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

A Csomagolási és Anyag-
mozgatási Országos Szö-
vetség szerkesztésében 
tizedik éve jelentetjük meg 
a Magyar Csomagolási 
Évkönyvet. A CSAOSZ Tit-
kárság munkatársainak, a 

szerkesztőknek köszönhetően az elmúlt évtizedben 
sikerült kiadványunk magas színvonalát mind tartal-
mában, mind pedig megjelenésében megőriznünk.

Évkönyvünkkel kezdetek óta az a célunk, hogy a 
magyar csomagolóiparról éves helyzetképet adjunk, 
mutassuk be teljesítményét, tájékoztassuk az olvasót 
a szakterület aktuális európai és hazai szabályozási 
újdonságairól, adjunk helyet a csomagolástechnikai 
újdonságok bemutatásának és dicsekedjünk el kol-
légáink, vállalataink sikereivel is.

Az idei évkönyvünket a Smithers-Pira kutatóintézet-
nek a nyomtatott csomagolószerek trendjeit bemu-
tató terjedelmes tanulmányának feldolgozásával 
kezdjük. Az áttekintés célja az, hogy a szakterületi 
fejlesztésekhez megbízható forrásból származó 
információt szolgáltassunk, illetve a már megkezdett, 
vagy befejezésre váró beruházások megvalósítói 
megerősítést kaphassanak.

Beszámolunk a 2019 januárja óta az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal folyó jogszabály-elő-
készítő munka keretében eddig elvégzett munká-
ról. Tavaly már jeleztük azt, hogy a CSAOSZ az új 
európai szintű jogszabályokat a megjelenésüket 
követően tartalmi és jogi vizsgálat alá vette. Ezek 
a részletes elemzések adták meg számunkra azt 
az ismeretanyagot, amely mentén dolgoztuk ki a 
követelményeknek megfelelő javaslatainkat. Nem-
csak terveztünk, nemcsak sok-sok háttérszámítást 
végeztünk, hanem az összeállt tervet a Munkaadók 
és Gyáriparosok Országos Szövetsége össze- 
fogásával az érintett szakmai szervezetekkel  

meg is vitattunk. Elmondhatjuk, munkánkat alapvető  
szakmai egyetértés kísérte.

Az évkönyv szerkesztői hosszabb ideje foglalkoz-
tatta a hazai csomagológép-gyártás helyzetének 
áttekintése. Idei elemzőmunkánk a csomagolás-
technika ezen területét érintette.

A csomagolásokon kötelezően feltüntetendő infor-
mációk mellett számos szimbólummal, piktorgram-
mal találkozhatunk, ugyanakkor a jelölésért felelősök 
körében nagy a bizonytalanság a megszámlálha-
tatlan jel, szimbólum jelentéséről, használatának 
lehetőségéről. Idén készült el a CSAOSZ-nak az a 
tanulmánya, amely igyekszik a piktogramok jelen-
téstartalmát tisztázni, és a jogszerű használatukhoz 
is segítséget nyújtani.

Olvashatunk az évkönyvben új aeroszol töltési tech-
nológiáról, a másodnyersanyagot tartalmazó PET 
tálcák kutatás-fejlesztéséről és a digitális technoló-
gia nyújtotta újdonságokról is.

Öröm beszámolnunk arról, hogy a CSAOSZ és 
segítő partnereinek kitartó munkája eredményeként 
– 2014 és 2017 után – 2020-ban újra létesülhet 
közösségi magyar stand az Interpack-on, a csoma-
golástechnikai világújdonságokat bemutató düssel-
dorfi szakkiállításon.

Az évkönyvünket idén sem zárhatjuk büszkélke-
dés nélkül. A magyar csomagolóipar a WorldStar 
csomagolási világversenyen tovább szaporította 
díjainak számát. A húsz év távlatában elért immáron 
108 világdíj a leghatásosabb bizonyítéka a magyar 
csomagolástervezők kiemelkedő kreativitásának.

Kívánok a legújabb évkönyvünk olvasásához kelle-
mes időtöltést!

Bencs Attila
elnök
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A nyomtatott csomagolóanyag- 
gyártás megatrendjei Európában 

Az elemzések azt mutatják, hogy továbbra is Európa  
jelenti a kulcs piacot a csomagolás globális fejlődésében. 

A nyomtatott csomagolóanyagokat illetően, a termelési  
érték általános növekedése várható 2023-ig, különösen  

a magas hozzáadott értékű csomagolások terén.

Ipari javaslat a kiterjesztett  
gyártói felelősségi rendszer  

hazai bevezetésére

A kiterjesztett gyártó felelősségi rendszer hazai jogrendbe 
ültetési folyamata keretében,a CSAOSZ szakmai vezetése 

mellett kidolgozott, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetsége (MGYOSZ) Környezetvédelmi Bizottságában az 

ipari szereplők által elfogadott és a jogalkotásért felelős 
Innovációs és Technológiai Minisztérium asztalára letett,  

EPR modelltervezetét mutatjuk be.

Ökocímkék a csomagoláson

2018 őszén, a CSAOSZ gondozásában készült egy tanulmány 
azzal a céllal, hogy összegyűjtse a csomagoláson található 

különféle grafikus jeleket, szimbólumokat, értelmezze őket  
és tisztázza alkalmazásuk feltételeit. A munka során meg- 

döbbenve tapasztaltuk, milyen sokféle, sokszor indokolatlan 
jelölés kerül a csomagolásra megnehezítve a fogyasztók és  

az elosztási lánc szereplőinek tájékozódását, figyelembe véve 
azt, hogy egyre több az olyan információ, jelkép, aminek a 
feltüntetését jogszabály írja elő. Cikkünkben a környezet- 
védelemhez kapcsolódó, szabályozott hátterű jelöléseket 
tekintjük át és bemutatunk néhány olyan példát, amelyek  

nem tartoznak ebbe a körbe, de gyakran megjelennek  
a csomagoláson.
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28
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A nyomtatott csomagolóanyag-gyártás  
megatrendjei Európában

A mai fogyasztók vásárlásaik során egyre odafigye-
lőbbek és önellátóbbak. Mindinkább elvárják a hite-
les tájékoztatást és jellemző rájuk az is, hogy min-
dent gyorsan (azonnal) akarnak. A fogyasztók 
hosszabb távon történő megtartásának egyik igen 
hatékony eszköze lehet a csomagolás segítségével 
kielégíteni ezeket az erősödő vevői igényeket.
A dolgok internete (IoT) forradalmi lehetőség a cso-
magolóipar számára. Az intelligens csomagolási 
megoldások fejlődése a gyártóknak és a brand 
tulajdonosoknak kiváló eszközöket biztosít – ebben 
a változó világban – továbbra is az élmezőnyben 
maradni. A kiterjesztett valóság lehetőségeinek 
alkalmazása is igazi növekedési esély a csomagoló-
ipar számára. Az utóbbi évtizedek fejlődése a digitá-
lis nyomtatás területén szinte határtalan lehetősége-
ket biztosít a megszemélyesítésben, a csomago- 
lásban és a gyártásban is.
Gazdasági szempontból kellő odafigyelést igényel a 
Brexit és az amerikai elnökválasztás következtében 
előtérbe került de-globalizációs szemlélet. Fennáll a 
lehetősége a nemzetközi piacok szűkülésének. Ez 
jelentős befolyásoló hatással lehet a csomagoló-
iparra is.

A fenntarthatóság tekintetében a nyomdáknak és a 
csomagolóanyagokat, csomagolószereket gyártó 
vállalatoknak törekedni kell a tájékozatlanabb vásár-
lók megfelelő informálására (akár képzésére is). A 
vevőkben kevés a hajlandóság megfizetni a fenn-
tartható csomagolás árát, de a várható szabályozá-
sok következtében nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
az újrahasznosítható és komposztálható csomago-
lószerek és anyagok, továbbá a megújuló források-
ból nyert alapanyagok használatára. 
A csomagolás világában az aktuális divat fontos 
befolyásoló tényező marad. A cégeknek folytonosan 
figyelemmel kell lenniük a legújabb divatirányzatokra 
és a divatot követő (vagy diktáló) innovatív megoldá-
saikkal segíteni a tulajdonosokat, hogy képesek 
legyenek megőrizni a brandjeik versenyképes- 
ségét. 

Az e-kereskedelem határokat is átívelő, igen gyor-
san szélesedő és növekvő mértéke azonnali alkal-
mazkodást kíván a csomagolóipar szereplőitől. Az 
online vásárlás meghatározó eleme az élmény, a 
vásárolt termék otthoni kicsomagolása (unboxing).  
 

A csomagolás világában a jövőt meghatározó fejlődési irányok helyes analíziséhez a következő fontos területek-
re kell fókuszálnunk: a fogyasztás, a technológia, a gazdaság, a fenntarthatóság, a divat és a kiskereskedelem 
forradalma.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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A csomagolástervezésnek erre is koncentrálnia kell 
a csomagolás egyéb funkcióinak biztosítása 
mellett.  

1. Az európai nyomtatott csomagolóanyag 
piac főbb jellemzői

A nyomtatott csomagolóanyagok piaca folyamato-
san fejlődik, melynek a mozgatórugói a vevői prefe-
renciák változása, és az új nyomtatási technológiák 
lehetőségeiből fakadó előnyös megoldások, a kom-
munikáció új világa és kapcsolódó eszközei. Az 
elemzések azt mutatják, hogy továbbra is Európa 
jelenti a kulcspiacot a csomagolás globális fejlődé-
sében. A nyomtatott csomagolóanyagokat illetően, 
a termelési érték általános növekedése várható 
2023-ig, különösen a magas hozzáadott értékű 
csomagolások terén. 
A nyomtatott csomagolóanyagok és csomagoló-
szerek piaca a következők szerint szegmentálható: 
hullámpapírlemez, karton, flexibilis (műanyag, fémfó-
lia, papír és ezek társításai), merevfalú és fémdobo-
zos megoldások. Globálisan értelmezve, a csoma-
golási piac növekedésében a két legfontosabb 
tényező a Föld népességének a növekedése és az 
iparosodásból adódó urbanizáció. A nyomtatott 
csomagolóanyag-ipar termékei minden kategóriá-
ban növekszenek, nagy lehetőséget biztosítva a 
választék növekedéséhez és az ellátási láncok haté-
konyabb működéséhez. 
A teljes európai csomagolási piac 70%-át a nyomta-
tott csomagolóanyagok jelentik, de az egyes kate-
góriák között szignifikáns különbségek mutatkoznak, 
ahogy az 1. ábrán is látható.
Valamennyi nyomtatott csomagolási termékkategó-
riában találhatunk régiós különbségeket. Termelési 
értéket tekintve Nyugat-Európáé minden területen a 
nagyobb hányad. Kelet-Európa (csak) a piac kb. 
12%-át birtokolja. A várható fejlődés 2023-ig ez 
utóbbi országok esetén nagyobb, éves átlagban 
3,5%, míg Európa nyugati felén csak 2%-os éves 
növekedés kalkulálható.
A legnagyobb öt nyugat-európai ország (Németor-
szág, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszor-
szág, Spanyolország) állította elő a nyomtatott cso-
magolóanyagok 70%-át 2017-ben. Ez az arány alig 
fog változni 2023-ig.

Európában a flexo nyomtatás dominanciája megma-
rad a hullámpapírlemez és a flexibilis csomagoló-
anyagok területén. A digitális nyomtatás növekedési 
üteme tovább gyorsul. Elsősorban az inkjet techno-
lógia részaránya bővül a hullámpapírlemez, karton 
és a flexibilis csomagolóanyagok terén.
A teljes nyomtatott csomagolási termékek piac a 
2017-es 77,4 milliárd € értékről évi 2,2%-os ütemben 
növekedve 2023-ra várhatóan eléri a 86,5 milliárd 
€-t. A növekedési ütem a kelet-európai térségben 
lesz a nagyobb mértékű.

1. ábra: A nyomtatott csomagolóanyagok arányai 
Európában (Forrás: Smithers Pira)
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A 2017. évi adatokat tekintve, a hullámtermékek 
részaránya a legnagyobb az európai nyomtatott 
csomagolóanyag kibocsátásban és ez meg is 
marad a következő ötéves ciklusban. Az előrejelzé-
sek azt mutatják, hogy a szegmentációk aránya 
számottevően nem is változik (2. ábra).

A csomagolóanyagok nyomtatási technológiáit ille-
tően sem várható nagy változás. Kisebb mértékű 
csökkenéssel ugyan, de megmarad a flexográfia 
dominanciája. Az ofszet technológia 30% körüli ará-
nya nem változik. A digitális nyomtatási technológia 
aránya és teljesítménye is gyorsan nő, de még így is 
csak 5%-os piaci részarány valószínűsíthető. 

2. ábra: Az európai nyomtatott csomagolóanyag-piac arányai 2017-es árakon értelmezve (Forrás: Smithers Pira) 
A figyelembe vett országok: E28, Norvégia és Svájc. Az egyéb csomagolás területe a merevfalú csomagolást,  
a fém csomagolást és a társított (műanyag, papír és alumínium) flexibilis csomagolóanyagokat foglalja magába.

3. ábra: Az európai nyomtatott csomagolási termék piac nyomtatási technológiák szerinti arányai (Forrás. Smithers Pira)
A figyelembe vett országok: E28, Norvégia és Svájc. Az adatok nem tartalmazzák a merevfalú csomagolásokat, a fém 
csomagolást és a címkék előállítását
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A digitális csomagolóanyag nyomtatás éves teljesít-
ménye az európai piacon 2017-ben 0,9 milliárd € 
volt. Ez igen gyors – éves átlagos 27,4 %-os – bővü-
léssel 2023-ra 3 milliárd €-ra növekszik. A 3. ábrán 
látható adatok alapján jól értelmezhető, hogy a digi-
tális nyomtatási technológia jelenti a teljes nyomta-
tott csomagolás következő ötéves növekményének 
38%-át.

2. Az európai nyomtatott csomagolóanyag 
előállítás meghatározó trendjei

A csomagolóanyag nyomtatási iparág 5 legfonto-
sabb trendjét a Smithers Pira, a 2018-ban kiadott 
jelentésében a következők szerint határozta meg:
1. Digitális nyomtatás 
2. Körforgásos gazdaság és a csomagolás  
    új fenntarthatósága
3. Innováció
4. E-kereskedelem
5. Ipar 4.0

2.1. Digitális nyomtatás

A digitális nyomtatás népszerűsége az elmúlt évek-
ben jelentősen megnőtt. Ahogy az más iparágaknál 
is történt, a digitális nyomtatás piaci növekedésének 
fő mozgatórugói az automatizálás és a digitalizálás 
voltak.
A csomagolóipar feldolgozó vállalatai a hatékonyság 
és a szolgáltatási színvonal növelése érdekében, a 
változó fogyasztói igényeket követve egyre inkább a 
digitális nyomtatást alkalmazzák. Azonban a 
flexográfiai és a litográfiai rendszerek továbbra is a 
piac középpontjában állnak, leginkább azért, mert a 
digitális nyomtatás jelenleg nem alkalmas a nagy 
példányszámokhoz. Továbbá, a digitális technológi-
át szolgáltatók előtt még ott áll egy kulcsfontosságú 
kihívás leküzdése, konkrétan, hogy olyan gazdasá-
gilag jövedelmező megoldásokat alakítsanak ki, 
amelyek nem mennek a minőség, a termelékenység 
és a formátum rovására.
A digitális nyomtatás alkalmazásának mozgató- 
rugóit a csomagolóiparban az alábbiak szerint 
azonosíthatjuk.

4. ábra: A digitális nyomtatást alkalmazó csomagolási ágazatok éves átlagos növekedési rátája (CAGR) 2017 és 2022 
között (Forrás: Smithers  Pira)
A felmérésben az EU 28 tagállama, Norvégia és Svájc vett részt. Az adatok nem tartalmazzák a többi csomagolást 
(merev műanyag és fém), valamint a címkéket
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Digitalizáció 
A nyomdaipar minden érdekeltje követi a világ digita-
lizálódásának trendjét. A fogyasztók interaktív, átfo-
gó tájékoztatást nyújtó csomagolást szeretnének, 
és ez az olyan eszközöknek, mint a QR-kódok, vir-
tuális valóság, valós idejű videó stb. köszönhetően 
most minden eddiginél könnyebben lehetséges. A 
márkatulajdonosok az interaktív csomagolással köz-
vetlenebb kapcsolatot alakíthatnak ki a fogyasztók-
kal, és erre most hajlandók is. A digitális nyomtatás 
a márkatulajdonosokat abban is segítheti, hogy 
megkülönböztessék magukat versenytársaiktól (az 
egyes termékek valós idejű testre szabásával), és 
átfogó digitális marketing kampányokat nyújtsanak. 
Továbbá, a feldolgozó vállalatok megértették, hogy a 
digitális nyomtatás már nem fenyegetést jelent, és 
kénytelenek alkalmazkodni ügyfeleik igényeihez. 
A nyomtatás digitalizálásával további előnyöket lehet 
elérni, ideértve a rugalmasságot, gyorsaságot/
sebességet, valamint az igény szerinti nyomtatás 
lehetőségét. A nyomtatással foglalkozó vállalatok 
gyorsabban reagálhatnak, mivel a termék piacra 
kerülésének ideje jelentősen csökken, és véget 
érhet a minimális rendelési mennyiség időszaka.

A technológiai fejlesztések és innovációk 
felgyorsulása 
Az új fejlesztések a digitális nyomtatást egyre hasz-
nosabbá teszik. Rendre új megoldások jelennek 
meg a piacon, hiszen a nyomtatófejekre, festékekre, 
felületkezelésre és a munkafolyamatok technológiá-
jára (például folyamatok és nyomathordozók) a gyár-
tók jelentős K+F összegeket költenek.

A kis példányszámok költségben  
mutatkozó előnyei
A digitális nyomtatás kiküszöböli a próbanyomatok 
és a nyomdai előkészítés költségeit, ami különösen 
megmutatkozik a személyes csomagolást használó 
marketing kampányok kisebb példányszámainál.

Az ellátási láncok megújítása 
A jelenlegi ellátási láncokban egyre nagyobbak a 
feszültségek, mivel túl sok szakaszra oszlanak, túl 
sok szereplővel – és mindez magasabb költségeket 
és több ráfordított időt jelent. A digitális nyomtatás a 
 

csomagolási funkciók szempontjából olyan új 
modelleket tesz lehetővé, mint a személyre szabás, 
a csomag feliratozása, (a gyógyszeripar számára 
nagyon fontos), és a változat/régió/nyelv szerinti ver-
ziók készítése.  Az új ellátási láncoknak meg kell 
felelniük az e-kereskedelemre vonatkozó igénynek. 
Az igény szerinti nyomtatás pozitív hatással van az 
átfutási időkre és a készletezésre (például aznapi 
szállítás). Az ellátási lánc újraértelmezése egyben 
lehetőséget is biztosít az iparág szereplői számára 
maguk megkülönböztetésére, az innovációra, és 
további piaci részesedés szerzésére.

Környezeti előnyök
A digitális nyomtatási technológiák alkalmazása 
során nincs, vagy csak igen csekély az indulási 
selejt. Kisebb mennyiségű a keletkező hulladék a 
gyártás során is, mivel pontos mennyiségek igény 
szerinti nyomtatása történik, és nincs minimális ren-
delési mennyiség.
Az iparág szereplői, a papírgyárak, a nyomtatási 
technológia berendezéseit gyártók, utómunkálatok 
gépeinek beszállítói, feldolgozó vállalatok között már 
elkezdődött a kommunikáció az analógról a digitális 
technikára való áttérés megkönnyítésére. Egyes 
márkatulajdonosok még a házon belüli csomago-
láshoz is digitális nyomtatást alkalmaznak, és egyre 
inkább a digitális nyomtatás kihívásainak megoldá-
sára törekednek. Ezt tekinthetjük úgy, mint a márka-
tulajdonosok nagyon pozitív hozzáállását a digitális 
nyomtatáshoz.
Annak ellenére, hogy a digitális nyomtatásban nagy 
lehetőségek rejlenek, jelenleg még több olyan kér-
dés is van, amellyel foglalkozni kell. Ilyenek a festé-
kekkel, a gyorsasággal és a berendezéssel kapcso-
latos költségek, amelyek azonban a technológia 
fejlődésével várhatóan csökkennek. Ami a folyamat 
digitális képességeit illeti, az a nagy példányszámok 
nyomtatásánál még nem érte el a kielégítő szintet. A 
digitális nyomtatással előállított színek nem érik el a 
hagyományos nyomtatás színeit, és ez kérdéseket 
vethet fel a címkézéssel kapcsolatban is. A prémium 
funkciók, mint például fémhatású díszítés, textúrált 
lakk stb. még nem állnak rendelkezésre. Egyes 
befejező folyamatok, mint a dombornyomás, vágás 
és perforálás stb. sem állnak még rendelkezésre, 
vagy nehezen végezhetők el.
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Az ilyen kihívások miatt a márkatulajdonosok szíve-
sebben használnak hibrid modelleket, amelyek a 
digitális nyomtatást egyes analóg folyamatokkal 
ötvözik. Azonban, mivel a digitális nyomtatás aránya 
várhatóan növekedni fog, igen valószínű, hogy az 
iparág ellátási lánca az ügyfelek igényeinek kielégí-
tése és a jelenlegi kihívások megoldása érdekében 
alkalmazni fogja az ökoszisztémában gondolkodást 
(amely feltételezi a márkatulajdonosok, gyártók, fel-
dolgozó vállalatok, és a technológiákat fejlesztők 
szoros kapcsolattartását).
A hullámtermék gyártók részéről is egyre nagyobb 
hajlandóság mutatkozik a digitális nyomtatás alkal-
mazása iránt, amely során több, a nagy teljesítményű 
nyomtatás és az utánnyomás piacait megcélzó fej-
lesztés is történt. A fejlesztések közé tartoznak olyan 
berendezések, amelyek a litográfiával és a flexográfi-
ával szembeni alternatívákat célozzák meg és új 
lehetőségeket biztosítanak a csomagolások vásárlói 
számára (újra akarják tervezni az „unalmas barna 
dobozt”).
A digitális nyomtatás új technológiái és a növekvő 
elektronikus kereskedelem nagy hatással van a hul-
lámlemez csomagolás piacára. A növekedést ösz-
tönző legfőbb technológia a közvetlenül a hullámle-
mez csomagolásra történő tintasugaras nyomtatás.  
Ezen a területen már érezhető a digitális nyomtatás 
alkalmazásának növekedése, amely leginkább a 
példányszámok rugalmasságának és a beállítási 
költségekben mutatkozó megtakarításoknak, vala-
mint annak köszönhető, hogy megoldható a már-
kákra, régiókra, üzletekre, vagy egyénekre vonatko-
zó személyre szabás. Továbbá, az élelmiszer- 
biztonsággal kapcsolatos problémák arra késztetik 

a festékgyártókat, feldolgozó vállalatokat, nyomtatási 
szolgáltatást nyújtókat és a márkatulajdonosokat, 
hogy – hullámpapírlemezhez, és más csomagolási 
nyomathordozókhoz egyaránt – közösen dolgozzák 
ki a digitális nyomtatás legjobb, és legbiztonságo-
sabb megoldásait. 
A merevfalú csomagolási üzletág jelenleg csak kis 
lehetőséget kínál a digitális nyomtatás alkalmazásá-
ra. De ezen a piacon is növekszik a digitális nyomta-
tás aránya, számos előnyt nyújtva a csomagolóipari 
feldolgozó vállalatoknak, a csomagolás vásárlóinak, 
a kiskereskedőknek.
A digitális nyomtatás a karton csomagolás piacán is 
a gyors növekedés jeleit mutatja. A kartonok nagy 
részét íves ofszet és tekercses flexográfiai, vagy 
mélynyomó gépeken készítik, de egyre nő a digitális 
nyomdagépek jelentősége.
A címkék gyártása a csomagolás digitális nyomtatá-
sának legfőbb alkalmazási területét jelenti. Ez azon-
ban a kartonokhoz, hullámtermékekhez, rugalmas 
csomagolásokhoz, merev falú műanyagokhoz és 
fém díszítőelemekhez használható alkalmazások 
folyamatos bevezetésével párhuzamosan változik.

2.2. Körforgásos gazdaság és a csomagolás új 
fenntarthatósága

Napjainkban a fenntarthatóság a csomagolási ipar-
ág egyik fő mozgatórugója lett. A csomagolási ipar-
ág minden szereplője – a nyersanyag beszállítóktól, 
feldolgozó vállalatoktól/forgalmazóktól a márkatulaj-
donosokig és a fogyasztókig – már egyre inkább a 
körforgásos gazdaságra koncentrál.

Fogalom-meghatározás. A körforgásos gazdaság a hagyományos lineáris gazdaság alternatívája, amely 
során az a cél, hogy az erőforrásokat a lehető legtovább megtartsuk, és így értéküket maximalizáljuk. 
Maga után vonja a gazdasági tevékenység fokozatos leválasztását a véges erőforrások használatáról, és a 
hulladékoknak a rendszerből történő kivonásának megtervezését. Az olyan kezdeményezések, mint az EU 
Vision 2020 ezt az új modellt támogatják a következők ösztönzésével: a termékek élettartamának növelése 
tartósabb termékek létrehozásával, a gyártás során keletkező hulladék csökkentése, a fogyasztók ösztön-
zése az újrahasznosításra és az újrahasználatra, valamint a hulladék végfelhasználás piacának erősítése.  
A körforgásos gazdaságba való átmenet nemcsak a lineáris gazdaság negatív hatásainak csökkentését 
célzó változtatásokból áll. Sokkal inkább olyan alapvető változást jelent, amely hosszú távú rugalmasságot 
alakít ki, új üzleti és gazdasági lehetőségeket hoz létre, és egyaránt biztosít környezeti és társadalmi előnyöket.



Magyar Csomagolási Évkönyv12

A körforgásos gazdaság elve segít olyan keretet 
felállítani a csomagolóiparban, amellyel kezelhetők a 
hulladékkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos 
kérdések. Az Európai Bizottság ezt törvényhozásá-
ban a középpontba állította. 2015 decemberében a 
Bizottság elfogadta a körforgásos gazdaságról szóló 
cselekvési tervet. Ebben meghatározták a műanya-
gokkal és életciklusukkal kapcsolatos problémát. 
2017-ben elkötelezték magukat amellett a cél mel-
lett, hogy 2030-ra minden műanyagból készült 
csomagolás újrahasznosítható legyen. Céljaikat a 
csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
94/62/EK irányelv módosításában fektették le. 
2025. december 31-ig minden forgalomba hozott 
csomagolást legalább 65%-át (tömeg szerint) újra 
kell hasznosítani. Az egyes anyagok újrahasznosítá-
sának célkitűzései:
 • műanyagok   50%
 • fa    25%
 • vastartalmú fémek  70%
 • alumínium   50%
 • üveg    70%
 • papír és kartonpapír  75%.

Az EU országaiban biztosítani kell, hogy a forgalom-
ba hozott csomagolás feleljen meg az Irányelv II. 
mellékletében foglalt alapvető követelményeknek:
 • a csomagolások tömegének és térfogatának 

minimálisra csökkentése annak érdekében, hogy 
megfeleljenek az elvárt biztonsági és higiéniai 
szintnek, valamint elfogadhatók legyenek a 
fogyasztók számára;

 • a csomagolásokban és alkotóelemeiben jelen 
lévő veszélyes anyagok csökkentése;

 • újrahasználható vagy újrahasznosítható csoma-
golások tervezése.

Az újrahasznosításra való törekvés és a műanyag 
csomagolásoktól való eltávolodás megteremti a 
lehetőséget arra, hogy a csomagolóanyag-gyártók 
olyan alternatívákat állítsanak elő ismét, mint a rost- 
és papíralapú csomagolások. A papír gyorsabban 
lebomlik, mint a műanyag csomagolási hulladék, 
mely utóbbi környezetszennyezéssel kapcsolatos 
problémákat vet fel.

A műanyag hulladék és a szemetelés megfékezésé-
re az Európai Bizottság az egyszer használatos 
műanyagokkal kapcsolatban új irányelvet készített. 
Az irányelv bizonyos egyszer használatos műanya-
gokból készült termékekre különböző intézkedések-
re tesz javaslatot, és ide tartoznak a csomagoló-
anyagok is. Az élelmiszer tárolókkal kapcsolatban a 
fogyasztás csökkentésére és a kiterjesztett gyártói 
felelősségre vonatkozó intézkedéseket javasolnak. 
Az italos dobozokkal és palackokkal kapcsolatban a 
termék tervezésére, a kiterjesztett gyártói felelős-
ségre és a szelektív gyűjtésre vonatkozó célkitűzé-
seket javasolnak.
Az EU stratégia végrehajtásának célja egy teljesen új 
műanyag-gazdálkodás létrehozása, valamint a fenn-
tarthatóbb anyagok újrahasználatának, megjavítá-
sának és újrahasznosításának elősegítése. A cél az 
innováció fellendítése, a műanyagok által okozott 
szennyezés megfékezése, valamint a párizsi éghaj-
latvédelmi egyezményben lefektetett 2030-as fenn-
tartható fejlődési célok elérésének elősegítése. A 
stratégia olyan célokat is tartalmaz, amelyek az 
Európai Bizottság által meghatározott kiemelt priori-
tás elérését segítik, amellyel modern, alacsony 
széndioxid-kibocsátású, erőforrás- és energiahaté-
kony gazdasággal bíró Energia Unió jön létre. 2018. 
januárjában a körforgásos gazdaságról szóló cse-
lekvési terv keretében az Európai Bizottság új intéz-
kedéscsomagot fogadott el. Ez, a „Műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött szerepére 
vonatkozó EU stratégia” keretében magába foglal 
egy, kifejezetten a műanyagokat célzó stratégiát, 
amelynek célja a műanyagok és műanyag termékek 
tervezésének, gyártásának, felhasználásának és 
újrahasznosításának átalakítása Európában. Céljai 
között az is szerepel, hogy 2030-ra minden 
műanyagból készült csomagolás újrahasznosítható 
legyen.
A körforgásos gazdasághoz vezető fejlődés nyomon 
követése során több kihívással is szembe kell nézni. 
Ezek egyike az, hogy a „körforgásos” fogalomnak 
nincs általánosan elfogadott meghatározása, és 
ezért nincsenek meg a trendek ellenőrzésére alkal-
mas határozott mutatók. Az Európai Bizottság által 
előterjesztett mutatók egy része általános újrahasz-
nosítási adat, hulladéktermelés, újrahasznosított 
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anyagok tartalma a nyersanyag-keresletben, újra-
hasznosítható nyersanyagok cseréje, magánbefek-
tetések, munkahelyek és bruttó hozzáadott érték. A 
nyomonkövetési keretrendszer megpróbálja megra-
gadni egy ilyen nagy, sokszereplős bonyolult rend-
szer fejlődésének monitorozását.
2018. decemberében a Bizottság megalakította a 
„Műanyagkörforgási Szövetséget”, amely célja az 
újrahasznosított műanyagok arányának növelése és 
a piaci innováció ösztönzése az EU-ban. A Szövet-
ség célja a műanyagok kínálata és kereslete közötti 
összhang erősítése, és így körforgásos gazdaság 
létrehozása. Remélhetőleg ez megoldja a műanya-
gok által okozott szennyezés problémáját az EU-ban.
A körforgásos gazdasági modell befejező fázisa 
jelentheti a legnagyobb kihívást. Sok piacon nehéz 
jó minőségű, fogyasztói használatból visszakerült 
újrahasznosított anyagot találni, ezért ezeket gyakran 
magas áron értékesítik. Ha ezekre az anyagokra 
nagyobb igény mutatkozik, az nagyobb és vonzóbb 
piacot fog létrehozni, és növelheti az anyagok 
összegyűjtését és újrafeldolgozását is. Emellett – 
mivel jelenleg a gyenge minőségű újrahasznosított 
műanyagok végfelhasználása nem megoldott – a 
hatékony ismételt felhasználásukra sem kerül sor.

Új kezdeményezések és kihívások a 
jogalkotásban
Az EU körforgásos gazdasággal kapcsolatos kez-
deményezéseire adott válaszként, valamint a kiter-
jesztett gyártói felelősség követelményeinek megva-
lósítása érdekében az Európai Unió egyes államai 
olyan jogalkotási lépéseket tettek, amelyek egyaránt 
megcélozzák a csomagolási hulladékok újrahasz-
nosítási arányát és az újrahasznosított anyagtarta-
lom használatát a csomagolásban, így csökkentve 
a műanyag hulladék mennyiségét.  Az olyan európai 
szintű kezdeményezések, mint a Zöld Pont – amely 
létrehozásának célja az európai államok ösztönzése 
az anyagok hatékony újrahasznosítására – már nem 
nyújtanak elegendő garanciát az újrahasznosítás 
egyre magasabb célkitűzéseinek elérésére.
Németország az elsők között vezette be a csoma-
golásra vonatkozó jogszabályokat. A 2019. január 
1-én bevezetett új törvény (VerpackG) célja a legam-
biciózusabb újrafeldolgozási célkitűzések időben 

történő megvalósítása. A törvény előírja minden – a 
német piacon árukereskedelmet folytató – vállalat 
kötelező részvételét a csomagolások újrahasznosí-
tásának duális rendszerében. A megfelelőségi köve-
telmények a teljes értékláncra vonatkoznak a gyár-
tástól az importáláson át a kiskereskedelemig 
(beleértve az online kiskereskedelmet), és a csoma-
golási mennyiségre nem szabnak meg minimális 
küszöbértéket (kis mennyiségű csomagolás nem 
kaphat mentességet).
2018. októberében a brit kormány is bejelentette, 
hogy a jövőben új adót fognak kivetni a 30%-nál 
kevesebb újrahasznosított anyagot tartalmazó 
műanyag csomagolások gyártására és importjára; 
az adó mértékéről, és bevezetésének dátumáról 
még nem született döntés.
Miközben Európában a körforgásos gazdaság alap-
jainak kialakítása zajlott, 2018 elején Kína azzal lepte 
meg a hulladék piacokat, hogy hirtelen bevezette a 
rossz minőségű hulladékáramok importjának foko-
zatos tilalmát. Teljesen megtiltották a vegyes, nem 
válogatott papír, a háztartási és kereskedelmi 
műanyagok, valamint egyes egyéb anyagok import-
ját. 2018. március 1-től Kína az importált újrahaszno-
sított anyagok maximális szennyezettségi mértékét 
is 0,1%-ra korlátozta. Ez a lépés jelentős eltolódást 
okozott a csomagolási hulladék globális kereskedel-
mében. A korábban kis mennyiségeket fogadó 
országok hirtelen nagy mennyiségű feldolgozásra 
váró anyaggal találták magukat szemben, és ez óri-
ási logisztikai és környezeti kihívásokat vetett fel, 
amelyek még megoldásra várnak.

2.3. Innováció

A csomagolásfejlesztésben rejlő kihívás a fentiek 
alapján elsősorban azt jelenti, hogy meg kell találni 
az egyensúlyt a csomagolás tömegének csökken-
tése és termékvédelmi funkcióinak megőrzése 
között, ugyanakkor meg kell őrizni az értéknövelő 
tulajdonságokat is.  A kompromisszum értékelésé-
hez fontos figyelembe venni az élettartamot, és 
megtalálni a csomagolóeszköz tömege és mérete, 
valamint a terméket érő hatások és a termék védel-
me közötti egyensúlyt. Fontos azt is biztosítani, hogy 
a fejlesztési forrásokat ne költsék az egyensúly opti-
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malizálására olyan esetekben, amikor az alkalmazott 
anyagok vagy bizonyos termékjellemzők már önma-
gukban problémát jelentenek a fenntarthatóság és a 
körforgásos gazdaság szempontjából.
Az úgynevezett „bölcsőtől a bölcsőig” tartó, azaz 
életciklus-alapú csomagolástervezési szemléletet 
egyre több márkatulajdonos fogadja el, és ez a 
törekvés a teljes értékláncban megjelenik. A fes-
tékgyártók például már elkezdték a „bölcsőtől a 
bölcsőig” elv szem előtt tartásával kialakítani 
ajánlataikat.

2.3.1. A csomagolások újragondolása  
– egyensúlyteremtés

A fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság elvei 
az anyagok mennyiségének és tömegének folya-
matos csökkentésével a fejlődés fő mozgatórugóit 
jelentik. Szerencsére sok esetben az új technológiai 
fejlesztések is lehetővé teszik az azonos teljesítmény 
elérését kevesebb anyag felhasználása mellett. Az 
iparágat általában a kedvező ár is a kis tömegű cso-
magolások használatára ösztönzi, ami szintén hoz-
zájárul a környezetbarát szemlélethez. A fejlődéshez 
döntő fontosságú lesz a nano-anyagok növekvő 
használata is, mivel ezek olyan mértékben képesek 
más anyagokat megerősíteni, hogy kevesebb anyag 
lesz szükséges nagy teherbírású és speciális igény-
bevételeknek ellenálló csomagolás létrehozásához.
Számos vállalat kezdett befektetni innovatív csoma-
golási technológiákba. 2016-ban a Stora Enso 
megújuló csomagolással foglalkozó divíziója új típu-
sú cellulózt, mikrofibrillált cellulózt fejlesztett ki, amely 
úgy készül, hogy a fa alapú rostszuszpenzió egy 
homogenizálón halad át, ami a sajátos rosthálózatot 
sokkal kisebb rostokra, fibrillákra bontja. Ezzel a 
folyamattal lehetővé válik nagyobb mennyiség létre-
hozása relatív módon kevesebb anyagból. Az alap-
anyag olyan tulajdonságai, mint a merevség és 
egyéb mechanikai tulajdonságai változatlanok 
maradnak, de fajlagos tömege csökken. Ehhez 
hasonlóan több, jelenleg még nehezen újrahaszno-
sítható, kistömegű csomagolóanyaggal kapcsolat-
ban jelentek meg fejlesztések, mint például az italos 
kartonok.

2.3.2. Növényi alapú és biológiailag lebomló 
műanyag csomagolások

 A természetes alapú műanyag csomagolóanyagok, 
mint a cellulóz vagy keményítő alapúak reneszánszu-
kat élik, sőt komoly fejlesztéseken mennek keresztül. 
Az új technológiák folyamatosan törekednek a cso-
magolóiparban használt növényi alapú műanyagok 
tulajdonságainak fejlesztésére, mert alkalmasak az 
olajszármazék-alapú műanyag csomagolás felvál-
tására, és bizonyos esetekben a nagyobb tömegű 
anyagok, mint az üveg és a fém piaci helyének 
átvételére. Áruk és ökológiai lábnyomuk azonban 
árnyalja nagy mennyiségű alkalmazhatóságukat.
A növényi alapú polimerekből készült csomagoló-
anyagok területén például a pezsgőgyáros Veuve 
Clicquot végzett befektetéseket. 2013-ban a vállalat 
elkészítette az első, 100%-ban biológiailag lebomló 
pezsgőcsomagolást, amely burgonyakeményítőből 
készült. 2015-ben újabb biológiailag lebomló cso-
magolással álltak elő, amelyet a maguk termelte 
szőlő héjából készítettek. Más vállalatok is készítet-
tek már csomagolást olyan különböző anyagokból, 
mint a gomba vagy az alga. Azonban a növényi 
alapú, és egyben biológiailag lebomló vagy kom-
posztálható műanyag csomagolásnak is megvan-
nak a maga problémái. Ezek közül a legfontosabb 
az „igazság pillanata”, továbbá az anyagok reakciója 
az újrahasznosítási folyamat során. Az „igazság pil-
lanata” az a pillanat, amikor a fogyasztónak el kell 
döntenie, hogy melyik kukába dobja a csomagolást. 
A csomagolási hulladékok jelentős része – különö-
sen a biológiailag lebomlók – a fogyasztó összeza-
varása vagy hiányos ismeretei miatt nem a megfelelő 
kukába kerül. Másrészt egyes növényi alapú és 
biológiailag lebomló műanyagok, mint például a PLA 
használata továbbra is az újrahasznosítók ellenállá-
sába ütközik, mert a polimer nem különíthető el 
megfelelően.

2.3.3. Műanyag helyett papír

Számos csomagolóanyag-gyártó keresi a műanyag 
új alternatíváit. A papírburkolat számos esetben 
nyújthat megoldást a műanyag helyettesítésére.  
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A Smithers Pira szerint a papír piaci részesedése a 
csomagolóanyagok között újra növekedést mutat.  
A papír és karton csomagolás mennyisége 2022-re 
várhatóan eléri a 218 millió tonnát, amely a 2012-es 
162 millió tonnához képest jelentős növekedést 
jelent. Eközben a globális piacon is nő a kereslet a 
funkcionális és az aromazáró típusú speciális cso-
magolási célú papírokra.
Az olyan nagyvállalatok, mint a L’Oreal örömmel 
üdvözlik az alternatív csomagolási trendet, amely a 
2018-ban elindított Seed Phytonutrients termékská-
lájukban is tükröződik. Ezeket az Ecologic által gyár-
tott termékeket olyan „fröccsenővíz-álló” (shower-fri-
endly) papírba csomagolják, amely újrahasznosítható 
és komposztálható is. Az Ecologic 100%-ban újra-
hasznosított kartonból és régi újságból készült kör-
nyezetbarát csomagolást gyárt, amely a nedves-
ségnek is ellenáll. Az általuk gyártott palackok 
60%-kal kevesebb műanyagot tartalmaznak, mint a 
krémek tárolására használt szabvány műanyag 
palackok. 
Azonban olyan alternatívák esetén is, mint a bevont 
papír, meg kell kötni bizonyos kompromisszumokat.  
Habár újrahasznosíthatók és fenntarthatóbb anyag-
ból származnak, csökkenthetik az élelmiszerek 
eltarthatóságát – különösen húsok esetében – a 
jelenleg alkalmazott műanyag alapú csomagolások-
hoz képest. Ez az élelmiszer-hulladékok mennyisé-
gének növekedését eredményezheti, ami még 
nagyobb problémát jelenthet. 

2.3.4. Intelligens csomagolás

Az egyre gyakrabban alkalmazott intelligens csoma-
golások felhasználása sokrétű. A vállalatok kezdik 
bevezetni a vásárlók tájékoztatását szolgáló intelli-
gens címkéket, amelyek célja a megfelelő újrahasz-
nosítás biztosítása, és az élelmiszer-pazarlás csök-
kentése a vásárlást követő fázisban, így növelve a 
csomagolás életciklus végi újrahasznosítását. A 
gyorsuló technológiai fejlesztések segítségével a 
jelenlegi címkéket kiegészítő intelligens címkék vár-
hatóan igen előnyösen fogják érinteni az újrahasz-
nosítást, és a termékekről, valamint csomagolásuk-
ról megfelelő információkkal fogják ellátni a 
vásárlókat. 

Az intelligens csomagolás a globális szintű ellátási 
láncokban is segíthet csökkenteni az élelmiszer-hul-
ladékok mennyiségét. A különlegesebb megoldá-
sok arra is használhatók például, hogy az orvosok a 
csatolt gyógyászati felhasználású csomagolással 
nyomon követhessék a betegeiket.  De segíthetnek 
a gyógyszerhamisítások elleni küzdelemben is.  
Olyan, csomagolással foglalkozó szakértők, mint az 
STI Csoport, rejtett RFID-kóddal ellátott csomagolá-
sokat gyártanak, amelyeket közvetlenül a csomago-
lásra nyomtatnak. Ez a technológia azonosító jelzé-
seket küld a leolvasó eszközre, például okostelefonra, 
amely automatikus kommunikációt tesz lehetővé. 
Így a kiskereskedők azonnal meg tudják állapítani 
csomagjuk aktuális állapotát. A fejlett nyomonköve-
tési rendszerek erősítik a fogyasztók minőségébe és 
biztonságába vetett bizalmát.
A SIG vállalat olyan Track & Trace, a csomagoláson 
elhelyezett nyomon követési rendszert alkalmaz, 
amely lehetővé teszi a gyártók számára az egyes 
csomagok követését az ellátási láncon belül.  
A rendszer a nyersanyagoknál, feldolgozásnál kez-
dődik, a minőség-ellenőrzéssel és a logisztikával 
folytatódik, és egészen a szupermarket polcokig tart  
– minden adatot egy adatbázisban gyűjtenek össze 
és tárolnak. A SIG ehhez a funkcióhoz az ismert 
rendszerű QR kódot használja, a fogyasztók telefon-
jukkal beolvashatják a QR kódokat, és hozzáférhet-
nek a vonatkozó információkhoz.
A blokklánc technológia azzal teszi lehetővé az ellá-
tási lánc átláthatóságát, hogy megváltoztathatatlan 
módon rögzíti a termék származási helyét, piacra 
vezető útját, és eredetiségét tanúsító igazolását. Ez 
a nyilvántartás a csomagoláson található leolvasha-
tó kód formájában tartalmazhat olyan információt is, 
amely közvetlenül vonatkozik a vásárlóra is. Az ilyen 
megoldásokra példa a svájci ScanTrust (a Dow és a 
Syngenta alkalmazza), valamint az IBM Food Trust 
rendszere (a WalMart alkalmazza).
Az intelligens csomagolás az élelmiszerek frissessé-
gének figyelemmel kísérésére is használható. A 
németországi Deutsches Kunststoff-Institut (DKI) és 
az Egyesült Királyságban lévő Southampton-i Egye-
tem is kifejlesztett erre alkalmas csomagolást. Szín-
váltó anyagot gyártottak, opálos polimer bevonattal. 
A változást a hőmérséklet (termokróm anyagok) 
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vagy a fény (elektrokróm) változása váltja ki, és ezzel 
a csomagoláson színes és fekete területek jelennek 
meg. Ez az intelligens csomagolás jelezheti, ha a 
termék közeledik szavatossági idejének a végéhez, 
ha nem megfelelően tárolják, vagy ha szavatossági 
ideje lejárt.  Ezt a technológiát az ételmérgezés elleni 
küzdelemben az élelmiszerekkel kapcsolatos szol-
gáltatók is használhatják, hiszen egy ilyen esemény 
igencsak károsíthatja a márka hírnevét. 
Az intelligens csomagolást használó márkák ezzel 
növelik érzelmi elkötelezettségüket is a fogyasztók 
és a potenciális ügyfelek felé, valamint a márka hely-
zetét is emelik. Ezt szemlélteti a Purina „Just Right” 
termékének – prémium minőségű kutyaeledel – a 
példája. A személyre szabott csomagon látható a 
kutya neve és fényképe, valamint a tulajdonos neve.  
Az eledel összetételét kifejezetten az adott kutyának 
állították össze, figyelembe véve a kutya fajtáját, 
méretét, korát, energikusságát és számos más 
tényezőt. A vállalat a kutyáról kapott információt arra 
használja, hogy eleget tegyen a tulajdonosok igé-
nyének, hogy a kedvenc a legmegfelelőbb eledelt 
kapja. Így a tulajdonos, a márka és a kutya kombi-
nációja nagyon erős kapcsolatot jelent.

2.4. E-kereskedelem

Az e-kereskedelem a csomagolási iparág növeke-
désének egyik fő mozgatórugója jelenleg. Ez az 
igény leginkább az ezredfordulós nemzedéktől ered, 
akik gyakrabban vásárolnak online. A háttérben 
húzódó hajtóerő az okostelefonok és táblagépek 
növekvő népszerűsége, amelyekkel a vásárlók az 
árucikkeket online is könnyen megvásárolhatják. 
2017 végén Európában 465 millió egyedi mobil-előfi-
zetés volt. Ez azonos az európai lakosság 
85%-ával.

A csomagolás mára még fontosabb eszközzé vált, 
amely segítségével a márkatulajdonosok megmu-
tathatják különbözőségüket az e-kereskedelem 
értékláncában. Ezért annak érdekében, hogy kitűn-
jenek, egyes márkatulajdonosok maguk mögött 
hagyják a hagyományos barna dobozokat, és 
inkább a változatosabb csomagolási formák felé 
fordulnak. Ezt az új technológiai fejlesztések is elő-
segítik. Az e-kereskedelem igényt tart tartósabb 
csomagolásra, mert az online vásárolt terméket a 
kiszállítási folyamat során többen is kezelik. Az online 
vásárlás népszerűsége lehetőséget teremt a cso-
magolóanyag-gyártók növekedésére a személyre 
szabott csomagolás területén. Mivel egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert az emlékezetes vásárlói 
élmény megteremtésében, a márkatulajdonosok 
rendelkezésére áll ez az új lehetőség.
Az e-kereskedelem kapcsolódik az 1. trendhez 
(digitális nyomtatás) és a 3. trendhez (innováció) is. A 
digitális nyomtatás megjelenése a nyomdaipar belső 
szerkezetére és a termékei iránti keresletre is hatás-
sal van. A digitális nyomtatás növekvő alkalmazása 
a csomagolás terén is lehetőségeket teremt a 
nyomdák, a feldolgozó vállalatok és a márkatulajdo-
nosok számára. A technológia és a csomagolás 
területén történő innovációknak köszönhetően a 
csomag lehet interaktív, és a fogyasztó igényeihez 
igazítható. A fogyasztói kereslet kielégítése érdeké-
ben a nyomtató készülékek, fogyóeszközök és 
nyomathordozók beszállítóinak folyamatosan új 
technológiákat és innovációkat kell kifejleszteniük 
(például a személyre szabott termékekre vonatkozó 
igényt digitális nyomtatással lehet megoldani). 
Továbbá, a nyomtatás és a csomagolás az e-keres-
kedelmi szektorban olyan új lehetőségeket nyit a 
márkatulajdonosok előtt, amelyekkel a hagyomá-
nyos csomagoktól továbbléphetnek a többcsator-

Fogalom-meghatározás - Az Ipar 4.0 elnevezést a gyártási technológiák jelenlegi automatizálási és adat- 
csere trendje kapta. Ez magába foglalja a kiberfizikai rendszereket, a „dolgok internetét” (Internet of Things, IoT),  
a felhő-alapú számítástechnikát, és a kognitív számítástechnikát. Közkeletű nevén ez a negyedik ipari forra-
dalom. Az úgynevezett „okos gyár” koncepcióját segíti elő. Egy teljesen intelligens gyár a teljes gyártási háló- 
zatban képes digitális iker, és más eszközök segítségével a rendszerszintű fizikai, működési és emberi esz-
közök integrálására a gyártás, karbantartás, leltárkövetés és művelet-digitalizálás működtetése érdekében.
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nás csomagokra, amelyek már elkezdték az okos/
intelligens csomagolási trend alkalmazását.
Az online vásárlásban mutatkozó növekvő kereslet 
is elősegíti a hullámtermék piac növekedését. Az 
e-kereskedelmi vállalatok globális szinten várhatóan 
évi kb. 20 milliárd dollár értékű hullámpapírlemezt 
használnak, és 2022-ig az e-kereskedelemmel kap-
csolatos csomagolási piac gyors növekedése vár-
ható. Az előrejelzések szerint ez alatt az idő alatt a 
csomagolóipar egésze 2,9%-kal fog növekedni. A 
csomagolás-nyomtatás és a címkenyomtatás Nyu-
gat- és Kelet-Európában 2017 és 2022 között vár-
hatóan 2,3%-kal fog növekedni. Az e-kereskedelem 
másik lehetséges növekedési területe az élelmisze-
rek online piaca. Ez a szegmens a nyugat-európai 
piacokon viszonylag lassan növekedett, miközben 
több nagy áruházlánc és online kereskedő – mint 
például az Amazon – helyet talált magának a szeg-
mensen belül.

2.5. Ipar 4.0

Az Ipar 4.0 értelmezhető olyképpen is, hogy az az 
alacsony bért fizető gazdaságok okozta versenyre 
adott válasz
A fentebb leírt innovációs folyamatok mellett a digita-
lizáció és az automatizálás gyors bevezetése még 
inkább átalakítja a csomagolási iparágat.
Az Ipar 4.0 kezdeményezésben példaként felhozott 
koncepció a teljesen automatizált gyárak és raktá-
rak, a gyártás minden ágazatára vonatkozik. A cso-
magolás esetében a legnagyobb előny a kistömegű 
csomagolások adott termékhez megfelelő időben 
történő gyártásában mutatkozik meg, például online 
kiskereskedőnél a vásárlónak történő igény szerinti 
szállítás esetén. A termék és a csomagolás méreté-
nek pontos illeszkedése csökkenti a hulladékot – és 
a költségeket – és elkerülhető a terjedelmes, nehéz 
vagy szükségtelen védőcsomagolás.
Az Ipar 4.0 elképzelés középpontjában a „dolgok 
internete” áll (Internet of Things – IoT), amely lehetővé 
teszi a számítógépek, eszközök és tárgyak közötti 
kommunikációt és információcserét. Például egy 
raktári ládahordó robotot arra lehet utasítani, hogy 
menjen a megfelelő helyre, hozza el a szállításra 
váró tárgyat, tájékoztassa a készletnyilvántartó szá-

mítógépet, és miközben a csomagoló üzem felé 
halad, kezdeményezze a csomagolási folyamatot.  A 
kapott intelligens csomagolás lehetővé teszi az áruk 
elküldését a szállítási pontra, valamint azok folyama-
tos nyomon követését végig a vásárlóhoz vezető 
úton.
Azzal, hogy a digitalizálást minden iparágban egyre 
inkább bevezetik, lehetővé vált az IoT és az Ipar 4.0 
létrejöttének alapja, amelyekkel lehetséges a folya-
matos beszerzés, a terméktervezőktől összegyűjtött 
adatok azonnali és valós idejű elemzése és eljuttatá-
sa az üzembe, a raktárba és a szállító létesítmé-
nyekbe. A hiányosságok felismerése és a termelési 
folyamatok azt követő optimalizálása jelentős költ-
ség- és időmegtakarítást eredményezhet, miközben 
a vásárlók elégedettsége is növekszik.

3. A nyomtatott csomagolóanyagokat 
előállító iparágra vonatkozó legfontosabb 
ajánlások
 • Minden szereplőnek fel kell készülnie gondolko-

dásmódja és stratégiája megváltoztatására. A 
nyomtatási piac és iparág alapjai a kulcsfontos-
ságú trendeket alakító erők hatására megváltoz-
nak. Míg egyes nyomtatási szegmensek hanyat-
lóban vannak, a csomagolóanyag nyomtatás a 
nyomtatás világában az egyik legjobb növekedé-
si lehetőséget kínálja. Azonban ez a vonzó piac 
nagyon összetett és folyamatosan változó, így, ha 
valaki ebbe a szegmensbe szeretne betörni, hat-
hatós stratégiát kell kialakítania.

 • Új üzleti modellek jönnek létre azzal párhuzamo-
san, hogy az ellátási lánc egyre inkább érték-
lánccá alakul át, és ez minden piaci szereplőre 
hatással lesz. Új fogyasztói csoportok jelennek 
meg (például egyes márkatulajdonosok, mint a 
német Zalando, vagy Otto, most már digitális 
nyomdák, és e-kereskedelemmel foglalkozó kis-
kereskedők is, és ezzel az Amazon dominanciá-
jával szembeni európai kihívást jelentik) és ezek-
nek a csoportoknak a korai felismerése a vállalat 
sikerének részét fogja képezni.

 • Mivel a piacot folyamatosan alakítják az új tech-
nológiák, a piaci szereplőknek tájékozottnak kell 
lenniük, és aktívan részt kell venniük az innováci-
óban. A forradalmi technológiák megértése a 
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siker egyik alapvető tényezője. A kulcsfontosságú 
technológiai fejlesztések közé tartozik az aroma-
záró csomagolás, a többrétegű csomagoló fólia 
újrahasznosítása, a megújuló bioműanyagok, a 
polimer nano-kompozitok, és a méret/tömeg-
csökkentés. A digitális nyomtatás előtt vagy alatt 
az új csomagolást optimalizálni kell, és ehhez új 
berendezések szükségesek. Ezért a nyomtatási 
és a csomagolási iparágakban az aktív innováció 
elengedhetetlen.

 • Az ügyfelek igényei és a jelenlegi kihívások meg-
oldása érdekében a gyártóknak (berendezés, 
festék, nyomathordozó stb.), a feldolgozó vállala-
toknak és a márkatulajdonosoknak ökosziszté-
mában és körforgásos gazdaságban kell gon-
dolkodniuk. Azonban a legjobb termék 
előállításához szükséges az ellátási lánc minden 
elemének együttműködése.

 • A változó fogyasztói magatartás és a digitalizálás 
párosa (például mobil technológia, loT, e-keres-
kedelem stb.) továbbra is robbanásszerű változá-
sokat fog okozni a vállalatoknak. Az olyan digitális 
nyomdatechnológiák további fejlődése, mint a 
tintasugaras nyomtatás és az elektrofotográfia, 
újabb lehetőségeket tartalmazó trendeket jelen-
tetnek meg a csomagolás-nyomtatás területén, 
amelyekhez gyorsan kell alkalmazkodni. Azok a 
vállalatok, amelyek nem fogadják el a változáso-
kat, nehézségekkel szembesülhetnek túlélésük 
során.

4. Forrásanyagok
A szerzők ezt a szakmai összefoglalót a Smithers 
Pira kutatóintézet 2019. januárjában e témában pub-
likált jelentésére és a 2019 tavaszán megrendezett 
jelentős tudományos konferenciákon elhangzott 
előadásokban ismertetett szakmai megállapításokra 
és érvelésekre alapozva készítették, azzal a céllal, 
hogy ezek a – legújabb szakmai ismereteket repre-
zentáló – gondolatok mielőbb eljussanak a magyar 
szakemberekhez is.  
Egyben köszönetet mondanak azoknak a szerveze-
teknek és szerzőknek, akik publikációik és előadá-
saik anyagának rendelkezésre bocsátásával hozzá-
járultak a cikkünk összeállításához.

Dr. habil. Horváth Csaba 

címzetes egyetemi tanár

Dr. habil. Koltai László 

egyetemi docens, intézetigazgató

Óbudai Egyetem, 

Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet
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A hazai csomagológép-gyártás 
áttekintése

A csomagológépeknek nincs saját vámtarifaszá-
muk, illetve az Ipari Termékosztályozásban (ITO) 
sem rendelkeznek önálló azonosító jellel, ezért a 
gyártók többnyire a 28.93 Élelmiszer-ipari, italgyár-
tás és dohányfeldolgozó gép (kivéve: alkatrész) 
kategóriába sorolják tevékenységüket. A KSH adat-
bázisából a hazai gyártásról, forgalmazásról nem 
lehet hiteles képet alkotni, ezért az mutatkozott jár-
ható útnak, ha összegyűjtjük a szakterület ismert 
hazai szereplőit és nyilvános gazdálkodási adataikat 
dolgozzuk fel. 

Röviden a közelmúltról
A rendszerváltást megelőző időszakban a hazai ipar 
csomagológép igényét kielégíteni próbáló gyártók 
földrajzilag Budapest, Nagykőrös, Pécs, valamint 
Szécsény városokhoz köthetők és termékeiket saját 
fejlesztésben, illetve licenc alapján készítették. 
Működési formájukat tekintve állami vállalati, vegyes-
vállalati, ipari szövetkezeti és mezőgazdasági terme-
lőszövetkezet melléküzemági formák voltak megkü-
lönböztethetők. Piacaikat a hazain túl főként a KGST 
országok jelentették.

Az 1990-es évek elejét a hazai és a kelet-európai 
piacok radikális leépülése jellemezte, ami az addig 
ismert csomagológép-gyártó szervezeteket meg-
roppantotta, mély gazdasági válságba taszította. 
Megkezdődött a gyártók kisebb gazdasági társasá-
gokba való átrendeződése, többnyire csekély 
működő magántőke bevonásával.

Ezzel párhuzamosan megszűnt az importkorlátozás. 
Ez nemcsak a jó minőségű (bár drága) külföldi 
gépalkatrészek beszerezhetőségének lehetőségét 
teremtette meg, hanem megnyitotta a magyar pia-
cot a külföldi gyártók előtt is.

A jelen – a vizsgált vállalkozások
A vizsgálatunkba 15 társaságot vontunk be, ame-
lyek fő profilját csomagológépek gyártása jelenti. 
Megfigyeltük, hogy a gyártók többsége kiegészítő, 
illetve egyedi gépek készítésével is foglalkozik. Gaz-
dasági adataikat az Opten adatbázisából 2017. és 
2018. évekre gyűjtöttük ki. A nyilvános cégadatokból 
az derül ki, hogy a vizsgált gyártók értékesítési nettó 
árbevétele 2018-ban 14,3 Mrd Ft volt, 13,9%-kal 

A szerzőpáros a hazai mikró-, kis- és középvállalkozások helyzetét a Magyar Csomagolási Évkönyv 2010. évi 
első megjelenése óta nyomon követi, fejlődésüket elemzi. Idén a magyarországi csomagológép-gyártást vették 
górcső alá.

Fotó: NuernbergMesse / Thomas Geiger
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magasabb, mint a megelőző évben. Exportra vonat-
kozó adatot két társaság beszámolójában találunk, a 
többség nem bontotta meg árbevételét, ennek elle-
nére nem zárható ki, hogy többen is értékesítettek 
külföldre. A két adatközlő közül az egyik gyártó 
export árbevétele olyan csekély, hogy az valószínű-
leg csak gépalkatrész ellenértékét jelentheti. A 9,6 
Mrd Ft összegű export így egy, külföldi tulajdonú 
vállalat eredményét takarja, amelynek viszont belföl-
di forgalma elenyésző. A hazai gyártású csomagoló-
gépek belföldi értékesítése így 2018-ban 4,7 Mrd 
Ft-ot ért el.

A 13,9%-os átlagos 2018. évi bővülést a gyártók 
eltérő mértékben élték meg, a 46%-os visszaesés 
és a 256%-os bővülés volt a két szélsőérték. Hat 
társaság forgalomcsökkenést volt kénytelen elköny-
velni, kilencen tudták bevételeiket növelni, ami azt is 
jelenti, hogy ők viszont átlagosan 38,9%-kal több 
gépet értékesítettek a megelőző évhez képest. A 
csomagológép-gyártók árbevételének hektikussá-
ga nem szokatlan jelenség, ennek okai között a 
támogatási forrásokhoz való hozzáférés rendszerte-
lenségét, valamint a komolyabb gépek 6-8 hónapos 
szállítási határidejét találhatjuk.

A 15 vizsgált cég közül 11 társaság 3 millió Ft, vagy 
attól csekély mértékben több jegyzett tőkével ala-
kult. Többségük aktivitása több mint 20 éves múltra 
tekint vissza, így saját tőkéjük, főként a ki nem vett 
osztaléknak köszönhetően, növekedett. Két társa-
ság kiugró gyarapodását figyelmen kívül hagyva a 
saját tőke növekedése 2018. évi adatok szerint átla-
gosan tízszeres mértékű.

Létszámadatot két társaság beszámolójában nem 
találtunk, a 13 adatközlő 474 főt foglalkoztat. Ameny-
nyiben a kiugró teljesítményt nyújtó és külföldre ter-
melő társaság 278 fős létszámát levonjuk, akkor 
cégenként átlagosan 15 fő a munkavállalói létszám.

A személyi jellegű ráfordítás adatokat tekintve 2017 
és 2018 között 16%-os növekedés figyelhető meg, 
ami azt jelenti, hogy a tulajdonosoknak a dolgozói 
kör megtartása érdekében az országos átlag felett 
kellett a „zsebükbe nyúlniuk” (a KSH szerint 2018-
ban, éves szinten 10,2% volt a bérnövekedés). 
A foglalkoztatottak anyagi megbecsülése – a mér-
legadatok alapján – így is szerény. A külföldi tulajdo-
nú társaság átlagos személyi juttatása 528 E Ft, ami 
közel a duplája a maradék 14 szervezet átlagos 290 
E Ft-os értékének, ami a bruttó bér, bérjárulék és 
egyéb személyi jellegű kifizetések (például cafeteria) 
összege!

Az anyag jellegű ráfordítások a nettó árbevétel ará-
nyában 2017-ben és 2018-ban is 63%-os értéket 
mutatnak, a magasnak tűnő érték gépgyártók ese-
tében érthető. 

A cégek pénzügyi adataiból az is látszik, hogy a 
gépmegrendelések mellé a gyártók előlegfizetést 
kérnek.

Az üzemi eredményt – ami a tevékenység tényleges 
eredményességét mutatja – a nettó árbevételhez 
viszonyítva 2017-ben még 8%-os, 2018-ban már 
javuló, 10%-os értéket kaptunk.

KSH export-import adatok
Habár a hazai csomagológép-gyártás bemutatásá-
ra koncentráltunk, érdemes kitekinteni az export- 
import forgalomra is. Korántsem biztos, hogy az 
általunk vizsgált vállalkozások képezik a hazai cso-
magológép-gyártás teljes skáláját – bár nagy való-
színűséggel ismerjük az érdemi piaci szereplőket.
A 12,1 Mrd Ft-os export vélelmezhetően nemcsak 
az általunk ismert társaságok teljesítményéből adó-
dik össze, de az biztosnak tűnik, hogy kettőnél több 
cég exportálja gépeit. 

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Az importnak az exporthoz viszonyított magas ará-
nya a német és olasz gépgyártók erejét, kínálatának 
széles választékát igazolja vissza. Magyarázat lehet 
még a magas importra a Magyarországon jelentős 
piacot jelentő és a hazai gyártók kínálatában nem 
jellemző kis- és közepes teljesítményű gépek nép-
szerűsége is.

Az elemzés tapasztalatai
A hazai csomagológép-gyártó vállalkozások tulajdo-
nosai, munkatársai egy nagyon szép, de nagyon 
nehéz pályát választottak. 

Nehezíti munkájukat a nagykapacitással működő 
hazai felhasználó vállalatok kicsi száma (hiánya), 
illetve a világ csomagológép-igényének kb. 70%-át 
kiszolgáló német és olasz gyártók földrajzi közelsége 
is. Ezek a körülmények meghatározzák azt is, hogy 
jellemzően a kisvállalkozás kategóriába sorolhatók a 
vizsgált társaságok, a szomszédos országok nagy 
tőkeerejű vállalkozásainak árnyékában pedig szinte 
reménytelennek tűnik nemzetközi mércével is mér-
hető gyártóvá növekedniük.

Nagy Miklós, Reményi Antal

1. táblázat: Csomagológépek export-import statisztikai adatai

A csomagológép besorolása
Export (millió Ft) Import (millió Ft)

2017 2018 2017 2018

Csomagolóanyagba árut töltő gép 
VTSZ 842230 565 360 6 451 8 747

Csomagolást befejező, rekeszbe, fóliába, 
dobozba csomagoló gép   VTSZ 842240 10 250 12 183 13 156 16 484

Összesen 10 815 12 543 19 607 25 231
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Röviden a rendszert alkotó irányelvekről
A hulladék keretirányelv (2008/98/EK) lényeges 
eleme az, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség elvét 
a hatékony hulladékgazdálkodás alapvető elemének 
tekinti és meghatározza annak tartalmi és minimális 
működési követelményeit. 

Az általános minimumkövetelményeknek a költsé-
gek csökkentését, a teljesítmény fokozását, többek 
között a kis- és középvállalkozások és az e-kereske-
delmi vállalkozások számára is egyenlő versenyfel-
tételek biztosítását, valamint a belső piac zökkenő-
mentes működése előtt álló akadályok elhárítását 
kell szolgálniuk.

A hulladéklerakóról szóló irányelvből (1999/31/
EK) két elemet kiemelve: a hasznosítható anyagok 
lerakásának tilalmát vezeti be és a képződő telepü-
lési hulladékok összmennyiségének lerakóba kerülő 
hányadát 10%-ra vagy az alá kell csökkenteni.

A csomagolásról és a csomagolási hulladék-
ról szóló (94/62/EK - PPWD) irányelv 2025. és 
2030. évi határidővel a csomagolási hulladékok 
gyűjtésének és anyagában hasznosításának (recy-
cling) irányszámait jelentősen megemelte.

A hulladék keretirányelvben leírt tartalmú kiterjesztett 
gyártói felelősség elvét (Extended Producer Res-
ponsibility – röviden EPR) a PPWD a hulladékgaz-
dálkodás központi és kötelezően alkalmazandó  
elemévé emeli. A megvalósítandó EPR rendszer 
alapelvei:

 • a gyártók közötti egyenlőség, 
 • az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma, 
 • az aránytalan igazgatási terhek tilalma és 
 • az átláthatóság elve,
 • a gyártók részvétele az EPR rendszer 

kialakításában és működtetésében.

Ipari javaslat a kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszer hazai bevezetésére
Az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 30-án több, egymással összefüggő és rendszert alkotó 
irányelv módosítását fogadta el. E jogszabályokban definiált kiterjesztett gyártó felelősségi rendszer hazai 
jogrendbe ültetési folyamata keretében, a CSAOSZ szakmai vezetése mellett kidolgozott – a Munkaadók 
és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) Környezetvédelmi Bizottságában az ipari szereplők 
által elfogadott és a jogalkotásért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium asztalára letett – EPR 
modelltervezetét mutatjuk be.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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Az EU irányelvekből levezethető 
következtetések
A CSAOSZ, szakértők bevonásával, részletes 
elemző-, összehasonlító és tervezőmunkát végzett. 
A vizsgálat egyrészt a hulladékgazdálkodás jelenlegi 
gyakorlatának elemző bemutatására, másrészt 
pedig az irányelv és a magyar jogrend egybeveté-
sére, a különbségek feltárására irányult.

Az EPR rendszer a kötelezettek közreműködésével 
– felügyeletével – kell működjön. A finanszírozását 
az állami költségvetésen kívül szükséges megvaló-
sítani, a pénzügyi terhe pedig az érintettek bevoná-
sával és jóváhagyásával, a tényleges költségeken 
kell alapuljon. 

A jelenlegi hazai törvényi keretek nem felelnek meg 
az irányelv előírásainak, teljeskörű átdolgozást 
igényelnek.

A harmadik feladatot a rendszerterv kidolgozása 
jelentette, amely során szakpolitikai realitásokból 
kiindulva működési modelleket készítettünk és szá-
mításokat is végeztünk. A kalkulációk célja az volt, 
hogy felmérjük a csomagolási hulladékhasznosítási 
célértékek teljesítésének költségeit.

A rendszerterv koncepciója
A kötelezettség alanyi és tárgyi hatálya
A javaslat szerint a kötelezettek a szabályozás hatá-
lya alá tartozó termékek gyártói, első belföldi forga-
lomba hozói (továbbiakban: gyártók). 

Ez szakterületünk esetében a termék csomagolását 
előállító, illetve a terméket csomagolt formában 
Magyarországra behozó és forgalomba helyező 
gazdasági szereplőt jelenti. Az alanyi hatály válto-
zása egyben a tárgyi hatályt is módosítja, azaz a 
csomagolás válik kötelezetté.

A gyártó, tehát a csomagolás létrehozója, forga-
lomba hozója rendelkezik azokkal az alapinformáci-
ókkal, amelyek a gyűjtés és hasznosítás szervezé-
séhez szükségesek, így például a kibocsátás 
relációjára (belföld, külföld), funkciójára (fogyasztói, 
illetve gyűjtő- és szállítási csomagolás), a keletkező 

hulladék jellemző helyére (lakossági, ipari-kereske-
delmi) anyagösszetételére, volumenére stb. vonat-
kozó adatokkal.

A javaslat tehát azt is tartalmazza, hogy a csomago-
láskibocsátás kerüljön funkció szerint megosztásra 
is, úgymint 
 • fogyasztói csomagolás,
 • gyűjtő-, valamint szállítási csomagolás.

A szétválasztás azt is jelenti, hogy a két terület – 
saját felelősség mellett – differenciált teljesítési köte-
lezettséget kap, amelyek együttesen kell kiadják az 
irányelvben meghatározott célértékeket. 

Az alanyi hatály megváltoztatásának és a funkció 
szerinti megosztásnak több indoka is van:

 • csak a gyártó képes a csomagolások funkció 
szerinti megosztására,

 • a funkció szerinti megosztást az teszi szüksé-
gessé, hogy eltérő költséggel jár a fogyasztói, 
illetve a gyűjtő- és szállítási csomagolások gyűj-
tése, hasznosításra előkészítése.

Az EPR alapelvének, az indokolt költségek megfize-
tése elvének csak úgy lehet eleget tenni, ha a köte-
lezettek az őket terhelő, indokolt költségeket fizetik 
meg.

Jelenleg a rendszer működtetői nem rendelkeznek 
közvetlen forrásból származó kibocsátási adatokkal, 
így a hulladékgazdálkodás tervezése bázisalapon 
történik, az alapadatok legkevesebb egy-másfél 
éves csúszással állnak rendelkezésre. Nincs részle-
tesebb információ arról sem, hogy hol, milyen 
összetételben képződik a csomagolási hulladék, 
ennek ismerete pedig a gyűjtési kapacitások, tech-
nikák meghatározásához elengedhetetlen feltétel.

A fentiekben leírtak tehát fontos és alapvető változást 
jelentenek a jelenlegi környezetvédelmi szabályozás-
sal összevetve, ahol alapesetben a csomagolósze-
rek gyártói a kötelezettek. Az elmúlt 7 lezárt év azt 
bizonyítja, hogy az alanyi és tárgyi hatály 2012. évi 
megváltoztatása a gazdaság szereplőitől komoly 
előfinanszírozást, vagy összetett adminisztrációt 
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igénylő többletfeladatokat igényelt. A kötelezettek 
gyakorlata ugyanakkor azt bizonyította, hogy a rend-
szer – a jogalkalmazó által megteremtett 29(!) kivétel 
alkalmazásával – a csomagolás kötelezettsége irá-
nyába módosította önmagát, ugyanakkor a hulla-
dékgazdálkodás tervezéshez-szervezéshez nem 
nyújtott elegendő információt.

Felelősségi kérdések
A gyártók felelősek az irányelvben rögzített haszno-
sítási célértékek teljesítéséért, valamint az elkülöní-
tett gyűjtés és hasznosítás finanszírozásáért.
Azon a területen, ahol a csomagolási hulladékok 
gyűjtése közszolgáltatás hatálya alá tartozik (jellem-
zően lakossági gyűjtés), a jogszabálynak rendelkez-
nie kell a célértékek előírásáról és teljesítési felelős-
ségbe kell vonnia a közszolgáltatókat irányító és 
ellenőrző szervezetet is.

Szervezeti rend
A kötelezettek adminisztrációs feladatainak meg-
könnyítése érdekében a javasolt modell első eleme 
egy, a piaci szereplők többségi részvételével és a 
kormányzat kisebbségi bevonásával alapított és 
fenntartott, de az állami költségvetésen kívül működő 
EPR Regiszter és Elszámolóház.

Az Elszámolóház a kötelezettekkel közvetlenül tartja 
a kapcsolatot, üzemelteti a kötelező regisztrációt, 
kezeli a bevallásokat, a hulladékkezelési feladatokat 
szétosztja, majd allokálja a hulladékkezelési teljesít-
ményeket, továbbá hozzá folyik be az EPR díj is, 
amelyet továbbít az irányító szervezetek felé.

Az EPR díjak költségvetésen kívül tartása azért fon-
tos, mert a közbeszerzések, pályázatok kihagyásá-
val a rendszer rugalmasabban tud működni, a dön-
tési folyamatok lerövidülhetnek, a kifizetések 
felgyorsulhatnak, évközben is képes a piaci folya-
matok változásaihoz igazodni és tartalékképzéssel a 
kritikus időszakok kezelésére is alkalmassá válik.

A javaslat szerint csak az Elszámolóháznál regisztrált 
társaság hozhat forgalomba csomagolt terméket. A 
mulasztót pedig szankció sújtja.

Emlékeztetnénk arra, hogy a Németországban 
2019. január 1. óta hatályos új csomagolási törvény 
– szigorú szankció kilátásba helyezésével – csak 
azon termékek forgalmazását engedi meg, amelyek 
gyártói a rendszerben regisztráltak.

1. ábra: A javasolt EPR rendszer működési modellje
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A javasolt rendszerben az Állam szerepe a célok 
meghatározására, a közreműködő szervezetek 
(Elszámolóház, Irányító szervezetek) akkreditálására 
és ellenőrzésére, szükség esetén szankcionálására 
egyszerűsödik.

Az EPR Regiszter és Elszámolóház valameny-
nyi, kötelezően az EPR hatálya alá tartozó terméká-
ramot kezeli, ez jelenleg a csomagolást, valamint az 
elektromos és elektronikai termékeket jelenti.
A következő lépcsőt az Irányító szervezetek 
jelentik. Ezek feladata a gyűjtés és hasznosítás 
szervezése, irányítása, az EPR díjak megállapítása.

A hasznosítási díjakra évente, a célkitűzések és a 
hulladékok világpiaci ára alakulásának függvényé-
ben a gyűjtésben és hasznosításban közreműkö-
dők ajánlatai alapján az Irányító szervezetek tesznek 

javaslatot, amelyet a kötelezettek többségével és az 
érintett gyűjtésben és hasznosításban közreműködő 
szereplők képviselőiből alakított, döntési jogkörrel 
felruházott Tanácsadó Szervezet (Board) vitat meg 
és fogad el.

Ezen koncepció mentén képviseljük a szakterületet 
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 2019 
januárja óta tartó intenzív bizottsági munka 
keretében.

A javaslat továbbgondolása, részleteinek kidolgo-
zása azonban politikai/kormányzati döntést is igé-
nyel, amely egyelőre várat magára. Ide sorolható 
például a lakossági hulladékgyűjtést jelenleg irányító, 
állami tulajdonú NHKV Zrt. jövőbeni szerepe, műkö-
dési struktúrája stb.

Nagy Miklós
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Csomagolás kontra csomagolószer kötelezettség
– az európai és a hazai szabályozás egyik különbözősége

Az európai szintű jogszabály a termékek csomago-
lásának környezetvédelmi megfelelőségét, a képző-
dő hulladékról való gondoskodást, ideértve annak 
pénzügyi kötelezettségét is a gyártói felelősség 
kiterjesztéseként határozza meg és így a kötelezett-
séget a terméket tartalmazó csomagolás előállítójá-
ra, belföldi forgalomba hozójára vagy saját célú fel-
használójára terheli. A szabályozás tárgyi hatálya 
tehát a csomagolás.
A magyar jogrendben az uniós irányelv több tör-
vényben, kormány- és miniszteri rendeletben került 
honosítására, a tárgyi hatály szabályozása ezekben 
azonban nem egységes. A környezetvédelmi meg-
felelőségért a csomagolás előállítója felel, a pénz-
ügyi felelősség ugyanakkor – alapesetben – a cso-
magolószerek gyártóját terheli.
A módosított irányelvnek a magyar jogrendbe való 
átültetéséért az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium a felelős, a jogalkotási folyamat előkészítése-
ként pedig, szakmai szervezeteket is bevonva, 2019. 
év elején munkabizottságot hozott létre. A grémium 
egyik témaként a kötelezettség jogszabályi különbö- 
 

zőségének szakmai megítélését tárgyalta, ennek 
kötelezetti oldali témafelelőse a CSAOSZ volt.

Előzmények
A környezetvédelmi termékdíj törvényben a tárgyi és 
ezáltal az alanyi hatály több ízben is változott.
Az 1995-ben elfogadott „régi” jogszabály korai válto-
zatában még a csomagolóeszközök képezték a 
szabályozás tárgyát. Ez idő tájt azonban hazánk 
még távol volt az Európai Unióhoz való csatlakozás-
tól, ugyanakkor közel a rendszerváltást követően 
sorozatban napvilágra került környezeti katasztrófák 
megoldatlan problémájához. A kormánynak a károk 
felszámolásához pénzügyi alapra volt szüksége. Ez 
indokolta a költségvetési forrást megteremtő környe-
zetvédelmi termékdíj törvény megalkotását, ebben 
pedig a kötelezetti termékkör – egyben tárgyi hatály 
– meghatározását. 
Fontos kiemelni, hogy a jogalkotó a forrásteremtésre 
a költségvetési szempontból lényeges „díj” kategóriát 
állapította meg, amely azt jelenti, hogy a befolyt 
összeget célzottan a környezet védelmére kell 
fordítani.

Az Európai Parlament és Tanács 2018. május 30-án fogadta el a 94/62 számú, a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló irányelve módosítását (Packaging and Packaging Waste Directive – PPWD). 
Az irányelv tartalmi változásaival a tavalyi évkönyvünkben már részletesen foglalkoztunk. Ezúttal az európai és 
a kapcsolódó magyar jogrend eltérő tárgyi hatályáról, a csomagolás kontra csomagolószer kötelezettségről 
értekezünk – részben folytatva előző cikkünk gondolatmenetét.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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A törvény zárórendelkezése kitért még arra, hogy a 
hulladékgazdálkodás új jogszabályának megjelené-
se után a csomagolóeszközök kötelezettsége hatá-
lyát veszti.
2002-ben az uniós jogharmonizációs folyamat 
részeként a Ktdt-ben a kötelezettség tárgyi hatálya 
– az Európában általános – csomagolásra került át. 
Ekkoriban lépett életbe Magyarországon a PPWD 
átültetésének tekinthető és a hasznosítási kötele-
zettséget szabályozó csomagolási és csomagolási 
hulladék kormányrendelet (CsKr), majd később a 
környezetvédelmi megfelelőséget szabályozó 
miniszteri rendelet is. Egészen 2011. év végéig a 
szakmai (megfelelőség), a hasznosítási és a pénz-
ügyi kötelezettség is azonos tárgyra, a csomagolás-
ra vonatkozott.
A 2012. január elsejétől teljes körűen hatályos „új” 
környezetvédelmi termékdíj törvény a hulladékhasz-
nosítással kapcsolatos feladatokat állami irányítás 

alá vonta, a pénzügyi kötelezettség tárgyát pedig a 
csomagolószerre (csomagolóanyag, csomagoló- 
eszköz és csomagolási segédanyag) módosította. A 
tárgyi hatály megváltoztatásával az alanyi hatály  
– a kötelezett személye – is módosult, az ellátási 
lánc egy korábbi pontjára került. Habár a jogalkotó a 
tárgyi hatály módosítását nem indítványozta, a tör-
vénytervezet parlamenti szakaszában került sor a 
végül elfogadott módosító indítvány előterjesztésére. 
A változtatást a vállalkozásokat érintő adminisztráci-
ós teher csökkentésével indokolták. Az előterjesztő 
azzal érvelt, hogy a csomagolószer-gyártók kötele-
zettségének előírásával a magyar gazdaság megha-
tározó részét képező kis- és középvállalkozások 

mentesülhetnek e feladat alól. A kötelezettek számá-
nak nagymértékű csökkenésével pedig a hatósági 
ellenőrzés is könnyebbé válik, hiszen az alanyi köte-
lezettek (csomagolószer-gyártók) száma jelentősen 
kisebb, mint a gazdaság további szereplőié.

A nem teljesült remények
A jogalkotók a tárgyi hatály – előkészítés nélküli – 
megváltoztatásakor csak a kötelezetti szám csökke-
nésével, és így a nemzetgazdasági szintű adminiszt-
rációs tehermérsékléssel számoltak.
Nem vették ugyanakkor figyelembe hazánk gazda-
ságának nyitottságát, a jelentős export-import for-
galmat, így ezek a piaci szereplők továbbra is köte-
lezettek maradtak.
A módosításkor nem vették figyelembe a csomago-
lószer-gyártás többnyire soklépcsős (lánc)folyamatát 
sem, amelyben már termékdíjas alapanyag kerül 
továbbfeldolgozásra, minden egyes szereplőt köte-
lezetté téve.

Nem vették fiIgyelembe a termékdíjnak a lánc korai 
szakaszában való megfizetésének gazdaságot ter-
helő finanszírozási többletigényét sem, ezért a rend-
szer a csomagolás kötelezettsége irányába szabá-
lyozta önmagát, a kötelezetti kört újabb gazdasági 
társaságokkal bővítve.
A CSAOSZ 2013 óta minden évben megkérte és 
meg is kapta a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a 
bevallásokból kinyerhető statisztikai adatokat.
Hét év elemzésének tapasztalata azt mondatja, 
hogy sem a kötelezetti kör, sem az adminisztrációs 
teher érdemi csökkenése nem következett be.
2018-ban a csomagolószerekre bevallást benyújtó 
gazdálkodó szervezetek száma lényegében meg-

1. ábra: A csomagolószer-gyártás jellemző láncfolyamata
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egyezett a 2011-ben rendszeresen adatot szolgálta-
tók számával.
Az adminisztrációt illetően pedig – jellemzően a 
csomagolószer-gyártás összetett folyamata miatt – 
jelenleg 29 kivétel van a rendszerben (8 féle 
nyilatkozattételi, 11 fajta átvállalási lehetőség,  
8 visszaigénylési jogcím és 2 termékdíj raktár), 
mindezek a 2018. évi csomagolószer-kibocsátás 
105%-ára(!) vonatkoznak.
Nem segítette az adminisztráció mérséklését az 
sem, hogy 2011 és 2019 között a törvény 21, a 
végrehajtási kormányrendelet pedig 19 alkalommal 
változott.

A CSAOSZ érvrendszere – az EU irányelv  
a csomagolásról szól!
Jelen cikk is elsősorban a hulladékképződés kérdé-
sének kezelésére összpontosít, noha az elsődleges 
uniós cél a körforgásos gazdaság működtetése, a 
hulladékképződés mérséklése, a hulladékokból 
kinyert haszonanyagok újbóli alkalmazásba vétele, 
ennek leghatékonyabb eszköze pedig a kiterjesztett 
gyártói felelősségi rendszer, amely kizárólag az érin-
tettek érdemi bevonásával működtethető.
A csomagolás tárgyi hatályának visszaállítása mel-
lett számos érv szól:
 • a kötelezettség alanyi hatályát arra a szereplőre 
kell telepíteni, amelynél az alkalmazandó csoma-
golás módjának, a felhasználandó csomagoló-
szerek fajtájának, mennyiségének meghatározá-
sához szükséges valamennyi információ és 
döntési jogkör a rendelkezésre áll, ez pedig a 
csomagolást előállító gyártó;

 • a hulladékképződés a csomagolás előállítása és 
forgalomba hozatala, illetve a termék használatba 
vétele után kezdődő folyamat, ezért a kötelezett-
ség csak a kibocsátásért felelősre helyezhető;

 • a hulladékképződés helye (lakosság vagy ipari- 
kereskedelem) a gyűjtés költségét alapvetően 
befolyásolja, ezért a költségviselés elve szüksé-
gessé teszi a fogyasztói, illetve a gyűjtő- és szállí-
tási csomagolások megkülönböztetését, ezt 
megint csak a csomagolást előállítógyártó képes 
megtenni;

 • az Európában egyre inkább tért nyerő öko-modu-
láció elve – a környezeti szempontból előnyösebb 
megoldás ösztönzése – is a csomagolásról dön-
tést hozó gazdasági szereplőre értelmezhető;

 • a csomagolások környezetvédelmi megfelelősé-
gét csak a csomagolást megvalósító képes érté-
kelni, mert csak ő ismeri terméke értékesítésének 
helyét, szállításának, tárolásának, kezelésének 
várható módját, amihez a forrástakarékosságot 
kell hozzárendelni;

 • a külföldről beérkező termékek esetében a kötele-
zettség (ma is) a csomagolást terheli;

 • a csekély mennyiséget forgalomba hozókra 
vonatkozó jelenlegi átalánydíjas szabályozás (ma 
is) csak a csomagolásra értelmezhető, miután – a 
fa csomagolószerek példáját kiragadva – az 500 
kg-os limit 25 kg tömegű rakodólap esetében 20 
db/év forgalomba hozatalt takar, ami nyilvánvalóan 
nem csomagolószer-termelési mennyiség;

 • a gazdasági racionalitás alapján a kivételek és 
átvállalások bonyolult rendszerén keresztül ma is 
túlnyomórészt a gyártók, a csomagolást létreho-
zók teljesítenek;

 • a kötelezettségnek a láncban előrehozott tele- 
pítése szükségszerűen túlméri a kibocsátást,  
torzítja az adatokat ezzel megnehezítve, esetleg 
lehetetlenné téve a hasznosítási célkitűzések 
teljesítését.

A CSAOSZ-nak tehát világos szakmai álláspontja 
van a kötelezettség kérdésének eldöntéséhez és 
2011 óta elkötelezetten küzd a tárgyi hatály csoma-
golásra való visszaállításáért.
A jogalkotásért felelős Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 2020-ra tervezi a tárgyi hatály kérdését 
is eldöntő – várhatóan új – jogszabály kidolgozását 
és parlamenti elfogadtatását.

Nagy Miklós
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Ökocímkék a csomagoláson

A környezeti címkézés egy önkéntes, hiteles minő-
ségtanúsító eszköz, melynek célja, hogy egyértelmű 
jelzéssel különböztesse meg a kiemelkedő környe-
zeti teljesítményű termékeket és szolgáltatásokat. Az 
ökocímkék az ISO 14024:20181 szabvány alapján 
három nagy csoportba sorolhatók. Az I-es típusú 
címkék esetében a minősítés a termék környezeti 
teljesítményére vonatkozik, életciklus értékelésen 
alapul és a megszerzéséhez harmadik független fél 
általi tanúsításra van szükség. Ez a típus alkalmas 
leginkább a megfelelőség bizonyítására, ilyenek 
például az EU „Margaréta”, a Kék Angyal vagy az 
Északi Hattyú címke (1. ábra). Ebbe a csoportba 
sorolhatók az olyan címkék is, melyek csak egyetlen 
környezeti tulajdonságra koncentrálnak, például az 
Energy Star, az FSC vagy az EU energiacímke. A 
II-es típusú címkéket a gyártók elsősorban marke-
ting stratégiájuk részeként, harmadik fél általi tanúsí-
tás nélkül alkalmazzák, és jellemzően a termék egy 
tulajdonságára hivatkoznak. A III-as típusba azok a 

gyártó által kiadott adatlapok tartoznak, melyek a 
termék részletes műszaki tulajdonságait tartalmaz-
zák (Environmental Product Declaration, EPD).

Szabályozott hátterű jelölések
Magyarországon a termékek, technológiák és szol-
gáltatások környezetbarát jellegét a magyar nemzeti 

2018 őszén, a CSAOSZ gondozásában készült egy tanulmány azzal a céllal, hogy összegyűjtse a 
csomagoláson található különféle grafikus jeleket, szimbólumokat, értelmezze őket és tisztázza alkalmazásuk 
feltételeit. A munka során megdöbbenve tapasztaltuk, milyen sokféle, sokszor indokolatlan jelölés kerül a 
csomagolásra megnehezítve a fogyasztók és az elosztási lánc szereplőinek tájékozódását, figyelembe véve 
azt, hogy egyre több az olyan információ, jelkép, aminek a feltüntetését jogszabály írja elő. Jelen cikkünkben 
a környezetvédelemhez kapcsolódó, szabályozott hátterű jelöléseket tekintjük át és bemutatunk néhány olyan 
példát, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe, de gyakran megjelennek a csomagoláson

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann

1. ábra: I-es típusú ökocímkék
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„Környezetbarát Termék” védjegy és az Európai Unió 
ökocímkéje tanúsítja. A tanúsító rendszert a Herman 
Ottó Intézet Nonprofit Kft. működteti és végzi az 
ökocímke használatának engedélyezését. 
A Környezetbarát termék védjegy (2. ábra) hasz-
nálatára étel- és italáruk, valamint gyógyszerek 
kivételével bármely termékkel, csomagolással vagy 
szolgáltatással lehet pályázni. A pályázat nyilvános, 
folyamatos és önkéntes a hazai és külföldi gyártók, 
szolgáltatók és forgalmazók részére. A pályázatokat 
a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-nek kell benyúj-
tani, a Kft. gondoskodik azok értékeléséről és sike-
res pályázat esetén a védjegyhasználati szerződés 
alapján ellenőrzi, hogy a védjegyhasználat ideje alatt 
a termék megfelel a követelményeknek. A minősítő 
eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájáru-
lásként a pályázat beadásával egyidejűleg eljárási 
díjat, valamint a védjegyet használó termék forgal-
mával arányos védjegyhasználati díjat kell fizetni a 
Kft. részére.

Az Európai Uniós ökocímkével (3. ábra) csak kiváló 
minőségű, kiemelkedően környezetkímélő termékek 
és szolgáltatások jelölhetők, a védjegy odaítélése 
Magyarországon szintén a Herman Ottó Intézet 
Nonpropfit Kft. feladata. Az ökocímke rendszerében 
élelmiszerek, italáruk és gyógyszerek nem tanúsít-
hatók. A pályázati rendszer folyamatos és önkéntes 
hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók 
részére. A termékek és szolgáltatások minősítése 
független harmadik fél által, előre meghatározott 
követelmények alapján történik. Az Európai Uniós 
ökocímke minőségtanúsításért és használatáért 
eljárási és védjegyhasználati díjat kell fizetni, azon-
ban az ökocímke használata további költségekkel is 
járhat

Az Erdőgazdaság tanúsítása jelkép (4. ábra) az FSC 
szervezet (Forest Stewardship Council) védjegye, 
amely a világ erdőinek környezetbarát, társadalmilag 
elfogadható és gazdaságilag fenntartható gondo-
zását segíti. A szervezet szigorú szabványai a ter-
mészetes erdők kezelését szabályozzák. Ebben az 
egyik alapvető elem a termékek nyomon követése 
a termelés és az értékesítés minden fázisában. Az 
erdőgondozást és az elosztási láncot is független 
testületek ellenőrzik. Az FSC szabványok átfogják a 
fa-terméklánc minden elemét, így a kitermelt fát és a 
belőle készült termékeket, a papír- és a nyomdaipar 
termékeit, valamint ezek kereskedelmét.

A Fenntartható erdőgazdálkodás tanúsítás a PEFC 
(Program for the Endorsement of Forest Certification 
schemes) szabványok követelményeinek teljesí-
tése alapján szerezhető meg. (5. ábra). Az erdőtől 
a faalapú termékeken át a fogyasztóig biztosítja a 
visszakereshetőséget, így kizárja a nem legális 
forrásból származó anyagok felhasználását. Az 
erdőgazdaságok „A fenntartható erdőgazdálkodás 
követelményei” alapján, míg a lánc többi szereplői 
a „Felügyeleti lánc követelményei” szabvány alapján 
tanúsíthatók. A tanúsítvány, illetve a logó a vevők 
felé azt igazolja, hogy a termék előállítása során 
betartották a fenntarthatóság szabályait. A tanú-
sítás költségei mind az FSC, mind a PEFC jelkép 

2. ábra: A Környezetbarát termék védjegy

3. ábra: Az Európai Unió ökocímkéje

4. ábra: Az FSC logó és példa a tanúsítás feltüntetésére
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esetében a védjegyhasználatot igénylő vállalkozást 
terhelik, mértéke függ a cég méretétől, szervezeti 
felépítésétől.

A Zöld Pont logó (6. ábra) évente több százmilliárd 
csomagoláson jelenik meg. A védjegy azt jelenti, 
hogy az annak használatára jogosult – csomagolt 
termékek gyártója, illetve forgalmazója – az EU 
94/62/EK2 csomagolásról és csomagolási hul-
ladékról szóló irányelvének, az abban rögzített, a 
csomagolásra vonatkozó lényegi követelményeknek 
és környezetvédelmi csomagolási szabványoknak 
megfelel. A védjegy tulajdonosa, a PRO EUROPE 
s.p.r.l. nemzetközi szervezet és a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala lajstromba vétele alapján a Zöld 
Pont kizárólagos magyarországi használati jogosultja 
az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. A Zöld Pont védjegy-
gyel ellátott termékek gyártói, illetve importőrei az 
ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., mint kizárólagos hasz-
nálati engedélyes további engedélye (ún. allicenci-
ája) alapján használhatják termékeik csomagolásán 
a védjegyet védjegyhasználati díj ellenében. A véd-
jegyhasználati díj fizetésének alapja a Zöld Pontot 
viselő csomagolás tömege, vagy sávos díjfizetési 
kategória választása esetén átalánydíj fizetendő. 
Amennyiben a Zöld Pont védjegy a fogyasztói cso-
magolás valamely elemén (például PET palack cím-
kéjén, fóliáján) szerepel, a teljes csomagolás után a 
védjegyhasználat és díjának rendezése szükséges.

A papíralapú csomagolószerek egyik fontos nyers-
anyaga a hulladékpapír, ennek visszagyűjtését és 
hasznosítását tartja elsődleges céljának az 1991-
ben alakult, darmstadti székhelyű RESY Szervezet 
(RESY Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH). 
A RESY garantálja azt, hogy az összes, védjegyével 
(7. ábra) ellátott papír, karton és hullámpapírlemez 
csomagolás részt vesz a papírhulladék visszagyűj-
tésének és hasznosításának rendszerében. A logó a 
szervezettel megkötött védjegyhasználati szerződés 
és díj fizetése után tüntethető fel.

A hulladékká vált csomagolószerek válogatását, 
hasznosítását könnyíti meg az anyagok azonosítá-
sát szolgáló jelölés (8. ábra). A gyártó a csomagolás 
anyagára, a csomagolási hulladék kezelésének 
módjára utaló azonosító jelölést alkalmazhat. A 
jelölés – a külön jogszabályban meghatározottak 
szerint a csomagolás anyagára, a csomagolási 
hulladék kezelésének módjára vonatkozóan előírt 
azonosító jelölésen vagy más jelölésen kívül – kizá-
rólag a 442/2012. (XII. 29.)3 Kormányrendelet 2. 
mellékletében meghatározott azonosítási rendszert 
és módokat alkalmazhatja. Az anyagokat számozási 
rendszerrel, valamint rövidítéssel lehet azonosítani. 
Az azonosító jelet a csomagolás újrahasználható 
vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alá 
kell besorolni, a grafikus jelet a jogszabály nem 
tartalmazza.

5. ábra: A PEFC jelkép és példa a tanúsítvány  
feltüntetésének módjára

7. ábra: A RESY védjegy

8. ábra: A csomagolás anyagának azonosító jele6. ábra: A Zöld Pont védjegy
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A biológiai úton lebomló és komposztálható 
műanyagok hasonló megjelenésük miatt nehezen 
különböztethetők meg a hagyományos műanya-
goktól, ami megnehezíti a hulladékuk elkülönített 
gyűjtését és hasznosítását. Az Európai Bioműanyag 
Szövetség (European Bioplastics) az egyértelmű 
azonosítás céljából vezette be a komposztálható 
csomagolóanyag jelölést (9. ábra). A védjegy 
használatához a biológiailag lebontható és kom-
posztálható termékeket az EN 13432/149954 szab-
ványoknak megfelelően független harmadik fél által 
tanúsítani kell, ezután a Szövetséggel megkötött 
szerződésben szereplő tanúsítványszámmal együtt 
tüntethető fel a grafikus jel.

Az Európai Unió energiacímkéjét (10. ábra) 1995-ben 
azért vezették be, hogy segítsék a vásárlói döntést 
és információt szolgáltassanak egy műszaki termék 
energiafogyasztásáról. Használata az EU 22/75/
EEC5 Tanácsi Irányelve alapján kötelező. Az eredeti 
besorolás csak háztartási gépekre (mosógépekre, 
mosogatógépekre, hűtőszekrényekre és bortároló 
készülékekre) vonatkozott. 2011-ben a kötelező 
címkehasználatot kiterjesztették a televíziókészü-
lékekre, majd a fényforrásokra és a légkondicio-

náló berendezésekre is.  
A könnyen átlátható cím-
kék nyelvtől függetlenek 
és az energia-besorolá-
son kívül más hasznos 
információkat is tartalmaz-
nak, például mosógépek-
nél a vízfogyasztást vagy  
a zajszintet.

Az Energy Star (11. ábra) az Egyesült Államok Kör-
nyezetvédelmi Hivatala által 1992-ben alapított, az 
energiahatékonyság kritériumon alapuló környezeti 
védjegy. A jel feltüntetésének jogához terméktípu-
sonként meghatározott energiafelhasználási kritériu-
moknak kell megfelelni. Az Energy Star rendszerhez 
Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland és az Európai 
Unió is csatlakozott. Az EU ökocímke elnyerésének 
energiafelhasználásra vonatkozó követelményeit 
összehangolják az Energy Star határértékekkel.

A szelektív gyűjtést igénylő elektromos berende-
zések jelét (12. ábra) elektronikai berendezéseken, 
elemeken és akkumulátorokon kell feltüntetni. Ha a 
kuka alatt vízszintesen egy fekete hasáb is látható, 
az azt jelzi, hogy a termék visszagyűjtésének és 
ártalmatlanításának költségeit a gyártónak kell meg-
fizetnie. Amennyiben a fekete hasáb nem szerepel, 
úgy a termék visszagyűjtéséért csak csere esetén 
felelős a gyártó.

Önkéntes, illetve nem pontosan definiált 
szimbólumok

A környezetvédelmi jelek egy részének jogi háttere, 
követelménye nem meghatározott, ezeket a gyártók 
saját elhatározásukból, szabadon tüntethetik fel.  

9. ábra: Komposztálható csomagolóanyagok jelölése

11. ábra: Az Energy Star védjegy

12. ábra: Szelektív gyűjtést igénylő elektromos  
berendezések jele

10. ábra: Példa az Európai 
Unió energiacímkéjére
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Az egyik legismertebb ilyen jelzés a Möbius-szalag-
ként is emlegetett körbefutó nyíl (13. ábra), amit a 
Föld napja 1970-es, első megrendezése alkalmából 
vezettek be. A szimbólum önmagában csak annyit 
jelent, hogy a termék újrahasznosításra alkalmas, 
ám arra nincs garancia, hogy ez valóban meg is 
történik

Környezetvédelmi jelölésként nem egyértelmű, de 
gyakran használt jelkép a „Tidy man“, azaz az „Ügyelj 
környezeted tisztaságára!“ szimbólum (14. ábra), 
amit Nagy-Britanniában, a lakókörnyezet tisztaságá-
ért és az antiszociális viselkedés visszaszorításáért 
indított kampányhoz alkottak 1955-ben. Használata 
napjainkban megkérdőjelezhető, hiszen nem a sze-
lektív hulladékgyűjtésre hívja fel a figyelmet

A csomagolószer gyártók Az alumínium újrahaszno-
sítható szimbólummal (15. ábra) hangsúlyozzák azt, 
hogy a csomagolás anyagát hulladékként érdemes 
szelektíven gyűjteni, mert értékes másodnyersanyag.

A Metal Packaging Europe újrahasznosítási logója 
(16. ábra) arra utal, hogy a fém csomagolószerek 
korlátlanul újra feldolgozhatók, így eleget tesznek 
a körkörös gazdaság elvében megfogalmazott 
elvárásoknak. A védjegy magyar nyelvű felirattal is 
igényelhető a szervezettől.

A környezetkímélő energiafelhasználást hangsúlyozó 
jelképek (17. ábra) is önkéntesen feltüntethető szim-
bólumok. Jellemzőjük, hogy nagyon sokféle grafikai 
változatban, többféle szöveges tartalommal jelennek 
meg a termékeken, illetve a csomagolásokon. Az 
ehhez hasonló, nem szabályozott hátterű jelekre 
számtalan további példát találhatunk, ezek számba-
vétele azonban meghaladja jelen cikkünk kereteit.

Hivatkozott jogszabályok és szabványok
1ISO 14024:2018 Environmental labels and declara-
tions. Type I environmental labelling. Principles and 
procedures (honosítva: MSZ EN ISO 14024:2018)
2Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irány-
elve (1994. december 20.) a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról
3442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról 
és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék-
gazdálkodási tevékenységekről
4EN 13432 Requirements for packaging recove-
rable through composting and biodegradation 
- Test scheme and evaluation criteria for the final 

13. ábra: A csomagolás anyaga hasznosítható

16. ábra: A Metal Packaging Europe újrahasznosítási 
logója

14. ábra: „Ügyelj környezeted tisztaságára!” 17. ábra: „Zöld energia” logók

15. ábra: Az alumínium újrahasznosítható szimbólum
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acceptance of packaging (honosítva: MSZ EN 
13432:2002)
EN 14995 Plastics. Evaluation of compostability. 
Test scheme and specifications (honosítva: MSZ 
EN 14995:2007)

5A Tanács 92/75/EGK irányelve (1992. szeptember 
22.) a háztartási készülékek energia- és egyéb erő-
forrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos 
termékismertetővel történő ellátásáról

Források
http://www.hermanottointezet.hu/  (2018. 10. 20.)

http://www.okocimke.hu/%C3%B6koc%C3%ADmke  (2018. 10. 20.)

http://survive.hu/hu/okocimke-menedzsment/ (2018. 10. 20.)

http://www.okopannon.hu/zold_pont/zold_pont_vedjegy_jogszeru_hasznalata/ (2018. 10. 24.)

http://okopack.hu/hu/magyarorszagon-hasznalatos-okocimkek-gyujtemenye (2018. 10. 24.)

http://tqconsulting.hu/fenntarthatosag-erdovedelem/fsc (2018. 10. 21.)

http://tqconsulting.hu/fenntarthatosag-erdovedelem/pefc (2018. 10. 22.)

https://www.resy.de/ (2019. 09. 23.)

https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/(2019. 09. 23.)

http://www.konyhaweb.hu/lexikon/szotar.cgi?code=164 (2018. 10. 24.)

https://www.lg.com/hu/sajtokozlemenyek/uj-energiacimke-a-kornyezetert (2018. 10. 24.)

http://www.canon-slade.bolton.sch.uk/microsites/Tech/knowledge%20folder/Y11_GR_pack_logos.html

https://www.sanodor.hu/cikk?article_id=91 (2018. 10. 26.)

http://metalpackagingeurope.org/recyclesmark (2018. 10. 26.)

https://ciwm-journal.co.uk/new-metal-packaging-recycling-mark-luanched/ (2018. 10. 26.)

https://www.freepik.com/free-vector/green-energy-logo_836122.htm (2018. 10. 26.)
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SzabványMenedzserrel 
a csomagolástervezés is könnyebb

A szabványalkalmazás sosem volt még 
ilyen egyszerű!
A GS1 globális szabványszervezete és kizárólagos 
hazai képviseleteként a GS1 Magyarország stratégiai 
szintű feladatának tartja, hogy szabványaival olyan 
eszközöket biztosítson Partnerei számára, melyek-
kel könnyedén megfelelhetnek a digitalizálódó üzleti 
világ új típusú kihívásainak. Ezek a fejlesztési folya-
matok néha nem látványosak, mert elsősorban 
azokat az üzleti háttérfolyamatokat támogatják, 
amelyek a működési hatékonyságot növelik, mégis 
a GS1 szervezet mind a 114 tagszervezete folyama-
tosan időt, szaktudást és pénzt áldoz arra, hogy az 
iparágaknak átláthatóbb, biztonságosabb, költség-
hatékonyabb lehetőségeket kínáljon.

Nem csak a gyártóknak és kereskedőknek kell 
folyamatosan lépést tartaniuk a trendekkel, de a 
csomagolóipar és a csomagolástervezők sem 
maradhatnak le. Az anyagok típusa, a felhasználó-
barát vagy könnyen nyitható csomagolások, vala-
mint a fenntarthatóság mellett sokszor kevés figyel-
met kapnak a csomagoláson elhelyezett vonalkódok 
(és ennek részeként a termék GS1 szabványos 
azonosítója, a GTIN szám) holott a kereskedelem-

ben továbbra is ez az egyetlen eszköz áll igazán 
rendelkezésre a márka és a termékek védelmére, 
illetve egyediségük biztosítására az ellátási lánc- 
ban.

A GS1 Magyarország saját fejlesztésű legújabb 
szolgáltatása, a SzabványMenedzser szoftver és 
szolgáltatási platform, több éves előkészítő munkát 
követően valósult meg, annak érdekében, hogy 
jelentősen megkönnyítsük a GS1 szabványrendszer 
alkalmazását, a szabványelemek bevezetését, a vo- 
nalkódok képzését és az ezzel járó adminisztrációs 
és nyilvántartási teendőket a hazai GS1 felhasználók 
számára.

A GS1 azonosítók egyre nagyobb szerepet töltenek 
be mind a fizikai, mind az online kereskedelemben:
 • alapját képezik az üzleti folyamatoknak és infor-
máció-átadásnak, közös nyelvet teremtenek a 
nemzetközi kereskedelemben; 

 • biztosítják a termékek márkavédelmét és nyomon 
követhetőségét az ellátási láncban;

 • alapul szolgálhatnak a belső folyamatokhoz és a 
külső partnerekkel vagy szabályozó szervezetek-
kel történő elszámoláshoz;

Jelentősen csökkentheti a termékazonosítással és a vonalkódok képzésével kapcsolatos feladatait a GS1 
Magyarország legújabb szolgáltatása segítségével.

Fotó:  GS1
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 • bizonyos esetekben segítségükkel lehet bizonyí-
tani a jogszabályoknak történő megfelelést a 
különböző hatóságok vagy ellenőrző szervek felé. 

Ma már nem kérdés, hogy egy olyan szolgáltatási 
platformnak, amelynek legfontosabb funkciói az 
adatgenerálás (azonosító számok képzése), az 
adatrögzítés (nyilvántartás, tárolás, ellenőrzések) és 
az adatmegosztás (üzleti kommunikáció) támogatá-
sa, bárhonnan és bármikor elérhetőnek kell lennie.

Éppen ezért a SzabványMenedzser egy internet-ala-
pú (cloud technológiára épülő) szolgáltatás, ahol a 
vállalkozások biztonságban tudhatják érzékeny üzleti 
adataikat, így azok többé már nem egy fizikai hely-
hez, nem egy adott számítógéphez köthetők, hanem 
bárhonnan elérhetők. A rendszernek további előnye, 
hogy ezek a kiemelten fontos adatok folyamatosan 
menthetők, és csak az erre kijelölt kollégák férhet-
nek hozzá az online térben. Ez a hozzáférés bármi-
kor módosítható a megfelelő rendszerbeállításokkal, 
ha például a területért felelős munkatárs személye 
megváltozik. 

A platformon nem csak a termékhez generált egyedi 
azonosítószám, hanem számos olyan termékjellemző 
– attribútum – is tárolható, melyek elengedhetetle-
nek az ellátási láncokban zajló üzleti kommunikáció-
hoz, sőt az adatmegosztáshoz ezek az adatcsoma-
gok bármikor letölthetők a rendszerből. Mindezeken 
túl a létrehozott azonosítószámokból néhány gomb-
nyomással az adott célnak megfelelő vonalkódot is 
generálhatnak Partnereink a platformon, amit meg-
felelő felbontásban megoszthatnak a csomagolás-
tervezővel vagy címkekészítővel. 

A SzabványMenedzser számos területen teszi egy-
szerűbbé vállalkozása életét:
 • többé nincs szüksége mélyebb szabványisme-
retre a GS1 szabványok gyors alkalmazásba 
vételéhez;

 • nem kell magas szintű IT tudással rendelkeznie a 
szolgáltatás használatához;

 • egy helyen és biztonságosan tudja tárolni a ter-
mékeivel kapcsolatos, az üzleti életben elenged-
hetetlen adatokat (termék törzsadatok, a gyártási  
adatok stb.), és ezt az adatbázist bárhonnan 
elérheti;

 • egyszerre – ha szükséges – több munkatársa is 
hozzáférhet a rendszerhez, többé nem egy szá-
mítógéphez vagy egyetlen munkatárshoz kötött a 
nyilvántartás;

 • hibamentesen adhat ki azonosító számokat  
a termékeire és a magasabb csomagolási 
szintekre;

 • azonnal generálhat különböző felhasználási  
célú és különböző típusú vonalkódokat a  
rendszerben.

Kinek ajánljuk a SzabványMenedzser 
szolgáltatást?
Ha kezdő vállalkozása van, vagy éppen most áll egy 
nagyobb bővítés előtt, ha most kezdi beazonosítani 
a termékeit, vagy magasabb szintre lép és nagyobb  
kereskedelmi partnereknek kezd beszállítani, ha a 
termékazonosító számait, a nyomon követhetőség-
hez elvárt gyártási adatait eddig csak excel táblában 
vezette, akkor Önnek érdemes megismerkednie a 
SzabványMenedzser szoftverrel. 

Időt szabadítunk fel Önnek, hogy 
vállalkozása fejlődésére összponto-
síthasson – a GS1 szabványokkal 
járó adminisztrációt és feladatokat 
hagyja a SzabványMenedzserre!
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Ha bővülő nemzetközi kereskedelmi folyamatai van-
nak, vagy éppen most akar külföldi piacra lépni, 
esetleg vevőivel vagy beszállítóival digitális csatorná-
kon, szabványosított üzenetek formájában szeretné 
intézni kommunikációját, akkor hasznos támogatást 
adhat Önnek a SzabványMenedzser. 

A SzabványMenedzser kezdő vállalkozásoktól a fej-
lődő, növekvő cégeken át a globális hálózati megol-
dások alkalmazását tervező nagyvállalatokig bizto-
sítja az adott fejlődési szinthez szükséges támogatást 
a szabványalkalmazáshoz.

Stresszmentes szabványalkalmazás
A SzabványMenedzser szolgáltatás legnagyobb 
előnye, hogy gyorsan és könnyen alkalmazásba 
vehető, mert minden olyan szabványtudást össze-
geztünk benne, amire az ellátási láncban résztvevő 
vállalkozásoknak szüksége lehet a GS1 szabványok 
azonnali alkalmazásához. 

A szabványos azonosítás, a vonalkód generálás és 
az adatkommunikáció fejlesztése kétségtelenül költ-

séges beruházást jelent a cégek számára, nem 
beszélve a fejlesztésekben és a működtetésben 
közvetlenül érintett munkatársak betanításáról. A 
SzabványMenedzser szolgáltatással már a beveze-
téskor beruházási költséget spórolhat meg, ráadásul 
a rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a beépített 
tudásnak és ellenőrző funkcióknak köszönhetően 
minimális idő és szakértelem birtokában is elsajátít-
ható a gyakorlati alkalmazásba vétel.

A SzabványMenedzser egy olyan komplex, inter-
net-alapú szolgáltatás, mely széleskörű támogatást 
ad a GS1 szabványokat jogszerűen használó Part-
nereink számára a GS1 szabványos megoldások 
bevezetéséhez és a bennük rejlő előnyök kiaknázá-
sához. Vegye igénybe új szolgáltatásunkat vagy 
ajánlja partnereinek, hogy kezdjék el a Szabvány- 
Menedzser használatát a helyes azonosítószám- 
képzés, a megfelelő azonosítás és a szabványos 
vonalkódgenerálás érekében!

Bővebb információért keresse fel honlapunkat:
www.gs1hu.org/szabvanymenedzser

# LÁDA, DOBOZ
# VESZÉLYESÁRU
# CSOMAGOLÁS
# FAKERESKEDELEM
# TERVEZÉS
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A „Bag on Valve” (BoV) 
– szelepzacskós – aeroszoltöltési technológia

A Bag on Valve technológia bemutatása

A „Bag-on-Valve” (BoV) – magyar fordításban talán a 
szelepzacskós kifejezést a legmegfelelőbb használ-
ni – technológia abban tér el a hagyományos 
aeroszol-csomagolástól, hogy a töltetet a szelepre 
erősített zacskóba töltik, a hajtógázt pedig a zacskót 
körülvevő palacktérbe juttatják. Ezzel a megoldással 
a hajtógáz és a töltet nem érintkezik egymással. 

A szelepre erősített zacskó a termék jellemzőitől 
függően három- vagy négyrétegű, alumínium kom-
ponenst is tartalmazó társított anyagból készül.  
A hajtógáz a zacskóra fejti ki nyomóhatását, így a 
csomagolás teljes életciklusa alatt nem jut ki a kör-
nyezetbe, mindemellett kiváló szórásképpel is 
rendelkezik.

A hagyományos aeroszol-technológiához képest a 
BoV aeroszoloknak számos előnye van, mind a 
gyártók, a fogyasztók, mind a környezet 
szempontjából.

A BoV aeroszolok biztonsági és  
környezeti előnyei:
 • nincs szükség gyúlékony hajtógázokra, az eljá-

rás levegő vagy nitrogén felhasználásával is 
működtethető,

 • higiénikus és
 • sterilezhető, így a termék (töltet) kevesebb tartósí-

tószerrel készülhet.

A BoV aeroszolok előnyei a fogyasztók 
szempontjából:
 • a töltet tartalma akár 100%-ban kiüríthető, ami az 

állandó belső nyomásnak köszönhető, 
 • nincs szükség a termék kijuttatása érdekében a 

palack rázására,
 • egyenletes és ellenőrzött permetezés (szóráskép) 

érhető el,
 • minden felhasználási helyzetben működtethető,
 • alacsonyabb porlasztási (permetezési) zaj, 
 • a sterilezés miatt a kevesebb tartósítószerre van 

szükség, amivel egyben hosszabb lehet az 
eltarthatósági idő.

Jelen cikk a CSAOSZ Magyar Aeroszol Szakbizottságának 2019. évi taggyűlésén elhangzott, a Pamasol Willi 
Mäder AG. munkatársa, Jürg Mäder úr által tartott előadás rövidített és szerkesztett változata.

Fotó: Kőműves András
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A BoV aeroszolok előállításának és  
forgalmazásának előnyei 
 • hosszabb használati időtartam az oxigénre érzé-

keny termékek esetében,
 • hatékony töltési folyamat,
 • folyékony és viszkózus (krémek, gélek, kenő-

csök) termékekhez egyaránt alkalmas,
 • szabványos hajtógázokkal és aeroszol-palackok-

kal is használható.

A BoV töltgépek bemutatása
A szakbizottsági előadás a töltőgépek bemutatására 
szorítkozott, így jelen cikk is a gépsor felépítésének 
ismertetésével foglalkozik.

A gépsor felépítése
A BoV rendszerű aeroszoltöltő gépsor felépítése 
jelentősen különbözik az általánosan használt tech-
nológiai vonalakhoz képest. A fő különbség a gép-
sor elején mutatkozik. A BOV technológia esetében 
ugyanis először helyezik be a szelepet, utána vezetik 
be a hajtógázt, és csak ezt követően töltik be a 
terméket. 
A technológiai sorrend megváltoztatásán túl néhány 
speciális, egyedi gépegységet is be kell illeszteni a 
gépsor konfigurációjába. Szükség van például egy 
hajtóanyag-betöltő és peremező szerkezetre, továb-
bá egy nyomásellenőrzőt is el kell helyezni a töltő-
sorban. Természetesen a szeleposztályozó és a 
töltőfejek is különbözőek.

A BOV-töltési folyamat lépései:
1. az üres palackok adagolóasztalra helyezése,
2. a BoV behelyezése az üres palackba,
3. hajtógáz betöltése (nyomás alá helyezés) és a 

szelep/palack peremezése,
4. nyomásellenőrzés, ebben a lépésben csekély 

mennyiségű nitrogént töltenek be a szelepen 
keresztül a BoV zacskóba, hogy mérni lehessen 
a nyomást,

5. a BoV vákuumozása, célja, hogy az ellenőrzést 
követően kiürítse a csekély mennyiségű nitrogént 
a zsákból,

6. a termék betöltése a szelepen keresztül,
7. visszatérítés a szállítószalagra, továbbhaladás a 

szórófej-behelyező, a kupakozó stb. felé. 

Emlékeztetőül: A hagyományos aeroszoloknál – 
amelyeknél cseppfolyós gáz a hajtóanyag – először 
a terméket töltik az üres palackba, majd utána a 
szelepen keresztül a cseppfolyós gázt, végül mérle-
gen lemérik a tömegét, így ellenőrzik, hogy elég 
hajtóanyag került-e a palackba. 

A BoV technológiában előbb töltik be a hajtógázt és 
utána a terméket. Ez esetben nem lehet mérlege-
léssel ellenőrizni, mert a nitrogén és a sűrített levegő 
súlytalan. Emiatt elengedhetetlen a nyomásellenőr-
zés! Nagy különbség!

A speciális töltőgép felépítése,  
fontosabb részegységei
 – adagolóasztal (a gépsor eleje)
 – szelepzacskó 

 – osztályozó, 
 – emelőszerkezet és 
 – továbbítórendszer

Kapacitása maximum 80 szelep percenként.
 – első Macromat LB 20 egység (szelepbehelyezés, 

gázbetöltés, peremezés és ellenőrzés),
 – vákuum- és nyomásellenőrzés, robbanásbiztos 

változat lehetséges,
 – második Macromat LB 20 egység (termékbetöl-

tés és szeleptisztítás).

A részegységek fotóit magyarázatokkal egészítettük 
ki a jobb érthetőség érdekében.

Adagolóasztal
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Nyomásellenőrzés és vákuumozás

Osztályozó

SzelepbehelyezésTovábbítórendszer

Gázbetöltés és peremezés

Emelőszerkezet

BoV emelőszerkezet

BoV tároló

BoV továbbítórendszer BoV szelepadagoló

BoV szelep-behelyező

két BoV
behelyezése

két hajtóanyag-betöltő és peremező szerkezet

két vákuumállomás

két nyomás- 
ellenőrző egység
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Osztályozó

A betöltött termék típusától függően a feltöltött  
palackok tetején lévő szelep tisztasága csak  
tisztítórendszer alkalmazásával biztosítható.
 
Így lehet elkerülni:
– a szórófej/szórókupak szennyeződését,
– a megjelenésbeli hibákat,
– működési hibákat,
– a vízfürdő szennyeződését.

BoV termékbetöltő egységek szekrénye

Termékbetöltő fejek, tisztítással

A BoV rendszer terméket tartalmazó hengerei

Pneumatikus hengerek

BoV betöltőegységek

BoV termékbetöltő fejek: 
a szelepen keresztül, 
tisztítással.

Speciális betöltőfej, amellyel a
peremezett szelepek a termék
betöltése után megtisztítha-
tók.

Lehetőségek:
1. Betöltőfej, amely a fúvóka  

előtt zár (tisztítás nélkül)
2. Szívófúvóka
3. Öblítő-szívó fúvóka

A pneumatikus hengerek  
és az adagolóhengerek a 
keresztszennyeződések 
elkerülése érdekében 
szét vannak választva.

Adagolóhengerek.  
A termékkel 
érintkező összes 
alkatrész AISI 316 
L anyagból, a 
henger belső 
oldala pedig 
kerámiából készül.
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A BOV rendszer membrános szelepe

Fertőtlenítés a második LB 20 egységen

Egyedi kialakítás sós vízhez

Speciálisan a sós vízhez használt BoV-hoz fertőtle-
nítőegységet is terveztek. Ez lehetővé teszi a 
betöltőfejek maximum 130 °C-os gőzzel való 
megtisztítását. Ugyanakkor más termékekhez is 
használható.

szerző: Jürg Mäder, Pamasol Willi Mäder AG.,

szövegközi fotók: Pamasol

fordítás: Németh Miklós Márton,

szerkesztette: Nagy Miklós

Membrános 
szívószelep.

„Ferde” helyzetű 
membrános
szívószelep, 
elsősorban a
fertőtlenítéshez 
szükséges.

Tisztító vakdugók  
a betöltőfejekhez.
Maximum 130 °C-os
gőz használatához.

Lecsapató a tisztításhoz

A tisztító vakdugó
elhelyezkedése

Lecsapató az 
alapegységben
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ÜZLETI MODELLÜNK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG
Folyamatos fejlődés a fenntarthatóság szolgálatában

Az 1853-ban alapított osztrák Prinzhorn Csoport 
Európa harmadik legmeghatározóbb vállalatcso-
portja az újrahasznosító-, papír- és csomagolóipar 
terén.  16 országban 9.800 főt foglalkoztat, éves 
árbevétele 1,9 milliárd euró. Célja, hogy 2030-ig 
intenzív termelési kapacitásbővülést érjen el, erő-
sítve ezzel környezettudatos üzleti tevékenységét és 
azon lehetőségek körét, melyekből partnereivel 
együtt kíván előnyt kovácsolni.

A cégcsoport üzleti alaptevékenysége - a hulladék-
ból értéket teremtő  körforgásos gazdaság - hazánk-
ban is jól nyomon követhető, hiszen a csoport 
magyarországi vállalatai egyedülálló, környezetbarát 
és energia-hatékony ipari, üzleti körfolyamatot való-
sítanak meg. A teljeskörűen integrált folyamat  
elején – a Prinzhorn Csoport Recycling Divízióját 
képviselő – Duparec Kft. begyűjti a papírhulladékot, 
a Hamburger Hungária Kft. dunaújvárosi üzemében 

A nagy tradícióval rendelkező Prinzhorn 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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újrahasznosítja azt, miközben papírgyárában kiváló 
minőségű hullámalappapírt gyárt a hulladékból, 
végül a Dunapack Kft. és a Dunapack - Mosonpack 
Kft. első osztályú és testreszabott hullámtermék 
csomagolóeszközöket gyártanak 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 hullámalappapírt állítanak  
elő. 

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 vé- 
kony (könnyű fajsúlyú) 65 g/m2-es csomagoló-
anyag-alappapír gyártására is képessé vált. 

Így összességében az elmúlt 12 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 17-18 ezer 
tonna mennyiségű anyagot juttat el 
újrahasznosításra 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  
Prinzhorn 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 2019-re 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 érté-
kesíti 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 Kft. újrahasznosított papírral 
váltja ki az elsődleges rost tartalmú 
papírokat a hullámtermék csomagolásban
A termelési-újrahasznosítási folyamat szerves része-
ként dolgozik a Dunapack Kft., melynek csepeli, 
dunaújvárosi és nyíregyházi üzemeiben a legkülön-
félébb hullámpapírlemez alapú csomagolóeszközök  
(dobozok, tálcák, élvédők) készülnek. 

A Dunapacknál a biztonság, egyediség, környezet-
barát 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 elsődleges 
rost tartalmú papírok kiváltása 100%-ban felhasznált 
újrapapírra a hullámtermék csomagolásban. A Ham-
burger Hungáriától vásárolt ezen új fejlesztésű papí-
rok a magas páratartalmú környezetben is hasonló 
paraméterekkel bírnak a dobozok teherviselési 
paramétereit illetően, mint az elsődleges rostot tar-
talmazó papírok. Környezetvédelmi szempontból a 
legfontosabb ismérv, hogy ezen újrapapírok gyár-
tása során fele annyi vizet és energiát szükséges 
használnunk, mint mikor elsődleges rosttartalmú 
papírt gyártunk.

Papírhulladék tömörítés a Duparec csepeli 
új papírcsarnokában
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2019-ben termékfejlesztéseinek eredményeként a 
Dunapack a HUNGAROPACK Magyar Csomago-
lási Versenyen 1 nagydíjban és 4 különdíjban része-
sült.  „A számos Dunapack díj elismerés a Prinzhorn 
Csoportnak és az egész magyar csomagolóiparnak 
egyaránt. Mindez azt is jelzi, hogy a hazai cégek 
nemzetközileg is versenyképesek. Van helyünk és 
vannak lehetőségeink az európai porondon és azon 
dolgozunk, hogy ki is használjuk ezeket a lehetősé-
geket. Azonban látni kell, hogy a verseny erős, fej-
lődni, fejleszteni kell, haladni a korral technológiában 
és a termelés hatékonyabbá tételében ugyanúgy, 
mint a környezetbarát megoldások terén. „Az a cég, 
amelyik ma egyhelyben áll, előbb vagy utóbb, de 
hanyatlani fog.” – mondta el Bencs Attila, a Hambur-
ger Hungária ügyvezető igazgatója, aki a Csomago-
lási és Anyagmozgatási Országos Szövetség, a 
CSAOSZ elnökeként is képviseli a Prinzhorn 
Csoportot.

A Dunapack-Mosonpack Kft. partnereivel 
együtt eredményes fejlesztési projekteket 
valósít meg
Mosonudvari hullámlemez feldolgozó üzemként a 
Mosonpack, kedvező földrajzi fekvésének köszön-
hetően – Bécs – Pozsony – Győr „aranyháromszög” –, 
vevői gyors és rugalmas kiszolgálására képes.

Kész- és félkész termékek, alapanyagok, beépülő 
anyagok, gyártási segédanyagok, stb. csomagolá-

sára innovatív,  gazdaságos és környezetkímélő 
megoldást kínál nap mint nap.

Számos esetben közös fejlesztési projekteket való-
sítanak meg partnereikkel, melyek eredményeként 
hosszútávú stratégiai együttműködések és szakmai 
elismerések születnek.  Ehhez a Prinzhorn Cégcso-
port biztosítja a szellemi hátteret, amit jónéhány 
hazai és nemzetközi elismerés is bizonyít.

A Mosonpack az elmúlt években több Worldstar 
díjat és számos Hungaropack fődíjat és különdíjat 
nyert el. A teljesség igénye nélkül: Hungaropack 
2017 Különdíj + Worldstar 2018 díj Kardántengely 
univerzális csomagolásáért; 
Hungaropack 2018 Különdíj + Worldstar 2019 díj 
Tányér – és kúpkerék szett csomagolásáért.
Hungaropack 2019 díj Gear set 1 db-os és 120 
db-os szállítási csomagolásáért.

Vevőközpontú filozófiájuknak köszönhetően a cég-
nél folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezen elis-
merések sora ne szakadjon meg.

1250 közvetlen munkavállaló
Az évi több mint 400 millió euró forgalmat lebonyo-
lító magyarországi Prinzhorn-vállalatok a közvetlenül 
foglalkoztatott mintegy 1250 szakember mellett köz-
vetve további mintegy 3000 kis- és közepes vállal-
kozás munkavállalóinak megélhetését biztosítják.

Hullámtermék csomagolási megoldások
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Digitális jólét

A terméktervezők, gyártók, piacszervezők, mar-
ketingesek csupán a virtuális világban élvezhették 
munkájuk igazi alkotásának örömét, azt a megfog-
hatatlan szabadságot, amit a modern informatika 
számukra lehetővé tett. Ezután kullogtam lehajtott 
fejjel én, a magyar nyomdaipari kisvállalkozó, ahol 
még a XXI. században is előfordult, hogy a klisék ál-
tal behatárolt világomban, büszkén álltam ki, mellka-
somat veregetve, hogy nézze kérem: „8 szín helyett 
megcsináltuk 6 színből”. Ugyanazt a grafikát, több 
ezer folyóméteren keresztül. Szegény marketinges 
ekkor igyekezett egy elismerő mosolyt arcára eről-
tetni, magában szomorúan lemondva a reményről, 
hogy talán ez egyszer – még ha nem is az ő éle-
tében, de talán egy szerencsésebb korba születő 
marketinges életében –, talán egyszer, ez megvál-
tozik. Talán eljön valamelyik gigacég életében egy 
alkalmazott, egy feltaláló, egy úttörő, egy freelancer, 
egy akárki, aki felteszi magában a kérdést: „Jól van 
ez így?”. „Nincs véletlenül az emberiségnek itt egy 
megoldandó problémája?”. Miközben ezen töpren-
gett, büszkén azt is az orra alá dörgöltem, hogy 
„tessék csak megnézni, itt minden nyomat egyfor-

ma, egyik sem különbözik a másiktól, a mi nyom-
dagépünknél több százezer méter nyomás után is 
ugyanolyan marad a nyomat. Ez kérem minőség a 
javából, tüchtig német csúcstechnológia, amivel mi 
dolgozunk az bizony a nyomdaipar mercédesze”. 
Magyarul dicsőségesnek tartottam, hogy „minden 
nyomat egyforma” és „ugyanolyan”, valamint kihang-
súlyoztam, hogy tessék csak megrendelni „több 
százezer métert”. Remek, ez ám a hír – gondolta a 
marketinges – amikor az ember termékfejlesztésen 
gondolkozik. Egyféle nyomat, ugyanolyan dögunal-
mas csomagolásban, mint a többi, talán az igazgató 
legalább arra jóváhagyást ad, hogy a különböző íz-
világokban lehessen kétféle szín eltérés; persze az 
alap grafika marad, mert különben a kliséköltség lát-
tán mindenki lefordul a székről, úgyhogy bizonyos, 
hogy ez is a termékfejlesztés magasiskolája lesz. 
További megnyugvás, hogy indulásként meg kéne 
rendelni ebből a fóliából legalább száz kilót, hogy 
megérje. Aztán ha nem jön be az embereknek, 
vagy egy jogszabályváltozás miatt az egészet újra 
kell gyártatni, akkor majd rájuk rothad vagy kidob-
ják. Így környezettudatosságból is járt nekem a piros 

Fotó: IPrint4You

„Nem akarok további kompromisszumokat kötni!” – hangzik a marketinges szájából a megállapítás, miszerint 
elég volt.  Elege van abból, hogy a fantázia szárnyalása helyett, a technológiai lemaradás – mint állandósult, 
kérlelhetetlen szűk keresztmetszet – folyamatosan elhomályosítja, lebutításra kényszeríti a szabad gondolkozás 
virágzását. Mintha azt mondanánk egy kisgyereknek, hogy ne álmodozz, ez nem realitás, úgysem fog sikerülni.
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pont. Összefoglalva, tehát megpróbálnak belépni 
egy amúgy is telített piacra egy unalmas termékkel, 
rengeteg pénzért, amin lesz kábé nulla nyereség, 
de nem baj, mert haladniuk kell nekik is, muszáj új 
irányokba nyitni. Majd a nyomdaipari költségeket le-
verik a munkatársak év végi bónuszán. Vagy majd 
lesz valahogy, de egy biztos: marketingesünk egy 
életre megtanulja a nyomdaipari leckémet: ne akarj 
új terméket fejleszteni, mert úgyis elveszem tőle azt 
az idegesítően fiatalos lelkesedésedet, és ha nem 
én, akkor majd a főnököd, miután megtudta, hogy 
a grandiózus elképzeléseidnek mekkora a költség-
vonzata. A hosszú évek alatt tökéletesen sikerült az, 
ami a legtöbb területen kudarcot vallott: a nyom-
daipar idomította be a marketingest és nem fordít-
va. Bámulatos találmány, igazi hungaricum. Nagy-
mamáink is megmondták, hogy mindig legyenek 
feltöltve a készletek, ha valamire szükségünk van, 
akkor csak be kelljen érte nyúlni a spájzba. Úgyhogy 
mese nincs, tessék szépen minden új ötletből nagy-
beruházást csinálni, ne próbálgassanak többféle 
terméket, ne csináljanak a marketingeseiknek bel-
ső grafikai versenyt, ne gondolkozzanak szabadon, 
tartsanak folyamatos több raklapnyi raktárkészletet, 
és újra hangsúlyozom: ne merészeljen senki, ismét-
lem: senki(!) belegondolni abba, hogy lehetne ezt 
másképp is csinálni. 
Vagy mégis?

Minden belső tiltakozásunk ellenére mégiscsak te-
gyünk egy próbát, aztán lesz, ami lesz, maximum 
letagadjuk, hogy ötletelésre kárhoztattunk. Tételez-
zük fel, (divatos szóval legyünk asszertívek) hogy mi 
vagyunk a marketinges helyében egy olyan hétköz-
napi cégnél, ahol alapélelmiszerek (például tészta) 
feldolgozásával, kereskedelmével foglalkoznak. Ho-
gyan is lehetne értékesíteni a leghatékonyabban egy 
olyan terméket, amit évszázadok óta adnak-vesznek 
az emberek, mindenki napi szinten fogyaszt, van ti-
zenöt versenytárs a piacon és magunk sem gondol-
juk, hogy ez a termék bármiben is lehet sikeresebb 
a konkurencia pontosan ugyanilyen termékeinél? 
Célszerű rá készíteni egy marketing tervet, bevonni 
a beszerzést, az értékesítést, érdemes nyitott szem-
mel járni, stb. De mit érdemes még? Mi az, amitől 
az általunk forgalmazott tésztát fogják az emberek 
választani? És hogyan fogja ez az ötlet a főnök tet-
szését is elnyerni? Kezdjük az utóbbival. A főnök-
nek egy olyan ötlettel kéne előállnom, ami ütősebb, 
mint az eddigiek, az előzőekhez képest szinte elha-
nyagolható beruházási költségeket jelent, valamint 
a végterméken legyen mondjuk plusz tizenöt-húsz 
százalék árrés. Egy ilyen ötletnek bizonyosan nem 
fog ellenállni, még lehet, tán elő is léptetnek. Úgy-
hogy az ötletem a következő: a karácsonyi tészta 
eladás felpörgetését célzom meg. Tervezek 50 féle 
különböző grafikát. Az egyiken például ez a szöveg 
fog szerepelni az éppen rétest sütő nagymama képe 
alatt: „Maminak sok szeretettel karácsonyra, hogy a 
jövő évben is süthess nekem olyan sok finom ré-
test. Unokád: Peti”. Egy másik képen a nagymama 
éppen levest főz, majd alá a felirat: „Maminak sok 
szeretettel karácsonyra kisunokádtól, hogy az újévi 
tyúkhúsleves ismét a lehető legfinomabb legyen”. És 
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így tovább, és így tovább. Aztán mindegyikből ki-
nyomtattatok termékcsaládonként 100 db-ot. Mivel 
az idő szorít már augusztus végén, így fontos, hogy 
mielőbb meglegyenek a grafikák, de szerencsére 
nem vagyunk még elkésve semmivel, mert nem lesz 
szükség egy darab klisére sem és a nyomdai előké-
szítés is csak egy-két órányi időtöltést jelent. Aztán 
legyártatok annyit, amennyire szükségem lesz, olyan 
minőségben, ahogy arra szükségem lesz, arra a ha-
táridőre, amikorra arra szükségem lesz. Meglátásom 
szerint Peti anyukája jópofa ötletnek fogja tartani a 
boltban (impulzív vásárlás), ha a nagyinak Peti, rá-
juk személyre szabott üzenettel ellátott tésztát ad 
a rajzocskája mellé a nagyinak, így nem fogja saj-
nálni az ötszáz forint helyett hatszáz forint kiadását 
ugyanazért a réteslapért. További kapcsolt értékesí-
tési lehetőség (egy rejtett MLM rendszer) és brand 
építés, amikor az otthon modernizált nagymama 
leül a közösségi hálók elé, és büszkén osztogatja 
meg a képet Petiről, magáról és az általunk gyártott 
réteslapról a barátainak, az amúgy potenciális vá-
sárlóinknak. Örömtől duzzadó pillanatok, elégedett 
vásárlók, sok-sok színes élményekkel teli kép a vi-
lághálón, több száz ingyen lájk, extra profit nekünk, 
az alkotói tevékenység kielégítése, elégedett főnök 
és a munkájában kiteljesedő marketinges.

És, hogy mit tehetünk mi, hogy ez az utópisztikus 
világ eljöjjön?

Azt, hogy hiszünk az újban és ebből kifolyólag nem 
hiszünk a régi feltámadásában. Innoválunk. Gon-
dolkozunk, töprengünk és feltesszük a kérdést: ho-
gyan? Hogyan tudjuk kiszolgálni az egyre magasabb 
vásárlói igényeket egy olyan világban, ahol minden 
szakma és ember annyira büszke és sértődékeny?
Digitalizálunk. 

Feltesszük rá akár a céget, a nálunk dolgozók mun-
kahelyét, a családjaink megélhetését. Mert hiszünk 
benne. Pedig soha nem használtuk, soha nem pró-
báltuk és egy vásárlónk se mondta, hogy vágjunk 
bele. Hallgatásukkal, kérdéseikkel ők a tanítóink 
voltak, akikből, mint egy jó tankönyvből kiolvastuk, 
hogy másra vágynak, mint amit mi árulunk. Nem 
akarnak többé sokat rendelni. Tőlünk legalábbis 
nem. Még az sem, aki régen sokat rendelt. Nem 
akarnak érteni a nyomtatáshoz és nem akarják még 
egyszer azt a választ hallani, hogy „nyomdatech-
nológiailag ez sajnos nem megoldható”. Így állunk 
most. Nem árulunk többé homokot a sivatagban. 
Ahogyan olcsó ásványvizet sem, ami oltja ugyan 
a szomjat, de azt a bizonyos pluszt nem elégíti ki, 
amire igazán vágynak. Mi szép, csinos, személyre 
szabott, színes képekkel ellátott ásványvizet fogunk 
árulni, aminek nem szégyelljük elkérni az árát. Az-
tán meglátjuk, lehet, hogy bolond álmodozók ma-
radunk. Vagy ki tudja, lehet a sivatagban mégis van 
igény az ilyesmire?

Németh Márton

I Print
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A Green Pack projekt 

Az Európai Unió körforgásos gazdaság koncepciójához igazodva, uniós támogatással a GREENPACK 
Konzorcium kutatócsapata kifejlesztett egy teljes mértékben újrahasznosítható, élelmiszerrel való érintkezésre 
alkalmas, szendvicsszerkezetében reciklált réteget is tartalmazó poliészter fóliát. A kiváló oxigénzáró képességű, 
ugyanakkor alacsony széndioxid lábnyommal készülő csomagolóanyaggal kiválthatók a jelenleg alkalmazott, 
többféle műanyag társításával készülő élelmiszeripari tálca alapanyagok.

A poliészter alapú tálcák, amelyeket például húsok, 
készételek védőgázos csomagolására alkalmaznak, 
jellemzően többféle műanyagból készülnek: a PET 
mellett PA, illetve LDPE rétegeket is tartalmaznak. A 
különböző típusú műanyag összetevők eltérő tulaj-
donságai miatt a tálcák anyaga nem hasznosítható 
újra, ami a gyártás során keletkező primer hulladék 
visszavezetésének is gátja.

Az Európai Unió által felvállalt, a körforgásos gazda-
ságra vonatkozó koncepcióba az ilyen társított anya-
gok alkalmazása nem illeszkedik, hiszen túl magas a 
nyersanyag veszteség, az indokoltnál magasabb a 
széndioxid kibocsátás és nem csökkenthető a lera-
kókra kerülő hulladék mennyisége.

Az EU által támogatott Green Pack projekt célja, 
hogy gyökeresen megváltoztassa az élelmiszercso-
magolásra alkalmazott tálcák piacát. A projekt kere-
tében végzett kutatás 2013 decemberében kezdő-
dött meg az Európai Bizottság Kutatást Végrehajtó 

Ügynökségének támogatási szerződése alapján.  
A projekt lebonyolítására létrejött GREENPACK  
Konzorcium – melynek tagjai között a Környezet-
védelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségén kívül 
olasz, spanyol és egyesült királyságbeli intézmé-
nyek és szervezetek is megtalálhatók – célja teljes 
egészében újrahasznosítható PET alapú, élelmiszer 
tárolására alkalmas tálcák prototípusainak előállítása. 
A tálcák újrahasznosított PET (RPET) felhasználásá-
val készülnek, a megfelelő oxigénzárást speciálisan 
megtervezett adalékanyagok biztosítják. A cél olyan, 
azonos anyagtípusból előállított, többrétegű, transz-
parens műanyag fólia előállítása, amely 100%-ban 
újrahasznosítható és az új tálcák gyártására alkal-
mas. A projekt másodlagos célja a PET palackok 
újrahasznosításához hasonló begyűjtési, válogatási 
és hasznosítási modell kialakítása.

Elméletileg megvalósítható az, hogy élelmiszer 
csomagolására alkalmas legyen az olyan poliész-
ter tálca, melynek az anyaga reciklált PET réteget  
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tartalmaz és ugyanakkor teljes mértékben újrahasz-
nosítható. Egy ilyen csomagolóanyagnak a környe-
zeti hatása rendkívül pozitív, hiszen egy tonna szűz 
poliészter gyártásakor mintegy 3 tonna széndioxid 
keletkezik. Azonban az elméleti modell gyakor-
latba történő átültetése műszaki megoldások és 
elemző tanulmányok hiányában eddig nem vezetett 
eredményre. 

A konzorcium kutatócsapata a cél elérése érdeké-
ben több részfeladatot is elvégzett, így meghatá-
rozták az oxigénzáráshoz megfelelő adalékanyagot, 
kidolgozták a műanyag fólia többrétegű struktúráját 
egyetlen alapanyag felhasználásával, tanulmányt 
készítettek az RPET lapok záró tulajdonságairól, a 
többrétegű anyag feldolgozhatóságáról és az élelmi-
szerrel érintkező szűz PET filmréteg viselkedéséről a 
társításban. Meghatározták a kifejlesztett csomago-
lóanyag újrahasznosításának stratégiáját és életcik-
lus-elemzést végeztek.

A fejlesztés egyik fontos lépése volt a tálcák hőfor-
mázását végző gépek megfelelő kalibrálása az új 
anyag legoptimálisabb feldolgozásához. Ahogy bár-
mely típusú melegalakításnál, ebben az esetben is 
alapvető kérdés volt a hőmérsékleti szint kezelése, 
ez garantálja ugyanis azt fajta homogén átalaku-
lást, ami megelőzi a nem kívánt kristályosodást.  

A hőmérséklet szabályozása még bonyolultabb fel-
adat többrétegű anyagok esetében, amelyekben 
a felületi rétegektől nagyon eltérő hőjellemzőkkel 
rendelkező közbenső réteg lehet jelen. Az 1. ábra 
a hőformázott tálca többrétegű anyagának szer-
kezetét szemlélteti, a 2. ábrán pedig egy elkészült 
prototípus látható. A tapasztalatok szerint az új, 
A/B/A szerkezetű műanyag fólia kiváló hőformázási 
mutatókkal rendelkezik, az eljárás működési para-
métereiben azonban különbségek tapasztalhatók a 
felhasznált fólialapok vastagságának függvényében, 
ami további vizsgálatok elvégzését tette indokolttá

www.greenpack-project.eu

A - tiszta PET

B - Újrahasznosított PET + aktív oxigénzáró réteg

A - tiszta PET

1. ábra: A tálca alapanyagának szerkezeti felépítése

2. ábra: Az elkészült prototípus
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Sikerrel zárt Európa vezető csomagolástechnikai 
szakkiállítása, a FachPack

Idén 1.591 kiállító fogadta a NürnbergMesse 12 
csarnokában a több mint 44.000 látogatót. A kiállító 
vállalatok 39%-a Németországon kívülről érkezett, 
elsősorban Olaszországból (76), Hollandiából (55), a 
Cseh Köztársaságból (47), Lengyelországból (47), 
Svájcból (47), Törökországból (42), Ausztriából (41), 
Franciaországból (39), Spanyolországból (25) és 
Belgiumból (24). Magyarországot 13 vállalat 
képviselte.

A FachPack tematikája a teljes csomagolási értékte-
remtő láncot felöleli a csomagolóanyagoktól, cso-
magológépektől a nyomtatáson át a konfekcionálá-
sig, valamint a logisztikai rendszerekig, érintve 
minden szakterületet.

A kiállítás fő témája a környezetvédelem, a környe-
zetbarát csomagolás volt, a 90%-ban döntéshozó 
látogatók arra keresték a választ, hogy a kiállítók 
milyen új, a környezetet kevésbé terhelő megoldá-
sokat kínálnak. 

A szervezők azzal is segítették a látogatók tájékozó-
dását, hogy számos szakmai programot szerveztek. 
A PackBox és a TechBox fórumokon 120 előadás 

hangzott el, melyeknek közel fele a környezetbarát 
csomagolás különféle aspektusaival foglalkozott. Az 
igazán forró témákkal, mint az újrahasznosítás terve-
zése, a körforgásos gazdaság és a bioalapú 
műanyagok, olyan ismert szervezetek és cégek 
előadói foglalkoztak, mint például a Zero-waste Plat-
form, a Tesco vagy a Procter & Gamble. A kiállítás 
három napja alatt a két fórumon összesen körülbelül 
10 000 résztvevő hallgatta meg az előadásokat.  

2019. szeptember 24-26. között került sor – jelentős magyar kiállítói részvétel mellett – Európa vezető 
csomagolástechnikai szakkiállítására, a nürnbergi FachPack-ra.

Fotó: NuernbergMesse / Thomas Geiger

Fotó: Nagy Miklós
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Az érdeklődést jól mutatja, hogy egyes előadásokon 
négyszer több résztvevő volt, mint szék.

Magyarok a FachPack-on
A CSAOSZ már lassan egy évtizede közvetve, vagy 
közvetlenül segíti – elsősorban, de nem kizárólago-
san – tagvállalatai külföldi piacra jutását. Ezt kiállítá-
sok esetében közösségi stand, nagykövetségekkel 
való együttműködés keretében pedig B2B találko-
zók szervezésével valósítja meg.

Idén így a CSAOSZ szervezésében és a résztvevők 
finanszírozásában nyolc, jellemzően tagvállalat rész-
vételével sikerült közösségi standdal megjelenni a 
vásáron. 

A résztvevők között a következő vállalatokat üdvö-
zölhettük: Flexo-2000 Kft., Kajári és Fia Kft., Karsai 
Alba Kft., Krajcár Kft., Pandan Kft., Szkaliczki és 
Társai Kft., Varga Flexo Kft. és Viner-Pack Kft.

A magyar standot meglátogatta Antro Säilä úr, a 
WPO fenntarthatóság szakterületért felelős alelnö-
ke, a Finn Csomagolási Szövetség ügyvezető 
igazgatója.

A három nap megfeszített munkát igényelt a részt-
vevőktől, a lebonyolított találkozók, megbeszélések 
tapasztalatait a munkatársak egyértelműen kedve-
zőnek értékelték.

A CSAOSZ a nemzetközi közösség 
tagjaként 
Habár a CSAOSZ a magyar stand „fővállalkozója-
ként” elsősorban a közösségi megjelenés sikerében 
volt érdekelt, a tavalyi kedvező tapasztalatok okán 
idén is részt vett a „Pavillion of Associations” közös 
fórumon, a WPO-val és az EPIC (tagjai: belga, cseh, 
holland, lengyel, litván, olasz és osztrák) tagszerve-
zeteivel közösen. 

A CSAOSZ a jövőben is folytatja a vállalatok külpiac-
ra jutását segítő munkáját, ezért legyen a zárómon-
dat: „Save the date!” 2021. szeptember 28-30. 
Nürnberg, FachPack!

Nagy MIklós

Fotó: NuernbergMesse / Thomas Geiger

Fotó: NuernbergMesse / Thomas Geiger

Fotó: Nagy Miklós



Magyar Csomagolási Évkönyv58

Magyar csomagolástervezők továbbra is  
a világ élvonalában – 2019. évi WorldStar díjkiosztó

Az eseményre négy magyar gazdasági társaság 
öt díjnyertes pályamunkája alapján kapott meg- 
hívást, külön öröm, hogy valamennyien a CSAOSZ 
tagvállalatai. 
A meghívottak voltak: Dunapack Mosonpack Kft., 

Green Packaging Kft., Rondo Hullámkartongyártó 
Kft. és STI Petőfi Nyomda Kft.
A 2019. évi eredménnyel a magyarok által elért  
WorldStar díjak száma 108-ra emelkedett.

A díjat a WPO elnökétől, Prof. Pierre Pienaar úrtól a 
tervezők vehették át: Palotai András, Király László 
és Németh István Tamás és Prof. Pierre Pienaar  
(a képen balról jobbra).

A Green Packaging Kft. az Autóipari logisztikai tálca és betétrendszer műanyagból nevezéséért érdemelte 
ki a WorldStar díjat, amelyet Kopócs Tamás vezető tervező vehetett át.

A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation – WPO) a cseh SYBA Csomagolási Intézet 
vendéglátásában 2019. május 15-én, 350 meghívott jelenlétében, Prágában tartotta a WorldStar Csomagolási 
Világverseny ünnepélyes díjátadóját

Foto: SYBA

WorldStar díjas elismerésben részesült a 
Dunapack Mosonpack Kft. Tányérkerék és 
kúpkerék szett szállítási csomagolása nevezése.
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Gratulálunk a nyerteseknek!
Nagy Miklós

A Rondo Hullámkartongyártó Kft. két nevezése 
is világdíjat ért, ezek: a Promóciós holland virág-
küldő doboz, valamint a „Nincsen eleje” twin-box 
termékcsalád.

A díjat Kövér Fanni tervező és Tóth Csaba értéke- 
sítési vezető vette át

Habár nem tudjuk, hogy a WPO vezet-e statisztikát 
a nyertesekről, de a legtöbb WorldStar díjat nyert 
vállalatok között az STI Petőfi Nyomda Kft. biz-
tosan dobogós helyen szerepel. 2019-ben az elis-
merést a St. Hubertus promóciós italcsomagolás 
kapta.

A díjat Bodor Máté, Gömöri Attila és Szűcs Szimo-
netta vehette át a WPO elnökétől 
(a képen balról jobbra).
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A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
2019. évi díjazottjai
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos  
Szövetség (CSAOSZ) 2019-ben 36. alkalommal hir-
dette meg a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási 
Versenyt.

A verseny alapvető célja a hazai csomagolástech-
nika előrehaladásának bemutatása és az újdonsá-
gok mielőbbi széleskörű elterjesztésének önzetlen 
segítése. Ezt a célt a verseny bizonyosan eléri, mert 
az alapítását követő több mint fél évszázad múltán 
nemcsak megmaradt, hanem meg is tartotta a 
szakmát mozgósító erejét.

A versenyen keresztül az elmúlt évtizedek során 
több csomagolástervező generáció feltűnésének 
és beérésének is tanúi lehettünk. A versenynek 
köszönhetően nyomon követhető a tervezői kvali-
tások fejlődése, a zsűri ítélkezésén keresztül pedig 
független, szakmai visszajelzést képes adni.

A 2019. évi versenyre 31 vállalattól 58 nevezés érke-
zett, ezek közül 43 a fogyasztói és gyűjtő-, 15 pedig 
a szállítási csomagolás kategóriába tartozott.

A Bírálóbizottság 2019. augusztus 22-én tartotta 
ülését, amelyen a pályázatokat egyenként megis-
merve, pontozással hozta meg döntését, ítélte oda 

a HUNGAROPACK díjakat, HUNGAROPACK szak-
díjakat, a különdíjakat és az okleveleket.

A díjazottak az elismeréssel jogot szereztek arra, 
hogy induljanak a Csomagolási Világszövetség  
WorldStar csomagolási világversenyén. Ezen a fóru-
mon a magyar tervezők hagyományosan jól szere-
pelnek, a tavalyi versenyen 5 világdíjat érdemeltek 
ki, az utóbbi húsz évben pedig 108-at.

A zsűri döntése értelmében elismerést kaptak:

HUNGAROPACK 2019 díjat 
kapott – abc-rendben

BOX PRINT–FSD PACKAGING Kft.
Sajtos display

Foto: Kántor Tünde
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Dunapack Mosonpack Kft. és 
a Dana Hungary Kft.
GEAR SET 1 db-os (szerviz), illetve 120 db-os 
szállítási csomagolása

Edelmann Hungary Packaging Zrt.
Edelmann prémium díszcsomagolás

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Logifaces logikai játék doboza

Mondi Szada Kft. és Intergraf Digiflex Kft.
Surf mosószer termékcsalád csomagolóanyagai 

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Rugalmasan kombinálható zöldség-gyümölcs 
rekeszek 

STI Petőfi Nyomda Kft.
Hermes fűmag szórására alkalmas csomagolása
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Codex Zrt. 
Tapintható veszélyjelzéssel ellátott ECL® címke

Flying Objects Design Stúdió Kft. és 
Chemipack Bt.
HeartBit készülék és kiegészítők csomagolásai 

HUNGAROPACK 2019 
Fenntarthatósági díjat kapott
Green Packaging Kft.
Autóipari hajtáslánc alkatrész szállítási csomagolása
 

HUNGAROPACK 2019  
Ipari Kreativitás díjat kapott
Dunapack Kft.
10 l-es bag in box doboz étolaj csomagolásához

A HUNGAROPACK 2019 
Marketing díjat kapott
Kompress Kft.
DOMOVINA díszcsomagolása

HUNGAROPACK 2019 PRINT 
díjat kapott
Mondi Békéscsaba Kft. és 
Intergraf Digiflex  Kft.
JULIUS K-9 kutyaeledel termékcsalád 
csomagolóeszközei 

A GS1 Magyarország  
Nonprofit Zrt. különdíját kapta
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség  
különdíját kapták

Keskeny és Társai 2001 Kft. 
Kiállítási ajándéktáska 

VG Komárom Kft. 
PLAYR prémiumcsomagolás 

A Magyar Grafika Szaklap különdíját kapta

DS Smith Packaging Hungary Kft. és 
Lactalis Kft. 
Görög krémkefír hullámpapírlemez tálcája

Thermofoam Kft. 
Díszdoboz plüssel bevont habbetétje

NEFAB Packaging Hungary Kft. 
Fitness gépkiegészítők tengerentúli csomagolása

Volánpack Csomagoló és Szolgáltató Zrt. 
Hangszóró szállítási csomagolása
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A Packaging Magazin  
különdíját kapta
Mondi Békéscsaba Kft. és  
Intergraf Digiflex Kft.
Landor Cat 400 g macskaeledel csomagolóeszköze

A Nyomda- és Papíripari 
Szövetség különdíját kapta
STI Petőfi Nyomda Kft.
Schladerer promóciós italcsomagolás

Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft. 
Alkatrész tároló mintatálca biológiailag lebomló 
alapanyagból 

A Magyar Műanyagipari Szövet-
ség különdíjának nyertese

Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium különdíját kapta
Green Packaging Kft.  
Autóipari szállítási csomagolás optimalizálása és 
hatékonyság növelése

A Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége  
különdíját kapta

Dunapack Kft.
Stokke Beat babakocsi csomagolása

Sz.Variáns Kft.
Flavon havi táplálékkiegészítő csomagolásai
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A Polimerek Szaklap  
különdíját kapta
Karsai Alba Kft.
Régi termék új köntösben

A Pack-Market Portál  
különdíját kapta

A Print & Publishing Magazin 
különdíját kapta

Mondi Szada Kft. és Intergraf Digiflex Kft. 
OMO Ultimate Coccolino Fragrance 
csomagolóanyaga

Rondo Hullámkartongyártó Kft. 
Törley Angelli pezsgős doboz

BOX PRINT–FSD PACKAGING Kft.
Hell Energy: „new can display”

A Store Insider Szaklap különdíját kapta
Keskeny és Társai 2001 Kft.
Nobilis drazsé doboza

Rondo Hullámkarton- 
gyártó Kft.
Lekvárok kínáló doboza

Teabird Kft.
Tea-kúra gyógytea csomagolása 
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A Transpack Szaklap különdíját kapta

A Trade Magazin különdíját kapta

Dunapack Kft.
Staropramen sörválogatás 
korsóval

STI Petőfi Nyomda Kft.
Nature box a természet legjavából

Sz.Variáns Kft.
Kurucz Hús street food 
csomagolószer-család

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Asztali számítógépek egységesített csomagolása 
költséghatékonyan újratervezve 

Sipospack Kft. és VinerPack Kft.
Péksütemények lebomló csomagolóeszközei

Thermofoam Kft.
Monitor szállítási csomagolása

UgrinPack-Erdősi Kft.
ECOSELECT komposztálható papír-bioműanyag 
termékcsalád
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Nagy Miklós

fotók: Rozsi Stivens

I Print 4 You Kft.
Harcipán szeletek csomagolása

Mondi Szada Kft. és Intergraf 
Digiflex Kft.
Skittles Sweet & Spicy 
csomagolóanyaga

Szkaliczki és Társai 
Műanyagfeldolgozó Kft.
Homokmag tároló tálca

Thermofoam Kft.
Csőszerű üvegtermékek szállítási 
csomagolása

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére a CSAOSZ éves szakmai konferenciája 
záróprogramjaként októberben került sor.

Gratulálunk a nyerteseknek! 
Találkozunk 2020-ban.

DS Smith Packaging  
Hungary Kft.
Gépkocsi csomagtartó roló 
csomagolás költséghatékony 
újratervezése

Dunapack Kft.
Paralelogramma karácsonyi 
ajándékdoboz

Dunapack Kft.
Öblítő kínáló doboza

Okleveles elismerésben részesültek
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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: office.hu@dunapack-packaging.com 
Web: www.dunapack-packaging.com

• 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, Fuvar utca 1.
Tel.: +36 92 549 200, +36 92 311 064
Web: www.edelmann-group.com

• 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.dun@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: office.moson@dunapack-packaging.com
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 2300
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
• saját gyártású lebomló 

csomagolóanyagok (húsokhoz, 
sajtokhoz, burgerekhez)

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

and bakeries
• self made biodegradable wrapping 

papers (for meat, cheese, burgers)

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

BS Plastic Trade Kft.
2051 Biatorbágy, Szabadság út 51.
Telephely: 6230 Soltvadkert 
Szentháromság u. 100.
Tel.: +36 78 481 700
Fax: +36 78 481 083
Web: www.bsplastic.hu

• polietilén zsugorfóliák, síkfóliák, 
tasakok, reklámtasakok gyártása, 
forgalmazása

• production of polyethylene 
flexible packaging materials, 
primarily shrink films, flat films, 
bags.

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

• 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: 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 (15%; 200%; 
250%; 300%) gyártása (öntött, fújt, 
power stb.)

• 6-10 mikrométer vastag előnyújtott 
sztreccsfóliák gépi és kézi kivitelben

• poliolefin fólia gyártása
• zsugorfóliák, zsugorsapkák 

gyártása
• szellőzőfólia gyártása
• frissen tartó fólia gyártása

• all assortments of stretch film 
(15%; 200%; 250%; 300%)  
production (blown, cast, power 
etc.)

• 6-10 micron thick machine and 
manual pre-stretch films

• polyolefin film production
• shrink films and shrink cap  

production
• macroperforated films 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

.

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 
30, 60, 120, 216,5 és 219 literes 
űrméretekben

• optimálisan üríthető (ODD) nem 
levehető fedelű acéllemez hordók 
gyártása és értékesítése 30 és 
60 literes űrméretekben

• levehető fedelű acéllemez hordók 
gyártása és értékesítése 40, 
60, 120, 213 és 216,5 literes 
űrméretekben

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

production and sale of 
• steel tight-head drums in 30, 60, 

120, 216,5 nd 219 l capacity
• steel tight-head drums with 

optimal emptying cover system 
(ODD) in 30 and 60 l capacity

• steel open head drums in 40, 60, 
120, 213 and 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 Hungary Kft.
5901 Orosháza, Csorvási út 5.
Tel.: +36 68 814 708, +36 68  814 711
Web: www.o-i.com

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

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

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

AMCO Csomagolástechnikai  
és Konzultációs Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: +36 1 204 4368, 
Fax: +36 1 204 4367
E-mail: amco@amcokft.com
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
• csomagolástechnikai 

szaktanácsadás
• gyors árajánlat adás
• ingyenes próbacsomagolás  

bemutatótermünkben
• pályázati lehetőség
• csomagológép bérlés
• 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/
• packaging consultation
• price quotation
• free test packaging
• financing opportunities
• sale of used refurbished 

machines
• technical services
• shipping services
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Antalis Hungary Kft.
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
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

LC Packaging Kft.
6782 Mórahalom, Röszkei út 52.
Tel.: +36 62 581 010; +36 62 581 011
Fax: +36 62 581 013
Web: www.lcpackaging.hu

Zsákok: Dreher, raschel és 
monofil zsákok, Jutazsákok, 
Nagyméretű szellőző zsákok, 
Papírzsákok, Polipropilén 
szövött zsákok

Big bag (FIBC): 1-2 füles big bag,  
4 füles big bag, Többutas 
szövetkonténerek, UN-zsákok

Hullámpapírlemez termékek:
Doboz-típusok, Nyomtatás, 
Kézzel hajtogatott vagy géppel 
ragasztott kartondobozok, 
Zöldség-gyümölcs papírtálcák

Kertészeti kiegészítő termékek:
Árnyékolóhálók, Agroszövetek, 
geotextilek, fátyolfóliák, 
Csemetekonténerek, kötöző 
zsinegek, Home & Garden 
termékek

Bags: Leno, raschel and monofil 
net bags, jute bags, large 
ventilation bags, paper bags, 
polypropylene woven bags

FIBC: big bag with 1-2 ears,  
4-bag big bag, multi-trip bags,  
UN big bags

Corrugated board products:  
box-types, printing, hand-folded 
or machine-glued cardboard 
boxes, vegetable-fruit paper 
trays

Horticultural products:  
Shade nets, geotextiles, 
fleece, agrotextiles, planters 
bag, twines, Home & Garden 
products

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

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 és 
csomagológépek kis- és 
nagykereskedelme
• csomagológép szerviz, 

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

értékesítése
légpárnás fólia gyártása és 
konfekcionálása
egyéb szolgáltatásaink:
• online kereskedelem-webáruház
• vevőorientált kiszolgálás
• díjmentes csomagológép 

biztosítása tesztelésre
• országos értékesítési hálózat
• innovatív 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
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Starfol Plusz Kft.
9600 Sárvár, Várkerület utca 26.
Tel.: +36 95 520 322
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 biológiailag 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

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 Zrt.
9700 Szombathely, Alkotás utca 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.
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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
• főbb márkák: PREVENT, PRELIX, 

MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, 
PROFIX 

• car care and operating chemical 
products, paint sprays

• aerosol manufacturing and 
developing

• 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

• A 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

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



Magyar Csomagolási Évkönyv 77

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

Flexo-Line 2001 Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szerelő u. 10.
Tel.: +36 24 525 270
Fax: +36 24 525 271
Web: www.flexoline.hu

• flexo klisé gyártása eredeti, vagy 
negatív alapján tetszőleges lemez-
vastagsággal (1060x1520 mm-ig)

• digitális fotopolimer klisé készítése 
(920x1200 mm-ig)

• lakkozó lemezek, formalakkozáshoz
• magasnyomó és tamponklisék 

készítése
• grafikai előkészítés
• film levilágítás
• flexonyomógépek és klisékészítő 

berendezések üzembe helyezése
• flexonyomtatók és klisékészítők 

részére elméleti és gyakorlati 
szaktanácsadás, oktatás és 
továbbképzés

• klisé és flexonyomtatási tesztek 
számítógépes és méréstechnikai 
értékelése, technológiai 
optimalizálása

• hullámlemez feldolgozók részére 
nyomóköpenyek készítése, 1:1-es 
próbanyomattal együtt

• production of flexo cliché, original 
or negative on any disc thickness 
(1060x1520 mm)

• digital photopolymer cliché (up to 
920x1200 mm)

• lacquer sheets for formalization
• production of letterpress and 

tampon pads
• graphic preparation
• film exposure
• installation of flexographic 

machines and clichés
• theoretical and practical 

consultancy, training and further 
training for flexographic printers 
and clippers

• computer and measurement 
technology evaluation and 
technology optimization of cliché 
and flexographic printing tests

• for making corrugated cardboard 
processors with 1:1 proof print

Green Tax Service Kft.
1155 Budapest, Széchenyi út 32,
E-mail: titkarsag@ktdt.hu
Web: www.ktdt.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.
E-mail: 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

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
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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. 
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Tel.: +36 1 340 4888
Fax: +36 1 340 5012
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 

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
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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
1119 Budapest, Mérnök utca 37/c.
Tel.: +36 20 934 1823
E-mail: officer@italoskarton.hu
Web: www.italoskarton.hu

Az Italos Karton Környezetvédelmi 
Egyesülés (IKSZ) feladata a 
tejes és gyümölcsleves karton 
dobozok szelektív gyűjtésének 
és hasznosításának szervezése 
és segítése. Ehhez kapcsolódó 
oktató és egyéb kommunikációs 
kampányok szervezése.

The main tasks of the Beverage 
Carton Association are the 
following: organize and help the 
milk and juice carton selective 
collection and recycling. Organizing 
related educational and other 
communication campaigns.

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

• gazdasági szolgáltatás
• ipari fa és műanyag csomagolási 

hulladék begyűjtése

• economic services
• industrial wood and plastic waste 

recollection

ÖKO-PANNON Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Tel.: +36 1 383 9305
E-mail: info@okopannon.hu
Web: www.okopannon.hu

• termékdíj-tanácsadás
• a hulladéktörvénynek és a  

csomagolási kormányrendeletnek 
való megfelelés kialakítása

• csomagolás – nem 
csomagolással kapcsolatos 
szakértői vélemény 

• Zöld Pont védjegy 
• CO2-megtakarítással kapcsolatos 

számítások

• product fee consultancy
• preparation of compliance of the 

Waste Act and the Packaging  
Decree

• professional opinion of  
packaging-non packaging issue

• Green Dot trade mark
• calculation of CO2 reduction

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

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: +36 23 500 422
Fax: +36 23 500 428
E-mail: 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
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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

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

Komplett csomagolási megoldások
• csomagolóhabok (EPS, PE, PU, 

XPE stb.) 
• hullámpapírlemez termékek  

(3-5-7 réteg, offset, flexo, szita)
• fa csomagolóanyagok (raklapok, 

ládák)
• újrahasználható csomagolószerek 
• csomagolástervezés és vizsgálat, 

tanácsadás
• EPAL Gitterbox acélkonténerek 

javítása

Complex packaging design
• packaging technical foams (EPS, 

PE, PU, XPE etc.)
• corrugated cardboard products 

(single-, double-, tripple-wall, 
offset, flexo, screenprint)

• wooden packaging (pallets, 
crates)

• returnable packaging
• packaging development, 

consulting, testing
• EPAL Gitterbox palletbox renewal
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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 út 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 Csomagoló és Szolgáltató Zrt.
1108 Budapest, Kozma utca 4.
4110 Biharkeresztes, Bedői úti Ipartelep
7000443 Iasi, str. Rampei 9/A, Romania
Tel.: +36 1 431 6218
E-mail: volanpack@volanpack.hu
Web: www.volanpack.hu

• szállítói (légi, tengeri, közúti) 
csomagolás

• veszélyesáru csomagolás, 
ügyintézés

• bércsomagolás az ügyfél 
telephelyén

• fa- és papíralapú 
csomagolóeszköz gyártás és 
forgalmazás (ládák, dobozok, 
rekeszek, rakodólapok)

• fakereskedelem

• transport packaging  
(air, oversea, road)

• dangerous goods’ packaging
• contract packaging at the plant  

of costumer
• production and trade of wooden 

and corrugated cardboard 
packaging goods (crates, boxes, 
pallets, pallet collars)

• timber trade

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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