
PPDexpo and for the professional and financial sup-
port provided by the Hungarian National Trading 
House in case of both foreign events.
This Yearbook also has informative content. The 
reader may find important details on ’Industry 4.0’ 
covering both its influence on the value chain and 
some practical applications as well. One can read a 
scientific article on the migration issues of packag-
ing substances containing mineral oil derivatives, 
another author introduces a market research that 
shows marketers’ leading role in corporate commu-
nications has been eliminated, and new tools have 
to be used, such as involving the consumer in the 
packaging design process.

I wish you a pleasant time to read our latest  
yearbook!

Attila Bencs
President

“The packaging protects not only the product but also the environment”
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Ásványolaj-szénhidrogének 
élelmiszerbiztonsági kockázata 

 a csomagolásban

A 2010-es évek elejétől fogva egyre nagyobb  
teret nyer az ásványolaj-szénhidrogének  

élelmiszer biztonsági kockázatáról szóló vita. 
A dolgozat a csomagolóanyagok kettős szerepét mutatja be:  

a csomagolóanyag, mint az ásványolaj-szénhidrogénekkel  
való szennyeződés forrása, másrészt, mint a csomagolt 

élelmiszer ásványolaj-szénhidrogénekkel  
szembeni védelmének hatékony eszköze.

Tervezzenek a fogyasztók 
 is csomagolást!

Korábban a marketingeseknek szinte teljes ellenőrzésük volt  
a kommunikációs tevékenységük felett, a fogyasztókkal való 

kommunikációt ők irányították. Azonban ez a kontroll elveszni 
látszik, mert egyre ritkábban követhetőek a régi receptek,  

új eszközökhöz kell nyúlni, például bevonni a fogyasztót.  
A közös alkotás során a csomagolás is fontos tényezővé 

válhat, számtalan lehetőség van segítségével a bevonásra.

Magyar WorldStar díjasokat  
ünnepeltünk Düsseldorfban

Sokunknak, akik részt vehettünk, életre szóló élményt  
jelentett a Csomagolási Világszövetség 2016 májusában 

Budapesten – a CSAOSZ szervezésében – megtartott  
WolrdStar díjátadó gálája.

A WPO elnöke a szervezést így értékelte:  
„…They have created a model for future meetings! …”

Ilyen előzmények után kíváncsian vártuk, hogy a soron 
következő díjátadó alkalmával hasznosítják-e  

a CSAOSZ-modellt a szervezők.
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Food safety risk of mineral oil 
hydrocarbons in packaging 

From the beginning of the 2010s, the debate  
on the safety risk of mineral oil hydrocarbons  

on food safety is gaining ground.
The article presents the dual role of packaging materials:  
the packaging material as a source of contamination with 

mineral oil hydrocarbons and, on the other hand,  
it is an effective means of protecting the packed 

 food against mineral oil hydrocarbons.

Let the costumers plan packaging! 

Previously, marketers had almost complete control of their 
communication activities and were able to direct the 

consumers. However, this control seems to be lost because 
the old recipes can be tracked less frequently, and it has to 

come to new devices, such as involving the consumer. During 
joint creation, packaging can become an important factor, 

there are many ways to get involved.

We celebrated Hungarian  
WorldStar winners in Düsseldorf

For many of us WPO’s WorldStar awards ceremony 
 was a lifelong experience in May 2016  

in Budapest, organized by CSAOSZ.
The WPO President rated the organization as  

„... They have created a model for future meetings! ... „
After these preliminaries, we were curious to see  

how organizers used the CSAOSZ model  
at the forthcoming awards ceremony.
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A magyar csomagolóipar teljesítménye 2016-ban

A nemzetközi makrogazdasági környezet

Az IMF felmérése szerint a világ gazdasági növeke-
dése a 2016. évi 3,1%-ról 2017-ben 3,5%-ra, 2018-
ban pedig 3,6%-ra emelkedik.
Az interneten közzétett „Gazdasági körkép: 2016 
legnagyobb nyertesei és vesztesei” című összeállí-
tás szerint az Amerikai Egyesült Államok gazdasága 
a világ bruttó hazai össztermékének (GDP) nagyjá-
ból negyedét teszi ki, vagyis az ország gazdasági 
állapota az egész világra hatással van. Az USA 
gazdasági ereje minden globális fenyegetés ellenére 
is  jó állapotban van, sőt, az ország jegybankja 
kamatemelésbe kezdett,  amelynek hatására a dol-
lár sokat erősödik.
Az euro zónát, a közös monetáris uniót 2016-ban 
rengeteg megrázkódtatás érte – ilyen például az 
olasz referendum, az amerikai választások, 
Nagy-Britannia kilépése az EU-ból vagy az Oroszor-
szág elleni szankciók, továbbá a migrációs krízis. Az 
euro zóna gazdasága továbbra is rendkívül erősnek 
mondható, azonban a külső tényezők hatására 
sérülékeny lett.

Németország, a világ negyedik legnagyobb gazda-
sága a bizonytalan európai helyzet ellenére is növe-
kedni tudott. A munkanélküli németek száma a 
minimumon van,  a munkanélküliség az amerikainál 
is alacsonyabb.

A Brexit után az elemzők már javában temették a brit 
gazdaságot, a pesszimista előrejelzések azonban 
nem teljesültek. A font ugyan erősen meggyengült a 

A CSAOSZ kiadásában immár nyolcadik éve megjelenő Magyar Csomagolási Évkönyv első cikke hagyomá-
nyosan a hazai csomagolóipar előző évi teljesítményének bemutatásával foglalkozik. A KSH forrásból, azonos 
módszer szerint kigyűjtött adatok alapján 2016-ban a csomagolóipar teljesítménye – mennyiségi adatok sze-
rint – 6%-kal emelkedett, ami – a statisztika által kiszűrni nem tudott torzítások után is – az ország éves GDP 
növekedésének mértékével azonosra tehető.

Fotó: Rozsi Stivens

1. ábra A világ GDP növekedésének előrejelzése  
a 2016-2020 közötti időszakra 

forrás: atkearney.com
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referendum után, de a munkanélküliség alacsony 
szinten maradt – 4,8% –, a gazdasági növekedés 
pedig 2016 harmadik negyedévében 2,2%-ra gyor-
sult. Az USA-hoz hasonlóan Nagy-Britannia is rend-
kívül gyorsan adósodik el. Az államadósság jelenleg 
a GDP 80%-a, amely lakosonként nagyjából 30 ezer 
eurós terhet jelent. 
Oroszország mára sikeresen elkerülte az államcső-
döt, azonban régóta stagflációval küzd, amely jel-
lemzően az GDP stagnálásában és az árak növeke-
désében nyilvánul meg. Az orosz gazdaság már 
nem tartozik a világ 10 legnagyobb gazdasága közé, 
ugyanis olyan országok körözték le, mint Ausztrália, 
Kanada vagy Dél-Korea.
Brazília, Dél-Amerika legnagyobb országa pár éven 
belül két hatalmas sporteseményt is rendezett, de 
ezek a rendezvények az óriási problémákon sem 
segítettek. Brazília leginkább politikai krízisekkel 
küzd, amelyek rendszeresen éreztetik hatásukat a 
gazdaságban. Az élénkítés mindig csak odébb toló-
dik, a munkanélküliség lassan eléri a 12%-ot. A 
költségvetési hiány magasabb, mint 10%, ami a 
gyorsan növekvő államadósságon keresztül is meg-
nyilvánul, amely jelenleg 66%.

A hazai makrogazdasági környezet

A 2013 óta növekedést felmutató hazai gazdaság 
teljesítménye 2014-hez képest lassuló mértékben, 
2,0%-kal bővült az előző év azonos időszakához 
képest. Az 2. ábra Magyarország GDP-jének éven-
kénti változását szemlélteti, összehasonlítva a legje-
lentősebb exportpiacának számító Németország 
azonos mutatójával.

A hazai ipar teljesítménye

A KSH publikációja szerint az ipari termelés 2016-
ban 0,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbi 7,4%-
os növekedést követően. A feldolgozóipari termelés 
volumene 1,4%-kal nagyobb volt az előző évinél, 
tizenhárom alága közül nyolcban bővült a termelés. 
A három legnagyobb alág közül a legjelentősebb 
járműgyártás kibocsátása csak 0,3%-kal emelke-
dett, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék 
gyártásáé nőtt a legjobban (9,3%-kal). Az élelmiszer, 
ital és dohánytermék gyártását mérsékeltebb növe-
kedés (1,4%) jellemezte.
Az ipari export 0,4%-kal nagyobb volt az egy évvel 
korábbinál, amikor 9,8%-os volumennövekedést 
mértek. A teljes ipari értékesítés 65, a feldolgozóipari 
értékesítés 75%-a ment exportra. A feldolgozóipari 
export 1,3%-kal emelkedett az előző évhez viszo-
nyítva. Az exportértékesítés több mint felét a feldol-
gozóipar két alága adta. A feldolgozóipari export 
37%-át képviselő járműgyártás exportvolumene 
0,6%-kal nőtt. A második legnagyobb alág, a számí-
tógép, elektronikai, optikai termék gyártásának 
exportértékesítése – az alágak közül a legnagyobb 
mértékben – 8,6%-kal emelkedett.
Az ipar belföldi értékesítése 1,2%-kal csökkent, ezen 
belül viszont a feldolgozóiparé 1,7%-kal bővült. A 
belföldi értékesítés legnagyobb részét, 26%-át adó 
élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásának hazai 
eladásai 1,6%-kal nőttek. A feldolgozóipar hazai 
értékesítésének 12%-át képviselő (második legna-
gyobb) fémalapanyag és fémfeldolgozási termék 
gyártása belföldi eladásaiban folytatódott a növeke-
dés: 8,4%-kal emelkedett a volumen.

2. ábra Németország és Magyarország GDP növekedés üteme 2001-2016 között
(előző év azonos negyedéve = 100,0) (forrás: CSAOSZ gyűjtés)
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Az anyagfajtánkénti érték- és tömegadatok – a fa 
csomagolószerek kivételével – 2014 óta mutatnak 
emelkedést. A két jellemző (érték – tömeg) közeli 
együttmozgása azt is jelenti, hogy a csomagoló- 
szerek árába 2012 óta – ismeretlen mértékben – 
beépülő környezetvédelmi termékdíj nem okozott 
jelentős torzítást. Más nézetben ez azt is jelenti, 
hogy a statisztikára érdemi befolyást gyakoroló nagy 
csomagolószer-felhasználók a 2012. évi törvényi 
változást megelőző időszak gyakorlatát követik és 
átvállalással, nyilatkozattal, termékdíjraktár létesíté-
sével a csomagolás létrehozása (csomagolt termék 
forgalomba hozatala) után és nem előre, a csoma-
golószerek beszerzésekor fizetik meg a termékdíjat.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 
1,2%-os mérséklődése a legalább 5 főt foglalkoztató 
vállalkozások körében 2,6%-os létszámnövekedés 
mellett következett be.
Magyarország területi egységei közül az ipari terme-
lés három régióban, Nyugat-Dunántúlon (4,1%), 
Közép-Magyarországon (3,7%), valamint Észak- 
Alföldön (2,3%) visszaesett. A többi négy régióban 
2,1 és 15,4% közötti volumennövekedést regisztrál-
tunk, a legnagyobb mértékűt a kis súlyú 
Dél-Dunántúlon.

A csomagolási szakterület a statisztika 
tükrében

A csomagolóipar éves teljesítményének értékelésé-
re hagyományosan a statisztikai adatokat hívjuk 
segítségül. 
A Központi Statisztikai Hivatal nyilvános adatbázisából 
kigyűjtöttük a 2016. évre vonatkozóan az öt legfonto-
sabb csomagolószer fajta (papír, műanyag, fém, 
üveg, fa) hazai termelési, továbbá export-import ada-
tait. Az adatgyűjtés módszertana 2006 óta azonos.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2016-ban a 
hazai csomagolóipar 588 milliárd forintos forgalom 
mellett 1.096 ezer tonnás termelési mennyiséget ért 
el és 2013 óta folyamatosan emelkedő tendenciát 
mutat.

A magyarországi csomagolószer-felhasználás 
anyagfajtánkénti adatait értékben a 4., tömegben 
pedig az 5. ábra szemlélteti és tízéves időszak meg-
ítélését teszi lehetővé.

4. ábra Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2006-2016 között, értékben

5. ábra Magyarország csomagolószer-felhasználása 
anyagfajtánként 2006-2016 között, tömegben

3. ábra Magyarország összesített csomagolószer-fel-
használása 2006-2016 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 
7%-kal emelkedett (6. és 7. ábra) és az export, vala-
mint az import is azonos mértékben (14%) még 
erőteljesebb növekedést mutatott. Ezek a statisztikai 
adatok alátámasztják a piacon megfigyelhető erős 
keresletet.

A papír csomagolószerek főbb típusai között a fel-
használás részarányának megoszlása:
•	 hullámtermék: 51%,
•	 kartondoboz: 34%,
•	 címke: 8%,
•	 papírzsák, zacskó: 5%,
•	 hullámpapír: 2%.
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 tovább növeke-
dett a hullámtermékek terhére. Érdekes, hogy a 
címkék forgalma előző évhez képest megdup- 
lázódott.

A műanyag csomagolószerek belföldi értékesí-
tése már ötödik éve növekedik (8., 9. ábra), az import 
volumene kezd lemaradni az exporttól.

A műanyag csomagolószerek főbb típusai között a 
felhasználás részarányának megoszlása:
•	 zsák, zacskó: 39%,
•	 palack, ballon: 27%,
•	 záróelem: 24%,
•	 doboz, láda: 10%.

A zsákok, zacskók, valamint a palackok és ballonok 
esetében 2-2%-os forgalomnövekedést mértünk 
előző évhez képest, záróelemek részaránya 1%-kal, 
a dobozok, ládák részaránya pedig 3%-kal 
csökkent.

7. ábra A papír csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, tömegben

9. ábra A műanyag csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, tömegben

6. ábra A papír csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, értékben

8. ábra A műanyag csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, értékben
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A fém csomagolószerek érték- és volumenada-
tait tekintve szembetűnő, hogy a 2014-ben kezdő-
dött fellendülés dinamikája lassult, (10., 11. ábra). Az 
értékben mért adatok szerint az import negyedik 
éve magasabb, mint a belföldi értékesítés, ugyanak-
kor a tömegben mért adatok épp ellenkezőjét 
mutatják, ami a magasabb feldolgozottságú csoma-
golóeszközök importjára utal.

A fém csomagolószerek belföldi gyártásának főbb 
típusonkénti megoszlása a következő:
•	 acél konzervdoboz: 62%,
•	 alumínium csomagolóeszközök (beleértve, de nem 

részletezve az aeroszol palackokat is): 20%,
•	 acélhordó, dob: 14%,
•	 záróelem: 4%.
2016-ban a fém csomagolószerek tipusainak meg-
oszlásában nem volt érdemi elmozdulás, az acél 
dobozok 1%-os növekedését az alumínium csoma-
golószerek azonos mértékű csökkenése ellen- 
súlyozta. 

Az üveg csomagolóeszközök esetében a 2014. 
év fordulópontnak tekinthető, mert mindhárom érté-
kesítési viszonylatban bekövetkezett pozitív fordulat 
megmaradt, úgy érték, mind mennyiség tekinteté-
ben (12., 13. ábra). Az üveg csomagolószerek for-
galmát a statisztika nem mutatja pontosan, a ter-
mékdíj bevallási adatok szerint a hazai felhasználás 
100 et nagyságrendű.

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

A fa csomagolószerek belföldi forgalma, különö-
sen a tömegben mért adatok szerint, harmadik éve 
erős hullámzást mutat (14., 15. ábra), aminek 
magyarázatát szakmai oldalról nem találjuk.

11. ábra A fém csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, tömegben

13. ábra Az üveg csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, tömegben

10. ábra A fém csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, értékben

12. ábra Az üveg csomagolószerek forgalma  
2006-2016 között, értékben
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A fa csomagolóeszközök belföldi gyártásának főbb 
típusonkénti megoszlása a következő:
•	 rakodólap: 74%,
•	 láda: 14%,
•	 hordó: 11%.
A fa csomagolószerek részarányának alakulása az 
elmúlt évivel csak kevéssé összevethető, mivel a 
KSH a kábeldobokra vonatkozóan – az üveggyár-
táshoz hasonlóan – nem publikál adatokat.

A statisztikai adatok összességében a csomagoló-
ipar konjunkturális helyzetét mutatják. A szakterüle-
tünk termékei iránti keresletet az is visszaigazolja, 
hogy szinte valamennyi területen az elmúlt évben, 
években rendkívül komoly beruházásokra került sor. 
A teljesség igénye nélkül: Békéscsabán a Mondi 
nagyberuházást indított, de felépült a városban a 
Marzek csoport M-FlexiLog új gyára is, az Edelmann 
Hungary Packaging Zrt. Zalaegerszegen új gyárat 
avatott, az STI Petőfi Nyomda sokmilliárd Ft-os 
nagyságrendben fejlesztett. Megkezdte működését 
Dunaújvárosban a Hamburger Erőmű Kft. is. Szik-
szón a Hell csoport alumínium italdoboz-gyártó 
üzemet épített.

Nagy Miklós

15. ábra A fa csomagolószerek forgalma 2006-2016 
között, tömegben

14. ábra A fa csomagolószerek forgalma 2006-2016 
között, értékben
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The performance of  
the Hungarian packaging industry in 2016

The international macroeconomic 
environment 

According to the IMF survey, world economic 
growth will rise from 3.1% in 2016 to 3.5% in 2017 
and 3.6% in 2018.
According to the “Economic Overview: 2016 Win-
ners and Losses” published on the Internet, the US 
economy accounts for about a quarter of the world’s 
gross domestic product (GDP), which means that 
the country’s economic status affects the whole 
world. The US economic strength is in good condi-
tion despite all the global threat, in fact, smell or 
central bank began raising rates, which will cause 
the dollar strengthened a lot.
The euro zone and the Common Monetary Union 
were hit by shocks in 2016 - such as the Italian ref-
erendum, elections in the USA, Britain’s exit from 
the EU or sanctions against Russia, and a migration 
crisis. The euro zone’s economy continues to be 
extremely strong, but it has been vulnerable to 
external factors. 
Germany, the world’s fourth largest economy, could 

grow despite the uncertain European situation. The 
number of unemployed Germans is at a minimum, 
unemployment is lower than the US.

After Brexit, analysts were already buried the British 
economy, pessimistic forecasts were not met. 
Although the font weakened considerably after the 
referendum, unemployment remained at a low level 
- 4.8% - and economic growth accelerated to 2.2% 
in the third quarter of 2016. Like the United States, 

In the first article of the Hungarian Packaging Year edited the eighth year by HAPMH, the last year performance 
of the Hungarian packaging industry has been presented. On the basis of collected data provided by the 
Hungarian Central Statistical Office (HCSO), in 2016  the achivement of the Hungarian packaging industry – 
according to the quantity data – increased by 6%, wich is similar achivement as the GDP increasing rate of 
the country.

Photo: Stivens Rozsi

Forecast of world GDP growth for the period 2016-20 

source: atkearney.com
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Great Britain is indebted very quickly. Today’s debt 
is 80% of GDP, which is about 30,000 EUR per 
inhabitant. 
Russia has successfully avoided national bankrupt-
cy, but has long stagflation, which is characterized 
by stagnation in GDP and rising prices. The Russian 
economy is no longer among the 10 largest econo-
mies in the world, it was overtaken by Australia, 
Canada and South Korea.
Brazil, the largest country in South America, held 
two major sports events within a couple of years, 
but these events did not help enormous problems 
either. Brazil mostly struggles with political crises, 
which have a regular impact on the economy. Revi-
talization is always shifting, unemployment slowly 
reaches 12%. Revitalization is always delayed, 
unemployment slowly reaches 12%. The budget 
deficit is higher than 10% also reflected in the 
fast-growing state debt, which is currently 66%.

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. 
Figure 1. shows the annual change of Hungary’s 
GDP, compared to the most significant exportmar-
ket, Germany’s same data.

Performance of the domestic industry 
in 2016

According to the HCSO’s publication industrial out-
put increased by 0.9% in 2016, following an increase 

of 7.4% a year earlier. The volume of manufacturing 
production was 1.4% higher than the previous year, 
and eight of its thirteen branches expanded its vol-
ume of production. Of the three largest sub-sectors, 
the most significant vehicle manufacturing output 
grew by only 0.3%, while the manufacturing of com-
puters, electronics and optical products (9.3%). 
Food, beverage and tobacco production was char-
acterized by a more moderate growth (1.4%).
Industrial exports were 0.4% higher than a year ear-
lier when they saw a 9.8% increase in volume. 65% 
of the total industrial sales, and 75% of the manufac-
turing sales were exported. Manufacturing exports 
rose by 1.3% compared to the previous year. More 
than half of the export sales were made by two 
branches of the processing industry. Export volume 
of vehicle manufacturing representing 37% of man-
ufacturing exports increased by 0.6%. Export sales 
of the second largest sub-sector, the manufacture 
of computer, electronics and optical products rose 
by 8.6%. 
Domestic sales of the industry declined by 1.2%, 
within which the processing industry grew by 1.7%. 
Domestic sales of food, beverage and tobacco 
products, which account for 26% of domestic sales, 
increased by 1.6%. The growth in the domestic 
sales of manufacturing of metal materials and metal 
processing products representing 12% of the 

domestic sales of the manufacturing industry (sec-
ond largest) continued to grow: volumes grew by 
8.4%.
Among enterprises employing at least 5 people, a 
1.2% decline in industrial output per employee 
occurred with a 2.6% increase in staff.

Figure 1. Increasing rate of Germany and Hungary between 2001-2016
(same quarter of previous year  = 100,0) source: HAPHM collection
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nificant impact on the statistics will follow the practi-
ce of the 2012 law change and will pay the product 
fee after the packaging (after packaging the product) 
and not when the packaging is purchased.

In the case of paper packaging, domestic pro-
duction remains dominant, while imports continue 
to exceed exports. According to the mass data, 
paper packaging usage increased by 7% last year 
(Figure 5 and 6) and exports and imports increased 
equally (14%) even more strongly. These statistical 
data reflect the observable strong market demand.

Distribution of paper packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 corrugated cardboard: 51%,
•	 cardboard boxes: 34%,
•	 paper bag, sack: 8%,
•	 labels: 5%,
•	 corrugated board: 2%.

Industrial production declined in three regions of 
Hungary, West Transdanubia (4.1%), Central Hunga-
ry (3.7%) and North Great Plain (2.3%). In the other 
four regions a volume increasing is recorded (2.1% 
to 15.4%, the highest in the South Transdanubia).

Packaging industry in the light of statistics

In order to evaluate the annual performance of the 
packaging industry, statistical data are traditionally 
used to help.
From the public database of the Hungarian Central 
Statistical Office we collected data for the domestic 
production and export-import data of the five most 
important packaging types (paper, plastic, metal, 
glass, wood) for the year 2016. The data collection 
methodology has been the same since 2006.
According to our data in 2016 the domestic packa-
ging industry has achieved 1,096,000 tons of pro-
duction with a turnover of HUF 588 billion and a 
steady upward trend since 2013.

The data on the type of packaging used in Hungary 
are presented in Figure 3 in value and Figure 4 in 
volume and allow a ten-year period to be seen.

Value and volume data per material type, with the 
exception of wood packaging, have been increasing 
since 2014. Nearly the same movement of the two 
characteristics (value volume) also means that the 
environmental product fee that was included in the 
price of packaging products since 2012 did not 
cause significant distortion. In other terms, this also 
means that large packaging users who have a sig-

Figure 3: Hungary’s consumption of different packaging 
materials between 2006 and 2016, in value

Figure 4: Hungary’s consumption of different packaging 
materials between 2006 and 2016, in volume

Figure 2: Total packaging materials consumption in 
Hungary between 2006 and 2016, 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 card-
board. Interestingly, the turnover of the labels doub-
led compared to the previous year.

The domestic sales of plastic packaging means 
has increased for fifth years (Figure 7 and 8), import 
starts to drop behind to export.

Distribution of plastic packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 bags, sacks: 39%,
•	 bottles, ballons: 27%,
•	 closures: 24%,
•	 boxes, crates: 10%.

In the case of bags, sacks, bottles and balloons, we 
measured a 2-2% increase in sales compared to 
the previous year, the proportion of closures dec-
reased by 1% and the proportion of boxes by 3%.

Regarding the value and volumes of metal 
packagings, it is conspicuous that the dynamics 
of the recovery started in 2014 have slowed down 
(Charts 9, 10). According to data measured in value, 
the fourth year of imports is higher than domestic 
sales, however, the data measured in the volume 
are just opposite, which refers to imports of higher-
grade packaging.

Figure 6: Turnover of paper packaging materials 
between 2006 and 2016, in volume

Figure 8: Turnover of plastic packaging materials 
between 2006 and 2016, in volume

Figure 5: Turnover of paper packaging materials 
between 2006 and 2016, in value

Figure 7: Turnover of plastic packaging materials 
between 2006 and 2016, in value

Figure 9: Turnover of metal packaging materials 
between 2006 and 2016, in value
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Distribution of metal packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 steel cans: 62%,
•	 steel barrels, drums: 20%,
•	 aluminium packaging means  

(including aerosol bottles): 14%,
•	 crown corks: 4%.

In 2016 there was no change in the types of metal 
packagings, the turnover of steel boxes increased 
by 1% and the aluminum packaging materials dec-
reased by 1%.

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). Statistics do not show exactly the volume of 
glass packaging products. According to the product 
fee declaration data domestic consumption is 100 
thousand tons.

In case of glass packaging materials – 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 third year 
(Figure 13, 14), we can not find a professional expla-
nation for this.

Distribution of wood packaging mean types in 
domestic production, according to statistics:
•	 pallets: 74%,
•	 crates: 14%,
•	 barrels: 11%.

The proportion of wood packaging products can 
only be slightly compared to last year, as KSH does 
not publish data on cable drums, like glass 
production.

Figure 10: Turnover of metal packaging materials  
between 2006 and 2016, in volume

Figure 12: Turnover of glass packaging materials 
between 2006 and 2016, in volume

Figure 11: Turnover of glass packaging materials 
between 2006 and 2016, in value

Figure 13: Turnover of wood packaging materials 
between 2006 and 2016, in value
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Demand for the products of our field is also confir-
med by the fact that in almost every field, very 
serious investments have taken place over the past 
year and years. Including but not limited to: in 
Békéscsaba Mondi launched a major investment, 
the new factory of the Marzek Group M-FlexiLog 
was rebuilt in the city, Edelmann Hungary Packag-
ing Zrt. opened a new factory in Zalaegerszeg, and 
the STI Petőfi Nyomda developed in the order of 
magnitude of billions of HUF. Hamburger Power 
Plant Ltd. has also started operations in Dunaújvá-
ros. In Szikszó the Hell group has built an aluminum 
beverage can production plant. 

Miklós Nagy

Statistical data show, overall, the expansion of the 
packaging industry. 

Figure 14: Turnover of wood packaging materials 
between 2006 and 2016, in volume
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Mikro, kis- és középvállalkozások helyzete 
a magyar csomagolóiparban  2016-ban

A magyar csomagolóipar 2016. évi teljesítményét az 
előző cikkből megismerhettük. A statisztikai adatok 
a szakterület növekedésről tanúskodnak.
A vizsgált csomagolóipari mikro, kis- és középvállal-
kozások – 2015-höz viszonyítva – közel azonos tel-
jesítményt értek el, árbevételük 0,6 Mrd Ft-tal csök-
kent, de néhány meglepő eredmény is született. 
Az elemzett vállalati kör nettó árbevétele úgy esett 
kevesebb, mint 1%-ot vissza, hogy közben az elmúlt 
évi 70-es vállalatlista 66-ra csökkent, megszűnések, 
összeolvadások miatt. 
A legjelentősebb változások a mikro vállalkozások 
életében következtek be. 2015 és 2016 között szá-
muk nagyobb mértékben csökkent, mint ameny-
nyivel a kisvállalkozások száma emelkedett, tehát a 
vállalkozások nemcsak fejlődtek, hanem a megszű-
nések (átalakulások) is döntően ezt a kört érintették. 
Az árbevételi adatok még rosszabb képet festenek, 
a 21%-kal kevesebb mikro vállalkozás 46%-kal keve-
sebb árbevételt ért el, 70%-kal kevesebb emberrel, 
ugyanakkor a megmaradók majdnem megdupláz-
ták az egy főre jutó árbevételüket.

A kisvállalkozói kör talán hitelesebb képet mutat. 
Számuk gyarapodott, csakúgy, mint a korábbi évek-
ben, elsősorban a fejlődőképes mikro vállalkozások 
növelik a számukat. Az elért 11%-os árbevétel növe-
kedés kiemelkedő. Az alkalmazotti létszám is szé-
pen bővült, bár a mikróknál kieső munkaerőt nem 
tudta teljességgel felszívni.
Az amúgy is kis létszámú középvállalkozások körében 
(4 db) egy visszalépés van, ugyanakkor árbevételük – 
kevesebb alkalmazottal – így is 5%-kal meghaladta a 
megelőző évi 5 vállalat által elért eredményt. 
Az 1. táblázat a fentiekben leírtakat számszerűen is 
szemlélteti.
A vizsgált 66 társaság 2016. évi adatai a kisvállalko-
zások kiemelkedő jelentőségét remekül szemléltetik 
és egybecsengenek a kkv szektor nemzetgazda-
sági jelentőségével is. A vizsgált kisvállalkozások az 
összes munkavállaló 77%-át foglalkoztatják, árbevé-
telük pedig az összesített forgalom 59%-át teszik ki. 
Az egy foglalkoztatottra jutó árbevételük ugyanakkor 
elmarad a másik két vizsgált csoport teljesítménye 
mögött.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2010. évi megjelenése óta minden esztendőben rövid elemzésben áttekinti a 
hazai csomagolóipar közel azonos összetételű és számú mikro, kis- és középvállalkozásai publikus cégadatainak 
néhány fontosabb elemét.
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Két további megállapítás, amely a táblázatból nem 
olvasható ki. A vizsgált körben a veszteséges tár-
saságok száma a 2014. évi 14-ről 2015-ben 7-re, 
2016-ban pedig 4-re csökkent. Még létező, de visz-
szaszorulónak látszó folyamat a dolgozók minimál-
béren való foglalkoztatása.

A CSAOSZ tagvállalatok rövid helyzetképe

A CSAOSZ tagvállalatok köréből a 10 Mrd Ft éves 
árbevételt meghaladó, továbbá a nem termelőtevé-
kenységet (gyártás, forgalmazás) folytató társaságo-
kat figyelmen kívül hagyva jellemzően megmaradó 
mikro, kis- és középvállalkozások száma 40, mért 
együttes árbevételük 80,7 Mrd Ft volt, 6%-kal meg-
haladva a megelőző évi teljesítményt. Az e körben 
vizsgált vállalatok 70%-a növelni tudta előző évi ár-
bevételét, 40%-uk kétszámjegyű mértékben.

A kkv-k kilátásai

A K&H Bank 500 hazai kkv megkérdezésén alapuló 
felmérése szerint a vállalkozások legnagyobb része, 
41%-a a húszas éveit tapossa. Közel ugyanilyen 
arányban (39%) vannak azok, amelyek több mint 
tíz éve működnek. Minden hetedik vállalkozás már 
elérte a 6 éves kort, míg ennél fiatalabb cégekkel 
csak elvétve találkozhatunk (5%). A hazai kkv szek-
tor tehát nagyrészt stabil, viszonylag komoly múlttal 
rendelkező cégekből áll.
A felnőtt korba jutó vállalatok esetében ugyanakkor 
az alapítók kiöregedésével komolyan kell számolni. 
A rendszerváltás idején már megbízható szaktudás- 

sal, alapos munkatapasztalattal és némi pénzzel 
rendelkező, a 30-as éveik közepén járó és vállal-
kozásba kezdő menedzserek mára elérték a nyug-
díjkorhatárt. Egyes kutatások szerint a nem körül-
tekintően lebonyolított utódlás a sikeresen működő 
vállalkozások 2/3-a esetében végzetesnek bizonyult.

A K&H Bank által készített kkv bizalmi index kuta-
tás adatai szerint a vizsgálatba bevont társaságok 
átlagosan 8,5%-os árbevétel és 5,1%-os profitnö-
vekedésre számítanak a következő egy évben, ami 
azt jelenti, hogy megváltozott az eddigi trend és már 
többségben vannak a bővüléssel számoló gazda-
sági szervezetek. Jelenleg az ipari tevékenységet 
folytató vállalkozások számolnak a legnagyobb, 
12,2%-os bővüléssel, a kereskedelemmel foglako-
zók várakozása 9%-os növekedést mutat. 
A pozitív várakozások ellenére egyre több vállalko-
zás érzi saját szakterületén a munkaerőhiány jeleit 
és a pályakezdő fiatalok kivételével nem látják azt a 
társadalmi csoportot, amely segíthetne ezen a hely-
zeten. 
A különböző ágazatoknál nincs lényeges különbség 
a működési időt illetően. A szolgáltató és ipari szek-
torban szinte ugyanolyan arányban találkozhatunk 
20 évesnél idősebb vállalkozásokkal, mint a nagy 
hagyományokkal bíró mezőgazdaságban, miközben 
a kereskedelemben inkább a 10-20 éves átlagélet-
kor jellemző (45%). Ami a friss cégeket illeti, alig talá-
lunk maximum 5 éve működő vállalkozásokat: a ke-
reskedelemben a cégek 7%-a, a szolgáltató szektor 
6%-a, az ipar, építőipar 2%-a, míg a mezőgazdaság 
mindössze 1%-a van ebben a korban.

Nagy Miklós, Reményi Antal

A vállalkozások

mérete száma (db) netto árbevétele (Mrd Ft) foglalkoztatottak létszáma (fő)

2011 2015 2016
változás

2016/2015 
(%)

2011 2015 2016
változás

2016/2015 
(%)

2011 2015 2016
változás

2016/2015 
(%)

Mikro 45 33 26 -21 11,0 10 5,4 -46 485 388 115 -70

Kis- 23 32 36 12 27,4 36,5 39,5 11 792 1191 1396 19

Közép- 2 5 4 -20 8,9 21,2 22,2 5 125 301 290 -4

Összesen: 70 70 66 - 47,3 67,7 67,1 <1 1402 1880 1801 -4

1. táblázat: A vizsgált magyar kkv-k publikus mérlegadatai
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Interpack 2017 
– a csomagolóipar világtalálkozója, magyar részvétellel

Az Interpack mára oly mértékben túlnőtte magát, 
hogy a szervezők nem tudják kielégíteni a kiállítani 
szándékozók területigényeit, ezért a vásártársaság 
életre hívta az Interpack Alliance programot, amely-
nek célja az Interpack márkanév és a hozzá kap-
csolódó know-how egész világra való kiterjesztése, 
ami Észak-Amerikában, Afrikában és Európában – 
Düsseldorfon kívül – egy-egy, Ázsiában pedig négy 
helyen jelenti csomagolási kiállítás szervezését. 
De maradjunk egyelőre Düsseldorfban.
A csomagolószerek és -gépek mellett édesipari 
berendezések, továbbá gépalkatrészek („Compo-
nents”) bemutatójára is sor került a vásárváros 19 
csarnokában, továbbá az udvaron ideiglenes jelleg-
gel felállított pavilonokban, sátrakban, valamint kon-
ténerben és kamionban, összesen nettó 260.000 
négyzetméter területen. A 2865 kiállítót 170.500 
vásárlátogató tekintette meg a világ 168 országát 
képviselve. Akár ENSZ találkozó is lehetett volna, 
hiszen a világszervezet 193 tagot számlál. Az ENSZ-t 
nem véletlenül említettem.
A kiállítás idején került sor az ENSZ Élelmezésügyi 
és Mezőgazdasági Szervezete  (FAO) és a Messe 

Düsseldorf Vásártársaság közös projektje kereté-
ben a Save Food konferenciára és bemutatóra is, 
amelyhez ezúttal már a Csomagolási Világszövet-
ség (WPO) is társult.
 
Magyarok az Interpackon
Magyarországot, a magyar csomagolóipart 15 kiál-
lító képviselte és több mint 1000 magyar szakember 
látogatta meg a vásárt.
Önálló kiállítóként vett részt az Interpackon a Buda-
gép Kft., a Hacona Kft., a Poliol PET Packaging Kft., 
a Pro Form Kft., továbbá a Bervina Kft. („Compo-
nents”) és a Ziegler János Kft. (édesipari gépek 
kiállítása).
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség (CSAOSZ) 2014 után idén ismét tudott 
közösségi magyar standot szervezni, ahol a hazai 
csomagolóipar több szegmensét is képviselték a 
megjelent társaságok, így a Box Print–FSD Packag-
ing Kft., a Codex Értékpapírnyomda Zrt., a Flexo 
Innovációs Klaszter, a Krajcár Csomagolóanyagipari 
Kft., a Mátrametál Kft., a Pikopack Zrt. és a Sipos-
pack Kft.

Az Interpack fogadócsarnoka ebédidőben 
Fotó: Nagy Miklós

2017. május 4. és 10. között tartották meg a háromévenként megrendezésre kerülő Interpack kiállítást. Észak-
Rajna-Vesztfália fővárosa, a kb. 600 ezres lélekszámú Düsseldorf ilyenkor megtelik, szállodai szobát csak 
csillagászati árakért lehet kapni, esténként pedig az óvárosban egy gombostűt sem lehet leejteni.
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A 15-ös lista két további tagja a közösségi megjele-
nést finanszírozó és megvalósító Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt., valamint a HIPA – Nemzeti 
Befektetési Ügynökség volt.

A CSAOSZ közreműködése  
a közösségi standon
A CSAOSZ a kiállítást megelőzően felkészülési tré-
ninget szervezett a résztvevőknek, ami az Interpack 
honlapnak, mint kulcsfontosságú adatbázis lehető-
ségnek és hatékony alkalmazásának bemutatására, 
továbbá szállítmányozással foglalkozó gyakorlatias 
előadásra terjedt ki.

A kiállítók is komolyan készültek a hétnapos megje-
lenésre, meghatározták a fő üzeneteket és ehhez 
igazán kreatív megvalósítást is választottak, például 
a perforált műanyag fóliák szabályozható légáte-
resztő tulajdonságát ilyen anyagból varrott ruhába 
öltöztetett kolléganő szemléltette, aki oly figyelemfel-
keltő volt, hogy szerte a kiállítás területén felbuk-
kanva több ezer szórólapot kapkodtak el a 
kezeiből. 

Még hogy nem a ruha teszi az embert…

A CSAOSZ a közösségi standra programokat is 
szervezett. Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy 
2014 után idén ismét megjelentek a magyar diplo-
mácia képviselői a standon és Szegner Balázs 
főkonzult, valamint Kardos Levente külgazdasági 
attasét is köszönthettük köreinkben. A főkonzuli láto-
gatás hosszabbtávú együttműködés lehetőségét is 
előre vetíti a CSAOSZ tagvállalatai számára. A bécsi 
Magyar Nagykövetségen a CSAOSZ közreműködé-
sével 2017 februárjában szervezett vevőtalálkozó 
eredményessége alapján a főkonzulátus a Szövet-
ségre támaszkodva nyitott egy hasonló program 
megtartására Észak-Rajna-Vesztfália tartományban.
Hosszabb távú együttműködési céllal vendégül lát-
tuk a Német-Magyar Vállalkozók Klubja tagjait és a 
Csomagolási Világszövetség 2018-tól hivatalba lépő 
új elnökét, Pierre Pienaar urat is.
A Csomagolási Világszövetség (WPO) szervezésé-
ben és a tagszervezetek – köztük a CSAOSZ – 
együttműködésében az Innovation Park pavilonban 
– pontosabban sátorban – helyet kapott a Packag-
ing that Saves Food bemutató. Itt a nemzeti csoma-
golási versenyeken – így a magyar HUNGARO-
PACK-on – Save Food díjjal elismert csomagolások 
bemutatására került sor. Magyarországról a Greiner 
Packaging Kft. Sága Snacki&Go műanyag poharas 
csomagolása, továbbá a dr-PLAST Engineering Zrt. 
Megnövelt eltarthatóságot lehetővé tevő frissen tartó 
fóliája került bemutatásra. 
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Az Innovation Park sátor adott otthont annak az 
előadássorozatnak is, amely célja az élelmiszer 
veszteség mérséklésében a csomagolásnak jutó 
fontos szerep bemutatása volt.

Sokat mondó volt a svéd Karlstadt Egyetem munka-
társának prezentációja. Előadásában a csomagolás 
evolúcióját három szakaszra bontotta. A csomago-
lás feladata kezdetben az árunak a szállításra alkal-
massá tételére korlátozódott, később a hasznosítha-
tóság (recycling) és anyagszükséglet csökkentése 
(forrástakarékosság) került előtérbe, ma pedig, 180 
fokos fordulatot téve az a fő üzenet, hogy az élelmi-
szerveszteséget a csomagolás csökkenti. Ez a 
szemléletváltás azon a felismerésen alapul, hogy a 
teljes élelmiszerlánc – termőföldtől a fogyasztóig ter-
jedő úton – környezetterhelése jelentősen maga-
sabb, mint a felhasznált csomagolásé, beleértve a 
csomagolási hulladék hasznosítását is. 
Egy műanyag zacskós csomagolású szeletelt 
kenyér esetében a környezeti hatás 96-98%-át a 
pékáru termelési és elosztási folyamata okozza és 
csak 2-3%-ért felelős a csomagolószer-gyártás, 
további 1%-ért pedig a csomagolási hulladék 
hasznosítása. 
Hasonlóan érdekes példát mutatott be egy norvég 
kutató, aki méréseken alapuló grafikonok segítségé-
vel szemléltette a csomagolt és csomagolatlan 
brokkoli szobahőmérsékleten és hűtőtárolás mellett 
bekövetkező tömegveszteségét. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a csomagolt brokkoli még szobahő-
mérsékleten is kevesebb tömegveszteséget szen-
ved el, mint a hűtőtérben tartott csomagolatlan 
változata. 
Ez azért fontos, mert e növény termesztésének kör-
nyezeti hatása ötszöröse a hozzá való csomagolás 
előállításának.

Ezek az előadások egy paradigmaváltást jelentenek, 
amikor a csomagolást nem hulladékképző tulajdon-
sága miatt támadják, hanem épp ellenkezőleg, nél-
külözhetetlenségét hangsúlyozzák, azt, hogy a hiá-
bavalóan megtermelt áruk okozta nagyobb 
környezetterhelés elkerülését szolgálja.

Rövid összegzés
A közösségi standon bemutatkozó magyar társasá-
gok kínálata, termékeik műszaki tartalma világszín-
vonalú, ezt nyugodtan kijelenthetjük. 
Több multinacionális vállalatnál nem mintáktól ros-
kadozó bemutatókat, hanem könyöklő pultokat, 
székekkel körülvett asztalokat láthattunk, mert a kiál-
lítást a kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre, nem 
pedig a termékpaletta bemutatására kívánták első-
sorban felhasználni.
Nem csalnak azok az előrejelzések, amelyek a haj-
lékonyfalú csomagolószerek további dinamikus tér-
nyerését prognosztizálják. Az Interpackon óriási (túl)
kínálat mutatkozott a csomagolóipar e területéről. A 
konkurenciaelemzésből kiderül, hogy a gyártási 
volumenek, a minimális rendelhető mennyiségek is 
mások, mint amihez a magyar gyártók szoktak. 
Magasabbak. Néha két nagyságrenddel.
A csomagológépek esetében is a hatékonyság, a 
termelékenység növelése az egyértelmű irány. A 
legújabb fejlesztésű gépek már hálózatba köthetők, 
az üzemeltető rendszerrel kommunikációképesek, 
ami a be-, illetve az átállítást, a gyártás nyomon 
követését, a hibamegállapítást könnyebbé, gyor-
sabbá teszi és a munkaerőigényt is csökkenti. A 
berendezések sebessége, kapacitása – talán nem 
is eltúlzottan – egy kisebb ország egy-egy iparágá-
nak szükségletét egy műszakban képes kielégíteni.
Biztos ugyanakkor az, hogy nemcsak nagy sorozat-
ban készülő termékek vannak a világon, és nem 
minden áru alkalmas egy helyen gyártva a globális 
értékesítésre.
 
Az irány látszik.

Nagy Miklós

A cikk a Magyar Grafika szaklapban 

 megjelent írás átdolgozott változata
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A negyedik ipari forradalom hatása  
a vállalati működésre

Képzeljünk el egy terméket, amely szenzorral van 
felszerelve. Ez a szenzor esetünkben a terméket 
körülvevő környezet 16 féle attribútumát képes érzé-
kelni, például: hőmérséklet, páratartalom, légnyo-
más, fényerősség, GPS, giroszkóp, a megmunkálás 
fázisa, a dolgozó, aki dolgozik rajta, a gép, amely 
megmunkálja, az alkatrész, amit hozzáadnak, a 
vevő, aki átveszi, a idő, ami eltelik a különféle műve-
letek között stb. (Mindehhez persze az szükséges, 
hogy mindezen gépek, emberek is fel legyenek sze-
relve olyan jeladóval, amelynek jelét olvasva a ter-
mék szenzorja rögzíteni tudja az eseményt.) A szen-
zor a hálózathoz kapcsolódva mindezen adatokat 
egy adatbázisba tölti fel, ahonnan azok real-time 
elérhetők és elemezhetők. Ezt a terméket nevezzük 
okos terméknek. 
Ha csak azt tekintjük át, hogy a vállalaton belül 
milyen lehetőségeket teremt ez az optimalizálásra, 

fejlesztésre és átláthatóság teremtésre nézve, 
nagyon sokféle hasznosítási területtel találkozhatunk 
(Porter és Heppelmann, 2014). A termelési folyamat 
átláthatósága lényegesen javul: láthatjuk, mely folya-
matlépés ténylegesen mennyi ideig tart, hol van 
tényleges szűk keresztmetszet, hol van tartalék idő, 
amelyek fejlesztésével akár ciklusidő csökkentést is 
elérhetünk. A termékkel kapcsolatban álló gépek is 
szükségképpen okos gépek, amelyek képesek a 
legkisebb, normálistól való eltérés jelzésére, tehát a 
gépkezelő beavatkozhat, mielőtt a hiba felmerülne. 
A gépek, szerszámok elhasználódásának figyelésé-
vel a karbantartás tervezhető, a tervezetten kívüli 
leállások elkerülhetők, így a kihasználtság és a ter-
melékenység is lényegesen javulni tud. Az okos gép 
karbantartójának azt is jelezheti, milyen alkatrésszel 
készüljön, ami lerövidítheti a javítás idejét. Az okos 
termék segít nyomon követni az alapanyagok fogyá-

Fotó: Messe Düseldorf/ctillmann

Digitalizáció, automatizáció, hálózatosodás. E három fogalommal jellemezhetnénk leginkább a napjainkban 
zajló negyedik ipari forradalmat. Ezek a jelenségek azonban nem újak. Azt, hogy az elektronika mindent áthat, 
mindent általa vezérelhetünk, már jó pár éve tapasztaljuk mindennapi életünkben. Az automatizáció, a robotok 
alkalmazása a vállalati termelési folyamatokban sem a XXI. század vívmánya, hiszen már a 70-es években, 
a harmadik ipari forradalom idején kezdtünk számolni velük. Az viszont, hogy mindezek egyre több vállalat 
számára elérhető áron, az internet vagy más, vállalati belső hálózatok révén összeköttetésben állnak egymással, 
érzékelik egymás jelenlétét, akár autonóm módon befolyásolni tudják környezetüket, nagyon is új. Új továbbá az 
is, hogy egyes tanácsadó cégek felmérései szerint mindez nem csak vállalaton belül valósulhat meg, hanem 
együttműködő vállalatokon átívelően, a teljes ellátási lánc mentén (PwC, 2016).
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sát, amely jelzés lehet a raktár, majd a beszerzés 
számára, hogy a termelés ellátásában utánpótlás 
szükséges, vagy továbbgondolva, beszerzési utasí-
tást kell feladni. Mindez teljesen automatizálható is. 
Mivel a termelési folyamatban a termék állapota 
folyamatosan ismert, a kimenő logisztika felkészül-
het fogadására, előkészítheti a tárolási helyet, vagy 
éppen megrendelheti a kiszállítást. Az elkészült 
késztermék fizikai paraméterei, logisztikai igényei 
ismertek, tehát a tárolás a számára ideális környe-
zetben valósulhat meg. A termék készültségi foka, a 
kiszállítás várható idejének kalkulálása a vevő szá-
mára is értékes információ. A termelési terv alapjául 
szolgálhat más, kapcsolódó erőforrások tervezésé-
nek is, így a logisztikai folyamatok és kapacitások, 
és az emberi erőforrás szükséglet is előre kalkulál-
hatóvá válik.
A reálfolyamatokban keletkező rengeteg adat (big 
data) más vállalati területeken is hasznosulni tud, fel-
téve, ha eljut oda. Ennek feltétele, hogy a vállalatirá-
nyítási rendszer és a termelésirányítás, továbbá az 
adatok tárolásának helye megfelelő interfészekkel 
összekapcsolódjon, megvalósulhasson az adatok 
áttöltése, vagy hozzáférése.
A digitalizáció, automatizáció és hálózatosodás ren-
geteg beruházással jár. A PwC (2016) szerint a vál-
lalatok az elkövetkező években az éves árbevételük 
5%-át fogják elkölteni eszközök, technológiák, 
gépek megvásárlására, (ki)fejlesztésére, miközben a 
hatékonyságjavulással évi 3,6%-os költségcsökke-
nésre számíthatnak. Ahhoz, hogy a beruházások 
magvalósíthatók legyenek, nagyon gondos pénz-
ügyi tervezésre, beruházás tervezésre van szükség. 
A termelési adatok láttatják, mely folyamatokban van 
szükség fejlesztésre, új gép vásárlásra, akár a haté-
konyság növelése szempontjából, akár azért, mert a 
karbantartás már nem segít. Azt is tekintetbe kell 
venni, hogy egyes eszközök avulási ideje a techno-
lógiai fejlődés miatt igen gyors, tehát meg kell oldani 
az amortizáció elszámolását, és gondosan kell 
készletet tervezni, nehogy hamar selejtté váljon. A 
pénzügyi és beruházás tervezésnél érdemes össze- 

kapcsolódni az értékesítés és a humán erőforrás 
tervezésével is, hiszen tudnunk kell, hogy a megvá-
sárolt új berendezések révén bekövetkező többlet-
kapacitás több termék előállítását eredményezi, amit 
el is kell tudni adni és több élőmunkát is igényelhet. 
Összességében a tervezési folyamatok összehan-
golása nem új koncepció, de a real-time adatok 
elérésével és a hálózati összeköttetés megteremté-
sével egyszerűbbé válik.
A mindezt lehetővé tevő technológia fejlesztésnek 
számos hardver és még több szoftveres eleme van. 
Van azonban még egy fejlesztési terület, amely kriti-
kus: ez pedig a biztonság. Amellett tehát, hogy a 
cégek hatalmas összegeket fordítanak a gépek, 
berendezések megvásárlására, az összeköttetést 
megteremtő interfészek, az adatelemzést elvégző 
szoftverek és az elemzések eredményeit megjelení-
teni képes platformok kialakítására, még további 
jelentős pénzt kell a keletkező adatok védelmére köl-
teniük. A nagy beruházási összeg mellet jelenleg ez 
is jelentős gátja az Ipar 4.0 széleskörű megvalósu- 
lásának.
A vállalatoknak arra is fel kell készülniük, hogy az 
emberi erőforrás szerepe megváltozik. A magas 
fokú automatizáció munkaköröket szűntet meg, 
lesznek olyan dolgozók, akiket át kell képezni, 
továbbá a munkaerő összetétele is meg kell változ-
zon, hiszen egyre több olyan szakemberre lesz 
szükség, aki szoftverfejlesztésre, karbantartásra, 
vagy éppen adatelemzési rendszerek kidolgozására 
lesz képes. 
Az okos termékek és okos gépek okos gyárak kiala-
kulásához vezetnek (KPMG, 2016). Az egymással 
összekapcsolódó okos gyárak, és a beszállítók és 
vevők bekapcsolása a hálózatba létrehozza a digitá-
lis ökoszisztémát, amely a tervezést és optimalizá-
lást vállalati határokon átívelően teszi lehetővé (PwC, 
2016). A fejlesztések célja ezúttal is ugyanaz, mint 
bármely másik ipari forradalom idején, egyszerűbbé 
tenni az életet, növelni a hatékonyságot.

Dr. Nagy Judit, PhD

egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem

Forrásjegyzék:
KPMG (2016): The factory of the future. KPMG AG, Németország
Porter, M. E., Heppelmann, J. E. (2014): How smart, connected products are transforming competition.  
Harvard Business Review, 92(11), p. 64-88.
PwC (2016): Industry 4.0 - Building the digital enterprise. PricewaterhouseCoopers LLP
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Biológiai úton lebomló műanyag csomagolóanyagok  
és a termékdíj törvény 

Ez a bevezető mondat már önmagában alapos 
értelmezést igényel, a megértéséhez azonban 
az is szükséges, hogy a rendelkezés részleteit és 
a biológiai lebomlás feltételeit megismerjük, ami a 
törvény jogszerű alkalmazásához elengedhetetlenül 
szükséges.

Az új rendelkezés helye a törvényben
A Ktdt. I. fejezet 3. címe foglalkozik a termékdíj-köte-
lezettség általános szabályaival. 
E cím 3.§-ának (9) pontja sorolja fel azokat az esete-
ket (a-e bekezdés), amikor a termékdíjköteles termék 
termékdíját nem kell megfizetni.
A (9) pont e) bekezdése foglalkozik a vizsgálatunk 
tárgyával: „a teljes egészében megújuló forrásból 
származó alapanyagból, – az MSZ EN 13432:2002 
szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás köve-
telményeinek megfelelően – biológiai úton lebomló 
műanyagból készült termékdíjköteles terméket bel-
földön forgalomba hozza, saját célra felhasználja, 
vagy készletre veszi.”

Az új rendelkezés részelemeinek 
magyarázata
Mit jelent az, hogy nem kell megfizetni a 
termékdíjat?
A Ktdt. II. fejezete (10-13. §) írja le a termékdíj-kötele-
zettség teljesítésének követelményrendszerét. 
A termékdíj-kötelezettség hat pontban összefoglalt 
résztevékenységek összessége, ezek:
•	 a bejelentési és nyilvántartásba vételi 

kötelezettség,
•	 a nyilvántartás-vezetési kötelezettség,
•	 a bevallási kötelezettség,
•	 a befizetési kötelezettség,
•	 termékdíj-előleg megállapítási, bevallási,  

fizetési kötelezettség és
•	 a számlán történő termékdíj-feltüntetési 

kötelezettség.

A felsorolásból kitűnik, hogy a „nem kell megfizetni 
a termékdíjat” megfogalmazás a termékdíj-kötele-
zettségnek csak két összetevője alól (befizetés, ter-
mékdíj-előleg befizetés) ad felmentést. Más szóval, 

A Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) 2017. január 1-jén hatályba lépett 
módosítása új rendelkezésként mentesíti a termékdíj megfizetése alól a teljes egészében megújuló alapanyagból 
készült és biológiai úton – az MSZ 13432:2002 szabvány szerint, vagy azzal egyenértékű módon – lebomló 
műanyag termék forgalomba hozóit, saját célú felhasználóit, készletre vevőit.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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az érintett gazdálkodók kötelezettek maradnak és a 
díjfizetést leszámítva minden további – adminisztratív 
– feladatnak eleget kell tegyenek.
Az adminisztratív kötelezettségek megtartásával 
a jogalkotónak bizonnyal az a célja, hogy nyomon 
követhesse e termékkör kibocsátási adatait.

Mit takar a „teljes egészében megújuló forrásból 
származó alapanyagból biológiai úton lebomló 
műanyagból készült termék” meghatározás?
A megújuló forrásból származó alapanyag definíciója 
nem található meg a törvény Értelmező rendelkezé-
sek (I. Fejezet 2. cím) alatt felsorolt fogalmak között.
A természetben előforduló megújuló alapanyagok 
alatt a növényeket értjük. Ezek a növényi alapanya-
gok lehetnek fa (cellulóz), kukorica, burgonya (kemé-
nyítő), cukornád, olaj tartalmú növények (napraforgó, 
szója) stb.
A biológiailag lebontható, más néven biodegradál-
ható műanyagok mikroorganizmusok és enzimek 
hatására, megfelelő körülmények között lebomlanak 
és széndioxid, víz (metán), ásványi sók, valamint 
komposzt képződik.
Fontos még felhívni a figyelmet a biológiailag lebomló 
szavakat követő műanyag szóra. Ezt azt jelenti, hogy 
a biológiailag lebomló, de nem műanyag termék-
díjköteles termékek nem tartoznak a rendelkezés 
hatálya alá (pl. fa, papír, más természetes anyag).

Mi az MSZ 13432:2002 szabvány címe és tartalma?
A – pontosan – MSZ EN 134312:2002 szabvány 
címe: Csomagolás. Komposztálással és biológiai 
lebomlással hasznosítható csomagolás követelmé-
nyei. Vizsgálati program és a csomagolás végleges 
elfogadásának értékelési feltételei.
A jogalkotó a szabvány törvényi szintű megnevezé-
sével egyértelműsítette, mit ért a biológiai úton való 
lebomlás alatt.  
Ez a szabvány a csomagolást képező csomagoló-
anyagok szerves hasznosíthatóságának érté-
kelésével és dokumentálásával foglalkozik. Az 
értékelés az alábbi lépésekből tevődik össze:
•	 a csomagolás jellemzése, amelynek során 

mindegyik csomagolóanyagot (csomagolás-ösz-
szetevőt) be kell azonosítani és jellemezni még a 
próbát megelőzően; 

•	 a biológiai lebonthatóság meghatározása 
mindegyik csomagolóanyagra vagy a csomago-
lóanyag mindegyik jelentős (több mint egy száza-
lék) szerves alkotóelemére;

•	 a szétmállás meghatározása, amely során 
az adott csomagolás, csomagolóanyag vagy 
csomagolás-összetevő az aerob vagy anaerob 
biológiai bomlástól függő vizsgálati időtartamnak 
alávetve a biológiai hulladékkezelési eljárás során 
negatív hatás nélkül szétmállik és mérete adott;

•	 a komposztminőség meghatározása, annak 
érdekében, hogy a csomagolás vagy a cso-
magolás-összetevő a szerves hasznosítás 
során ne gyakoroljon negatív hatást a komposzt 
minőségére;

•	 a felismerhetőség értékelése annak érdeké-
ben, hogy a csomagolás vagy csomagolás-ösz-
szetevő, amelyet a biohulladék áramba be kíván-
nak vonni, a folyamatban felismerhető legyen.

 
A szabvány mellékletei részletesen leírják:
•	 A: az értékelés feltételeit,
•	 B: a csomagolás szerves hasznosíthatósága 

értékelésének folyamatábráját,
•	 C: a megfelelőség-értékelési ellenőrző lista aján-

lott formátumát,
•	 D: a komposzt minősége a csomagolás kom-

posztálásának értékelésének előfeltételeit,
•	 E: az ökotoxikus hatások meghatározását 

nagyobb növényekre.

A szabványt egyébként az Európai Bizottság felké-
résére az Európai Szabványügyi Bizottság dolgozta 
ki. 
A 94/62/EK számú, a csomagolásról és a cso-
magolási hulladékról szóló irányelv lényegi köve-
telményeket határoz meg, egyebek mellett a 
csomagolások, illetve abból képződő hulladékok 
hasznosíthatóságára. 
A szabvány tartalmát az Európai Bizottság elfogadta 
és az irányelvvel összehangolt (harmonizált) szab-
ványként 2005-ben az EU hivatalos lapjában közzé 
is tette.
E szabványt a csomagolás környezetvédelmi köve-
telményeknek való megfelelősége igazolásának 
részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM 
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rendelet – mint a fentebb említett EU irányelv magyar 
jogrendbe való átültetésének egyik rendelkezése – 
már megnevezte.
A szabvány a Magyar Szabványügyi Testülettől 7640 
Ft+áfa áron szerezhető be papír alapú (5% áfa), vagy 
számítógépen használható (pdf) formában (27% áfa). 

Mit jelent az MSZ 13432:2002 szerint, vagy azzal 
egyenértékű módon?
Miután a törvény a szabványt megnevezte, az 
annak alapján elvégzett vizsgálat végeredményét el 
kell fogadni. A szabványra való hivatkozás ellenére 
a vizsgálatot és az értékelést nem kötelező asze-
rint végezni. Abban az esetben azonban, ha nem 
a szabvány szerint végezték a csomagolóanyag 
biológiai úton való lebomlásának vizsgálatát, úgy 
a vizsgálatot végzőnek kell igazolnia, hogy mód-
szere azonos, vagy jobb, mint a szabványban leírt 
eljárásrend.

Műanyagok csoportosítása alapanyaguk és 
lebomlási képességük szerint
A műanyagok lebomlásával kapcsolatban a köztu-
datban sok téves információ él. Az alábbi táblázat 
segít az ismeretek rendszerezésében.

A1: A petrolkémiai műanyagoknak, más kifejezéssel 
a tömegműanyagoknak (pl. polietilén) laboratóriumi 
körülmények között végzett vizsgálatai alapján a 
szakértők évekre, évszázadokra becsülik lebomlá-
sukat. Az időintervallum hosszúsága miatt a közvé-
lemény nem tekinti lebomlónak a műanyagokat. 
B1: Ismeretesek olyan petrolkémiai alapú műanya-

gok, amelyek adalékanyag hozzáadása révén 
– jellemzően kémiai, vagy mechanikai úton, illetve 
fény hatására – lebomlanak. A lebomlási folyamat 
szétdarabolódást, szétporladást eredményez. Az így 
degradálódott anyagot azonban a mikoorganizmu-
sok nem képesek tovább lebontani, így komposzt 
sem képződhet belőlük, ami a biológiai lebomlás 
egyik fő ismérve.
A2: Megújuló (növényi eredetű) nyersanyagokból 
készülhetnek hagyományos műanyagok (pl. poli-
etilén), amelyeknek tulajdonságai és alkalmazási 
lehetőségei megegyeznek a fosszilis nyersanya-
gokból készülő műanyagokéval. Ezeket nevezzük 
bioműanyagoknak. Biológiailag nem lebonthatók, 
tehát hulladékgazdálkodási szempontból tulaj-
donságaik megegyeznek a petrolkémiai alapú 
műanyagokkal.
B2: A biológiailag lebontható (biodegradálható) 
műanyagoknak azok tekinthetők (pl. politejsav), 
amelyek alapanyaga megújuló forrásból származik 
és mikroorganizmusok, valamint enzimek hatására, 
megfelelő körülmények között lebomlanak. 
A biológiai lebomlásnak két változata különböztet-
hető meg.
Az aerob folyamat keretében mikroorganizmusok 
segítségével, oxigén jelenlétében következik be a 
lebomlás, amelynek során széndioxid, víz, ásványi 
só és biomassza (komposzt) keletkezik.
Az anaerob folyamat oxigéntől elzárt térben (ipari 
körülmények között), magas hőmérsékleten (60 °C) 
megy végbe és széndioxid, metán, ásványi só, vala-
mint biomassza (komposzt) keletkezik.
Mindkét esetben a lebomlási folyamat több hetet 
vesz igénybe. A csomagolóanyag alkotóelemeit 
és a keletkező komposzt minőségét laboratóriumi 
körülmények között vizsgálni szükséges.

Eljárásrendi javaslatok
A termékdíj meg nem fizetése
A Ktdt ezen új rendelkezésében érintett kötelezet-
teknek javasoljuk, hogy csak abban az esetben 
éljenek a termékdíj meg nem fizetésének lehető-
ségével, amennyiben rendelkeznek a termékdíjkö-
teles termék biológiai lebomlását igazoló vizsgálati 
dokumentummal, vagy csomagolás-összetevőre 
vonatkozó (gyártói) megfelelőségi igazolással.

A műanyag
nem lebomló lebomló

A B

petrolkémiai 
alapú 1 alapesetben

adalékanyag hozzáadása 
révén kémiai, fény vagy 
mechanikai hatásra szét-
porladás következik be

megújuló 
forrásból 
származó

2

a petrolkémiai 
alapú 
műanyagokkal 
azonos típusú 
polimer esetén

megfelelő körülmények 
között biológiai 
lebomlás következik 
be, széndioxid, víz 
(metán), ásványi só és 
komposzt képződik

1. táblázat: A műanyagok rendszerezése alapanyag és 
lebomlás képessége szerint
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A CsK kódok képzése
A Magyar Közlöny 2016. évi 205. számában, decem-
ber 16-án jelent meg a 446/2016 Kormányrendelet, 
amely a Ktdt. végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 
29.) Korm. rendelet módosítását tartalmazza.
A CsK kód meghatározásánál tehát a január 1-jétől 
hatályos kormányrendelet alapján kell eljárni. 
Figyelemmel kell lenni arra, hogy:
- az 1. karakterek választéka bővült:

- a 2-3. karakter a „18”,
- a 4-5. karakter lehet [1. melléklet, A cím, 2. CsK 
kódok adattartalma c) táblázat alapján]: 
a termékdíj nem kerül megfizetésre a Ktdt. 3. § (9) 
bekezdés e) pontja alapján
   - „1L”: belföldi előállítású csomagolószer esetén
   - „3L”: külföldi előállítású csomagolószer esetén
   - „5L”: külföldről behozott csomagolás 
     részét képező csomagolószer esetén. 
- a 6-7. karakter lehetősége ugyancsak bővült:

(Megválaszolatlan) kérdések
Európában a biodegradálható műanyagok újrahasz-
nosítására vonatkozó jogalkotás még előkészítési 
szakaszban sincs.
A tömegműanyagok újrahasznosításával foglalkozó 
társaságok a megújuló forrásból származó és bioló-
giai úton lebomló műanyagok szelektív hulladékban 
való megjelenése miatt egyre bizonytalanabbak, a 
hulladékokat ugyanis nem tudják megkülönböztetni 
származásuk szerint (petrolkémiai vagy természetes 
alapú). Amennyiben biodegradálható másodnyers-
anyag kerül a tömegműanyagokkal együtt feldolgo-
zásra, úgy az előállított új termékek komoly károkat, 
veszélyt jelentenek alkalmazási területükön.

Nagy Miklós

1. karakter Megnevezés

A
Csomagolóanyag vagy csomagolóanyagként 
is felhasználható termék

E
Csomagolóeszköz vagy csomagolóeszközként 
is felhasználható termék

H
Újrahasználatra vagy újbóli felhasználásra 
előkészítést követően létrejött csomagolószer

K
Kereskedelmi csomagolószer
(2018-tól várhatóan megszűnik)

M Műanyag bevásárló reklámtáska

S
Csomagolási segédanyag vagy csomagolási 
segédanyagként is felhasználható termék

Z Elkülönített hulladékgyűjtő műanyag zsák

6-7.
karakter Megnevezés

Külföldről behozott csomagolás részét képező  
csomagolószer esetén

97
külföldről behozott áru részét képező, visszaszállítás-
ra kerülő újrahasználható csomagolószer

98
külföldről behozott áru részét képező csomagoló-
szer, a visszaszállításra kerülő újrahasználható 
csomagolószer kivételével

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó,  
a műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá az elkülönített  

hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák kivételével

01 egyszer használható

6-7.
karakter Megnevezés

Csomagolószer esetén, az eladótéri műanyag zsák, zacskó,  
a műanyag bevásárló reklámtáska, továbbá az elkülönített  

hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák kivételével

02
többször használható, az országos környezetvédelmi 
hatóság újrahasználható csomagolószer nyilván- 
tartásába felvett csomagolószer

03
többször használható, az országos környezetvédelmi 
hatóság újrahasználható csomagolószer nyilván- 
tartásába fel nem vett csomagolószer

04
újrahasználatra előkészítést követően létrejött 
csomagolószer

05
újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött 
csomagolószer

Eladótéri műanyag zsák, zacskó, továbbá a 
műanyag bevásárló reklámtáska esetén

14 15 mikronnál kisebb falvastagságú

50
15 mikron vagy annál nagyobb, de 50 mikront  
el nem érő falvastagságú

51 50 mikron vagy azt meghaladó falvastagságú

Elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén

58 100 liternél kisebb űrtartalmú

59 100 liter vagy azt meghaladó űrtartalmú
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A magyar aeroszol rendelet módosítása

Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások 
forgalmazásának követelményeiről szóló 34/2014. 
(X. 30.) NGM rendelet 2018. február 12-től hatá-
lyos rendelkezései a címkézésre és a fémpalackok 
megengedett nyomásának felső határértékére tar-
talmaznak változtatást.

A jelölésre vonatkozó 5. § a)-e) és g)-h) pontjai vál-
tozatlanul maradtak, az f) pontja azonban kiegészült 
az irányelv 2.2. Címkézés fejezete a) pontja szerint:
 
…” f) ha az aeroszol termék a 4. mellékletben szerep-
lő kritériumok alapján nem minősül tűzveszélyesnek, 
a »Figyelem« szót, valamint az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosí-
tásáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. 
december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) I. 
melléklete 2.3.1. táblázatában az aeroszolok 3. kate-
góriája tekintetében előírt egyéb címkeelemeket; ”

A változtatás tehát a CLP rendelet által meghatáro-
zott címkeelemek feltüntetésére vonatkozik.

A fémpalackok megengedett belső nyomásának 
megváltoztatott értékeit a rendelet 2. mellékelte tar-
talmazza (a változtatott részt vörössel kiemeltük). A 
táblázat két oszlopba (c1 és c2) való bontással tesz 
különbséget a tűzveszélyes és a nem tűzveszélyes 
töltetek között. A belső nyomásnak 15 bar-ra való 
növelését csak a sűrített és a nyomás alatt oldott 
gázok esetében teszi lehetővé.

A nem tűzveszélyes hajtógázokkal működő aeroszo-
lokra vonatkozó megengedett nyomás növelésének 
engedélyezése – a jogalkotók szándéka szerint – 
nagyobb mozgásteret ad a gyártók számára, és így 
lehetővé teszi az ilyen aeroszolok szélesebb körű 
használatát és serkenti a tűzveszélyes hajtógázokról 
a nem tűzveszélyesekre való minél nagyobb arányú 
áttérést, javítva az aeroszolok környezeti teljesítmé-
nyét, egyúttal garantálva a 75/324/EGK irányelvben 
előírt jelenlegi biztonsági szinteket.

Az Európa Tanács aeroszol irányelvének 2016. november 21-i módosítása nyomán a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2017. július 12-én módosította az aeroszol rendeletet.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Az aeroszol csomagolás elemeinek előírásai

Megjegyzés :
*	 Az itt nem szereplő gáz részarányokhoz tartozó nyomás határértékeket extrapolációval, illetve interpolációval kell meghatározni

Nagy Miklós

10.

A folyékony fázis 
aránya a névleges 

töltőtérfogathoz 
50 °C-on

≤ 0,90 ≤ 0,90< 0,90

9.

7.

8.

Töltéskori  
50°C-on,  
6,7 bar-nál  

kisebb belső 
nyomásnál 

legalább 10 bar

Töltéskori  
50°C-on,  

6,7 bar vagy  
nagyobb belső 
nyomásnál a 

belső nyomás  
1,5 szerese

≥10 bar
A belső nyomás 1,5-szerese,  

de legalább 12 bar

A belső nyomás 1,5-szerese,  
de legalább 12 bar

A belső nyomás 1,5-szerese,  
de legalább 12 bar

A belső nyomás 1,5-szerese,  
de legalább 12 bar

Nem engedélyezett

Nyomás 
alatt 

oldott 
gáz

Csepp- 
folyó- 
sított 
gáz

Sűrített 
gáz

Defor- 
mációs 

vizs- 
gálati 

nyomás 
20° 

C-on
(±5°C) 
(bar)

Belső
nyomás

(bar)

5.

3.

2.

6.

4.

nem 
rendel-
kezik

≤13,2  
bar 

50°C 

≤15 
bar 

50°C 

amely levegővel 
érintkezve 20°C 

hőmérsékleten és 
1,013 bar légköri 
nyomás mellett 
tűzveszélyes 
tartománnyal

≤2,8 ≤1,5

≤2,5 ≤1,25

Sűrített 
gáz

≤9 bar 50°C-on Nem engedélyezett

≤8 bar 50°C-on ≤8 bar 50°C-on

Nyomás 
alatt 

oldott 
gáz

Csepp- 
folyó- 
sított 
gáz  
vagy 
gáz- 

keverék

20% 20%≤3,2 ≤1,5≤3,5 ≤1,5≤2,8
Gáz 

tömeg 
szerinti  
rész- 

aránya 
a töltet-

ben  
20°C 
-on *

Gáz 
tömeg 
szerinti  
rész- 

aránya 
a töltet-

ben  
20°C 
-on *

50% 50%

80% 80%

rendel-
kezik

≤12 
bar 

50°C

≤2,1

≤1,8

≤2,5 ≤1,5

≤2,2 ≤1,0

a.

1.
Névleges térfogat 

(ml)

Jellemző Fém palack Egyéb üveg és műanyag palack
Szilánkvédett üveg és nem szilánkokra törő vagy 

repedő műanyag palack

d.

Névleges térfogat 
(ml)

i.

Névleges térfogat
(ml)

c1.

50-1000

f.

50-80

k.

50-70

b. e. j.c2. h.

< >
160-220

g.

< > 
80-160

l.

< >
70-150
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Ásványolaj-szénhidrogének  
élelmiszerbiztonsági kockázata a csomagolásban

Előzmények
A történet kezdete 2010. évre nyúlik vissza, amikor 
Dr. Koni Grob, a KLZH (Kantonales Laboratorium 
Zürich) vezető analitikusa kartoncsomagolású szá-
raz élelmiszereket – száraz rizst – vizsgált meg ásvá-
nyolaj-szénhidrogén tartalomra. Vizsgálatának ered-
ményeit az 1. ábra szemlélteti:

Az 1. ábra azt mutatja be, hogy a recycling karton-
ban talált ásványi olaj eredetű szennyeződés 
(MOSH, MOAH) 8 hónapos tárolás során hogyan 
vándorolt át a becsomagolt élelmiszerbe. 
Ez a felismerés a recycling papír- és kartoncsoma-
golásokat azonnal a támadások kereszttüzébe 
helyezte és a jogszabályalkotók, élelmiszerlánc ellen- 
őrző hatóságok, laboratóriumok, élelmiszer- és  
csomagolóanyag-gyártók körében a felismert poten- 
ciális veszély elhárítása érdekében nagy aktivitást 
váltott ki. 
A mintegy 7 éve tartó szakmai aktivitás a téma szá-
mos vetületének tisztázásához tudott hozzájárulni, 
de főként a kielégítő toxikológiai vizsgálatok hiányá-
ban, továbbá a felmerülő méréstechnikai problémák 
miatt mindezidáig egy harmonizált európai élelmi-
szerbiztonsági szabályozás létrejöttét nem tette 
lehetővé. Ugyanakkor rámutatott számos olyan 
megoldásra, amelyek segítségével az ásványi olajok 
származékainak élelmiszerekbe jutását jelentősen 
csökkenteni lehet.

Fotó: Shutterstock

A 2010-es évek elejétől fogva egyre nagyobb teret nyer az ásványolaj-szénhidrogének élelmiszer biztonsági 
kockázatáról szóló vita. 
A dolgozat a csomagolóanyagok kettős szerepét mutatja be: a csomagolóanyag, mint az ásványolaj-
szénhidrogénekkel való szennyeződés forrása, másrészt, mint a csomagolt élelmiszer ásványolaj-
szénhidrogénekkel szembeni védelmének hatékony eszköze.

1. ábra: Recycling karton csomagolású száraz rizs 
ásványolaj-szénhidrogén szennyeződése1
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Az ásványolaj-szénhidrogének jellemzése
Az ásványi olajok, illetve jelen témakör szempontjá-
ból releváns származékai (MOH) kémiai értelemben 
szénhidrogének, amelyek szerkezeti felépítésük 
szerint két nagy csoportra oszthatók: 
•	 telített szénhidrogének (MOSH) és
•	 aromás szénhidrogének (MOAH). 
Mindkét csoport további alcsoportokra bontható1  a 
2. ábra és a 3. ábra szerint, amelyeken „R” egyenes 
láncú vagy elágazásos szénhidrogéneket jelöl 
 maximum C20szénatomszámmal:

Az ásványi olajszármazékok izomerjeinek száma a 
szénatomszám növekedésével exponenciálisan 
emelkedik és ezért egyedi meghatározásuk prakti-
kus módszerekkel nem is lehetséges. Az összefüg-
gést a 4. ábra mutatja1.
Fontos megemlíteni az olefin polimerek (PE, PP) 
szintetikus eredetű oligomerjeit, amelyek kémiai 
szerkezetük szerint lineáris, ciklusos és oxidált telített 
szénhidrogének (POSH) és telítetlen szénhidrogé-
nek (POUH) lehetnek; azaz azonosak a megfelelő-
ásványolaj-szénhidrogénekkel. Ezek a rövid széna-
tomszámú oligomerek ugyanis az olefin fóliákból az 
élelmiszerbe vándorolhatnak és megkülönbözteté-
sük az ásványolaj-szénhidrogénektől analitikai mód-
szerekkel csak körülményesen oldható meg.

Végezetül utalni szükséges a szintetikus olajokban 
előforduló poli-alfa olefinekre (PAO), amelyek élelmi-
szerminőségű kenőolajokban és hotmelt ragasztók-
ban fordulhatnak elő és az ásványolaj-szénhidrogé-
nektől nehezen különböztethetők meg.

Az élelmiszerek MOSH/MOAH expozíciója
Az élelmiszerek ásványolaj-szénhidrogéneknek való 
kitettsége sok forrásból – és így nem csak az érint-
kező csomagolóanyagokból – ered (5. ábra).

Ezek szerint a szennyező ásványolaj-szénhidrogé-
nek forrásai a következők lehetnek:
•	 Környezeti háttérből eredő szennyeződés:
•	 Dízel-, benzinmotorok, erőművek, erdőtüzek 

égéstermékei, aszfaltutak kipárolgása,
•	 Élelmiszer alapanyag-gyártás adalékai és 

szennyeződési forrásai:
•	 Peszticidek, mezőgazdasági gépek 

kenőanyagai, hidraulika olajai,
•	 Mezőgazdasági termény kezelés anyagai: 

habzásgátlók, csomósodás gátlók, 
porzásgátlók, rizs fényesítő spray,

•	 Szállítási csomagolásból eredő szennyeződés:
•	 Impregnált juta vagy szizál zsákok,

2. ábra: Telített szénhidrogének (MOSH)

3. ábra: Aromás szénhidrogének (MOAH)

4. ábra: Ásványolaj-szénhidrogének izomerjeinek száma 
a szénatomszám függvényében

5. ábra: Élelmiszerek MOSH/MOAH kitettsége
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•	 Élelmiszertermelés adalékai és szennyeződési 
forrásai:
•	 Kenőanyagok és hidraulika olajok,
•	 Élelmiszer segéd- és adalékanyagok,

•	 Gyűjtőcsomagolásokból eredő szennyeződés:
•	 Nyomtatott kartonok,
•	 Újrahasznosított papírok, kartonok, 

hullámpapírlemezek,
•	 Primer csomagolóanyagokból eredő 

szennyeződés:
•	 Újrahasznosított papírok, kartonok, 

hullámpapírlemezek, illetve ezekből készült 
csomagolóanyagok,

•	 Külsőleg szennyezett műanyagfóliák.

A felsorolásból azt a következtetést lehet levonni, 
hogy az élelmiszerek ásványolaj eredetű expozíció-
jának csökkentésében a teljes élelmiszer értékalkotó 
lánc szereplőinek dolga van. Másrészt a jogszabály 
alkotóknak is a teljes lánc harmonizált szabályozá-
sára kell törekedniük.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)  
2013. évben tudományos állásfoglalást adott ki az 
élelmiszerek ásványolaj-szénhidrogéneknek való 
kitettségéről és az ezzel összefüggő – addig rendel-
kezésre álló – toxikológiai kockázatbecslésről1.
A toxikológiai kockázatbecslés a következőkben 
foglalható össze:
•	 a lineáris telített szénhidrogének (n-alkánok) 

abszorpciója az emberi szervezetben >C35 felett 
elhanyagolható,

•	 a <C16 lánchosszúságú szénhidrogének a szer-
vezetből respirációs úton eltávoznak,

•	 a C16…C35 lánchosszúságú telített szénhidrogé-
nek (MOSH) bioakkumulációra hajlamosak és 
mikrogranulómát okozhatnak a nyirokcsomók-
ban, valamint nagyobbodást okozhatnak a lép-
ben és a májban,

•	 a három vagy több, nem- vagy egyszerű-alkile-
zett, aromás gyűrűvel rendelkező ásványi olajok 
(MOAH) mutagén és karcinogén hatásúak lehet-
nek; egyes esetekben pedig ösztrogén aktivitást 
mutattak ki. Ennek következtében az általános 
konklúzió az, hogy az aromás ásványolaj-szár-
mazékokat (MOAH) az élelmiszerekben ki kell 
zárni,

•	 az egyes étkezési ásványi olajok („engedélyezett 
anyagok”), amelyek MOAH tartalma a nagymér-
tékű finomítás révén gyakorlatilag eltávolításra 
került, nem teszik szükségessé a korábban meg-
állapított megengedett napi beviteli határértékek 
(ADI) szigorítását (10/2011 EK rendelet),

•	 végül megállapítják, hogy az emberi szervezetben 
legnagyobb mennyiségben előforduló felhalmo-
zott szennyeződést éppen az ásványolaj-szén-
hidrogének képviselik. Ezt erősíti meg Barp L, 
Kornauth C, Wuerger T szerzők tanulmánya is2.

Az EFSA fentiekben hivatkozott állásfoglalása szerint 
a fogyasztók becsült MOSH expozíciója 0,03–0,3 
mg/kg testtömeg/nap (kisgyermekeknél és bizo-
nyos kenyérféléknél – a sütőformától való elválasz-
tást elősegítő spray használata miatt – ennél maga-
sabb). A MOAH expozícióa kenőolajokból származó 
ásványolaj-szennyeződések esetén a MOSH expo-
zíció kb. 20–30%-a, illetve az újrahasznosított papír/
karton csomagolóanyagokból származó szennye-
ződések esetében a MOSH-expozíció 15%-a.
A Food Packaging Forum  2017. júniusi tanulmánya 
összefoglaló áttekintést ad a telített ásványolaj-szén-
hidrogének (MOSH) száraz élelmiszerekbe irányuló 
gázfázisú migrációjáról, a nagymértékben finomított 
ásványolajok rizikóbecsléséről és az emberi és 
kísérleti állatok testszöveteiben kimutatott ásványo-
laj-származékok molekulatömeg eloszlásáról, ame-
lyet biomonitoring megfigyelések során nyertek  
(6. ábra).

6. ábra: Száraz élelmiszerbe gáz fázison keresztül 
migráló MOSH molekulatömeg-eloszlása (kék), 
rizikóbecslése (zöld) és emberi és kísérleti patkány 
testszövetekben való kimutatása (pink)
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Mindazonáltal a toxikológiai elemzés nem tekinthető 
befejezettnek és nem is alkalmas arra, hogy az 
ásványolaj-szénhidrogénekre általánosan alkalmaz-
ható megengedett napi beviteli határértékek (ADI) 
meghatározását lehetővé tegyék. Ezek miatt 
továbbra sincs harmonizált európai szabályozás 
érvényben.

Csomagolóanyagok, mint az ásványolaj- 
szénhidrogének hordozói
A továbbiakban az élelmiszer értékalkotó láncból 
kiemeljük a csomagolóanyagokat és részletesen 
megvilágítjuk szerepüket, mint az ásványolaj-szén-
hidrogének hordozóit. A csomagolóanyagok közül 
elsődlegesen a hulladékpapírból származó un. 
„szekunder rostot” tartalmazó papír és karton lehet-
nek – akár elsődleges, akár másodlagos csomago-
lóanyag szerepében – az ásványolaj-szénhidrogé-
nekkel való szennyeződés forrásai. Ebből a 
szempontból kritikus szekunder rostot tartalmazó 
hulladékoknak a nyomtatott újság- és magazinpapír, 
a nyomtatott kartondoboz, a hullámpapírlemez 
doboz és a vegyes papírhulladék számítanak.
A felsorolt hulladékpapír kategóriák elsődleges 
ásványolaj-származék forrása az újság és maga-
zinnyomó festékek, valamint a kartondobozok 
nyomdafestékének kötőanyaga. A kartondoboz hul-
ladékban az újság- és magazinnyomó festékek is 
megjelennek, amennyiben a karton középrétegé-
ben a merevség szabályozására újságpapír hulladé-
kot alkalmaznak. Másodsorban a papírhulladék 
áramba kerülő hotmelt ragasztók ásványolaj-szén-
hidrogén komponensei, illetve a vizes diszperziós 
ragasztók habzásgátlói lehetnek a szennyezés forrá-
sai. Megjegyzendő, hogy a nyomdai dobozgyártás-
ban az utóbbi időben jelentős elmozdulás ment 
végbe az ásványolaj bázisú festékek növényolaj 
bázisúra való lecserélésében, amelynek eredmé-
nyeképpen a kartondoboz hulladék ásványolaj-szár-
mazék tartalma a 2010. évi 450 mg/kg szintről – a 
papír-, karton- és dobozgyártók önként vállalt korlá-
tozásai révén – Németországban mára 100–200 
mg/kg-ra csökkent. Az ásványolaj szennyeződés 
kockázatától való félelem sajnos sok élelmiszergyár-
tót arra késztetett, hogy kizárólag primer rostot tar-
talmazó papír/karton alapú csomagolásra álljon át. 

Ennek természetesen a cellulózrostok újrahasznosí-
tása látja kárát. 
Az újság- és magazinkiadók részéről az ásványolaj 
szennyeződést okozó festékek lecserélésére vonat-
kozóan semmilyen aktivitás nem figyelhető meg, 
holott a festékgyártók a növényolaj alapú alternatív 
festékváltozatokat ezen alkalmazásokra is kifejlesz-
tették. Ennek folytán egyelőre ezzel forrással a jövő-
ben is számolni kell.

A szekunderrostot tartalmazó csomagoló-
anyagok anyagátadási mechanizmusa
Az ásványolaj-szénhidrogének molekulatömegük 
függvényében különböző illékonyságúak. Ez a körül-
mény nagy hatással van az anyagátadás módjára. 
Míg a <C25 lánchosszúságú ásványolaj-szénhidro-
gének nagy illékonyságuknál fogva gázfázisú anyag- 
átadás révén juthatnak – különösen a nagy fajlagos 
felületű és ezáltal nagy adszorpciós képességű – 
száraz élelmiszerekbe, addig a >C25 lánchosszú-
ságúak elsősorban diffúzió révén. Kombinált cso-
magolási rendszerekben a kétféle anyagátadási 
mechanizmus együttesen is érvényesülhet. 
Száraz élelmiszerek primer fogyasztói csomagolá-
sára gyakran alkalmaznak recycling kartonokat, 
amelyek potenciális ásványolaj-származék tartalmu-
kat egyrészt közvetlen érintkezés útján, másrészt a 
csomag belső légterén keresztül (gázfázisú anyag-
transzfer) adhatják át az élelmiszernek (7. ábra). 

7. ábra: Száraz élelmiszer primer kartoncsomagolása
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Számos száraz élelmiszert – elsősorban a nedves-
séggel szembeni védelem érdekében – olefin fólia 
(HDPE/Ionomer, CPP) primer csomagolóanyagba, 
majd másodlagos csomagolásként kartondobozba 
helyeznek. A szakma ezt a rendszert „bag in box”-
csomagolásnak nevezi (8. ábra). Fontos megérte-
nünk, hogy ebben a rendszerben az elsődleges 
csomagolófólia a kartondoboz potenciális ásványo-
laj-származék szennyeződésével szemben semmi-
féle védelmet nem biztosít, hiszen azokkal kémiailag 
gyakorlatilag azonos molekulákból épül fel, amelyek 
így a diffundáló anyaggal azonos polaritásúak és 
ezáltal a diffúziónak kifejezetten kedveznek. Más-
részt az olefin polimerek diffundáló oligomerjei is 
hozzáadódhatnak az élelmiszerek szénhidrogén 
expozíciójához.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a fentiekben 
vázolt „rokonság” folytán az olefin fóliák mind a külső 
forrásból eredő (pl. raktározási környezetből felvett), 
mind a szekunder rost bázisú szállítói csomagolá-
sokból (HPL doboz, cséve) származó ásványolaj 
szennyeződéseket könnyen megköthetik (9. ábra).

Természetesen a fóliák a gyártó berendezések 
kenőanyagai által is szennyeződhetnek. Így az olefin 
fóliák közvetlen érintkezés útján, illetve a csomag 
belső légterében gázfázison keresztül is átadhatják 
szennyező anyagaikat az élelmiszernek.
Ha például egy olyan komplex csomagolási rend-
szert vizsgálunk, amelyben száraz élelmiszert 
olefin-fóliát és recycling kartont tartalmazó „bag 
in box” fogyasztói és recycling hullámpapírlemez 
doboz szállítói csomagolásban hoznak forgalomba, 
a fentiekben vázolt anyagátadási folyamatok össze-
adódnak és végül is az ásványolaj-szénhidrogének 
élelmiszerbe jutását eredményezik (14. ábra). Fontos 
megjegyezni, hogy mind a gázfázisú, mind a diffú-
ziós anyagátadási folyamatok erősen hőérzékenyek, 
ami azt jelenti, hogy nagyobb hőmérséklet mind a 
kipárolgásnak, mind a diffúziónak kedvez.

A 11. ábra egy komplex rendszer anyagátadási 
mechanizmusát foglalja össze:

A nem száraz élelmiszerek esetében az anya-
gátadás diffúziós (migrációs) mechanizmussal 
írható le, ahol is a migráló anyag – bárhonnan is 

8. ábra: Száraz élelmiszer „bag in box” csomagolása

9. ábra: Primer csomagolófólia szállítói csomagolása  
és külső/belső expozíciója

10. ábra: „Bag in box” csomagolású száraz élelmiszer 
recycling karton/hullámpapírlemez gyűjtőcsomagolása 
és külső/belső expozíciója

11. ábra: Anyagátadás mechanizmusa egy komplex 
csomagolási rendszerben
(Az ábrán használt jelölések: MOHe: környezeti (extern) 
terhelés, MOHr: recycling/nyomtatási terhelés)
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került az érintkező csomagolóanyagba – először 
beoldódik az élelmiszerbe, majd a termodinamikai 
egyensúly beállta után a megoszlási hányadosnak 
megfelelő koncentrációt vesz fel az érintkező cso-
magolóanyagban, illetve élelmiszerben. Ugyanez a 
megoszlási hányados lesz az ellentétes irányú anya-
gátadási folyamatra is jellemző, amikor is az élelmi-
szer esetleges ásványolaj-származék adalékai mig-
rálnak a csomagolóanyagba.

Jogi szabályozás
Az ásványolaj-szénhidrogénekre az Európai Unió-
ban nincsen hatályban harmonizált specifikus sza-
bályozás, csupán az általános érvényességgel bíró 
és minden élelmiszerrel érintkező anyagra/tárgyra 
vonatkozó szabályok alkalmazhatók:
•	 (EK) 178/2002 rendelet: 14.§ - „nem biztonságos 

élelmiszer nem hozható forgalomba”,
•	 (EK) 1935/2004 rendelet az élelmiszerrel érintke-

zésbe kerülő anyagokról és tárgyakról: 3.§ - anya-
gátadás korlátozása; 17.§ - nyomonkövethetőség,

•	 (EK) 2023/2006 rendelet a helyes gyártási gya-
korlatról: 5.§ - minőségbiztosítási rendszer; 6§ - 
minőségellenőrzési rendszer; 7§ - dokumentáció,

•	 (EK) 10/2011 rendelet: 13.§ - NIAS (10ppb); 19.§ 
- kockázatértékelés nemzetközileg elismert tudo-
mányos elvek szerint; I. táblázat – néhány szén-
hidrogén típus szerepel az élelmiszerrel érintkező 
anyagokban megengedett kémiai alkotók listáján 
(FCM 93, 94, 95, 97).

Legújabb EU szabályozási fejlemények:
•	 Európai Parlament: Christel Schaldemose 

raportőr riportja az (EK) 1935/2004 rendelet vég-
rehajtási utasításainak kiterjesztéséről az összes 
FCM anyagcsoportra (18.7.2016),

•	 (EK) 2017/84: MOH monitorozása a teljes élelmi-
szer szállítói láncban 2017–2018 periódusban.

Ezen új fejlemények jelentős előrelépést jelentenek 
az Európai Közösség jogszabály alkotásában. Az 
(EK) 1935/2004 sz. keretrendelet végrehajtási utasí-
tásainak kiterjesztése megszünteti azt a joghézagot, 
amely azáltal jelentkezik, hogy számos – az élelmi-
szerrel érintkező – anyagcsoport kimaradt a spe-
cifikus szabályozási körből. Ilyenek többek között 

a papír, a ragasztók és a nyomdafestékek. Az (EK) 
2017/84 rendelet pedig felismeri, hogy az élelmi-
szerek ásványolaj-szénhidrogének általi expozíciója 
a teljes élelmiszer szállítói lánc együttes hozzájáru-
lásának eredményeképpen csökkenthető. A tagál-
lamoknak 2017–2018 években az EFSA által előírt 
rendszerben a teljes szállítói láncra kiterjedően köte-
lező monitorozást kell végezniük, amelynek ered-
ményét a közösségi referencialaboratórium részére 
kell eljuttatniuk feldolgozás és a vonatkozó jogsza-
bály előkészítése céljából. A referencialaboratórium 
(JRC) mérési módszerekre vonatkozó irányelvekkel 
segíti a tagállamokat a feladat végrehajtásában.
A német élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok már 
kezdetektől fogva aktívan reagáltak a svájci kantoná-
lis laboratórium 2010. évi bejelentésére és intenzív 
ellenőrzésbe kezdtek, amelynek során az ásvány- 
olaj-szénhidrogének kiterjedt jelenlétét tapasztalták 
a recycling papírba/kartonba csomagolt élelmi-
szerekben. Az EFSA és a Bizottság reagálását az 
illetékes kormányzati szervek túlságosan lassúnak 
tartották és nemzeti „ásványolaj rendelet” terveze-
tet bocsátottak általános vitára, amelynek eredmé-
nyeképpen született meg a 3. tervezet (2014.07.24.), 
illetve a 4. tervezet (2017.03.07) . Ugyanakkor a 3. 
rendelettervezet a Bizottság kérésére nem lépett 
hatályba, mert jelentős zavarokat okozhatott volna 
az Unió belső és külső áruforgalmában. Ehelyett 
uniós szintű harmonizált szabályozás mellett köte-
lezte el magát, amelynek első lépését éppen az 
(EK) 2017/84 rendelet jelenti. Mindenesetre mind 
a mai napig a német rendelettervezetek képvise-
lik az egyetlen nem hivatalos specifikus jogforrást, 
amely az élelmiszerrel érintkező recycling papírok/
kartonok megengedett ásványolaj-szénhidrogén 
tartalmára előírásokat fogalmaz meg és informálisan 
uniós referenciaként szolgál az élelmiszerbiztonsági 
megfelelés igazolására (1. táblázat). 
A recycling papír bázisú csomagolóanyagok ásvá-
nyolaj-szénhidrogén tartalmára vonatkozó határ-
értékek a 3. tervezet szerint a forgalomba hozatal 
feltételeként voltak értelmezendők. A rendelet maga-
sabb koncentráció esetén is megengedte a forga-
lomba hozatalt, amennyiben a felhasználó igazolni 
tudta, hogy az alkalmazott csomagolási rendszer 
védelme révén az ásványolaj-szénhidrogének az  
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élelmiszerben az 1. táblázat szerinti határértékeket 
nem haladták meg. A rendelet alkotói az ipari sze-
replők által reálisan elérhető („ALARA”) és az analitika 
akkori szintjén támogatott határértékeket határoztak 
meg. Ez azt is jelenti, hogy pl. a MOAH tartalomra 
a kizárás elvét érvényesítették. A megadott határér-
ték csupán az analitika által megengedett megha-
tározási határértéket jelenti. A 4. tervezet eltörölte a 
MOSH-ra vonatkozó határértéket, de szigorította a 
forgalomba hozatal feltételét, amely szerint az élelmi-
szerrel érintkező szekunder rostot tartalmazó papí-
rok/kartonok kibocsátójának vállára helyezi a fele-
lősséget azáltal, hogy ezen csomagolóanyagokat 
hatásos funkcionális záróréteggel lássák el, amely 
kötelezettség alól a kibocsátó csak azzal mentesül-
het, ha erről az igényről a fogadó élelmiszergyártó 
írásos formában lemond és maga biztosítja, hogy 
káros átmenet az élelmiszerbe kizárható legyen.
A német aktivitás részeként a Bundesinstitut für Risi-
kobewertung (BfR) papírokra vonatkozó XXXVI. sz. 
élelmiszerbiztonsági ajánlásának függelékében a 
visszanyert rostok „gázfázisú transzferre képes hid-
rofób” vegyület tartalmának minimalizálását írta elő a 
gyártók számára. 
A lebegtetett ásványolaj tervezet és a BfR-ajánlás 
eredményeként a papír- és kartongyártók önként 
vállalt korlátozásaik révén jelentős eredményeket 
értek el az Európai Közösségben termékeik ásvá-
nyolaj-szénhidrogén szintjének csökkentésében. 
Számos megoldás született a kartonok funkcioná-
lis záróképességének növelése irányában is: vizes 
diszperziós bevonatok, abszorpciós, ún. „scaven-
ger” bevonatok (aktív szén), továbbá OPET, OPA 
kasírozó fóliák, PA és EVOH extrúziós bevonatok. E 
megoldások természetesen nem adnak választ az 

illesztések és élek nyitottságának problémájára.
Az élelmiszerrel érintkező anyagok és használati esz-
közök svájci 817.023.21 rendelete a recycling papí-
rokkal összefüggő MOH problematikát azáltal kerüli 
meg, hogy ezen anyagok élelmiszerrel való közvetlen 
érintkezését egyszerűen megtiltja. Számos kereske-
delmi lánc is szívesen hivatkozik erre a rendeletre és 
támasztja ugyanezt az igényt a csomagolószer-gyár-
tókkal szemben, ami miatt csökken a cellulózrostok 
újrahasznosításának esélye, amit természetesen cél-
szerű lenne az elért magas szinten tartani.
Fontos megemlíteni, hogy a nyomdafesték-gyártó 
szakma az európai festékgyártók szakmai szövet-
ségének koordináló tevékenysége mellett (EUPIA) 
is jól reagált a MOSH/MOAH problematikára és 
az ásványolaj-tartalmú ofszet festékek kötőanya-
gát növényolaj alapúra állította át. Mindezt az ala-
csony migrációs szintű („low migration ink”) festék-
rendszerek kifejlesztésével párhuzamosan tette, 
amit a kartonfeldolgozó szakma jól hasznosított és 
ezáltal a nyomdai dobozok ásványolaj-szénhidro-
gén tartalmát jelentősen csökkenteni tudták. Ezzel 
elődlegesen az érintkező élelmiszert védik meg, 
másodsorban a szekunder rost-áram terhelésének 
csökkentéséhez járulnak hozzá.
Szót kell ejtenünk a poliolefin polimerek oligomerjeiről 
(POSH), amelyek az 10/2011 EK műanyag rendelet 
szerint nem szándékosan hozzáadott anyagoknak 
(NIAS) minősülnek. 
Ezek élelmiszerben megengedett határértékeire 
vonatkozóan csupán a 10ppb, mint általános kimu-
tatási határérték került meghatározásra, amelynek 
valójában nincsen toxikológiai relevanciája. Plas-
tics Europe célirányos toxikológiai tanulmánya ad 
ideiglenesen támpontot a biztonsági kockázatérté-

1. táblázat: MOSH/MOAH határértékek a német MOH rendelet 3. tervezete (2014) szerint

Csomagolóanyag/
Élelmiszer

Ásványolaj- 
szénhidrogén fajtája Élelmiszer típusa Határérték

Recycling  
papír/karton

Száraz élelmiszer Egyéb élelmiszer

MOSH C16-C25 C16-C35 <24 mg/kg

MOAH C16-C25 C16-C35 <6 mg/kg

Élelmiszer

Minden élelmiszer

MOSH C16-C35 <2,0 mg/kg

MOAH C16-C35 <0,5 mg/kg
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keléséhez. A tanulmány megállapítja, hogy az oli-
gomerek migrációja és ezen keresztül a fogyasztók 
napi expozíciója nem vet fel semmiféle toxikológiai 
aggályt, mert a levezetett megengedett napi bevi-
tel (TDI) jóval meghaladja az 1 mg/testtömeg/nap 
összkioldódási határértéket. Ez pontosan megfelel 
az általános összkioldódási határértéknek (60mg/
kg). Így ennek betartása esetén a megfelelőség az 
oligomerekre is megállapítható. Mindenesetre meg 
kell jegyezni, hogy a Zürichi Hivatalos Élelmiszerel-
lenőrző Hatóság  e tanulmány fenti következtetését 
megkérdőjelezte, rámutatva arra, hogy a polimer-
gyártók adatszolgáltatása az elemzéshez felhasznált 
vizsgálati anyagokra vonatkozóan hiányos volt. Így 
a POSH oldaláról nézve sem tekinthető lezártnak a 
kockázatértékelés.
A jogszabályi fejezetet úgy foglalhatjuk össze, hogy 
a jelenleg érvényben lévő előírások nem adnak köz-
vetlen támpontot konkrét kioldódási határértékekre, 
de egyértelműen jelzik, hogy az ásványolaj-szár-
mazékoknak a csomagolószerekből az élelmiszerbe 
jutását minimalizálni szükséges, akár közvetlen, akár 
közvetett eszközökkel, miközben arra kellene töre-
kedni, hogy a cellulóz újrahasznosítása továbbra is a 
Közösségi előírás szintjén maradhasson.

Ásványolaj-szénhidrogének meghatározása
A meghatározás első lépése mindenkor a vizsgált 
élelmiszerrel érintkező anyag (papír, karton, ragasztó, 
festék) migrációjának vizsgálata a végső felhasz-
nálás körülményeinek figyelembevételével. Teljes 
kioldás alkalmazása nem célszerű, mert az a reá-
lis migrációt lényegesen meghaladó kioldódáshoz 
vezethet. Legelőnyösebben a TENAX márkanevű 
szilárd utánzóanyag (poli (2,6-difenil-p-fenilén oxid) 
használata ajánlható. Az ásványolaj-szénhidrogének 
rendkívül nagy száma miatt a meghatározás reálisan 
nem irányulhat az egyedi izomerek elkülönítésére. A 
toxikológiai jellemzés érdekében azonban minimum 
igényként az határozható meg, hogy a migrációs 
oldatban kinyert telített és aromás szénhidrogének 
elválaszthatók legyenek. Az ásványolaj-szénhidro-
gének problematikájának felismerése idején még 
egyáltalán nem állt megfelelő validált meghatározási 
módszer a laboratóriumok rendelkezésére. A BfR és 
a KLZH-laboratórium közösen dolgozták ki az első 

módszert, amellyel a MOSH és MOAH frakciókat a 
migrációs oldatok szilárd fázisú mikroextrakciójával 
(SPME) 6 lépcsőben manuálisan választották szét 
(12. ábra), majd a frakciókat gázkromatográfiával 
(GC-FID) fél-kvantitatív módszerrel határozták meg.

A lángionizációs gázkromatográfiás (GC-FID) kro-
matogramok tipikus lefutását a MOSH és MOAH 
frakciókra vonatkozóan a 13. ábra mutatja be. Lát-
ható, hogy a csúcsok nem választhatók szét egy-
mástól (“Unresolved Complex Mixture”), csak töm-
bösítve („hump”), célszerűen a metabolizmus szerint 
releváns szénatomszámú tartományokra (C10-C16, 
C16-C25, C25-C35) integrálhatók.

12. ábra: SPME/GC-FID – BFR/KLZH módszer MOSH 
és MOAH frakciók elválasztására8

13. ábra: MOSH/MOAH frakciók GC-FID kromatogramja9



Magyar Csomagolási Évkönyv44

A módszer teljesítményjellemzői az alábbiak szerint 
alakulnak: 
•	 kimutatási határérték (LOD): 0,15 mg/kg,
•	 meghatározási határérték (LOQ): 0,5 mg/kg.

A módszer hátránya, hogy a számos különböző for-
rásból származó ásványolaj-szénhidrogének erede-
tük szerint egymástól nem különböztethetők meg és 
a téves pozitív meghatározás lehetősége is fennáll 
az alábbi esetekben:
•	 olefin csomagolóanyagok természetes  

oligomerjei (POSH),
•	 hotmelt ragasztók „tackifier” komponensei 

(C16-C24 telített és aromás szénhidrogének),
•	 fehér olajok alfa olefin komponensei (PAO).

A módszer kétségtelen előnye ugyanakkor az, hogy 
tiszta standard vegyületek hiányában is a félkvanti-
tatív meghatározást lehetővé teszi.
A GC-FID módszer felsorolt hátrányainak fennmara-
dása mellett 2014. év óta áttörést jelent az „On-line 
LC-GC-FID”mérési módszer elterjedése, amely 
a MOSH, illetve MOAH frakciók szétválasztását 
és fél kvantitatív meghatározását egy lépcsőben 
valósítja meg. Erre épül a régóta várt első szab-
ványosított módszer [CEN/TC275 EN 16995:2017 
(WI=00275247)], amely az érintett gazdasági sze-
replők számára megnyitja a lehetőséget a rendsze-
res monitorozásra, ahogy ezt a 2017/84 EK rendelet 
előirányozza.
Érdekességként be kell számolni arról, hogy a mérési 
módszerek fejlődése nem állt meg. A 2-dimenziós 
gázkromatográfia és a tömegspektrográf összekap-
csolásával (GCxGC-TOF-MS, 18. ábra) lehetőség 
nyílik a MOSH és MOAH frakciók alcsoportokra 
bontására:
•	 MOSH: n-alkánok, izoalkánok és cikloalkánok,
•	 MOAH: aromás gyűrűk száma, alkilezés és 

hidrogénezés foka szerint.

Az alcsoportok meghatározása elősegíti a toxikoló-
giai vizsgálatok célirányosságát és lehetőséget kínál 
egy adott forrásból származó minta „fingerprint” fel-
vételére és referenciakönyvtárba történő tárolására.

Primer csomagolóanyagok a fenntartható-
ság és körkörös gazdaság szolgálatában
A helyesen megválasztott primer csomagolóanya- 
goknak kitüntetett szerepe van az élelmiszerek  
ásványolaj-szénhidrogénszenyeződéssel szembeni  
védelmében. A primer csomagolóanyag a körülvevő 
légtérből, illetve érintkező rétegekből eredő anyagát-
menetet úgy szabályozhatja, hogy az eltarthatósági 
idő lejártáig a célul kitűzött határértékek betartása 
lehetővé váljon. 
Ahhoz azonban, hogy egy-egy csomagolási fela-
dat megoldásához a megfelelő csomagolóanyagot 
megtalálhassuk, megbízható mérési módszerre van 
szükség a csomagolóanyagok teljesítőképességé-
nek megítélése érdekében. 

A 2010-es évek elején a Fraunhofer-Institut für Ver- 
fahrenstechnik und Verpackung IVV (Stuttgart) 
modellanyagok permeációs koefficiensét vizsgálta 

14. ábra: GCxGC-TOF-MS kromatogram koncepciós 
vázlata10

15. ábra: MOH modellanyagok permeációja különböző 
műanyagfóliákon keresztül
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különböző felépítésű primer műanyagfóliákon (15. 
ábra). A permeációs koefficiens (P) és az érintkező 
felület (A) ismeretében a kioldódási határértékhez 
(SML) tartozó eltarthatósági idő (tSML) az ábrán lát-
ható képlet segítségével számolható.
A mérések megerősítették a korábbi megfigyelé-
seket, miszerint az olefinfóliák (PE, PP) akár néhány 
óra leforgása alatt is áteresztik a szénhidrogéneket 
és így primer csomagolóanyagként valóhasználatuk 
– szénhidrogén expozíció fennállása esetén – nem 
megengedhető. Ezen a legtöbb esetben az sem 
segít, ha a fóliák konvencionális fémgőzölt réteggel 
vannak ellátva. A polietilén tereftalát, a poliamid fóliák 
és a vinilalkohol kopolimereket tartalmazó fóliák akár 
többéves eltarthatóságot is biztosíthatnak. Az akril- 
és/vagy PVdC-bevonatú fóliák közepes eltartható-
sági idő esetén jelenthetnek megfelelő megoldást. 
Mindezeket az eredményeket óvatossággal kell 
kezelni és érvényességüket a konkrét felhasználási 
körülmények figyelembevételével ellenőrizni szük-
séges, hiszen a valóságos expozíció a vizsgálathoz 
használt modellanyagoktól jelentősen eltérő „koktélt” 
tartalmazhat.
A recycling papír alapú primer csomagolóanyagok 
szénhidrogénáteresztő képességének széleskö-
rűen bevezethető meghatározására alkalmas mód-
szert dolgozott ki a Joint Industry Group (JIG) on 
Packaging for Food Contact szervezet a Schwei-
zerisches Verpackungsinstitut (SVI) koordinálása 
mellett, amelyet a „Guideline 2015.01 Internal bags” 
irányelvben publikáltak. Az anyagátadást szimuláló 
mérési elrendezést a 16. ábra mutatja be. E szerint 
egy donor kartont meghatározott – ismert koncent-
rációjú – modellanyagokkal szpájkolnak, ráhelyezik 
a vizsgálandó fóliát („minta”), amelyet egy szilikonpa-
pír receptorral fednek le. Az egész rendszert alufó-
liával burkolják be és meghatározott hőmérsékleten 
tartják. A receptorról meghatározott időközönként 
metil-tercier-butil-éterrel (MTBE) a vizsgált fólián 
áthatolt modellanyagokat leoldják és koncentráció-
jukat GC-FID technikával határozzák meg. Az aján-
lás szerint a záróképesség akkor hatékony, ha az 
anyagtranszfer a primer csomagolóanyagon keresz-
tül a papír/karton kiindulási MOH koncentrációjának 
1%-át nem haladja meg. Ez a szabály száraz élelmi-
szerek esetére alkalmazható.

Ezzel a módszerrel elvégzett vizsgálatok hasonló 
eredményeket hoztak, mint a permeációs módszer. 
A 17. ábra néhány példát mutat be a különböző 
fóliatípusok záróképességéről, illetve a használatuk 
esetén megengedhető eltarthatósági időről az SVI 
1%-os szabályának alkalmazásával (25 °C hőmér-
sékletre vonatkoztatva).

Az olefin alapú primer csomagolófóliák is sokszor 
ébresztenek gyanút a felhasználókban ásvány- 
olaj-szénhidrogén tartalmuk miatt. Említettük, hogy 
az olefinfóliák csak szénhidrogén alapú oligomere-
ket tartalmaznak, amelyek között az aromás szén-
hidrogének sohasem fordulnak elő. A gyakorlatban 
sokszor adódik félreértés és ebből adódóan téves 
interpretáció akkor, ha a műanyagfóliát az élelmiszer-
rel valóérintkezés után vizsgálják ásványolaj-szén-
hidrogén tartalomra. Ekkor ugyanis az olefinek és 
az ásványolajok rokonságából fakadóan az élelmi-
szerben más forrásból jelen lévő ásványiolaj-szeny-
nyeződések a fóliába migrálhatnak és a kicsomagolt 
fóliában magas koncentrációban mutathatók ki. Erre 

16. ábra: Műanyagfóliák MOH áteresztésének vizsgálata 
az SVI „Guideline 2015.01 Internal bags” szerint

17. ábra: Műanyagfóliák funkcionális záróképessége az 
SVI 1%-os szabálya szerint
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mutat be a 18. ábra egy, a gyakorlatból kiragadott 
példát.

Csomagolt zsírtartalmú élelmiszer OPET/Al/PA140 
szerkezetű csomagolóanyagának 5 hónapos táro-
lás utáni ásványolaj-szénhidrogén szennyeződését 
vizsgálták hexán oldószerrel (8 óra @ 60 °C) végzett 
teljes kioldódás mellett. Az eredmények riasztónak 
mutatkoztak, hiszen az általános összkioldódási 
határértékkel (60mg/kg) szemben a telített szénhid-
rogénekre 438,59 mg/kg érték adódott és aromás 
szénhidrogéneket is jelentős mennyiségben detek-
táltak (12,25 mg/kg), ami pedig egyértelműen ásvá-
nyolaj eredetű szennyeződésre is utalt. Ugyanennek 
a műanyag fóliának a vizsgálata az élelmiszerrel 

való érintkezés előtt csupán telített szénhidrogének 
jelenlétét mutatta ki 7,92 mg/kg mennyiségben, 
ami az olefin polimerek természetes oligomerjeivel 
azonosítható. Ilyen esetekben ajánlott az élelmiszer 
alkotóinak vizsgálata, annak megállapítása céljából, 
hogy a szénhidrogének jelenléte mely alapanyaggal 
vagy adalékkal hozható összefüggésbe. Ez a példa 
is alátámasztja a teljes élelmiszer szállítói lánc moni-
torozásának szükségességét.
Zárógondolatként megállapíthatjuk, hogy az ellen- 
őrzött és célirányosan megválasztott csomagoló-
anyagoknak kitüntetett szerepe van az élelmiszerek 
külső forrásból eredő ásványolaj szennyeződésé-
nek megakadályozásában és valójában nem forrá-
sai, hanem védelmezői az élelmiszereknek. Ezen az 
úton haladva nem kerül veszélybe a hulladékpapí-
rok és kartonok visszanyerésének Európában elért 
magas színvonala és a „körforgásos gazdaság” 
megálmodott eszményképe, miközben az ásvány-
olaj-szénhidrogének élelmiszerbiztonsági kockázata 
csökkenthető. Természetesen a közösségi harmo-
nizált jogi szabályozás létrejötte és a rutin vizsgálati 
módszerek széleskörű elterjedése nagymértékben 
megkönnyíti majd a gazdasági szereplők számára 
az alapanyagok, gyártási folyamatok és végtermé-
kek ellenőrzését.

Dr. Madai Gyula
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Tervezzenek a fogyasztók is csomagolást!

Fogyasztói részvétel (más néven co-creation, 
fogyasztói bevonódás, közös alkotás) során a válla-
latok bevonják fogyasztóikat az üzleti folyamataikba: 
szerepet kapnak a vállalati működésben, és saját 
fogyasztásuk aktív befolyásolóivá válhatnak. A rész-
vétel során a vállalat és a fogyasztó között kétirányú 
kapcsolat valósul meg, melynek segítségével közö-
sen új értéket teremtenek. Vagyis a vállalatok az 
üzleti szükségesség, a hozzáadott érték és verseny- 
előny elérése érdekében megszűnnek önálló gyár-
tóknak lenni. A fogyasztó pedig az alkotó folyamat 
eredményét értékesebbnek és sokkal inkább magá-
énak érzi, mint egy hagyományos terméket.
A közösségi gazdaság korában (sharing economy) 
a fogyasztók számtalan területre bevonhatók, pél-
dául a gyártás, a szállítás, vagy akár a marketing 
folyamataiba is. A csomagolás lehetőségek széles 
tárházát nyújtja a fogyasztói részvételre, hiszen sok-
kal személyesebb és megfoghatóbb kapcsolatot 
nyújt, mint bármelyik másik marketinges eszköz. 
A következőkben a vállalati kontroll alapján csopor-
tosítva tárgyaljuk a csomagolásokat is érintő, 
fogyasztói részvételen alapuló tevékenységeket. 

Először a fogyasztók teljesen önkéntes részvételével 
megvalósuló típusokat különböztetjük meg (csoma-
golás-szóbeszéd; fiktív csomagolásdesign, médium), 
mely típusokban közös, hogy a vállalatnak nincs, 
vagy nagyon kevés beleszólása van az alkotás, 
megvalósítás vagy továbbítás során.
1.	Csomagolás-szóbeszéd. A csomagolásról köny-

nyű beszélni, így a bevonódás legegyszerűbb 
módja a szóbeszéd, mely lehet hagyományos 
(word-of-mouth, WOM), vagy online (e-WOM), 
miközben megosztják a képét, elemzik a használ-
hatóságát, vagy csak kritizálják a színét. Ha egy 
csomagolás különleges, ez sokszorosan igaz, a 
fogyasztók akarnak és fognak beszélgetni róla. A 
szóbeszéddel egyfajta „ingyen reklám” keletkezik, 
a fogyasztók önkéntesen lesznek a reklámozók, 
ami által a terméket sokan megismerhetik. Veszé-
lye, hogy nehezen kontrollálható, kiszámíthatatla-
nul fejlődik és kimenetele sem mindig pozitív. Saj-
nos a negatív szóbeszéd könnyebben és 
gyorsabban terjed, mint a pozitív, főleg miután a 
részvételnek semmilyen feltétele nincs, a legtöbb 
fogyasztó szinte azonnal bekapcsolódhat. Ahogy 

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann

Korábban a marketingeseknek szinte teljes ellenőrzésük volt a kommunikációs tevékenységük felett, a 
fogyasztókkal való kommunikációt ők irányították. Azonban ez a kontroll elveszni látszik, mert egyre ritkábban 
követhetőek a régi receptek, új eszközökhöz kell nyúlni, például bevonni a fogyasztót. A közös alkotás során a 
csomagolás is fontos tényezővé válhat, számtalan lehetőség van segítségével a bevonásra.
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történt ez nemrégiben a szexista „Rendes asszony 
gondja, a szép tiszta konyha” felirattal is egy limi-
tált kiadású hazai élelmiszer csomagoláson.

2.	Fiktív csomagolásdesign. Manapság kreatív 
(szak)emberek és lelkes amatőrök is gyakran ter-
veznek szabadidejükben, önkéntesen, márkafel-
hatalmazás nélkül csomagolásokat ismert vállala-
toknak. Amit aztán az online térben megosztanak, 
és ami sokszor rövid időre széles médiafigyelmet 
kaphat. Egy népszerű fiktív koncepció a designer 
önmarketingjének mindenképpen jót tesz, azon-
ban a vállalat is profitálhat, ha inspirálódik az ötlet-
ből, kielemzi a fogyasztói visszajelzéseket, vagy 
később felhasználja egyes elemeit a csomago-
lásfejlesztés során. Habár a márkának nagyobb 
hátrányt nem okoznak ezen fiktív koncepciók – 
legfeljebb, ha túl jól sikerülnek – sokszor félreértés 
lehet abból, hogy mi a valós és mi a fiktív 
csomagolás.

3.	Csomagolás, mint médium. A csomagolás egy 
nagyszerű felület, melynek segítségével a 
fogyasztók mondanivalójukat könnyen átadhatják 
és terjeszthetik. Emiatt a csomagolást gyakran 
felhasználják a fogyasztók médiumként. Ezek az 
alkotások széles minőségi skálán mozognak, 
megtalálhatók a teljesen amatőrtől a profi munká-
kig minden variációban, és legtöbbször az üzenet 
kreativitása az, mely meghatározza a terjedés 
mértékét. A fogyasztói tartalmak témájukban is 
széles skálán mozognak, míg a koporsó alakú 
cigis dobozzal a dohányzás káros hatására hív-
hatják fel a figyelmet, a kolbászos ízesítésű cso-
koládé, a ’Neked is egy dohánybolt’ már inkább a 
szórakoztatás, humor kategóriába tartozik.

Azonban a bevonódás igazán akkor hatékony, ha a 
vállalatnak némi kontrollja van az alkotás folyamatá-
ban. Éppen ezért marketing szempontból sokkal 
izgalmasabbak azok a bevonódási lehetőségek, 
melyek részben vagy egészben kontrollált módon 
valósulnak meg a marketingkommunikációs aktivi-
tás részeként. Ha a vállalat tudatosan átadja a kont-
roll egy részét, paradox módon lehetősége van az 
ellenőrzést mégis megtartani és ezáltal irányítani a 
folyamatokat. A marketingkommunikációs aktivitás 
részeként történő bevonásnak három nagyobb típu-
sát különböztethetjük meg: amikor a csomagolás 
felület, eszköz, vagy amikor a csomagolásfejlesz-
tésbe vonják be a fogyasztókat.
1.	Felület használata. Legegyszerűbb esetben a 

csomagolás felületet nyújt a bevonáshoz, mely 
során a csomagolás passzív résztvevője a tevé-
kenységnek. Például a közösségi aktivitás ered-
ményének kommunikálására, egy verseny nyer-
tes munkáinak publikálására, vagy a fogyasztók 
által generált tartalom bemutatására adhat felület. 
A fogyasztók számára mindig vonzó, ha őket vagy 
munkájukat megismerheti a nagyközönség, így 
bevonásuk is egyszerű. Ennek a típusnak az 
alkalmazása során a vállalat kockázatot nem vál-
lal, mert a választást és a kivitelezést maga végzi, 
a kontroll a teljes folyamat során megmarad. Nem 
is izgalmas annyira.

2.	Eszközként való felhasználás. A csomagolást esz-
közként is fel lehet használni a bevonás során, 
vagyis arra kérni a fogyasztókat, hogy a csoma-
golással magával alkossanak valamit. Erre 
viszonylag sok példa van a gyakorlatban, egy 
esztétikus, jó alapanyagú csomagolás sokféle-

1. ábra Fogyasztók bevonása a csomagolás teljesen önkéntes részvételével (kontroll alacsony)
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képpen felhasználható akár művészileg, akár a 
környezetbarát jellegét kihangsúlyozva. A típus 
nagy előnye, hogy a fogyasztók úgy alkotnak újat 
és maradandót a csomagolásból, hogy közben a 
márka is folyamatosan jelen van.

3.	Csomagolásfejlesztés. A csomagolásfejlesztés koc-
kázatos lépés egy vállalat életében, éppen ezért a 
fogyasztók bevonása a folyamatba validálhatja a 
végeredményt és így minimalizálhatja a kockázato-
kat. Sőt, talán a negatív kritikák is jobban elkerülhe-
tők ezáltal. A tervezésbe való bevonás lehet aktív, 
amikor a fogyasztók maguk terveznek és passzív, 
amikor a fogyasztók választanak, például szavazás-
sal a tervek közül. A fogyasztók tervezésbe való 
bevonása költségcsökkentő tényezőnek tűnhet, 
azonban pont az ellenkezője igaz, sokszor lényege-
sen drágábbra jön ki egy co-creation tervezés, amit 
a szervezési, reklámozási költségek okoznak. Azon-
ban egy jól sikerült bevonásos csomagolástervezési 
kampány márkaépítő hatásáról sem szabad elfelejt-
kezni, valamint arról, hogy már csak a bevonással 
magával megújítható, frissíthető a márka arcu- 
lata.

A bevonás előnyei mellett azonban nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy a kontroll átadásának szi-
gorú feltételei vannak, melyeket be kell tartani. A 
nagyon gyengén ellenőrzött aktivitások sokszor 
váratlan eredményt hozhatnak, amire a vállalatok 
nincsenek felkészülve, vagy rosszul reagálják le. 
Erre sajnos már a gyakorlatban is több példát lehet 
találni a csomagolás köréből (pl. Vitamintáska). 

Habár erre nincs egyértelmű megoldás, az önkén-
tes tartalmakra adott optimális vállalati választ leg-
többször a hivatalos márkaüzenettel való össze-
csengés és a márkáról szóló üzenet iránya határozza 
meg. Amennyiben a márkával pozitív kapcsolatban 
áll az önkéntes tartalom, úgy az általános szabály 
az, hogy elő kell segíteni minden fogyasztói aktivi-
tást, sőt, dicsérni, jutalmazni kell. Amennyiben a 
márkához való viszony negatív, a készítők kiparodi-
zálják vagy nevetségessé teszik alkotásukkal a már-
kát, akkor van nehezebb helyzetben a marketinges: 
mi legyen a reakció? Sokszor a passzivitás elég, 
főleg, ha magától elül a tartalom megosztása, vagy 
egy elítélő közleménnyel lehet a vállalati egyet nem 
értést nyomatékosítani. Azonban komolyabb jogi 
lépéseket általában nem érdemes tenni, ugyanis 
online térben jobb nem kihívni a „sorsot”, vagyis a 
fogyasztói haragot a márka ellen.
A fenti osztályozásból látható, hogy a marketinge-
seknek számtalan lehetőségük van a csomagolást 
is bevonni. A tipizálás a korábbi co-creation kampá-
nyok elemzése alapján készült és várhatóan még 
újabb, kreatívabb típusok jelennek meg a piacon a 
közeljövőben, melyek mind a márkatulajdonosok-
nak, mind a fogyasztóknak élményt és nyereséget 
hozhatnak.

Dörnyei Krisztina Rita

A cikk forrásaként a szerző megjelenés alatt álló 
Csomagolásmanagement c. könyve szolgált.

2. ábra Fogyasztók bevonása a csomagolás részben önkéntes részvételével (kontroll magas)



Magyar Csomagolási Évkönyv 51



Magyar Csomagolási Évkönyv52

Mi ketyeg a dobozban? 
– a hamisítók fókuszában a csomagolás!

A termékhamisítás hatásai
Az EUROPOL egy jelentése szerint a hamisításból 
eredő nyereség meghaladja a drogüzletek profitját.  
Az EU tagországok vámszervei által felderített ese-
tek száma a 2002. évi 7.553 után 2013-ban már 
elérte a 87.000, ami 36 millió terméket jelentett. 
A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) által 
készített tanulmány szerint az Európai Unió gaz-
daságának gerincét a szellemi tulajdonjogokhoz 
köthető iparágak alkotják. Egy kutatásból kiderült, 
hogy az uniós gazdasági összteljesítmény körülbe-
lül 40%-a és a harmadik országokba irányuló export 
90%-a e szektorokból származik, amelyek az uniós 
állások 35%-át adják, azaz kb. 77 millió munkahe-
lyet jelentenek. 
Az említett iparágakban tevékenykedő cégek eseté-
ben dolgozónként átlagosan csaknem harmadával 
magasabb bevétellel lehet számolni, vállalatonként 
hatszor több alkalmazottal, illetve 20%-kal magasabb 
javadalmazással, mint azoknál a cégeknél, amelyek 
nem rendelkeznek szellemi tulajdonjogokkal.

Az említett szektoroknak ugyanakkor egyre súlyo-
sabb terhet jelentenek a nemzetközi bűnszervezetek 
által végzett hamisítási tevékenységek, a védjegy-
bitorlások, illetve a szellemi tulajdonjogokkal való 
visszaélések: a legfrissebb adatok szerint a jelen-
ség leginkább a szektorban aktív, 1,8 millió kis- és 
középvállalkozás profitabilitását veszélyeztetik.
Az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalának 
(EUIPO) egyik korábbi jelentéséből az is kiderült, 
hogy Magyarországon évente 230 milliárd forint esik 
ki közvetlenül a kalózkodás és hamisítás különböző 
fajtái miatt, ami az értékesítés 12%-át teszi ki, emel-
lett ennek tudható be 11 ezer hazai munkahely meg-
szűnése is. Így az átlagot meghaladva az Európai 
Unió hetedik helyén állunk, ahol az értékesítésből 
származó bevétel 7,4%-a, vagyis több mint 48 milli-
árd euró esik ki közvetlenül a hamisított áruk miatt.
A gazdasági károkon túlmenően a hamisítás, a 
hamisított termékek a fogyasztók, a felhasználók 
egészségét is veszélyeztetik. A termékhamisítók a 
tevékenység illegális jellege miatt csak a legszüksé-

Fotó: Messe Düsseldorff/ctillmann

Napjainkban egyre riasztóbb méreteket ölt a hamisítás (a védjeggyel ellátott termékek utánzatainak engedély 
nélküli előállítása) és a szellemi kalózkodás (szellemitulajdon-jog oltalma alatt álló alkotás engedély nélküli 
másolása). Ez komoly következményekkel jár az innovációra, a gazdasági növekedésre, a foglalkoztatásra, 
valamint a fogyasztók egészségére és biztonságára nézve. A termékhamisítók különösen aktívak a csomagolás 
utánzása terén.
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gesebb befektetésekre költenek, a legolcsóbb alap-
anyagokat, kezdetleges technológiát használják fel. 
Nem ritka jelenség az sem, hogy a hamisítók nem 
is gyártanak, hanem használt, termékeket árulnak 
újként.
A hamisított termékeknek általában jellemzőjük a 
márkatermékhez vagy a termékkategória árszínvo-
nalához képest kedvező ár és a kevéssé nyomon 
követhető beszerzési forrás is.

Miért a csomagolás?
A hamisítás egyik legegyszerűbb formája, ha nem 
a terméket másolják, hanem csak a csomagolását. 
A csomagolószer-gyártók oldaláról a kérdésnek 
több vetülete is van.
Egyik oldalról, a csomagolószer-gyártók több, a hami-
sítás elleni védelmet nyújtó megoldást már beépí-
tettek a technológiai folyamatukba. A vezető hazai 
kartondoboz-gyártók 10-12 féle, eltérő védelmi szin-
tet jelentő megoldást is kínálnak. A lehetőség tehát 
adott, de annak ára van, ami viszont bizonnyal töre-
déke a márkatulajdonosnak a hamisításból elszen-
vedett pénzügyi, hírnévbeli stb. veszteségének.
Más megközelítésben, a csomagolószer-gyártók 
készítik a hamisított dobozokat, palackokat, cím-
kéket. Büntetőügy során egy nem körültekintően 
befogadott megrendelés a csomagolószer-gyártó 
jogi felelősségét is felveti és felelősségre vonható-
ságát eredményezheti. Ezért a megrendelések fel-
dolgozása során minden kétséget kizáróan meg kell 
győződni a megrendelő márkatermékhez kötődő 
jogosultságáról. Az eljárásrendet pedig szállítási 

szerződésben, vagy az általános szerződési feltéte-
lekben is rendezni kell.

Olasz esettanulmány
Számos érdekes esetet ír le a ”2015 Situation Report 
on Counterfeiting in the European Union” jelentés, 
amelyet az EUROPOL és az OHIM (Office for Har-
monization in the Internal Market) szerzői jegyeznek.
Nápolyi áruházak polcain jól ismert borok hamisított 
palackjainak ezrei jelentek meg. A rendőrségi nyo-
mozás egy jól felépített hálózatra derített fényt, amely 
címkét, gyűjtődobozt, palack záróelemet hamisított. 
Az üvegpalackokat olasz üveggyárban vásárolták, 
majd gyenge minőségű habzóborral töltötték meg. 
A palackokat címkézték, ezután hamisított logóval 
ellátott dobozba gyűjtőcsomagolták.
A lefoglalt áru értéke 4000 EUR volt, a remélt profit 
2 millió EUR-t eredményezhetett volna. Kilenc sze-
mélyt vontak bűntető eljárás alá.
Forrás: Italian Carabinieri NAS

Nagy Miklós

A CSAOSZ a téma jelentősége miatt a jövőben 
kiemelten foglakozik a hamisítás elleni véde-
kezés kérdésével, hogy segítse elsősorban a 
tagvállalatait, valamint a szakterületet az illegális 
tevékenységben való részvétel elkerülése érde-
kében. 2018-ban ezt egy útmutató készítésé-
vel, valamint konferencia szervezésével kívánja 
segíteni.

Hamisítás elleni védelmi megoldásokkal ellátott gyógy- 
szeres doboz  (Hungaropack 2015 díjnyertes nevezés)
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Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform 
és GS1 Nyomonkövetési Audit
Második éve működik együtt a hazai élelmiszeripari vállalkozásokkal a korszerű technológiák alkalmazásba 
vétele, és versenyképességük növelése érdekében a GS1 Magyarország, a Földművelésügyi Minisztérium és 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform keretei között. 

A kétéves program célja, hogy nemzetközi azono-
sítási, kommunikációs és nyomon követési szabvá-
nyokra épülő, korszerű, internet-alapú és mobiltech-
nológiát alkalmazó megoldásokat hozzon létre olyan 
specializált iparági munkacsoportok keretében, mint 
amilyen a hal és hús, a zöldség és gyümölcs, a tej 
és tejtermékek, vagy a bor és pálinka. 

A csomagolási szektor szereplői tavaly már megis-
merkedhettek a Nemzeti Élelmiszer Nyomonköve-
tési Platformmal a nemzetközi csomagolási konfe-
rencián és olvashattak előre haladásáról a 2016. évi 
Csomagolási Évkönyv hasábjain is. Most a program 
idei működését szeretnénk bemutatni.

Az év egy programértékelő konferenciával kezdő-
dött, amely ismertette a Platform munkacsoportjai- 
nak addigi eredményeit és felvázolta az előttük álló 
feladatokat az alábbiak szerint: 

A tavalyi év eredményeként a fent említett munka-
csoportokban a tagok véglegesítették azokat az 
ellátási láncokat, amelyek mentén majd kidolgozzák 
a nyomonkövetési módszertanokat. 

Felmérték az elsődleges jogszabályi és adatszolgál-
tatási kötelezettségeket, s ezek alapján összefoglal-
ták mindegyik – az ellátási lánc sémában azonosí-
tott – szereplő számára az önálló kötelezettségeket. 
A kötelezettségek beazonosításának forrásaként, 
minden érdeklődő, így a csomagolási szakma szá-
mára is a NÉBIH oldalán bárki számára elérhető, 
havi rendszerességgel karbantartott élelmiszer jog-
szabály-gyűjteményt ajánlották. 
A GS1 munkatársai megismertették azokat a szab-
ványelemeket, amelyek alkalmazásba vétele támo-
gathatja a hatékony, automatizált nyomonkövetési 
megoldásokat, és bemutatták azokat az európai 
vagy globális, szektorspecifikus útmutatókat, ame-
lyek segíthetik a hazai felhasználókat a lehetséges 
eszközrendszerek megismerésében és a magyar 
piacra szánt dokumentumok összeállításában.

A második év nagyszabású célkitűzése a hazai 
útmutatók tartalmi és formai egyeztetése, a doku-
mentum előkészítése, publikálása, és széles körű 
kommunikációja, valamint egy lehetséges nyomon-
követési képzési rendszer kialakítása, és vállalkozói 
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pilot projektek lebonyolítása, tapasztalatainak érté-
kelése és dokumentálása. 

A megvalósítás során az útmutatók tematikáját az 
egyes munkacsoportok az alábbi fő fejezetek men-
tén fogadták el:
I.	 A nyomon követés alapjai
II.	 Szabályozási környezet
III.	GS1 szabványrendszer
IV.	Ellátási láncok érintettjeinek lehetséges 

nyomonkövetési megoldásai
V.	 Különleges kérdések

A képzési rendszer kialakításáról egyeztetések kez-
dődtek a Földművelésügyi Minisztérium, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, az érintett terméktaná-
csok, az élelmiszeripari karral rendelkező egyete-
mek és a GS1 Magyarország képviselői között.
A pilot projektben való részvételi felhívás meghirde-
tésre került a hús és hal, illetve a tej és tejtermék 
munkacsoportban és az első pilotprojekt el is indult. 
A csomagoló szektort érintő tapasztalatait készség-
gel osztjuk meg a szakmával. 
Ugyancsak a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési 
Platform munkacsoportokban tevékenykedő tagjai 
számára került meghirdetésre, hogy térítésmente-
sen vehetik igénybe a GS1 Magyarország átfogó 
GS1 nyomonkövetési audit szolgáltatását, amelyre 
hat cég vállalkozott elsőként. Az auditokra 2016 nya-
rán került sor. 

A GS1 előzetesen egyeztetett audittervvel, a kont-
rollpontok listájával és a megfelelőség jelölésével, 
majd auditjelentéssel dokumentálta az auditokat. 
Az auditáló csoportok a GS1 nyomonkövetési 
szabványában megfogalmazott Audit Kritériumokat 
ellenőrizték. 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a résztvevő 
szervezetek megfelelnek a jogszabályi és üzleti 
követelményeknek a nyomon követésre vonatko-
zóan, a legtöbb esetben informatikai rendszerek 
támogatásával és magasszintű releváns tudással a 
minőségbiztosítási területen. Ugyanakkor mindegyik 
esetben felvetődött az a probléma, hogy a keres-
kedelmi láncok által a címkézésre megfogalmazott 
elvárások nagymértékben eltérnek, és ez jelentős 
többlet-erőforrásigényt követel a gyártó, feldolgozó 
vállalkozások kiszállítási folyamataiban. Ezért várha-
tóan az üzleti igények egységesítésére irányuló kez-
deményezés nagyfokú támogatottságot érhetne el 
a Platformban. 

Egy másik területen is fejlesztési lehetőséget azo-
nosítottak az auditorok, az alapanyag beszállítókhoz 
köthetően; a gyártó és feldolgozó vállalkozásokra, az 
alap- és segédanyagot beszállító cégekre vonatko-
zóan. Ezek a cégek nagyon kis mértékben alkalmaz-
nak globális szabványokat (azonosítást és vonalkó-
dos jelölést) a beszállított tételeiken. Így megfosztják 
az átvevő cégeket az automatizált áruátvételtől, és 
ezzel együtt a nyomonkövetési információ automa-
tikus rögzítésének lehetőségétől, amely pedig hiba-
mentes, gyorsabb és kevesebb erőforrást igénylő 
megoldás lehetne, továbbá megalapozhatná a nyo-
monkövetési információk automatikus összekap-
csolását és megosztását az ellátási lánc következő 
szereplőivel is.

Fenti tapasztalatokból kiindulva a két fejleszthető 
területre vonatkozó felvetést a GS1 jelezte a munka-
csoportok felé és igyekszik megoldást ajánlani rájuk 
a pilot projektek során is. 

A munkacsoportok hatásköre azonban jelenleg 
nem terjed ki a csomagolásokra és csomagolási 
segédanyagokra, amik éppen úgy beszállított ter-
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mékei az élelmiszeriparnak, mint az étkezési alap- 
és segédanyagok, valamint az adalékok. Márpedig 
minőségi terméket csak is minőségi anyagokból 
lehet előállítani, és ez éppen úgy vonatkozik a nyers-
anyagokra, mint a csomagolásokra. 

Szeretnénk felhívni a csomagolóipar figyelmét, hogy 
az élelmiszeripar számára elsődleges csomagoló- 
anyagot beszállítóknak is szerepet kell vállalniuk a 
teljes ellátási láncot érintő nyomonkövetési törekvé-
sekben a költséghatékonyság és a fogyasztói biza-
lom növelése érdekében. 
Amennyiben minden, a termékkel kapcsolatba 
kerülő szereplő és anyag beazonosított és vissza-
kereshető vagy lekövethető, akkor lecsökken a hely-
telen anyagok kockázata, illetve lerövidül a válaszin-
tézkedések reakcióideje. 
A GS1 rendszer jól átgondolt és megfelelő imple-
mentációjával a csomagolóipar tagjai is részesülhet-
nek ezekből az előnyökből. Végső soron mindenki-
nek az a célja, hogy egy igazolhatóan biztonságos 
és nyomon követhető csomagolószer, igazolha-
tóan biztonságos és nyomon követhető élelmiszert 
tartalmazzon.
A nyomon követhető csomagolószer az egyedi azo-
nosítással kezdődik. 

Azonosítsa a gyártott termékeit; csomagolóanya-
gait, csomagolóeszközeit, csomagolási segédanya-
gait GS1 szabványokkal! Bővebb információért 
vagy szakmai tanácsért forduljon bizalommal a GS1 
szakértőihez!

Kecskés Katalin vállalati kapcsolatok menedzser

GS1 Magyarország

www.gs1hu.org

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform 
2015 októberében együttműködési megállapodás született a Földművelésügyi 
Minisztérium és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. között a Nemzeti Élelmiszer 
Nyomonkövetési Platform létrehozásáról, melynek célja, hogy a szektor sze-
replőivel történő folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet széles körű 
feltárásával és megismertetésével, a legjobb gyakorlatok bemutatásával, folya- 
matos és kiterjedt kommunikációval, a szükséges kapcsolatrendszer 
kiépítésével és lobbi-tevékenységgel segítse a vállalkozásokat a kötelezettségek 
azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatározásában és 
alkalmazásba vételében.
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Az EUR/EPAL rakodólapok értékének fenntartása
A rakodólap minden termelő, gazdálkodó vállalat éle-
tében jelen van, mint egységrakomány-képző esz-
köz. A rakodólap az ellátási lánc minden elemében 
fontos szerepet tölt be, ahol sérülhet, szennyeződ-
het, használatra alkalmatlanná, selejtté válhat. Ennek 
ellenére csak ritkán fordul elő, hogy egy termék elő-
állítási költségének vizsgálata, optimalizálása során 
a rakodólap költségvizsgálata is szóba kerüljön. Ez 
a szemlélet az elmúlt évek során erősen megválto-
zott a rakodólap költségek drasztikus emelkedése 
miatt, aminek csak a 30%-a magyarázható az alap-
anyag, az energia és egyéb járulékos költségek 
emelkedésével. A fennmaradt 70%-ot a rakodólap 
körforgásában résztvevő szervezetek érdekellentétei 
okozzák, ami a rakodólap avultatását eredményezi, 

és egyben utat nyit annak adás-vételével foglalkozó 
spekuláns cégek megjelenéséhez és a rakodólap 
fekete kereskedelmének erősítéséhez.
Nagyon fontos a vállalatok részéről történő felisme-
rés, hogy a RAKODÓLAP = ÉRTÉK.
A rakodólap, mint érték megtartása és fenntartása a 
veszteségek csökkentésének egyik forrása, segítve 
a költséghatékony gazdálkodás megvalósítását.
A kérdés az, hogy milyen eszközzel vagy rendszer-
rel lehet a rakodólap értékét megtartani és fenntar-
tani. A jó hír minden érintett gazdálkodó szervezet 
részére, hogy van megoldás a kérdésre.
Annak érdekében, hogy ne legyen veszteségünk 
a rakodólap forgalom során, szükséges egy olyan 
átfogó rakodólap gazdálkodási és kezelési rend-

Foto: Provízió Kft.
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szer kidolgozása, amely az adminisztratív tevékeny-
ségtől kezdve, a minősítési rendszeren keresztül, a 
vevőszolgálati tevékenységig komplexen foglalkozik 
a rakodólapokkal.
A Provízió 2000 Kft. erre specializálta tevékenysé-
gét, ennek megfelelő tudással rendelkezik, ennek 
megfelelően alakította ki a racionalizált rakodólap 
gazdálkodást, amely a következő jellemzőkkel bír:
•	 a rakodólap gazdálkodás és kezelés önálló, 

független szervezeti egységként működik,
•	 a gazdálkodás átlátható, ellenőrizhető, tervezhető,
•	 kiszervezés esetén az ezen a területen jellemző 

– sajnos nagyon „kártékony” – korrupció megszün- 
tethető,

•	 a tevékenységek kiválóan szervezhetők,
•	 nincs szükség nagy raktárkapacitást lekötő 

készletre,
•	 a JIT elv minden eleme érvényesíthető,
•	 tiszta, egyértelmű megállapodások a partnerekkel,
•	 a szakmai felkészültség biztosítja a partnerekkel 

való konfrontáció mentességet.

A Provízió 2000 Kft-t, illetve jogelődjét kb. 25 évvel 
ezelőtt alapították gyártervezési és logisztikai folya-
mattervező múlttal rendelkező tagok. Magyarorszá-
gon egyedülállóan rendelkezik az Európai Rakodó-
lap Szövetség minősítésével.
A Provízió 2000 Kft. filozófiája: magunktól megköve-
teljük, partnereinktől elvárjuk a minőséget. 
Ezt a filozófiát követve dolgoztunk ki egy olyan komp-
lex rakodólap logisztikai rendszert (Pallet Logistic 
System, PLS), amelynek fő alapelve a rakodólap 
forgalom hatékonyságának növelése, a rakodólap-
pal kapcsolatos – a folyamat teljes keresztmetszetét 
érintő – költségek csökkentése, a rakodólapok fel-
használása során keletkező selejt minimalizálása, a 
hiány megszüntetése, a felhasznált rakodólapok és 
ezen keresztül a csomagolás minőségének a javí-
tása, a törvényesség betartása, különös tekintettel a 
védjegyoltalom alatt álló EUR és EPAL rakodólapok 
alkalmazása esetében.
A rakodólap piac rosszul ellenőrzött, ezért, ha valaki 
nem eléggé jártas ezen a területen, feleslegesen 
okozhat magának problémát, könnyen követhet el 
hibákat. A hozzá nem értés, a szakmai tudatlanság, 
a termelési rendszer átláthatóságának, valamint 

a döntési információknak a hiánya gyakran vezet 
oda, hogy a cégek a költségek, veszteségek csök-
kentésére egyetlen megoldást tudnak elképzelni: a 
beszerzési ár csökkentését. Ez katasztrofális hiba, 
mert ismerve a rakodólap piacot, ez nem veszteség 
csökkenést, hanem további veszteségeket okoz.

Főleg a nagy rakodólap forgalmat lebonyolító cégek 
– akik jelentős veszteségeket könyvelhetnek el a 
rakodólapok szállításkori, raktározáskori mozgatása 
során – természetesen különböző módszerekkel 
próbálkoznak megszüntetni a selejtet és a hiányt, 
különösebb eredmény nélkül. 
Általában ezeknek a kezdeményezéseknek az volt 
a hibája, hogy „házon belül”, rosszul meghatározott 
céllal, esetleg cél nélkül, vagy a felhasználó érdekei-
vel nem egybeeső szervezetnek való kiszervezéssel 
próbálták a feladatot megoldani.

A cégek gazdálkodására jellemző, hogy általában 
minimális keretet biztosítanak a rakodólap kezelésre, 
pedig a rendszer komplex vagy valamilyen szintű 
modelljének bevezetésével a költségek bőven meg-
térülnek. Az olcsónak tűnő megoldások mindig a 
legdrágábbak. Ezt az elmúlt több mint 25 év alatt 
tapasztaltuk és bizonyítottuk.
A cégünk által felépített rakodólap-kezelési és 
logisztikai rendszer olyan modulokból áll, amelyek 
minden esetben a felhasználó érdekeit képviselve 
oldják meg a problémát.
Nem a felhasználó érdeke például a sérült és selej-
tes rakodólapok javítása, mert a javítási költségeken 
túlmenően újra generálódnak a sérült és selejtes 
rakodólapok okozta veszteségek. A rakodólap javí-
tásra fordított költség „kidobott” pénz. A sérült és 
selejtes rakodólapok hasznosítása igen, de javítás-
sal újra rendszerbe állítása nem a felhasználó érde-
keit képviseli.
Az 1. táblázat egy élelmiszeripari cég valós, illetve 
tervezett adatait, az 1. ábrán szereplő diagram pedig 
egy ipari nagyvállalat valós adatait tartalmazza.
Komplex megoldással, vagy a megfelelő területek 
kiszervezésével a veszteségek drasztikusan csök-
kenthetők, de ha ez az átszervezés nem megfele-
lően átgondolt, akkor az eredmények elmaradnak.
A PLS technológia alkalmazása egy részleges vagy 
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teljes kiszervezést jelent, amellyel a rakodólap fel-
használó megszabadul a csere rakodólapokkal járó 
feladatoktól, konfrontációtól és a nehezen ellenőriz-
hető „üzleteléstől”, korrupciótól.
A PLS-nek megvannak az alapelemei, a filozófiá- 
ja, de mivel minden cég más, ezeknek a cégekre 
bontott uniformizálását megtervezzük, kialakítjuk  
és természetesen üzemel- 
tetjük, minden terhet át- 
vállalva a rakodólap fel- 
használótól.
Az elmúlt évek során több 
vállalatnál – köztük jelen-
tős rakodólap forgalommal 
rendelkező és multinacio-
nális cégeknél is – beve-
zettük a PLS rendszert. 
Mindenhol sikerült jelen-
tős eredményt elérni, ezek 
vázlatosan az alábbiak:

•	 a vállalkozásokon belül szabá-
lyoztuk a rakodólap forgalmat,

•	 a megbízótól kapott felha-
talmazással, mint rakodólap 
vevőszolgálat minősítési és 
logisztikai megállapodásokat 
kötöttünk a vevőkkel, szállí- 
tókkal és logisztikai vállalkozá- 
sokkal,

•	 kezeltük a felmerült reklamá- 
ciókat,

•	 szakmai támogatást adtunk a 
vevői egyeztetésekhez,

•	 oktattuk és ellenőriztük a meg-
bízó és a szolgáltató munka- 
vállalóit,

•	 drasztikusan csökkentettük a selejtet,
•	 megszüntettük a rakodólap hiányt,
•	 konszignációs raktárt építettünk be a rakodólap 

ellátási láncba,
•	 csökkentettük a vásárolt rakodólap mennyiséget  

(ez 30–40%-t is elérte),
•	 JIT rendszerrel csökkentettük a készletet.
Működésünk eredményeként a partnereink vevői-
nek elégedettsége nőtt.
Visszatérve az eredeti kérdéshez: milyen eszközzel 
vagy rendszerrel lehet a rakodólap értékét megtar-
tani és fenntartani?
A válasz: Pallet Logistic System (PLS). Magyaror-
szágon az első olyan komplex minősítési rendszer, 
amely a felhasználói érdekeket veszi figyelembe, 
értéket teremtve a veszteségek csökkentésével.

Szabó János

1. ábra Egy multinacionális cég rakodólap gazdálkodási 
adatai a PLS technológia bevezetése előtt 
(2003. év) és után (2010. év)

1. táblázat
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Digitális technológiákkal növeli ügyfelei 
hatékonyságát a Tetra Pak

	• online szakemberek: a Microsoft HoloLens- 
szel a Tetra Pak szervizmérnökei a virtuális való-
ságot alkalmazó technológia segítségével, köz-
vetlen hang és élőkép kapcsolatba léphetnek egy 
adott műszaki terület specialistájával. A szakértő 
valós időben, a szervizmérnök által – a helyszí-
nen viselt HoloLens szemüvegen keresztül – úgy 
láthatja a berendezést, mintha ő is ott lenne, így 
könnyebben tudja támogatni a telepítést, a meg-
előző karbantartást vagy egy probléma elhárítását 
végző kollégát;

	• fejlett adatelemzés: a töltőgépek működése 
során keletkező, világszerte több mint 5000 töl-
tőgép adatait a Tetra Pak digitális rendszere egy 
központi adatbázisba gyűjti. Az adatok folyamatos 
elemzése lehetővé teszi a gépek megelőző kar-
bantartásának hatékonyabb előrejelzését, amely 
révén csökkenthető nem tervezett leállási idejük 
és növelhető kihasználtságuk;

A Tetra Pak új digitális szolgáltatásai, melyek a karbantartási, az ellenőrzési és hibaelhárítási szolgáltatásokat 
segítik, a következőkre összpontosítanak:

A legújabb digitális technológiák alkalmazásával alakítja át műszaki szolgáltatásait a Tetra Pak. A vállalat 
számos olyan új megoldást tett elérhetővé ügyfeleinek, amelyek segítségével előre jelezhető a feldolgozó, töltő, 
csomagoló és elosztó berendezések esetleges meghibásodása, csökkenthető a műszaki beavatkozás és a 
leállás ideje és folyamatos hozzáférés biztosítható a Tetra Pak globális műszaki tudásbázisához.

Fotó: Tetra Pak
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Az „ipari Oscar-díjként” ismert rangos elismerés azon 
társaságok működését díjazza, amelyek a lehető 
legkevesebb hulladék, üzemi baleset és műszaki 
leállás mellett képesek termékeiket előállítani.

A Tetra Pak számára a hatékonyságnövelés, amely-
ben egyre nagyobb szerepet kap a digitalizáció, 
nem csak a versenyképesség-javítás egyik alape-
leme, de lehetővé teszi a fenntarthatóbb működést, 
valamint azt, hogy a vállalat jobb minőségű terméke-
ket tudjon előállítani kevesebb energia és kevesebb 
nyersanyag felhasználásával.

A Tetra Pak 17 féle méretben gyárt italos kartondo-
bozt Budaörsön, és ezeket több mint 52 országba 
exportálja. Mióta az üzem megkezdte a TPM-mód-
szer alkalmazását, a gyártási hulladék mennyisége 
31 százalékkal, a relatív energiafogyasztás 25 száza-
lékkal, míg a CO2-kibocsátás 7,5 százalékkal csök-
kent. A budaörsi üzem a leghatékonyabb Tetra Pak 
gyár az Európai Unióban, amely ma már több mint 4 
milliárd egység italos kartoncsomagolást gyárt.

A Tetra Pak nemcsak ügyfelei, de saját 
hatékonyságát is folyamatosan fejleszti. Az 
ügyfelek termelésének optimalizálásánál 
alkalmazott digitális technológiákat saját 
csomagolóanyag gyártásához is felhasz-
nálja. A Tetra Pak budaörsi üzeme a magyar 
csomagolóanyag-gyártó vállalatok közül 
elsőként szerezte meg az ötfokozatú Teljes 
Körű Hatékony Karbantartás díj 4. szintjét.

	• online megoldások: az ügyfelek által üzemelte-
tett berendezések állapotának ellenőrzése a Tetra 
Pak felhő alapú rendszerében fut össze. Ez lehe-
tővé teszi, hogy a termelési folyamat különböző 
szakaszaiba integrált feldolgozó, töltő és elosztó 
berendezések kommunikáljanak egymással és 
működésük szinkronizálható legyen, így biztosítva 
az ügyfeleknek a teljes termelést lefedő teljesít-
mény-optimalizálást.

A Tetra Pak új digitális szolgáltatásai lehetővé teszik, 
hogy a csomagoló és töltővállalatok növeljék haté-
konyságukat, csökkentsék működési költségeiket, 
javítsák az élelmiszerbiztonságot, mindezek által 
pedig erősítsék versenyképességüket.

Tetra Pak is transforming its Services by pioneering the use of latest digital 
technologies. The company has launched a suite of new services for its cus-
tomers, focusing on improving the ability to predict machine errors, accelerat-
ing response times, and giving the customer faster, direct access to Tetra Pak’s 
global expertise. Powered by Microsoft technology, these breakthrough digital solu-
tions will boost manufacturers’ efficiency, cut costs, ensure food safety, and ultimately drive their business 
forward. Tetra Pak also uses digital technologies in its manufacturing units in the process of beverage 
carton production. The application of predictive maintenance and operation technologies, have largely 
contributed to obtaining the 4th level of the Total Plant Maintenance award by Tetra Pak’s Budaörs Plant. 
The plant has been the first Hungarian packaging manufacturing company to reach this level of the 5 
grade award. 
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Aki egyhelyben áll, előbb utóbb hanyatlani fog
Folyamatos fejlesztés és fenntarthatóság a 
Prinzhorn Csoport üzleti filozófiájának alapjai

Az ausztriai székhellyel működő Prinzhorn vállalat-
csoport tavaly ünnepelte 25 éves jelenlétét a magyar 
papírpiacon. Az elmúlt negyedévszázad alatt a hol-
ding az ország legmeghatározóbb vállalatcsoport-
jává nőtte ki magát az iparágban. A csoportot három 
vállalat képviseli egyedülálló, környezetbarát és 
energia-hatékony ipari, üzleti körfolyamatot megva-
lósítva. A teljes körűen integrált folyamat elején – a 

Prinzhorn Csoport Recycling Divízióját képviselő – 
Duparec begyűjti a papír- és egyéb hulladékot, a 
Hamburger Hungária dunaújvárosi üzemében újra-
hasznosítja azt – erőművében saját hőt és áramot 
termelve – miközben a papírgyárban kiváló minő-
ségű hullámalap-papírt gyárt a hulladékból, végül a 
Dunapack első osztályú és testreszabott hullámter-
mék csomagolási megoldásokká alakítja.

Zöld fejlesztésekkel a gyorsítósávba
A Hamburger Hungária vállalatnál az utóbbi évek 
országos szinten is egyik legjelentősebbnek mond-
ható, saját forrásból megvalósított fenntarthatósági 
fejlesztését hajtotta végre a Prinzhorn Csoport. A 
vállalat 2016-ban adta át csúcstechnológiát képvi-
selő vegyes tüzelésű erőművét Dunaújvárosban, 
mely révén a vállalat mostantól nem csak önellátó 
módon oldja meg energiaszükségletét, de lehetővé 
vált, hogy a cég a létező legmagasabb hatásfokkal 
hasznosítsa a gyártás során visszamaradt hulladé-
kokat is.

A régi vágású ipari üzemekhez szokott szemnek szokatlan lehet, hogy Dunaújváros iparterületén működik 
egy gyár, amelynek a kéménye lényegében nem füstöl. A Prinzhorn Csoport Magyarország gyárai jól 
példázzák azt az üzleti gondolkodást és törekvést, melynek középpontjában a folyamatos fejlesztés, a 
fenntarthatóság és a környezetbarát működés áll.

A három vállalat zárt és teljes újrahasznosítási 
folyamatot képes megvalósítani
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Az erőműben az energiatermelés hatásfoka kiemel-
kedően magas, 75%-os, amely optimális tüze- 
lőanyag-összetétel mellett jelentősen, akár 35%-kal 
is csökkentheti az üzem szén-dioxid szükségletét. 
A vállalat az erőmű mellett a szennyvíztisztító üze-
mében is jelentős fejlesztéseket végzett, ami lehe-
tővé tette, hogy a szennyvíztisztítás már nem költsé-
get, hanem további értékteremtést jelent a cégnek, 
hiszen az eljárás során 10MW-nyi biogáz termelő-
dik. A korszerűsítésnek köszönhetően a gyártás 
során visszamaradó szennyvíz kapcsán 95%-os 
tisztítási hatásfokot sikerült elérniük.
Persze a Hamburger Hungária nem csupán környe-
zetbarát működésével, de üzleti teljesítménye miatt 
is az iparág élmezőnyében van. A gyárban évente 
több mint 680 000 tonna barna hullámalappapírt 
állít elő, ami a Magyarországon gyártott papírkate-
góriák összességének 85%-
a. A Hamburger Hungária 
termékeinek többségét – a 
teljes termelés mintegy 80%-
át – közép, kelet- és dél-euró-
pai piacokra exportálja.  

10 év, 500 millió eurós 
fejlesztés a Hamburger 
Hungáriánál
10 évvel ezelőtt még a részle-
ges bezárás veszélye fenye-
gette a dunaújvárosi papír-
gyárat, ami az elmúlt évek 
fejlesztéseinek köszönhetően 

mára Európa egyik legmoder-
nebb, világviszonylatban is ver-
senyképes papírgyárává vált. A 
sikertörténet 2 alappillére az évi 
400 ezer tonnát gyártó, 280 
millió euró értékű, 2009-ben 
üzembe helyezett papírgép, 
illetve a már említett 150 millió 
eurós erőmű. 
A két nagyberuházás mellett az 
elmúlt 10 évben 19 millió eurós 
korszerűsítést hajtottak végre a 

40 éves 3. sz. papírgépen, ami mára Európa bench-
markjává, követendő példájává vált. 8 millió eurót 
fordítottak a szennyvíztisztító környezetbarát fejlesz-
tésére. A telephely infrastruktúrájába is közel 10 mil-
lió eurót fektettek, mivel a vállalat 1,6 millió tonna 
anyagforgalmat bonyolít évente, ami a vasúti szállítá-
sok mellett 350-400 kamion megfordulását jelenti 
naponta. A 2009-ben elindított „új” papírgépen is  
20 millió euró értékű fejlesztést eszközöltek már, 
aminek részeredményeként a 7. sz. papírgép 90 
km/órás csúcs gyártási sebességre és különösen 
vékony (könnyűfajsúlyú)  65 g/m2-es csomagoló-
anyag-alappapír gyártására is képessé vált. 
Így összességében 2007-2017 között közel 500 mil-
lió eurót költött a Prinzhorn Csoport a dunaújvárosi 
telephelyre, ami rendkívüli a magyar papírgyártás 
történetében.

A 2016-ban átadott Hamburger Hungária Erőmű

A 7. sz. papírgép Dunaújvárosban
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5 ezer tonna hulladék újrahasznosítása 
havonta a Duparec-nél
Fontos, hogy a Hamburger Hungária kizárólag újra-
hasznosított papírból készíti termékeit. A zavartalan 
működésben pedig kiemelt szerepe van a Prinzhorn 
Csoport Recycling Divíziójának, amelyet Magyaror-
szágon jelenleg két cége képviseli: a Duparec és az 
SCH-Ózon. Az elmúlt két évben mindkét cégnél 
jelentős beruházások valósultak meg saját forrásból. 
A cél természetesen az, hogy jobban és hatéko-
nyabban működjenek az üzemek és persze, hogy a 
beszállító partnereket és vevőket minél magasabb 
szinten legyen képesek kiszolgálni. A fejlesztések 
közül kiemelkedik az újrafeldolgozó divízió legna-
gyobb tagjánál, a Duparecnél a csepeli telephelyen 
végrehajtott beruházás, amelynek keretében új és 
felújított csarnokok álltak üzembe, új technológiával 
és kiszolgáló létesítményekkel. A fejlesztés eredmé-
nyeként 20 ezer négyzetméter területen külön csar-
nok szolgál a beérkező papírhulladék kezelésére 
modern, félautomata válogatósorral és nagy teljesít-
ményű bálázó géppel, valamint szintén külön csar-
nokban kezelik és válogatják a vegyesen beérkező 
szelektíven gyűjtött lakossági műanyagot. A Dupa-
rec akár 1000 tonna műanyag- és akár 4000 tonna 
papírhulladékot képes feldolgozni havonta.

A vállalatcsoport újrahasznosító részlege természe-
tesen nem kizárólag a Hamburger Hungária szá-
mára dolgozik, partnerei között megtalálhatóak köz-
szolgáltató vállalatok, ipari kibocsájtók, kereskedelmi 
egységek, nyomdák, iskolák, más recycling vállalko-
zások, egyéni begyűjtők és külföldi papírgyárak. A 
begyűjtött műanyag hulladékot pedig elsősorban a 
magyar piacon és esetenként export során értéke-
síti a vállalat.

Két csomagolási „Oscarral” zárta a tavalyi 
évet a Dunapack 
A termelési-újrahasznosítási folyamat végén dolgo-
zik a Dunapack, amely csepeli, dunaújvárosi és nyír-
egyházi üzemeiben a legkülönfélébb hullámpapírle-
mez alapú csomagolóanyag gyártással foglalkozik. 
A vállalatot különös megtiszteltetés is érte tavaly a 
Csomagolási Világszövetség (World Packaging 
Organisation – WPO) éves – ezúttal éppen Buda-
pesten rendezett – konferenciáján, amelyen 35 
ország közel 300 szakembere vett részt. Az esemé-
nyen minden évben kihirdetik a WorldStar Csoma-
golási Világverseny győzteseit, amelyet a szakma 
Oscar-díjának is tekintenek. A cégcsoport Packag-
ing divíziója a hullámpapír csomagolás kategóriában 
két WorldStar díjat is elnyert. 

Papírhulladék tömörítés a Duparec csepeli felújított csarnokában
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Hullámtermék csomagolási megoldások

A magyarországi Dunapack pedig a HUNGARO-
PACK csomagolási versenyről vihetett haza 1 nagy-
díjat és 4 különdíjat.  „A számos Dunapack díj elis-
merés a Prinzhorn Csoportnak és az egész magyar 
csomagolóiparnak is. Mindez azt is jelzi, hogy a 
hazai cégek nemzetközileg is versenyképesek. Van 
helyünk és vannak lehetőségeink az európai poron-
don és azon dolgozunk, hogy ki is használjuk ezeket 
a lehetőségeket. Azonban látni kell, a verseny erős, 
fejlődni, fejleszteni kell, haladni a korral technológiá-
ban és a termelés hatékonyabbá téltelében ugyan-
úgy, mint a környezetbarát megoldások terén. Az a 
cég, amelyik ma egyhelyben áll, előbb vagy utóbb, 

de hanyatlani fog.” – mondta el Bencs Attila, a Ham-
burger Hungária ügyvezető igazgatója, aki a Cso-
magolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, 
a CSAOSZ elnökeként is képviseli a Prinzhorn 
Csoportot.

1300 közvetlen munkavállaló
Az évi 400 millió euró forgalmat lebonyolító három 
magyarországi Prinzhorn-vállalat a közvetlenül fog-
lalkoztatott mintegy 1300 szakember mellett köz-
vetve további közel 3000 kis- és közepes vállalko-
zás munkavállalóinak megélhetését biztosítja.
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Innovatív csomagolástechnikai megoldások 
(nem csak) az élelmiszeripar számára

Vákuum és védőgázos síkfóliák
A síkfóliák többféle szerkezetben elérhetők, így az 
egyedi összetételnek, a rendkívül magas réteg-
számnak köszönhetően – igény szerint 7-14 réteg 
– az anyag nagyon jól formázható. Az alsó és felső 
fóliákat 11 színig tudjuk nyomtatni, felületi vagy réteg-
közi flexo nyomtatással. A modern flexo technika a 
legmagasabb igényeket is ki tudja elégíteni.
Kínálatunkban szerepelnek:
•	 közepes- és magas zárású vákuum alsó- és 

felső síkfóliák (PA/PE, PA/EVOH-PE,….),
•	 közepes és magas zárású, laminált flowpack 

és tálcazáró síkfóliák (PET/PE, PET/
PE-EVOH-PE, PET/PP, OPA/PE,…..),

•	 közepes és magas zárású kemény aljfólia  
(APET/PE, APET/PE-EVOH-PE,…..).

Jellemző tulajdonságaik:
•	 a cast technológiának köszönhetően kiválóan 

formázható,
•	 jó átszúrási ellenálló képesség, 
•	 magas fény és kiváló átlátszóság, 
•	 a fóliák kiváló hegesztési tulajdonságokkal 

bírnak, még olyan esetben is, amikor különböző 
szennyeződések (pl. vér, zsír, fűszer stb.) 
kerülnek a hegesztési felületre,

•	 az EVOH záró réteget tartalmazó fóliák nemcsak 
a hosszú eltarthatóságot biztosítják, hanem a 
gázzal való töltést is,

•	 a fóliák nyitást könnyítő, u.n. easy-peel és 
vízpárát taszító, antifog réteget, vagy akár 
visszazárható réteget is tartalmazhatnak a 
felhasználási területnek megfelelően,

•	 a vásárlók egyedi igényeinek megfelelő 
vastagságban, szélességben rendelhetők,

•	 natúr és anyagában színezett termékek is 
rendelhetők.

A fóliákat a hús-baromfiipar, tejipar, sütőipar, zöldség- 
gyümölcscsomagolás, hűtőipar, konzervipar friss és 
feldolgozott termékeinek csomagolásához ajánljuk.

A vákuumtasakok választéka:
•	 közepes zárású tasakok (PA/PE, OPA/PE, PET/

PE... és egyéb kombinációk)
•	 arany/ezüst vákuumtasakok (PET-MET/PE, másik 

oldal: PA/PE)
•	 nyomtatott vákuum tasakok.
Jellemző tulajdonságaik: 
•	 jó zárási tulajdonság, amely jelentősen 

megnöveli a termék szavatossági idejét,
•	 jó átszúrási ellenálló képesség, igény esetén 

fényzárás, aromazárás,
•	 magas fényű, víztiszta,
•	 jól hegeszthető és nyomtatható,
•	 könnyen nyitható a benne lévő tapadást gátló 

anyag miatt,

Vállalatunk, a STARFOL Plusz Kft. 16 éve van jelen a magyarországi csomagolástechnikai piacon. Ez idő alatt 
meghatározó beszállítója lett a hazai hús-, baromfi-, tej- és sütőiparnak, 3 telephelyről, több mint 350 állandó 
partnert szolgálunk ki. Évek óta arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb csomagolóanyag-kínálattal tudjuk 
ellátni a magyar piacot. Partnereink a speciális vákuum- és védőgázos fóliáktól egészen a catering eszközökig 
megtalálhatják a számukra megfelelő megoldást. Termékpalettánk fő termékei a vákuum- és védőgázos lágy 
és kemény fóliák, a vákuum- és vákuum-zsugor tasakok. 
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•	 kör-, oldal-, aljhegesztett kivitel, igény esetén 
nyitáskönnyítő perforáció és eurofül a tasakon 
elhelyezhető.

A vákuumtasakokat hús és húskészítmények, szár-
nyasok, hal, sajt, szendvics, tisztított zöldség-gyü-
mölcs, készételek, stb. csomagolásához ajánljuk.

Vákuum-zsugortasakok:
•	 PREMIUM fresh 45 és 75 – előhűtött és füstölt 

termékekhez,
•	 PREMIUM max 95 – csontos termékekhez, 
•	 PREMIUM cheese – sajtok érleléséhez (egyedi 

összetétel).
Jellemző tulajdonságaik:
•	 Koextrudált, 9 rétegű innovatív anyag, hőre 

zsugorodó, magas zárású,
•	 az EVOH rétegnek köszönhetően magas gáz-, 

és vízzáró képesség, hosszabb eltarthatóság
•	 akár 50%-os zsugorodás,
•	 magas fényű tasakok – PET réteg miatt 

(hegesztéskor a külső rétegek nem tapadnak 
össze),

•	 kiváló átszúrási ellenálló képesség.
A fóliákat a hús-baromfiipar, tejipar, sütőipar, zöld-
ség-gyümölcscsomagolás, hűtőipar, konzervipar 
friss és feldolgozott termékeinek csomagolásához 
ajánljuk.

Innovatív megoldások
A korszerű csomagolóanyagoknak többféle igényt 
is ki kell elégíteniük. Egyre fontosabb a kor ízlésé-
hez igazodó esztétikus megjelenés, hiszen a vevő 
a külső megjelenés alapján választ, emiatt népsze-
rűbbek a környezettudatos gondolkodásra utaló 
megoldások, mint például a papír+fólia laminátum, 
matt, papírhatású felületkezelés. 
Cégünk termékpalettáján olyan egyedi összetételű 
fóliák is szerepelnek, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a vastagságokat 20-40 mikrométerrel is csökken-
teni tudjuk. Ilyen például a csontos termékekhez 
kifejlesztett „RIBS” fóliánk, amelynek bevezetésekor 
az előbb említett vastagságokat meghaladóan is 
csökkenteni tudtuk a felhasználást. További újítás a 
főzhető, illetve süthető fóliák bevezetése, ami az új 
vásárlói igények kielégítését segítheti.

A fosszilis eredetű csomagolóanyagok tekinteté-
ben a hangsúlyt a korszerű és környezetet kímélő 
anyagösszetételre, valamint az anyagtakarékos 
megoldásokra helyezzük. Gyakran adunk szakmai 
tanácsot ezzel kapcsolatban a felhasználóknak, így 
a csomagolóanyag ára és a környezetvédelmi ter-
mékdíj is jelentősen csökken.

Szolgáltatásaink
A kereskedelmi folyamatot magas minőség jellemzi, 
melyhez korszerű vállalatirányítási rendszer bizto-
sítja a technikai hátteret. Vevőinket a legkorszerűbb 
minőségirányítási szabvány, az ISO 9001:2015 
szerint tudjuk kiszolgálni. Teljes körű szolgálta-
tást nyújtunk a grafikai tervezéstől egészen a kész 
csomagolóanyagig:
•	 széles csomagolóanyag választék,
•	 csomagolóanyag és designtervezés,
•	 szakmai tanácsadás,
•	 ügyfélszolgálat,
•	 üzemi próbák lebonyolítása,
•	 raktározás,
•	 kiszállítás,
•	 akciók, újdonságok,
•	 közösségi kapcsolatok.
 
Elérhetőségeink:
A vállalat több telephellyel rendelkezik, mindenütt 
szakképzett kollégák állnak vevőink rendelkezésére.

Telephelyek:
•	 Sárvár, Várkerület 26. - székhely 

Tel: 95/520-322,  
Fax: 95/520-323 
info@starfolplusz.hu,  
www.starfolplusz.hu, www.yama.hu

•	 Ikervár, Gróf Batthyány Lajos u. 91.  
- adminisztrációs központ és raktárak

•	 Szigetszentmiklós, Leshegy Ipari Park, 
Leshegy u. 8. – logisztikai központ  
és bemutató terem
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Magyar WorldStar díjasokat 
ünnepeltünk Düsseldorfban

Sokunknak, akik részt vehettünk, életre szóló 
élményt jelentett a Csomagolási Világszövetség 
(World Packaging Organisation – WPO) 2016. máju-
sában Budapesten – a Csomagolási és Anyagmoz-
gatási Országos Szövetség (CSAOSZ) szervezésé-
ben – megtartott WolrdStar díjátadó gálája. 
A WPO elnöke a szervezést így értékelte: „… They 
have created a model for future meetings! …”
Ilyen előzmények után kíváncsian vártuk, hogy a 
soron következő díjátadó alkalmával hasznosítják-e 
a magyar – CSAOSZ – modellt a szervezők.
Nem kellett csalódnunk. 
A WPO is felismerte, hogy a komplex módon meg-
szervezett esemény nemcsak a díjátadó értékét 
emeli, hanem a verseny megbecsülését is tovább 
javítja, a praktikusan megválasztott helyszín, a ven-
déglátás módja és a program mellett a résztvevők 
biztonságáért tett intézkedések is növelik a program 
elismertségét.

A WorldStar versenyről
A WorldStar Csomagolási Világversenyre 35 ország-
ból 291 pályázat érkezett, köztük hat társaság 11 
nevezése Magyarországról. 

A WorldStar zsűrire 2016. november 17-én Bécsben 
került sor. 
A WPO tagszervezetek vezetői által alkotott bírálóbi-
zottság 193 munkának ítélte oda a WorldStar díjat. 
A legtöbb elismerést 20-20 díjjal Japán és Németor-
szág vívta ki, Magyarország – Csehországgal holt-
versenyben – négy elismeréssel a 13. az országok 
sorrendjében. A 162 nyertes társaság közül csupán 
16 ország 27 vállalata – köztük az STI Petőfi Nyomda 
Kft. – dicsekedhet kettő vagy több, ezen a verse-
nyen elért WorldStar díjjal.

Magyarok a versenyben
Magyarország, a magyar csomagolóipar ezút-
tal is remekül szerepelt a versenyen. Az STI Petőfi 
Nyomda Kft. két, a Codex Értékpapírnyomda Zrt. és 
a dr-PLAST Engineering Zrt. pedig egy-egy munkája 
után kapott WorldStar díjat.
Legfrissebb adatgyűjtésünk szerint ezzel a négy 
elismeréssel 96 világdíjat érdemeltek ki a magyar 
pályázók, az STI Petőfi Nyomda pedig a 31. World-
Star díját vehette át.

A WorldStar Csomagolási Világverseny díjátadó ünnepségére 2017. május 4-én került sor Düsseldorfban, az 
Interpack nyitónapjának kora estéjén, több mint 400 résztvevő jelenlétében.

A WPO tagszervezeteinek képviselői, a zsűri tagjai 
Foto: Marte Lundby Rekaa
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Absolut vodka „fesztiválcsomagolása”

PERUGUNA 10 oldalas ECL (booklet) címke

Törley Chapel Hill borok bag-in-box csomagolása

Codex Értékpapírnyomda Zrt. 
Thomas L. Schneider WPO elnöktől Berta László,  
a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. vezérigazgatója  
vette át az elismerést

A díjazott munkák és a díjat átvevők

STI Petőfi Nyomda Kft. 
Thomas L. Schneider WPO elnök mellett Fábián Endre, 
az STI Petőfi Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója és 
Kolozsvári György értékesítési igazgató áll

A 2018. évi WorldStar verseny zsűrijét 2017. november 9-én tartja a WPO Rio de Janeiroban, a gálára pedig 
2018. május 2-én kerül sor az ausztráliai Queensland-ben.
Meglesz a 100?

Nagy Miklós
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A 2017. évi HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Verseny díjazottjai

A verseny előzményeiről

Az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet 1967-
ben alapította meg HUNGAROPACK Magyar Cso-
magolási Versenyt, amelynek 50. évfordulóját Dr. 
Fazekas Sándor miniszter fővédnöksége mellett a 
CSAOSZ gondozásában ünnepelhetjük meg.
Az eltelt fél évszázad alatt Magyarország sokat 
változott, társadalmi-gazdasági berendezkedése 
gyökeresen átalakult és a csomagolások is ren-
geteget fejlődtek, de az eredetileg kitűzött cél, a 
csomagolóipar előrehaladásának bemutatása, a 
fejlesztési információk megosztásának támogatása, 
változatlanul megmaradt.
A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
kezdetektől jelentős szakmai támogatást élvezett. 
Minisztériumok, csomagolásban érdekelt szerve-
zetek és a különböző médiák nyújtottak támogatást 
a program megszervezéséhez, eredményeinek 
népszerűsítéséhez. A támogatók változtak, régiek 
elmaradtak, újak jöttek, de egy maradt állandó, az 
elmúlt 50 évben megrendezett valamennyi HUN-
GAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt az élel-
miszeriparért mindenkor felelős miniszter támogatta.
A verseny 50 évének a szervezők azzal kívántak 

emléket állítani, hogy korabeli dokumentumok felku-
tatásával kigyűjtötték és egy kiadványban örökítették 
meg az eddigi 33 verseny HUNGAROPACK díjazott 
pályázóit, kitüntetett nevezéseit.
A hazai verseny díjazottjai nemzetközi mezőnyben 
is megállják a helyüket. Az elmúlt évi nemzeti ver-
senyt követően rendezett WorldStar pályázaton 
hat magyar vállalat nyolc pályázattal vett részt és 
három társaság négy elismerést kapott. Ezzel az 
eredménnyel a legfrissebb felmérés szerint 96 világ 
világdíjat nyertek a magyar vállalatok. Rio-ban 2017 
novemberében meglehet a 100!!!!
.
Az idei verseny számszaki adatai

Az idei versenyre 28 vállalattól 64 érvényes nevezés 
érkezett. Az 64 nevezésből 50 tartozik a fogyasztói 
és gyűjtőcsomagolás, míg 14 a szállítási csomago-
lás kategóriába.
A versenyen résztvevő 28 vállalat közül 6 első 
nevező, visszatérő – tehát egy-egy év kihagyása 
után, megfelelő szintű munka esetén pályázó – 3, 
és a hosszabb ideje minden évben pályázók száma 
pedig 19.

Változatok egy témára - HUNGAROPACK logók az 50 év alatt
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HUNGAROPACK 2017  
díjat nyert pályázatok
Caola Zrt.
Caola Skin Revival bőrfiatalító termékcsalád 
fogyasztói csomagolása

Dunapack Kft.
Gépjármű alkatrész hullámpapírlemez tálcája és
Nagyméretű LCD TV hullámpapírlemez doboza

Szkaliczki és Társai Kft.
Turbó gépjármű alkatrész újrahasználható 
műanyag tálcája

Sz.Variáns Kft.
Stühmer prémium csokoládé dobozcsaládja 

A HUNGAROPACK 2017 
Fenntarthatósági díj 
nyertese
DS Smith Packaging Hungary Kft.
Party Miiix pulykafalatok optimalizált 
dobozcsaládja
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíjainak 
nyertesei

BOX PRINT- FSD Packaging Kft.
Hell bőrönd

DS Smith Packaging Hungary Kft.
IXO Garden-Set innovatív csomagolása

Dunapack Kft. 
Az „igazi” automata doboz

Mosonpack Kft.
Kardántengely univerzális csomagolása

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Rexona háromsoros display

A HUNGAROPACK 2017 
Ipari Kreativitás díj 
nyertese
Codex Zrt.
Több funkciós tasakzáró ECL címke

A HUNGAROPACK 2017 
Marketing díj nyertese
Keskeny és Társai 2001 Kft.
Edelweiss Beauty Complete doboz 

A HUNGAROPACK 2017 
Save Food díj nyertese
Greiner Packaging Kft. és Sága Foods Zrt.
Fini Mini & Go mini pulykavirsli fogyasztói 
csomagolása
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A Földművelésügyi Minisztérium különdíjainak nyertesei
Coveris Rigid Hungary Kft.
48 ml-es Eezy Spritz flakon adagoló megoldás

O-I Manufacturing Magyarország  
Üvegipari Kft.
0,5 l-es Nemzeti Pálinkás üvegpalack és
190 ml-es S alakú mézes üveg

BOX PRINT- FSD Packaging Kft. 
Kubu display

STI Petőfi Nyomda Kft.
Iceland Luxury ünnepi töltött liba doboza

Edelmann Hungary Packaging Zrt. 
„AZ Complete” Cast&Cure technológiával gyártott 
kartondoboz
Mondi Békéscsaba Kft. és Intergraf Digiflex Kft.
Arden Grange macskatáp csomagolás

Szkaliczki és Társai Kft. 
CNT Clap-Box

Az Élelmiszer Szaklap különdíjainak nyertesei

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. különdíjainak nyertesei

A Magyar Műanyagipari Szövetség különdíjának nyertese

A Magyar Grafika Szaklap különdíjának nyertese
STI Petőfi Nyomda Kft.
JDE kávékapszula kartondoboz családja 
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium különdíjainak nyertesei

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége  
különdíjának nyertese

Green Packaging Kft.
Alfa Romeo motorháztető többanyagú egyedi 
védőcsomagolása

Thermofoam Kft.
Mennyezeti lámpák logisztikai tálcája

Dunapack Kft.
Kanapécsomagoló hullámpapírlemez dobozcsalád

A Nyomda- és Papíripari Szövetség különdíjának nyertese

A PackMarket Portál különdíjának nyertese

A Packaging Szaklap különdíjainak nyertesei

Mondi Békéscsaba Kft. és  
Intergraf Digiflex Kft.
Fokker Kat Bio macskatáp csomagolás

Mondi Békéscsaba Kft. és  
Intergraf Digiflex Kft. 
Kennels’ Favourite kutyatáp termékcsalád 

Béflex Zrt.
Fragrance Poligon parfüm display

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Párnatasak kínáló-gyűjtőcsomagolási rendszer
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A Print & Publishing Szaklap különdíjának nyertese

Helikon Nyomda Kft.
KOCH FRISCH borcímke család

A Trade Magazin különdíjainak nyertesei
Greiner Packaging Kft. és 
Lactalis Hungária Kft.
Parmalat Extra gyümölcsjoghurt család 
csomagolása

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Aura Botanica „Meghívó” doboz 

STI Petőfi Nyomda Kft.
Chivas Regal whisky promóciós kartondoboza

A Transpack Szaklap különdíjainak nyertesei
DS Smith Packaging Hungary Kft.
Elektromotor újragondolt gazdaságos csomagolási 
megoldása 

POLIOL PET Packaging Kft. és  
Félegyházi Tej Kft.   
Félegyházi Tej termékcsalád csomagolása 

Thermofoam Kft. 
Cserepes rózsatő szállítási csomagolási rendszere

Okleveles elismerésben részesültek
Dunapack Kft.
Műanyag kerti kocsi hullámpapírlemez doboza
Smart display

Green Packaging Kft.
Dometic főzőlapcsalád csomagolásának 
újratervezése 

Béflex Zrt.
MasterChef papírdisplay

Color Pack Zrt.
FABULON Acne Stop szárító keverék kartondoboza

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Tengerentúli csomagolás autóipari alkatrész számára
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Keskeny és Társai 2001 Kft.
Heidelberg díszdoboz
Hungarikum díszdoboz
Novo C kartondoboz

KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.
Demänovka ajándékdoboz

Mosonpack Kft.
Bútorlábak egységesített hullámpapírlemez doboza

O-I Manufacturing Magyarország  
Üvegipari Kft.
390 ml-es nyolcszögletű mézes üveg

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Gyümölcslé család bag-in-box csomagolása

STI Petőfi Nyomda Kft.
L’Oréal exkluzív adventi naptár
Microse cukorkás dobozcsalád

Nagy Miklós, Pelczer Ágnes
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I. Csomagolószerek gyártása, feldolgozása 
Packaging material and means manufacturing, processing

1. Papír csomagolószerek gyártói – Manufacturers of paper packaging means

Box Print - FSD Packaging 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 
dobozok 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 Zrt.
2092 Budakeszi, Szüret utca 5.
Tel.: +36 23 453 380
E-mail: info@codex.hu
Web: www.codex.hu

• ECL® - Extended CODEX Label - 
booklet címkék

• biztonsági címkék
• hamisítás elleni termékek
• különleges nyomdai megoldások

• ECL® - Extended CODEX Label 
(Booklets)

• Securities
• Security labels
• Anti-counterfeiting products
• Special printing solutions

DUNAPACK Kft. – Budapest
1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 1 278 8100, +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

Regiszter Printing Kft.
1211 Budapest, Duna lejáró 4-10.
Tel.: +36 1 278 3090
E-mail: printing@printing.hu
Web: www.printing.hu

• nyomtatás 3 technológiával 
(ofszet, szita, digitális)

• karton, hullámkarton, 
papír, öntapadó

• stancolás nagy méretig 
(120x200 cm-ig)

• kasírozás nagy méretig  
(120-200 cm-ig)

• printing with 3 technologies  
(offset, screen, digital)

• cardboard, corrugated board, 
paper, self-adhesive vinyl

• dye-cutting in large size  
(upto 120x200 cm)

• laminating in large size  
(up to 120x200 cm)

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.com

• 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.
2422 Mezőfalva, Kisfaludy sor 176.
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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dr-PLAST Engineering Zrt.
2040 Budaörs, Seregély u. 3.
Tel.: +36 23 430 041
Fax: +36 23 430 042
Web: www.drplast.com

Élelmiszeripari és háztartási 
csomagolóanyagok gyártása és 
forgalmazása hagyományos és 
Rollbox® csomagolási rendszerben:
• PE frissentartó-, szolárium-, 

kozmetikai-, sztreccsfólia termé-
kek gyártása és forgalmazása

• sütőpapír, sütőfólia, alufólia 
termékek konfekcionálása és 
forgalmazása

• uzsonnás-, hűtőtasakok, 
szemeteszsákok, befőző 
termékek forgalmazása

Production and distribution of 
industrial and household packaging 
materials in conventional and in 
Rollbox®packaging system.
• production and distribution 

PE cling films, sunbed films, 
cosmetic films and stretch films

• confectioning and distribution 
of baking paper, baking foil, 
aluminium foil

• distribution of PE-, freezer- and 
garbage bags, bottling products

Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Kft.
6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/I.
Tel./Fax: +36 78 481 194
Mobil: +36 20 564 5585
E-mail: kajarikft@kajarikft.hu
Web: www.kajarikft.hu
Törökbálinti iroda: H-2045 Törökbálint,  
FSD Park 2, 2. emelet 309.

• hajlékony falú műanyag 
csomagolóanyagok gyártása, 
nyomtatása, társítása, 
konfekcionálása, mikro 
perforálása

• euro-lyukkal ellátott tasakok 
gyártása

• flexible plastic and composit 
packaging materials producing, 
printing, confectioning, micro 
perforating

• euro hole 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

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

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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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

 
Web: www.ardaghgroup.com

Az Ardagh Group a világ 
legnagyobb márkáinak gyárt 
csomagolóeszközöket.  
Az innováció területén is hírnevet 
szerezett a következő témákban:  
a lehetőségek határainak feltárása, 
elsőként bevezetett új gyártási 
módszerek, új tervezési technikák 
és új módok az újrahasznosítására 
és energiamegtakarítására.

Ardagh Group manufactures 
packaging for the world’s biggest 
brands. We have a reputation for 
innovation; pushing the boundaries 
of what’s possible, pioneering new 
production methods, new design 
techniques and new ways to 
recycle and save energy. 

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 

optimal 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 Szolgál-
tató 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-, bo-
ros-, 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 lebomló és  
komposztálható YAMA-termékek, 
melyek teljes mértékben 
környezetbarát 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
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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 háztartás-
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

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, François, 
Hungaria, BB, Henkell pezsgők, 
György-Villa, Szent István Korona 
borok, Kaiser vodka, Angelli italok 
és likőrök, 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, François, 
Hungaria, BB, Henkell sparkling 
wine, György-Villa, St. Stephan’s 
Crown wine, Kaiser vodka, 
Angelli drinks and liqueur, 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 Cso-
magoló 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  
flexo nyomtatással

• papír csomagolóanyagok  
flexo nyomtatással

• polietilén fólia 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

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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Omnipack 
Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter
4025 Debrecen, Arany János u. 55.
Web: www.omnipack.hu

Klaszterszolgáltatások:
• csomagolástechnika
• csomagolástechnológia 
• csomagolásmarketing
• rendszerszintű beszállítás
• tervezés, anyag és termék k+f,
• bel- és külföldi együttműködések
• környezettudatos technológiák 

és termékek
• költségracionalizálási audit

Cluster management:
• packaging 
• packaging technology
• marketing
• system supply
• design, material and product R&D 
• international and domestic 

cooperation
• environment-friendly technology 

and products
• cost rationalisation audits

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

• papírhulladék-gyűjtés és átvétel
• műanyaghulladék-gyűjtés és 

átvétel
• eszközök (bálázógépek, 

konténerek, stb.) kihelyezése, 
bérbeadása

• közszolgáltatói kevert 
csomagolási hulladék válogatása

• iskolai papírgyűjtés
• iratmegsemmisítés

• collecting paper and plastic 
waste

• renting tools and equipments 
(balers, containers, etc.)

• selection of mixed packaging 
waste from public service 
providers

• organizing school paper 
collections

• document shredding

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 
értékesítése

• 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 Kft.
1139 Budapest, Fáy utca 1/b.

• információs és információ- 
technológiai 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

• csomagolóhabok (EPS, PE, PU, 
XPE stb.) 

• hullámpapírlemez termékek  
(3-5-7 réteg, offset, flexo, szita)

• fa csomagolóanyagok (raklapok, 
ládák)

• újrahasználható csomagolószerek 
• komplett csomagolási 

megoldások
• csomagolástervezés és vizsgálat, 

tanácsadás
• EPAL Gitterbox acélkonténerek 

javítása

• packaging technical foams (EPS, 
PE, PU, XPE etc.)

• corrugated cardboard products 
(single-, double-, tripple-wall, 
offset, flexo, screenprint)

• wooden packaging (pallets, 
crates)

• returnable packaging
• complex packaging design
• packaging development, 

consulting, testing
• EPAL Gitterbox palletbox renewal

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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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, orszá-
gos csomagolási, anyagmozgatási, logisztikai szaklap azon vállalatok, vállal-
kozások 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 szol-
gáltatók, a raktárbázisok, a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi vál-
lalkozások, valamint a legjelentősebb hazai szakmai rendezvények, kiállítá-
sok információforrása.

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