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Tisztelt Olvasó! “A csomagolás véd, informál és óvja a környezetet!”

A Csomagolási és Anyag-
mozgatási Országos Szö-
vetség szerkesztésében 
kilencedik éve jelentetjük 
meg a Magyar Csomagolási 
Évkönyvet.

A kiadvánnyal kezdetek óta az a célunk, hogy a 
magyar csomagolóiparról éves helyzetképet adjunk, 
mutassuk be teljesítményét, tájékoztassuk az olva-
sót a szakterület aktuális európai és hazai szabá-
lyozási újdonságairól, adjunk helyet az egyetemi 
kutatók csomagolástechnikával kapcsolatos publi-
kációiknak és dicsekedjünk el kollégáink, vállalataink 
sikereivel is.

Az idei évkönyvben szakítunk a hazai csomagoló-
ipar teljesítményének statisztikai adatokon nyugvó 
bemutatásával, helyette két szakterületi elemzést, a 
flexónyomtatott csomagolóanyag-, valamint a kar-
tondoboz-gyártók publikus gazdálkodási adatainak 
tudományos igényességgel megírt analízisét közöljük. 

Legújabb évkönyvünk a csomagolásokat érintő 
európai szintű szabályozásaival kiemelten foglalko-
zik. Bemutatja a Körforgásos gazdaság program 
bevezetése miatt módosított Csomagolási és cso-
magolási hulladék irányelv újdonságait, foglalkozik 
a frissen kidolgozott Egyszer használatos műanyag 
termékek irányelvtervezetével és összefoglalja az 
újragondolt német Csomagolási rendelet kötelezet-
tekkel szembeni elvárásait is. 

A CSAOSZ az új európai szintű jogszabályokat a 
megjelenésüket követően tartalmi és jogi górcső alá 
vette. Arra kereste a választ, hogy a jelenlegi hazai 
környezetvédelmi szabályozás mennyiben felel meg 
az új európai irányvonalnak, a részletes elemzés 
alapján pedig kidolgozta a követelményeknek meg-
felelő működési modelljavaslatát. 

Ezek a feldolgozások az aktuális szakmai tájékozta-
táson túl a jogalkotók gondolkodása irányvonalának 
megismerésére is lehetőséget adnak, egyben felvá-
zolják a jövő feladatait, mind a szakmai szervezetek 
– köztük a CSAOSZ, mint a csomagolóipar egyedüli 
szakmai szervezetének – érdekképviseleti teendőit, 
mind pedig az érintett vállalatokra váró kihívásokat.

Az évkönyvben publikáló egyetemi kutatók érdekes 
és aktuális témákat dolgoztak fel. 

Az online kereskedelem révén egyre nagyobb sze-
rephez jutó csomagküldő szolgálatok árukezelési 
gyakorlata új és fokozottabb igénybevételt támaszt 
a csomagolás szemben, amire fel kell készülnünk. 

A csomagolások marketing oldali kutatása is újdon-
ságokkal szolgál. Reméljük hamarosan a könyves-
boltokba – majd kollégáink könyvespolcára – kerül 
szerzőnk Csomagolásmenedzsment címmel meg-
jelenő könyve.

Beszámolunk a magyar csomagolóipart 2018. év 
elején ért nagy megtiszteltetésről is, a CSAOSZ 
korábbi elnökét, Galli Miklóst a Csomagolási Világ-
szövetség életműdíjjal jutalmazta. 

A magyar csomagolóipar tavaly belépett a „Száza-
sok klubjába”, a WorldStar csomagolási világver-
senyen elért díjaink száma 103-ra növekedett. Ez 
újabb bizonyítéka a magyar csomagolástervezők 
kiemelkedő kreativitásának.

Kívánok a legújabb évkönyvünk olvasásához kelle-
mes időtöltést!

Bencs Attila
elnök
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Dear Reader,

The Hungarian Packaging 
Yearbook is being published 
for the ninth time in edition of 
the Hungarian Association of 
Packaging and Materials 
Handling.

Since the beginning, our goal is to give an annual 
picture of the Hungarian packaging industry, to pre-
sent its performance, to inform readers about the 
current European and national regulatory innova-
tions in the field, to give space to the publications of 
university researchers in packaging technology and 
to boast our colleagues, companies successes.

In this year’s booklet, we break off the tradition to 
start with the performance of the domestic packag-
ing industry based on statistical data. Instead, we 
provide two scientific expert analyses based on the 
public economic data of flexo-printed packaging 
materials and carton-box manufacturers.

Our latest yearbook focuses on packaging regula-
tions at European level. Presenting the novelties of 
the Packaging and Packaging Waste Directive, as 
amended by the introduction of the Circular Eco- 
nomy Program, incorporates the newly developed 
Single Use Plastic Products Directive and summa-
rizes the reconsidered German Packaging Ordi-
nance obligations as well.

CSAOSZ has analysed new legislations at European 
level after its appearance substantively and with 
legal scrutiny. We sought to find out how the current 
domestic environmental legislation corresponds to 
the new European guidelines, and based on a 
detailed analysis, we developed a model that meets 
the requirements.

In addition to current professional information, we try 
to provide an opportunity to familiarize the legisla-
tors’ thinking with the aim of presenting the tasks of 
the future, and the expected activities of the profes-
sional organizations – including the CSAOSZ as the 
only professional organization of the packaging 
industry – and also, the challenges to companies.

The university researchers who published is the 
yearbook deal with interesting and current topics.

The handling of parcel delivery services, which is 
becoming more and more rollout through e-com-
merce, is a new and more burdensome way of 
handling the packaging that we have to prepare for.

Research of packaging from marketing perspective 
is also novel. We hope to find the book in the book-
shops – then at our colleagues’ bookshelves – soon, 
written by our author with the title Packaging 
Management.

We also report on the great honour of the Hungarian 
packaging industry: at the beginning of 2018, the 
former president of CSAOSZ, Miklós Galli was 
awarded with the Lifetime Achievement in Packag-
ing Award of the World Packaging Organisation.

The Hungarian packaging industry has entered the 
“Hundreds Club” last year: the number of our World-
Star packaging competition winners has risen to 
103. This is another proof of the outstanding creativ-
ity of the Hungarian designers

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

Attila Bencs
President

“Packaging protects, informs and saves the environment!”
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A Csomagolási Világszövetség  
2018. évi életműdíj kitüntetettje  

Galli Miklós

Galli Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos 
Szövetség korábbi elnöke, a Dunapack Magyarország 
nyugállományú elnök-vezérigazgatója a Csomagolási 

Világszövetség életműdíját vehette át 2018. május 2-án 
Ausztráliában, a szakmai szervezet 100. közgyűlésén.

A csomagolási és csomagolási  
hulladék irányelv módosítása

Az Európai Bizottság 2018 januárjában az ambiciózus 
Körforgásos gazdaság programcsomagjának keretében 

számos meglévő irányelv módosítását jelentette be.  
A hulladék keretirányelv módosítása – egyebek mellett –  

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer általános 
alkalmazását írja elő, azzal, hogy szakterületi irányelvek a 

rendszer bevezetését kötelezővé tehetik. A csomagolási és 
csomagolási hulladék irányelv eleget is tesz a keretirányelv 
rendelkezésének és 2024. évi bevezetését kötelezővé teszi.

Egyszer használatos műanyag  
termékek irányelv tervezete 

Az Európai Bizottság 2018. év elején publikálta  
a műanyag stratégiát, nemsokkal később pedig  

az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt  
hatásának csökkentéséről szóló irányelv tervezetét.  

A cikk az irányelv tervezett intézkedéseit mutatja be.
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A Csomagolási Világszövetség 2018. évi életműdíj 
kitüntetettje: Galli Miklós

1968-ban Tokióban a vezető csomagolási szakem-
berek azzal a céllal alapították meg a Csomagolási 
Világszövetséget, hogy a csomagolás általános 
színvonalának emelésével járuljon hozzá az emberi-
ség életkörülményeinek javításához. Ezt a nemes 
ügyet 50 éve a szervezet azzal szolgálja, hogy a fej-
letlen, vagy fejlődő országokban saját finanszírozás-
ban csomagolási tanfolyamokat szervez, nemzeti 
csomagolási intézetek létrehozását segíti, a fejlett 
országokban pedig a „training for trainers” program 
keretében az élethosszig tartó csomagolás-oktatást 
támogatja.

A Csomagolási Világszövetség több évtizedes 
működést követően 2017-ben ítélte oda első ízben a 
„Lifetime Achivement in Packaging Awards” azaz a 
Csomagolási Életműdíjat azzal a céllal, hogy kife-
jezze köszönetét a csomagolóiparért évtizedeken 
keresztül kiemelkedő szakmai, közéleti és szemlé-
letformáló munkát végző kollégáknak.
A világ 7 nagy földrajzi egységéből kiválasztott 11 
tagú zsűri idén Galli Miklósnak ítélte oda az 
életműdíjat.

Galli Miklós szakmai munkájának köszönhető, hogy 
a hazai hullámtermék-gyártást az állami vállalati for-
mából sikeresen vezette át a piacgazdaság körül-
ményei közé és az általa alapított Dunapack évtize-
dek óta piacvezető pozíciót őriz Magyarországon. 
A társaság privatizációját olyan körültekintéssel irá-
nyította, hogy a tulajdont szerző Prinzhorn Csoport 
ma Magyarországon az egyik legtöbb tőkét befek-
tető és munkaerőt foglalkoztató osztrák vállalatcso-
porttá fejlődött.

A csomagolás és a környezetvédelem kapcsolatát 
hamar felismerte, és mindenkori célja az ipar és a 
környezet közötti kompromisszum, harmónia és 
fenntarthatóság megvalósítása. Ennek az előrelátó 
szakmai munkának az eredményeként a Prinzhorn 
Csoport három magyarországi vállalata – a hullám- 
alappapír-gyártó Hamburger Hungária Kft., a hul-
lámtermék-gyártó Dunapack Kft. és a papír hulladé-
kot hasznosító Duparec Kft. – korát megelőzve, az 
európai uniós kezdeményezésű, a fenntartható gaz-
dálkodás alapját jelentő körforgásos gazdasági 
modell hazai mintapéldája lett. 

Fotó: WPO

Galli Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség korábbi elnöke, a Dunapack Magyarország 
nyugállományú elnök-vezérigazgatója a Csomagolási Világszövetség életműdíját vehette át 2018. május 2-án 
Ausztráliában, a szakmai szervezet 100. közgyűlésén.
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Galli Miklós szakmai érdemei azonban nemcsak 
Magyarországon mérhetők. A Prinzhorn Csoporton 
belül, az általa létrehozott Csomagolási Divízió veze-
tőjeként – mára már – tíz nyugat-, közép-, kelet- 
európai ország 17 hullámtermék-gyártó vállalkozását 
nemcsak betagolta, de fejlesztések révén sikeres 
tagjaivá tette a szervezetnek. Munkájának elismeré-
sét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 
osztrák tulajdonú Prinzhorn Csoport Csomagolási 
Divíziója a magyar Dunapacktól kapta a nevét.

Galli Miklós szakmai közéleti munkája sem szorítko-
zott csak Magyarországra. A Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos Szövetség elnöki tiszt-
ségét 21 évig töltötte be, emellett a Munkaadók és 
Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, a 

kormány tanácsadó testületének, az Országos Kör-
nyezetvédelmi Tanácsnak pedig elnöke volt.
 
Az Európai Hullámtermék Gyártók Szövetségének 
(FEFCO) 14 évig elnökségi tagja, az Alliabox Hullám-
termék-gyártók Szövetségének pedig három évig 
elnöke volt.

Galli Miklós munkássága és emberi tulajdonságai 
több generáció számára is például szolgálnak nem-
csak Magyarországon, nemcsak Európában, 
hanem immáron a világ további négy kontinensén 
is.

Gratulálunk Galli Miklósnak a csomagolási életműdíj 
megérdemelt elnyeréséhez!

Miklós Galli WPO Lifetime Achievement  
awarded in 2018

It is difficult to briefly sum up Mr Miklós Galli’s 
achievements. Thanks to his professional career, 
the Hungarian corrugated paper production was 
successfully adapted from a state corporate form to 
the circumstances of market economy, and Duna-
pack Hungary, which was managed by him, has 
maintained its market leader position in Hungary for 
decades. He carried out the successful privatization 
of the company with special circumspection. As a 
result, the Austrian Prinzhorn Group is now one of 
the Austrian company groups investing the greatest 
amount of capital and employing the highest num-
ber of people in Hungary. Besides paper produc-
tion, the massive portfolio of the Group includes 
packaging material production, waste collection and 
waste recovery. 

Mr Miklós Galli’s professional influence extends 
beyond Hungary. Within the Prinzhorn Group, as 
leader of the Packaging Division established by him, 
he acquired several European corrugated paper 

production companies, and by means of develop-
ments made them successful parts of the Group. 

Mr Miklós Galli’s professional and public work was 
never limited to Hungary. He served as president of 
Hungarian Association of Packaging and Materials 
Handling for 21 years. 

He was Board Member of the European Federation 
of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO) for 14 
years, and president of Alliabox, European Corru-
gated Board Producer’s Association for 3 years.

Mr Miklós Galli’s work and character can be a role 
model for multiple generations not only in Hungary 
but also in Europe, as well as on the other four con-
tinents of the world.

We congratulate Mr Galli on receiving the well-de-
served Lifetime Achievement Award in Packaging!

Mr. Miklós Galli, former President of CSAOSZ and retired CEO of Dunapack Hungary received the WPO (World 
Packaging Organisation) Lifetime Achievement Awards in Packaging on 2 May 2018 in Australia, on the 100th 
Jubilee assembly of the organization.
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A hazai flexónyomtatott hajlékonyfalú 
csomagolóanyagok számokban

Mielőtt keverednének a fogalmak, szeretnék ponto-
sítani a címen. A számok alapvetően a nyomtatott 
hajlékonyfalú csomagolóanyagok adataiból indítva, 
módosítva a nem flexónyomtatással előállított ter-
mékek adataival. Hazánkban használnak még mély-
nyomtatást is hajlékonyfalú csomagolóanyag előállí-
tására, ami a piac hozzávetőlegesen 10%-át jelenti. 
Előfordulnak ezenkívül más technológiával gyártók is 
(már digitálissal is találkoztunk), viszont ezek mennyi-
sége nagyon elenyésző, a statisztikai pontosság 
határán belül van. Másik oldalról a flexós gyártóknál 
is előfordulnak nyomatlan termékek, amelyek meny-
nyiségéről nehéz tudomást szerezni (lehet, hogy 
maguk a gyártók sem ismerik a pontos értéket). 
Azoknál a cégeknél, amelyeknél a nyomatlan termé-
kek részaránya jelentős – jellemzően ezek azok a 
cégek, amelyek kezdetben csak nyomatlan termé-
kekkel foglalkoztak, majd később vezették be a 
nyomtatást –, a statisztikákból jó megközelítéssel, 
szakmai információk alapján kiszűrtük a nyomatlan 
termékek részarányát. A kimutatásokban azok a 
flexónyomdák, hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyár-
tók adatai szerepelnek, akiknek van hat-, nyolcszí-
nes flexógépük, és az ő teljesítményük van csök-
kentve a más jellegű tevékenységeik (beleértve a 

tömegében előállított nyomatlan vagy jelölő nyomta-
tással ellátott termékeket) értékével, valamint a 
kereskedelmi tevékenységükkel.

Az adatok GDP jellegűek, azaz halmozódást tartal-
mazhatnak, úgy, mint a KSH számok is. Azaz pél- 
dául, ha egy szereplő előállít fóliát, a másik szereplő 
abból zacskót gyárt, és azt értékesíti a csomagoló-
cégnek, avagy a piacon közvetlenül, akkor az adat 
duplikálódik, de az ilyen jellegű tevékenység meny-
nyisége ebben a kategóriában elenyésző, jóval 10% 
alatti. A brókereket is igyekeztünk kiszűrni. Elvileg a 
brókereknek e tevékenységük értékesítése esetén 
azok vételárát az eladott áruk beszerzési értéke 
kimutatássorban kell szerepeltetniük.

Tehát mekkora a flexónyomott hajlékonyfalú csoma-
golóanyagok piaca? 85–87 Mrd Ft körüli, azaz vala-
hol 280 millió euro körül. Ha ehhez még hozzáve-
szem a nem flexóval, hanem más technológiával 
nyomtatott hajlékonyfalú csomagolóanyagot, akkor 
ez a piac 95 Mrd Ft-ra tehető. A publikus nemzetközi 
statisztikákban ezek a hazai számok nem szerepel-
nek. Összehasonlításképpen, ami szerepel a publi-
kus kommunikációban: Lengyelország több mint 

Jelen elemzés a Magyar Grafika szaklap 2018. évi 1. számában jelent meg. Köszönjük a továbbpublikálás 
lehetőségét.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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400 millió euro, Németország több mint 2500 millió 
euro. Az éves növekedést Európában 2-3% körüli-
nek teszik.

Magyarországon ez a növekedés sokkal dinamiku-
sabb, ötéves átlagban évi 10%, azonban a növeke-
dést nagyrészt az export teszi ki. Az exportértékesí-
tés növekedése évi 12%, míg a belföldi értékesítésé 
mindössze 7%. Az itt bemutatott hazai adatok, 
tekintettel arra, hogy integrált adat nem érhető el, 
analitikán alapulnak. Azaz elemeztük a hazai gyártók 
nyilvános adatait. Természetesen figyelembe véve a 
szakmailag alkalmazott technológiát, azaz, hogy 
nyomtatnak-e vagy sem, viszont a nem flexóval nyo-
mott hajlékonyfalú csomagolóanyagot a táblázataink 
nem tartalmazzák (ez 8–8,5 Mrd Ft körülire tehető).

A KSH adatokban csak a műanyag zsák és zacskó 
integrált adat, valamint az egyéb műanyag csoma-
golóeszköz szerepel. A KSH adatok szerint a teljes 
műanyag csomagolóanyag gyártás 2016-ban 235 
Mrd Ft értékű volt, és 280 ezer tonna. Az általunk 
vizsgált műanyag csomagolóanyagos cégcsoport 
teljes árbevétele 2016-ban majd 500 Mrd Ft volt. Ez 
tartalmazta több mint 300 cég adatait, amihez még 
hozzájöttek a nem műanyagra nyomtató, de széles-
pályás, valamint a keskenypályás flexóval dolgozó 
cégek az egyéb adatbázisokból. Ebből a célcso-
portból kerültek leszűrésre a nyomtatott hajlékonyfa-
lú csomagolóanyag gyártók, valamint a flexóval 
nyomott csomagolóanyag gyártók számai. A vizs-
gálat módszere az volt, hogy megnéztük, mely 
cégek riportolnak főtevékenységként műanyag, 
illetve papír csomagolóanyagot, azok közül melyek 
foglalkoznak főképp nyomtatott flexibilis csomagoló-
anyagokkal, majd ezt az értéket csökkentettük ezen 
cégek egyéb tevékenységének a bevételével. Ter-
mészetesen megkerestük azokat a cégeket is, akik 
főtevékenységként mást jelölnek meg, azonban 
ismereteinkből tudjuk, hogy hajlékonyfalú csomago-
lóanyagot is gyártanak. A keskenypályás flexóval 
dolgozó nyomdák értékei szintén analitikából szár-
maznak, a cégek adatai és a piaci ismereteink alap-
ján. Itt is megbontásra került a hajlékonyfalú és 
egyéb termék (főképp öntapadó címke) gyártása.

A KSH adatok
Az analitikából összegyűjtött hazai adatokból (1. és 
2. ábra) az utolsó öt év termelési adatait vizsgáltuk 
(eladott áruk és szolgáltatások nélkül, azaz a keres-
kedelmi tevékenységek nélkül). A 2016-os adat a 86 
Mrd Ft. A mi adataink adattartalma teljesen más, 
mint a KSH műanyag zsák 80 Mrd Ft-os és az egyéb 
műanyag csomagolóeszköz 90 Mrd-os értéke. A mi 
adataink csak a nyomtatott csomagolóanyagokat 
tartalmazzák, beleértve a papírból készült csoma-
golóanyagokat is, ugyanis azok is a hajlékonyfalúak 
kategóriájába tartoznak szakmai megközelítésből. 
Az áttekinthetőség kedvéért a bontás a következő: 
keskenypályás flexó, kis- és mikrovállalat, középvál-
lalat, nagyvállalat belföldi értékesítés, nagyvállalati 
export. A középvállalati export 2016-os mértéke 
26%, a kis- és mikrovállalati 20% alatti, míg a kes-
kenypályás flexónál 10% körüli (ezutóbbi két tételről 
pontos adat nem elérhető).

1. ábra: Műanyag zsák és zacskó értékesítése

2. ábra: Egyéb műanyag csomagolóeszközök
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A 3. és 4. ábrák kördiagramjaiból látható, hogy a 
teljes termelés kétharmada külföldön kerül értéke- 
sítésre.

Összességében az export mértéke közel 70%-a a 
teljes termelésnek, amelynek zömét a nagyvállalati 
kategóriába tartozók adják, akik globális piaccal 
rendelkeznek. Azt, hogy mekkora a hazai felhaszná-
lás, nehéz megállapítani. Amit tudunk a vámstatisz-
tikából, hogy a teljes műanyag csomagolóanyag 
gyártás fele kerül exportra és hozzávetőlegesen a 
gyártáshoz viszonyított 1/3 mennyiség kerül impor-
tálásra. Tehát itt a nettó export aránya a termelés 
mértékéhez viszonyítva 15–17% körüli. Ezt a számot 
a hajlékonyfalú flexó csomagolóanyagokra nem 
lehet rávetíteni, mert az export aránya más, továbbá 
az import mennyiségét főképp a multinacionális fel-
használók határozzák meg, így ennek az értéknek 
nem lehet kapcsolata a mi termelési számunkkal.
Azonban bizonyára az import mértéke jelentősen az 

export mértéke alatt marad, így a hazai felhasználás 
a termelt mennyiségnél jóval kevesebb.

Az iparág alkalmazottainak létszáma 1600 körül 
lehet. Pontos értéket képtelenség meghatározni, 
mivel a szereplők jelentős része nemcsak flexó-
nyomtatással foglalkozik, így ez a szám arányosítás-
sal lett meghatározva, és azt is figyelembe kell venni, 
hogy ennek az értéknek kisebb része a flexós szak-
ember, hiszen a vállalkozások java része vertikális 
gyártási rendszerben, azaz nemcsak a csomagoló-
anyagot gyártja, hanem részben magát az alap-
anyagot is, illetve a nyomtatott anyagokat tovább 
feldolgozza csomagolóeszközzé.

Most nézzük az elmúlt hat év növekedését hasonló 
megbontásban. Az értékek folyó áron Ft-ban van-
nak, az inflációt és az árfolyamváltozást nem veszik 
figyelembe, ahogy a KSH számok sem.

Az 5. és 6. ábrán látható diagramokból egyértelmű-
en látható, hogy a flexónyomtatás teljesítménye 
dinamikusan növekedett az elmúlt hat évben, ideig-
lenes megtorpanás csak 2014-ben látszik, ami 
csupán a nagyvállalati export változásértékéből 
következik. A belföldi piac 2014-ig 10% körüli növe-
kedést mutat, azonban ez 2015-től 5% körüli értékre 
esik vissza. A 2017-es számot még nem ismerjük. 
Az export vonatkozásában azonban dinamikus 
növekedés látszik, változóan évi 12–22%-os mér-
tékben, a 2014-es évet kivéve (a 2014-es –4% miatt 
az átlagos növekedési ráta a 12%). Ha vállalati nagy-
ság tekintetében elemezzük a számokat, akkor 
egyértelmű, hogy összességében a nagyvállalatok 
exportja növekszik jelentősen értékben, azonban 
százalékos mértékben (fajlagosan) a KKV-k exportja 
növekszik jobban, ami évről évre 30% körüli. Ez azt 
mutatja, hogy az iparág növekedésének korlátja a 
belföldi felhasználás, a szabad kapacitásokat csak 
külföldön lehet értékesíteni. Ez a tény alapvetően 
nem probléma, hiszen rövidtávon a hazai alacso-
nyabb munkabérköltséget ki lehet használni. Önma-
gában a munkaerőköltséget nem lehet figyelembe 
venni, hiszen az emberi és a gépi hatékonyság 
nagyban befolyásolja a fajlagos bérköltséget, és 
később látni fogjuk, hogy nem meghatározó eleme 

3. ábra: Flexibilis, flexóval nyomott csomagolóanyag- 
gyártás megoszlása 2016-ban

4. ábra: A vizsgált vállalkozások darabszáma
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a költségösszetételnek a bérköltség (1. táblázat).

Az iparág árbevétel-arányos eredményessége 
2014-ig növekedő tendenciát mutat, de az elmúlt 
két évben kicsit megtorpant. Ennek oka a verseny-

helyzet erősödése, amikor a piaci pozíció erősítése 
már az árszinttel történik (csökkenő árak), ami csak 
rövidtávon vezethet eredményre, hisz gátja a fejlő-
désnek azáltal, hogy az árcsökkentés fejlesztési 
alapokat vonhat el. Továbbá az is látható a piacon a 
KKV-k vonatkozásában, hogy a különféle pénzügyi 
támogatásokat közvetetten árcsökkentésre is fel-
használják. Itt jegyeznénk meg, hogy a csomagoló-
anyagot keskeny flexóval gyártó cégek szinte kivétel 
nélkül gyártanak más terméket is, főképp tekercses 
öntapadó címkét. Ezeknél a cégeknél súlyozottan 
néztük a teljes árbevételből a hajlékonyfalú csoma-
golóanyag-gyártásra jutó értékeket, azonban ezek 
sem lehetnek teljesen pontos értékek, miután a 
lejelentések egy összegben vannak. A súlyozás a 
termékszerkezet és az árbevétel alapján történt, amit 
a legjobb tudásunk szerint határoztunk meg (a vizs-
gált cégeknél ez az árbevétel egyharmada – ami 
nem tartalmazza a szélsőségeket, azaz például 
hogy ha egy erős középvállalatnál ez az arány csak 
10%; azt kihagytuk).

Az eredményesség vonatkozásában kicsit többet 
mutat az EBIDTA (kamatok, adózás és értékcsökke-
nési leírás előtti eredmény) értéke; (2. táblázat és 7. 
ábra) azaz a készpénztermelő képesség. A magyar 
eredménykimutatásokban ez az értékcsökkentéssel 
növelt üzemi eredmény. Azaz nem tartalmazza a 
pénzügyi tevékenységek eredményét, a nyereséga-

5. ábra: Flexónyomtatás Md Ft-ban Magyarországon

6. ábra: A belföldi és az exportértékesítés aránya

1. táblázat: Adózás előtti eredmények 2. táblázat: Készpénztermelő képesség

2016 2015 2014 2013 2012

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény (%)

Széles flexó 7,1 8,1 10,1 4,6 4,1

Nagyvállalat 6,5 8,1 10,2 5,0 3,3

Középvállalat 10,1 8,8 11,1 4,9 7,5

Kis- és mikrov. 4,9 4,6 3,2 3,4 2,6

Keskeny flexó 8,5 9,6 na na na

Eszközarányos adózás előtti eredmény (%)

Széles flexó 9,4 10,7 13,9 6,4 5,8

Nagyvállalat 9,0 11,3 15,5 7,7 5,0

Középvállalat 10,1 9,1 10,9 4,8 7,7

Kis- és mikrov. 6,6 5,8 4,1 4,7 3,5

Keskeny flexó 6,8 10,0 na na na

2016 2015 2014 2013 2012

Árbevétel-arányos EBIDTA (%)

Széles flexó 8,3 9,3 8,4 8,9 7,2

Nagyvállalat 13,2 12,9 11,0 6,4 8,4

Középvállalat 9,6 9,0 8,6 7,9 7,6

Kis- és mikrov. 15,1 15,2 na na na

Keskeny flexó 8,5 9,6 na na na

Eszközarányos EBIDTA (%)

Széles flexó 11,4 12,9 12,7 13,6 11,0

Nagyvállalat 13,7 13,2 13,1 12,1 12,7

Középvállalat 12,3 19,3 11,0 10,9 10,4

Kis- és mikrov. 12,1 16,8 na na na

Keskeny flexó 6,8 10,0 na na na



Magyar Csomagolási Évkönyv14

dót, valamint az amortizációt. Tulajdonképpen a 
tevékenység pénztermelő képessége, ahol az árbe-
vételből csak a termékgyártás céljait szolgáló költsé-
gek kerülnek levonásra. A magyar eredménykimuta-
tásból számolt EBIDTA érték csak akkor lehet 
pontos, ha a készárukészletekre és a befejezetlen 
termelésre fordított költségek is helyén vannak (azaz 
az eredménykimutatásban a saját termelésű készle-
tek állományváltozása pontos). Ez sokszor csak a 
magasan szofisztikált kontrolling rendszert működte-
tő vállalkozásoknál működik.

Most nézzük a beruházások teljesítményértékét! 
Ennek az adatnak a kimutatása a publikus mérlega-
datokból sem teljesen pontos, de jó megközelítésű, 
és arányaiban helyes, (3., 4. és 5. táblázat) ugyanis 
az értékhez csak közvetetten lehet hozzájutni a mér-
legben szereplő tárgyi eszközállomány-változások-
ból, valamint az elszámolt értékcsökkenési 
leírásokból.

Ezekből a számokból az látszik, hogy a beruházási 
kedv igen erős a flexó és hajlékonyfalú csomagoló-
anyag-gyártás területén. Azonban figyelemre méltó, 
hogy a középvállalatok az elmúlt években a teljes 
beruházási összeg hozzávetőlegesen 1/3-át képvi-
selték, míg a piaci részarányuk alig haladja meg a 
20%-ot. És ez az arányszám az elmúlt négy évben 
nem változik szignifikánsan. Azaz, az egy egységnyi 
beruházásra jutó termelés és növekedés fajlagosan 
csökken a középvállalatoknál, míg jelentősen nő a 

nagyvállalatoknál, vagyis a beruházási hatásfok a 
vállalati nagysággal arányosan növekszik. A belépő 
kapacitások kihasználtságára vonatkozóan nincs 
adatunk, az eszközkihasználtságot a befektetett 
eszközarányos árbevétel százalékával lehet megkö-
zelíteni. Ebből látszik egy évenkénti fluktuáció, de 
szignifikáns változás nem, jellemzően az 200% fölött 
van, ami jónak mondható. A középvállalati kategóri-
ában alacsonyabb ez az érték (6. táblázat). Vélemé-
nyem szerint, ez az uniós támogatásoknak tudható 
be részben, ugyanis a középvállalatok képesek leg-
inkább kihasználni ezeket a lehetőségeket a politikai 
céloknak megfelelően. Arról sincs integrált adat, 

7. ábra: A forgalom és a megtermelt EBIDTA  
részaránya 2016-ban

3. táblázat: A befektetett eszközök és beruházások 
alakulása

2016 2015 2014 2013 2012

Befektetett eszközök [mHUF]

Széles flexó 42 215 36 317 32 561 29 780 24 523

Nagyvállalat 27 288 23 702 20 573 19 257 15 729

Középvállalat 11 050 8 968 8 551 7 955 6 333

Kis- és mikrov. 3 877 3 648 3 437 2 567 2 462

Keskeny flexó 2 553 1 965 na na na

Beruházás [mHUF]

Széles flexó 11 205 6 994 6 393 7 956 na

Nagyvállalat 6 830 4 403 3 216 4 698 na

Középvállalat 3 711 2 012 1 963 2 896 na

Kis- és mikrov. 664 579 1 214 362 na

Keskeny flexó 902 400 na na na

4. táblázat: Az eszközarányos beruházás mértéke

5. táblázat: Az árbevétel arányos beruházás mértéke

2016 2015 2014 2013

Eszközarányos beruházás értéke (%)

Nagyvállalat 25 19 16 24

Középvállalat 32 19 23 34

Kis- és mikrovállalat 19 20 38 19

2016 2015 2014 2013

Árbevétel-arányos beruházás (%)

Nagyvállalat 10 7 6 9

Középvállalat 20 10 14 20

Kis- és mikrovállalat 7 9 16 6
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hogy a beruházások hány százaléka van finanszí-
rozva uniós forrásból, de a számok azt mutatják, 
hogy a középvállalati kategóriában az elmúlt idő-
szakban a beruházások nagyobb mértékűek, mint 
azt a piac igényli. Itt köszön vissza az a tény, hogy 
arányaiban a középvállalatok beruházási kedve a 
legnagyobb, ugyanakkor a piaci növekedés első-
sorban az exportból jön, viszont az exportban a 
nagyvállalatok az erősek a piaci potenciáljuk révén. 
A kialakult helyzet jól tükrözi a kormányzati célokat, 
de az a kérdés, hogy a középvállalatok exportké-
pessége hogyan fog alakulni a közeljövőben.

A keskeny flexó területén 2016-ban az eszközará-
nyos beruházás mértéke 31%, míg az árbevétel-ará-
nyos beruházás értéke 18%, tehát magasabb, mint 
a széles flexó területén. A széles flexó területén 
kiemelkedő beruházási érték csak 2016-ban látszik, 
de ez betudható annak, hogy magas egyösszegű 
beruházás történhetett, ami még nem termelt 
árbevételt.

Most nézzük az eladósodottság fokát!

Itt is látható évenkénti fluktuáció (7., 8., 9., 10. táblá-
zat), ami megnyugtató, hogy a középvállalatok 
eladósodottsága csökkenő tendenciát mutat, ami 
jelentősen tompítja a befektetett eszköz árbevé-
tel-változásának a hatását, hiszen ez azt jelenti, hogy 
a középvállalatok folyamatosan erősödnek. Az 
eladósodottság foka a kötelezettségek és az eszkö-
zök aránya, azaz hogy az eszközök milyen százalék-
ban vannak idegen forrásból (rövid- és hosszútávú 
követelések) finanszírozva. Ez az érték lehet nulla, 
azonban az ugyanúgy nem egészséges egy vállal-
kozásnál, mintha ez az 50% fölött van. Táblázataink-

ból látható, hogy a széles flexót képviselő cégeknél 
ez jó szinten van, a keskeny flexós cégeknél viszont 
magas. Ez egyértelműen arra utal, hogy a közelmúlt 
beruházásai ezen a területen kicsit erőltetettek, de 
még nincsenek a veszélyes kategóriában.

6. táblázat: Árbevétel arányos beruházás

2016 2015 2014 2013

Árbevétel-arányos beruházás (%)

Széles flexó 247 249 244 250

Nagyvállalat 258 265 273 281

Középvállalat 164 180 166 161

Kis- és mikrovállalat 273 243 246 301

Keskeny flexó 168 218 na na

8. táblázat: Hosszú lejáratú kötelezettségek a saját 
tőke arányában cégnagyságok szerint

2016 2015 2014 2013

Hosszú lejáratú kötelezettségek a saját tőke 
arányában cégnagyságok szerint (%)

Nagyvállalat 24 14 14 17

Középvállalat 29 34 45 63

Kis- és mikrovállalat 33 40 43 31

Keskeny flexó 20 18 19 20

9. táblázat: Eladósodottság foka

2016 2015 2014 2013

Eladósodottság foka (%)

Széles flexó 43 47 40 41

Nagyvállalat 48 48 48 48

Középvállalat 36 40 43 51

Kis- és mikrovállalat 43 47 51 50

Keskeny flexó 70 65 59 55

10. táblázat: Eladósodottság mértéke

2016 2015 2014 2013

Eladósodottság mértéke (%)

Széles flexó 86 249 244 250

Nagyvállalat 96 265 273 281

Középvállalat 81 176 160 156

Kis- és mikrovállalat 118 133 149 131

Keskeny flexó 128 130 120 116

7. táblázat: Hosszú lejáratú kötelezettségek, saját tőke, 
beruházások

Széles flexó [mFt] 2016 2015 2014 2013

Hosszú lejáratú kötelezettségek, saját tőke, beruházások

Saját tőke 32 455 26 997 25 825 24 388

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 9 074 5 731 5 812 6 393

28% 21% 23% 26%

Beruházások 11 205 6 994 6 393 7 956
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Az eladósodottság mértéke (10. táblázat) a kötele-
zettségek és a saját tőke aránya. Ennek az értéknek 
100% alattinak kell lennie, ugyanis azt mutatja meg, 
hogy szükség esetén képes-e a vállalkozás saját 
erejéből teljesíteni a kötelezettségeit. Ez a mutató 
ismét azt mutatja, hogy a keskeny flexó területén 
erőltetett beruházás látszik. Ez szakmailag is érthe-
tő, hiszen már az eddigiekből is látszik, hogy a hajlé-
konyfalú csomagolóanyag gyártás általánosságban 
prosperáló vállalkozás, amibe szeretnének mind 
többen belépni. Másik oldalról a keskeny flexós 
cégek részben öntapadó címke gyártására ruház-
nak be, azonban ezeket a kapacitásokat azzal a 
termékkel nem lehet feltölteni. A széles flexó terüle-
tén új belépőnek lenni igen beruházás igényes, míg 
a keskeny flexó területén a gépi beruházás összege 
jelentősen alacsonyabb, illetve a meglévő kapacitá-
sok is átcsoportosíthatók erre a területre. Ezeknek 
az összefüggéseknek már figyelmeztető erejük van 
a keskeny flexóval nyomott hajlékonyfalú csomago-
lóanyag gyártás vonatkozásában.

Néhány mutató a napi gazdálkodás 
változásairól
Készletek
A termeléshez felhasznált készletek értéke érdekes 
képet mutat. Itt jelentős évenkénti fluktuáció nem 
látszik, azonban elgondolkodtató, hogy a nagyválla-
latok készletgazdálkodása mennyivel jobb, mint a 
kisebb vállalatoké. Sőt a képet még az is rontja, amit 
gyakorlatból tudunk, hogy a készletek könyvelése a 
vállalati mérettel arányosan szofisztikáltabb, azaz a 
kisebb vállalkozások több anyagfelhasználást köny-
velnek az aktivitásra közvetlenül az anyag beérkezé-
sekor, mint a nagyobbak. Ez a tény igaz a keskeny 
flexóval dolgozó vállalkozásokra, amelyek főképp 
kis- és mikrovállalkozások (11., 12. táblázat).

Az, hogy a nagyvállalati kategóriában a magas kész-
let nem igazán aggasztó, hiszen láthattuk, hogy 
ebben a kategóriában az export és globális piacok 
a meghatározók, aminek természetes velejárója a 
magas készletérték, mind alapanyag és mind készá-
ru vonatkozásában. Az alapanyagoknál a feldolgo-
zási gyártási ciklusidő jellemzően rövidebb, mint az 
anyag utánpótlási ideje, így készletek nélkül gyakor-

latilag nehezen lehet élni. A készáru vonatkozásában 
pedig a komplex logisztikai kiszolgálás és a gyártás- 
optimalizálások egyértelmű velejárója a készáru-
készlet. Érdekességként megnéztük, hogyan alakul 
a készletek összetétele a nagy- és középvállalkozá-
soknál. A kis- és mikrovállalatok ilyen szinten bontott 
adataihoz nem lehet hozzáférni. A fenti két táblázat-
ban bemutatott adatok önmagukért beszélnek.

Likviditás
A likviditást a likviditási ráta és likviditási gyorsráta 
mutató segítségével lehet megközelíteni. A likviditási 
ráta a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettsé-
gek aránya, míg a gyorsráta a készletekkel csökken-
tett forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek 
aránya. A likviditási rátának 100% fölött kell lennie, 
azaz a forgóeszközöknek magasabb értéket kell 
mutatnia, mint a rövid lejáratú kötelezettségeknek, 
hiszen ellenkező esetben a forgóeszközök értéke, 
amelyek előbb-utóbb pénzzé válnak, nem fedezi a 
rövid távú kötelezettségeket, vagyis ha minden érté-
kesíthető forgóeszközt elméletben értékesítenénk, 
minden követelésünket azonnal teljesítenék, abból 
nem tudnánk kifizetni a rövid távú (jellemzően túlnyo-
mórészt szállítói követelés, illetve forgóeszközhitel) 
kötelezettségeket. Azonban a túlságosan magas, 

11. táblázat: Készletek %-a az árbevétel arányában

12. táblázat: Készletbontás

2016 2015 2014 2013

Készletek %-a az árbevétel arányában

Széles flexó 16 17 15 15

Nagyvállalat 11 11 10 9

Középvállalat 28 28 26 24

Kis- és mikrovállalat 75 89 74 73

Keskeny flexó 14 9 12 11

Nagyv. Középv.

Készletbontás (%)

Anyagok 44 55

Befejezetlen termelés 
és félkész termékek 19 8

Késztermékek 32 27

Áruk 5 3
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200% fölötti érték sem jó, mert ez azt mutatja, hogy 
relatív magasak a forgóeszközök, és ez rontja az 
eszközarányos megtérülést. A gyorsráta esetében 
az értékből hiányoznak a készletek értékei, hiszen 
ezek nem biztos, hogy gyorsan eladhatók, azaz 
csak a mobil rövid lejáratú kötelezettséget tartal-
mazza. Persze itt megvan az a veszély, ha a követe-
lések között kétes vagy bizonytalan (nem fizető vagy 
tönkrement céggel szemben lévő) követelések 
vannak, amelyek gyakorlatilag nem likvidek. A likvi-
ditási gyorsráta értékének értelemszerűen nem 
szükséges 100% fölött lennie, de az sem egészsé-
ges, ha ez túl magas. (13., 14. táblázat).

A számok nagyon jó képet mutatnak a hajlékony 
falú flexó csomagolóanyag gyártás szereplői esetén, 
sőt túl jó képet. A likviditási ráta magas foka viszont 
azt is jelenti, hogy magasak a készletek, azonban ez 
ennek az iparágnak a sajátossága. Lehet ugyan 
csökkenteni, de az igen kemény logisztikai munkát 
követel, a fenntartása pedig még nehezebb, hiszen 
rendszert kell hozzá üzemeltetni. És végül nézzük a 
terület költségösszetételének alakulását! 
(15. táblázat) 

Igazán ezek a számok nem meglepőek. Miután a 
nagyvállalatok jellemzően nagyobb szériákkal dol-
goznak, így a fajlagos anyagköltség is magasabb, 
annak ellenére, hogy ők jobb vételi tárgyalási pozíció- 
ban vannak. A közepes és kisvállalkozások hasonló, 
de kisebb piacra dolgoznak, míg a keskeny flexós 
cégek jellemzően kis szériákkal dolgoznak. Ez az 
arány meglátszik a személyi költségeknél is. Ami 
érdekes, az az értékcsökkenési leírás alakulása, ami 
a nagyvállalatoknál azért alacsony, mert ugyan kivá-
ló technológiával dolgoznak, de az eszközkihasz-
náltságuk jó. Míg a kis- és középvállalati kategória 
összehasonlításban az látszik, hogy a kisvállalatok 
fajlagosan alacsonyabb költségszintű berendezé-
sekkel dolgoznak.

Ugyanakkor a keskeny flexó területen az értékcsök-
kenés aránya magasnak látszik.

Összességében a bemutatott adatok alapján látszik, 
hogy a flexótechnológiával nyomott hajlékonyfalú 
csomagolóanyag gyártás Magyarországon stabil 
lábakon áll, erős, dinamikusan fejlődik, és még fejlő-
dőképes is.

Az itt leírt elemzéseken tovább dolgozunk, elképze-
lésünk ezt egy konjunktúra-felméréssel is kiegészí-
teni, illetve alátámasztani, továbbá szintén dolgozunk 
a nyomda- és nyomtatott csomagolóanyag-ipar 
többi területének a feldolgozásán is.

Fábián Endre PhD

c. egyetemi docens

13. táblázat: Likviditási ráta

14. táblázat: Likviditási gyorsráta

2016 2015 2014 2013

Likviditási ráta (%)

Széles flexó 138 120 137 145

Nagyvállalat 129 108 133 151

Középvállalat 185 167 158 124

Kis- és mikrovállalat 151 135 118 139

Keskeny flexó 239 258 250 235

2016 2015 2014 2013

Likviditási gyorsráta (%)

Széles flexó 74 62 70 79

Nagyvállalat 88 74 89 104

Középvállalat 117 106 102 82

Kis- és mikrovállalat -150 -182 -122 -112

Keskeny flexó 187 210 208 198

15. táblázat: Költségösszetétel alakulása

Nagyv. Középv. Kisv. Keskeny 
flexó

Költségösszetétel alakulása (%)

IV. Anyagjellegű 
     ráfordítások 85 70 74 70

V. Személyi jellegű  
    ráfordítások 8 10 15 20

VI. Értékcsökkenési  
     leírás 4 5 7 7

VII. Egyéb ráfordítások 3 4 4 4
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A hazai nyomtatott kartondoboz  
csomagolóeszközök számokban

Tehát a nyomdai csomagolóanyagok előző cikkben 
megfogalmazott meghatározása szerint:
1.  Kartoncsomagolás:

a) kartondoboz
b) mikrohullámdoboz
c) papírból készült POS (gyűjtőcsomagolás 

szerepét is betöltő display) termékek.
És maradva az eredeti meghatározásnál, hogy mit 
tekintünk nyomdai csomagolóanyagnak:
 •  csomagolószer, csomagolóeszköz, csomagoló-

anyag vagy csomagolási segédanyag legyen,
 •  a felülete többszínes nyomtatással legyen 

ellátva,
 •  feleljen meg a nyomtatott csomagolóanyaggal 

(csomagolószerrel) szemben támasztott hármas 
követelménynek:
 •  áruvédelem és/vagy gyűjtőfunkció,
 •  kommunikációs funkció, azaz információkat 

adjon a benne lévő termékről,
 •  marketingfunkció:

 •  figyelemfelhívás a termékre,
 •  hirdetés, reklám,
 •  esztétikus megjelenési forma,
 •  vásárlásra ösztönzés a csomagolás járulékos 

szolgáltatásaival.
Elöljáróban mondom, hogy a statisztikai gyűjtésünk 
most sem lesz teljesen pontos. Itt nem az a problé-
ma, ami a hajlékonyfalú csomagolóanyagok felmé-
résénél volt, hogy az adatok GDP jellegűek, mert 
ezek nem azok. Ugyanis nem jellemző, hogy ezek a 
csomagolóanyagok több gyártónál kerülnek legyár-
tása. Van ugyan bérmunka a feldolgozás során, bár 
ez sem jelentős, viszont a bérmunkát kiszűrtük a 
gyűjtésből, és ismerve a hazai nagy gyártókat, jel-
lemzően komplett gyártást végeznek, inkább rész-
technológiához használnak alvállalkozót. Kisszámú 
és nagyságrendileg nem meghatározó azon cégek 
száma – nem úgy, mint Nyugat-Európában –, akik-
nek csak konverter (kartonfeldolgozó) technológiá-
juk van, és nyomtatással nem foglalkoznak.

Folytatva a hazai nyomdaipar teljesítményének elemzését, ebben a tanulmányban a hazai karton csomagoló-
anyag gyártás számai kerülnek terítékre. Azaz pontosítanék a megnevezésen, hiszen a termékdíj törvény által 
meghatározott nómenklatúra alapján ezek csomagolóeszközök. Idézve az előző cikkből: „A csomagolóanyag 
elnevezés helyett bevezették a csomagolószer elnevezést, ami a csomagolóeszköz (a közvetlen a csomago-
lásra felhasználható anyag), a csomagolóanyag (a csomagolóeszköz előállítására alkalmas anyag), valamint a 
csomagolási segédanyag (a csomagolóeszköz eredetileg önállóan előállított része, és amit a csomagolóeszköz 
előállításához használnak) gyűjtőfogalma – amelynek a legjellemzőbb példája a címke.”

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Az egyik probléma a pontosság oldaláról inkább a 
nyomtatott/nem nyomtatott kérdésben van. Ugyanis 
a kartondoboz-gyártó cégeknél jellemzően nem 
gyűjtik külön – miután ennek semmilyen statisztikai 
vagy adóügyi vonzata nincs – a nyomtatott és nem 
nyomtatott termékek volumenét. A mi gyűjtéseink-
ben azok a cégek vannak benne, amelyek kimon-
dottan nyomtatnak. A másik probléma a jelentős 
mennyiségben előállított hajtogatás nélküli stancolt 
kartonok (leginkább bliszterlakkal bevont úgyneve-
zett bliszterkartonok, avagy a mélyhúzó lakkal 
bevont sajtkorongok), amelyekhez lényegében 
ugyanaz a gyártási technológia kell, és elvileg ezek 
nem kartondobozok, azonban részben szerepelnek 
a hazai kartondoboz-gyártók portfóliójában, és bizo-
nyára sok hazai gyártó a kartondoboz kategóriában 
jelenti a KSH-nak. Holott ezek a termékek a karton-
címke kategóriába tartoznának, vagy talán a „más 
áru papírból vagy kartonból” besorolás alá. Ez az 
eset jellemző példa az ITO kategorizálás hiányossá-
gára, hogy egyes speciális termékeket nem katego-
rizál be egyértelműen. Kimutatásainkban szerepel-
nek a sajt korongdobozok, hiszen ezek csomago- 
lóanyagát zömében a hazai kartondoboznyomdák 
gyártják.
Visszatérve a meghatározásokra:
 • Kartondoboz az a csomagolóeszköz, ami kar-

tonból készül, és összehajtással nyeri el végső 
alakját. A német terminológiában ezért is faltkar-
tonnak, az angolban pedig folding carton-nak, 
azaz hajtogatott kartonnak nevezik.

 • Mikrohullámdoboz a nyomott kartondoboz kate-
góriában az a termék, amelynek anyaga hullám-
papírlemez vagy hullámpapír, és ennek a felületé-
hez kasírozzák a papírra vagy vékony kartonra 
előrenyomott fedőívet. A hullám típusa leginkább 
F, de lehet, N, O, sőt B is, és ugyanúgy, mint a 
kartondoboz, összehajtással nyeri el végső 
alakját.

 • Papírból készült display termék, amely a papír-
csomagolás kategóriájába tartozik, gyártási 
technológiáját tekintve lényegében hasonló a 
mikrohullám lemezek gyártásához, jellemzően 
vastagabb hullámra készül, konstrukcióját tekint-
ve jellemzően sokkal komplikáltabb. A POS ter-
mékek (point of sales) kategóriája nagyon széles. 

A lényegük, hogy az eladótérben elhelyezett, 
elsősorban reklámcélú termékek, amelyek 
vásárlásra ösztönzik a közönséget. A mi kategó-
riánkban azokat tekintjük csomagolóeszköznek, 
amelyek megfelelnek a már meghatározott cso-
magolóanyaggal szembeni követelményeknek. 
Jellemzően ezek a termékek gyakorlatilag gyűjtő-
csomagolás jellegűek, hiszen ezekben kerülnek 
ki a becsomagolt termékek az eladótérbe. Sok-
szor a POS elnevezés mellett találkozunk a POP 
(point of purchase) elnevezéssel is.

Gyűjtésünkben nem szerepelnek a jellemzően hul-
lámdobozgyártók által inline nyomott többszínes 
hullámdobozok. Viszont szerepel a más technológi-
ával előállított rigid box, amelyet nem nagy mennyi-
ségben ugyan, de gyártanak hazánkban.
A kartondobozok jellemző gyártási technológiai 
lépései:
 •  Prepress – azaz a nyomóforma és a kivágó, vala-

mint hulladékeltávolító szerszám készítése.
 •  Press – azaz a nyomtatás, jellemzően beleértve 

a lakkozást, mint felületkezelést, hiszen a gyártók 
szinte kivétel nélkül inline lakkozást használnak 
és beleértve a hidegfóliázást, ami még nem 
nagyon terjedt el, de már hazánkban is jelen van, 
miután ez a technológiai lépés is a nyomdagé-
pen történik.

 •  Felületkezelés: fémfóliázás – ami jellemző, vala-
mint a régi nevén acetátfóliázásnak nevezett 
technológia, ami viszont ennél a termékcsoport-
nál nem jellemző hazánkban, de előfordul és 
többnyire BOPP fóliát használnak a felületkeze-
léshez hideg vagy meleg állapotban felhasznált 
vizes bázisú ragasztóval.

 •  Kasírozás: mikrohullámdoboz esetében, amikor 
is vagy a kész mikrohullámlemezhez kasírozzuk a 
jellemzően papírra előnyomott ívet, illetve ami 
jellemzőbb, hogy a mikrohullám hullámpapírhoz 
kasírozzuk a vékony kartonra előnyomott ívet.

 •  Postpress – azaz a kivágás (stancolás), hulladék- 
eltávolítás és a ragasztás (ha van ragasztás), 
valamint gyakori az ablakozás még. És természe-
tesen a folyamat végén a csomagolás. Nagyon 
sok esetben a ragasztás a csomagolással egy 
menetben, a csomagológépen történik.
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Ebben a tanulmányban nem foglalkozunk az italos-
kartonnal, bár ezeket a KSH-adatok a kartondobo-
zok között tartják nyilván, a gyártási folyamatuk is 
elvileg hasonló a dobozgyártáshoz, azonban telje-
sen más technológiai rendszerrel.
Nézzük először a KSH számokat, amivel ugyan nem 
sokra megyünk jelen gyűjtésünk szempontjából, de 
a trend miatt érdekes! Azért is írom, hogy nem sokra 
megyünk vele, mert a KSH ITO 2015 besorolása 
szerint:
 •  1721 – Papír csomagolóeszköz gyártása – mint 

főkategória;
 •  172113 00 0 055 – Doboz, láda és tok hullámpa-

pírból vagy -kartonból,
 •  172114 00 0 055 – Összehajtható doboz, láda 

és tok, a hullámpapírból és lemezből készültek 
kivételével.

Az első kategóriához szakmai terminológiai meg-
jegyzésem, hogy hullámpapírból igazán nem lehet 
dobozt gyártani (bár van rá szűk körben példa), 
hullámkarton meg nem létezik, csak hullámpapírle-
mez. A második kategóriában pedig már hullámle-
mezről beszél.
Ezt a besorolást próbálta a KSH 2016-ban egyértel-
műbbé tenni, de nem mondanám, hogy teljesen 
helyes lett így is, azonban nem lovagolva a szava-
kon, az első kategóriában a hullámról, a második 
kategóriában a tömör kartonról beszélünk. Bár 
tömör kartonból elég nehéz elképzelni ládát.
 •  172113 00 0 055 – Doboz, láda és tok hullámpa-

pírból vagy -kartonból,

 •  172114 00 0 055 – Összehajtható doboz, láda 
és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készül-
tek kivételével.

Tehát a KSH-kategorizálás túlságosan széles.  
(1. táblázat)

Nézzük meg, mit mutat a trend az elmúlt 
kilenc év vonatkozásában!
Az 1. ábra szerint első látásra a forgalom Ft-ban egy 
dinamikus növekedést mutat. Azonban, ha a tonnát 
nézzük, akkor ez a növekedés már nem ilyen szép. 
Figyelembe kell venni egyrészt az árfolyamváltozást, 
hiszen a felhasznált anyagok szinte kivétel nélkül 
importból származnak. Ha jelen értéken nézzük 
ugyanezeket az értékeket, akkor már csak évi 
néhány százalékos növekedés látható (2. ábra). Ezt 
úgy számoltuk, hogy a tonnát változatlanul hagytuk, 
és az előző éveket a 2016-os egységáron átszá- 
moltuk.

A közhiteles adatokat, a gyártók nyilvános adatait 
tanulmányozva, valamint a tapasztalati ismereteket 
felhasználva, összesítve a 2. táblázatban látható 
értékeket kaptuk 2016-ban.

Első látásra megdöbbentő, hogy a KSH adatbázisa 
20 kartondobozgyártóból adódik össze és mi 28-at 
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Gyártók száma 20 db

Összes termelés 109 507 tonna

Összes értékesítés 104 500 tonna

Értékesített belföldi mennyiség 30 781 tonna

Értékesített export mennyiség 73 719 tonna

Összes értékesítés nettó árbevétele 66 081 millió Ft

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 21 608 millió Ft

Exportértékesítés nettó árbevétele 44 472 millió Ft

1. ábra Kartondoboz-értékesítés  
(KSH 172114-es kategóriája)

1. táblázat: A KSH 2016-os adata a kartondoboz-termelésről
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számoltunk össze. És ebben a 28-ban nincsenek 
benne azok a kimondottan nyomdák, amelyek bér-
munka felhasználásával „gyártogatnak” dobozokat is.

Ha a tömör kartonból készült nyomtatottdoboz-ter-
mékeket nézzük, azok értékesítése 41 milliárd, ha 
ehhez hozzáadom az italoskarton 37 milliárd körüli 
hazai gyártású értékesítését, akkor 78 milliárdot 
kapok, ami jóval meghaladja a KSH által közölt 66 
milliárdot. Ennek okát vizsgálni nem volt lehetősé-
günk, azonban az általunk gyűjtött adatok, mint 
említettem, közhiteles legyűjtésekből származnak, 
és a statisztikai hibahatáron (5%) belül vannak, azaz 
ezt a mennyiséget a gyártók értékesítették. A több-
féle terméket gyártók adatainak termékcsoporton-
kénti megosztása piaci ismeretekből származnak.

A KSH-adatoknál a kimutatott tömör kartonból 
készült belföldi értékesítés összege is kicsit kevés-
nek tűnik, de nem túl sokkal magasabb érték jön ki 
az analitikából sem. Azonban néha a KSH-adatok 
meglepetést tudnak okozni. Ha például az itt nem 
bemutatott, de részben a nyomtatott mikrohullám, 
illetve részben a display kategória adatait tartalmazó 
hullámdoboz számait nézzük, a KSH értékei szerint 
a termelési érték 2015-ről 2016-ra 13%-kal növeke-
dett értékben és a volumen pedig 14%-kal csök-
kent. Bizony mindkét érték kívánnivalót hagy maga 
után. A KSH-számokban értelemszerűen azok az 
adatok szerepelnek és abban a kategorizálásban, 
amit az adatszolgáltatók lejelentenek, ennek viszont 
nincs visszacsatolása. Az iránt is kutattam, hogy a 

gyűjtőcsomagolás szerepét is betöltő hullám disp-
layeket ki hova sorolja, és nem egyértelmű visszajel-
zést kaptam. Ezen nem lehet meglepődni, hiszen 
ezt a terméket lehet csomagolásként is, de reklám 
vagy marketingeszközként is tekinteni, nem beszél-
ve, hogy van a besorolásokban egyéb kategória is, 
ami feloldhatja a bizonytalanságot.

A továbbiakban az e tanulmányban meghatározott 
nyomtatott doboz termékkört vizsgáljuk számaink-
ban, amelyek a már bemutatott módszerrel készült 
analitikára épülnek. A teljes forgalom kicsit több mint 
kétharmadát a nagyvállalatok adják, míg a nagyvál-
lalati kategóriába csupán a cégek 13%-a (5 db) tar-
tozik. Külön nem érdemes vizsgálni a kis- és mikro-
vállalkozásokat, mert ezek teljesítménye a teljes 
mennyiség 2%-a körül alakul. A KKV kategóriában a 
vizsgált 34 KKV közül 20 db milliárd fölötti összárbe-
vételű, amelyek a teljes forgalom kicsit több mint 
egynegyedét adják. Tehát ezen a területen is a bel-
földi globalizáció látszik. A nagyvállalatok kivétel nél-
kül specializálódtak – egyik sem egy termékcso-
portra, hanem 2-3-ra, és valamennyi külföldi 
tulajdonban van, szakmai befektető csoporthoz 
tartozik. A vizsgált 34 KKV közül kettő tartozik külföldi 
szakmai befektetőhöz, akik egyébként specializá-
lódtak is, míg a hazai tulajdonban lévők között még 
három vállalkozás nevezhető specializálódottnak.

Karton- 

doboz

Mikro- 

hullám
Display Teljes

Gyártók száma (db) 28 5 14 39

Összes értékesítés 
(milliárd Ft) 41 16 12 69

Belföldi értékesítés 
(milliárd Ft) 22 13 10 45

Export-értékesítés 
(milliárd Ft) 19 3 2 24

Összes értékesítés 
(ezer tonna) 74 26 9 109

Belföldi értékesítés 
(ezer tonna) 40 21 7 68

Export-értékesítés 
(ezer tonna) 34 5 1 40

2. ábra Kartondoboz-értékesítés jelenértéken   
(KSH 172114-es kategóriája)

2. táblázat: Nyomtatott dobozgyártók főbb adatai
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A továbbiakban a számok az elmúlt hat év pénzügyi 
adatait fogják tartalmazni nagyvállalati és KKV 
megbontásban.

Először nézzük meg a vizsgált vállalatok árbevételé-
nek alakulását! A diagram annyi magyarázatra szo-
rul, hogy a termékösszetételt jelenkori állapotban 
néztük, azonban tudjuk, hogy a vizsgált időszakban 
elsősorban a KKV-k területén termékszerkezet-vál-
tozás történt a csomagolóanyag-gyártás irányába. 
(3. ábra)

Az egyik legfontosabb mutató az eredmény 
Ahogy a 3. táblázatban is láthatjuk, az ágazat ered-
ménye a 2012-es gyengélkedés után az elmúlt négy 
évben szépen alakult, de a 2016-os év is gyengébb. 

A 2012-es évben a vizsgált vállalkozások között 
mindkét kategóriában elég nagy a szórás. Az ered-
ményt a vizsgált vállalkozások közül néhány rontotta 
le. Ha a KKV kategóriából kivesszük a két szélsősé-
ges értéket a teljes sorból (legeredményesebb és 
legveszteségesebb), akkor a 4. táblázat szerinti 
képet kapjuk.

Így már többet mutat, de egyértelmű, hogy 2016 
nem sikeréve az ágazatnak. Érdeklődéssel várjuk a 
2017-es számokat, hogy megtudjuk a 2016 egyedi 
érték vagy tendencia kezdete. Érdekessége a kimu-
tatásnak, hogy a nagyvállalati kategóriában az utób-
bi években az eszközarányos eredmény rendre 
jelentősen magasabb, mint a KKV-knál. Tehát a 
KKV-nál a magasabb árbevétel-arányos eredmény 
ellenére alacsonyabb az eszközarányos eredmény. 
Ez az eszközkihasználtsági mutató hatékonyságára 
utal, azaz a nagyvállalatok jobban kihasználják az 
eszközeiket. Ezt a tényt megerősíti az eszközará-
nyos árbevétel értéke is, ami bizony több mint két-
szerese a nagyvállalati kategóriában. (5. táblázat) Az 
eredményesség vonatkozásában többet mutat az 
EBIDTA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás 
előtti eredmény) értéke; azaz a készpénztermelő 
képesség. Mint az előző tanulmányban is írtuk, a 
magyar eredménykimutatásokban ez az értékcsök-
kentéssel növelt üzemi eredmény. Azaz, nem tartal-
mazza a pénzügyi tevékenységek eredményét, a 
nyereségadót, valamint az amortizációt. Tulajdon-

3. ábra A hazai kartondobozgyártók árbevétele  
milliárd Ft-ban

3. táblázat: Eredményességi mutatók

4. táblázat: Eredményességi mutatók - a szélsőséges értékek nélkül

Eszközarányos eredmény 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nagyvállalat 3,9% -2,7% 13,0% 11,0% 11,6% 5,2%

KKV 3,5% -1,6% 9,5% 9,0% 7,9% 9,3%

Teljes 3,7% -2,1% 11,0% 10,0% 10,0% 7,1%

Árbevétel-arányos eredmény

Nagyvállalat 1,2% -0,8% 4,0% 3,1% 4,1% 1,7%

KKV 2,7% -1,2% 5,7% 5,9% 4,9% 6,4%

Teljes 1,6% -0,9% 4,6% 4,0% 4,3% 3,0%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eszközarányos eredmény 0,5% 4,6% 11,7% 6,7% 10,3% 7,0%

Árbevétel-arányos eredmény 0,3% 3,3% 6,3% 4,0% 5,8% 4,8%
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5. táblázat: Eszközarányos eredmény

képpen a tevékenység pénztermelő képessége, 
ahol az árbevételből csak a termékgyártás céljait 
szolgáló költségek kerülnek levonásra. A magyar 
eredménykimutatásból számolt EBIDTA-érték csak 
akkor lehet pontos, ha a készárukészletekre és a 
befejezetlen termelésre fordított költségek is helyén 
vannak (azaz az eredménykimutatásban a saját ter-
melésű készletek állományváltozása pontos). Ez 
sokszor csak a magasan szofisztikált kontrolling 
rendszert működtető vállalkozásoknál működik. (6. 
táblázat) Ha a trendeket nézzük, az látható, hogy a 
KKV-k EBIDTA értéke növekszik, míg a nagyvállalati 
érték csökkenő tendenciájú. (4. ábra)

Ez vélhetően a vevőösszetételnek köszönhető, 
hiszen a nagyvállalatok jobban jelen vannak az erős 
árnyomás alatt álló globális piacon, míg a KKV-k 
inkább a helyi piacokon vannak jelen, ahol a költ-
ségérvényesítés jobban elfogadott.

Azonban ezek lineáris trendek. Miután látható, hogy 
a közelmúlti időszak eredményessége nem olyan jó, 
ezért inkább érdemesebb a logaritmikus trendet 
nézni, ami azt mutatja, hogy a nagyvállalatok és a 
KKV-k árbevétel-arányos eredményessége hosszú 
távon közeledik egymáshoz, ami nem is meglepő. 
(5. ábra)

A beruházások az elmúlt öt évben a 7. táblázat  
adatai szerint alakultak.

A nagyvállalati kategóriában a szakmai sajtóból is 
tudjuk, hogy 2015-ben két nagyvállalatnál is volt 
nagyberuházás, az egyiknél zöldmezős, míg a 
másiknál jelentős kapacitásbővítő beruházás. Egyéb 
vonatkozásban a nagyvállalati beruházás egyenle-
tes és folyamatos. A KKV-k vonatkozásában a beru-
házási kedv 2013-tól leginkább erősödött, elsősor-
ban a támogatási lehetőségeket kihasználva. A 
beruházási adat is a közhiteles pénzügyi adatokból 
származik. A nagyvállalatoknál tudjuk, hogy a beru-
házások elsősorban a kartondoboz-gyártás erősíté-
sére történtek. A KKV-k vonatkozásában az értéka-
rányosított, azaz mint már korábban is írtuk, a 
termékszerkezet arányában van megbontva. Ez azt 
jelenti, az adat nem biztos, hogy visszatükrözi azt, 
hogy a beruházás milyen termék előállítására irányul. 
Piaci ismereteinkből tudjuk, hogy a vizsgált KKV-k a 
csomagolóanyag-gyártásra fejlesztenek jobban, így 
ez azt jelenti, hogy a beruházási érték vélhetően 
ennél magasabb nominális értékben. A százalékos 
érték is a csomagolóanyag-gyártás részarányára 
van vetítve. Ezen számok pontosítása további kuta-
tást igényel, de sajnos a vonatkozó adatokat nem 
szívesen adják ki a szereplők. Azt tudjuk ugyan, 
hogy kik fejlesztenek a kartondoboz-gyártás terüle-
tén, de a pontos beruházási részösszegek nem áll-
nak rendelkezésre. Összességében az látszik, hogy 
ez a terület szépen fejlődik, az ipari szereplők igye-
keznek technikai oldalról is lépést tartani a piaci 
elvárásokkal.

4. ábra Lineáris EBIDTA-trendek 5. ábra EBIDTA logaritmikus trendek

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nagyvállalat 333,4% 323,1% 328,4% 359,5% 283,0% 306,6%

KKV 132,2% 136,6% 167,1% 153,1% 163,1% 145,5%

Teljes 227,5% 226,4% 238,2% 251,6% 232,1% 232,7%
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Ezen a területen már majd egy évtizede az látszik, 
hogy sok nyomda a hagyományos termékek gyár-
tását igyekszik csomagolóanyag-gyártással felválta-
ni, mert azt gondolják, hogy a hagyományos nyom-
daipar teljesítménye hosszú távon visszaesik. Majd 
a hagyományos nyomdaipari termékek elemzésénél 
fogjuk látni, hogy ez egyáltalán nem így van, hanem 
az összetétel változik mind termékoldalról, mind 
gyártói oldalról. De ne szaladjunk ennyire előre.

Nézzük az eladósodottságot!
A mérőszámok szakmai tartalmát itt már nem ismer-
tettem, azok szerepeltek az előző, flexós cikkben.  
(8. táblázat)

Az eladósodottság fokának nem szabad 50% felett 
lennie, míg az eladósodottság mértékének pedig 
nem szabad 100% fölött lennie. A KKV-kategóriá-
ban a számok nagyon a helyén vannak, a KKV 

Árbevétel-arányos EBIDTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Átlag

Nagyvállalat 13% 8% 15% 13% 15% 10% 24%

KKV 14% 7% 18% 19% 21% 20% 18%

KKV a két szélsőérték nélkül 11% 10% 16% 17% 19% 16% 19%

Befektetetteszköz-arányos EBIDTA

Nagyvállalat 26% 18% 30% 28% 24% 18% 12%

KKV 14% 9% 21% 20% 23% 20% 17%

KKV a két szélsőérték nélkül 13% 12% 22% 20% 24% 18% 15%

6. táblázat: EBIDTA adatok

7. táblázat: A beruházások alakulása 2012-2016 között

2012 2013 2014 2015 2016 5 év

Nagyvállalati beruházások [Mrd Ft] 1,08 1,85 1,80 5,38 1,44 11,54

KKV beruházások [MrdFt] 0,44 1,13 2,39 1,13 2,70 7,79

Árbevétel-arányos beruházás NV 3,1% 5,3% 4,6% 12,6% 3,2% 4,9%

Árbevétel-arányos beruházás KKV 2,9% 5,1% 13,8% 6,0% 13,7% 7,2%

Eszközarányos beruházás NV 11,0% 18,1% 17,3% 37,4% 9,8% 16,5%

Eszközarányos beruházás KKV 4,1% 8,7% 20,9% 10,6% 21,8% 11,2%

8. táblázat: Eladósodottsági adatok

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hosszú lejáratú kötelezettségek a saját tőke

Nagyvállalat 19% 6% 6% 5% 14% 19%

KKV 29% 28% 16% 30% 25% 25%

Eladósodottság foka

Nagyvállalat 57% 51% 54% 58% 57% 63%

KKV 31% 31% 23% 45% 34% 38%

Eladósodottság mértéke

Nagyvállalat 156% 119% 128% 146% 144% 187%

KKV 45% 51% 50% 33% 26% 34%
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eladósodottsága egészséges. Talán a hosszú távú 
kötelezettségek 25%-os aránya kicsit magas, de 
kezelhető. A nagyvállalati kategóriában az eladóso-
dottság első látásra ijesztőnek tűnik, de ha beleme-
gyünk a még részletesebb értékekbe, azt találjuk, 
hogy a nagyvállalatok kötelezettsége átlagában fele 
mértékben rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben, azaz jellemzően az anyavál-
lalattal szemben. Így ezek az eladósodottsági mér-
tékek sem veszélyesek, hiszen belső elszámolásban 
kreált számok, nem az adott cég vagyoni helyzeté-
nek a meghatározója. Ha nézzük a hosszú lejáratú 
kötelezettségeket, akkor láthatjuk, hogy %-os átlag-
ban a nagyvállalati átlag körülbelül fele a KKV-átlag-
nak. Ha ezt összekapcsoljuk a kapcsolt vállalkozás-
sal szemben fennálló kötelezettségekkel, akkor azt 
látjuk, hogy egyes vállalkozások beruházását nem a 

bankok, hanem az anyavállalat finanszírozza. Így 
ezek a számok csak egyes cégenkénti összefüg-
gésben értelmezhetők. Mi az elemzéseinknél meg 
is tettük a nagyvállalati kategóriában, és az állapítha-
tó meg, hogy valamennyi nagyvállalat a kartondo-
boz-gyártás területén pénzügyileg stabil lábakon áll.

Ezt nagyon jól mutatják a likviditási ráta mutatók, 
ahol a likviditási rátának 100% fölött kell lennie, míg 
a gyorsrátának 50% fölött. (9. táblázat)

És végül nézzük a terület költségösszetételének 
alakulását kommentek nélkül! (10. táblázat)

Fábián Endre PhD

c. egyetemi docens

9. táblázat: Likviditási ráta mutatók

10. táblázat: A kartondoboz-gyártás költségszerkezete

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Likviditási ráta

Nagyvállalat 120% 123% 120% 118% 107% 105%

KKV 126% 202% 269% 248% 214% 166%

Likviditási gyorsráta

Nagyvállalat 84% 91% 93% 90% 80% 76%

KKV 94% 154% 206% 197% 164% 131%

Költségszerkezet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Átlag

Nagyvállalat

Anyag jellegű ráfordítás 68% 70% 67% 70% 70% 70% 69%

Személyi jellegű ráfordítás 22% 24% 22% 21% 20% 22% 22%

Értékcsökkenés 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5%

Üzemi eredmény 5% 1% 6% 5% 6% 3% 4%

KKV

Anyag jellegű ráfordítás 61% 65% 57% 56% 53% 53% 57%

Személyi jellegű ráfordítás 24% 27% 26% 27% 28% 29% 27%

Értékcsökkenés 10% 11% 11% 9% 10% 9% 10%

Üzemi eredmény 5% -2% 7% 8% 8% 9% 6%
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A műanyag csomagolószer-gyártás helyzete 
Magyarországon – ellentmondásos adatok 

Az értékbeli és mennyiségi KSH adatokat (is) kritiká-
val kell fogadni. A NAV termékdíjas adatszolgáltatása 
szerint ugyanis tavaly 1.270 et volt a csomagoló-
szer-kibocsátás. A jelentős különbség mellett a 
stagnálás jele itt is megjelenik, mivel a kapott volu-
menadat azonos a megelőző évi értékkel.

A KSH szerint a műanyag csomagolószerek belföldi 
értékesítése 10 évig tartó folyamatos növekedés 
után tavaly 10-11%-os visszasést mutatott, bár 
exportja és importja mind értékben, mind tömegben 
8-13%-os növekedést jelzett.

A KSH adatokkal szemben a gyártóktól kapott  
termelési adatok erősödést mutatnak!

A hazai gazdasági környezetben a műanyag cso-
magolószerek gyártását vizsgálva a következő meg-
állapítások tehetők:
 • az elmúlt évben a magyar gazdaság teljesítmé-

nye a folyamatos növekedés jeleit mutatta, látszik 

a közeledés a válság előtti állapotokhoz. A 2017-
es év teljesítményéről rendelkezésre álló KSH 
adatok a GDP 4,0%-os növekedéséről számol-
nak be,

 • 2017-ben az iparon belül a műanyagipar árbevé-
tele alapján 6,8%-ot képviselt és 9,7%-os növe-
kedés zajlott le az iparágban,

 • 2017-ben a magyar műanyagipar termelésének 
– tömegben – 40%-át a csomagolóipar haszno-
sította, 2%-kal többet, mint előző évben (1. ábra).

A CSAOSZ a Központi Statisztikai Hivatal nyilvános adatbázisából kigyűjtötte a 2017. évre vonatkozóan az öt 
legfontosabb csomagolóanyag fajta (papír, műanyag, fém, üveg, fa) hazai termelési, továbbá export-import 
adatait. Eszerint 2017-ben a hazai csomagolóipar 589 milliárd forintos forgalom mellett 1.080 ezer tonnás 
termelési mennyiséget ért el. Ezekkel az értékekkel megtorpanni látszik a 2013. óta folyamatosan emelkedő 
tendencia.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann

1. ábra: Műanyagtermékek megoszlása iparágak szerint 
2017-ben
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Az elméleti műanyag-felhasználás 2009 óta hullám-
zóan alakult, hol csökkent, hol növekedett, viszont a 
csomagolási célra készült termékek mennyisége a 
2008-as megtorpanás után elkezdett emelkedni és 
folyamatos erősödéssel 2017-re elérte az eddigi 
csúcsot a 411.167 tonnával. 

Az 1. táblázatban bemutatjuk a hazai műanyag cso-
magolóanyag előállítás alakulását a felhasznált 
anyagfajták szerint, 2008 és 2017 között.

A fenti táblázatból jól látható, hogy a csomagolósze-
rek gyártásához felhasznált alapanyagok közül a 
PET az első helyen áll, megtörve a poliolefinek, 
valamint korábban a PVC „hatalmát”. Második 
helyen áll a PP, harmadik helyre szorult az PE-LD, 
-LLD, amelyet a HDPE követ. Érdekes, hogy Euró-
pában a PE-LD, -LLD, és a HDPE is megelőzi a 
PET-et. A magyar adatnak az az indoka, hogy 
Magyarország ásványvíz-nagyhatalomnak számít 
Európában is.

Az egyes műanyagféleségek csomagolási célú fel-
használása széles határok között változik, a PET-nek 
és a poliolefineknek meghatározó a szerepe, míg a 
többi műanyag típus kisebb hányadot képvisel. 

2016-hoz képest 2,8%-kal csökkent ugyan a PET 
mennyisége, de ez még mindig sokkal több, mint az 
elméletileg számítható felhasználás. Az adatszolgál-

tatásban némi zavar is lehet, elképzelhető, hogy volt 
olyan cég, amelyik beleszámította a közölt PET fel-
használási adatba a vásárolt előforma mennyiségét 
is. 

Nagyon változatos, hullámzó képet mutat a további 
alapanyagfajták felhasználása az előző évekhez 
képest. 

A HDPE feldolgozása nagy arányban, 30,3%-kal, a 
PS anyagok 11,3%-kal, a PVC-U 3,0%-kal csökkent. 
Ezzel szemben például az egyéb anyagok elké-
pesztő mértékben +84,0%-kal, a PP +74,0%-kal, 
míg a lágy PVC felhasználása 6,8%-kal, az LDPE, 
LLDPE pedig „csak” +6,1%-kal erősödött. 

Érdemes még megnézni a csomagolásra szolgáló 
műanyagtermékek külkereskedelmi forgalmát is. 
Ezeket az alábbi táblázatokban mutatjuk be.

Az utóbbi évek számai tendenciájukban azt mutat-
ják, hogy a polietilén fóliák területén állandó behoza-
tali növekedésre számíthatunk, ami az egyenleg 
romlását is eredményezi, a 2017-es az első év, hogy 
csökkent valamelyest az import (2. táblázat).

Hasonló a helyzet a polietilén zsákok, zacskók ese-
tében is, ahol látványosabban nőtt az export a 2008 
óta eltelt évek során, mintegy 200%-kal erősödött 
(3. táblázat).

1. táblázat: Műanyag csomagolóanyagok gyártása Magyarországon anyagtípusonként (tonna)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Egyéb 1739 1051 3403 2825 1039 1227 990 581 17899 32975

ABS 11 0 60 50 11 22 20 45

PA, PA/PE 75 290 329 380 339 276 315 409 504 523

PC 294 97 229 80 197 42 48 77 97 20

PE-HD 32769 33719 37138 47232 43456 50962 49945 54332 83818 58415

PE-LD, LLD 79487 78677 82981 75311 73011 79934 82652 88717 80162 85039

PET, PETG 50541 57311 63744 68729 70914 73308 81147 92093 108471 105427

PP 73422 69212 75964 75221 74276 81020 83144 79857 56532 98309

PS, EPS 13038 13516 16211 16222 11595 8406 8350 9739 13444 11930

PVC-P 852 1003 1310 1911 2891 3069 3917 4593 5559 5938

PVC-U 9196 8435 8815 9308 9409 9597 9074 6526 6750 6544

Összesen 261413 263311 290135 297219 287187 307891 319593 336946 373256 411167
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export 20931 19645 22273 21919 25603 25956 30818 31044 30945 31783

Import 42289 38927 41733 48456 46403 51310 50350 59527 67577 64927

Egyenleg -21358 -19282 -19460 -26537 -20800 -25354 -19532 -28483 -36632 -33144

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export 7684 8405 11898 14711 12880 13651 14656 17944 19817 18396

Import 24740 22002 20749 14411 12451 14852 17689 23197 26547 26236

Egyenleg -17056 -13597 -8851 300 429 -1201 -3033 -5253 -6730 -7840

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export 7684 8405 11898 14711 12880 13651 14656 17944 19817 18396

Import 24740 22002 20749 14411 12451 14852 17689 23197 26547 26236

Egyenleg -17056 -13597 -8851 300 429 -1201 -3033 -5253 -6730 -7840

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export 12460 10089 12937 19888 27794 29692 35360 33298 35554 42260

Import 11108 6502 12006 12949 13829 13682 18011 24845 27855 34906

Egyenleg -1352 -3587 -931 -6939 -13965 -16010 -17349 -8453 -7699 -7354

2. táblázat: Polietilén fóliák külkereskedelme 2007–2017 között (tonna)

3. táblázat: Polietilén zsákok, zacskók külkereskedelmi forgalma 2007–2016 között (tonna)

4. táblázat: Fedél, kupak külkereskedelmi forgalma 2007–2017 között (tonna)

5. táblázat: Doboz, láda külkereskedelmi forgalma 2007–2017 között (tonna)

A kupak az egyik legjelentősebb exportcikke a hazai 
műanyag-feldolgozó iparnak. Meghatározó a szere-
pe néhány multinacionális vállalat magyarországi 
üzemének, de további cégek is részesednek a 
jelentős és bővülő exportból. Több olyan nemzetközi 
cég is van, amely magyarországi termelő üzeméből 
látja el elsősorban a kelet-európai piacokat, az 
export és az import mennyisége is látványosan 
növekedett az évek folyamán, de az arányok nem 
változtak számottevően. Az export továbbra is 
lényegesen meghaladja az importot, így további 
javulás mutatkozik a cikkcsoport külkereskedelmi 
egyenlegében (4. táblázat).

A láda, rekesz igen összetett termékcsoport, méret 
és forma szerint is igen sokféle van forgalomban, 
ugyanakkor jelentős reklámhordozó is, elsősorban a 
sör, bor, üdítő italok és tejtermékek forgalmazásá- 
nál szembetűnő ez a funkció, a rekeszgyártóknál  
komoly piaci tényezőt jelent. 

Sajnos kedvezőtlenül alakult a cikkcsoport külkeres-
kedelmi forgalma, 2008. óta negatív a mérlege és 
ez a folyamat egyre rosszabbul alakul. 2017-ben 
mindkét irányban növekedés volt, export kissé erő-
sebben (6%-kal) bővült, így a negatív szaldó 2016-
hoz viszonyítva kicsit csökkent.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export 27766 27575 31142 30540 35631 33825 33302 36243 33543 35003

Import 7606 6911 7907 9290 15047 15459 16732 17380 16174 18195

Egyenleg 20160 20664 23235 21250 20584 18366 16570 18863 17369 16908

6. táblázat: PP fólia külkereskedelmi forgalma 2007–2017 között (tonna)

Műanyag csomagolószerek a 2017. évi HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyről

A PP csomagolóanyagok közül egyértelműen csak 
a fóliák külkereskedelme számszerűsíthető. A 2005 
óta tartó folyamatos növekedés után az export 
ugyan kissé visszaesett 2016-ban, 2017-ben ismét 
visszaerősödött, de az import is növekedett hasonló 
mértékben, így az egyenleg továbbra is jelentős 
aktívumot mutat (6. táblázat).

Összefoglalás
A műanyag csomagolóanyaggyártás tehát továbbra 
is töretlenül erősödik. Az elmúlt évben újabb beru-
házásokat inkább a bővítések és a technológiai fej-
lesztések területén láttunk a csomagolóiparban, s 
úgy tűnik, ezek meghozták az eredményüket.

Buzási Lajosné

Magyar Műanyagipari Szövetség 
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A magyar csomagolóipari mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlődése 2017-ben

A csomagolóipart a gazdaság barométereként is 
szokták jellemezni, mert teljesítménye többnyire visz-
szaigazolja a vizsgált ország gazdaságának változá-
sát. A hazai csomagolóipar teljesítményének 2017. 
évi KSH adatai ugyanakkor nem igazolják azokat a 
várakozásokat, mint amire az ország GDP-jének el-
múlt évi 4%-os bővülése alapján számítani lehetne. 
Az elemző munkánk kezdetén 70, a piacon aktív, 
ismert csomagolástechnikai vállalkozást vontunk be 
vizsgálódásunkba. Ezek túlnyomó része jelenleg is 
részét képezi vizsgálódásunknak, de minden évben 
vannak változások. 

A 2017. évi listából nyolc – a szokottnál több – tár-
saságot kellett törölnünk, részben megszűnések, 
részben beolvadások, felvásárlások következtében, 
helyükre – a mintaszám nagyságrendjének megtar-
tása érdekében – a KKV kategóriában működő új 
társaságokat vontunk be.

A vizsgált 69 társaság vállalati kategória szerinti be-
sorolását a 2016-2017 évek összehasonlításában 
az 1. táblázat foglalja össze. A kategória besorolás-
nál csupán az árbevételi adatokat vettük figyelembe.

Fotó: Koelnmesse / Stand Pöppelmann

A vállalkozások

mérete

száma (db)

2016 2017

Mikrovállalkozás 36 33

Kisvállalkozás 29 32

Középvállalkozás 4 4

Összesen: 69 69

1. táblázat: A vizsgált magyar KKV-k kategóriánkénti besorolása a vizsgált két évben

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2010. évi megjelenése óta minden esztendőben egy rövid elemzésben 
áttekintjük a hazai csomagolóipar közel azonos összetételű és számú mikro-, kis- és középvállalkozásai publikus 
cégadatainak néhány fontosabb elemét.



Magyar Csomagolási Évkönyv 33

Három mikro- és egy középvállalkozás tudott szin-
tet lépni, ugyanakkor egy közepes kisvállalkozássá 
esett vissza.
A vizsgált vállalkozások árbevételi adatait a 2. táblá-
zatban foglaltuk össze.

Az adatok tanúsága szerint a hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások árbevételének tavalyi évi 1,6%-
os bővülése – az országos adatokhoz hasonlóan – 
elmarad a GDP növekedési ütemétől. 

Ezt az eredményt erősíti meg a CSAOSZ szűkebb 
tagvállalati körében végzett vizsgálat is. A 10 Mrd Ft 
éves árbevételt meghaladó, továbbá a nem termelő-
tevékenységet (gyártás, forgalmazás) folytató társa-
ságokat figyelmen kívül hagyva, jellemzően megma-
radó mikro-, kis- és középvállalkozások száma 40, 
mért együttes árbevételük 82,7 Mrd Ft, ami <1%-kal 
haladta meg a megelőző év teljesítményét. 
A 3. táblázatban a vizsgált társaságok árbevételi 
adatain túl négy mérlegadatát mutatjuk még be.

A statisztikák alapján megállapítható:
 • a megfigyelt cégek köréből nyolc(!), nem életké-

pesnek bizonyuló 2017-ben kiesett vagy beolva-
dás révén már nem képez önálló adatsort;

 • az 1,6%-os összesített árbevétel növekedést 
alacsonynak tartjuk, bár a vizsgált vállalkozások 
2/3-a növelte árbevételét és csak 1/3-ánál követ-
kezett be csökkenés, ami magyarázat lehet a kis 
növekményre;

 • az egyes vállalkozási kategóriákat tekintve átren-
deződés zajlik, a kisvállalkozások száma 12%-kal 
bővült, részben a mikrovállalkozásokból kinőve, 
így utóbbiak 21,4%-os csökkenése érthető;

 • a vizsgált 69 vállalat közül 2016-ban három, 
2017-ben már csak egy volt veszteséges. 
Összehasonlításképpen 2014-ben még 14 
negatív eredményt kimutató társaságot tartalma-
zott kimutatásunk;

 • a személyi jellegű kifizetések 12%-ot meghaladó 
növekedése illeszkedik az országos béremelke-
dési trendbe;

 • jelentősnek mondható a felhalmozás – saját tőke 
– majdnem 10%-os növekménye, amely meglá-
tásunk szerint az alacsony kamatszintre és gaz-
daságpolitikai okokra vezethető vissza;

 • összességében vizsgált területünkön is igazolva 
látszik az a közgazdaságtani elmélet, hogy a 
kicsik számára két lehetőség van: vagy a növe-
kedés útját járják, vagy előbb-utóbb elvéreznek;

 • sajnálattal állapítjuk meg ugyanakkor, hogy nagy-
vállalattá növekedésre a hazai tulajdonú csoma-
golástechnikai társaságok köréből évek óta nem 
találunk példát, mintha reménytelen vállalkozás 
lenne, pedig számos cseh és lengyel sikertör-
ténet ismert.

Nagy Miklós, Reményi Antal

A vállalkozások

mérete

netto árbevétele (eFt)
változás

(%)2016 2017

Mikrovállalkozás 10.613.681 8.342.399 -21,4

Kisvállalkozás 35.899.805 40.205.682 12,0

Középvállalkozás 22.210.263 21.271.212 -0,4

Összesen: 68.723.749 69.819.293 1,6

2016 2017 Változás (%)

Árbevétel (eFt) 68.723.749 69.819.293 1,6

Adózott eredmény (eFt) 4.408.648 4.514.340 2,4

Létszám (fő) 1.692 1.821 7,6

Személyi jellegű kifizetés (eFt) 6.106.338 6.867.813 12,5

Saját tőke (eFt) 27.610.056 30.338.188 9,9

2. táblázat: A vizsgált magyar KKV-k publikus árbevételi adatai a vizsgált két évben

3. táblázat: A vizsgált magyar KKV-k néhány publikus mérlegadata
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A csomagolási és csomagolási hulladék
irányelv módosítása

Növekedtek a kötelező hasznosítási 
arányok
A PPWD módosításának indoklása szerint az elmúlt 
időszakban a hulladékgazdálkodási gyakorlat javítá-
sa, az újrafeldolgozási folyamatokra irányuló innová-
ció ösztönzése, a hulladéklerakók igénybevételének 
korlátozása és a fogyasztói magatartás megváltoz-
tatása szempontjából a legfontosabb mozgatórugó 
az uniós hulladékgazdálkodási jogszabályokban 
szereplő, jogilag kötelező célértékek előírása volt. 

Magyarország uniós csatlakozása során kapott 
engedmény (derogáció) miatt 2012. év végéig kellett 
elérje az alapító, illetve korábban csatlakozott tagor-
szágok számára kötelező hasznosítási teljesítményt
Ezeket a célértékeket emelte meg az Európai Bizott-
ság a csomagolási irányelv idei módosításával. 

Az 1. táblázat nemcsak a kiinduló követelményeket 
és az elérendő célokat tartalmazza, hanem a leg- 

utolsó, nyilvánosan elérhető hazai teljesítményada-
tokat is bemutatja.

A táblázat Magyarországra vonatkozó számai azt 
mutatják, hogy hazánk csak részben teljesíti a reá 
nézve is kötelező hasznosítási célkitűzéseket.

Jelen cikknek nem célja az okok feltárása, azokat 
korábbi évkönyveinkben már részletesen elemez-
tük, de annyit mégis megjegyezhetünk, hogy az 
elmaradáshoz a környezetvédelmi termékdíj törvény 
2011. évi rendszerszintű megváltoztatása és annak 
folyományaként a teljes hazai hulladékgazdálkodás 
új alapokra helyezése döntően hozzájárult. 

Lényegi követelmények
A PPWD korábbi változata a csomagolási hulladé-
kok hasznosítására vonatkozó célértékeken túl a 
csomagolások anyagával, összetételével, újrahasz-
nálatával és újrahasznosításával összefüggő kör-

Az Európai Bizottság 2018 januárjában az ambiciózus Körforgásos gazdaság programcsomagjának keretében 
számos meglévő irányelv módosítását jelentette be.
A hulladék keretirányelv (Waste Frame Directive – WFD) módosítása – egyebek mellett – a kiterjesztett gyártói 
felelősségi rendszert (angolul Extended Producer Responsibility – EPR) a hulladékgazdálkodás központi 
elemévé emeli, azzal, hogy szakterületi irányelvek a rendszer bevezetését kötelezővé tehetik.
A csomagolási és csomagolási hulladék irányelv (Packaging and Packaging Waste Directive – PPWD)  
a keretirányelv megengedő rendelkezését kötelezővé is teszi, legkésőbb 2024. évi határidővel

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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nyezetvédelmi elvárásokat, ún. lényegi követelmé-
nyeket is megfogalmazott.

Ezek alapján az Európai Unió területén csak olyan 
csomagolás hozható forgalomba, amely
 • anyagfelhasználása minimalizált,
 • nehézfémet és környezetre veszélyes anyagot 

határéték alatt tartalmaz,
 • a gyártó elhatározása esetén újrahasználható és 

ennek intézményrendszere (visszagyűjtés) ren-
delkezésre áll, továbbá

 • az anyagában, energetikai vagy szerves haszno-
sítási formák egyikével hasznosítható

és mindezt a gyártó igazolni tudja.
Az idei módosítás ezeket a követelményeket nem 
változtatta.

Bővebben az EPR rendszerről
A kiterjesztett gyártói felelősség elve nem ismeretlen 
Magyarországon, ezt 2012-ig a koordináló szerve-
zetek működése testesítette meg, amit az új környe-
zetvédelmi termékdíj törvény tett okafogyottá.

A hulladék keretirányelv meghatározza az EPR rend-
szer alapelveit, ezek:
 • a gyártók közötti egyenlőség,
 • az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma,
 • az aránytalan igazgatási terhek tilalma,
 • átláthatóság,
 • a gyártók részvétele az EPR rendszer kialakítá-

sában és működtetésében.

A gyártók közötti egyenlőség elve az arányos teher-
viselést célozza, kifejezetten tiltja a kötelezettek 
közötti megkülönböztetést, amely pl. a kibocsátás 

volumenéből (kedvezmények adása vagy többlet-
terhek kirovása), illetve származásából (bel- vagy 
külföldi), vagy a kötelezettség teljesítésének módjá-
ból (egyéni, illetve kollektív) ered.

Az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma azt jelenti, 
hogy az EPR rendszer keretében a gyártók teljes 
pénzügyi felelősséggel tartoznak az általuk forgal-
mazott termékek hulladékának kezeléséért. Pénz-
ügyi terheik azonban nem haladhatják meg a költ-
séghatékony hulladékkezelés költségeit!

Az aránytalan igazgatási terhek tilalma értelmében 
nem szabad a kis mennyiségeket gyártó vállalkozá-
sokra, ideérve a kis- és középvállalkozásokat, 
aránytalanul megterhelő igazgatási kötelezettsége-
ket bevezetni.

Az átláthatóság elve a hulladékgazdálkodásért való 
felelősségi és szervezeti szabályokat egyértelművé 
és nyilvánossá tételét jelenti, ideértve az egyes sze-
replők pénzügyi hozzájárulását, valamint azok meg-
állapításának módját.

Részvétel az EPR rendszer kialakításában és 
működtetésében: a tagállamoknak az EPR rendsze-
rek szereplőivel rendszeres párbeszédet kell folytat-
niuk. E körbe tartoznak a gyártók, a forgalmazók, 
magán és köztulajdonú hulladékkezelő szervezetek, 
önkormányzatok, civil szervezetek, illetve, szükség 
szerint az újrahasználattal és az újrahasználatra elő-
készítéssel foglalkozó szervezetek és társadalmi 
célú vállalkozások. A gyártók pénzügyi kötelezettsé-
geit az érintettek bevonásával kell meghatározni!

1. táblázat: A kiinduló, az elért és az új csomagolási hulladékhasznosítási célok

célérték
2012. 12. 31. óta

Magyarország 
teljesítménye 

2015-ben
2025 2030

csomagolás 55 50,1 65 70

papír 60 75,8 75 85

műanyag 22,5 27,4 50 55

acél / alumínium 50 79,7 70/50 80/60

üveg 60 50,5 70 75

fa 15 19,9 25 30
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Mi várható?
Az irányelvek hazai jogrendbe ültetése nemcsak 
kötelező, 2020. évi határideje is van. 
A CSAOSZ a csomagolást érintő irányelvek megje-
lenését követően azonnal szakmai és jogi elemző-
munkába kezdett, majd a két tanulmány alapján a 
követelményeknek eleget tevő rendszertervet 
készített.

A szakmai analízis keretében a rendelkezésre álló és 
bekért adatok felhasználásával elkészítettük a cso-
magolási hulladékhasznosítás terén 2011-2018. 
évek között elért, illetve elérni kívánt teljesítmény 
értékelését, továbbá az intézményrendszer működ-
tetésének jellemzését.

Az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi modell, a rendszer 
pénzügyi alapját jelentő állami költségvetésbe kerülő 
termékdíj és abból utólagosan töredék részben 
finanszírozott, központosított hulladékgazdálkodás 
már a 2012 óta elérendő célértékeket sem képes 
teljesíteni, nemhogy a 2025., illetve 2030. évekre 
kitűzött célokat. Ez mindenképpen rendszerszintű 
átalakítást igényel.

A jogi elemzés leírta az irányelvekben megjelent új 
követelményeket, majd összevetette a jelenlegi tör-
vényi szabályozással, amiből világossá váltak a 
szükséges módosítások.

Az EPR rendszer a kötelezettek közreműködésével 
– felügyeletével – kell működjön. A finanszírozását az 
állami költségvetés kihagyásával szükséges megva-

lósítani, a pénzügyi terhe pedig az érintettek bevo-
násával és jóváhagyásával, a tényleges költségeken 
kell alapuljon. A jelenlegi törvényi keretek nem felel-
nek meg az irányelv tartalmának, teljes körű átdolgo-
zást igényelnek.

A rendszerterv kidolgozása során szakpolitikai reali-
tásokból kiindulva működési modelleket készítettünk 
és számításokat is végeztünk. A kalkulációk célja az 
volt, hogy felmérjük, a csomagolási hulladék-hasz-
nosítási célértékek teljesíthetőségének költségeit.

Látunk reálisan megvalósítható működési modelle-
ket, a rendszer költségét pedig a csomagolóipart 
jelenleg terhelő kb. 40 md Ft-os kötelezettségnél 
alacsonyabbra becsüljük.

Azt is fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az európai 
szabályozás tárgya továbbra is a csomagolás, ala-
nya pedig a csomagolást megvalósító, vagy csoma-
golt terméket importáló gazdasági társaság. 

A közeli jövőben tehát sok feladat vár a jogalkotókra 
és a csomagolóipart irányukban képviselő szerve-
zetekre, a végeredmény pedig a kötelezettektől egy 
új, remélhetőleg hatékonyabb rendszerre való átál-
lást igényel. 

Közös felelősségünk a környezetünk védelme, de 
azt a gazdaság szereplőivel együttműködésben, 
nem pedig ellenében kell megoldani. 

Nagy Miklós
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Egyszer használatos műanyagtermékek
irányelv tervezete

Az Európai Bizottság felelős gondolkodásról tett 
tanúbizonyságot akkor, amikor szabályozásterveze-
tet készített a környezetben megjelenő és globális 
szinten kezelhetetlennek tűnő műanyaghulladékok 
– legalábbis – csökkentésére.

A műanyag stratégia szélesebb témakört ölel fel, 
nemcsak a „kézzel fogható” (makro-) műanyag hulla-
dékok, hanem a mikroműanyagokkal, az 1 mm-nél 
(más vélemények szerint 5 mm-nél) kisebb méretre 
töredezett plasztikok kérdéskörével, továbbá a kikö-
tői létesítmények hulladékkezelésének feladataival is 
foglalkozik.
Az irányelv tervezet ugyanakkor tizenegy, az európai 
tengerpartokon hulladékként leggyakrabban előfor-
duló műanyag termékre koncentrál. A későbbiekben 
ezzel a témakörrel foglalkozunk részletesebben.

A műanyagok és az európai  
műanyagipar jelentősége
A műanyag stratégia a problémák részletes tár-
gyalása előtt érzékeltetni próbálja a műanyagok 
jelentőségét mindennapjainkban, ehhez statisztikai 
adatokat vesz igénybe.

Európa műanyagipara 1960 és 2015 között húsz-
szorosára növekedett és jelenleg 1,5 millió ember-
nek teremt munkahelyet. Éves termelése 49 millió 
tonna (a globális termelés 322 mt), árbevétele pedig 
360 milliárd euró. 

Összehasonlításképp Magyarország GDP-je 2016-
ban 114 md EUR volt – kb. egyharmada.

A műanyagipar rendkívül dinamikusan fejlődő iparág, 
a műanyagok folyamatos innovációja hihetetlen táv-
latokat nyit az emberiség előtt, elég csak végiggon-
dolni egy napunkat, kezdjük a reggeli fogmosással, 
ruházatunk összetételének átvizsgálásával, tudato-
sítsuk magunkban, hogy a közlekedésre használt 
járművünkbe több ezer műanyagalkatrészt építettek 
be (aminek hatására átlagosan 0,5 l-el kevesebb 
üzemanyagot fogyasztanak), vagy gondoljunk okos-
telefonjainkra, számítógépünkre. 

Megtalálható a műanyag a gyógyászatban, az 
energetikában és a szerteágazó műszaki alkal- 
mazásokban.

Az Európai Bizottság 2018. év elején publikálta a műanyag stratégiáját, majd nemsokkal később az egyes 
műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv tervezetét.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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A műanyagok jelentősége  
a csomagolástechnikában
Az évente kitermelt kőolaj 4-6%-át fordítják mű- 
anyaggyártásra és ennek 40%-ából készül cso-
magolószer. A világon előállított termékek 90%-a 
csomagolás nélkül nem lenne elérhető.

A műanyagok különböző típusai eltérő zárótulaj-
donságokkal rendelkeznek, egymással társíthatók, 
így a termékre szabható csomagolások hozhatók 
létre. A műanyagok új csomagolási megoldások 
létrehozását tették lehetővé, amelyek nélkülözhe-
tetlenek az egyre növekvő lélekszámú emberiség 
élelmezésében.

A műanyagok tették lehetővé a vákuum és védőgá-
zas, vagy az intelligens és aktív csomagolások 
létrehozását.
A műanyagok tették lehetővé a kereskedelem 
modernizálását az önkiszolgáló értékesítés kiter-
jesztésével, a változó életmódhoz és fogyasztói 
szokásokhoz való rugalmas igazodást.
Mindezeket költséghatékonyan.

A vállalatok nyereségérdekeltek, a csomagolás 
költség, de a termékveszteség drágább. A gyártók 
érdekeltek a legtakarékosabb de jó megoldásban.  
A csomagolás nem csak a terméket, a környezetet 
is védi. Ennek igazolására álljon itt két ábra.

Részletek az irányelv tervezetből
Az irányelv tervezete a tizenegy termékkörhöz (táb-
lázat függőleges első oszlop) eltérő szigorúságú 
intézkedéseket rendel (táblázat vízszintes első sor), 
a betiltástól a fogyasztási korlátozáson át a kiterjesz-
tett gyártói felelősség elvének érvényesítéséig. A 
szabályozási fokozatok a termék jelentőségétől és 
alternatív megoldás létezésétől függően változnak  
(1. táblázat).

A táblázatból látható, hogy többségében nem cso-
magolószerekre vonatkozik a szabályozás tervezete.
A táblázatban *-gal megjelölt termékek pontosításra 
szorulnak, a definícióikat szó szerint idézzük.
Csomagolóeszközök*

– „Ételtároló edények, azaz ételtartók, például 
dobozok fedéllel vagy anélkül, amelyek olyan 
ételek tárolására szolgálnak, amelyeket vagy a 
helyszínen azonnal elfogyasztanak az ételtartó-
ból, vagy elvitelre magukkal visznek készételként, 
például a gyorsételekhez használt ételtároló edé-
nyek, kivéve az italtartókat, tányérokat és tasako-
kat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat 
– Italtartó poharak

Csomagolóanyagok**
Flexibilis anyagból készült zacskók vagy csoma-
golások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket 
a zacskóból vagy csomagolásból készételként 
történő azonnali fogyasztásra szánnak

Italos palackok záróeleme, fedőfólia – italos 
palackok***

Italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos 
tárolóedények, például italpalackok, beleértve a 
fedelüket és kupakjukat is.

Könnyű műanyag zacskók****
Könnyű műanyag hordtasakok a 94/62/EK irány-
elv 3. cikke 1. pontja c) bekezdésében meghatá-
rozott definíció szerint.”

Mit takarnak az tervezett intézkedések?
A csomag az alábbi (a táblázatban A-G -ig terjedő) 
intézkedéseket tartalmazza:
Fogyasztás korlátozás azon termékek esetében, 
amelyeknek létezik alternatívája (pl. szívószálak). 
Megjegyezzük, hogy a tervezet a helyettesítő termé-
kek környezeti hatásait nem elemezte.

1. ábra: A csomagolás környezetterhelése a kenyér 
teljes ciklusához viszonyítva

2. ábra: A brokkoli minőségének alakulása  
csomagoltan, illetve csomagolás nélkül
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Forgalomba hozatali korlátozás általános redukálási 
célokat takar, amelyeknél a tagállamok nemzeti 
szinten saját intézkedéseket fogadhatnak el a 
csökkentés elérése érdekében. A bevásárló rek-
lámtáskák visszaszorítását pl. a hazai termékdíjas 
szabályozásban százszoros alapdíjtétel (1900 Ft/
kg) alkalmazásával valósította meg a jogalkotó – úgy 
tűnik eredményesen.
Terméktervezési követelmények kiemelt figyelmet 
kapnak, ezek között egy példa az italpalackokhoz 
rögzített kupakok konstrukciós követelménye, de ide 
sorolható a termékmaradék nélkül üríthető, vagy a 
kevesebb anyagfajtát használó csomagolási megol-
dások keresése is. 
Jelölési követelmények bevezetésének célja a 
fogyasztók tájékoztatása – pl. a nedves törlőken-
dők – megfelelő ártalmatlanítási műveletekről vagy a 
kerülendő ártalmatlanítási módszerekről.
EPR (Extended Producer Responsibility – kiterjesz-
tett gyártói felelősség) rendszer az Európai Bizott-
ság által széles körben preferált modell, amelyet a 
piaci korlátozás alá nem eső egyszer használatos 
műanyagtermékekre is ki kívánnak terjeszteni. Ez – 
egyebek mellett – a gyártóknak a hulladékkezelés 
költségeihez való pénzügyi hozzájárulását jelenti. 

A problémát és a szakmai szervezetek ellenző 
álláspontját az okozza, hogy ezt a pénzügyi terhet a 
 
 

termékgyártók hatáskörén túlnyúló, utcai (tengerpari) 
szemétgyűjtés költségei fedezésére kívánják fordítani. 

A kiterjesztett gyártói felelősség elve ugyanakkor azt 
jelenti, hogy a gyártó a termékét – mi esetünkben a 
csomagolását – a hulladékhasznosítás mindenkori 
legjobb gyakorlata figyelembevételével tervezi meg. 
Erre van ráhatása. Az utcai, tengerparti szemetelés 
kérdése nem termékgyártói hatáskör, a környezet 
rendben tartásáért a települések hatóságai felelősek. 
Szelektív gyűjtés – e rendeletbeli – kötelezettsége az 
italos palackokra vonatkozik (táblázat „F” oszlop), a 
tagállamoknak el kell érniük azt, hogy 2025-re elkü-
lönítetten gyűjtsék össze az adott évben forgalomba 
hozott termékek 90%-ának megfelelő hulladékot. 

E cél elérése érdekében a tagállamok többek között:
a) betétdíjas rendszert alakíthatnak ki, vagy
b) a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségvál-
lalási rendszerekhez meghatározhatnak elkülöní-
tett gyűjtésre vonatkozó célokat.

Szemléletformálás az EPR rendszer részének is 
tekinthető, amelyben a lakosságot a hulladékkép-
ződés megelőzésére, a helyes gyakorlat követésére 
kívánják „nevelni”.

Sok teendő vár ránk.
Nagy Miklós

Fogyasztás 
korlátozás

Forgalomba 
hozatali 

korlátozás

Termék- 
tervezési 
követel- 
mények

Jelölési 
követel- 
mények

EPR 
rendszer

Szelektív  
gyűjtés

Szemlélet-
formálás

A B C D E F G

Csomagolóeszközök* X X X

Italos poharak X X X

Fültisztító pálcikák X

Evőeszközök, szívószálak, keverők X

Léggömb szára X

Léggömb X X X

Csomagolóanyagok** X X

Italos palackok záróeleme, fedőfólia*** X X X

Italos palackok X X X X

Dohányfilterek X X

Nedves törlőkendők X X X

Higiéniai kendők X X

Könnyű műanyag zacskók**** X X

Halászhálók X X

1. táblázat: Az irányelv tervezetébe bevont termékkörök
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Amit az új német Csomagolási rendeletről
tudni kell

2019. január 1-én lép hatályba Németországban a 
Csomagolási rendelet, amely a korábbi Csomago-
lási törvényt váltja fel.

A rendelet alanyi hatálya minden – nemcsak német 
– gyártóra, disztribútorra és online kereskedőre 
kiterjed, akik/amelyek Németország területén olyan, 
terméket tartalmazó elsődleges (sales packaging) 
és másodlagos csomagolást (secondary packag-
ing) hoznak forgalomba, amelyek végfelhasználói a 
fogyasztók. A kötelezetteknek kötelező a csomago-
lási hulladékok begyűjtését végző rendszerben részt 
venniük, enélkül csomagolt termék forgalmazása 
tiltott.

Kötelező regisztráció
Minden kötelezettnek a Központi Csomagolási Nyil-
vántartó Hivataltól a www.verpackungsregister.org 
online felületen keresztül beszerezhető regisztrációs 
számot kell használnia, ami a termék forgalmazása 
megkezdésének feltétele. Az előregisztrációra 2018. 
augusztus végétől nyílik lehetőség, az alábbi főbb 
adatok megadásával:

 • vállalat és kapcsolattartó neve,
 • nemzeti azonosító szám, ide értve a német, illet-

ve európai adóazonosító számot,
 • a kötelezett által forgalmazott termékek márka- 

nevei, amelyek a csomagolási hulladék begyűj-
tési rendszerbe bekerülnek,

 • nyilatkozat a csomagolási hulladék begyűjtési 
rendszert üzemeltetővel megkötött szerződésről,

 • nyilatkozat a bevallott adatok valódiságáról.

Adatszolgáltatási kötelezettség
Azokat a csomagolás kibocsátási adatokat, amelye-
ket a kötelezett a csomagolási hulladék begyűjtésé-
ért felelős szervezet rendelkezésére bocsát, azokat 
a Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivatalnak is 
meg kell adni, így:
 • regisztrációs szám,
 • az alkalmazott csomagolóanyagok fajtái (papír, 

műanyag, stb.) és mennyisége,
 • a csomagolási hulladék begyűjtést végző szer-

vezet neve,
 • a kötelezett és begyűjtő között létrejött szerződés 

időtartama.

A hazai csomagolási közösségben élénk érdeklődést váltott ki az új német Csomagolási rendelet. Jelen 
összeállítás célja hitelesen tájékoztatni a szakmai közvéleményt.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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A rendelet értelmében ezen adatokat csak a köte-
lezett szolgáltathatja a Hivatalnak, harmadik fél (pl. a 
hulladék begyűjtője) nem! 

Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivatal
Újonnan létrehozott alapítvány, amely az alábbi 
közintézményi feladatok ellátásáért felelős:
 • kötelezettek regisztrálása a németországi forgal-

mazást megelőzően,
 • a kötelezettek és a csomagolási hulladék begyűj-

tését végző szervezetek adatszolgáltatásainak 
fogadása,

 • a benyújtott nyilatkozatok megfelelőségének 
áttekintése,

 • szakértői nyilvántartási rendszer kiépítése (pl. 
regisztrált szakértők, auditorok, adótanácsadók, 
könyvvizsgálók).

Ambiciózus újrahasznosítási célok
A Németországban jelenleg érvényes gyűjtési 
és hasznosítási célokat a rendelet jelentősen 
megemelte.

A regisztráció menete
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Teljesítésigazolás
A teljesítésigazolások elkészítésének rendje és a 
csekély mennyiségek határa maradt, a változások 
az alábbiak: 
 • a teljesítésigazolások elkészítési határideje május 

1-ről május 15-re módosult,
 • a teljesítésigazolások felülvizsgálatát csak 

regisztrált szakértők, auditorok, adótanácsadók 
vagy könyvvizsgálók végezhetik,

 • a sérült vagy eladatlan áruk levonhatók és a 
hasznosítási követelmények teljesítésétől elkülö-
nítve kell kezelni.

A kötelező betétdíj rendszer kiterjesztése
A módosítások a széndioxiddal dúsított gyümölcs- 
és zöldségitalok egyszer használatos csomagolása 
esetében az áruházi polcokon kötelező jelölés beve-
zetésre terjednek ki:

„EGYUTAS” és „VISSZATÉRŐ” italcsomagolás

A gyártók ösztönzése az ökológiailag elő-
nyös és anyagában hasznosítható csoma-
golások használatára

A begyűjtési rendszereket üzemeltetőknek ösztön-
ző rendszereket kell alkalmazni az újrahasznosított 
anyagok, a megújuló nyersanyagok és a nagy-
arányban anyagában hasznosítható megoldások 
használata érdekében. Ezeknek az ösztönzőknek a 
kötelezettek által fizetendő díjakban kifejezésre kell 
jutniuk, ez azt jelenti, hogy a díjakat ökológiai köve-
telményekhez kell középtávon kötni.

A magyar gyártók érintettsége
A rendelet értelmezése alapján a kötelezettségek a 
csomagolt terméket Németországban forgalomba 
hozni kívánó szervezetekre vonatkoznak, amennyi-
ben áruikat közvetlenül juttatják 
 • el az értékesítési helyekre, azaz nincs közbeik-

tatott helyi közvetítő, disztribútor vagy 
 • a fogyasztókhoz (online kereskedelem).

A magyar csomagolószer-gyártókat csak abban 
az esetben érinti a rendelkezés, ha áruikat online 
értékesítik, illetve közvetlen áruházi beszállítók, ez 
esetben is csak a termék csomagolása és nem az 
árucikk miatt.

Nagy Miklós
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Amikor a világ egyetért  
Új ISO csomagolási szabványok a vonalkódos jelölésekhez

A termékinformációk elérése  
hatékonyabb a vonalkódokkal
A szabványosításban résztvevő szervezetek jó idő-
ben felismerték, hogy számos különböző címkézési 
és jelölési szabvány létezik, és számos normatíva 
szól a különféle információs tartalmak megosztá-
sáról. Mindegyiket olyannak tervezték, hogy mara-
déktalanul megfeleljen az adott iparág követel-
ményeinek. Az iparágak közötti információcsere 
során sem nélkülözhető a szabványok hatékony és 
gazdaságos használata. Az egymástól eltérő iparági 
szabványok csökkentik a folyamatok teljesítményét. 
Olyan szabványokra van szükség, amelyek hidat 
képeznek az ágazatok között és támogatják az 
áruk és a termékek fizikai mozgatását és a hozzájuk 
kapcsolódó termékinformációk továbbítását akár a 
fogyasztók, akár az üzleti folyamatokban résztvevő 
partnerek felé. Erre a legalkalmasabbak a szállítás, 
a logisztika és a csomagolás területén a termékek, 
a belőlük képzett különféle szintű csomagolások és 
szállítási egységek jelölésére és egyedi azonosítá-
sára, az iparágakat összekötő, a nemzeti és regio-
nális normatívákat harmonizáló nemzetközi szabvá-
nyok. Mivel a termékeket a teljes életciklusuk alatt 
több gazdasági szereplő is kezeli, olyan szabványok 

kellettek, amelyek lehetővé teszik az összes érintett 
fél számára, hogy beazonosítsa és nyomon köves-
se az általa kezelt egységeket és hivatkozhasson a 
hozzájuk kapcsolódó olyan információkra, mint pél-
dául a minőségellenőrzési és gyártási adatok, vagy 
éppen a beépített részegységek és alapanyagok.

Az ilyen termékhez kapcsolódó információkat 
jellemzően adatbázisokban tárolják és az érintett 
szereplők elektronikus adatcsere vagy egyéb hoz-
záférési protokoll segítségével érik el őket. Ezért 
jelentős előnyökkel jár, ha a termék vagy az egység 
egyedi azonosítója és szükséges adatai vonalkód 
vagy más automatikus azonosításra és adatgyűjtés-
re alkalmas adathordozó formájában is megjelennek 
a terméken. Az így jelölt termékinformációk egyrészt 
elektronikusan leolvashatók és így minimalizálják 
a hibalehetőségeket, másrészt elérhetők minden 
érintett fél számára, akik így képesek a termékkel 
kapcsolatos adatot kikeresni, illetve bevinni az 
adatbázisukba. A termékinformációk összekapcso-
lása biztosítja azt, hogy a termékek útja nyomon 
követhető legyen, a hibás vagy veszélyes termékek 
pontosan beazonosíthatók és a piacról a lehető 
leggyorsabban eltávolíthatók legyenek. 

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet Csomagolási műszaki bizottsága két új alkalmazási szabványt bocsátott 
ki a termékadatok lineáris és kétdimenziós kódokkal történő közvetlen jelölésre és címkézésre vonatkozóan. 
Az egyik a termékek általános jelöléséhez, a másik a szállítási egységek címkézéshez ad útmutatás. Miért 
érdemelnek figyelmet ezek a szabványok? Kik fogják alkalmazni őket?

Fotó: GS1 AISBL Image Bank
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A joghatóságok a nemzetközi  
szabványokra hivatkoznak
A napjainkban egyre népszerűbb online vásárlás 
egyre nagyobb kihívást jelent a termékek nyomon 
követésében nemcsak a gazdasági szereplők, 
hanem az élet és egészségvédelem biztosításáért 
felelős szabályozó hatóságok számára is, melyek 
jogszabályokban határozzák meg az egyes termék-
körök biztonsági alapfeltételeit. Gondoljunk csak 
az Európai Unió a 1169/2011 EU számú élelmi-
szerjelölési rendeletre, vagy a gyógyszerhamisítás 
elleni 2011/62/EU számú irányelvhez kapcsolódó 
2016/161 számú felhatalmazáson alapuló Bizottsá-
gi rendeletre a gyógyszerek külső csomagolásán 
elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozóan, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács 2017/745 
és 2017/746 számú rendeleteire az orvostechnikai 
eszközök szabályozására vonatkozóan. A szabá-
lyozó hatóságok a jogszabályokban előírt követel-
ményeik teljesítéséhez gyakran hivatkoznak olyan 
szabványokra, amelyeknek való megfelelés kielégíti 
az adott jogi elvárást. Ugyanakkor tartózkodnak a 
területükön kívülálló szabványok megnevezésétől, 
és igyekeznek saját nemzeti vagy regionális szabvá-
nyaikat megjelölni, vagy több alternatívát adni egy-
egy széleskörben elterjedt globális szabványhoz. 
Különösen fontos kérdés ez a határokon átnyúló 
folyamatok esetében. Jó példa az Európai Szab-
ványügyi Szervezet (CEN) postai szolgáltatásokra 
vonatkozó TS 17073:2017 szabványa, melyet az 
Európai Digitális Egységes Piac érdekében az EU 
Bizottság felkérésére dolgozott ki. A CEN globális 
szabványokhoz nyúlt, és egy már létező elemet, a 
GS1 Szállítási egység sorszámkódot (SSCC) jelölte 
ki, hogy egyedileg azonosítsa a csomagokat, és 
lehetővé tegye a csomagküldő hálózatokban műkö-
dő valamennyi fél közötti interoperabilitást.

A csomagolási világszabványok értékesek
A globális és a nemzetközi szabványok legfőbb 
értéke, hogy közös megegyezéssel jönnek létre 
és semlegességük révén egyaránt alkalmazhatóak 
az ipar és a szabályozók számára. A nemzetközi 
szabványosítás egy igen hosszú folyamat. Az ISO, 
122. Csomagolási műszaki bizottsága által 2017 
év végén közzétett szabványok újraalkotása, a 
lineáris és kétdimenziós kódokkal történő közvetlen 
jelölésre és címkézésre vonatkozóan 2013-ban kez-
dődött, amikor is elkezdték a szabványok tartalmát 
összehangolni az egyéb technológia, adatszerkezeti 
és megfelelőségi szabványokkal és számos iparág 
felhasználóinak elvárásaival. Végül az alábbi két 
szabvány készült el:

Az ISO 15394:2017 csomagolási szabvány, egy a 
szállítási címkékre vonatkozó egységes alkalmazási- 
szabvány. Bemutatja a lineáris és kétdimenziós 
vonalkódokat és ismerteti azok megjelenítését a 
szállításhoz és kézbesítés során használt címkéken.

A szabvány 
 • meghatározza a minimumkövetelményeket  a 

vonalkódokat tartalmazó címkék tervezésére 
vonatkozóan; 

 • biztosítja a szállított egységek nyomon követhe-
tőségét egy egyedi azonosító használatával;

 • iránymutatást ad a bekódolt adatok adatformá- 
tumaira gépi és emberi leolvasásához;

 • ajánlásokat fogalmaz meg a vonalkód kiválasztá-
sára és minőségi követelményeire;

 • javaslatot tesz a vonalkódok, szabad szövegek 
és grafikák elhelyezésére és méretére a címkén;

 • útmutatást nyújt a címke anyagának kiválasz- 
tásához.

A szabvány külön is hangsúlyozza, hogy a szállítási 
címke tartalmazhat olyan információkat is, amelyek-
ben a kereskedelmi partnerek megállapodtak mert 
segítik saját folyamataikat és támogatják a nyomon 
követést. A hazai piacon újdonságnak számít, hogy 
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a szállítási címkék tartalmazhatnak kétdimenziós 
kódokat is, melyek nem csak megkönnyítik a szál-
lítási címke vagy EDI adatok nagy mennyiségének 
adatátvételét a feladótól az átvevőhöz, hanem a 
fuvarozók önműködő árukezelési rendszereit is 
segítik.

Az ISO 28219: 2017 célja, hogy létrehozza és meg-
állapítsa a gépek által olvasható lineáris, kétdimenzi-
ós és összetett szimbólumok tartalmát és az ember 
által olvasható adatokat a termékek és részegységek 
közvetlen jelöléséhez és címkézéséhez. Egyaránt 
eszközként szolgál a gépi és a kézi leolvasáshoz. 

A szabvány 
 • meghatározza a minimumkövetelményeket a 

termékek és részelemek azonosításához és 
adatformátumaihoz; 

 • útmutatást ad az áruk címkével vagy közvetlen 
jelöléséhez a gépi leolvasásra szánt jelképek 
használatával;

 • vizsgálati eljárásokat mutat be a címke rögzítésé-
re és a jelölés tartósságára;

 • olyan alkalmazásokhoz készült, amelyek a ter-
mékek ellenőrzését automatizálják a gyártás, 
a raktározás, a forgalmazás, a felhasználásra 
történő kihelyezés vagy értékesítés/felhasználás 
(pénztár, kórházi betegágyi), továbbá a termék 
felújítása, újrahasználata, javítása és karbantar-
tása során,

 • kiszolgálja például a fogyasztási cikkeket, a vas-
úti és autóipart, a vegyipart, az elektronikai és 
távközlési ipart, az egészségügyi ellátást.

Az szabványok közzétételét követően az amerikai 
szabványügyi szervezet, az ANSI és a legnagyobb 
amerikai anyagmozgatási és logisztikai szövetség 
az MHI, bejelentette, hogy visszavonják a fenti ISO 
szabványokkal egyenértékű, ANSI MH10.8.1 és 
MH10.8.7 nemzeti szabványokat, annak érdekében, 
hogy ösztönözzék az ISO szabványok alkalmazásba- 
vételét, mivel a visszavont szabványok alapként 
szolgáltak az ISO szabványok kifejlesztéséhez és 
támogatni kívánják azt a szabványosítási stratégiát, 
hogy a nemzeti szabványok útmutatásait a nem-

zetközi szabványokban felhasználják és a működő 
szabványok gyakorlatát és eredményességét glo-
bálisan elfogadják és alkalmazzák. Az új ISO szab-
ványokat alkalmazók között elsőként említhetjük az 
orvostechnikai eszközök szabályozóhatóságainak 
nemzetközi fórumát az IMDRF-et, amely 2013-ban 
közzétett globális keretrendszernek, az orvostech-
nikai eszközök egyedi azonosítását biztosító UDI 
rendszernek, 2018 közepén nemzetközi egyezte-
tésre meghirdetett alkalmazási útmutatójában már 
nevesíti a ISO 28219:2017 vonalkódos címkézési és 
közvetlen jelölési szabványt és ezzel alapot biztosít 
az UDI-t szabályozó többi joghatóság számára is.

Képes a csomagolás magán hordozni a jövőt?
Láthattuk, hogy a nemzetközi szabványok alkal-
mazott megoldásokon és működő szabványok 
gyakorlatán fejlődnek, és követik a technológiai, a 
piaci és a jogalkotói elvárásokat. A csomagoláso-
kon megjelenített termékinformációk automatikus 
továbbításához a leghatékonyabb eszköz az üzleti 
elvárások szerinti legmegfelelőbb fajtájú vonalkód. 
Napi szinten azt is tapasztalhatjuk, hogy a vonal-
kódok, mint adathordozók mellett egyre nagyobb 
teret kapnak a feltörekvő technológiák. A szállítás és 
logisztika területén a rádiófrekvenciás azonosítókat 
alkalmazzák, a fogyasztói csomagolásokon megje-
lennek a képileolvasás alapú, magába a grafikába 
beépített azonosítók. 

Tartsuk szem előtt, hogy a csomagolás kivételes 
helyzetben van a termék életében. A fejlesztése 
egyszerre indul el a termékével és funkcióival végig 
kíséri a termék teljes életútját. Képes magán hordoz-
ni a termék múltjára jelenére és jövőjére vonatkozó 
információkat. Megmutatja a gyártás napját, vagy 
utal a beszállított alapanyagokra, mint múltra, tar-
talmaz „itt nyílik” vagy „ hűtve tárolandó” feliratokat, 
mint a termék jelenére vonatkozó útmutatás, vagy 
jelöli a minőség megőrzési határidőt, ami már a 
jövőbe mutat.

Kecskés Katalin
Kiemelt vállalti kapcsolatok és szabványok igazgató

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 
www.gs1hu.org
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Veszélyes árut tartalmazó csomagolások
szállítása futárszolgálatok esetében

Természetesen az expressz csomagszállításra is 
vannak szimulációs szabványok, amelyek relatíve jól 
definiáltak, mint például az ASTM (American Society 
of Testing Materials), ISTA (International Safe Trans-
port Association) vagy egyes vállalati szabványok 
(például FedEx), de ezek külön a veszélyes áruk 
kezelésére nem térnek ki. 

Ebben a cikkben csomagolt veszélyes áruk külön-
böző szabványos ejtővizsgálati eljárásait hasonlítjuk 
össze abból a célból, hogy tiszta képet kaphassunk 
az egyes protokollok alkalmazásával kapható vég-
eredményekről. Többféle csomagolószert tesztel-
tünk a papírdoboztól kezdve a műanyag kannáig, 
ezen vizsgálatok eredményeit hasonlítjuk össze.

Általános jelenség a csomagolástechnikában, hogy 
a költségek csökkentését a csomagolóanyag meny-
nyiségének redukálásával igyekeznek a piac részt-
vevői elérni. Szállítási csomagolások tekintetében a 
hullámpapírlemez a domináns csomagolóanyag, ezt 
alkalmazzák legelterjedtebben a gyakorlatban. 
Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az anyagfelhasz-
nálás általánosan csökken azonos műszaki megol-
dáskor. Míg az átlagos négyzetmétertömeg Európá-
ban 1997-ben még 558 g/m2 volt [1], ez az érték 
2016-ban már 515 g/m2 [2]. Ezen kívül ma már az 
újrahasznosított anyagok aránya is viszonylag 
magas. 

Ezzel egyidejűleg a csomagolásnak ugyanúgy el kell 
látnia védelmi funkcióját, megvédeni a terméket a 

Fotó: Széchenyi Egyetem / Széll Bálint

A veszélyes áruk szállítására alkalmas csomagolásokkal kapcsolatos előírások széles körben ismertek, az 
ezekre vonatkozó csomagolásvizsgálatok körülményei pedig minden egyes fuvarozási mód (közút, vasút, 
vízi és légi szállítás) esetében szigorúan szabályozva vannak. Ezzel egyidőben megfigyelhető az a trend 
is napjainkban, hogy a veszélyes árukkal töltött csomagolásokat futárszolgálatokon keresztül juttatják el a 
rendeltetési helyre. Ez azonban fokozott kockázatot jelent a logisztikai rendszer összes szereplőjére nézve, 
hiszen a szakirodalomban kevésbé tárgyaltak ezen szállítási mód fizikai igénybevételei. Igaz, hogy ilyenkor a 
csomagok gyorsabban érnek célba, azonban a kezelés során nagyobb igénybevételnek lehetnek kitéve, mint 
például teljes kocsirakomány (FTL) vagy részrakomány (LTL) esetében, amelynek fő oka természetesen a durva 
árukezelés.
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nedvességtől, rázkódástól, ütésektől. Az e-kereske-
delem által igényelt expressz szállítás térnyerése 
magával hozta a csomagküldemények számának 
folyamatos növekedését, ami egyéni vizsgálati prog-
ramok kialakítását is igényelte (mint például ISTA 6 - 
Amazon teszt) [3].

Különböző mérések születtek az expressz csoma-
gokat érő igénybevételekkel kapcsolatban. Az Egye-
sült Államokban például az átlagosan előforduló 
ejtési magasság 70 cm, melyet elektronikus adat-
rögzítő segítségével, több futárszolgálat bevonásá-
val (DHL, UPS és FedEx) mértek [4]. Egy másik 
kutatás szerint spanyol – amerikai viszonylatban az 
ejtések átlagos száma 27 volt és az ejtési magasság 
az esetek 95 százalékában 60 cm alatti volt [5]. 
Szintén két kontinens (Európa – Dél-Afrika viszonyla-
ton) közötti mérésekkel vizsgálták a fizikai és klimati-
kus körülményeket intermodális (közúti és tengeri 
fuvar), részrakományos szállítás esetén. Ennek 
eredménye megerősítette a már korábban is ismert 
megfigyelést, miszerint a rázkódás intenzitásának 
szintje közúton az észak-amerikai értékeknél ala-
csonyabb Közép-Európában [6].

Egy további kutatás Kínában vizsgálta az expressz 
küldeményeket. Ez a szállítási ág itt különösen gyor-
san növekedett az elmúlt években, főként a kis cso-
magok jellemzők. Az ilyen jellegű szállítási csoma-
golások jellegükből adódóan magas kockázatot 
jelentenek a termékkárok szempontjából [7]. Egy 
másik tanulmány szerint egyébként globálisan 33%-
os növekedés volt az e-kereskedelemben 2014 és 
2016 között és ez az elosztási csatorna nagy sebes-
séggel fejlődik [8] és ez várhatóan tovább növeli a 
hullámtermékek iránti igényt is. [9]

A vizsgálati módszerek összehasonlítása
A csomagolást a szállítás és kezelés során érő 
igénybevételek közül az említett ejtések számán és 
az ejtési magasságon kívül még számos tényezőt 
figyelembe kell venni, ha a valóságot laboratóriumi 
körülmények között minél pontosabban szimulálni 
szeretnénk. 

Az ejtések között eltelt idő például percektől napokig 
is terjedhet. Mivel a laboratóriumi szimuláció során a 
rendelkezésre álló idő minimális [10], ezért a késlel-
tetett deformáció megfigyelése kizárásra került a 
vizsgálati programunkból. Így az egyes programok 
sorozatejtéseket vettek figyelembe, ahogy azokat a 
szabványok előírják. Ezen kívül a doboz elhelyezke-
dése és az ejtési felület is fontos volt [11].

Veszélyes áruk szállítása során a szabályozás három 
csomagolási csoportot különböztet meg a veszé-
lyességi fok mértéke szerint (magastól az alacso-
nyig). Ezen kívül más tényezők, mint a becsomagolt 
mennyiség, térfogat és sűrűség szintén befolyásol-
ják a tesztparamétereket.  A veszélyes áru szabályo-
zás (Dangerous Goods Regulation) három külön-
böző csomagolási típust különböztet meg attól 
függően, hogy az adott csomagolás mekkora 
mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaz: normál 
csomagolóeszközök (P), illetve engedményes (EQ) 
és korlátozott (LQ) mennyiségű szállítások csoma-
golóeszközei. Ezek határozzák meg az ejtési magas-
ságot a tesztek során, illetve folyékony töltőanyagok 
esetén a sűrűség is fontos szerepet játszik. Az adott 
csomagolószer akkor teljesíti a teszt követelménye-
ket, ha nem keletezik olyan szivárgás vagy sérülés, 
ami a szállítás biztonságát befolyásolja. 

A szállítási csomagolások vizsgálati szabványainál a 
teljes vizsgálati eljárás után a csomagolást a követel-
ményeknek megfelelően, általában érzékszervi le- 
írással, kell értékelni, azonban a legtöbb ilyen  
szabvány megengedi, hogy a feladó vagy az ügyfél 
határozza meg, hogy milyen mértékű kárt tekint elfo-
gadhatónak a termékben vagy a csomagoló- 
anyagban. 

A tesztek során vizsgált csomagolások  
és eljárások
Több különböző, egyébként veszélyes áruk szállítá-
sára alkalmas csomagolószeren végeztük az össze-
hasonlító vizsgálatokat, így például hullámpapírle-
mez dobozon, acélhordón vagy műanyag kannán. 
Minden egyes tesztelt csomagolás megfelelt koráb-
ban a veszélyes árukra vonatkozó tesztelőírásoknak, 
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ennek ellenére az ejtővizsgálatokat még egyszer 
elvégeztük.

A következő teszt sorozatot hajtottuk végre tehát:
1. Veszélyes áru szabályozások szerint előírt 

ejtővizsgálat
2. Ejtővizsgálat ISTA 3A szerint
3. Ejtővizsgálat a FedEx követelményeknek 

megfelelően

Az ejtési magasságok és pozíciók minden esetben 
konkrétan meg voltak határozva az egyes szabvá-
nyokban és szabályozásokban. A vizsgált csoma-
golástípusokra az UN szabályozás 1200 mm ejtési 
magasságot ír elő, az ejtések száma pedig 3. 

A csomagküldeményekre vonatkozó szabványok 9, 
illetve 10 ejtést írnak elő a csomag meghatározott 
részeire, az ejtési magasság az ISTA 3A esetében 
460 mm, a FedEx-nél 762 mm.

Eredmények értékelése
Az első ábrán néhány ejtési pozíció látható, míg  
a második a hullámpapírlemez dobozban keletke-
zett károkat mutatja be különböző tesztelőírások 
mellett.

Meglepő módon a veszélyes áru szabályozások 
szerint végrehajtott ejtővizsgálat adta a legkedve-
zőbb eredményt a nagyobb ejtési magasság elle-
nére, habár az ejtések száma és pozíciója alapve-
tően eltért a vizsgált csomagolások esetében. Az 
eredmények azt bizonyítják, hogy nem az ejtési 
magasság a legerősebb befolyásoló tényező a 
sérülési kép kialakulásánál, hanem az ejtések 
száma. Ezt valószínűleg az a tény magyarázza, hogy 
már az első ejtésnél bekövetkező kisebb sérülés az 
ejtési számok növelésével eszkalálódik. 

Természetesen nem lehet egyenlő módon értékelni 
az egyes csomagolási típusokat. 

Műanyag kannánál például a fenéklapra ejtés egy 
kritikus pozíció, hiszen a fröccsöntő szerszámfelek 
zárásánál keletkező hegesztési varratszerű képződ-
mény sok esetben okoz hosszirányú repedést, de 

ez a jelenség ugyanakkor erősen függ az ejtési 
magasságtól is.

Zsákok esetén a veszélyes áru szabályozás szerinti 
vizsgálat igen enyhe, és mind a Fedex és ISTA sze-
rinti jelentősen rosszabb eredményt adott annak 
ellenére, hogy az ejtési magasság alacsonyabb, 
mert ez esetben az ejtési pozíció szintén nagyon 
fontos. 

1. ábra: Példák ejtési pozíciókra

2. ábra: Károk (DGR, ISTA, FedEx)
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Az acélhordónál egyértelműen a veszélyes áru sza-
bályzat adja a legrosszabb eredményt, mivel a fer-
dén, a fedél peremezésére történő ejtés nagy 
magasságból sokkal kritikusabb, mint a másik két 
esetben. A tanulmányban leírtak alapján még szá-
mos kísérletre szükség van ahhoz, hogy az összeg-
zésben megállapított észrevételek sokféle esetre 
bizonyíthatók legyenek.
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Limitált csomagolások – ugyan az, de mégis más
Mi értelme van limitált csomagolásokat bevezetni a piacra?

Bevett gyakorlat, hogy mesterségesen szűkösséget 
(hiányt) teremtenek a marketinges szakemberek 
annak érdekében, hogy a fogyasztókat azonnali 
vásárlásra buzdítsák. Gondoljunk a „csak most”, 
„csak nálunk”, „amíg a készlet tart” ajánlatokra, ami-
kor a fogyasztóknak mindössze egy bizonyos idő-
szakban, egy speciális helyen és mennyiséget 
kínálnak. A szűkösség stratégiájának lényege elhi-
tetni, hogy ha azonnal nem vásárol a fogyasztó, 
akkor később nem jut neki. A limitált ajánlatról általá-
nosságban elmondható, hogy azt a fogyasztók von-
zóbbnak találják és pozitívan befolyásolja a termék-
ről alkotott véleményüket, ebből következően pedig 
megnő a vásárlási hajlandóság. 

Sajnos hátránya ezeknek az üzeneteknek, hogy 
hosszútávon a márkaérték erodálásához vezet. Ha 
folyamatosan akciós valami, a szűkösség lényege 
veszik el, olcsónak tűnik mind a termék, mind a 
márka. Tehát a marketingeseknek úgy kellene szű-
kösséget teremteni a piacon, hogy közben a márka-

érték nem sérül, sőt, akár növelhető is. Erre megol-
dás a limitált kiadású termék (limited edition), mely 
úgy egyedi, hogy közben a márkát sem veszélyez-
teti. Például az FMCG piacon minden évszaknak 
megvannak a bejáratott, limitált kiadású termékei: 
gondoljunk a nyuszis csokoládékra, a karácsonyi 
hangulatú teákra vagy a nyári sörökre, melyek 
hetekre az adott szezon slágertermékei lesznek. 
Azonban nem feltétlenül kell hosszadalmas és drága 
termékfejlesztésbe kezdeni, ugyanis a csomagolás 
önmagában is alkalmas arra, hogy időszakosan 
egyedivé tegye a terméket. A limitált csomagolás a 
terméket időszakosan különleges csomagolásban 
kínálja, miközben a termék változatlan marad.

Mivel az FMCG piacon is egyre gyakrabban találko-
zunk limitált csomagolásokkal, kíváncsiak voltunk rá, 
hogy miért és hogyan kerülnek a piacra a limitált 
csomagolások és legfőképpen mire kell vigyázni, 
hogy sikeres legyen a piacra vezetésük. Kutatá-
sunkban több mint 150, 2010 és 2018 között meg-

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann

A limitált csomagolás a marketingesek körében egyre népszerűbb eszköz. Gondoljunk a Coca-Cola 2017-
es karácsonyi időszakban piacra dobott masnivá hajtogatható ünnepi címkéjére. Vagy az Absolut vodka 
minden évben megjelenő egyedi csomagolású termékeire, amivel az év végét ünneplik. De vajon hatékony a 
szűkösségi stratégia ezen speciális fajtája a gyorsan forgó áruk piacán (FMCG)? 
Jelen cikk alapjául a szerző egyik folyamatban lévő kutatása szolgál, amelyben több mint 150 limitált csomagolású 
italt gyűjtöttek össze, hogy megállapítsák, miért és hogyan kerülnek a piacra a limitált csomagolások és 
legfőképpen mire kell vigyázni, hogy sikeres legyen a piacra vezetésük.
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jelent limitált csomagolású esetet gyűjtöttünk össze, 
hogy rájöjjünk, mire és hogyan használják a limitált 
csomagolást a gyártók.

Eredményeink azt mutatják, hogy a limitált csoma-
golások bevezetésének három fontos indítéka van: 
márkaépítés, eladóhelyi jelenlét erősítése és valami-
lyen termékpolitikához kapcsolódó cél.

A limitált csomagolások leggyakoribb oka a márka-
építés, az összegyűjtött esetek 88%-ában valami-
lyen márkaépítéssel kapcsolatos célt jelöltek meg a 
gyártók. A limitált csomagolás képes a márka érté-
keit kommunikálni, a márka eredetét bemutatni, 
vizuálisan elmesélni azt, amiről a márka szól. 
Továbbá az újszerű megoldásokkal hatékonyan 
képesek a vállalatok bevonni a fogyasztókat, akik 
hosszútávon még elkötelezettebbé válhatnak. A limi-
tált csomagolások nagyszerű pozícionálási eszköz-

ként is szolgálnak, képesek a márkát glokalizálni 
(globalizálva lokalizálni), prémiumizálni és megszólí-
tani egy új vagy eddig elhanyagolt fogyasztói cso-
portot. Vagyis tömegesen vagy valóban személyre 
szabni a tömeggyártott terméket a különleges külső 
segítségével. Néhány szemléltető, márkastratégiá-
hoz kapcsolódó esetet mutat az 1. ábra.

A limitált csomagolások másik népszerű oka az 
eladóhelyi jelenlét erősítése. Az összegyűjtött esetek 
40%-ában tettek a gyártók említést valamilyen trade 
vagy sales célról. A megszokottól eltérő csomagolás 
feldobja a polcképet, ráirányítja a figyelmet a ter-
mékre és egy pillanatra megállítja a rohanó vásárló-
kat. A limitált csomagolások hatékony eszköznek 
bizonyulnak az impulzív vásárlások elősegítésére, 
vagyis képesek a vevőket nem tervezett vásárlásra 
motiválni. A 2. ábra néhány példát mutat az eladó-
helyi célok közül.

RED BULL GORILLAZ (2017) ORANGINA BIKINI AND TRUNK (2017) VOLVIC STAR WARS: THE LAST JEDI (2017)

„A limitált kiadású Disclosure dobozok 2015-
ös sikere után örömmel tölt el, hogy ismét kí-
nálunk egy olyan terméket, amely kifejezetten 
az értékes eladóhelyi vásárlót célozza meg.”
Alex Dullard, Head of On-Premise Marketing, 
Red Bull

„Azt szeretnénk, hogy fogyasztóink továbbra 
is élvezhessék az Orangina-t, és úgy véljük, 
hogy limitált csomagolásunk még nagyobb fi-
gyelmet és jobb hatást ér el a polcokon, hogy 
az értékesítést ösztönözze.”
Jamie Nascimento, Head of Marketing,  
Lucozade Ribena Suntory

„Mindig arra törekszünk, hogy a hidratálást 
vonzóbbá és szórakoztatóbbá tegyük a fiata-
loknak. Az a tény, hogy az új csomagolásunk 
sötétben világít, olyan innovatív tényező, amely 
valódi figyelemfelkeltést és egyedi értékesítési 
pontot nyújt.”
Tom Hickton, Brand Lead, Volvic UK & Ireland

BUDWEISER LIBERTY CAN (2017) BOMBAY SAPPHIRE GIFT BOX (2017) STARBUCKS HOLIDAY RED (2016)

„A Budweiser Amerika, a szabadság és az 
ambíció szinonimája, és az új limitált csoma-
golás tökéletes lehetőséget nyújt a márkane-
vünk vizuális képviseletére. A Szabadság- 
szobor volt a nyilvánvaló választás.”
Rowan Chidgey, marketing manager,  
Budweiser UK

„Inspirálódva a Bombay Sapphire szakértője 
által kézzel válogatott növényektől, a tökéletes 
ízharmóniájú gin számára megteremtettük azt 
a limitált ajándék csomagolást, mely a ginünk 
prémium jellegét és pozícionálását tükrözni.”
Jon Sampson, Country Brand Manager, 
Bombay Sapphire

„Meglepődtünk és ihletet adott a fogyasztók 
által feltöltött hihetetlen mennyiségű műal-
kotás. A tervek szépek voltak, kifejezők és 
vonzók. [...] Rájöttünk, hogy a fogyasztók által 
létrehozott műveket hogyan használjuk fel a 
karácsonyi limitált poharainkon.”
Dena Blevins, Creative Director,  
Starbucks Global Creative Studio

1. ábra: Márkaépítés a limitált csomagolás segítségével

2. ábra: Eladóhelyi jelenlét erősítése a limitált csomagolás segítségével
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Végül nem szabad elfeledkezni a limitált csomago-
lás által nyújtott termékpolitikai célokról sem, mely az 
esetek 20%-ában volt tetten érhető. A limitált cso-
magolások képesek kihangsúlyozni a termék 
előnyeit, felhívni a figyelmet arra, hogy az miben tér 
el a versenytársaktól. A gyártók a limitált széria segít-
ségével tesztelhetnek innovatív csomagolási megol-
dásokat is, amely, ha népszerű, később a hagyo-
mányos terméken is bevezetésre kerül. A limitált 
csomagolás nagyszerű eszköz arra, hogy időszako-
san a terméket tömegesen vagy ténylegesen sze-
mélyre szabja, mindenkinek egy valóban egyedi 

változatot kínálva. A limitált kiadás megerősíti a ter-
mék megszokott használati, felhasználási módjait, 
de újakat is bemutathat és bevezethet a piacra. A 
limitált csomagolás nagyszerű ajándékötlet, ráadá-
sul egy időszakosan kínált különleges csomagolást 
a fogyasztók nem csak nagyobb lelkesedéssel 
vásárolnak, de akár gyűjtenek is. A 3. ábra néhány 
példát mutat a termékpolitikai célok közül.

A fenti példák azt mutatják, hogy a gyártókegyre vál-
tozatosabb megoldásokkal kedveskednek a 
fogyasztóknak és sokféle okból alkalmazzák a limi-
tált csomagolást az FMCG piacokon is. Azonban ez 
sem egy mindent megoldó „csodaszer”, ritkán tud 
egyszerre hosszútávon márkát építeni és értékesí-
tést növelni. A limitált csomagolások bevezetése 
előtt mérlegelni kell, mi szolgálja a gyártó érdekeit, 
választani kell a különböző stratégiai irányok közül és 
aszerint kialakítani a csomagolást.

Ha a márkaérték növelése az elsődleges cél, akkor 
ezt figyelembe véve kell a tervezés során a limitált 
designt megalkotni: valóban valami különlegeset és 
innovatívat kell nyújtani a fogyasztóknak. Emellett a 
termékhez kapcsolt marketing tevékenységeket is 
körültekintően kell megválasztani, hogy összhang-
ban legyen a nagyszerű csomagolással (például 
magas ár és szelektív értékesítési csatorna). És nem 
szabad elkeseredni, ha nem történik jelentős értéke-
sítésnövelés. Ha viszont az értékesítés növelése az 
elsődleges cél, akkor az új csomagolásnak alkal-
masnak kell lennie a tömegtermelésre, alacsonyan 

kell tartani a gyártási költséget, miközben a design 
legalább annyira figyelemfelkeltő, hogy „leugrik” a 
polcról. Emellett mindenhol elérhetőnek kell lennie 
(intenzív értékesítés) és a hagyományos termék árá-
val egyező összegért kell kínálni. Vagyis igazából 
annyira nem különleges, de legalább a hagyomá-
nyostól eltérő csomagolást kell alkotni.

Bármelyik stratégiai irányt is válassza a gyártó válla-
lat, nem szabad elfelejteni, hogy túl gyakran alkal-
mazva éppen a lényege veszik el: a folyamatosan 
limitált már nem limitált.

Dörnyei Krisztina Rita

főiskolai tanár, csomagolási szakértő, 

a Csomagolásmenedzsment című könyv írója

[KRONENBOURG] SUMMER (2015) [BECK’S] SCRATCHBOTTLE (2015) [ABSOLUT] UNIQUE (2012)

„Arra szeretnénk emlékeztetni a fogyasztókat, 
hogy a Kronenbourg 1664 kiváló élményt nyújt 
az elzászi komlónak köszönhetően, ezért sze-
repeltetjük kiemelten az új limitált csomagolá-
son. A modern csomagolásdesign kiemeli a 
márka eredetét és hitelességét, ami növeli a 
polcok láthatóságát, növeli az értékesítést és 
kiemeli a Kronenbourg 1664 kiváló ízét.”
Craig Clarkson, Category and Trade 
Marketing Director, Heineken

„Ez egy partijelenség: az emberek szeretnek 
mintákat kaparni a BECK palackok jellegzetes 
alumínium nyakába. Ezen a felfedezésen elin-
dulva olyan interaktív és játékos csomagolást 
fejlesztettünk ki, amely az üveget alumínium 
vászonná alakította.”
BBDO representative

„Bárki képes egy vagy két egyedi terméket 
gyártani, de mi közel vagyunk a négymillió- 
hoz. Ügyfeleink mind különlegesek, ezért min-
denkinek egy „-egy és megismételhetetlen” 
palackot akartunk adni, hogy tükrözhessük az 
egyéniségüket.”
Jonas Tåhlin, VP Global Marketing,  
Absolut

3. ábra: Termékpolitikához kapcsolódó célok a limitált csomagolás segítségével
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Logisztika 4.0

A negyedik ipari forradalom alapja az adat. 

Az, hogy ki hogyan képes az adatokat összegyűj-
teni, azokból kiválogatni a kritikus folyamatok szá-
mára fontosakat és azokat elemezni a helyes dön-
tések meghozatala és a fejlesztések érdekében, 
versenytényezővé válik.

Mindennek természetesen nem csak a termelésben 
van jelentősége, hanem a logisztikai folyamatokban 
is. A szállítójárművek, rakodógépek, szállítási egy-
ségek, csomagok, akár a raktári dolgozók tevé-
kenysége is nyomon követhető. Amellett, hogy ez 
a fajta adatgyűjtés rengeteg optimalizálási lehetősé-
get vet fel, számos adatbiztonsági és személyiségi 
jogi probléma is kapcsolódik hozzájuk, amelyeknek 
megoldása nagy kihívás nemcsak vállalati, hanem 
kormányzati szinten is. Nem is beszélve arról, hogy 
az így keletkező adatok tárolására és elemzésére a 
hagyományos adattárházak és elemző programok 
már nem alkalmasak – ez a big data – ezekhez a 

vállalatoknak, legyen szó akár termelő, akár logiszti-
kai fókuszú cégről, új képességeket és eszközöket 
kell kifejlesztenie.
A szállításban a legnagyobb áttörést az önvezető 
járművek elterjedése fogja hozni. Egyes kutatók ezt 
az elkövetkező öt évben már mindennapi alkalma-
zásban is elképzelhetőnek tartják, mások inkább 
10–15 éven belül. Az biztos, hogy az akut munka-
erőhiány nem csak Magyarországon sújtja a gép-
kocsivezetői szakmát, amely probléma kezelésében 
az önvezető tehergépkocsik nagymértékű enyhü-
lést hoznának, így jelentős a nyomás az iparágban. 
A szállítást illető másik fontos trend az elektromos 
járművek fejlesztése. A last-mile szállításokban már 
megjelent az elektromos furgonok, biciklik haszná-
lata Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, de 
nagy potenciál rejlik még bennük, mert amellett, 
hogy hozzájárulnak a városok levegőszennyezettsé-
gének csökkenéséhez, például a jelentősen alacso-
nyabb zajszint miatt az éjszakai városi kiszállítások 
teljesítésére is alkalmasak (DHL, 2016).

Fotó: Messe Düsseldorff/ctillmann

Mind az akadémiai szférát, mind a gyakorló szakembereket élénken foglalkoztatja az Ipar 4.0 néven ismert 
jelenség, amely eredetileg a német iparfejlesztési stratégiát jelenti, és a napjainkban tapasztalható, negyedik ipari 
forradalom népszerű elnevezése. Számítógépek, automatizáció és robotok léteztek már a korábbi évtizedekben 
is, ám az internet adta lehetőségek forradalmasítják felhasználásukat, az általuk nyújtott lehetőségeket. Az 
egyre olcsóbbá váló megoldások lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük a gépek, anyagok, dolgozók és 
akár maguknak a termékeknek is a tevékenységét, működését, ezekről adatot gyűjtsünk, elemezzük azokat és 
felhasználjuk őket a valós idejű döntéshozatalban.
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A raktári folyamatok optimalizálásában (is) hatalmas 
lehetőségeket rejt a bigdata elemzése. Ehhez azon-
ban szenzorokkal, RFID-val kell felszerelni a gépeket, 
eszközöket, esetleg a rakományokat is, hogy azok 
mozgása, mozgatása nyomon követhető legyen. 
Ha az adatgyűjtés megindult, az adatok segítenek 
a megfelelő raktári elrendezés kialakításában, az 
anyagáramlási szükségleteknek megfelelő gépek 
megválasztásában, a munkaerő megfelelő mennyi-
ségének megállapításában. A raktári folyamatok és 
gépek megfigyelése adott esetben ahhoz is hozzá 
tud járulni, hogy a karbantartásokat megfelelő idő-
ben végezzük el, minimalizálva az időkiesést és 
maximalizálva az eszközök élettartamát.

Ilyen megoldás több termelőcégben is működik ter-
melő berendezéseken (Bosch, TE): az eszköz jelzi 
a karbantartásigényt még a meghibásodás előtt, 
egyes esetben arra is képes, hogy tudatja, milyen 
alkatrészt kell cserélni, így a szerviz már felkészülten 
érkezhet a helyszínre. 

A raktárak másik jellemző tendenciája – Nyugat-
Európában egyértelműen –, de egyre inkább 
hazánkban is, ugyancsak a munkaerőhiányra visz-
szavezethetően, az egyre magasabb fokú automati-
záció és robotizáció. Ha az átlag magyar vállalkozá-
soknak egy teljes automatizáció még vállalhatatlanul 
nagy beruházás, a fél-automatizáció már gyako-
ribb, gyorsabb megtérüléssel kecsegtet, és onnan 
később tovább tud lépni a cég a teljes automatizálás 
irányába.

Az adatok gyűjtése és elemzése általában hozzájá-
rul tehát a folyamatok átláthatóságának megterem-
téséhez, az optimalizálási lehetőségek feltárásához, 
valamint azok tervezése is pontosabbá megbízha-
tóbbá válik.

A fizikai folyamatokban megjelenő változások, 
műszaki megoldások széles felhasználási lehetősé-
gei mellett általános, a gazdaságban bekövetkező 
trendekre is fel kell készülniük a termelő és logisz-
tikai szolgáltató vállalatoknak a DHL szerint (2016).

Az egyik fontos trend Európában az öregedő tár-
sadalom, amelynek logisztikára gyakorolt hatását a 
DHL Grey Power Logistics néven elemzi. A lakosság 
kényelmi szolgáltatások iránti igénye, ahogyan azt az 
e-kereskedelem évről-évre történő dinamikus növe-
kedéséből látjuk, minden szegmensben növekszik. 

Az időskorúak közé pedig a következő évtizedben 
olyan generáció is becsatlakozik, aki munkájánál 
fogva ismeri és használja a számítógépet és az inter-
netet, és az élelmiszer házhozszállítás mellett igénye 
keletkezik az orvosságok online való felíratására, 
recepten patikába való beküldésére és a készítmé-
nyek házhoz szállíttatására. Mindez nemcsak városi 
környezetben, hanem kisebb települések szintjén 
is igényli egy, a hűtési lánc megszakadását kizárni 
képes logisztikai rendszer kiépítését.

Egy másik fontos trend az omni-channel kiskeres-
kedelem, amikor egy gyártó vagy kiskereskedő ter-
mékeit sokféle csatornán keresztül kívánja értékesí-
teni (webáruház, kiskereskedelmi hálózat, bemutató 
üzlet), és a logisztikai szolgáltatónak képesnek kell 
lennie valamennyi csatornában beérkező vevői 
igény testreszabott kielégítésére. 

Összességében – habár közel két oldalban csak 
szemelvényeket tudtam kiemelni – a digitalizáció, 
az adat alapú gazdálkodás, a modern technológia 
eszközei nemcsak a termelésben fejtenek ki nagy 
hatást, hanem a vásárlók igényeit, gondolkodását is 
formálják, amely nagy kihívás elé állítja a vállalatokat.

Dr. Nagy Judit, PhD

egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem

Források: 
•	 Hofmann, E., Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, 

89, 23-34.
•	 Logistics Trend Radar (2016). DHL Customer Solutions and Innovation. Troisdorf, Németország
•	 Nagy, J. (2017): Az Ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra. Corvinus Kutatások, Budapesti Corvinus Egyetem
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ÜZLETI MODELLÜNK AZ ÉLETFILOZÓFIÁNK
Folyamatos fejlődés a fenntarthatóság szolgálatában

Az 1853-ban alapított osztrák Prinzhorn Csoport 
Európa harmadik legmeghatározóbb vállalatcso-
portja az újrahasznosító-, papír- és csomagolóipar 
terén.  15 országban 6.600 főt foglalkoztat, éves 
árbevétele 1,4 milliárd euró. Célja, hogy megdup-
lázza termelését 2030-ig, erősítve ezzel környezet-
tudatos üzleti tevékenységét és azon lehetőségek 
körét, melyekből partnereivel együtt kíván előnyt 
 

kovácsolni. Ezen törekvés kifejezéseként vezette be 
a vállalatcsoport a         szlogenjét.  

A cégcsoport üzleti alaptevékenysége – a hulladék-
ból értéket teremtő  körforgásos gazdaság – hazánk-
ban is jól nyomon követhető, hiszen a csoport három 
magyarországi vállalata egyedülálló, környezetbarát 
és energia-hatékony ipari, üzleti körfolyamatot valósít 
meg.

Az osztrák Prinzhorn Csoport célja, hogy 2030-ig megduplázza termelését, ugyanis számára a növekedés egyet 
jelent a biztonsággal, a megbízhatósággal és a partnereivel való közös, sikeres fejlődéssel.  A nagy tradícióval 
rendelkező vállalatcsoport hosszú távú célokat tűzött maga elé a jövőbeni generációk, a legmodernebb 
zöld technológiák és a kiváló minőség érdekében.  A cégcsoport hazai létesítményei is jól példázzák azt az 
üzleti gondolkodást, melynek középpontjában a folyamatos fejlesztés, a fenntarthatóság és a környezetbarát 
működés áll.

Hulladékból értéket állítunk elő
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A teljeskörűen integrált folyamat elején – a Prinzhorn 
Csoport Recycling Divízióját képviselő – Duparec 
begyűjti a papírhulladékot, a Hamburger Hungária 
dunaújvárosi üzemében újrahasznosítja azt, miköz-
ben papírgyárában kiváló minőségű hullámalap- 
papírt gyárt a hulladékból, végül a Dunapack első 
osztályú és testreszabott hullámtermék csomagoló- 
eszközöket gyárt belőle.

600 millió eurós fejlesztés a Hamburger 
Hungáriánál
Az ezredfordulókor még a részleges bezárás veszé-
lye fenyegette a dunaújvárosi papírgyárat, ami az 
elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mára 
Európa egyik legmodernebb, világviszonylatban is 
versenyképes papírgyárává vált. 

A létesítmény 2 papírgépén évente több mint 
700.000 tonna barna hullám-alappapírt állítanak 
elő, ami a Magyarországon gyártott papírkategóriák 
összességének 80%-a. Termékeinek többségét – a 
teljes termelés mintegy 80%-át – közép, kelet- és 
dél-európai piacokra exportálja. 

A sikertörténet 2 alappillére a 2009-ben üzembe 
helyezett 7. sz. papírgép, illetve a 2016-ban átadott 
erőmű:
1. Az évi 500 ezer tonnát gyártó, ~ 300 millió euró 

értékű, 7. sz. papírgép specialitása az innovatív, 
alacsony négyzetméter-tömegű  ú.n. lightweight 
közép- és fedő réteg papírok, melyek jóval  
kisebb környezetterhelést és hatékonyabb fel-
dolgozást nyújtanak.  

2. A 150 millió eurós beruházásként megvalósult, 
csúcstechnológiát képviselő, vegyes tüzelésű 
erőmű fedezi a gyár működéséhez szükséges 
összes energiát, továbbá biztosítja a papírgyár-
tásból származó, korábban főként lerakókba 
kerülő termelési hulladékok hasznosítását is.

A két fent említett nagyberuházás mellett az elmúlt 
években 
 • 20 millió eurós korszerűsítést hajtottak végre a 

több mint 40 éves 3. sz. papírgépen is, ami mára 
Európa „benchmark”-jává, követendő példájává 
vált. 

 • 8 millió eurót fordítottak a szennyvíztisztító kor-
szerűsítésére, így a Dunából kölcsönvett vizet 
ugyanolyan tisztán adják vissza a természetnek, 
ahogyan kapták, továbbá a szennyvíztisztítás 
már további értékteremtést is jelent a cégnek, 
hiszen az eljárás során termelődő biogázzal 
„zöld” áramot termelnek. 

 • A telephely infrastruktúrájába is közel 10 millió 
eurót fektettek, mivel a vállalat 1,6 millió tonna 
anyagforgalmat bonyolít évente, ami a vasúti 
szállítások mellett is 350-400 kamion megfordu-
lását jelenti naponta.

 • A 2009-ben elindított „új” papírgépen  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 csomagolóanyag- 
alappapír gyártására is képessé vált. 

Így összességében az elmúlt 11 évben több mint 
600 millió eurót költött a Prinzhorn Csoport a duna-
újvárosi telephelyre, ami rendkívüli a magyar papír-
gyártás történetében. A Prinzhorn Csoport az 
ismertetett fejlesztések révén Dunaújvárost és így 
Magyarországot Európa egyik papírgyártási köz-
pontjává emelte. 

A Prinzhorn Csoport Magyarország 
dunaújvárosi  telephelye 

A 7. sz. papírgép Dunaújvárosban
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A Duparec Kft. már havonta 15 ezer tonna 
mennyiségű anyagot juttat el újrahasznosí-
tásra a gyűjtési és kereskedelmi forrásain 
keresztül
Fontos, hogy a Hamburger Hungária kizárólag újra-
hasznosított papírból készíti termékeit. A zavartalan 
anyagellátásban pedig kiemelt szerepe van a Prinz-
horn Csoport Recycling Divíziójának, amelyet 
Magyarországon tevékenységével a Duparec Kft. 
jelenít meg.

Az 1994-ben alapított cég folyamatosan fejlődő, 
környezetbarát papír- és műanyaghulladék gyűjtő-, 
valamint feldolgozó tevékenységével 2018-ra a hazai 
piaci szegmens meghatározó szereplőjévé vált.

A Duparec Kft.  sikeresen alkalmazza  a legkorsze-
rűbb hulladékbegyűjtő technológiákat, valamint 
garantálja a papírgyártásra alkalmas papírhulladék 
folyamatos átvételét. Négy telephelyén (Budapes-
ten, Maglódon, Inotán és Lőrinciben) közvetlen lehe-
tőséget biztosít különböző minőségű, újrahasznosí-
tásra szánt papír-, illetve műanyag hulladék átvételére 
lakosságtól és az üzleti szférától egyaránt. 

Mindemellett önkormányzatokkal és közszolgálta-
tókkal működik együtt a szelektíven gyűjtött lakos-
sági papír és műanyag hulladék átvétele és előkeze-
lése céljából.

A vállalatcsoport újrahasznosító cége természete-
sen nem kizárólag a Hamburger Hungária számára 
dolgozik, partnerei között megtalálhatóak közszol-
gáltató 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, valamint export irányokban értéke-
síti a vállalat.

A Prinzhorn Csoport magyarországi cégeinek 
együttműködése a körforgásos gazdasági modell 
mind hatékonyabb megvalósítása melletti elkötele-
zettséget szimbolizálja, segítve így a fenntartható 
fejlődés irányát.

A Dunapack újrahasznosított papírral váltja 
ki az elsődleges rosttartalmú papírokat a 
hullámtermék csomagolásban
A termelési-újrahasznosítási folyamat végén dolgo-
zik a Dunapack, melynek csepeli, dunaújvárosi és 
nyíregyházi üzemeiben a legkülönfélébb hullámpa-
pírlemez alapú csomagolóeszközök (dobozok, tál-
cák, élvédők) készülnek. A Dunapacknál a bizton-
ság, egyediség, környezetbarát megoldások olyan 
kulcsgondolatok, melyek működési folyamataik 
alapvető pillérei. 

A Dunapack Kft-nek a körforgásos gazdaság  
megteremtése céljából a fenntartható fejlődés elő-
mozdítása érdekében a jövőben az a célja, hogy 
partnereikkel együttműködve a társított csomago-
lásaikat, teljes mértékben egynemű gyűjtő- és 
szállítási csomagolásokká alakítsák a konstrukciós 
fejlesztések által.

A Dunapack újdonságai közé tartozik az elsődle-
ges rost tartalmú papírok kiváltása 100%-ban fel-
használt újrapapírra a hullámtermék csomagolás-
ban. A Hamburger Hungáriától vásárolt ezen új 
fejlesztésű papírok a magas páratartalmú környe-
zetben is ugyanolyan vagy jobb minőségi paramé-
terekkel bírnak a dobozok teherviselési paraméte-
reit illetően, mint az elsődleges rostot tartalmazó 
papírok. Környezetvédelmi szempontból a legfon-
tosabb ismérv, hogy ezen újrapapírok gyártása 
során kétszer annyi vizet és energiát spórolunk 
meg környezetünk számára, mint mikor elsődleges 
rosttartalmú papírt gyártunk.

Papírhulladék tömörítés a Duparec csepeli 
új papírcsarnokában
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2018-ban termékfejlesztéseinek eredményeként a 
Dunapack a HUNGAROPACK Magyar Csomago-
lási Versenyen 2 nagydíjban és 3 különdíjban része-
sült. „A számos Dunapack díj elismerés a Prinzhorn 
Csoportnak és az egész magyar csomagolóiparnak 
is. Mindez azt is jelzi, hogy a hazai cégek nemzetkö-
zileg is versenyképesek. Van helyünk és vannak 
lehetőségeink az európai porondon és azon dolgo-
zunk, hogy ki is használjuk ezeket a lehetőségeket. 
Azonban látni kell, a verseny erős, fejlődni, fejleszteni 
kell, haladni a korral technológiában és a termelés 
hatékonyabbá tételében ugyanúgy, mint a környe-
zetbarát megoldások terén. Az a cég, amelyik ma 

egyhelyben áll, előbb vagy utóbb, de hanyatlani 
fog.” – mondta el Bencs Attila, a Hamburger Hungá-
ria ügyvezető igazgatója, aki a Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos Szövetség, a CSAOSZ 
elnökeként is képviseli a Prinzhorn Csoportot.

1230 közvetlen munkavállaló
Az évi 443 millió euró forgalmat lebonyolító három 
magyarországi Prinzhorn-vállalat a közvetlenül fog-
lalkoztatott mintegy 1230 szakember mellett köz-
vetve további mintegy 3000 kis- és közepes vállal-
kozás munkavállalóinak megélhetését biztosítja.

Hullámtermék csomagolási megoldások
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2018-ban is számos elismerés-
sel gazdagodott a kecskemé-
ti Petőfi Nyomda. Ebben az 
évben nem kevesebb, mint 
öt csomagolási megoldásuk 
nyerte el az iparág legrango- 
sabb megmérettetésén járó 
nívós trófeákat.

A Petőfi Nyomda idei győztesei 
közé tartozott az attraktív Chi-
vas Regal ajándékcsomagolás, 
az ICELAND számára készült, 
nedvességet és hőmérséklet- 
változásokat tűrő fagyasztott- 
élelmiszer csomagolás, és az 
úgynevezett flip-top záródású 
MICROSE cukorkák számára 
készített konstrukciós megoldás. 

Lendületben az STI Petőfi Nyomda Kft.

Rekordszámú WorldStar-díj

Továbbá a látványos L’Oréal ad-
venti naptár és a L’Or kávékapszu-
la csomagolás-családja is belopta 
magát a zsűri szívébe.

Megnyerő megjelenés

A L’Oréal adventi naptár rend-
kívül magas minőségű felü- 
letkezelésének köszönhetően 
emelkedett ki a versenytársak 
sorából. A naptár 24 db prémi-
um terméket tartalmaz, a szem-
ceruzától és a szempillaspiráltól 
a rúzson keresztül a körömlakkig. 
Kompakt formájának köszön-
hetően elfér a fürdőszobapol-
con, amely tökéletes hely izgatott 

tulajdonosának, hogy azonnal 
kipróbálhasson minden benne 
rejlő terméket.
A JDE L’Or márka esetében az 
elsődleges cél az volt, hogy a 
vásárlók megtekinthessék a 
csomagolásban rejlő, csábító 
kapszulákat. Ennek érdekében 
egy kihívást jelentő és fejlett 
technológia használatát igénylő, 
stancolt ablak is került a doboz- 
ra, a L’Or logó „L” betűjében az 
élénk színek és a fényes UV be- 
vonat megkülönböztetik a ter-
mékcsaládhoz tartozó különböző 
ízesítéseket.
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A 2017-es Év Gyára versenyre nevezett 
53 cég közül az STI Petőfi Nyomda 
Kft. egyedüliként két kategóriában 
is a legjobbnak bizonyult. A szakem-
berekből álló zsűritől a legered-
ményesebb gyártástámogató és az 
energiahatékonyság kategóriákért 
járó, nyertes trófeát is a kecskeméti 
cég vehette át.

– A márkák partne- 
reként cégünk szá- 
mára kiemelten fon-
tos, hogy megren-
delőink elvárásainak 
megfeleljünk. Ehhez 
komplex megoldá- 

Az ország legjobb 9 gyára között

A nyomda nem csupán termékeivel kapcsolatos díjakat zsebelt be idén. Harmadik alkalommal hirdette meg 
a GyártásTrend Magazin, és az azt kiadó PPH Media az Év Gyára versenyt, amelynek versenyidőszaka fél 
évet ölelt fel. Minden hazai termelőüzemmel rendelkező cég pályázhatott a meghirdetett 9 kategóriára, az 
összetett Év Gyára díjat pedig az a cég nyerhette el, amely több kategóriában a shortlistre került és legalább 
az egyikben az első helyen végzett.

sokat, magas hozzáadott értékű 
termékeket nyújtunk. Emellett 
környezetvédelmi szemléletmódunk, 
energiatudatos magatartásunk és 
fenntarthatósági törekvéseink arra 
hivatottak, hogy ökológiai lábnyo-
munkat folyamatosan csökkentsük. 

büszkék és munkánk elismerése- 
ként tekinthetünk rájuk – mondta 
Kolozsvári György, az STI Petőfi 
Nyomda Kft. értékesítési igazgatója.

Az Év Gyára versenyen 
való részvétel fontos volt 
számunkra, hiszen ennek 
az eseménynek évről-évre 
egyre nagyobb rangja van. 
Számos partnerünk is meg-
mérettette magát, ezért azt 
gondolom, hogy az elnyert 
díjakra méltán lehetünk 

2018-ban is számos elismerés-
sel gazdagodott a kecskemé-
ti Petőfi Nyomda. Ebben az 
évben nem kevesebb, mint 
öt csomagolási megoldásuk 
nyerte el az iparág legrango- 
sabb megmérettetésén járó 
nívós trófeákat.

A Petőfi Nyomda idei győztesei 
közé tartozott az attraktív Chi-
vas Regal ajándékcsomagolás, 
az ICELAND számára készült, 
nedvességet és hőmérséklet- 
változásokat tűrő fagyasztott- 
élelmiszer csomagolás, és az 
úgynevezett flip-top záródású 
MICROSE cukorkák számára 
készített konstrukciós megoldás. 

Lendületben az STI Petőfi Nyomda Kft.

Rekordszámú WorldStar-díj

Továbbá a látványos L’Oréal ad-
venti naptár és a L’Or kávékapszu-
la csomagolás-családja is belopta 
magát a zsűri szívébe.

Megnyerő megjelenés

A L’Oréal adventi naptár rend-
kívül magas minőségű felü- 
letkezelésének köszönhetően 
emelkedett ki a versenytársak 
sorából. A naptár 24 db prémi-
um terméket tartalmaz, a szem-
ceruzától és a szempillaspiráltól 
a rúzson keresztül a körömlakkig. 
Kompakt formájának köszön-
hetően elfér a fürdőszobapol-
con, amely tökéletes hely izgatott 

tulajdonosának, hogy azonnal 
kipróbálhasson minden benne 
rejlő terméket.
A JDE L’Or márka esetében az 
elsődleges cél az volt, hogy a 
vásárlók megtekinthessék a 
csomagolásban rejlő, csábító 
kapszulákat. Ennek érdekében 
egy kihívást jelentő és fejlett 
technológia használatát igénylő, 
stancolt ablak is került a doboz- 
ra, a L’Or logó „L” betűjében az 
élénk színek és a fényes UV be- 
vonat megkülönböztetik a ter-
mékcsaládhoz tartozó különböző 
ízesítéseket.
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A Tetra Pak már számos lépést tett annak érdekében, 
hogy megfeleljen az „Európai Műanyag Stratégia”  
által felállított követelményeknek
Az Európai Bizottság 2018. január 16-án elfogadta az első páneurópai műanyagstratégiát. A stratégiai 
irányelvekkel összhangban a csomagolásra vonatkozóan új szabályokat fognak kidolgozni a műanyag-
csomagolások újrahasznosításának ösztönzése érdekében.

A Tetra Pak már számos jelentős lépést tett annak 
érdekében, hogy környezetbarát csomagolást kínál-
jon vevői számára és folyamatosan dolgozik további 
innovatív megoldásokon. Ma a Tetra Pak által fel-
használt kartonok 100 százaléka FSC™ tanúsítású 
vagy ellenőrzött forrásokból származik és továbbra 
is törekszik a felelős forrásból származó megújuló 
nyersanyagok – köztük a biopolimerek – mennyi-
ségének növelésére a cég termékportfóliójában. A 
Tetra Pak hosszú távú célja az, hogy minden cso-
magolása 100 százalékban megújuló nyersanyag-
ból készüljön, a biztonság, a minőség és a funk-
cionalitás fenntartása mellett. A vállalat legfrissebb 
– a globális piacokon már elérhető – innovációja 
a cukornádból készült műanyag, melyet a vállalat 
jelenleg két termékéhez használ.

2016-ban a vállalat elindította a Tetra Brik® Asep-
tic 1000 Edge italos karton gyártását a bioalapú 
LightCap™ 30 kupakkal. Ez lesz a világon az első 
aszeptikus italos karton, mely elnyerheti a legma-

gasabb szintű Vinçotte tanúsítványt a megújuló 
nyersanyag-felhasználásáért. A cukornádból készült 
polimer filmréteg és kupak, az FSC™ tanúsítású 
kartonnal együtt biztosítja, hogy a csomagolás 80 
százaléka megújuló nyersanyagokból áll. A bioalapú 
kupakok cukornádból előállított polietilénből készül-
nek. A kőolaj alapú polietilénből készült kupakokkal 
megegyező tulajdonságú újrahasznosítható kupa-
kok növelik a csomagolás megújuló anyagösszeté-
telét, miközben csökkentik azok ökológiai lábnyomát. 

A Tetra Rex® bioalapú kartondoboz is kizárólag 
cukornádból nyert műanyagból és kartonból készül. 
A Tetra Pak által használt bioalapú műanyagokat 
a brazil vegyipari vállalat, a Braskem gyártja, mely 
összes nyersanyagát cukornádból nyeri. A Tetra 
Rex® bioalapú kartondobozok már széles körben 
elérhetőek világszerte, ezek a termékek a 250 ml-es-
től a 2000 ml-esig több méretben kínálnak megol-
dást a hűtött tejek minden változatának tárolásához.
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Egy másik vállalás, melyet a Tetra Pak az „Európai 
Műanyag Stratégia” kapcsán tett a papír szívószálak 
piacra dobásához kapcsolódik, melyet a kis kisze-
relésű csomagolásoknál kíván a vállalat az év vége 
előtt bevezetni, válaszul a műanyag szívószálak 
negatív megítélésére és arra a kormányzati szán-
dékra, mely világszerte csökkenteni kívánja ezek 
használatát. 

Ezen innovációk mellett a Tetra Pak arra ösztönzi 
beszállítóit és vásárlóit, hogy még környezetbará-

tabbak legyenek. A vállalat elvárja, hogy beszállítói 
megfeleljenek a Tetra Pak társadalmi és környe-
zetvédelmi kritériumainak, miközben tájékoztatják 
a fogyasztókat a felelős hulladékgazdálkodásról és 
újrahasznosítási lehetőségekről. 2010-ben a Tetra 
Pak azt tűzte ki célul, hogy 2020-ra megduplázza 
az italoskarton-csomagolások újrahasznosítási ará-
nyát, elérve ezzel a 40 százalékot. Azóta a vállalat 
sikeresen növelte az újrahasznosított csomagolások 
százalékos arányát, 20 százalékról 25 százalékra.
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A pohár régen és ma!

Alakja is változott, történészek szerint eleinte az 
öblös, a két tenyérbe illő változatot használták és 
funkciója sem korlátozódott csupán az ivásra. Csak 
később jelentek meg a tölcsért utánzó, lentről felfelé 
szélesedő, ma kupának mondott változatok. Napja-
inkra – a Wikipédia csoportosítása szerint – 26 féle 
pohár különböztethető meg egymástól. Ahogy az 
anyaghasználat fejlődött, úgy vált egyre inkább a 
pohár felülete, majd formája is a díszítés tárgyává, 
sőt szakrális cselekmények (például áldozó serleg) 
részévé is.

Bármily meglepő, de a 20. század elején az iskolák-
ban, vasútállomásokon és más nyilvános helyeken 
az ivókutak mellett csak egy üvegpohár volt, a diá-
kok, az utasok egymás után ittak abból. Ennek a 
gyakorlatnak a járványok vetettek véget.

Az italadagoló gépek megjelenése felgyorsította az 
egyszer használatos poharak térhódítását. Az első 
(viasszal bevont) papírpoharat 1907-ben Lawrence 
Luellen találta fel az Egyesült Államokban. A kora-
beli feljegyzések szerint átmérője 3 3/4”, magassága 
pedig 2 3/4” volt.

Az emberiség életvitelében az utóbbi évtizedekben 
gyökeres változások következtek be. A szingli élet-
mód, vagy a kétkeresős családmodell, a sokszor 
ingázással meghosszabbított (néha véget nem érő) 
munkaidő és a pörgőssé váló munkatempó, az 
on-the-go életmód, illetve épp a kevés szabadidő 
intenzív megélésének igénye, továbbá a higiéniai 
követelmények új fogyasztói igényeket támasztottak 
a gyártók, szolgáltatók irányába. Megjelentek és 
gombamód szaporodtak a gyorsbüfék, az autóval 
utazókat kiszolgáló gyorséttermek, a munkahelyi 

A pohár, mint ivóeszköz szinte egyidős az emberrel. Az előállításához használt anyag is együtt fejlődött az 
emberiséggel. Eleinte kőből vagy fából készült – más egyéb használati tárgyhoz hasonlóan. Később az 
agyag, majd a fém, illetve a kerámia és az üveg nyert teret. 
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étel- és italautomaták. Ezek a rendszerek az egyszer 
használatos és rövid életciklusú, többnyire műanyag  
tányérokat, evő- és ivóeszközöket igényelték. 

A Greenpeace adatai szerint napjainkban világ-
szerte percenként 5000 db műanyagpoharat hasz-
nálunk fel.

Az Európai Bizottság 2018 elején megjelent és 
„Műanyag stratégia” néven ismertté vált kezdemé-
nyezése hadat üzent a rövid élettartamú műanyag 
eszközök használatának, az úgynevezett SUP-ok-
nak (Single Use Plastic). 

Mégis, akkor mi lenne a megoldás?
Olyan terméket kell kifejleszteni, aminek belső bevo-
nata a papírral együtt lebontható és megfelelő körül-
mények között komposztálható!

Az UgrinPack-Erdősi Kft. elkötelezett a környezetba-
rát csomagolóanyagok és technológiák fejlesztésé-
ben. A WECUP (Papírpohár Kft.) is olyan termék 
kibocsátója, ami igény szerint már 100%-ban kom-
posztálható alapanyagokból készül. 

Jelenleg szűzrost-papír alapanyagot használnak, a 
polietilén, illetve komposztálható bevonatot az Ugrin-
Pack-Erdősi Kft. saját extrúziós bevonó technológi-
ájával állítja elő.

A vállalkozás jelenleg négyféle pohártípust készít, 
amit igény szerint akár fotó minőségű nyomatokkal 
is ellát, hiszen a pohár külső felülete komoly reklám-
felületet is jelent. 

A technológiai folyamat során annak felügyelője a 
poharakat szemrevételezéssel és rendszeres minta-
vétellel ellenőrzi a hegesztési minőséget, majd víz- 
próbának veti alá a poharakat.

Reméljük, hogy új papírpohár fejlesztésünkkel újabb 
lépést teszünk az élhetőbb jövő felé!
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A projektkonzorcium tagja az Omnipack 
— Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter
A papír és karton az EU-28 tagállamában keletkező 
csomagolási hulladék 41%-át tette ki 2015-ben (kb. 
32,2 millió tonna). A mikroműanyagok megjelenése 
az újrahasznosított papír másodlagos anyagaiban 
és a komposztban egyre fontosabbá válik. A 
kombinált papír-bioműanyag csomagolás, tervezés, 
gyártás és újrahasznosítás terén az üzleti szféra és 
a kutatások közötti szinergiák kiaknázásban nagy 
potenciál rejlik Közép-Európában. 
Az összekapcsolódási lehetőségek kevésbé 
kihasználtak, egyfelől mivel a papírgyártók nem 
ismerik az új bioműanyagokat, továbbá mert külön-
külön hangsúly helyeződik a műanyagokra és a 
papírokra a klaszterekben és ágazati szervezetek-
ben. Nincs közös innovációs stratégia az európai és 
nemzeti jogi és gazdasági környezetben, valamint a 
KKV-k támogatására szolgáló dedikált eszközök 
hiányosak az új papír-műanyag csomagolási 
megoldások bevezetésében.
A fő projektcél a papír- és műanyag csomagolások 
területén a kutatásfejlesztési intézmények és a 
vállalatok közötti erősebb kapcsolatok biztosítására 
irányul annak érdekében, hogy hitelesített biológiailag 
lebomló anyagokat vezessenek be a papír- és 
kartoncsomagolás területén. A projekt innovatív 
ágazatokon átívelő megközelítést, valamint a 

klaszterek, ágazati szervezetek és érdekelt felek 
bevonását irányozza elő, ami lehetővé teszi a regi-
onális gazdasági szakosodásokra való összpon-
tosítást és a technológiatranszfer felgyorsítását. 

Stratégiák és akciótervek
• Integrált, ágazatokon átívelő üzleti támogatási 

szolgáltatások fejlesztése a papír- és műanyag 
csomagolások értékláncában szereplő vállalatok 
számára. A projektpartnerek olyan eszközrend-
szert fejlesztenek ki, beépítve azt az üzleti támo-
gatási szolgáltatásokba, amely figyelembe veszi 
a vonatkozó jogi és gazdasági környezetet,  
valamint a kutatás-fejlesztésben rejlő kihíváso- 
kat és az új papír-bioműanyag csomagolási 
megoldásokat. 

A kombinált papír-bioműanyag csomagolás jövője 
a kutatóintézetek és ipari szereplők közötti kapcsolatok 
megerősítése révén

1. ábra: BIOCOMPACK–CE számokban
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• Hosszabb ideig fenntarthatóvá tenni a 
kutatásfejlesztési intézmények és vállalatok 
közötti kapcsolatokat egy Transnational 
Biocomposite Packaging Center (TBPC) 
létrehozása által, regionális innovációs rendszerrel 
összekapcsolva. A partnerek kétéves akciótervet 
állítanak össze, mely magába foglalja a partneri 
szabályokat és követelményeket, pénzügyi 
kötelezettségeket és főbb tevékenységeket.  
A TBPC üzleti modell a projekt első szakaszában 
végzett alapos elemzések eredményeire támasz-
kodva kerül kialakításra.

• Változtatási folyamatok elterjesztése az érintettek 
szélesebb körében, valamint ösztönzésük az 
innovatív akciók megvalósítására a papír-
bioműanyag csomagolási megoldások területén.

Várt eredmények
A projekt nagyobb számú és fenntarthatóbb kap-
csolatokat eredményez a papír-műanyag csomago-
lási értékláncok szereplői és az innovációs rendsze-
rek tervezési, fejlesztési területe, valamint az új 
papír-bioműanyag megoldások bevezetése között, 
amely az értékláncban szereplő többi stakeholder 
jóváhagyásával valósul meg, akik továbbá hozzájá-
rulnak a körkörös gazdasághoz, a másodlagos 
anyagok jobb minőségének biztosítása és a 
papír-újrahasznosítási folyamatokban megjelenő 
mikroműanyagok keletkezésének megakadályo-
zása révén.
Ezeket a kapcsolatokat elsősorban a TBPC-ben 
résztvevő projektpartnerek, valamint a 
klaszterkoordinátorok, ágazati hálózatok és az 
egyes régiókból az EEN (European Enterprise 

Network) TBPC-vel kooperáló képviselői hozzák 
létre. Másodsorban a stratégia és a „Fenntartható 
Papír-Műanyag Formatervezés” című kézikönyv 
fogja a vállalatokat arra ösztönözni, hogy innovatív 
megoldások megvalósításának lehetőségeit kutas-
sák a saját csomagolási termékeik kapcsán, 
valamint arra, hogy kapcsolatba lépjenek a TBPC 
hálózati partnerek egyikével, ami által hozzáféréshez 
jutnak az integrált eszközkínálathoz az üzleti támo-
gatási szolgáltatás égisze alatt. 
A tréningek a kis- és középvállalkozásokat, illetve 
klaszterek képviselőit célozzák meg, az ágazati 
hálózatok és az EEN által pedig szélesebb célcso-
port válik elérhetővé és nő a kutatási-fejlesztési 
intézmények és vállalatok közötti együttműködések 
száma. Mindez rövidtávon az új papír-műanyag cso-
magolási megoldások megjelenését fogja jelenteni  
a bioműanyag-szektorban, hosszú távon pedig a  
biokompozit anyagok és azok felhasználásának 
területén.

Elérhetőség:
Omnipack Első Magyar  

Csomagolástechnikai Klaszter

DBH Project Management Kft.

+36 30 475 9638

www.interreg-central.eu/BIOCOMPACK-CE.html

biocompack.ce@gmail.com

www.facebook.com/Biocompack

www.linkedin.com/biocompack-ce

www.youtube.com/c/BiocompackCE

Horvátország Magyarország

•	 EcoCortecd.o.o.
•	RERA SD

•	DBH Project Management 
Kft. az Omnipack Klaszter 
hivatalos képviselő 
szervezeteként

Olaszország Lengyelország

•	 Fondazione Legambiente 
Innovazione

•	 Innovhub SSI

•	COBRO – Polish Packaging 
Research Institut

•	 Polish Chamber of 
Packaging Recycling and 
Recovery (PIOIRO)

Szlovákia Szlovénia

•	Slovak University of 
Technology in Bratislava

•	 PAPIROL d.o.o.
•	Kemijski Inštitut (National 

Institute of Chemistry)

2. ábra: A Biocompack-CE projekt konzorcium  
tagjai - Kick-off találkozó Ljubljanában

1. táblázat: Konzorciumi tagok
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Anuga FoodTec – élelmiszer- és italipari beszállítói 
kiállítás magyar csomagolószer-gyártók részvételével

Fotó: Koelnmesse 

A CSAOSZ szolgáltató és kapcsolattartó feladatai 
keretében segítséget nyújt tagjai számára a külgaz-
dasági kapcsolataik fejlesztéséhez, új üzleti lehető-
ségek feltárásához, üzletember-találkozók, külföldi 
gazdasági napokon való részvétel, tanulmányutak, 
kerekasztal-megbeszélések és közös kiállítások 
szervezésével.

Négy vállalat, köztük három CSAOSZ tag még tavaly 
elhatározta azt, hogy folytatják az évekkel koráb-
ban megkezdett külpiaci munkájukat és a nürnbergi 
Fachpack, valamint két düsseldorfi Interpack után 
Kölnben, az Anuga FoodTec kiállításon lépnek a 
szakmai közönség elé. 

A feladat koordinálására, a közösségi magyar stand 
teljes körű megvalósítására a CSAOSZ vállalkozott. 
A vállalkozás azért bizonyult újnak, mert a megelőző 

valamennyi külföldi kiállítási megjelenést a CSAOSZ 
szakmai közreműködése mellett a Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt. (és elődszervezete) finanszírozta, 
a kölni megjelenés valamennyi költségét pedig ezút-
tal a résztvevők vállalták. 

Az Anuga FoodTec 2018 számokban
A kiállítás látogatói és kiállítói csúcsot is döntött. 
A nyitva tartás négy napja alatt 152 – az előző ese-
ménynél 15-tel több – országból érkezett több mint 
50.000 döntéshozó kísérte figyelemmel a kiállítást. 
A látogatók száma 11%-kal haladta meg a korábbi 
mutatót, összetételét tekintve pedig 63%-ban kül-
földről érkeztek a szakemberek.

A Koelnmesse a kiállítás idejére megtelt, a 48 
országból érkezett 1657 (655 német és 1002 kül-
földi) kiállító 140.000 négyzetméter területet foglalt el. 

2018. március 20-23. között került megrendezésre Kölnben az élelmiszer- és italipar világkiállításának 
tekinthető Anuga beszállítói kiállítása, az Anuga FoodTec.
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Magyarok az Anuga Foodtec-en
A kiállításon hét magyar társaság vett rész, ebből 
egy feldolgozógépeket kínált, a csomagolástech-
nikát – a CSAOSZ-t leszámítva – öten képviselték,  
a közösségi standon négyen vettek részt:
 • Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft.,
 • Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Kft.,
 • Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft. és
 • Pandan Kft.

Példaértékű az, ahogy egymás versenytársának is 
tekinthető társaságok vállalták a közös megjelenést 
és képesek voltak a kiállítási kínálatukat úgy alakítani, 
hogy mindenki a specialitásait kidomborította, így 
átfedések nélküli széles termékpalettát mutattak be.

A CSAOSZ diplomáciai háttérmunkával is segítette 
a közösségi stand résztvevőit.

A 2017. évi Interpack látogatás után az Anuga Food-
Tec kiállításra is elfogadta meghívásunkat Szegner 
Balázs főkonzul, a Düsseldorfi Főkonzulátus veze-
tője, és Pierre Pienaar úr, a Csomagolási Világszö-
vet-ség (WPO) januárban hivatalba lépett elnöke is.
 
Tervezzük a jövőt
A CSAOSZ külföldi kapcsolatépítést segítő programja 
nem hiábavaló. A közösségi kiállításokon résztvevő 
társaságok exportteljesítménye folyamatos növe-
kedést mutat. Ez természetesen nem a Szövetség, 
hanem az egyes társaságok érdeme, akik nemcsak 
élnek a részvétel lehetőségével, hanem szívós mun-
kával az első találkozásokat lépésről lépésre üzleti 
kapcsolattá fejlesztik.

Három, a közösségi standon résztvevő társaság 
2013 és 2017 közötti belföldi és export értékesítési 
árbevételi adatait gyűjtöttük ki a nyilvános mérlega-
datok alapján. Az 1. táblázat számai valamennyi érté-
kesítési irányban folyamatos emelkedést mutatnak.

A CSAOSZ a külföldi szakkiállításokon való közös-
ségi megjelenés szervezését az elkövetkező évekre 
is tervezi. 

2019 szeptemberében Nürnbergben, a Fachpack 
kiállításon, majd 2020 májusában ismét Düsseldorf-
ban, az Interpackon tervezünk a nemzetközi szak-
mai közösség elé lépni.

Nagy Miklós

1. táblázat: Három kiállító értékesítési adata  
2013-2017 között

A képen balról jobbra Nagy Miklós CSAOSZ főtitkár, 
Szegner Balázs főkonzul és Pierre Pienaar WPO elnök

2013 2014 2015 2016 2017 változás

Exportértékesítés árbevétele (mFt) 939 998 1128 1313 1356 144%

Belföldi értékesítés árbevétele (mFt) 3898 4230 4503 4798 5468 140%

Összesen (mFt) 4837 5228 5631 6111 6824 141%
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PPDexpo / Signexpo 2019

„Kell egy csapat”
Minarik Ede mosodás elhíresült mondása, „mert kell 
egy csapat” sok helyzetre értelmezhető. Egy csa-
pat, amely a sokféle egyéni érdek mellett – vagy 
azokat épp összefűzve – valami mindenkinek fon-
tos közöset akar. Ha körülnézünk, a mi csapatunk 
tagjai azok, akik a nyomtatványokat, és természetes 
módon ide sorolandók a különféle csomagolóanya-
gok is, megtervezik és gyártják.

Világszinten probléma a korrekt terminológia, bár 
leginkább talán a „printed média megnevezés fejezi 
ki legátfogóbban az együvé tartozást, a „hagyomá-
nyos” nyomdaiparban és a csomagolószer-gyártás-
ban érdekelt szakemberek és vállalkozások együt-
tesét.

Nekik, ennek a csapatnak szól a 2013-ban életre 
hívott össz-szakmai seregszemle, a PPDexpo mint 
Print, Packaging & Digital és társult kiállítása a Sign- 
Expo. Mert közös a feladat, hogy nem valami vir-
tuális, hanem nagyon is kézbe fogható termék-
kel közvetítsük az információkat és az információk 
mögötti tartalmakat. Legyenek azok irodalmi alkotá-
sok (könyv), koncertek hirdetései (plakát), csomagolt 
élelmiszerek kalóriatartalma (zacskó vagy doboz) a 
valódiságot garantáló zárjegy (címke) egy szivaros-
dobozon… 

A legújabb kutatásokban már a „kicsomagolás 
élmény” mint fogalom is szerepel, ami elképzelhetet-
len a nyomdász és a csomagolást tervező/kivitelező 
együttműködése nélkül. A közös nevezőt pedig az 
azonos alapanyagok, a konstrukciók, a berendezé-
sek és a technológiák adják. Egy nyelvet beszélünk! 

Olyan termékeket készítünk, amelynek az esztéti-
kája mellett funkciója és előre tervezett élettartama 
van. És bár ezt sokféle módon, számos – bár lassan 
inkább a számtalan megnevezés érvényesebb – 
technológiát alkalmazva, de mégis egy közös nyel-
vet beszélve tesszük.

Ahogy a tolmácsok is sokféle és mindig új feladato-
kat kapnak, úgy nekünk sincs két azonos munka. 
Aki ma a CtP-ben folyóiratokhoz készíti a nyomó-
lemezeket, nem tudhatja, másnap már nem boros-
palackok címkéinek fotopolimerjeit fogja-e gyártani. 
Akár szakmunkásként, akár cégtulajdonosként. 
Olyan üzem esetleg még lehetséges, amely csak 
egyetlen terméket gyárt, de olyan, amely nem is 
tudna mást, csak mindig ugyanazt gyártani, a mi 
szakmáinkban elképzelhetetlen. 

A printed média területén nincsenek szakbarbárok. 
Persze mindenhez értő univerzális szakemberek és 

Fotó: Faludi Viktória
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vállalkozások se. De a folyamatosan – és néha jogo-
san érezzük azt, hogy agresszíven – változó környe-
zetünk kihívásainak csak akkor lehet megfelelni, ha 
nem csak a legújabb anyagokat, berendezéseket, 
technológiákat ismerjük, de a lehetséges kooperá-
ciós partnereket, netán a versenytársakat. 

Ha van közvetlen és élő tapasztalat, személyes kap-
csolat. 

Közhely, de igaz: amíg a gépekről, anyagokról szinte 
„minden elérhető a neten a karosszékből is” addig 
a személyes tapasztalatok és kapcsolatok fejlesz-
tésének leghatékonyabb eszközei a szakmai prog-
ramokon való részvétel. Kiemelten: a jól szervezett, 
XXI. századi modern kiállítások látogatása. Ezért 
hoztuk létre a CSAOSZ támogatásával a PPDexpot 
és ezért az erőfeszítések, hogy 2019-ben is meg-
rendezhessük, mert visszautalva a bevezetőre: „kell 
egy csapat”. A csapatnak pedig pálya, ahol új cse-
leket tanulhatnak a játékosok és nyerő stratégiákra 
inspiráló ötleteket kaphatnak a kapitányok… 

A PPDexpo indulása
A PPDexpok sora 2013 őszén kezdődött viszonylag 
szerény kiállítói megjelenéssel, de akik akár kiállí-
tóként, akár látogatóként részt vettek, azok utólag 
mind úgy emlékeznek, hogy sikeres volt a kiállítás, 
érdemes volt részt venni. Aztán 2015-ben már 100 
fölé bővült a kiállítók köre és több mint 30%-kal nőtt 
a kiállítási terület is. A valódi nagy áttörést azonban 
2017 jelentette, mikor már a teljes Syma csarnokot 
betöltötték a kiállításaink és összességében közel 
3000 belépőt vettek át a szakmai látogatók. 

De nem szabad elfelejtenünk, hogy a siker nem 
csak a szervezők munkájának, hanem a körülmé-
nyek szerencsés egybeesésének is volt betudható. 
A drupa után egy évvel már látható volt, hogy mely 
fejlesztések igazán piacképesek, „merre van az 
arra”. A fejlesztési elképzelések letisztulását az is 
segítette, hogy a szűkös évek után kezdett lendü-
letbe jönni a gazdaság is, aminek mindig egyenes 
következménye, hogy növekedni kezdenek a nyom-
dai és csomagolási rendelésállományok. És ami a 
legnagyobb lökést adta, hogy jelentős szünet után 

újra megjelentek az uniós pályázatok is. Így informá-
ciók, szándékok és lehetőségek egyaránt a kereslet 
és kínálat koncentrált megjelenését szolgálták. 

Mit tervezünk, mire számíthatunk  
2019-ben?
A PPDexpo változatlanul az eddig bevált konstrukci-
óban kerül megszervezésre. Vagyis a PNYME mint 
a rendezvény jogtulajdonosa és fő szervezője, de 
a szakmai szervezetek – közülük is kiemelkedik a 
CSAOSZ – háttértámogatásával és szempontjaira 
is figyelemmel, kizárólag szakmai érdekek mentén 
szervezi. Természetesen nem lehet veszteséges, 
hisz nincs senki külső, például állami finanszírozó, 
de ahogy eddig sem, úgy ez után sem a profit 
szempontok fognak dönteni a megvalósításban. 

Az expók sava-borsa természetesen az anyagok, 
berendezések és technológiák minél sokrétűbb 
bemutatkozása és koncentrált megjelenése. Azon 
leszünk, hogy minél teljesebb kínálattal lehessen 
találkozni, de az összképbe beletartoznak a „PPfest” 
össz-szakmai fesztivál programjai, a szakmai szer-
vezetek, az iskolák, oktatási-képzési helyek bemu-
tatkozása, stb. is. 

A 2017-es expók óta sok minden változott és alakul a 
környezetünkben. Így a szakmai érdeklődés, az igé-
nyek és a lehetőségek is – kinél hogy, de folyama-
tosan változnak, alakulnak. A nemzetközi felmérések 
és a hazai várakozások is azt vetítik előre, hogy a 
jövő év nem a nagyberuházásokról fog szólni. Ezt 
erősíti több minden. A közelmúltban beszerzett 
nagyértékű berendezések még kiválóan működ-
nek és erkölcsi avulásuk sem indokolja a cseréket. 
Viszont megérett a helyzet, hogy értéknövelő kisebb 
célzott kiegészítő beruházásokkal fokozni lehessen 
a termelékenységet és tovább emelni a minőséget. 
Emellett már jobban átláthatóak a vállalati folyama-
tokban lévő potenciálok kiaknázásának a lehető-
ségei is, ami leginkább a meglévő rendszerekbe 
integrálható kompatibilis kiegészítőkkel érhető el. És 
a szinte áttekinthetetlen alap- és segédanyag kíná-
lat, ahol a fejlesztéseknek már nem is ritmusuk van, 
hanem folyamatuk. És azt se feledjük, hogy 2020-
ban drupa és Interpack is lesz. A legnagyobb gyár-
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tók már ezekre koncentrálnak, némileg visszafogott 
aktivitással a megelőző évben. De nem így a FESPA 
speciális profiljába tartozó területek. Nincs tehát ok 
az aggodalomra, lesz mit bemutatni 2019-ben is.

PPDexpo/SignExpo 2019 – új helyszínen
2019-ben a változó körülményekkel párhuzamosan 
egy új alapokra helyezett és megújuló koncepcióval 
szervezett PPDexpo/SignExpo és változatos kísérő-
programok várják majd a kiállítókat és a látogatókat.
 
Az elmúlt 3 expóhoz kiváló helyszín volt a Syma 
(BOK) csarnok. Most is ezzel számolunk, de ilyen 
távlatban kétséges, elég biztonsággal hirdethet-
nénk-e meg ismét oda a kiállításainkat. Így a 2019-
es expókhoz tartalékként számolunk egy új hely-
színnel is, a minden irányból és minden közlekedési 
eszközzel kiválóan megközelíthető Szentmihályi 
úti CECZ (Central European Trade and Logistics 
Cooperation Zone, nem azonos a közelében talál-
ható Ázsia Centerrel) épületével is. A végső döntés 
az évkönyv megjelenése után születhet meg.

Az időpont viszont a kiállítók és a látogatók 
szempontjából egyaránt ideális 2019. április 
9-11. Úgy, mint korábban, kedd-csütörtök. A szak-
mai látogatóknak ingyenes belépéssel.

Jöjjön el, mert megéri! 

Akkor is, ha épp nem beruházást tervez, beszállítót 
váltana, új megrendelések reményében keres ötle-
teket, új beszállítókat…

Ha másért nem, hát vegyen részt a „csapatépítés-
ben”, hogy közös nyelvünk messzebbre hallatsszon, 
mi alakíthassuk környezetünket, mi diktálhassuk a 
tempót a csomagolások versenyében. 

Pesti Sándor
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Egy kis történelem: 
50 éves a Volánpack Zrt.

A Volánpack Zrt. életének legfontosabb állomásai

www.volanpack.eu

Minőség és megbízhatóság 50 éve

50 év tapasztalat a csomagolóiparban

A Volánpack Zrt. elődjét 1968-ban alapították. Fő feladata a szállítói csomagolások 
elkészítése volt. 
A rendszerváltás után, 1993-ban részvénytársasággá alakították át. A privatizáció 
1995-ben történt, és az 1200 fős nehézkesen működő nagyvállalatból a piaci felté-
telekhez jobban alkalmazkodó 120-150 fős középvállalat lett. 
Jelenleg 100%-os magántulajdonban van. 
Megújulóképességét mi sem bizonyíthatja jobban: a Volánpack Zrt. ma is az egyik 
meghatározó szállítási csomagolással foglalkozó vállalat Magyarországon.

I. szakasz: 1968-1986 „A dinamikus növekedés időszaka” 

Megalakulás: 1968. január 1.:23. sz. AKÖV 
1983: Volán 23. sz. Vállalat
1986: Volánpack Vállalat
Nemzetközi kapcsolatok és vegyesvállalatok (Németország, Litvánia, Ukrajna)

II. szakasz:  1986-1993 „A leépülési időszak” 

Rendszerváltás
A KGST piac összeomlott, a nyugati piacra termelés nehezen indult

III. szakasz:  1993-1998  „Élet-halál harc a túlélésért” 

Privatizáció
Cél: versenyképes, piacorientált részvénytársaság kialakítása

IV. szakasz:  1998-2008  „A megújulás időszaka” 

Technológiai fejlesztések, IT, AutoCAD, ISO, Új géppark, szociális helyiségek felújítása

V. szakasz:  2008-napjainkig „Fenntartható fejlődés” 

Válság, kilábalás, fejlesztések Biharkeresztesen 

1998: ISO 9002-es, 2003 óta  ISO 9001 minőségügyi rendszer
2001: Minősített NATO-beszállító 
2004 óta ISPM 15 szerinti tanúsítással, és regisztrációs számmal rendelkezünk

Csomagolóeszközök tervezése  
és gyártása 

Expressz és veszélyesáru csomago-
lási szolgáltatás vevőink igényei 
szerint légi, tengeri, vasúti és közúti 
szállításhoz

JIT kiszolgálás 

Gép- és repülőgépipari, elektronikai  
és autóipari csomagolások 

Fa és papír alapanyagú csomagoló- 
eszközök gyártása 

Teljeskörű szolgáltatás az ország 
egész területén (3 telephely:  
Budapest, Biharkeresztes, Csorna)
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2018. évi WorldStar díjazottak - 
magyarok a 100-asok „klubjában”

A világversenyre 38 országból 318 nevezés érke-
zett, amelyet a tagszervezetek vezető szakembere-
iből álló zsűri értékelt. A legtöbb díjat Japán nyerte, 
26-ot, szorosan mögötte India végzett a második 
helyen 23 elismeréssel. 

Hazánkból három társaságtól érkezett nevezés és 7 
pályázatot jutalmaztak WorldStar 2018 elismerés-
sel. Ezzel az eredménnyel 1997 és 2018 között 103-

ra emelkedett a magyar WorldStar díjak száma. 
Magyarország a nemzetek rangsorában az Egyesült 
Államokkal, Izraellel és Dél-Koreával holtversenyben 
a 9. helyezést érte el.

A díjkiosztóra 500 meghívott jelenlétében Ausztrá-
liában, Gold Coast városában, 2018. május 2-án 
került sor. Az eseményen 65 díjazott jelent meg 22 
országot képviselve.

A Csomagolási Világszövetség 2017. évi őszi ülésszakának ismét kiemelt programja volt a WorldStar
Csomagolási Világverseny nevezéseinek elbírálása, amelyre ezúttal Rio de Janeiro-ban került sor.

Többfunkciós tasakzáró ECL címke Kardántengely univerzális csomagolása

A magyar nyertesek és pályamunkáik:

Foto: WPO, www.oneillphotographics.com.au

Codex Zrt. Mosonpack Kft. 
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Chivas Regal whisky promóciós kartondoboza

JDE kávékapszula kartondoboz családja

Microse cukorkás dobozcsalád

Iceland Luxury - ünnepi töltött liba doboza

L’Oréal exkluzív adventi naptár

STI Petőfi Nyomda Kft. 

Gratulálunk a nyerteseknek!
Nagy Miklós
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A 2018. évi HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Verseny díjazottjai
A verseny előzményeiről
A tavalyi év a HUNGAROPACK Magyar Csomago-
lási Verseny történetében két okból is rendkívüli és 
örömteli volt.

Az elsőként is, a nemzeti versenyünk 50 éves lett. 

Az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet 1967-
ben alapította meg HUNGAROPACK Magyar 
Csomagolási Versenyt, amelynek nemes küldetése 
– a magyar csomagolóipar önzetlen segítése, az új 
anyagok, eljárások széleskörű megismertetésével 
és az alkotók megbecsülésével – időtállónak bizo-
nyult még a társadalmi-gazdasági átalakulások után 
is. Helyes döntésnek bizonyult az is, hogy 1997-
ben a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos 
Szövetség lépett – a már profitorientált vállalatként 
működő – alapító helyébe.
A Magyar Csomagolási Verseny az elmúlt évtizedek 
során nemzetközi közéletben is szerepet kapott a 
Csomagolási Világszövetség által szervezett World-
Star Csomagolási Világversenyen való részvételi jog 
kivívásával. A magyar társaságok rendszeresen és 
eredményesen vettek részt a világversenyen. 

Ez hozta a második kiemelkedő eseményt a verseny 
tavalyi évében: beléptünk a 100-asok Clubjába. 

A 2017. évi világverseny zsűrijét izgalommal vártuk, 
mert összesítésünk szerint 96 világdíjjal büszkélked-
hettünk mindaddig. Csak reméltük, hogy lesz elég 
hazai nevező és bizakodtunk, hogy a zsűri értékeli is 
a pályázatokat.
Nem várt siker koronázta pályázatainkat és nem-
csak sikerült elérni a bűvös 100-as határt, hanem 
meg is tudtuk haladni azt.
A zsűri tagjaként megható volt, amikor a mellettem 
ülő WPO alelnöknek megsúgtam, hogy megnyertük 
a 100. díjat, az első szünetben megosztotta örö-
mömet a zsűri tagjaival, akik tapssal jutalmazták a 
magyar csomagolásfejlesztők munkáját.

Most már az idei versenyről
A 2018. évi versenyre 27 vállalattól 61 érvényes 
nevezés érkezett. A 61 nevezésből 42 tartozik a 
fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, míg 19 a szállítási 
csomagolás kategóriába.

A versenyen résztvevő 27 vállalat közül 7 első 
nevező, visszatérő – tehát egy-egy év kihagyása 
után, megfelelő szintű munka esetén – pályázó 5, 
és a hosszabb ideje minden évben pályázók száma 
pedig 15.

Fotó: Kántor Tünde
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HUNGAROPACK 2018  
díjat nyert pályázatok

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Electrolux Shiva prémium porszívó csomagolása

Dunapack Kft.
Új, fekvőpalackos gyűjtőcsomagolás Tokaji borokhoz

Nefab Packaging Hungary Kft.
Univerzális, összecsukható, újrahasználható 
acélkonténer

Prospektus Kft.
Spinflux mágneses játék csomagolása 

STI Petőfi Nyomda Kft.
Magister Products Voyage biokozmetikumok 
kartondobozai 

Sz.Variáns Kft.
Lapidaris NFC kerámia biléta díszdoboz
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A HUNGAROPACK 2018 
Fenntarthatósági díj nyertese
DS Smith Packaging Hungary Kft. és  
MAHLE Compressors Hungary Kft.
Autóklíma kompresszor logisztikai igényekhez 
fejlesztett csomagolása 

A HUNGAROPACK 2018 
Ipari Kreativitás díj nyertese
Dunapack Kft.
Egypalackos bortok csomagküldéshez

A HUNGAROPACK 2018 
Marketing díj nyertese
Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Promóciós holland virágküldő doboz

Az Agrárminisztérium 
különdíjainak nyertesei
Keskeny és Társai 2001 Kft.
ChocoMe Delice Carré csokoládé csomagolása

Marzek FlexiLog Kft.
Szentandrási szalámi és Békéscsabai vastagkol-
bász termékcsalád csomagolóanyaga 

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
„Nincsen eleje” twin-box termékcsalád
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség  
különdíjainak nyertesei

Mosonpack Kft.
Tányérkerék és kúpkerék szett 
szállítási csomagolása 

KOMPRESS Nyomdaipari 
és Szolgáltató Kft. 
LED izzó kartondoboza panoráma 
ablakkivágással és betéttel 

DS Smith Packaging 
Hungary Kft.
Autóklíma előszerelt részegy-
ségének csomagolási rendszere

BOX PRINT-FSD Packaging Kft. 
Hell Energy „can display”

STI Petőfi Nyomda Kft.
St. Hubertus promóciós italcsomagolás

Dunapack Kft. 
Nesquik kakaópor polcrakész doboza

VG Komárom Kft.
Grapevine pálinkás díszdoboz 

Az Élelmiszer Szaklap különdíjainak nyertesei

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. különdíjainak nyertesei
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A Nyomda- és Papíripari 
Szövetség különdíjának nyertese
Mondi Békéscsaba Kft. és  
Intergraf Digiflex Kft.
Gina Elite macskaeledel csomagolóeszköze

Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft. 
3D nyomtatott logisztikai tálca 

A Magyar Műanyagipari Szövet-
ség különdíjának nyertese

A Magyar Grafika Szaklap 
különdíjának nyertese

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium különdíjának nyertese

Mondi Békéscsaba Kft. és Intergraf Digiflex Kft.
Ownat kutyaeledel termékcsalád csomagolóeszköze 

Dunapack Kft.  
Új, fekvőpalackos gyűjtőcsomagolás Tokaji borokhoz

A Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége  
különdíjainak nyertesei

Dunapack Kft.
Összecsukható fürdőkád csomagolása

Thermofoam Kft.
Önzáró habtálca
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A Polimerek Szaklap 
különdíjának nyertese
AMCO Csomagolástechnikai és 
Konzultációs Kft.
Biológiailag lebomló térkitöltő hab (chips)

A PackMarket Portál 
különdíjának nyertese

A Packaging Magazin 
különdíjainak nyertesei

A Print & Publishing Magazin 
különdíjának nyertese

Marzek Kner Packaging Kft. -  
Marzek FlexiLog Kft. 
Helmut Sachers Kaffee termékcsalád 
csomagolása

Mondi Békéscsaba Kft. és  
Intergraf Digiflex Kft.
Bravery Puppy csomagolóeszköze

Sz.Variáns Kft.
Stühmer desszert csomagolási családja

A Trade Magazin különdíjainak nyertesei
DS Smith Packaging 
Hungary Kft.
Essity - Zewa display

DS Smith Packaging 
Hungary Kft.
Törley Excellence pezsgők 
díszdoboza

Dunapack Kft.
Kulacs ajándékdoboza 
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Okleveles elismerésben részesültek

Codex  
Értékpapírnyomda Zrt.
Euro-lyukas akasztófüles ECL 
címke 

DS Smith Packaging 
Hungary Kft.
GPS készülékek gazdaságos 
csomagolási megoldása

DS Smith Packaging 
Hungary Kft. és  
Pick Szeged Zrt.
3xposeR szeletelt kínáló

Dunapack Kft.
ELIXOR mágnesterápiás matrac 
csomagolása

Dunapack Kft.
Elválasztó- és rögzítőelem 
műanyagbútor csomagoláshoz

Dunapack Kft.
Az „igazi” sütőforma - 
hullámpapírlemez tálca

A Transpack Szaklap különdíjainak nyertesei
Green Packaging Kft.
Autóipari szerelt alkatrész egyutas 
hullámpapírlemez betétrendszere 

Mondi Békéscsaba Kft. és  
Intergraf Digiflex Kft.
Equil Dog kutyaeledel 
csomagolóeszköze 

Szkaliczki és Társai 
Műanyagfeldolgozó Kft.  
Autódíszítő elem logisztikai tálcája
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Nagy Miklós, Pelczer Ágnes

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Cardo headset doboz

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Thyssenkrupp anyagmintatartó 
doboz

Mondi Szada Kft. és 
Intergraf Digiflex Kft.
Skittles termékcsalád 
csomagolóanyaga

Mosonpack Kft.
Szinterezett függönykarnis 
szállítási csomagolása 

STI Petőfi Nyomda Kft.
Ballatine’s Fan Club Edition 
kartondoboz 

TUNGSRAM Operations Kft.
Vegyes gyűjtőcsomagolás 
autólámpa kínáló display első 
feltöltéséhez

Dunapack Kft.
Karácsonyi ajándékdoboz-család

Green Packaging Kft.
Autóipari logisztikai tálca és 
betétrendszer műanyagból

Green Packaging Kft.
Safe Laser orvostechnikai eszköz 
fogyasztói csomagolása
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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 
DUNAPACK Kft. – Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel.: +36 25 557 102
DUNAPACK Kft. – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
Tel.: +36 42 599 000
E-mail: dunapack@dunapack.hu 
Web: www.dunapack.hu

• hullámpapír 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: flexo2000@flexo2000.hu
Web: www.flexo2000.hu

• redős-talpas tasakok, zacskók
• popcornos zacskók
• építőipari zacskók gyártása

• block-bottom bags for food 
industry

• popcorn bags
• bags for building and agricultural 

products

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-containerboard.com/hu

• 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

RONDO Hullámkartongyártó Kft.
1239 Budapest, Ócsai út 5.
Tel.: +36 1 289 2330
E-mail: budapest@rondo-ganahl.com
Web: www.rondo-ganahl.com

• egyedi, hullámkartonból készült 
dobozok, stancolt csomagolások, 
kínálók         

• zöldség- és gyümölcsrekeszek  
• egyéb hullámlemez csomagolási 

megoldások tervezése és gyártása

• corrugated board boxes, die cut 
packagings, shelf ready products

• crates for vegetable and fuits
• design and production of other 

corrugated board solutions
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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

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

• offset 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
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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

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
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M-FlexiLog Kft.
Székhely: H-5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21.
Raktár, üzem: 5600 Békéscsaba, Balassa u. 29.
Tel.: +36 66 525 600
Fax.: +36 66 441 057
E-mail: info@m-flexilog.com
Web: www.m-flexilog.com

• hajlékony falú műanyag 
csomagolóanyagok nyomtatása, 
társítása, konfekcionálása

• printing, laminating and 
confectioning of flexible  
plastic packaging materilas

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

 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
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3. Fém csomagolószerek gyártói – Manufacturers of metal packaging means

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

A világ egyik vezető ital-  
csomagolóeszköz gyártója.

One of the world leader producers 
of beverage packaging.

Pacsai Fémhordógyártó Kft.
8936 Zalaszentmihály, 0105/12 hrsz.
Tel.: +36 92 568 104
Fax: +36 92 568 105
E-mail: hordo@pacsaifemhordo.t-online.hu
Web: www.pacsaifemhordo.hu

• 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  
Szolgáltató Zrt.
3390 Füzesabony, Kerecsendi út 123.
Tel.: +36 36 543 500
Fax: +36 36 344 704
E-mail: marketing@pikopack.hu
Web: www.pikopack.hu

• aeroszol palack
• konzervdobozok
• Easy open konzerv tető

• Aerosol cans
• Food cans
• Easy Open Ends for food cans

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.
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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

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

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

• biztonságos csomagolási 
megoldások szolgáltatása

• élelmiszerek eltarthatóságának 
növelése

• szállítási károk felszámolása
• költségcsökkentés a logisztikai 

és csomagolási megoldások és 
folyamatok ésszerűsítésével

• providing of safe packaging  
solutions

• increasing the shelf life of foods
• 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  
(stretch  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; www.yama.hu

• élelmiszeripari 
csomagolóanyagok

• vákuumfóliák
• vákuumtasakok
• vákuum-zsugortasakok
• kemény alsó fóliák APET/PE; 

APET/PE-EVOH-PE
• laminált natúr és színnyomott 

fedő és flow-pack fóliák
• eldobható catering 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
• rigid films APET/PE; APET/PE-

EVOH-PE
• printed and laminated  

barrier top films, flow-pack 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  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8558 Csót, Rákóczi F. u. 74.
Tel.: +36 89 354 277
Fax: +36 89 354 494 
Mobil: +36 30 530 9820 
E-mail: info@doroti.hu 
Web: www.doroti.hu

• DorPack síkfóliás mélyhúzó váku- 
um csomagológép gyártás, szerviz

• síkfóliás mélyhúzó csomagológép 
átalakítás, felújítás, szervíz

• Doroti automata címkéző 
berendezés gyártás

• Doroti csomagsoroló  
berendezés gyártás

• csomagolószerszám gyártás,  
átalakítás

• varia szerszám  
• kamrás vákuum csomagológépek
• tálcazáró csomagológépek
• ipari szeletelő berendezések
• ipari élelmiszer-ipari 

feldolgozógépek

• DorPack thermoforming 
packaging machine 
manufacturing, service

• thermoforming packaging machi-
ne modification, renewal, service

• Doroti labelling system
• Doroti product transfer system
• packaging dies manufacturing, 

renewal according to individual 
needs 

• varia dies 
• chamber vacuum packers 
• tray sealing packaging machines
• industrial slicers 
• processing machines for food 

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

• csomagolásfejlesztés, tanácsadás
• vákuumformázás, skin és bliszter 

csomagolás
• kartondobozok, hullámpapírlemez 

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

• csomagológépek és készülékek 
forgalmazása

• – bércsomagolás

• packaging design and  
development

• vacuum thermoforming, skin- and 
blister packaging

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

• sale of packaging equipment
• – contract packaging  

DigitArt Design Stúdió Kft.
1174 Budapest, Risztics János utca 10/2.
Tel.: +36 20 9331 978
E-mail: gyorgyi@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: office@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

Green Tax Consulting Kft
1155 Budapest, Széchenyi út 32,
e-mail: info@green-tax.hu
www.green-tax.hu

• termékdíjas auditálás, átvilágítás
• konzultáció, tanácsadás
• hatósági ellenőrzés során történő 

rendelkezésre állás
• előadások tartása 
• általános termékdíjas 

jogértelmezés
• képviselet – bevallások 

elkészítése a NAV felé

• audit of Environmental Product 
Fee policy consultancy

• availability in case of control of 
Authorities 

• presentaions
• explanation of the Environmental 

Product Fee Act
• representation – report 

preparation of Tax Authority

G&G Kft.
m-galli@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
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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

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

Cseber Nonprofit Kft. 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Tel.: +36 1 340 4888
E-mail: ugyfelszolgalat@cseber.hu
Web: www.cseber.hu

• növényvédőszerek és csávázott 
vetőmagzsákok gyűjtése, 
hasznosíttatása

• szemléletformáló programok
• konzultáció

• recovery and recyling of empty 
packaging of plant protection 
agents and steeping seed bags

• awareness raising programmes
• consultancy 
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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

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

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

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

• gazdasági szolgáltatás
• ipari fa és műanyag csomagolási 

hulladék begyűjtése

• economic services
• industrial wood and plastic waste 

recollection

ÖKO-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
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VII.  Jelölés- és vonalkódtechnika, szoftverfejlesztés 
Sign and barcode technology, software development

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

• jelöléstechnikai készülékek  
forgalmazása, beüzemelése,  
karbantartása, javítása

• kellékanyagok értékesítése
• gép- és rendszerépítés

• distribution, service and technical 
maintenance of marking  
equipments

• distribution of accessories
• machines and systems building

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

VIII.  Csomagolási rendszerek tervezői, rendszerszolgáltatás, bércsomagolás 
Development and service of packaging system, contract packaging
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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

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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