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

Az 1990. év nemcsak sok változást hozott, hanem 
új utakat nyitott meg Magyarország életében. Ilyen 
újdonság volt az önálló jogi személyiséggel felruházott 
szakmai érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetek 
megalakításának lehetősége is. A szakterületünk 
vezetői éltek az alkalommal és a Fővárosi Bíróság 
már 1990. június 7-én — az országban másodikként 
— nyilvántartásba is vette a Csomagolási és Anyag-
mozgatási Országos Szövetséget, a CSAOSZ-t.  
Ez idő tájt újdonságnak számított még az azóta éle-
tünk részévé vált vonalkódos azonosítás is, amely 
nemzeti szervezetének, az EAN irodának — mára 
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. — a CSAOSZ 
adott otthont.

Az eltelt harminc év alatt sok minden megváltozott. 
A szakterületen akkor működő vállalatok egy része 
megszűnt, más része átalakulva, esetleg új tulaj-
donosi szerkezetben tovább dolgozik, megjelentek 
majd itt is maradtak a külföldi tulajdonú és a multi- 
nacionális vállalatok. A CSAOSZ pedig ezidő alatt 
változatlanul a csomagolóipar érdekeinek képvise-
letéért, a szakterület előrehaladásának segítéséért 
tevékenykedik. Az eltelt három évtized alatt a  
CSAOSZ a csomagolásokat érintő — és így a gaz-
dasági társaságok működésére kiható — jogsza-
bályok véleményező, proaktív javaslattevő munkája 
révén elismert partnere lett a mindenkori kormány-
nak és hatóságoknak. Tette mindezt politikamente-
sen és professzionális szakmai alapokon. 

Sok feladat hárul Szövetségünkre napjainkban 
is. Jelenleg az Európai Bizottság által kidolgozott 
és 2018-2019-ben elfogadtatott, szakterületünket 

közvetlenül érintő környezetvédelmi jogszabályok 
magyar jogrendbe ültetésének időszakát éljük. Új 
alapokra kell helyezni a teljes hazai hulladékgaz-
dálkodást, be kell vezetni — pontosabban vissza 
kell állítani — a kiterjesztett gyártói felelősség elvén 
alapuló menedzsmentrendszert, napirenden van 
az italcsomagolások kötelező visszaváltási rend-
szerének bevezetése és a SUP néven ismertté 
vált, egyes egyszer használatos műanyagtermékek 
visszaszorításának kötelezettsége is. Mindezt tetézi 
a COVID járvánnyal összefüggésben az élelmi-
szerellátás-biztonságát esetlegesen veszélyeztető 
tényezőket előjelző kötelezettségünk is. 

Nem kevésbé fontos a CSAOSZ tájékoztatási és 
kapcsolatépítést segítő tevékenysége sem. A hírle-
veleink, a szakmai sajtó által közvetített cikkeink, a 
rendszeresen megjelenő évkönyvünk segítségével 
időben eljuttatjuk tagjainknak — és persze az egész 
szakmának — a legfrissebb ismereteket. Nehéz 
és talán nem is lehet elválasztani a tájékoztatás-
tól a kapcsolatépítést, amikor a tanfolyamainkon, 
workshopjainkon és konferenciáinkon — ha épp 
nem online kényszerülünk megszervezni — egyre 
nagyobb számban megjelenő kollégák találkozhat-
nak egymással.

A CSAOSZ és vele a tagjaink is kiléptek a világ színe 
elé. Közösségi magyar stand szervezésével már 
hosszabb ideje részt veszünk Európa legjelentő-
sebb szakmai kiállításain, nagykövetségeink kérik 
vállalataink részvételét az általuk szervezett B2B 
találkozókon. 

Előszó helyett — 
Alapításának 30. évfordulóját  
ünnepli a CSAOSZ 
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A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
nemzetközi elismertsége révén nemcsak részt 
vehetünk a WorldStar Csomagolási Világversenyen, 
hanem 2020-ra kreatív tervezőink 115 világdíjat is 
kiérdemeltek. Ennek az elismerésre méltó ered-
ménynek is tudható be az, hogy a Csomagolási 
Világszövetség 2016 májusában Budapesten 
tartotta közgyűlését és a WorldStar díjátadó gálát 
is, többségében külföldi, a világ öt kontinensé-
nek 34 országából érkezett közel 320 résztvevő 
jelenlétében.

Nem feledkezünk meg feladataink között a cso-
magolóiparért fáradhatatlanul dolgozó kollégáink 
elismeréséről sem. A CSAOSZ elnöksége által 
2004-ben alapított „A szakmáért” életműdíjat húsz, 
a 2016-ban életre hívott „A csomagolóipar haladá-
sáért” díjat pedig tíz kollégánknak adhattuk át.

2018-ban érte a magyar csomagolóipart az a meg-
tiszteltetés, hogy a CSAOSZ korábbi elnökét, Galli 
Miklóst a Csomagolási Világszövetség életműdíjjal 
jutalmazta.

E nagyszerű eredmé-
nyek között 2020-ban 
nagy veszteség is 
érte Szövetségünket, 
a CSAOSZ alapító 
elnökét, többünk pél-
daképét és mentorát, 
Dr. Debreczeny Istvánt 
elveszítettük.

Bízom abban, hogy a CSAOSZ előtt még hosszú 
jövő áll a tagjai és a szakterület megelégedésére.

Bencs Attila
elnök
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„Packaging protects, informs and saves the environment!”

The year 1990 brought many changes and new 
opportunities to Hungary.  One of the newnesses  
was the possibility of establishing professional 
organisations for the representation and protection 
of interest, recognized as independent legal entities. 
The leaders of our field took the opportunity and 
established HAPMH. The Company Registry Court 
of Budapest registered the Hungarian Association 
of Packaging and Materials Handling on 7 June 
1990. Around this time barcodes for indentification 
were novelties which have become a part of our life 
since then. HAPMH provided home to EAN office 
– today GS1 Hungary Nonprofit Zrt. – the national 
organisation of barcode standards.

In the last 30 years many things changed. Part 
of the companies operating on the area closed,  
other part of them transformed or now works in 
new ownership structure.  Foreign-owned and 
multinational companies appeared and stayed. 
During this time HAPMH continuously worked on 
representing the interest of packaging industry and 
helping to promote the area. In the last three dec-
ades our Association become a noted partner of 
the respective government and authorities by our 
opinion-sharing, proactive proposer work regarding 
packaging law. We do our job in a nonpolitical way 
on a professional basis. 

We also have many tasks today. At present it is the 
time for getting the environmental legislation con- 

cerning our field — developed by the European 
Commission and passed in 2018-2019 — into 
the Hungarian legal order. The national waste 
management has to be put on a new footing, the 
management system based on extended producer 
responsibility has to be restored. Still on the agenda 
the introduction of mandatory deposit system for 
beverage packaging and obligation of reducing 
certain, single use plastic products known as SUP. 
These are compounded by our obligation to pre-
warn factors that compromise the security of food 
supply – in relation to COVID-19. 

Equally important the information actions and net-
working activity of HAPMH. We provide the newest 
knowledge to our members and of course the whole 
trade on time by newsletters, articles reported by 
trade press, regularly issued Packaging Yearbook. 
Hard and maybe not possible to divide information 
and networking — as on our training courses, work-
shops and conferences — when we are not being 
forced to organise meetings online — a growing 
number of colleagues can meet each other.

HAPMH and our members have stepped out to the 
world. With a Hungarian Community Stand we have 
attended the most significant professional exhibi- 
tions in Europe for a long time. Our embassies regu- 
larly ask our members to participate B2B meetings  
organized by them.

Instead of Prologue — 
HAPMH (CSAOSZ) celebrates  
the 30. anniversary of establishment 
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Thanks to the internationally recognised  
HUNGAROPACK Hungarian Packaging Contest 
our Association not only participates in WorldStar 
Packaging Awards Competition but our creative 
packaging designers have won 115 awards by 
2020. Through this appreciative success the World 
Packaging Organisation held its General Assemb-
ly and the Awards Ceremony in Budapest in May 
2016. The 320 participants arrived from all over the 
World, from 34 countries of 5 continents.

Among other tasks we won’t be forgetting about 
the appreciation of the colleagues who tirelessly 
work for packaging industry. 20 great experts of 
our field were awarded the Lifetime Achievement 
Prize founded by the Presidium of HAPMH in 2004. 
In 2016 another professional Award was founded 
by the Association, „Prize for the development of 
packaging industry” which has been awarded to 10 
of our colleagues since then.

In 2018 the Hungarian Packaging Industry had the 
honor to be given Miklós Galli (former president of 
HAPMH) the Lifetime Achievement Award by World 
Packaging Organisation.

Among these great 
successes we suffe-
red a great loss in 
2020. Dr István Deb-
reczeny, founder of 
HAPMH, role model 
and mentor of us died. 
Always in our hearts.

I trust that HAPMH has a long future ahead to the 
satisfaction of our members and the professional 
circles.

Attila Bencs
President
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A csomagolástechnika változását (is) 
kikényszerítő folyamatok vizsgálata 

PEST elemzés segítségével 

A címben szereplő PEST jelző az angol Political-Economic-
Social/Cultural-Technological szavak kezdőbetűiből alkotott 

mozaikszó. A PEST elemzés a vállalati stratégiai tervezést  
segíti a világban végbemenő, hosszabbtávú folyamatok 

azonosításával, azok iparági hatásainak előrejelzése  
(igazolása) érdekében. Jelen tanulmány e munkához  

kíván segítséget nyújtani.

Csatlakozzon a Magyar  
Lean & Green Programhoz!

A holland kezdeményezésre életre hívott Lean & Green 
Europe programot immár 14 európai ország vette  

át és összesen több mint 500 vállalat csatlakozott a  
széndioxid-kibocsátás (CO2) hatékony csökkentését célzó 

törekvésekhez az ellátási láncok logisztikai folyamataiban.  
A GS1 Magyarország, a Holland Királyság Nagykövetsége  

és az MLBKT együttműködésének köszönhetően immár 
idehaza is elérhető a Magyar Lean & Green Program,  

a magyar vállalkozások támogatására.

Kiveszik a részüket az innovációból  
a csomagolóipari vállalatok

Az a vállalkozás, amely kínálatát új termékkel vagy új szolgál- 
tatással bővíti, vagy olyan új technológiát alkalmaz, amely 
korábban nem állt rendelkezésre, innovációt valósít meg. 

Amennyiben erre nem a piacon közvetlenül elérhető eszkö- 
zök és ismeretek felhasználásával, hanem egyedi fejlesztési 
elképzelések alapján, a műszaki-technikai bizonytalanságok 

miatt kísérletezést is igénylő módon kerül sor, akkor pedig 
többnyire kutatás-fejlesztés történik.
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Review of processes that enforce  
the change of packaging technology  
(as well) by the help of PEST analysis  

PEST is an acronym of the English words Political-Economic-
Social/Cultural-Technological. The PEST analysis helps  
the corporate strategic planning by the recognition of  

long-term processes in the world, in order to the 
forecast (confirmation) of the industry impacts.  

The study is intended to support this work.

Join the Hungarian  
Lean & Green Program!

The initiative launched by The Netherlands, titled  
Lean & Green Europe program has been taken over  

by 14 european countries and joined more than 500 
companies the efforts to the effective reduction of  

CO2 emission in the logistics processes of supply chains.  
Due to cooperation of GS1 Hungary, the Embassy of the  
Royal Netherlands, the Dutch and Hungarian Logistical, 

Purchasing and Stockholding Company now the  
Hungarian Lean & Green Program is available to  

support Hungarian businesses.

Packaging industries participate 
 in the innovation

The company which extends its supply with new products  
or new services, maybe uses a new technology that  

has not been available earlier, implements innovation.  
Provided that it does not happen by directly available tools  

and knowledge on the market, but on the basis of unique 
development concepts, and is accomplished by way of 

experimentation because of technical insecurity,  
mostly research and development happens.
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Gazdaságpolitikai keretek — társadalmi és 
szociális változások

Uniós jogszabályi követelmények
A 2018-ban elfogadott csomagolási és csomago-
lási hulladék irányelv (Packaging and Packaging 
Waste Directive — PPWD) módosítása új, a koráb-
binál szigorúbb hasznosítási célértékeket határozott 
meg a csomagolási hulladékok és ezen belül azok 
anyagfajtánkénti gyűjtésére és hasznosítására 2025. 
és 2030. évvégi határidőkkel.

A hulladék keretirányelv (Waste Frame Directive — 
WFD) módosítása — egyebek mellett — a kiterjesz-
tett gyártói felelősségi rendszert (Extended Produ-
cer Responsibility — EPR) a hulladékgazdálkodás 
központi elemévé emelte, és a PPWD pedig beve-
zetését kötelezővé is tette, legkésőbb 2024. évi 
határidővel.

Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentéséről szóló ún. „SUP” irányelv a 
PET palackok tekintetében felülírta (pontosabban 
kiegészítette) a PPWD rendelkezéseit és 2025-re a 
forgalomba hozott palackok 77%-ának, 2030-ra 
pedig 90%-ának visszagyűjtési kötelezettségét írta 
elő. 

Csomagolóanyagok migrációs vizsgálatai —  
újrahasznosított anyagok arányának növelése  
a csomagolószerekben
Az előbb említett „SUP” irányelv a PET palackok 
másodnyersanyag-tartalmára vonatkozóan 2025-től 
kezdődően 25%-os, 2030-tól pedig 30%-os másod-

A csomagolástechnika változását (is) kikényszerítő 
folyamatok vizsgálata PEST elemzés segítségével 
A címben szereplő PEST jelző az angol Political-Economic-Social/Cultural-Technological szavak kezdő- 
betűiből alkotott mozaikszó. A PEST elemzés a vállalati stratégiai tervezést segíti a világban végbemenő, 
hosszabbtávú folyamatok azonosításával, azok iparági hatásainak előrejelzése (igazolása) érdekében. 
Jelen tanulmány e munkához kíván segítséget nyújtani.

Fotó: Messe Düsseldorf / ctillmann

2025 2030

csomagolás 65 70

papír 75 85

műanyag 50 55

acél / alumínium 70/50 80/60

üveg 70 75

fa 25 30

Az új csomagolási hulladékhasznosítási célok (%)
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nyersanyag felhasználását teszi kötelezővé az újon-
nan gyártandó palackokban.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő, újrafeldolgozott műanyagok okozta élelmi-
szerbiztonsági kockázat elkerülésére az Európai 
Bizottság 2008/282 számon rendeletet alkotott. 

A 10/2011/EU rendelet pedig az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanya-
gokról és műanyag tárgyakról szól és kioldódási 
határértékeket ír elő.

Globalizáció — piacgazdaság —  
nyereségérdekeltség
Az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elve 
a globalizáció alapja. Az áruforgalom, a kereskede-
lem átlépi a nemzeti határokat és nemcsak nemzet-
közivé, hanem egyre inkább interkontinentálissá 
válik. Az értékteremtő és az ellátási láncok meg- 
hosszabbodnak.

A gazdaság a fogyasztás folyamatos növekedésé-
ben érdekelt. Ezzel együtt pedig a piaci szereplők 
között a profitért folytatott verseny is új dimenzióba 
kerül.

A versenyszféra az eredményességét csak folya-
matos fejlesztésekkel, termékei, tevékenységei opti-
malizálásával és gazdaságos üzemméretük, tőke- 
ellátottságuk növelésével képes elérni.

A körforgásos gazdaság elmélete és  
a fogyasztásközpontúság ellentmondása
A körforgásos gazdaság a természeti erőforrásokkal 
való takarékos gazdálkodást célozza és olyan új 
gazdaságfilozófiát takar, amely a tartós használatra 
tervezett, javítható és alkatrészcsereszabatos esz-
közök, gépek, berendezések üzemeltetésén alapul, 
a rövid élettartamú termékek esetében pedig a fel-
használt anyagok lehetséges leghosszabb ideig 
körforgásban tartását célozza. 

A fogyasztásközpontú és növekedés-alapú gazda-
ság ezzel szemben a legegyszerűbben, legolcsób-
ban, legjobb hatékonysággal, csak a legszüksége-

sebb anyagfelhasználással előállítható, ugyanakkor 
végtelen változatú és ezért gazdaságosan többnyire 
nem is javítható termékgyártásban érdekelt.

Fenntarthatóság — forrástakarékosság —  
klímaváltozás
A fenntarthatóság érdekében három alapelv érvény- 
re juttatására van szükség.

MaxiMális áruvédeleM. Abból a felismerésből kell kiin-
dulni, hogy bármely termék környezetterhelése 
magasabb, mint a védelméül szolgáló csomago-
lásé. Nincs nagyobb veszteség, mint a hiábavaló 
anyag- és energiafelhasználással előállított élelmi-
szer vagy bármely más termék.

MiniMalizált ökológiai lábnyoM. Akkor tekinthető fenn-
tarthatóság szempontjából előnyösnek egy termék, 
ha annak teljes, az alapanyag előállításától a hulla-
dékhasznosításig terjedő életciklusát tekintve a leg-
alacsonyabb környezetterheléssel jár.

MaxiMális körforgásban tarthatóság. A termékterve-
zés részét kell képezze a beépített anyagok hulla-
dékká válását követő hasznosíthatóság figyelembe-
vétele is.

A Föld népességének növekedése
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) előrejel-
zése szerint a Föld népessége az 1950. évi 2,5 mil-
liárdról 2050-re várhatóan közel 10 milliárdra fog 
növekedni, száz év alatt megnégyszerezve a világ 
lélekszámát. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
tanulmánya szerint a népesség számának növeke-
dése földrajzilag eltérő mértékű, az afrikai kontinen-
sen várható a legmarkánsabb emelkedés, Ázsia 
lakosságának növekedése alacsonyabb szinten 
megmarad, míg a további földrészek lélekszáma 
stagnál, vagy kismértékben még csökken is.

Városiasodás — ingázás
Települési szempontból az emberiség történetében 
2007 jelentette a fordulópontot, ugyanis innentől 
kezdve a Földön élők több mint fele már városokban 
lakik. A globális GDP nagyjából 80 százalékát már 
most is a városokban állítják elő.



Magyar Csomagolási Évkönyv12

Az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re a Föld népes-
ségének kétharmada lesz városlakó, ami több mint 
6,3 milliárd embert jelent. Összehasonlításképp, 
1950-ben a világ lakosságának még csak egyhar-
mada élt városokban.

Ugyancsak az ENSZ előrejelzése szerint a városia-
sodás tekintetében 2030-ra eltolódnak az arányok a 
globális kelet és dél felé, a fejlett országokat pedig 
csak három város, Tokió, Oszaka és New York kép-
viseli. Európai metropolisz (tízmilliónál több lakosú 
város) már sem a 2014-es, sem a 2030-as listán 
nem szerepel.

Fertőzések globálissá válása, konfliktusok,  
katasztrófák a világban
2019 decemberében került napvilágra egy Kínában 
megjelent és az elmúlt hónapok alatt világjárvánnyá 
fejlődött vírusfertőzés. Ebben a tragikus, a világgaz-
daságot is súlyosan érintő, várhatóan hosszú lefo-
lyású rendkívüli helyzetben a védekezésnek, a higié-
nés feltételek megteremtésének és fenntartásának 
kiemelt szerep jut. A biztonságos élelmiszer iránt 
megnövekedett az igény és az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a globális széttagoltságnak kevésbé kitett 
(rövidebb) ellátási láncok kellenek.

Élelmiszerveszteség 
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete — a WHO 
— felmérése szerint a világon megtermelt élelmi-
szer, illetve élelmiszer-alapanyagok egyharmada, 

hozzávetőlegesen 200 kg/fő/év mennyiségben 
veszendőbe megy. Ennek oka a fejletlen, illetve a 
fejlődő világban az infrastruktúra hiánya, a fejlett 
gazdaságokban pedig a szükségletet meghaladó 
fogyasztás.

Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal (NÉBIH) által készített felmérés szerint 
68 kg/fő/év mértékű az élelmiszerveszteség és 
ennek kétharmada a háztartásokban, valamint a 
vendéglátásban és a közétkeztetésben keletkezik.

Zöldmozgalmak — csomagolásellenesség
A csomagolástechnika sohasem örvendett népsze- 
rűségnek. 

Az 1990-es éveket megelőző időszakban Magyar-
ország (tőkés) exportpiaci sikertelenségének fő okát 
a közvélemény az egyébként világszínvonalú hazai 
termékek rossz minőségű csomagolásában látta.
A 2000-es évekre a közvélekedés a csomagolást a 
környezetszennyezés szinonimájaként azonosította.
Mindkét végletes nézőpont igen bántó és végletekig 
leegyszerűsített véleményt takar, ami a csomagolás 
jelentőségét, pozitív szerepét teljességgel figyelmen 
kívül hagyó álláspontot jelenít csak meg.

Életmóddal összefüggő tendenciák,  
amelyek a csomagolástechnika  
változását kikényszerítik

Javuló életkörülmények — hosszabb életkilátások 
Az orvostudomány és a népegészségügyi viszo-
nyok jelentős fejlődésével, továbbá a műszaki hala-
dásból eredő élet- és munkakörülmények javulásá-
val, egészségtudatosabb gondolkodással az 
emberiség történetében még soha olyan mérték-
ben nem hosszabbodtak meg az életkilátások, mint 
1950 és 2020 között, és a század végéig további 
emelkedés prognosztizálható. 

A szűkebb környezetünk, az Európai Unió elöregedik.

Növekvő munkával töltött idő — rohanó életmód
A korszerű informatikai eszközök és megoldások 
révén nem szükségszerűen dolgoznak az emberek 

Magyarországon képződő élelmiszerveszteség  
összetétele (NÉBIH)
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csak a munkahelyükön, így utazás közben, de ott-
hon is hozzáférve hivatalos irataikhoz tovább folytat-
ják feladataik elvégzését, rövidítve a pihenésre, csa-
ládra, háztartásra fordítható szabadidejüket. Mindezt 
az egyre általánosabb, és rengeteg időt felemésztő 
munkahely és az otthon közötti ingázás is tovább 
terheli.

Polgárosodás — a technikai fejlődés követése —  
új fogyasztói réteg megjelenése
Az életszínvonal általános emelkedése, a kényelme-
sebbé, jobbá váló életkörülmények új fogyasztókat, 
így eseti és folyamatos keresletnövekedést is gene-
rálnak. Azok a fogyasztók, akik korábban nem 
engedhették meg maguknak pl. a mosogatógép 
megvásárlását, most már megteszik, de ez az egy-
szeri beruházás a használandó tisztítószerekkel 
folyamatos igényt is táplál.

A fogyasztók gyarapodó rétegének az igénye az 
egyediség iránt is megmutatkozik.

A kereskedelem változásai — diszkont láncok 
térhódítása, sajátosságaik
A kereskedelem folyamatosan változik, fejlődik. Az 
önkiszolgáló értékesítési rendszer már több mint 
ötven éve megjelent Magyarországon. A 20. század 
utolsó éveiben pedig viharos gyorsasággal épültek 
fel a hipermarketek. Az elmúlt 15 év újdonságát 
pedig a diszkont áruházláncok hálózatának kiépü-
lése jelentette.

A kiskereskedelem statisztikai adatai arról árulkod-
nak, hogy 2019-ben az élelmiszer- és alapvető 
fogyasztási cikkek értékesítésében a diszkont lán-
cok vették át a vezető szerepet. Népszerűségüket a 
kedvezőbb áraik mellett a kiszolgáló pultok nélküli 
berendezkedés nyújtotta gyorsabb bevásárlásnak 
is köszönhetik. 

Létezik azonban két további meghatározó irányzat 
is, az ún. convenience üzletek és az online kereske-
delem térnyerése. A convenience formátumú üzle-
tek egyre kedveltebbek, útközben beugrunk a pék-
ségbe egy kávéért vagy egy pékáruért, ebéd- 
szünetre pedig frissen készített salátát vásárolunk,  

természetesen egy adag dresszinggel. Az étel „meg-
szerzése” gyors, nem jár kitérővel. A convenience- 
üzletek térhódításának kedvez a világszerte tetten 
érhető (és már említett) városiasodás, valamint a nők 
növekvő foglalkoztatottsága. A legtöbb országban 
ehhez jön hozzá még a lakosság elöregedése is.

A kereskedelem kutatásával foglalkozók szerint amíg 
a convenience-üzletek forgalma a 2017 és 2022 
közötti időszakban évente 4,8%-kal, a diszkontoké 
pedig 5,8%-kal növekedhet, a helyhez kötött értéke-
sítési formák nyomába sem érhetnek az élelmi-
szer-online kereskedelem növekedésének, itt évente 
17,4% lehet a növekedési ráta. 

Az e-kereskedelem üdvözölhető sikere azonban egy 
új problémát okoz. Logisztikája eltér a hagyományos 
disztribúciós láncokétól és kutatások bizonyítják, 
hogy az árukat az átlagost gyakorta jelentősen meg-
haladó és újszerű igénybevételek érik a házhozszál-
lítási rendszerek során.

Fogyasztói bizalom változása
A fogyasztók a minőséget, a biztonságot és a meg-
bízhatóságot keresik, szemben az esetlegességgel, 
az ellenőrizhetetlenséggel, az egészségre is veszélyt 
jelentő ismeretlen eredettel. A mai vásárlók egyre 
igényesebbek: szeretnék tudni, honnan származik 
az élelmiszer, amit vásárolnak, hogyan készült, 
hogyan került feldolgozásra, hogyan őrizték meg a 
minőségét.

A márkák a megbízhatóságot testesítik meg, ezért is 
fordítanak a minőségirányítási rendszereikre, a nyo-
mon követésre sok pénzt, időt és energiát. Ezért is 
okoz világszerte hatalmas károkat a termékhamisí-
tás. A vevők bizalmának elvesztése a márka eltűné-
sét is eredményezheti.

Kis lélekszámú családok,  
egyszemélyes háztartások
Magyarországon az egyedül élők száma a teljes 
vizsgált korcsoportban meghaladja az 1,3 millió, a 
gyermekét egyedül nevelő, legfeljebb 39 éves szülő 
száma pedig eléri az 200 ezer főt. Csak e kettő cso-
port a teljes hazai népesség 15%-át teszi ki.



Magyar Csomagolási Évkönyv14

Itt érdemes foglalkozni azzal is, hogy hazánk lakos-
ságának negyede (25%!) 60 év feletti, és ez az arány 
folyamatosan növekszik.

A szabadidő intenzív megélése — utazás
Az egyre kevesebb szabadidőt az emberek igye-
keznek intenzív kikapcsolódással megélni. 

A kombi típusú személygépkocsik mellett az ún. 
egyterűek kereslete több mint egy évtizede folyama-
tosan emelkedik, tavasztól őszig egy-egy hétvége 
közúti képéhez hozzátartozik a kerékpárokat cso-
magtartón szállító járművek sokasága.

A kedvelt wellness szállodákban hétvégente, de 
különösen a hosszú hétvégék alkalmával helyet 
csak ideje korán végzett foglalással lehet kapni.

Tendenciák a csomagolástechnikában

A csomagolóipar válaszai a világ változásaira
A csomagolástechnikának folyamatosan nyomon 
kell követnie a világban végbemenő változásokat és 
azokra a maga nyelvén válaszokat is adni.

A Föld népességének ugrásszerű gyarapodása és 
várható további emelkedése, kiegészülve a városia-
sodással, a csomagolás szerepének és jelentősé-
gének erősödését (és volumenének növekedését) 
eredményezi. A városlakó, kevés szabadidővel ren-
delkező emberek számára a napi bevásárlás egyre 
kevésbé elérhető, ezért élelmezésükről hosszabb 
eltarthatóságot lehetővé tevő csomagolt formában 
kénytelenek gondoskodni.

Az már bizonyított tény, hogy zöldségek esetében 
érdektelen a hűtve, vagy csak hűvös helyen tárolás 
kérdése, csupán egy tényező számít a termékvesz-
teség elkerülésében, csomagolt-e a termék vagy 
sem. Akár kilencszer hosszabb ideig tárolható a 
csomagolt zöldség a csomagolatlannal szemben.

Azt pedig már írtuk, hogy bármely termék előállítá-
sának környezetterhelése sokszorosan meghaladja 
a védelméül szolgáló csomagolásét, e megállapítás 
kiváló példája a csomagolt kenyér.

A technika jelenlegi állása szerint a csomagolás 
nyújtotta áruvédelem hossza, a minőségmegőrzés 
időtartama a műanyagok eltérő zárótulajdonságai-
nak mérnöki úton meghatározott társításával érhető 
el, szabályozható. Jelenlegi ismereteink szerint min-
den más csomagolóanyag-fajta áruvédelmi képes-
sége nem, vagy csak kisebb mértékben növelhető, 
szabályozható.

A fenntartható csomagolás szempontjából a haté-
kony áruvédelem pedig elsődleges tényező.

Az élelmiszerek meghosszabbított eltarthatóságát 
vákuum-, vagy védőgázos csomagolással, a termék 
minősége változásának jelzését pedig aktív, illetve 
intelligens csomagolásokkal lehet elérni.

Az egyszemélyes, vagy kis lélekszámú családok 
alacsonyabb szükséglete — és ezzel együtt a 
pazarlás megelőzése — a kisebb adagnagyságú 

A brokkoli minőségének alakulása az idő függvényében 
— csomagolatlan, illetve csomagolt formában

A csomagolás környezetterhelése a kenyér teljes 
ciklusához viszonyítva
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csomagolások forgalomba hozatalával érhető el, ez 
azonban a fajlagos csomagolószer-felhasználás 
növekedését vonja maga után.

Az öregedő társadalmak azt is jelentik, hogy egyre 
több vásárlót jelentenek azok a fogyasztók, akik 
életkorukból adódóan csökkent képeségeik miatt 
— rosszabb (szín)látás, hallás, gyengébb kézügyes-
ség — számukra is használható (pl. a záródást 
hanghatással is kifejező) csomagolások kifejleszté-
sét igénylik. 

Itt kell foglalkozni a vevői elégedettséggel. Ennek 
egyik eleme az egyediség igénye, ami a digitális 
nyomtatás nyújtotta megszemélyesítéssel, egysé-
genként eltérő küllemi megjelenéssel érhető el. A 
vevői elégedettség az e-kereskedelemben is lénye-
ges, ahol a vásárlási élmény nem az áruházban, 
hanem otthon, a megérkezett csomag kinyitásakor 
jelentkezik, ez az ún. nyitási élmény (angolul Ope-
ning Experience). 

Egy-egy termék használhatóságát sok esetben a 
csomagolás járulékos funkciói, a kényelmi szolgál-
tatásai segítik, ilyen pl. az adagolás, a visszazárha-
tóság, a hordozhatóság stb. Ide sorolható a csoma-
golás kisebb tömege, esetleges törhetetlensége, 
ami a szabadidő kényelmes eltöltését segíti. 

A környezetvédelmi megfontolások új utak keresé-
sére késztetik a csomagolóipart, legfőképp a fenn-
tarthatóság érdekében. A kutatások részben a tra-
dicionális csomagolóanyagfajták megújítására, rész- 
ben új anyagok használatba vételére irányulnak.

A papírrostok mechanikai jellemzőit javító, így az 
átlagosnak tartott hatszori rostfelhasználást nano-
technológia alkalmazásával tíz fölé lehet emelni.

Üveg csomagolószerek esetében a kisebb tömeg 
elérésére és a törékenység mérséklésére irányulnak 
a kutatások.

Új műanyagok jelennek meg, olyan nagy záróké-
pességű, egyrétegű, továbbra is kőolajbázisú típu-
sok kerülnek bevezetésre, amelyek bizonyos, eddig 

csak társított — különböző zárástulajdonságú — 
anyagokkal kivitelezhető csomagolószerek kiváltá-
sát teszik lehetővé.

Úgy tűnik a biológiai úton valóban lebomló műanya-
gok egyre szélesebb választéka válik gyártáséretté, 
ezek egyaránt lehetnek fosszilis és növényi 
eredetűek.

Utóbbiak körében azonban bizonyos növényi rost 
alapú, de egészségre veszélyes változatok is meg-
jelentek, ezen — az EU RASFF riasztási rendszeré-
ben időről időre feltűnő — csomagolószerek forgal-
mazásának betiltásáról hallani is lehet.

Vízió
Rövid távon, néhány év távlatában a csomagolás 
iránti igény csökkenése nem várható. 

A Smithers Pira felmérése szerint a globális csoma-
golószer felhasználás 2019-ben 917 milliárd USD 
volt (ebből Magyarország kb. 2,5 milliárd USD-ral 
vette ki részét). Az elkövetkező évek előrejelzései 
még további bővülést mutatnak, évi 2,8%-os növe-
kedéssel 2024-re 1050 milliárd USD forgalom 
várható.

Középtávon azonban a környezetvédelmi nyomás 
hatására új technikák, technológiák, újfajta csoma-
golások jelenhetnek meg — és okoznak majd ma 
még nem azonosított problémát.

A PET palackokat érő támadások arra késztetik a 
felhasználóikat, hogy alternatív megoldásokat keres-
senek. A kapszulás kávé mellett már bejelentett 
tény, hogy a jövőben kapszulás kóla is elérhető lesz, 
amelyet otthoni készülékünk segítségével adagol-
hatunk majd. 

Kidolgozott a kapszulás sör technológiája is, jelen-
leg a kb. kéthetes „sörfőzési” idő gátolja elterje- 
dését.

Naponta olvashatunk mesterséges ételekről is, 
megjelentek az ételnyomtatók. 



Magyar Csomagolási Évkönyv16

A jövőben a konyhapulton nemcsak kapszulás 
kávéfőző, hanem italautomata és ételnyomtató fog-
lalja el a helyet, elképzelhetetlennek tűnően kivált- 
va egyes, ma még egyeduralkodó csomagolás- 
fajtákat — és okozva persze megoldandó újabb 
feladatokat.

Az ellátási láncok rövidítésének szükségességét 
épp napjaink vírushelyzete indokolja, globális helyett 
inkább kontinentális kereskedelem kell szolgálja az 
ellátásbiztonságot.

Összefoglalás

A növekvő igények a világban végbemenő, de 
Magyarországon is érvényes politikai-gazdasá-
gi-szociális-társadalmi változások következményei, 
amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A piacgazdaság elveinek és a körforgásos gazda-
ság ideája összefüggéseinek a polgárokkal és a 
gazdaság szereplőivel való megértetése még várat 
magára. 

A körforgásos gazdaság nem csak a csomagolásról 
szól. Sőt. Nem is a legfontosabb láncszeme.

A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás szük-
ségessé teszi új terméktervezési stratégiák beveze-
tését, a javíthatóság, a csereszabatosság megte- 
remtését.

A forrástakarékosság fontos igénye, hogy a hulla-
dékhasznosítási technológiák fejlődése tartson 
lépést a csomagolástechnika fejlődésével.

A csomagolóipar a fenntartható csomagolásfejlesz-
téssel tudja a környezetterhelést mérsékelni, ehhez 
pedig gazdaságpolitikai ösztönzők is szükségesek.

A környezetvédelmi gazdasági szabályozók terén a 
piaci mechanizmusoknak teret engedve a kiterjesz-
tett gyártói felelősség rendszerének, ennek része-
ként pedig az öko-moduláció elvének ösztönző 
elemként való bevezetése a fenntartható csomago-
lás tervezése érdekében szükséges.

Nagy Miklós
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Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intéz-
kedésekről szóló kormányelőterjesztés
A jelenlegi, közszolgáltatáson alapuló lakossági hul-
ladékgyűjtés évente 50 milliárd forint veszteséget 
termel, ezért a jogalkotó kizárólagos állami gazda-
sági tevékenységgé tervezi tenni a hulladékgazdál-
kodást. Az ITM elképzelése szerint az Állam nem 
kíván a hulladékgazdálkodással tevékenyen foglal-
kozni, ezért e megszerzett jogosultságát koncesszi-
óban piaci szereplőkre bízná. A koncesszió jogo-
sultjának kötelezettsége a gyűjtéstől, a szállításon át 
a hasznosítást megelőző kezelési műveletekre ter-
jedne ki.

Az előterjesztés szerint a koncessziós szerződés 
nyilvános pályázat kiírásának mellőzésével megbíz-
ható hulladékgazdálkodóval is megköthető.

A jelenlegi közszolgáltatási rendszer finanszírozási 

hiánya a tervezet szerint úgy szüntethető meg, ha a 
tevékenységet végző:
 • a közszolgáltatáson kívüli hulladékáramok keze-

lésében is kizárólagosságot szerez, 
 • az újrahasznosítható másodnyersanyag mennyi-

ségét és minőségét is jelentősen növeli, továbbá 
 • a másodnyersanyagra keresleti piac kialakításra 

kerül, a csomagolószerek kötelező újrahasznosí-
tott anyaghányadának előírásával,

 • a vissza nem vitt palackok visszaváltási díjával.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek kizárólagos 
állami hatáskörbe vonásáról szóló javaslat az álla-
mosításnak példátlan módja az Európai Unión belül, 
és a javasolt formában semmilyen garanciát nem ad 
a célok teljesítésére. Az államosítás kiterjesztése 
különösen a jelenleg piaci alapon jól működő ipa-
ri-kereskedelmi hulladékokra indokolatlan, felesle-
ges és számos EU-s és hazai jogszabályt sért.

Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási  
jogszabályok várható változásai
A csomagolásokat is érintő európai irányelvek magyar jogrendbe átültetésének témafelelőse az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM). A szervezet munkatársai gőzerővel dolgoznak a jogszabályok 
honosításán, 2020 augusztusában több online konferenciát is szervezett a minisztérium. A programok 
keretében a szakmai meghívottak megismerhették a kidolgozás alatt álló elképzeléseket és az ITM által 
felkért szakmai szervezetek pedig kifejthették – a hivatalos formában meg nem kapott – tervezetekről 
alkotott véleményüket.

Fotó: Rozsi Stivens
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A CSAOSZ az előterjesztés részletes jogi elemzését 
el is készíttette, és az érdekelt szakmai szövetsé-
gekkel való egyeztetés után el is juttatta az érintett 
minisztériumoknak.

Egyes italcsomagolások kötelező  
visszaváltási rendszere

A csomagolási és csomagolási hulladék irányelv 
(angol címének rövidítésével: PPWD) új hasznosítási 
célértékeket határozott meg a csomagolási hulladé-
kok és ezen belül azok anyagfajtánkénti gyűjté- 
sére és hasznosítására 2025. és 2030. évvégi 
határidőkkel. 

Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentéséről szóló ún. „SUP” irányelv 
a PET palackok tekintetében felülírta (pontosabban 
kiegészítette) a PPWD rendelkezéseit és 2025-re a 
forgalomba hozott palackok 77%-ának, 2030-ra 
pedig 90%-ának visszagyűjtési kötelezettségét írta 
elő. Ezen túlmenően pedig 2025-től kezdődően 
25%-os, 2030-tól pedig 30%-os másodnyersanyag 
felhasználását teszi kötelezővé az újonnan gyár-
tandó palackokban.

A kormány a szigorú célértékek teljesíthetőségét a 
kötelező visszaváltási rendszer bevezetésével látja 
elérhetőnek. A jogalkotó ugyanakkor már első lépés- 
ként is nem csupán a 0,1-3 liter közötti űrtartalmú 
PET palackokra kívánja kiterjeszteni a rendszert, 
hanem az üvegpalackokra és az alumínium italdo-
bozokra is, mégpedig 2022. július 1-i kezdéssel. 
Egy későbbi időpontban pedig az italos kartondo-
bozokat, majd a használt étolajat is bevonják a sza-
bályozás hatálya alá. 

A rendszert állami monopólium alá rendelten, vár- 
hatóan magánszervezetek bevonásával tervezik 
megvalósítani, mélyebb részletek azonban nem 
ismertek.

Várhatóan automatás és kézi azonosítású visszavál-
tási rendszerek egyaránt bevezetésre kerülnek. Az 
italokat fogalomba hozó szervezetek egyszeri 

nagyobb összegű csatlakozási díj, majd éves hoz-
zájárulási díj fizetésére lesznek kötelezve, viszont a 
jelenleg ismert környezetvédelmi termékdíj várha-
tóan nem fogja őket terhelni. A tömörített vagy tömö-
rítetlen formában visszagyűjtött hulladékok átvéte-
lére csak közszolgáltatók kapnak lehetőséget. 

A pénzügyi és adminisztrációs folyamatokat egy 
központi Elszámolóház fogja kezelni, amely az ital-
csomagolásokat digitális bélyeg segítségével követi 
nyomon és a kereskedőkön keresztül folyamatosan 
beszedi a visszaváltási díjat, majd innen kerül meg-
térítésre a beváltók számára a visszavett palackok 
utáni összeg is. 

Nem ismert egyelőre sem a visszaváltási díj mér-
téke, sem a visszavételre kötelezett egységek köre. 

A gyártók / első forgalomba hozók által fizetendő 
egyszeri csatlakozási díj és a hozzájárulási díj, 
továbbá a bennmaradó visszaváltási díjak, valamint 
a hulladék haszonanyag értékesítéséből származó 
bevételek fedezik a visszaváltási rendszer önfenn-
tartó működését állami források biztosítása nélkül.

A kormány tervének fogadtatása vegyes. 

A PET palack felhasználók és a hulladékfeldolgozók 
is üdvözlik az elképzelést, mivel több és jobb minő-
ségű hulladékhoz juthatnak, ami az előírt újrahasz-
nosított anyagtartalom beszerezhetősége miatt 
fontos. 

A híradások szerint a fogyasztók is kedvezően 
fogadták az elképzelést, bár a teljes igazsághoz 
hozzátartozik, hogy a hivatkozott felmérés kérdőívé-
nek kérdéseire adható válaszok irányítottak voltak, 
így más eredmény nem is igazán születhetett…

A betétdíjas rendszereket ismerő szakértők viszont 
felhívják a figyelmet arra, hogy a bevezetéssel 
egyidőben jelentős mértékű, bár időleges fogyasz-
tás-visszaesésre kell számítani. A technika haladása 
következtében pedig — már középtávon is — 
egyes, a szabályozás hatálya alá bevont csomago-
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lásformák alkalmazása visszaszorul, ami a drágán  
üzemeltethető visszaváltási rendszer pénzügyi fenn-
tarthatóságát ellehetetlenítheti. 

A CSAOSZ ismeretei szerint jelenleg az EU orszá-
gok csak mintegy egyharmada alkalmaz kötelező 
visszaváltási rendszert. Üzemeltetésük bonyolult és 
költséges, pénzügyileg pedig csak addig fenntart-
ható, amíg alacsony a visszaváltási arány és magas 
a hulladékok ára. A rendszertől nem lehet és nem 
szabad csodákat várni. A 2020. évi OGyHT 70.000 
tonna kibocsátás mellett 23.000 tonna PET haszno-
sítással számol. Amennyiben itt a visszaváltási rend-
szer bevezetése után 100%-os visszagyűjtés való-
sulna meg, amire Európában nincs példa, akkor 
sem érnénk el a 340.000 tonna műanyag csoma-
golásnál az 50%-os hasznosítási arányt, azaz más 
hatékony eszköz bevezetésére is szükség van. 

Az eredményesség nem a visszaváltó automatákon 
múlik, hanem az emberek motiváltságán és hozzá-
állásán. Belgiumban nincs visszaváltási rendszer, 
mégis Európa legjobb recycling eredményét produ-
kálják (83,8% EUROSTAT), jobbat mint a betétdíjas 
Németország (69,9%).

Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról 
és a hulladékgazdálkodási ágazat raciona- 
lizálásának első lépéseként a hulladékgaz-
dálkodási hatóság felállításáról szóló elő- 
terjesztés

A Kormány a klímastratégia megalkotásával és a 
hulladékstratégia folyamatban lévő kidolgozásával 
elkötelezte magát a környezetvédelem ügye mellett. 
A környezetben hátrahagyott hulladékok felszámolá-
sának tervével (ígéretével) a lakosság széles rétegé-
nek egyetértését vívta ki, sokan a program mellé 
felállítandó hatóság — a Körforgásos Gazdaság 
Nemzeti Hivatal — tervét pedig szükségszerű intéz-
kedésnek tartják.

A tervezet tartalma nagyon szigorú. A környezetben 
hátrahagyott hulladék forrását a hivatal munkatársai 
— hulladékrendészek — kutatni fogják, a beazono-

sítottak, a tetten értek kemény büntetésre számít-
hatnak. Az illegálisan lerakott hulladék felszámolásá-
ért a terület tulajdonosa felel, az eltakarítás elmu- 
lasztása esetén — egészen szélsőséges esetben 
— akár a terület kisajátítására is lehetőséget kap a 
hatóság.

A tervezetben leírt hatósági célok részletessége, tar-
talma a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) hulladékgazdálkodási változatának felállítá-
sát takarja. 

Az előterjesztés bevezeti a felügyeleti díj fogalmát és 
fizetésének kötelezettségét, amelynek mértéke a 
jövedéki adó és NETA nélküli nettó árbevétel 0,1%-a, 
kötelezettje pedig:
 • a hulladékképződéssel járó termék gyártója, for- 

galmazója,
 • a nyilvántartott vagy engedélyezett hulladék- 

gazdálkodási vállalkozás,
 • a hulladékszállítást végző vállalkozás, 
 • az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály 

szerint nyilvántartott vagy engedélyezett labora-
tóriumot üzemeltető,

 • a hulladékkezelő létesítményt üzemeltető és
 • a koordináló szervezet.

A tervezett felügyeleti díj problémája az, hogy telje-
sítmény (árbevétel) és nem szennyezés arányos. Az 
eddigi környezetvédelmi szabályozások logikája az 
volt, hogy a belföldön képződő hulladékért felelős 
szervezetre vetnek ki terheket, viszont az országot 
elhagyó áruk után ezek viselése alól mentesítik 
(hiszen a képződő hulladék a fogadó ország gondja 
lesz). Éppen ezért is indokolt csupán a belföldi érté-
kesítési árbevételt alapul venni.

A javaslat szerinti felügyeleti díj számításakor az éves 
nettó árbevétel a befizetett jövedéki adó, illetve 
népegészségügyi termékadó összegével csökkent-
hető. Nézetünk szerint e két adónem nem releváns 
a hulladékgazdálkodással, ugyanakkor álláspontunk 
szerint mindenképpen díjcsökkentő tényezőként kell 
figyelembe venni a környezetvédelmi termékdíj 
(hasznosítási díj) címén teljesített kifizetéseket.
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A Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatalának felál-
lítása véleményünk szerint feleslegesen növeli a hul-
ladékgazdálkodás ellenőrzésével foglalkozó állami 
hierarchiát, a javasolt felügyeleti díj mértéke túlzott 
és kétszeres adóztatást eredményez a hulladék- 
gazdálkodással foglalkozó vállalkozások esetében 
ugyanazon tevékenység miatt.

A felügyeleti díj mértéke egyébként azonos a  
NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti díjának 
mértékével. A CSAOSZ nemcsak a díj mérékét és 
számításának alapját kifogásolja. Nézetünk szerint, 

ha minden hulladéktermelő kell fizessen, akkor a 
belföldi szereplők az importtal szemben versenyhát-
rányba kerülnek a soklépcsős termékelőállítási lánc-
ban kialakuló halmozódás miatt.

Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy jelen cikk csu-
pán a 2020 augusztusig megismert jogszabály- 
tervezetekről adott előzetes tájékoztatást szolgáló 
áttekintés, amelyek — reméljük — még változhat-
nak, így semmiképp sem kell végleges változatként 
kezelni a leírtakat.

Nagy Miklós
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Sok a félreértés a nagy publicitást kapott jogszabá-
lyok kapcsán, ezért a jobb érthetőség kedvéért az 
előzmények ismertetése után térünk csak rá a tény-
legesen elfogadott, illetve kibocsátásra váró rendel-
kezések ismertetésére.

Röviden az előzményekről
2018-ban és 2019-ben az Európai Bizottság több, a 
csomagolásokkal összefüggő irányelvet fogadtatott 
el, vagy módosíttatott, amelyek a magyar jogrend-
ben meg kell jelenjenek, ezek:
 • a hulladék keretirányelv, 
 • a lerakóról szóló irányelv, 
 • a csomagolási és csomagolási hulladék irány- 

elve,
 • a műanyag stratégia,
 • az egyes egyszer használatos műanyagok (SUP) 

irányelve.

Amíg a felsorolás első három irányelve egymásra 
épül, addig az utoljára elfogadott SUP irányelv 

ezekbe „beleavatkozik” és felülírja azok már hatályos 
és hosszú egyeztetések során kidolgozott rendel- 
kezéseit. 

Érdemes tudni azt, hogy az uniós irányelvek alapos 
egyeztetéseket követően kerülnek — az Európai 
Parlament és Tanács által — elfogadásra. Ezzel 
szemben a SUP irányelv és annak alapját adó 
műanyag stratégia érdemi szakmai egyeztetés nél-
kül, viharos gyorsasággal, pár hónap alatt nyert 
jóváhagyást.

A SUP irányelv tárgyi hatálya  
és intézkedései
Az irányelv tartalmával a 2018-2019. évi Magyar 
Csomagolási Évkönyvben már foglalkoztunk, ezért 
most csak a legszükségesebb mértékben ismét-
lünk meg korábban már leírt információkat. 

Az irányelv tizenegy termékkörhöz (táblázat első  
függőleges oszlopa) eltérő szigorúságú intézkedé-

Megszavazta a parlament az egyszer használatos 
műanyagok betiltását – avagy mi is történt? 
Az egyes meghatározott, egyszer használatos műanyag termékek visszaszorítását célzó törvényjavaslatot 
a témafelelős jogalkotó nem sokkal a beterjesztése után vissza is vonta. Az ezt követő érdemi szakmai 
egyeztetések során — a CSAOSZ szakmai érdekegyeztető és -közvetítői szerepének is köszönhetően 
— a gyártók és a jogalkotók kompromisszumos megegyezésre jutottak. Ennek eredményeként 2020. 
július 3-án a parlament el is fogadta a két, megállapodás szerint módosított törvényt, illetve a kormány az 
Európai Bizottságnak korábban notifikációra benyújtott rendelettervezetét is átdolgozta.

Fotó: Nagy Miklós
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seket rendel (táblázat első vízszintes sora). A szabá-
lyozási fokozatok a termék jelentőségétől és alterna-
tív megoldás létezésétől függő mértékűek.

A fogyasztás csökkentése 
2026-ra a 2022-es adatokhoz képest mérhető meny-
nyiségi csökkenést kell elérni az irányelv melléklete  
A. részében (táblázat A oszlop) felsorolt műanyag- 
termékek felhasználásában (fogyasztásában).

A csomagolóeszközök — azaz ételtartó, -tároló 
dobozok — esetében az eddig napvilágot látott 
kapcsolódó hazai jogszabály tervezetében ezen 
intézkedés még nem jelent meg, sem a 2022. évi 
bázis meghatározásának módjáról, sem pedig a 
2026-ra elérendő célról nincs információ. Fontos, 
hogy a fogyasztáscsökkentés csak a nem habosí-
tott (expandált polisztirol), más megnevezéssel fél-
merev falú műanyag dobozokra vonatkozik! 

Az irányelv mellékletének A. része ugyan nem foglal-
kozik a könnyű műanyag hordtasakokkal, mégis 
logikailag idetartozik ezen kategória, mivel a SUP 
direktíva a csomagolási irányelv (PPWD) által meg-
határozott forgalomba hozatali célértékeket követeli 
meg, az ezekre vonatkozó adatszolgáltatás módját 

pedig a környezetvédelmi termékdíjtörvény már sza-
bályozza is. 

A PPWD előírása szerint az egy főre jutó éves fel-
használási szint 2025. december 31-ig nem halad-
hatja meg a 40 db könnyű műanyag hordtasakot, 
vagy az ezekkel egyenértékű, tömegben meghatá-
rozott célértéket, egyben a nagyon könnyű műanyag 
hordtasakokat ki lehet zárni a nemzeti felhasználási 
célkitűzések hatálya alól.

A jogalkotó a könnyű műanyag hordtasakokra 
drasztikus termékdíjtételeket vetett ki azért, hogy 
mértékével kifejezze a visszaszorításukra vonatkozó 
határozott célját. A 15 mikronnál vékonyabb, biológi-
ailag nem lebomló csomagolóeszközöket 1900 Ft/kg, 
a komposztálható és anaerob körülmények mellett  
lebomló bioműanyag hordtasakokat pedig 500 Ft/kg 
díjtétellel terheli. 

Az irányelv A. melléklete az italtartó poharakra csu-
pán csökkentést ír elő, ezzel szemben a hazai terve-
zet egységesen tiltja valamennyi egyszer használa-
tos műanyag pohár (habosított és nem habosított) 
forgalomba hozatalát.

A szabályozott 
termékkör

A fogyasztás 
csökkentése

Forgalomba 
hozatali 

korlátozás 
(tiltás)

Termék- 
tervezési 
követel-
mények

Jelölési 
követel-
mények

EPR  
rendszer

Szelektív 
gyűjtés

Szemlélet-
formálás

A B C D E F G

Csomagolóeszközök X X Pst hab X X

Italos poharak X X X X

Fültisztító pálcikák X

Evőeszközök, szívó- 
szálak, keverők X

Léggömb szára X
Léggömb X X X

Csomagolóanyagok X X

Italos palackok záróeleme, fedőfólia X X X
Italos palackok X Pst hab X X X X

Dohányfilterek X X

Nedves törlőkendők X X X
Higiéniai kendők X X

Könnyű műanyag zacskók X X * X X

Halászhálók X X

* 15-50 µm között, nem lebomló anyagból gyártva
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Forgalomba hozatali korlátozás —  
azaz tiltás
A tagállamok megtiltják az irányelv melléklete B. 
részében (táblázat B oszlopában) felsorolt egyszer 
használatos műanyagtermékek és az oxidatív úton 
lebomló műanyagból készült termékek forgalomba 
hozatalát, forgalmazását. Ehelyütt nem foglalkozunk 
a tiltás alá kerülő, de nem csomagolási célokat szol-
gáló termékekkel.
A hazai szabályozás e téren is szigorúbb, mint euró-
pai megfelelője. 

A 15 és 50 mikron közötti falvastagsággal készülő 
biológiailag nem lebomló könnyű műanyag hordta-
sakok gyártását, forgalomba hozatalát, felhasználá-
sát és értékesítését (kereskedelmét) megtiltja. 

Megtiltja továbbá a polisztirol habból (expandált 
polisztirolból) készülő ételtartó dobozok, palackok 
forgalomba hozatalát, forgalmazását.

Tiltás lép érvénybe a nem habosított — félmerev falú 
— műanyag poharakra is — ebben is szigorúbb a 
tervezett hazai szabályozás az európaitól.

Terméktervezési követelmények 
Kiemelt figyelmet kapnak a tervezési szempontok, 
ezek között egy példa az italpalackokhoz rögzített 
kupakok konstrukciós követelménye. E rendelke-
zésnek a tagállamok 2024. július 3-tól kell meg- 
feleljenek.

A PET italpalackokra vonatkozó külön követelmény 
szerint 2025-től kezdődően legalább 25%-ban, 
2030-tól kezdődően pedig legalább 30%-ban újra-
feldolgozott műanyagot kell tartalmazzanak.
A megismert hazai jogszabálytervezet e témakörre 
nem tér ki.

Jelölési követelmények 
Az intézkedés célja a fogyasztók tájékoztatása — pl. 
a nedves törlőkendők esetében — a megfelelő, 
illetve kerülendő ártalmatlanítási műveletekről.
A hazai jogszabálytervezet e feladatra nem tér ki.

EPR (kiterjesztett gyártói felelősségi) 
rendszer 
Az Európai Bizottság által széles körben preferált és 
a hulladék keretirányelvben leírt hulladékmenedzs-
ment modellt a tiltó rendelkezések alá nem eső, 
egyszer használatos műanyagtermékekre is ki kell 
terjeszteni. Ez — egyebek mellett — a gyártóknak a 
hulladékkezelés költségeihez való pénzügyi hozzá-
járulását jelenti. 

A problémát és a szakmai szervezetek ellenző állás-
pontját az okozza, hogy ezt a pénzügyi terhet a ter-
mékgyártók hatáskörén túlnyúló, utcai (tengerparti) 
szemétgyűjtés költségeinek fedezésére kívánják 
fordítani. 

A kiterjesztett gyártói felelősség elve ugyanakkor azt 
jelenti, hogy a gyártó a termékét — mi esetünkben 
a csomagolását — a hulladékhasznosítás minden-
kori legjobb gyakorlata figyelembevételével tervezi 
meg. Erre van ráhatása. Az utcai, tengerparti sze-
metelés kérdése nem termékgyártói hatáskör, a kör-
nyezet rendben tartásáért a települések hatóságai 
felelősek.

Az ITM a kiterjesztett gyártói felelősség rendszeré-
nek kidolgozásán fáradozik.

Szelektív gyűjtés
Az italos palackokra vonatkozó előírás szerint (táblá-
zat „F” oszlop) a tagállamoknak el kell érniük azt, 
hogy 2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az a- 
dott évben forgalomba hozott termékek 77%-ának, 
2029-re pedig 90%-ának megfelelő hulladékot.

E cél elérése érdekében a tagállamok többek között:
a. betétdíjas rendszert alakíthatnak ki, vagy
b. a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségválla-

lási rendszerekhez meghatározhatnak elkülöní-
tett gyűjtésre vonatkozó célokat.
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Az ITM ezen intézkedést a visszaváltási rendszer fel-
állításával kívánja hazánkban megvalósítani, kidol-
gozása folyamatban van.

Szemléletformálás 
Az EPR rendszer részének is tekinthető, amelyben  
a lakosságot a hulladékképződés megelőzésére,  
a helyes gyakorlat követésére kívánják „nevelni”.
A jelenleg ismert hazai jogszabálytervezet e fela-
datra nem tér ki.

Az elfogadott törvények, a kormányrendelet 
tervezete
A 2020. július 3-i ülésnapon a parlament elfogadta 
a környezetvédelmi törvény módosítását, amely arra 
ad felhatalmazást, hogy a kormány rendeleti szinten 
korlátozza, vagy tiltsa meg egyes műanyag termé-
kek forgalomba hozatalát. 

A környezetvédelmi termékdíj törvény a szakmai 
egyeztetések hatására komolyabb módosításon 
esett át. Definiálta a biológiailag lebomló műanyag, 
a könnyű és nagyon könnyű műanyag hordtasak 
fogalmát. A könnyű műanyag hordtasakokra új díjté-
teleket írt elő.

A két törvény parlament által elfogadott módosí- 
tását a Magyar Közlöny 2020. évi 170. számában 
XCI szám alatt hirdette ki. E két jogszabály 2021. 
július 1-től lép hatályba.

A SUP irányelv tartalmi részével az Európai Bizott-
ságnak 2020 májusában megküldött kormányren-
delet tervezet foglalkozik, annak is csak a tiltásra 
vonatkozó részével. Elfogadása a notifikációs folya-
mat lezárulta után várható.

A táblázatban is bemutatott további hat intézkedés 
bevezetésére más jogszabályokban fog sor kerülni.

Mi történt a törvény visszavonásának,  
majd módosításának háttérben?
A könnyű műanyag hordtasakok kategorikus tiltása 
váratlanul érte a gyártókat és az érdekképviseleteket 
(köztük a CSAOSZ-t) is. Az ITM a tiltó tervével eltért 
és szembe ment — épp az egységes uniós gyakor-

lat érdekében kidolgozott — irányelvi szabályozás-
sal. Egy egységes piac működésében zavart okoz-
hat, ha egy tagállam a valamennyi tagországra 
egységesen érvényes szabályozástól eltér.

A törvények visszavonatása mögött az a jogos érv 
szólt, hogy a tervezet tartalmát a jogalkotó nem 
bocsátotta társadalmi vitára. Ezt utólag az ITM a 
gyártók és a CSAOSZ részvételével megtartott 
egyeztetésen pótolta.

A kormány nevében tárgyaló Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium legfelsőbb vezetése a gyártók 
legtöbb, kompromisszumos javaslatát elfogadta, bár 
a feltételeket igen szigorúan határozta meg.

Elfogadta az ITM azt a szakmai érvelést, hogy a 15 
mikron alatti hordtasakok — a SUP irányelvvel össz-
hangban — kerüljenek ki a szabályozás alól, mivel 
azok az áruházakban elsődleges csomagolási célo-
kat és az élelmiszerveszteség elkerülését szolgálják. 
Az ITM által meghatározott — már említett — ter-
mékdíjtételek mértéke ugyanakkor igen súlyos. A 
szakma egyébként a „gazdasági szabályozó” alkal-
mazásának tudomásulvételét előre jelezte — csak 
nem ebben a mértékben.

Kizárólag korlátozással fogadta el az ITM a 15 és 50 
mikron falvastagságban készülő hordtasakok tiltás 
alóli mentesítését, de fenntartotta a jogot az európai 
gyakorlat alapján álláspontjának későbbi módosí- 
tására.

A hatálybaléptetési határidő az irányelvvel egyező 
időpontban való meghatározása nagy segítség az 
ipar szereplőinek az átállásra való felkészülésben.

A szakmai fellépés ezúttal eredményesnek bizo-
nyult, mivel sikerült a megszüntetéstől megmenteni 
egy, sokak által méltatlanul lebecsült, ám annál 
hatékonyabb, praktikusabb csomagolóeszköz-kate-
góriát. A magyar szabályozás így is szigorúbbra 
sikeredett, mint az uniós. 

Nagy Miklós
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Először is, helyesebbnek tűnik a nem, vagy csak 
körülményesen definiálható környezetbarát jelző 
helyett a fenntartható kifejezést használni.

A fenntartható jelzőnek, esetünkben pedig a fenn-
tartható csomagolás fogalmának meghatározása 
sem könnyebb, sok tényezőnek, a termék és cso-
magolása együttes, teljes életútjának figyelembevé-
telét igényli és összhatásukban – más megoldások-
kal összevetve – kell előnyösnek mutatkozni. 

Alapanyag- és energiaigény oldalról a pótolható, a 
nem véges mennyiségben rendelkezésre álló erő-
forrást tekinthetjük fenntarthatónak, amivel nem 
vesszük el, nem éljük fel a következő generációk 
várható szükségleteit.

Környezetterhelés oldalról az alapanyag-előállítás – 
termelés – logisztika – hulladékhasznosítás lépcsők 
energiaszükségletét, kibocsátását kell rendszeré-
ben, folyamatában figyelembe venni. Hiába a fenn-
tartható forrásból származó csomagolás, ha a ter-
méket nem védi meg az ellátási lánc során.

Az előzőekből az is kitűnik, hogy a fenntartható-
ság az értékteremtő lánc valamennyi sze-
replőjétől együttműködést igényel. Fenntart-
hatóságot csak csomagolással nem lehet elérni 
– erre mondják: egyedül nem megy.

A fenntartható csomagolásnak három lényeges 
ismérve van:
 • a legmagasabb szintű termékvédelem mellett 
 • minimálisra csökkenti ökológiai lábnyomát és 
 • lehetővé teszi az anyagok maximális körforgás-

ban tartását. 
A három feltétel együttes teljesítése szükséges.

Termékvédelem
A csomagolással foglalkozók pontosan tudják, hogy 
bármely árucikk előállításának környezetterhelése 
sokszorosa a védelméül szolgáló csomagolásénak. 
E felismerésből adódik, hogy a csomagolás egy-
szerűsítése (anyagcsökkentés, alapanyag-összeté-
tel módosítás) véletlenül sem mehet az áruvédelem 
rovására. De korántsem biztos, hogy egyedül a cso-
magolás kell helyt álljon a termékvédelemért.

Fenntartható csomagolás – 
útmutató példák a körforgásos csomagolástervezéshez
Nem telik el úgy nap, hogy az írott vagy online sajtóban ne olvashatnánk új, környezetbarát csomagolásban 
forgalomba hozott termékről. A leírásokból ugyanakkor többnyire az derül ki, hogy a műanyagot más, 
többnyire papíralapú csomagolásra cserélték. A kérdés azonban ennél összetettebb.

Fotó: Nagy Miklós
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Célszerű a „takarékoskodás” megkezdése előtt ala-
posan vizsgálat alá venni magát a csomagolandó 
terméket, feltárni annak gyenge pontjait, érzékeny-
ségét. Könnyen lehet, hogy a csomagolás egysze-
rűsítése érdekében végzett termékvizsgálattal fel-
színre hozhatók olyan hibák, amelyek a gyártás- 
technológia apró korrigálásával megszüntethetők és 
megnyílik az út a csomagolástechnológia kompro-
misszum nélküli takarékosabbá tételéhez.

Ez az tehát, amikor a csomagolásfejlesztéshez az 
értékesítési lánc résztvevőinek együttműködése 
szükséges.

Ökológiai lábnyom 
E fogalom azt takarja, hogy tudnunk kell a csoma-
golás teljes életciklusában megjelenő környezetter-
helés mértékét. A nyersanyagok és az energia fel-
használását, így a kibocsátást és a hulladék kelet- 
kezését a teljes életciklus alatt minimalizálni kell.

Az életciklus-elemzés (LCA) a csomagolás haté-
konyságának és ezzel ökológiai fenntarthatóságá-
nak felmérésére szolgáló módszer, a CO2 kibocsá-
tás pedig a csomagolás ökológiai hatásának mérő- 
száma.

Az LCA elemzéssel pontosan bemutatható az egy 
termék számára lehetséges csomagolásformák 
egymáshoz viszonyított ökológiai lábnyoma.

Körforgásban tartás
Az anyagok – esetünkben a csomagolóanyagok – 
körforgásban tartását leginkább úgy lehet maximali-
zálni, ha a hasznosítási technikákat ismerjük, a 
hasznosítást megnehezítő okokat feltérképezzük és 
kiküszöböljük. Az anyagmaradékok például haszno-
sítást nehezítő tényezők. Tervezéssel segíteni kell 
azt, hogy a termék csomagolásból való kinyerhető-
sége teljes legyen. De ez még nem minden.

A körforgásban tartás része a szűz csomagoló-alap-
anyag másodlagos (újrahasznosított) anyaggal való 
helyettesíthetősége is. 
A csomagolások hasznosíthatósága értékeléssel 
állapítható meg.

Az újrahasznosíthatóság javítása érdekében a teljes 
csomagolási rendszert kell értékelni. Ehhez az alábbi 
táblázat ad áttekintést.

A termék csomagolásának kvantitatív és kvalitatív 
értékeléséhez a következő szempontokat kell figye-
lembe venni: 
 • anyagok és erőforrások hatékony felhasználása,
 • műszaki megvalósíthatóság,
 • áruvédelem,
 • fogyasztói elvárások,
 • tájékoztatás,
 • újrahasznosíthatóság, gyűjtési rendszerek orszá-

gonként és régiónként különböznek,
 • csomagolási hulladékok válogatási, feldolgozási 

technológiái,
 • a keletkező másodnyersanyagok piaci potenci-

álja és 
 • azonos típusú szűz alapanyagok helyettesíthető- 

sége.

Az újrahasznosítható csomagolások tervezésének 
szempontjai:
 • anyagfelhasználás minimalizálása,
 • egyanyagú megoldások, vagy hasznosítható tár-

sítások használata,
 • ahol lehetséges, a hozzáadott anyagok haszná-

latának mellőzése,
 • a csomagolóanyagok színezésének minimalizá- 

lása,

Az értékelés 
formája Leírás A mérés 

formája

Kvantitatív 
(mennyiségi)

Annak mérése, 
hogy az újrahasz-
nosítással 
előállított 
anyag mekkora 
mennyisége képes 
szűz anyagot 
helyettesíteni.

Tömegszázalék
(%)

Kvalitatív 
(minőségi)

Kérdőív alapú 
értékelés, amely 
a csomagolás 
tulajdonságait (pl. 
anyagösszetétel, 
szín, üríthetőség) 
veszi figyelembe. 

Fokozatok: 
– jó, 
– korlátozott, 
– kevéssé, 

 vagy nem 
 hasznosítható 
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 • EuPIA Exclusion List-en szereplő nyomdafesté-
kek figyelembe vétele,

 • a csomagolás teljes üríthetősége,
 • a csomagolás-összetevők szétválasztásának, 

illetve az anyagtípus könnyen felismerhető jelö- 
lése,

 • a nyitó- és záróelemek rögzíthetősége, a kép-
ződő kisméretű elemek elkerülése érdekében.

Az előzőek érthetőbbé tételére álljon itt egy izgal-
mas, PET csomagolás újrahasználhatóságának ér- 
tékelését bemutató példa.

A fentiekből talán érthető, hogy megfontoltan és 
adatokkal, vizsgálatokkal, alapos elemzésekkel alá-
támasztott eredmények birtokában lehet felelősség-
teljesen kijelenteni azt, hogy csomagolásunk fenn- 
tartható.

Nagy Miklós

PET csomagolás újrahasznosíthatósága

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan Kevéssé

Alapanyag és adalékanyag PET
többrétegű, de azonos  
anyagú 

>1 g/cm3 sűrűségű anyagok 
(PVC, PS), PETG, C-PET, 
A-PET, PC, sűrűségváltozást 
okozó anyagok, 
nanorészecskék, oxigén, 
bio- vagy oxodegradábilis 
komponensek

Záróréteg  
(barrier)

záróréteg nélkül, SiOx, Al2O3

UV-satbilizátorok,
AA blokkolók, optikai 
fényesítők, oxigén elnyelők

többrétegű anyagok (EVOH, 
PA), alumínium fémgőzölt réteg

Szín átlátszó halvány, világos színek
fekete, fehér, sötét, nem 
áttetsző, fémes vagy 
fluoreszkáló színek

Záróelem 
PP, HDPE, elválasztható 
vagy hegesztett záróelem

szilikon 
(sűrűség <1 g/cm3)

fémek, hőre keményedő 
műanyagok, PS, PVC, 
teljesen el nem távolítható 
záróelemek, szilikon, üveg, 
pumpák fém rugói

Címkék, sleeve-k 
a csomagolás felületének 
max. 50%-a fedett

PET in-mould címkék,  
erősen ragasztott  
papírcímkék

sleeve-k teljes felületen PVC, 
vagy OPS-ből készítve, 
metalizált anyagok

Címkeragasztók
eltávolítható natúr 
vagy tapadócímkék 
vízbázisú ragasztók

vízben vagy 60-80oC-os lúgos 
vízben oldható ragasztók

tartós vagy  
hot-melt ragasztók

Nyomdafestékek EuPIA konform festékek —
„bleeding” színek,
nem EuPIA konform és
fémtartalmú festékek

Töltők által használt 
közvetlen nyomtatás

domborítás (prégelés), 
minimális lézernyomtatás, „non-
bleeding” színek (festékek)

minimális közvetlen 
nyomtatás és élelmiszer 
kompatibilis festékkel

a felület ≥50%-át 
meghaladó nyomtatás
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BEVEZETÉS
Jelen írásban arra törekszünk, hogy a hajlékony 
csomagolóanyagok („FLEXPACK”) szerepét holisz- 
tikus megközelítésben értékeljük a fenntarthatóság 
szempontjából. Ezen anyagok főként közvetlen 
fogyasztói csomagolásként kerülnek forgalomba és 
elsődleges szerepük az, hogy az akár tíz-, tizenöt-
szörös ökolábnyomot képviselő becsomagolt ter-
mékeket — élelmiszer, állateledel, gyógyszer, orvosi 
és kozmetikai cikkek — megvédje, azok vesztesé-
geit csökkentse. A FLEXPACK saját környezetterhe-
lésének kívánatos csökkentését csakis e célnak 
alárendelten lehet tárgyalni.

A fenntarthatóságot a körforgásos gazdaság, a klí-
masemlegesség (forráshatékonyság) és a termék-
biztonság (élelmiszerbiztonság) háromszögében 
vizsgáljuk és már bevezetőnkben is kihangsúlyozzuk 
e szempontok kiegyensúlyozott érvényesülésének 
szükségességét.

Írásunk a CSAOSZ 2020 évi konferenciáján a Kraj-
cár Kft. nevében elhangzott előadás szerkesztett 
változata.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2015-ben az Európai Bizottság meghirdette a kör-
forgásos gazdaság széleskörű cselekvési program-
ját („Circular Economy Action Plan”), amely — külö-
nösen Sir Attenborough, az óceánokon úszó 
szeméthegyeket és veszélyeztetett élővilágot bemu-
tató hatásos természetfilmjeinek hatására — moz-
gósította a törvényhozókat és ennek eredménye-
ként a műanyagokat és ezen keresztül a hajlékony 
csomagolóanyagokat érintő több jelentős rendelet/
irányelv látott napvilágot:  

Hajlékony csomagolóanyagok  
a fenntarthatóság szolgálatában
Ma már szinte egy szakterület sem engedheti meg magának, hogy ne tekintsen a „fenntarthatóság” 
tükrébe. „Csak egy Föld nevű bolygó van, mégis 2050-re a világ úgy fog fogyasztani, mintha három lenne”. 
Ez a bevezető mondata az Európai Bizottság 2020. évben közzé tett körforgásos gazdaság akciótervének, 
a „Zöld ajánlatnak”.

Fotó: Krajcár Kft.

1. ábra: Állótasakok, a FLEXPACK egy perspektivikus 
termékcsaládja
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 • A Bizottság közleménye az Európai Parlament-
nek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságá-
nak, Brüsszel, 2015.12.2. COM (2015) 614: Az 
anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv;

 • Hulladék kerettörvény: Az Európai Parlament és 
a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. novem-
ber 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről, amely újrafogal-
mazza a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) 
minimum követelményeit úgy, hogy a teljes hulla-
dékgazdálkodási rendszer finanszírozását a cso-
magolt terméket forgalomba hozóira („producer”) 
terheli;

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/852 
irányelve (2018. május 30.) a csomagolásról és a 
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosítása, amely új, megemelt újrahasznosí-
tási célokat tűz ki a csomagolási hulladékokra 
vonatkozóan és részben újra fogalmazza a cso-
magolási hulladékgazdálkodás lényegi követel-
ményeit, kihangsúlyozva az újrahasznosítás 
szerepét;

 • A Bizottság 2018 január 16-án meghirdetett 
Műanyag Stratégiája minden műanyag csoma-
golóanyag 100%-os újrahasznosítását írja elő 
2030-ig;

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 
irányelve (2019. június 5.) egyes műanyagtermé-
kek környezetre gyakorolt hatásának csökkenté-
séről szól, amely az EPR alkalmazását és a 
fogyasztók tudatosítását írja elő a megjelölt flexi-
bilis csomagolásokra;

 • A Bizottság újrafeldolgozott műanyagokról szóló 
282/2008/EK rendeletének (2008. március 27.) 
átdolgozása folyamatban van és várhatóan szi-
gorú engedélyezési és monitorozási kötelezett-
séget ír elő az újrafeldolgozást végző vállalkozá-
sok számára, egyelőre nem eloszlatva az 
újrahasznosítás körüli termékbiztonsági aggodal-
makat, hiszen az újrafeldolgozás során nehezen 
ellenőrizhető szennyeződések kerülhetnek az 
anyagokba, amelyek korlátozhatják újbóli, pl. 
élelmiszeripari, gyógyszeripari alkalmazásukat;

 • A 2019. évi Zöld ajánlat („Green deal”) által kitű-
zött klímasemlegesség új dimenziót hozott a 
csomagolások fenntarthatóságának megítélé-
sébe: az ökolábnyom csökkentésének kötele-
zettségét. Ennek elsőbbséget kell adni, még 
akkor is, ha az újrahasznosíthatóság növelése 
sokszor csak az ökolábnyom romlása révén 
érhető el. Az ajánlathoz kapcsolódó cselekvési 
program („Roadmap”) többek között az élelmi-
szerpazarlás 50%-os csökkentését tűzi ki 2030-
ra, amely szoros kapcsolatba hozható a 
csomagolással;

 • Végezetül az Európai Tanács határozata a nem 
újrahasznosított műanyaghulladékokra kivetendő 
különadóról (0,8 €/kg), illetve egyes tagországok 
különadója azokra a csomagolóanyagokra, ame-
lyekben az újrahasznosított anyagtartalom ará-
nya az előírt határértéket nem éri el, erős kény-
szerítő eszköznek tűnnek az új jogszabályok 
előírásainak betartására.

A jogalkotás fenti változásaira elsők között reagált az 
„Ellen MacArthur Foundation” és a műanyag cso-
magolóanyagok körforgásos gazdasági vízióját az 
alábbiakban fogalmazta meg:
 • a problémás vagy felesleges műanyag csoma-

golások használata szűnjék meg;
 • az egyszer használatos csomagolások vissza-

szorítása érdekében éljenek az újrafelhasználás 
lehetőségével;

 • 2025-ig minden műanyagcsomagolás legyen 
100%-ban újrafelhasználható, újrahasznosítható 
vagy komposztálható a gyakorlatban;

 • a műanyag használata legyen teljesen független 
a véges (fosszilis) erőforrások igénybevételétől;

 • minden műanyagcsomagolás legyen mentes az 
egészségre veszélyes vegyi anyagoktól.

Így különösen nagy nyomás nehezedett a műanyag- 
alapú csomagolásokra abból az általános megíté-
lésből kiindulóan, hogy fosszilis nyersanyagforrást 
igényelnek, jelentős környezetszennyezők és — 
elsősorban a kombinált anyagú csomagolóanyagok 
(„kompozitok”) — nem, vagy nehezen újrahasznosít- 
hatók. 
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A legnagyobb élelmiszer- és csomagolóanyag- 
gyártók azonban gyorsan reagáltak az új helyzetre 
és számos esetben a törvényes határidőnél (2030) 
korábbi időpontra (2025) tettek kötelezettségválla-
lást arra, hogy termékeik 100%-ban újrafelhasznál-
hatók, újrahasznosíthatók, vagy komposztálhatók 
lesznek. Ezzel is felerősítették a vevői elvárásokat, 
ami sürgős alkalmazkodást kíván meg a FLEXPACK 
szakma egészétől.

FLEXPACK A LÉNYEGI KÖVETELMÉNYEK 
TÜKRÉBEN
Felmerül a kérdés, hogy a FLEXPACK milyen meg-
ítélés alá esik a hulladékgazdálkodás lényegi köve-
telményeinek tükrében (2. ábra):

A megelőzés, illetve csökkentés a FLEXPACK 
kvintesszenciája: az élelmiszerek 47%-ának csoma-
golásához a csomagolóanyagok tömegének csu-
pán 13%-ára van szüksége — az Unió tagállamai-
nak összesített adatai alapján1. Ez példátlan 
forráshatékonyságról tanúskodik. Ha nem létezne, 
és merevfalú csomagolással helyettesítenénk, a 
hulladék mennyisége 44%-kal növekedne, a globá-
lis felmelegedési potenciál pedig 33%-kal2. A jelen-
legi szabályozás ezt a kreditet sajnálatosan nem 
adja meg a FLEXPACK számára, sokkal inkább 
csak a bűnöst, a szemetelésért felelőst látja benne. 
Jelenlegi írásunkkal is ahhoz szeretnénk hozzájá-
rulni, hogy ez a megítélés mihamarabb kedvező for-
dulatot vegyen.

Az újrafelhasználás valójában nem jelent érdemi 
opciót a FLEXPACK számára, hiszen jellemzően a 
háztartási, illetve települési hulladékáramba kerül, 
ahonnan egyenként nem is lehetne gazdaságosan 
kinyerni és eredeti célra felhasználni. 

Az új szabályozás valójában az újrahasznosítást 
(újrafeldolgozást) emeli a hierarchia legmagasabb 
pontjára és még az újra felhasználható hulladékoktól 
is az újrahasznosíthatóságot várja el. A FLEXPACK 
hulladékok kezelésének alapvetően két útja külön-
böztethető meg: technikai és biológiai. Előbbi eset-
ben mechanikai és kémiai újrahasznosításról beszél-
hetünk, míg az utóbbi esetben a komposztálás 
(aerob lebontás) és biogázzá konvertálás (anaerob 
lebontás) a lehetséges megoldások. Ezek közül az 
anyagában történő újrahasznosítással és a kom-
posztálással van a FLEXPACK-nak komoly dolga. 
Achilles ínját ugyanis a kompozit anyagok jelentik, 
még ha azok a FLEXPACK-ban csupán 1/5 rész-
arányt is képviselnek. A fennmaradó hányadot 
ugyanis a döntően már ma is mechanikusan újrafel-
dolgozhatónak nyilvánítható poliolefin monofóliák 
jelentik. A bioműanyagok a FLEXPACK számára 
megteremtik az életciklus komposztálás révén tör-
ténő lezárását, ezzel is elősegítve a fosszilis termé-
szeti anyagforrásokról való leválást. 

Az energetikai visszanyerés (égetés) már nem 
tartozik az újrahasznosítás fogalmába. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a FLEXPACK hulladékok 
ma közel fele-fele arányban égetéssel, illetve lera-
kóba helyezéssel kerülnek ártalmatlanításra. Elkülö-
nített gyűjtésük és újrahasznosításuk gyakorlatilag 
még embrionális állapotba sem jutott el. Ez azt 
jelenti, hogy nagyon hosszú utat kell még megten-
nünk a helyzet megváltoztatására.

A FLEXPACK ÚJRATERVEZÉSE
Amennyiben az idézett jogszabályok tükrében az 
újrahasznosítás, a termékbiztonság és környezetter-
helés hármas egyensúlyára kívánunk törekedni, a 
FLEXPACK átfogó, környezetbarát újratervezésére 
(„ecodesign”) van szükség.
Mind a márkatulajdonosok, mind a csomagolószer 
gyártók egyre nagyobb igyekezettel próbálják ma 
már versenyelőnyként kezelni a csomagolások „zöl-
dítését” és egyre sikeresebb megoldásokkal jelent-
keznek be az erősödő versenybe. 

A tervezéskor nem elég csupán egy szempontot, pl. 
az újrafeldolgozást kiválasztani, hanem az újrahasz-

2. ábra: A hulladékgazdálkodás lényegi követelményei
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nosítás öt rendszerelemének együttállását kell ala-
pul venni. Ugyanis csupán azt lehet újrahasznosí-
tani, amit elkülönítetten gyűjtöttek, válogattak, 
gazdaságosan és környezetkímélő módon újra fel-
dolgoztak és a feldogozott másodlagos nyersanya-
gok fenntartható piaci elhelyezését megtalálták. A 
tervezést végezetül az ökolábnyommal kell hitelesí-
teni. Az újratervezés rendszerelemeit a 3. ábrán fog-
laltuk össze:

A tervezésekor az alábbi kérdésekre kell válaszol- 
nunk:
 • Minthogy az újrahasznosítás folyamatában —  

komplex infrastruktúra megléte esetén is — az 
első lépést a felelősségteljes fogyasztónak kell 
megtenni, a kérdés az, hogyan tudjuk a fogyasz-
tót a szükséges módszerek és eszközök megis-
mertetésével a hulladék elsődleges elkülönítésé-
ben segíteni?

 • Milyen szelektív begyűjtési infrastruktúra áll ren-
delkezésre? Hiszen amit nem gyűjtünk be, abból 
nem lesz újrahasznosítás.

 • Milyen válogató rendszer érhető el, amely a poli-
mereket egyedileg azonosítani tudja (méret, 3D, 
mágneses leválasztás, NIR, UV-VIS, QR-kód 
olvasó, nyomkövető rendszerek, fajsúly szerinti 
elválasztó, stb.)?

 • Milyen profitábilis és fenntartható technológia áll 
rendelkezésre megfelelő minőségű és biztonsá-
gos reciklátum előállítására: mechanikai vagy 
kémiai? Adottak-e az ipari komposztálás 
lehetőségei?

 • Elhelyezhető-e a reciklátum versenyképesen és 
fenntartható módon a piacokon? 

 • A döntő szót végül az ökolábnyomnak kell 
kimondania.

Örömmel jelenthetjük, hogy a Krajcár Kft. az európai 
KKV szektor képviseletében öt vezető európai FLEX-
PACK gyártó céggel együtt (4. ábra) tagja annak a 
Flexible Packaging Europe által felállított műszaki 
bizottságnak, amelyik az Uniós PEFCR (Product 
Environmental Footprint Category Rules) projekt 
keretében a FLEXPACK standardizált ökolábnyom 
kalkulációjához a szakterületi módszertan és adat-
bázis kidolgozását végzi. Ennek eredményeképpen 
az várható, hogy a mai „zöld hivatkozások” nehezen 
áttekinthető gyakorlatát egységes és mindenki által 
azonosan értelmezhető rendszer váltja fel.

AZ ÚJRAFELDOLGOZÁS ÉS A BIOLÓGIAI 
HULLADÉKKEZELÉS LEHETŐSÉGEI
Az újrafeldolgozás mechanikai úton (extrudálás, 
fröccsöntés, fémolvasztás) vagy kémiai úton (pirolí-
zis, oldószeres, „feedstock recycling”) valósítható 
meg. Erről nyújt áttekintést a 5. ábra:

A mechanikai feldolgozás annál értékesebb 
másodlagos nyersanyagot eredményez, minél tisz-
tább anyagáramból indul a folyamat. Ugyanakkor ez 
az eljárás nyílt végű, hiszen a polimerek az újrafel-
dolgozási ciklusok során folyamatosan töredeznek, 

4. ábra: A PEFCR projekt műszaki bizottságában 
közreműködő szervezetek

3. ábra: A környezetbarát újratervezés rendszerelemei

5. ábra: Hulladékkezelés mechanikai és kémiai  
újrafeldolgozással
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degradálódnak és végül a vegyes műanyag áram-
ban, vagy RDF hulladékként az égetőben végzik. 
Ezért mindig szükséges lesz friss polimerek betáp-
lálására a körforgásba. Napjainkban a poliolefin 
alapú hulladékáramok mechanikai feldolgozása 
került elérhető közelségbe. Így a homogén szerke-
zetű anyagok kialakításának is ez a fő iránya, amely-
nek során az OPET, OPA, OPP fóliákat egy vagy 
kétirányban orientált, nagy hőtűrőképességű és 
mechanikai szilárdságot biztosító poliolefin fóliákkal 
lehet helyettesíteni. Barrier rétegként az újrafeldolgo-
zást kevéssé zavaró fémoxidokat és pl. olefin alapú 
etilénvinilalkohol polimereket lehet helyettesítő meg-
oldásként alkalmazni. A mintegy 150 tagot számláló 
CEFLEX konzorcium által 2020. évben megjelente-
tett útmutató („DESIGNING FOR A CIRCULAR 
ECONOMY”)3 nagyon hasznos segítséget nyújt a 
PO alapú monoszerkezetű FLEXPACK tervezésére 
vonatkozóan. Akkreditált minősítő intézetek ajánlása 
szerint (Cyclos HTP4, Interseroh5) az új homogén 
szerkezetekben a nem olefin alapú anyagok (festék, 
ragasztó, lakkok, barrier anyagok) tartalmát 5% alatt 
tartva a mechanikai újrafeldolgozhatóság kritériuma 
általában teljesíthető. 

Minthogy élelmiszeripari alkalmazásokban felhasz-
nálható újrahasznosított anyagok előállítására még 
nem rendelkezünk jóváhagyott eljárással, a recyling 
tartalom integrálására, illetve fokozására csak úgy 
van lehetőségünk, ha a migrációs veszély elhárítása 
érdekében a recycling-kompatibilis barrier rétegek 
védőhatását tudjuk kihasználni, vagy kilépünk a 
mechanikai recycling keretei közül és pl. alufóliát, 
mint funkcionális záróréteget beépítve, a kémiai 
újrahasznosítás terepére merészkedünk.

A kémiai hulladékfeldolgozási eljárások nap- 
jainkban vannak születőben:
 • polimerspecifikus oldószeres technológiák (pl. 

CREASOLVE® — Fraunhofer Institute), amelyek 
a polimereket szelektíven oldják fel anélkül, hogy 
a polimerláncok degradálódnának. Másik eljá-
rásban a polimerrétegeket az alumíniumfóliától 
oldószerrel választják el és homogén hulladékká 
alakítják (Saperatec-Henkel)6. Ezt az utóbbi eljá-
rást a 6. ábra szemlélteti;

 • pirolízis, amelynek során a polimereket oxigén 
kizárása mellett hevítve különböző degradációs 
fokú égésgázokká és pirolízisolajjá alakítják át. Az 
eljárás megnyitja az utat pl. az alumíniumtartalmú 
kompozit hulladékok alumíniumtartalmának 
kinyerésére és újrafeldolgozására (Mikrohul-
lám-indukált pirolízis-ENVAL)7;

 • pirolízissel kombinált monomerikus eljárások, 
amelyek a köztes pirolízis olajat a kőolajfinomítási 
krakkolási folyamatába visszavezetve a friss poli-
merrel egyenértékű terméket eredményeznek és 
az élelmiszercsomagolási körfolyamat zárására 
(„bölcsőtől a bölcsőig”) is utat nyitnak (pl. Chem-
Cycling® – BASF)8.

 
A kémiai újrahasznosítás jogszabályi elismerése a 
recycling kvóták betartásának számbavételekor 
még nem történt meg, de a rendelkezésre álló is- 
meretek alapján áttörésük nagy biztonsággal meg-
jósolható és jó kiegészítői lehetnek a mechanikai 
eljárásoknak.

A biológiai hulladékkezeléssel kapcsolatban 
sok tévhittel találkozhatunk, amelyeket célszerű 
helyükön kezelni. 

A megújuló forrásból származó bioműanyagok 
(lebomló műanyagok) mechanikai újrafeldolgozása 
jelenleg nem megoldott gazdaságossági és váloga-
tási nehézségek miatt. Jelenlétük a poliolefin (PO) 
hulladékáramokban (PE, PP) kifejezetten zavaró 
hatású, a magasabb rendű újrahasznosítást el is 
lehetetleníthetik. Ez alól jelenleg a bio-polietilén 
(bioPE) az egyetlen kivétel, amely a PO-hulladék- 
áramban minden zavaró hatás nélkül újra feldol- 
gozható.

6. ábra: Saperatec-Henkel oldószeres elválasztás



Magyar Csomagolási Évkönyv 35

A környezetbe kikerülő lebomló műanyagoknak 
(PLA, PHA, PHV, TPS) nincsen semmilyen elfogad-
ható környezetvédelmi előnye, lévén, hogy a 
bioműanyagok természetes lebomlása — akármi-
lyen gyorsan és mikró-műanyag képződés nélkül 
történik is —, nem jelent mást, mint veszteséget, 
mert az anyag kikerül a körforgásból. (A szemetelés 
nem a műanyag, hanem a homo sapiens és a kiala-
kulatlan újrahasznosítási infrastruktúra hibája.) Egyes 
mezőgazdasági fóliák esetében azonban a termé-
szetes környezetben lebomló műanyagoknak lehet 
létjogosultsága, ha azok az élelmiszer és állati takar-
mány termelését segítik, annak veszteségeit 
csökkentve.

Csak annak van értelme, ha a megújuló forrásból 
származó bioműanyagokat az élelmiszerrel együtt 
komposztálják. A bioműanyagok önmagukban a 
komposztálás során is csupán CO2-vé és vízzé ala-
kulnak, tápértékkel rendelkező biomasszát nem 
szolgáltatnak. Így valójában ekkor is kikerülnek az 
ökológiai körforgásból. Az együtt-komposztáláskor 
a csomagolásnak abban van szerepe, hogy a 
kereskedelemben és háztartásokban lejárt szava-
tosságú élelmiszerek elkülönített gyűjtését, a kom-
posztálás helyszínére juttatását segíti elő.

Az ellenőrzött erdőgazdaságból származó cellulóz 
alapú papírok reneszánszukat élik, amennyiben 
speciális kezeléssel, illetve  bio-bevonatolással 
alkalmas funkcióhordozóvá tehetők és mindeköz-
ben a papír hulladékáramban lesznek visszaforgat-
hatók, illetve komposztálhatók. Itt kell felhívni a 
figyelmet arra a nem kívánatos és értelmetlen gya-
korlatra, amely papírhatású kezeléssel, illetve papí-
rok műanyaggal való társításával próbálja a terméket 
„zöldíteni”. Az ilyen termék az életciklusát csak az 
égetőben, vagy a lerakóban végezheti.
 
KLÍMASEMLEGESSÉG ÉS 
FORRÁSHATÉKONYSÁG
A becsomagolt élelmiszerek széles skáláján végzett 
karbon életciklus analízis (LCA) azt mutatja, hogy a 
hajlékony csomagolóanyagok a teljes élelmiszerlánc 
széndioxid-egyenértékben mért környezetterhelé-
séhez mindössze 1—10%-kal járulnak hozzá (IFEU)9. 

Egy gondolatkísérletként tegyük fel az alábbi kérdé-
seket a globális felmelegedési potenciálra (GWP) 
kifejtett hatás további értékelése érdekében:
 • Mi lenne, ha minden merevfalú csomagolást haj-

lékony csomagolás helyettesítene?
 • Mi lenne, ha minden hajlékony csomagolást 

merevfalú csomagolással helyettesítenének?

A Flexible Packaging Europe iparági szövetség 
megbízásából szintén az IFEU által a 2016. évi euró-
pai uniós adatok felhasználásával folytatott tanul-
mány megállapítja, hogy amennyiben a gyorsan 
mozgó árucikkek primer csomagolását — italcso-
magolások nélkül számolva — hajlékony csomago-
lással helyettesítenénk, az összes csomagolóanyag 
tömegét 26,8 millió tonnáról 7,7 millió tonnára, azaz 
73%-kal lehetne csökkenteni. Ezáltal a keletkező 
összes hulladék mennyisége 21%-kal 
csökkenthető!

A melegházi hatás vizsgálata is meglepő eredmé-
nyeket mutatott. Ha abból indulunk ki, hogy a hajlé-
kony csomagolási hulladékok ma 55%-ban égetés-
sel és 45%-ban lerakókban kerülnek ártalmatlaní- 
tásra, akkor, ha a hajlékony csomagolóanyagokat 
teljeskörűen merevfalúakkal váltjuk fel és azok a mai 
szintnek megfelelően 67%-ban újrahasznosítással 
és 13%-ban égetéssel kerülnek ártalmatlanításra, az 
összes melegházhatású gázok kibocsájtása szén-
dioxid egyenértékben mérve 31%-kal növekedne. 
Ha azt feltételezzük, hogy az újrahasznosítás 100%-
ban megvalósulna, a melegházhatású gázok kibo-
csátása még mindig 14%-kal nőne. A gondolatkísér-
letet folytatva, ha abból indulnánk ki, hogy az összes 
merevfalú csomagolást hajlékony csomagolássá 
alakítjuk át, a mai szintnek megfelelő 55%-os égeté-
ses ártalmatlanítás mellett, a melegházhatást 33%-
kal tudnánk csökkenteni. 

Végezetül ne feledkezzünk meg arról, hogy a hajlé-
kony csomagolások a legkisebb anyagfelhasználás 
mellett teszik lehetővé az élelmiszerek célzott eltart-
hatóságának biztosítását, valamint a fogyasztási 
szokásokhoz illeszkedő adagnagyságok kialakítá-
sát. Ennél fogva kimondhatjuk, hogy a hajlékony 
csomagolószerek kisebb mértékben terhelik a ter-
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mészeti erőforrásokat, mint amennyit megtakaríta-
nak azáltal, hogy hatékonyan járulnak hozzá az élel-
miszerlánc — mint a legnagyobb széndioxid 
kibocsátó — veszteségeinek csökkentéséhez!

A fenti gondolatkísérletet azzal a végkövetkeztetés-
sel zárhatjuk le, hogy természetesen miközben 
egyik feltételezés sem valósulhat meg a gyakorlat-
ban, sikerült bizonyítani, hogy a hajlékony csoma-
golásoknak — ígéretesen javuló hatékonyságú és 
biztonságos újrahasznosítási kilátásaik mellett — 
komoly szerepe lehet a jövőben a klímasemleges-
ség, mint legátfogóbb célkitűzés elérésében. Ennek 
érvényre juttatásához a jogszabályalkotók, szakmai 
szervezetek, felelősségteljes gyártók és fogyasztók 
szoros együttműködésére van szükség.

A FLEXPACK SZEREPE AZ ÉLELMISZER- 
PAZARLÁS CSÖKKENTÉSÉBEN
Végezetül foglalkozzunk a FLEXPACK kitüntetett 
szerepével az élelmiszerpazarlás csökkentésében 
és ezáltal a klímasemlegesség felé vezető út lerövi-
dítésében. Miközben az élelmiszeripar óriási erőfe-
szítéseket tesz műtrágyák, növényvédő szerek, 
állatgyógyászati szerek és a génmódosítás alkalma-
zásával az emberiség gyors ütemben növekvő táp-
lálkozási igénye kielégítésére, aggasztó híreket hal-
lunk arról, hogy a megtermelt és becsomagolt 
élelmiszerek mintegy 1/3-a, globális szinten mintegy 
1 Mrd tonna megy veszendőbe. Ha figyelembe 
vesszük, hogy az élelmiszerlánc USA és Kína után 
a 3. legnagyobb CO2 kibocsátó, az előállított élelmi-
szerek veszteségei az előállítás folyamán kifejtett 
nagyfokú környezetterhelés hiábavalóságát, értel-
metlen elfecsérlését jelenti. A 2050-re kitűzött klíma-
semlegesség eléréséhez vezető úton az élelmiszer-
veszteségek kiküszöbölésével — a hűtést és 
szélerőműveket közvetlenül követve — potenciáli-
san 70,53 GT teljes légköri kibocsátás csökkentést 
aknázhatunk ki széndioxid egyenértékben (CO2 – 
EQ) számolva. Hogyan tud a FLEXPACK ebben 
eredményesen közreműködni?

Ha abból indulunk ki, hogy a FLEXPACK Európában 
az élelmiszerek primer — elsődleges — csomago-
lásának — italos kartonok nélkül — közel 50%-át 

képviseli  és az élelmiszerveszteség több mint 
50%-a háztartásokban keletkezik, meg is érkeztünk 
az élelmiszerek csomagolásának kitüntetett szere-
péhez, mint az elosztást, áruvédelmet (eltarthatósá-
got), felelősségteljes vásárlást és fogyasztást előse-
gítő funkciók megtestesítőjéhez. Ezeket a funkciókat 
a 7. ábra segítségével az alábbiakban foglalhatjuk 
össze:
 • a becsomagolt élelmiszer eltarthatóságát külön-

böző klímaviszonyok mellett testreszabott hatá-
ridőig tudja biztosítani;

 • a fogyasztó kényelmét, mint a könnyű nyitható-
ság, visszazárhatóság, adagolhatóság, üríthető-
ség, célirányosan kínálja föl;

 • testreszabott adagnagyságok révén a fogyasztó 
fogyasztási/vásárlási stratégiáját tudja befolyá- 
solni;

 • végezetül együtt-komposztálhatósága révén 
mind a kiskereskedelemből, mind a háztartások-
ból kikerülő élelmiszerhulladék elkülönített gyűjté-
sét és az ökoszisztémába való visszajuttatását 
teszi lehetővé.

 

ÖSSZEFOGLALÁS
A műanyagtartalmú flexibilis csomagolások a szigo-
rodó jogszabályok és a közvélemény sokszor felüle-
tes negatív értékítélete miatt napjainkban jelentős 
kihívásokkal néznek szembe. Kimagasló forráshaté-
konyságuk, egyre javuló újrahasznosíthatóságuk és 
az élelmiszerpazarlás csökkentésében játszott meg-
kérdőjelezhetetlen szerepük révén mégis pers- 
pektívikus jövőt jósolhatunk számukra. A nemzetközi 
szakmai szervezetek útmutatásai és a globális gaz-
dasági szereplők innovációi arra sarkallják a KKV 
szektor képviselőit is, hogy kövessék a fejlett gazda-

7. ábra: A FLEXPACK szerepe az élelmiszerpazarlás 
csökkentésében
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sági régiók trendjeit és nagy bátorsággal és krea- 
tívan váltsák fel hagyományos termékeiket a fenn-
tarthatóságot elősegítő megoldásokkal. Mindezt 
annak a reményében, hogy az Uniós jogszabályok 
helyi átültetése is ebben támogatásukra lesz.

Ez az írás a COVID-19 pandémia súlyos, második 
hulláma idején született. Nem lehet nem észrevenni, 
hogy a FLEXPACK — mindazon túl, amelyet ismer-
tettünk — a higiénia és az emberi egészség védel-
mében milyen nélkülözhetetlen szerepet tölt be.

Dr. Madai Gyula

Krajcár Kft.
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A brüsszeli székhelyű Európai Aeroszol Szövetség 
minden évben elkészíti a tagországok szövetségei 
és további együttműködő szervezetek adatszolgál-
tatása alapján az éves aeroszoltöltés (felhasználás) 
piaci elemzését. 

Az Európai adatok 5,5 milliárd db aeroszol töltést és 
2019. év után ismét, kismértékű, 84 millió db-os 
csökkenést mutatnak

Továbbra is három európai ország uralja az aeroszol-
piacot, Egyesült Királyság, Németország és Francia-
ország adja a termelés 60%-át – minden szegmens-
ben. Ez a három ország Olasz- és Spanyolországgal, 
valamint Hollandiával kiegészülve 4 milliárd aeroszol-
csomagolást bocsátott ki az elmúlt esztendőben. 
Érdemes a kibocsátási adatokat országonként is 
megvizsgálni, ezt a 2. ábra és részletesebben az  
1. táblázat szemlélteti.

A nemzetközi aeroszolipar  
teljesítménye
A Magyar Aeroszol Szövetség (MASZ) 1995-ben alakult meg a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos 
Szövetség (CSAOSZ) egy szakbizottságaként. A szervezet létrehozását az indokolta, hogy mind az aeroszol 
palackgyártók, mind az aeroszol töltők szigorú műszaki szabályozásoknak kell megfeleljenek, ehhez 
pedig az Európai Aeroszol Szövetség (FEA) ismeretrendszerére volt szükség. A CSAOSZ szakbizottsága  
1998-ban társult tagként csatlakozott a FEA-hoz, a teljes jogú tagságot pedig 2004-ben nyertük el.

Fotó: Rozsi Stivens / HUNGAROPACK 2020

1. ábra: Aeroszoltöltés alakulása Európában  
2009-2019 között (millió db-ban) Forrás: FEA

1. táblázat: Aeroszoltöltési adatok európai  
(adatszolgáltató) országonként

Ország
Töltési 

volumen 
(millió db)

Ország
Töltési 

volumen 
(millió db)

Egyesült Királyság 1521,0 Belgium 86,0

Németország 1107,0 Csehország 53,9

Franciaország 687,8 Svájc 32,2

Olaszország 543,0 Ausztria 28,3

Hollandia 416,4 Svédország 22,0

Spanyolország 293,8 Görögország 10,9

Törökország 124,2 Magyarország 8,5

Lengyelország 87,0 Dánia 4,6

Portugália 86,1 Finnország 2,1
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Bár a fenti számok nem mutatják, de az acél és az 
aulmínium palackok képezik a meghatározó volu-
ment, a műanyag és üveg aeroszolok továbbra is 
csak marginális szerepet töltenek be az európai 
termelésben.

Az aeroszolok felhasználási területe három fő szeg-
mensre osztható:

Érdekes képet mutat az aeroszoltöltés tízéves és 
globális áttekintésben.

Az utóbbi egy évtizedben Európa megtartotta 
aeroszolipari vezető helyét, csekély mértékben nőtt 
is a kibocsátása (1,9%). A rendelkezésre álló adatok 
szerint a fejlettnek tartott országokban a piac növe-
kedése alacsony, USA-ban 2,9%-os, Japánban 
1,7%-os, Ausztráliában 2,1%-os mértékű, szemben 
az intenzív fejlődést felmutató országokkal – vélhe-
tően a fogyasztás bővülésével összefüggésben –  
a piac növekedése többszörös, Kínában 228%, 
Mexikóban 239%, Brazíliában 376%.

A hazai aeroszol statisztika
A hazai aeroszoltöltési adatok 8,5 millió db-os ér- 
téket mutatnak – az adatszolgáltatók információi 
szerint. Vélhetően a valós érték ennél magasabb, 
több kisebb gyártó adatait nem kapjuk meg, és 
ismeretlen egy multi teljesítménye is.

Magyarországon a felhasználás típusát tekintve az 
acél aeroszol palack a népszerűbb, kb 7 millió 
darabbal, amit az alumínium palackok kb. 1,5 milliós 
darabbal követnek.

Termékköröket vizsgálva a testápolási cikkekhez kb 
2 millió, háztartásvegyipari termékekhez 3,7 millió, 
autóápolási árukhoz 1,7 millió, festékekhez 900 ezer, 
az egyéb termékekhez pedig kb. 200 ezer palackot 
töltöttek meg a gyártók 2019-ben.

Magyarországon az aeroszolcsomagolású termé-
kek felhasználása enyhe emelkedést mutat.

Nagy Miklós

2. ábra: Az európai aeroszolpiac vezető országai

3. ábra: Aeroszolpiac szegmensei

4. ábra: Aeroszolpiac globális helyzetének alakulása 
2009 és 2019 között

testápolási 
cikkek 57,3%

dezodorok 59,4%

hajlakkok 18,1%

borotva hab/gél 10,0%

hajhab 5,5%

egyéb 7,0%

háztartásvegyi 
cikkek 21,8%

légfrissítők 51,2%

rovarölő/
növényvédők 20,1%

bútorápolás 6,6%

bőrápolás 3,5%

textil-, 
szövetápolás 3,3%

konyhai, fsz-i 
tisztítók 1,7%

tűzhelytisztítók 1,0%

egyebek 12,6%

egyebek 20,9%

autóápolás/ipar 38,4%

festékek, lakkok 26,8%

élelmiszer 20,6%

gyógyászat 14,2%
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Fenntartható csomagolás DorPack mélyhúzó 
csomagológépekkel  ̶  magas szintű termékvédelem 
anyagtakarékossággal és hatékony csomagolástech- 
nikával a termékveszteség elkerülése érdekében

A DorPack mélyhúzó gépeket hazánkban leggyak-
rabban az élelmiszeriparban, azon belül főként a 
hús-, tej- és sütőiparban alkalmazzák, de minde-
mellett helytállnak még a gyógyászati segédeszkö-
zök, autóipari alkatrészek és egyéb ipari alkatrészek 
csomagolása terén is, hiszen a síkfóliás mélyhúzó 
vákuum csomagológépek a csomagolástechnika 
legnagyobb teljesítményű és legjobb minőségű be-
rendezései. Alkalmasak minden olyan ipari területre, 
ahol nagy mennyiséget szükséges precízen, mégis 
költséghatékonyan és gyorsan csomagolni. 

A cég teljeskörű szerviz és karbantartási szolgál- 
tatást nyújt a saját gyártású és egyéb márkájú 
mélyhúzó gépekre is. 2005 óta gyártják a DorPack 
mélyhúzó gépeket, melyek alacsony szervizigénnyel 
rendelkeznek és jó megbízhatóságukról az elmúlt 
tizenöt év tapasztalata tanúskodik. A vállalat célja, 
hogy vevői számára olyan prémium minőségű cso-
magoló- és feldolgozó gépeket, valamint egyéb ki-
egészítő berendezéseket kínáljon, amelyek képesek 

a hatékony termelést biztosítani az élelmiszeripar-
ban. A gépek egyedi, vevői igényekre és termékre 
szabva készülnek, így a síkfóliából kialakított mély-
húzott formák csomagjai hatékonyan alkalmazhatók 
a partnerek széles termékskáláján, szem előtt tartva 
azt, hogy a lehető legkisebb legyen az adott ter-
méket terhelő költség és az a végfelhasználóhoz a 
lehető leggazdaságosabb módon jusson el. A Do-
roti Pack Kft. segít kiválasztani és megtervezni azt 
a csomagolási megoldást, amely a vevő számára 
a leggazdaságosabban alkalmazható a gyártósoro-
kon, törekedve a környezettudatosságra és ezáltal 
arra, hogy a legkevesebb felesleges csomagoló-
anyag keletkezzen, például egy duplaszerszámos 
csomagológép kiválasztásával vagy vékonyabb fó-
liák alkalmazásával. A cél az, hogy minél kevesebb 
hulladékanyag termelése mellett működhessen a 
gyárakban a csomagolási folyamat. A mélyhúzó vé-
dőgázos vákuum csomagológépeknek technológiai 
szempontból is alkalmazkodni kell a vékony anya-
gokból jól kialakítható csomagok gyártásához, szem 

Fotó: DorotiPack 

A Doroti Pack Kft. fő profilja a mélyhúzó csomagológépek és egyéb kiegészítő berendezések gyártása, karban- 
tartása és szervizelése főként a hazai piacon, székhelye Veszprém megyében, Csóton található. 
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előtt tartva a csomagolóanyag felhasználásának 
redukálását. E tekercsek használata során fontos 
azonban, hogy ne csökkenjen a mélyhúzott csoma-
gok gázzáró képessége, ami a védőgáz szivárgá-
sát, ezzel a becsomagolt termék minőségének rom-
lását eredményezheti és a csomagolás így elveszíti 
alapvető funkcióját. Főként az élelmiszerek csoma-
golása esetében kell erre különös figyelmet fordítani, 
hiszen a vákuum vagy a védőgáz alkalmazása biz-
tosítja a termékek hosszabb eltarthatóságát, minő-
ségének megőrzését. A vékonyabb fóliával történő 
csomagolás során a régi technológiát alkalmazva 
könnyen sérülnek a csomagok a hegesztési felü-
letnél, és ezekben az esetekben a gázkeverékek, 
illetve a vákuum könnyen kiszökhet a csomagból, 
ezáltal elveszítve azok kedvező hatásait. 

A vállalat egy korábbi, szabadalmi okirattal ren-
delkező találmánnyal rendelkezik, melynek célja a  
biztonságos csomagok gyártása, teljesítve a kör- 
nyezetvédelmi, anyagtakarékossági és a költség-
hatékonysági szempontokat. Mindemellett különös 
figyelmet fordított arra, hogy a fejlesztéssel továbbra 
is biztosítani tudja a csomagológépek termelékeny-
ségét, és a találmány ne okozza a teljesítmény rom-
lását.

A DorPack márka hazánkban egyre népszerűbb, 
ezt mutatja az is, hogy egyre több elégedett ügyfél 
keresi meg a céget egy újabb csomagológép vagy 
egyéb fejlesztés igényével. A magas szintű műszaki 
tartalom mellett folyamatosan növekszik a DorPack 
gépek felszereltsége és nagy teljesítményigény ki-
szolgálására termékberakó robotokkal, címkézővel, 
termotranszfer nyomtatóval, soroló berendezésekkel 
és egyéb felszereléssel kínálja csomagolóvonalait. A 
Doroti Pack Kft. üzleti filozófiája szerint a csomagolni 
szánt termékre vagy az egyéni csomagolási feladat-
ra szabja a csomagológépeket, és ez így történik az 
említett kiegészítő felszerelések esetében is. 2018-
ban egy új fejlesztéssel reagált a cég az élelmiszer-
iparban egyre gyakrabban felmerülő munkaerőhi-
ányra és termelékenység növelésének igényére. 

A csomagolási folyamatok automatizálása innova-
tív és gazdaságos fejlesztés, amivel a kft. segíteni 
akarja a termelővállalatokat, hogy a magyar élelmi-
szeriparban is elterjedjenek az Ipar 4.0 megoldások. 
A robotrendszerek alkalmazásával hatékonyabbá, 
precízebbé és biztonságosabbá tehetik a feldolgo-
zóüzemek a gyártási folyamatukat. Az élelmiszerrel 
közvetlenül érintkező, robotra szerelt termékmegfo-
gókat házon belül fejlesztetették ki, hogy garantálják 
a lehető legjobb kompatibilitást a csomagológé-
pekkel. A berakás során a termékek pozíciójának 
és alakjának felismerése maximális pontosságot 
igényel a szállítószalagon érkező minden egyes ter-
mék esetében, ezt a feladatot egy robothoz tartozó 
kameramodul segíti. A kutatás-fejlesztés és tesz-
telések végeredménye sikerrel zárult, az eszközök 
alkalmazásával a termékek tökéletes precizitással 
kerülhetnek berakásra a csomagológép által kialakí-
tott, mélyhúzott formákba, megfelelve az élelmiszer-
iparban előírt higiéniai követelményeknek. 

A csomagolás manapság fontos része az életünk-
nek hiszen ez az egyik legfőbb eszköze az áruvéde-
lemnek és az élelmiszer hosszabb eltarthatóságá-
nak, így csökkentve annak pazarlását.  

A fenntartható csomagolás precízen megtervezett, 
termékre szabott és csak a ténylegesen szükséges 
csomagméretben, minél kevesebb anyagfelhaszná-
lással készül, illetve hatékony, gyors, automatizált és 
egyedi csomagolástechnikai megoldásokat alkal-
maz. Ebben a Doroti Pack Kft. készséggel áll a vevői 
rendelkezésére. 
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Csatlakozzon a Magyar Lean & Green Programhoz!

A vállalatok számára világszerte egyre fontosabb, 
hogy aktív szerepet vállaljanak az olyan társadalmi 
célú kezdeményezésekben, mint amilyen a környe-
zetvédelem és a fenntarthatóság. Ez nem csak egy 
trend, de egyre komolyabb elvárás a fogyasztók és 
üzleti partnerek részéről. Fontos azonban kiemelni, 
hogy a fenntarthatóságért megvalósított fejlesztések 
egyben hatékonyabb működést, és ezáltal eredmé-
nyesebb üzletmenetet is biztosíthatnak. Ennek 
megvalósításában segít hatékonyan a 
Magyar Lean & Green Program, amely a 
2020. június 9-én szervezett online nyitó 
workshop keretében — több mint 60 hazai 
vállalat képviselőinek részvétele mellett —, 
hivatalosan is útjára indult és várja tagjai 
közé a felelős gondolkodású magyar 
vállalkozásokat. 

100% együttműködés a 0% emisszióért
A Lean & Green Europe szervezet — melyet 2008-
ban hoztak létre — megalapítása óta bebizonyította, 
hogy képes hatékony együttműködést kialakítani a 
logisztikai szektor képviselői között és a partnerei 
számára valódi iránymutatást adni a kevesebb 

szennyezéssel járó, fenntarthatóbb jövő érdekében. 
A kor legfejlettebb technológiáit és módszereit alkal-
mazza a karbon-lábnyom hatékony mérésére és 
elemzésére; olyan javaslatokat dolgoz ki az emisszió 
csökkentésére, melyek eredményességét valós 
esettanulmányok támasztják alá; valamint rangos 
díjjal jutalmazza partnereit a megtett intézkedései-
kért és példamutatásukért.

A Lean & Green kezdeményezés nem titkolt célja, 
hogy 2030-ra 50%-kal tudjuk csökkenteni a CO2 
kibocsátást Európa-szerte, ezt azonban kizárólag 
széleskörű, hatékony együttműködéssel lehet 
megvalósítani. 

A Lean & Green misszió bázisát hivatalosan a nem-
zetközi Párizsi Klímaegyezmény adja meg és az a 17 
konkrét cél, melyet ennek keretében megfogalmaz-
tak. Ennek hazai megfelelője pedig a Klíma- és Ter-
mészetvédelmi Akcióterv 2020. Ám ezek az átfogó 
keretprogramok csupán az első lépést jelentik, a 
vállalkozásoknak aktív szerepet kell vállalni saját 
működésük során ahhoz, hogy ezek a nemes célok 
megvalósulhassanak.

A holland kezdeményezésre életre hívott Lean & Green Europe programot immár 14 európai ország vette 
át és összesen több mint 500 vállalat csatlakozott a széndioxid-kibocsátás (CO2) hatékony csökkentését 
célzó törekvésekhez az ellátási láncok logisztikai folyamataiban. A GS1 Magyarország, a Holland Királyság 
Nagykövetsége és az MLBKT együttműködésének köszönhetően immár idehaza is elérhető a Magyar Lean & 
Green Program, a hazai vállalkozások támogatására.

Fotó: GS1
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A fenntarthatóság napjainkra igen népszerű kifeje-
zéssé vált, de sokan a legkülönbözőbb területeket 
értik e fogalom témakörébe. Említhetjük akár az 
élelmiszer-hulladékok csökkentésére irányuló kez-
deményezéseket, a klímaváltozás és a növekvő 
légszennyezés elleni harcot, valamint az újrahaszno-
sítási törekvéseket. Valójában mindezek a területek 
szorosan összefüggenek és hatással vannak egy-
másra, nem utolsósorban a vállalkozások üzleti 
folyamataira is, ahol jelentős pénzügyi vesztesége-
ket eredményezhet, ha a fenti célok elérését nem 
tartják szem előtt. A fenntarthatósági erőfeszítések 
gazdasági célokat is szolgálnak, kimutatható, hogy 
a jól átgondolt, környezetbarát működés költség-
megtakarításokat is eredményez.

Fenti állítások könnyen alátámaszthatók valós gya-
korlati példákkal, melyet a Magyar Lean & Green 
Programhoz csatlakozó vállalatok részletesen meg-
ismerhetnek és a megoldásokat, stratégiákat a Lean 
& Green szakértők segítségével adaptálhatják saját 
működésükbe. A zéró emisszióhoz eredményesen 
közelítő vállalkozások stratégiai eszköztárában a 
folyamatos hiteles mérés és analitika mellett a 
logisztikai központok energiafelhasználásának csök-
kentésétől a szállítmányok optimalizálásán át akár a 
versenytársakkal vagy a szektor további képviselői-
vel történő együttműködésig, igen széles a lehető-
ségek tárháza.

Miért lesz elengedhetetlen a jövőben a fenn-
tarthatósági stratégia minden vállalkozás 
számára?
A European Green Deal egy olyan európai szintű 
megegyezés, mely nem kisebb célt tűz ki, mint hogy 
Európa válhasson a világ első klímasemleges konti-
nensévé. Ez a nagyívű kezdeményezés számos új 
szabályozást von majd maga után és a CO2 kibo-
csátás kapcsán az európai vállalkozások egyre 
szélesebb körének lesz majd jelentéstételi kötele-
zettsége. A megállapodás ezáltal egy húzóerő lehet, 
hogy a vállalatok minél hamarabb kezdjék meg a 
fenntarthatósági stratégiáik megtervezését és 
kivitelezését. 

De nem csak az európai jogszabályalkotók részéről 
egyre nagyobb az elvárás a környezetvédelem 
terén: a társadalom, a fogyasztók és a munkaválla-
lók ezirányú igényei sem elhanyagolhatók napjaink-
ban, és a piaci trendek is ebbe az irányba mutatnak. 
Mindez arra készteti a vállalkozásokat, hogy ver-
senyképességük megtartása érdekében egyre 
nagyobb mértékben vezessék be az ún. zöld stan-
dardokat. Végül, de nem utolsósorban egyértelmű, 
hogy a különböző klímaváltozással kapcsolatos 
események mélyen érintik a vállalkozások működé-
sét és az értékláncokat is, melyeket a cégek nem 
hagyhatnak figyelmen kívül fennmaradásuk érdeké-
ben. Ezért egyre több cég alakítja ki saját klímaválto-
zási tervét, törekszik a karbonlábnyom csökkenté-
sére, zöld finanszírozásokat tervez, energetikai 
fejlesztésekbe és egyéb új, fenntarthatóságot bizto-
sító technológiákba invesztál. 

A Magyar Lean & Green Platform koordinátorai egy 
olyan támogató közösséget szeretnének létrehozni 
hazánkban, melynek tagjai egyformán elkötelezettek 
a zéró emisszió felé tett lépések mellett, s mely 
közösség tagjai egymást segítik, sikeres megoldá-
saikat megosztják. A megtett erőfeszítéseikért pedig 
a Platform szervezői a megérdemelt társadalmi 
figyelem és elismertség elérésére fognak törekedni 
minden lehetséges módon.
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A Magyar Lean & Green Program első tagja 
az STI Hungary.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a hivatalos 
hazai indulást követően néhány héten belül 
meg is érkezett az első jelentkezés: az STI 
Hungary Kft., az STI Freight Management / 
HAVI Logistics nemzetközi vállalatcsoport 
hazai képviselete jelezte, hogy a Magyar 
Lean & Green Platform tagja kíván lenni. 

Az STI Hungary Kft. elsősorban hőmérséklet kont-
rollált élelmiszer- és gyógyszerlogisztikai szolgáltatá-
sokat nyújt. A Cégcsoport felelős többek között a 
McDonald’s gyorsétteremlánc teljeskörű logisztikai 
ellátásáért Európa és Ázsia területén, illetve stratégi-
ai szolgáltató partnere több jelentős élelmiszeripari, 
illetve gyógyszeripari gyártó és nagykereskedő vál-
lalatnak immár több mint 35 éve. A magyarországi 
STI képviselet 15 éve kezdte meg tevékenységét 
elsősorban a Nyugat-európai országok és Magyar-
ország, valamint a balkáni régió közti közúti szállít-
mányozási feladatokra fókuszálva. A hazai vállalat 
mára évente több mint 14 000 teljesített fuvarfel-
adattal és közel 4,2 milliárd forintos árbevételével a 
hűtős szállítmányozási piac meghatározó hazai sze-
replőjévé vált. 

A fenntartható ellátási láncok kialakításá-
nak témaköre hosszú évek óta központi ele-
me az STI Freight Management üzleti straté-
giájának. Ennek keretében nagy figyelmet 

fordítanak az operációs hatékonyság növe-
lésére oly módon, hogy az üres kilométere-
ket folyamatosan csökkentik, a közúti for-
galmat helyettesítő alternatív szállítási 
módok részarányát pedig növelik a működé-
sük során. Szállítmányozóként létrehoztak 
egy olyan programot, mely segítséget nyújt 
az alvállalkozóiknak, hogy járműparkjuk 
folyamatosan megfeleljen a legmagasabb 
környezetvédelmi besorolásnak. 

„Nagy öröm volt számunkra amikor értesültünk a 
Lean & Green program magyarországi bevezetésé-
ről. Hiszünk abban, hogy a program jelentős segít-
séget nyújt számunkra a fenntarthatósági stratégi-
ánkban meghatározott céljaink elérésében, a 
nemzetközi és hazai gyakorlatok megismerésével 
pedig újabb elemekkel bővíthetjük azt. Nagy előnyt 
jelent számunkra, hogy a program egységes, jól 
áttekinthető mérési kereteket biztosít, ezáltal hatéko-
nyabban tervezhetjük saját fenntarthatósági progra-
munkat, illetve a célok megvalósulását pontosan 
tudjuk mérni, követni.” — nyilatkozta Kurucz 
Tamás, az STI Hungary operatív és minőség-
biztosítási vezetője. 

Az STI Hungary Kft. képviselője azt is megemlítette, 
mennyire hasznos, hogy a program minden eset-
ben a helyi jogszabályi és piaci környezethez igazo-
dik, így a Magyar Lean & Green Program aktív tag-
jaként örömmel támogatják saját szakmai munká- 
jukkal is a program hazai szélesebb körű beveze- 
tését.

Bodnár Éva, az STI Hungary Közúti osztály - 
McDonald’s csoportvezetője kiemelte:
„Az általunk kezelt – és forgalmunk jelentős részét 
képező — teljes McDonald’s ellátási láncban fontos 
a folyamatos és fenntartható környezetvédelmi sze-
repvállalás, melyet logisztikai szolgáltatóként a prog-
ramban való részvétellel kifejezetten hatékonyan 
fogunk tudni támogatni.” 

Az STI Hungary Kft. szerint nem kérdés, hogy a 
fenntarthatósági fejlesztéseknek egy haladó szelle-
mű vállalat hosszútávú üzleti stratégiájában is szere-
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pelnie kell. Egyrészt a Megbízók elvárásai is efelé 
mutatnak, vagyis mindkét fél azonos értékeket kíván 
képviselni; másrészt szállítmányozóként érzik és 
vállalják annak felelősségét, hogy az általuk foglal-
koztatott alvállalkozók is lépést tudjanak tartani a 
környezetvédelmi elvárásokkal, melyben nagyválla-
latként hatékony támogatást tudnak nyújtani szá-
mukra. Mindezek mellett úgy érzik, a kollégáik sze-
mélyes fenntarthatósági vállalásaira is komoly 
hatással van az, ahogy munkáltatóként a vállalat 
példát mutat. 

Terveik a Lean & Green Program 
tagvállalataként 
A programhoz kapcsolódó és az elkövetkező 5 évre 
vonatkozó célkitűzéseiket a Lean & Green program 
hazai szakértőinek segítségével, tudatosan tervezett 
menetrendben kívánják kialakítani és megvalósítani. 
Emellett aktív tagként és megbízóként az általuk 
foglalkoztatott kis- és középméretű stratégiai fuvaro-
zó partnereik körében szeretnék véghez vinni azokat 
a technikai és operatív fejlesztéseket, melyekre saját 
eszköz híján szállítmányozóként nincs lehetőségük. 
Ezek a tervek hosszú távon mindkét félnek olyan 
előnyökkel járnak, melyeknek köszönhetően a straté- 
giai alvállalkozókkal való szoros együttműködés to- 
vább erősíthető. 

„Határozott célunk, hogy az elkövetkező 5 éves 
időtartamban — a Lean & Green szakértőinek 

segítségével — a lehető legnagyobb mértékben 
csökkentsük az általunk kezelt ellátási láncok kör-
nyezeti terhelését. Emellett a program során támo-
gassuk alvállalkozóinkat fenntarthatósági törekvé-
seikben és fejlődéseikben, valamint stratégiai 
megbízóink számára is mérhető, megvalósítható 
fejlesztési javaslatokat tegyünk ezen célok közös 
munkával történő elérésére.” — mondta el vége-
zetül Kurucz Tamás operatív és minőségbiz-
tosítási vezető. 

A Magyar Lean & Green Program koordiná-
torai — a GS1 Magyarország, a Holland 
Királyság Magyarországi Nagykövetsége és 
az MLBKT — bíznak abban, hogy minél több 
vállalkozást köszönthetnek hamarosan a 
Magyar Lean & Green közösség tagjaként!

Várjuk Szövetséges partnerként azon szervezetek 
jelentkezését is, akiknél tevékenységükből adódóan 
a szén-dioxid kibocsátás csökkentése nem értel-
mezhető, de aktív szerepet vállalnának a hazai Lean 
& Green Platform célkitűzéseinek kommunikációjá-
ban, oktatási tevékenységükkel, vagy a partnerek 
támogatásában. 

Bővebb információért és ha csatlakozási szándékát 
kívánja jelezni, kérjük keresse fel weboldalunkat: 
www.gs1hu.org/lean-and-green
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INNOVATÍV CSOMAGOLÁS A KÖRNYEZETÜNK 
ÉRDEKÉBEN
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 közel 10.000 főt foglalkoztat, 
éves árbevétele 1,8 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 — 
hazánkban is jól nyomon követhető, hiszen a cso-
port magyarországi vállalatai egyedülálló, környezet- 
barát és energia-hatékony ipari, üzleti körfolyamatot 
valósítanak meg. A teljeskörűen integrált folyamat 
elején a Hamburger Recycling Hungary begyűjti  
a papírhulladékot, a Hamburger Hungária duna- 
újvárosi üzemében újrahasznosítja azt, miközben  

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.



Magyar Csomagolási Évkönyv 49

papírgyárában kiváló minőségű hullám-alappapírt 
gyárt a hulladékból, végül a Dunapack és a  
Dunapack-Mosonpack első osztályú és testre- 
szabott hullám csomagolóeszközöket gyártanak 
belőle.
 
A Dunapack budapesti üzeme elsődleges és 
másodlagos élelmiszer-ipari csomagolás 
gyártására is jogosult
A termelési-újrahasznosítási folyamat szerves része-
ként dolgozik a Dunapack, melynek csepeli, duna-
újvárosi és nyíregyházi üzemeiben a legkülönfélébb 
hullámpapírlemez alapú csomagolóeszközök (dobo-
zok, tálcák, élvédők) készülnek.
A Dunapacknál a biztonság, egyediség, környezet-
barát megoldások olyan kulcsgondolatok, melyek 
működési folyamataik alapvető pillérei. A körforgá-
sos gazdaság megteremtése céljából partnereikkel 
együttműködve a társított (összetett) csomagolásai-
kat teljes mértékben egynemű gyűjtő- és szállítási 
csomagolásokká alakítják a konstrukciós fejleszté-
sek által.
Jól bizonyítja ezt az elsődleges rosttartalmú papírok 
kiváltása 100%-os újrapapírra a hullámtermék cso-
magolásban. A Hamburger Hungáriától vásárolt 
ezen papírok a magas páratartalmú környezetben is 
az elsődleges rosttartalmú papírhoz hasonló para-
méterekkel bírnak — a dobozok teherviselését ille-
tően — miközben gyártásuk során fele annyi vizet 
és energiát szükséges felhasználni.

A Dunapack higiéniai rendszerét továbbfejlesztve a 
budapesti gyáregység 2019-ben megszerezte az 
FSSC 22000 élelmiszerbiztonsági tanúsítást elsőd-
leges és másodlagos élelmiszeripari csomagolás 
gyártására. Az SGS tanúsító cég általi elismerés azt 
jelenti, hogy az élelmiszer közvetlen kapcsolatba is 
kerülhet a csomagolással. Ehhez alkalmassá tették 
a termelésirányítási rendszert az élelmiszeripari ter-
mékek megkülönböztetésére, illetve a rendszernek 
megfelelően megújultak a termékspecifikációk is. A 
tanúsításhoz szükséges extra higiéniai intézkedé-
seknek köszönhetően a Társaság a COVID vírus 
miatti szigorúbb partneri elvárásoknak is magas 
minőségben meg tud felelni. A tanúsított rendszerek 
e bővítése lehetőséget teremtett arra, hogy a cse-
peli üzem akadály nélkül tudja kiszolgálni azon part-

nereit is, akik elvárják beszállítójuktól a GFSI (Global 
Food Safety Initiative) követelményeknek való meg-
felelést. A jövő évi tervek között szerepel az élelmi-
szeripari tanúsítvány másik két magyarországi 
üzemre történő kiterjesztése. 

További eredmény, hogy a Dunapack konstrukciós 
csapata bevezetett egy, az általuk készített háromdi-
menziós modellek prezentálására alkalmas szoft-
vert, amely lehetővé teszi a doboztervek ügyfelekkel 
történő elektronikus megosztását kiterjesztett való-
ságban (AR) és virtuális valóságban (VR). Az ügyfél 
bármilyen eszközön tetszőleges méretre nagyíthatja, 
elforgathatja a dobozt vagy polcnézetben is megte-
kintheti a virtuális térben. A különböző látványtervek 
így könnyen összehasonlíthatóak anélkül, hogy 
ténylegesen kézhez kapná a mintadobozt. Különö-
sen nagy szerepe van ennek a jelenlegi helyzetben, 
hiszen szállítási idő  és indirekt kontakt nélkül kap-
hatják meg a partnerek a látványterveket.
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A Dunapack-Mosonpack 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 meg- 
oldást 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 különdí-
jat nyert el. A teljesség igénye nélkül: HUNGARO-
PACK 2017 Különdíj + WorldStar 2018 díj Kardán-
tengely univerzális csomagolásáért; HUNGARO- 
PACK 2018 Különdíj + WorldStar 2019 díj Tányér-  
és kúpkerék szett csomagolásáért.
Vevőközpontú filozófiájuknak köszönhetően a cég-
nél folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezen elis-
merések sora ne szakadjon meg.

Zöld technológia a Hamburger Hungáriánál
A cégcsoport dunaújvárosi papírgyára évente 700 
ezer tonna papírhulladék-alapú hullám-alappapírt 
termel. Ez az újrahasznosítási kapacitás olyan mér-
tékű, hogy a termeléshez felhasznált hulladékpapír 
mindössze 45%-át tudja csak jelenleg hazai papír-
begyűjtésből fedezni. 
Az ipari-kereskedelmi hulladékok terén a Hambur-
ger Recycling Hungary és együttműködő partnerei 
révén ma már a papírhulladékok döntő részét 
begyűjtik, azonban a hazai kommunális szelektív 
hulladékgyűjtésben lényeges potenciálok rejlenek 
még. Többek között ezért támogatja a Hamburger 
Hungária a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzését és 
kultúrájának formálását. 
A cég gyártási technológiája a magyar társadalom 
számára egy fenntartható és kiemelkedően környe-
zetbarát alternatívát jelent, mivel lehetővé teszi:

• a legmagasabb értékteremtést: a papírhulladék 
értékké alakítását ahelyett, hogy az hulladékége-
tőkben vagy hulladéklerakókban végezné;

• a körforgásos gazdaság megvalósítását a 
papíralapú csomagolások terén: az életciklus 
fenntartható zárását és az elsődleges nyersanya-
gok megtakarítását, mivel a hulladékpapír-rost 
hatszor újrahasznosítható (Forrás: CEPI);

• az önellátás és közelség elvének érvényesítését: 
a papírhulladék hazai feldolgozását, ami kisebb 
ökológiai lábnyomot és magasabb hazai értékte-
remtést eredményez.

A vállalat alapfilozófiája: minél kevesebbet elvenni a 
természetből, és a kapottnál tisztábbat és többet 
visszaadni. 
Ennek jegyében a társaság nemcsak gyártási és 
üzleti folyamatait fejleszti rendszeresen a kor elvárá-
sainak megfelelően, hanem az elmúlt évek környe-
zetbarát technológiai és hatékonysági beruházásai-
nak köszönhetően a fenntartható energia terme- 
lésben, valamint vízgazdálkodásban is az élen jár. 
Az eredmények impresszívek. 
Húsz év alatt felére csökkent és saját előállítású lett 
a felhasznált energia, több mint egyharmadával 
csökkentve ezzel a gyár szén-dioxid-terhelését. 
Az egy tonna papír gyártásához szükséges vízigény 
a 25 évvel ezelőttihez képest a hetedére esett 
vissza.

A 7. sz. papírgép specialitása az alacsony négyzetméter-
tömegű (light weight) közép- és fedő réteg papírok, 
melyek jóval kisebb környezetterhelést és  
hatékonyabb feldolgozást nyújtanak
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A szennyvíztisztító korszerűsítése által a gyár — az 
eljárás során keletkező biogázzal — már zöld ára-
mot is termel.
A fejlemények azt mutatják, hogy a Hamburger 
Hungária jó úton jár, mivel az újrahasznosítás, a 
fenntarthatóság a gyártáson felül már a teljes terme-
lési folyamatot jellemzi, hiszen a termelés során 
keletkezett hulladék 95%-át hasznosítja újra és for-
gatja vissza üzleti körforgásába.

A Hamburger Recycling Hungary már 
havonta 17-18 ezer tonna mennyiségű anya-
got 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 szerep jut a Hambur-
ger Recycling Hungary Kft.-nek.
Az 1994-ben alapított cég folyamatosan fejlődő, 
környezetbarát papír- és műanyaghulladék gyűjtő-, 
valamint feldolgozó tevékenységével 2020-ra a 
hazai piaci szegmens meghatározó szereplőjévé 
vált.
A Hamburger Recycling Hungary 
sikeresen alkalmazza a legkorsze-
rűbb hulladék-begyűjtő technológiá-
kat, valamint garantálja a papírgyár-
tásra alkalmas papírhulladék folya- 
matos átvételét. Négy telephelyén 
(Budapesten, Maglódon, Inotán és 
Lőrinciben) közvetlen lehetőséget 

biztosít különböző minőségű, újrahasznosításra 
szánt papír-, illetve műanyaghulladék átvételére a 
lakosságtól és az üzleti szférától egyaránt.

Mindemellett önkormányzatokkal és közszolgálta-
tókkal működik együtt a szelektíven gyűjtött lakos-
sági papír- és műanyaghulladék 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 kibocsátók, kereskedelmi 
egységek, nyomdák, iskolák, más recycling vállalko-
zások, egyéni begyűjtők és külföldi papírgyárak. A 
begyűjtött műanyaghulladékot pedig elsősorban a 
magyar piacon, valamint export irányokba értékesíti 
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.

Bálázott hullámpapírlemez rakodása  
a Hamburger Recycling Hungary 
csepeli telephelyén 

A Prinzhorn Csoport Magyarország korszerű papírgyára
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DS Smith Packaging Hungary Kft.
A DS Smith a világ egyik vezető hullámpapír csoma-
golási megoldásokat gyártó vállalata, melynek tevé-
kenysége kiterjed az újrahasznosításra és a papír-
gyártásra is. A londoni székhelyű DS Smith FTSE 
100 vállalatként innovatív, fenntartható csomagolási 
megoldások megalkotására fókuszál. 

A DS Smith 34 országban van jelen, köztük Magyar-
országon is, és körülbelül 30.000 embert foglalkoz-
tat globális szinten. A csomagolástechnológia, az 
újrahasznosítás, valamint a papírgyártás terén szer-
zett szakértelmének felhasználásával a DS Smith 
vevőivel szorosan együttműködve dolgozza ki meg-
oldásait, amelyek csökkentik a komplexitást és 
növelik a hatékonyságot a teljes ellátási lánc men-
tén. Története egészen a 1940-es évekig vezethető 
vissza, a Smith család által indított vállalkozáshoz. 

Magyarországon két hullámtermékgyárral (Nagy-
káta, Füzesabony), egy ofszet csomagolóanyag- 
gyárral (Győr), valamint 4 logisztikai szolgáltatásokat 
nyújtó kiszolgálóegységgel (Service Centre) rendel-
kezik és 1100 alkalmazottat foglalkoztat. 

Az innovatív kétlépcsős „A jelenben a jövőért” 
megközelítéssel a DS Smith továbbra is a körforgá-
sos gazdaságra való áttérésre összpontosít; part-
neri viszonyt alakít ki vevőivel, közösségekkel, kor-
mányokkal és véleményvezérekkel annak érde- 
kében, hogy az alapanyagok minél hosszabb ideig 
használatban legyenek, csökkentsék a keletkező 
hulladékot és elősegítsék a természet megújulását. 
Továbbra is arra törekszik, hogy csökkentse a CO2 
kibocsátást és a vízfogyasztást, valamint óvja a 
biodiverzitást.

A vállalat stratégiája négy kulcsfontosságú pillért 
határoz meg azon elkötelezettségének folyamatos 

A DS Smith új fenntarthatósági stratégiát indít
– „A jelenben a jövőért”
A DS Smith ambiciózus kétlépcsős fenntarthatósági stratégiával erősíti a körforgásos gazdaság iránti 
elkötelezettségét.

Fotó: DS Smith
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szem előtt tartásával, hogy 30%-kal csökkentse a 
CO2 kibocsátását a 2015. évi bázishoz képest, vala-
mint gondoskodjon erdeiről és azok biológiai sokfé-
leségéről mindenhol, ahol a vállalat jelen van. A stra-
tégia kulcsfontosságú területei a DS Smith fenn- 
tartható növekedését ösztönzik az ambiciózus cél-
kitűzések révén:

 • A körforgásos alapanyagáramlás erősí-
tése tudatos csomagolástervezéssel – a 
vállalat 2023-ra 100%-ban újrahasznosítható 
vagy újrahasználható csomagolásokat fog gyár-
tani. Emellett törekszik arra, hogy 2030-tól az 
összes csomagolási megoldása újra legyen 
hasznosítva vagy újra fel legyen használva.

 • A természeti erőforrások megóvása az 
alapanyagok hatékonyabb felhasználásá-
val – 2025-re a vállalat által újonnan kidolgozott 
valamennyi csomagolási megoldás az ellátási 
láncokra optimalizált rostfelhasználással fog 
készülni és törekszik arra, hogy 2030-ra a vállalat 
által gyártott minden csomagolás esetében 
megtörténjen az anyagfelhasználás optimalizá- 
lása.

 • A hulladék és a környezetszennyezés 
csökkentése körforgásos rendszerbe  
illeszthető megoldások révén – 2025-re  
1 milliárd darab „nemkívánatos műanyagot” távo-
lít el a szupermarketek polcairól, 250.000 teher-
autót vesz le az utakról és partnereivel együtt-
működve megoldást keres a „nehezen újrahasz- 
nosítható” csomagolások kezelésére. Törekszik 
arra, hogy 2030-ra a csomagolási megoldások 
és az újrahasznosítás révén lehetővé tegye a 
körforgásos gazdaság szerinti működés elmélyí-
tését, ennek részeként a nemkívánatos műanya-
gok lecserélését, elősegítse partnerei szén-
dioxid kibocsátásának csökkentését és a kelet- 
kező csomagolási hulladékok kiküszöbölését.

 • Szemléletformálás a körforgásos gazda-
ságra való átállás elősegítése érdekében 
– 2025-ig minden munkatársával ismerteti a kör-
forgásos gazdaság szerinti működés jelentősé-
gét, valamint 2030-ig társadalmi szerepvállalása 
révén további 5 millió embert kíván megszólítani 
a körforgásos gazdaság és életmód fontosságá-
nak ismertetése céljából.

A nemzetközi csomagolóipari vállalat több mint 17 
milliárd dobozt gyártott a 2019/20-as üzleti évben, 
ugyanakkor évi 6 millió tonna hullámpapír, karton és 
papír újrahasznosítással Európa legnagyobb karton- 
és papír-újrafeldolgozója, egyben nettó pozitív újra-
hasznosító. A DS Smith az Ellen MacArthur Alapít-
vány 16 stratégiai partnerének egyike. Az Ellen 
MacArthur Alapítvány a körforgásos gazdaság elis-
mert globális szaktekintélye.

A DS Smith elkötelezett, hogy a gyorsan vál-
tozó körülmények közepette is hatékonyan 
támogassa partnereit, hogy stabil, kiszámít-
ható működésével segítse a különböző ága-
zatok résztvevőit és bízik abban, hogy költ-
séghatékonysági szempontok szerint újra- 
gondolt csomagolási megoldásaival jelen-
tősen hozzá tud járulni partnerei működésé-
nek stabilizálásához, figyelembe véve a kör-
nyezetvédelmi hatásokat is.

DS Smith Packaging Hungary 
ds.smith.sales@dssmith.com
www.dssmithpackaging.hu
blog: www.strategic-packaging.com/hu
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A csomagolóipar napjaink egyik leginnovatívabb 
iparága, amelytől a fogyasztók jelentős része várja/
elvárja a környezetbarát anyagok és technológiák 
alkalmazását, a biológiailag lebomló, vagy az újra-
hasznosítható csomagolóanyagok használatát. 
Paradox módon a fenntarthatósági és a környezet-
védelemi szempontoknak való megfelelés a fo- 
gyasztók jelentős csoportjánál csak addig fontos, 
amíg a saját kényelmükből nem kell visszavenniük. 

Ez a szemlélet kihatással van azoknak a vállalkozá-
soknak a kutatás-fejlesztési, valamint innovációs 
tevékenységére, amelyek keresik a „KÉNYELMI 
PARADOXON” feloldásához vezető utat.

Folyamatosan megfelelni az aktuális piaci igények-
nek, a vevők által támasztott követelményeknek 
többnyire azoknak sikerül, akik a cégükre jellemző, 
speciális egyedi tudásukat készek kísérletezéssel, 
újabb ismeretek alkalmazásával, tapasztalás útján 
bővíteni, megújítani. Az így kialakult cégspecifikus 
egyedi tudás nagymértékben járul hozzá a vállal- 
kozás versenyképességéhez és a piacon mara- 
dásához. 

Az a vállalkozás, amely kínálatát új termék-
kel vagy új szolgáltatással bővíti, vagy olyan 

új technológiát alkalmaz, amely korábban 
nem állt rendelkezésre, innovációt valósít 
meg. Amennyiben erre nem a piacon közvetlenül 
elérhető eszközök és ismeretek felhasználásával, 
hanem egyedi fejlesztési elképzelések alapján, a 
műszaki-technikai bizonytalanságok miatt kísérlete-
zést is igénylő módon kerül sor, akkor pedig több-
nyire kutatás-fejlesztés történik. 

Új, egyedi termékek és szolgáltatások kifejlesztése, 
egyedi megrendelői igények nem szériatermékek-
kel, hanem prototípusokkal történő kiszolgálása, új 
gyártási vagy szolgáltatási folyamatok és technoló-
giák kifejlesztése és bevezetése, például a költség-
hatékonyabb beszállítói tevékenységhez, gyakori 
feladat a hazai vállalkozások tevékenységében.

A több innovatív ötlettel, de mindegyik megvalósítá-
sára nem elegendő forrással bíró vállalkozások 
vezetői rendszeresen felteszik az alábbi kérdéseket.
Létezik-e olyan módszertan, amivel a lehetséges 
kísérleti fejlesztési projektek a várható eredmény 
alapján rangsorolhatók? 
Ki lehet-e választani a projektlehetőségek közül azt, 
vagy azokat, amelyek eredményes zárás esetén a 
legnagyobb hozzáadott értéket termelik a vállalkozás 
részére?

Kiveszik a részüket az innovációból a csomagolóipari 
vállalatok – innovációval a fogyasztók által generált 
kényelmi paradoxon feloldásáért!

Glósz és Társa System
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Lehet-e minősíttetni a tevékenységünket mielőtt 
K+F-be kezdünk? 
Lehet-e csökkenteni a kedvezőbb számviteli elszá-
molásból és az adókedvezmények igénybevételéből 
származó adózási kockázatot?

A kérdésekre a választ a vállalati innováció-
menedzsment szolgáltatja. Azok a vállalkozá-
sok, amelyek nem rendelkeznek a megszerzett 
tapasztalatok jogszabályoknak megfelelő doku-
mentációjával és a kísérleti fejlesztésre elszámolt 
költségeket, ráfordításokat egyösszegben költség-
ként számolják el, hátrányba kerülnek azokkal 
a cégekkel szemben, amelyek a kísérleti fej-
lesztés eredményét aktiválják a könyveik-
ben, azaz élnek a törvények által biztosított lehető-
ségekkel, igénybe veszik a kedvező adózási lehe- 
tőségeket, és az „eredményterméket” a vállalati 
vagyon részévé teszik. 

A vállalati innováció, vagy a kutatás-fejlesz-
tési projekt sikeresnek tekinthető, ha meg-
felel az alábbi „mágikus”-nak is nevezett  
7 feltételnek: 
1. Valós piaci igényt szolgál ki,
2. igazodik a vállalat lehetőségeihez,
3. racionális munka- és költségterve van,
4. időben rendelkezésre állnak a megvalósításhoz 

szükséges, kedvező pénzügyi források, 
5. megvalósításához igénybe vették az aktuálisan 

elérhető kedvezményeket (pl.: adó),
6. védelme és hasznosítása célirányos jogi  

eszközökkel biztosított,
7. a kockázatnak megfelelő megtérülése van. 

Az innovációmenedzsment feladata, hogy a 
profitorientált vállalat működési területei és szerve-
zeti egységei célirányosan működjenek együtt. A 
megrendelő által támasztott követelményeknek való 
megfelelés nem automatikus sajátossága a cégek-
nek. A műszaki kihívás megoldása új anyagok kuta-
tásával, új eljárások bevezetésével kapcsolatos 
tevékenység állandóan jelen van a vállalkozások 
életében. Sajnos a sikeresen lezáruló folyamatok 
eredménye sokszor vezetői elhatározás és megfe-
lelő módszertan szerint összeállított dokumentáció 

hiányában nem kerül kimutatásra a vállalati vagyon 
részeként. 

Az 5 legfontosabb működési terület, ame-
lyet az innovációmenedzsment érint:
1. A tervezés és a kontrolling,
2. a piackutatás és a marketing,
3. a kutatás-fejlesztési projektmenedzsment,
4. a számvitel és a pénzügy, valamint 
5. az iparjogvédelem. 

A hazai cégek tekintetében tapasztalataink 
szerint az átfogó gondolkodás hiánya a leg-
nagyobb probléma. Mivel az érintett vállalati 
szakemberek nem tanulják az innovációmenedzs-
mentet, ezért nem is ismerik a felmerülő kihívásokat, 
azok kezelésének lehetőségeit és szükségességét. 
Hazánkban jelenleg kevés helyen van gyakorlatori-
entált innovációmenedzsment képzés, ez pedig 
egyre jelentősebb gátja a vállalati kutatás-fejlesztési 
és innovációs tevékenység kiteljesedésének. 

Kevesen tudják, hogy Magyarországon európai kite-
kintésben is egyedülálló adókedvezmények 
kapcsolódnak a vállalati kutatás-fejlesztési 
projektekhez, amelyek a vállalkozási méret-
től és a megvalósítás helyétől függetlenek. 
Ráadásul az elmúlt években kidolgozott állami kuta-
tás-fejlesztési tanúsítási eljárás segítségével az adó-
zási kockázat szinte nullára csökkenthető, miközben 
az eljárás gyors és viszonylag szerény költségekkel 
lebonyolítható. A jogosult vállalkozások jelentős ré- 
sze mégis vonakodik ezek igénybevételétől, mert 
megfelelő információ hiányában félnek az adózási 
kockázattól.
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A kutatás-fejlesztési tanúsításra történő felkészülés 
jó alapot biztosítana a projekt részletes tervezésé-
hez is. A tanúsítási eljárásra történő felkészülés 
során a fejlesztési célhoz közelálló megoldások ipar-
jogvédelmi hátterét is fel kell tárni, munka-, költség- 
és erőforrás-tervet is készíteni kell. Így egy folyamat-
ban, több egymással összefüggő, a sikeres megva- 
lósításhoz szükséges feladatot lehet végrehajtani. 

Tapasztalataink szerint ennek nem elhanyagolható 
közvetett hatásaként jelentkezik, hogy azok a vállal-
kozások, akik eredményesen fel tudnak készülni a 
kutatás-fejlesztési tanúsításra, a végrehajtás során 
is sokkal céltudatosabbak. Ezzel pedig jelentős —
akár 9%-ot meghaladó — megtakarítást tudnak 
elérni a projekt megvalósítási költségeiben. A kuta-
tásfejlesztési tanúsítás, tehát végső soron egy ha- 
tékony menedzsmentkultúra létrehozását is támo- 
gatja.

INNOVÁCIÓVAL a fogyasztók által generált 
kényelmi paradoxon feloldásáért!
A cikk alcíme arra utal, hogy a csomagolóipari válla-
latok a fogyasztók és a környezeti kihívások által 
generált környezetben a versenyképességük meg-
őrzése érdekében folyamatos útkeresésre, innová-
cióra vannak kényszerítve. Legyen szó csomagoló-
anyag-, csomagológép-gyártásról, elsődleges vagy 
másodlagos csomagolásról, műanyag vagy biológi-
ailag lebomló alapanyagok felhasználásáról, az ipar-
ágban most mindenki utat keres az iparági óriások-
tól a kkv-ig egyaránt. 

Az innovációmenedzsment bevezetése jó 
alapja lehet különböző pályázati kritériumok 
teljesítésének igazolására, a felkészülési 

folyamat a pályázati támogatások lehívásá-
hoz is fontos lépés lehet!

A vállalkozás belső folyamatainak az innovációme-
nedzsment szemlélet szerinti rögzítése a pályáza-
tokhoz hasonló komoly dokumentációt igényelnek. 
A pályázatokhoz kötődő adminisztrációs tartalom 
nagyjából azonos azzal, ami az adókedvezmények 
igénybevételhez is szükséges. A 2021—2027-es EU 
támogatások vezérfonala a vállalatok innovációs 
tevékenységének beindítása, ösztönzése.

Ha valaki pályázatban gondolkozik, akkor érdemes 
azzal számolnia, hogy nem minden projektet támo-
gatnak és a támogatói döntés néha szubjektív meg-
ítélések eredménye. Mindezek alapján társaságunk 
általában azt javasolja ügyfeleinek, hogy a támoga-
tást ne finanszírozási, hanem a megtérülést javító 
eszközként kezeljék, illetve így építsék be kutatás- 
fejlesztési projektjük megvalósításába.

Népszerűek a K+F pályázatok, sokan sikere-
sen vesznek részt rajtuk, mégis gyakori 
jelenség, hogy a megszerzett források elle-
nére, a fejlesztés nem jut el a piacra vitelig. 

Ennek az oka legtöbbször az innovációmenedzs-
ment hiánya. Ha valaki nem ismeri pl. a „mági-
kus”-nak is nevezett 7-es szabályt, akkor az 
eredményes megvalósítás feltételeit sem látja és 
nem is gondoskodik ezek megteremtéséről, vagy 
megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról. A 
végrehajtás során sokszor valamelyik szükséges 
elem vagy feltétel hiányzik, vagy valamilyen lényeges 
kockázat nem került megfelelően feltárásra. 

Gyakori eset, hogy a fejlesztők „beleszeretnek” saját 
ötletükbe, és nem vizsgálják, hogy arra tényleg 
van-e fizetőképes kereslet. A piaci bevezetést és a 
hasznosítást akadályozhatja, ha valaki korábban 
kitalálta és adott esetben szabadalmi oltalom alá 
helyezte az eredményterméket.

Másrészt felesleges feltalálni azt, ami már van, külö-
nösen, ha az reális feltételekkel megvásárolható 
vagy használatba vehető másoktól. 
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A kutatás-fejlesztési projektek megvalósítása foko-
zott műszaki-technikai kockázattal jár, mivel kísérle-
tezés során kell létrehozni az elérni kívánt fejlesztési 
eredményeket. Ha a vállalkozások nem jól mérik fel 
az ezekkel együtt járó idő- és költségnövekedése-
ket, akkor alultervezik a megvalósításhoz szükséges 
pénzügyi forrásokat, ezért nagyon könnyen túlvállal-
ják magukat. Egyáltalán nem, vagy időben nem áll-
nak rendelkezésre a sikeres megvalósításához 
szükséges, sokszor nem is túl jelentős, a tervezet-
ten felüli pénzügyi források. Így ezek a vállalkozások 
a kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása során 
diadalív helyett síremléket építenek. 

Hosszan sorolhatnák még azokat a példákat, ame-
lyek jól rávilágítanak a körültekintés hiányából fakadó 

bukásokra. Ezek a válsághelyzetek azonban sze-
rencsére könnyen elkerülhetők, vagy hatékonyan 
megelőzhetők az innovációmenedzsment alkalma- 
zásával.

A vállalati innovációmenedzsmentről számos eset-
tanulmány olvasható a www.glosz.hu oldalon. A vál-
lalkozások segítségére, az alapok lerakásától az 
innovációs folyamatok beindításához iparági gyakor-
lattal is rendelkező kollégák nyújtanak segítséget. 

Készüljön fel az innovációra Ön is!

Kiss János József / Czegle János 

Glósz és Társa System

Csökkentse erőforrás igényét ipari 
csomagolástechnikai berendezéseinkkel!

Okos csomagolástechnikai 
megoldásainkkal csökkentse 
csomagolóanyag felhasználását!

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
Bemutatóterem: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Telefonszám: +36 1 204-4368 | Fax: +36 1 204-4367
E-mail: amco@amcokft.com | Webshop: www.amcokft.hu

Komplex szolgáltatást nyújtunk:
 – Egyénre szabott csomagolástechnikai 

szaktanácsadás
 – Csomagológépek és ipari 

csomagolórendszerek
 – Minőségi csomagolóanyagok a tőlünk 

vásárolt csomagológépekhez
 – Próbacsomagolás a saját termékével
 – Szakszerviz a garanciaidő 

alatt és azt követően is
 – Csomagológép bérlet 
 – Hosszútávú együttműködést 

biztosítunk ügyfeleinknek
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A REVO megérkezett: hétszínnyomás
UV-flexóval, elsőként Magyarországon

Mi inspirálta az új beruházást?
V. F.: Úgy éreztük, itt az ideje, hogy előálljunk egy 
olyan műszaki újdonsággal, amellyel magasabb 
szintre tudjuk emelni nyomtatásunk minőségét, és 
új lehetőségeket is kínálhatunk partnereink szá-
mára. Szerettünk volna kitűnni fejlesztésünkkel, 
egy hazánkban még nem létező, egészen újfajta 
termékkategóriát teremtve. 

Miért a BOBST REVO technológiája mellett 
döntöttek?
V. F.: Egyre többen kerestek meg bennünket – 
főként külföldről – kis példányszámú, jellemzően 
8-10 színes mélynyomtatási igénnyel. Hagyomá-
nyos, oldószeres flexónyomtatásunk sajnos túl sok 
kompromisszum árán adott csak megoldást ilyen 
esetekben. Támogatni kívántuk vevőink termékérté-
kesítését és piacszerzését, de tudtuk, ehhez olyan 
csomagolást szükséges biztosítanunk, amely képi 
világával és minőségével maga is elad.

Terveink megvalósításához a BOBST REVO tech-
nológiája már első pillantásra érdekes és vonzó 
megoldásnak tűnt. De ekkor még komoly kételyeink 
is voltak, éppen az újdonságtartalma, a referenciák 
hiánya miatt. Vajon képesek leszünk működtetni ezt 
a standardtól lényegesen eltérő rendszert? Találunk 
a REVO lelkéhez, a hétszínes (heptakrom) bontá-
sokhoz értő stúdiót és klisékészítőt?

Tudtuk, hogy a gépgyártó, valamint hazai képvise-
lete, a Hoffmann Kft. minden lehetséges támogatást 
megad majd a nyomógéphez. De hiányzott még egy 
nagyon fontos láncszem. A végső pozitív döntés 
csak akkor születhetett meg a beruházásra, ami-
kor megtaláltuk partnerünket a grafikai előkészítési 
és nyomóforma-készítési feladatokra. Az Intergraf 
Digiflex Kft. stábja lett a választottunk, akivel elindí-
tottunk egy célzott, a heptakrom nyomtatási folya-
matunkat megalapozó és felépítő együttműködést. 

Ezzel a háttérrel már biztosítottnak láttuk a szakmai 
támogatást minden szükséges vonalon.

Mit jelentett az Intergraf Digiflex számára 
ez a felkérés és kooperáció?
O. K.: Megtisztelő volt a Pandan megkeresése, a 
feladat pedig igazi kihívás, valódi szakmai csemege. 
Olyasmi, amire cégünk már több mint 30 éve öröm-
mel mond igent. Persze, amilyen könnyű kimondani, 
hogy vágjunk bele, sokszor olyan küzdelmes meg-
valósítani. De segített minket a pozitív légkör: mind-
két cég tulajdonosi köre egyhangúlag támogatta az 
új irányt, az innovációt. Élveztük a közös munkát, 
együtt térképeztük fel a technológiát, az előttünk 
álló feladatokat. Meg kellett értenünk a REVO pon-
tos működését, hogy dönteni tudjunk a szükséges 
szoftveres fejlesztésekről, illetve a formakészítés 
területén alkalmazandó műszaki megoldásokról. 
Pótolnunk kellett azonban a szakterületen elérhető 
kevés forrásanyagot és módszertani információt.

A Pandan Kft. és az Intergraf Digiflex Kft. együttműködése hazánkba is elhozta a REVO-technológiát. 
A fejlesztésről Várza Ferenc nyomdavezetőt (Pandan) és Olt Károly ügyvezetőt (Intergraf Digiflex) kérdeztük.

1. ábra: Egy CMYK színbontás (balra) és annak egy
lehetséges heptakrom átdolgozása (jobbra)
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A válaszutaknál aranyat ért több évtizedes rutinunk. 
Többször segített ki, és terelt bennünket a helyes 
irányba. Sokat tanultunk, szakmailag erősödtünk, 
és jó volt látni, ahogy a közös munka eredménye-
ként a tervekből testet ölt, majd 2019 nyarán útjára 
indul egy működőképes új rendszer.

Melyek a REVO legfontosabb elemei?
V. F.: A Magyar Grafika 2015/1-es számában talál- 
tunk egy cikket a REVO Digital Flexo technológi-
áról. Ezt magunk is tanulmányoztuk, segített az 
indulásnál. Nem ismételnénk az ott leírtakat, csu-
pán röviden összegeznénk, hogy mi mit tekintünk 
alappilléreknek.

Esetünkben a rendszer a kilencszínes, soros elren- 
dezésű, UV-s BOBST REVO M6 flexó nyomógépre 
épül. A standard CMYK alapszínek az OGV hár-
massal, azaz a narancs, zöld és lila komponen-
sekkel egészülnek ki a hétszínes nyomtatáshoz. A 
fennmaradó két nyomóművel pl. a fehér alányomást 
és lakkozást oldjuk meg. A REVO-ra optimalizált 
Apex GTT aniloxokkal a Pantone színek túlnyomó 
többsége a CMYKOGV színtérben nagyon jól köze-
líthető. A jó színegyezéshez szükséges kiemelkedő 
passzerpontosság, valamint a magas, 70 v/cm 
feletti rácssűrűség a BOBST nyomógépével stabilan 
elérhető.

További sarkalatos pont a heptakrom nyomtatás 
grafikai előkészítése és színmenedzsmentje, vala-
mint a nyomóforma-készítés.

Milyen fejlesztésekre volt szükség a 
Digiflexnél a REVO kiszolgálásához?
O. K.: A színmenedzsment és a formakészítés terü-
letén is lépéseket kellett tennünk. A REVO specifiká-
ciója meghatározta a szükségszerű megoldásokat, 
amiket azonban összhangba kellett hoznunk meg-
lévő berendezéseinkkel és folyamatainkkal. A hét-
színes bontásokhoz a GMG és az ESKO színkezelő 
moduljait vizsgáltuk meg alaposabban, és végül 
ezekből választottunk. A nyomóformáknál társítot-
tuk mindehhez a legújabb generációs HD FLEXO, 
Pixel+ és Crystal Screening rácsozásokat, és dedi-
kált tesztekkel optimalizáltuk, „REVO-sítottuk” klisé-
kidolgozási folyamatunkat, valamint a klisére kerülő 
raszterpontokat.
Mennyire kiforrott a hétszínnyomás 
technológiája?
O. K.: Az elmúlt évtized flexográfiai újításainak, 
valamint a színkezelő célszoftverek fejlődésének 
is köszönhetően egyre megbízhatóbbá váltak a 
kiterjesztett színterű (Extended Gamut) nyomtatási 
rendszerek, beleértve a REVO-t és a heptakromot 
is. Utóbbiak ma már számos terület csúcstechno- 
lógiáját igénylik és ötvözik.

2. ábra: Az ábrán az ISO COATED V2 ofszet CMYK színtest látható referenciaként. Hosszú időn át küzdött a flexó, hogy 
ezt elérje. Mára az oldószeres flexónyomtatás CMYK színtere jellemzően jól közelíti. És mindezt most a heptakrom 
nyomtatással – nem túlzás – túlszárnyalhatjuk. A test környezetében szóródó pontok a CMYKOGV hétszínnyomás extra 
színerejét mutatják. A számított testtérfogatok alapján a heptakrom színtér az ofszetes referencia 198,2%-a, azaz jóval 
gazdagabb, közel kétszer akkora színtérből meríthetünk a hétszínnyomásos grafikai feldolgozás során.
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A legújabb, csúcskategóriás eljárások és eszközök 
kezünkbe adták azokat a stabil megoldásokat a 
grafikai előkészítés, színmenedzsment, proofolás 
és formakészítés területén, amelyekkel a kívánt 
konzisztencia elérhető. A technológiai precizitás, 
a megismételhetőség elengedhetetlen a pontos, 
kiszámítható nyomtatáshoz. Csak így van esély a 
proof és a nyomat jó egyezésére.

A háttérben működő színkezelő motor erejét jól 
szemlélteti, hogy a hétszínes nyomtatás csupán 
egy az opciók közül. Képesek vagyunk az úgyne-
vezett n-színes támogatásra, ami azt jelenti, hogy 
tulajdonképpen tetszőleges számú és összetételű 
alapszínekre, így például öt- vagy hatszínnyomásra 
is tudunk előkészítést és klisét szolgáltatni, ha erre 
igény mutatkozik.

Miben tud többet a REVO-s 
flexónyomtatás?
V. F.: Először tesztnyomatokon, majd valós munká-
kon szemléltettük az oldószeres négyszínnyomás, 
illetve az UV-s heptakrom REVO képességeit. Így 
született meg az alábbi képen látható PEZ gyümöl-
csös szőlőcukor dizájnjának kétféle nyomata is.
Egymás mellé rakva a két mintát, azonnal szem-
beötlő különbségek láthatók. A heptakrom nyomat 
kiugróan nagy színtérrel rendelkezik, jóval maga-

sabb a rácssűrűsége (54–60 v/cm helyett 70–80 
v/cm), nagyobb a részletgazdagsága, a BOBST 
nyomógép kitűnő passzertartásából adódóan nőtt 
a fotók kontrasztja, és a nyomtatás során jól kézben 
tarthatóak, szépek maradtak a csúcsfényei és a 
kifutói is.

A repró és a klisé szemszögéből melyek 
a legfontosabb tapasztalatok?
O. K.: A heptakrom grafikai előkészítés a standard-
tól eltérő szemléletmódot kíván. Minél jobban sikerül 
ezt elsajátítanunk, annál jobb eredményeket érhe-
tünk el. Úgy érzem, igen jó úton haladunk. A Pan-
tone színeknél már az első próbáknál meglepően 
jó volt az egyezésünk. Számos esetben 1-2 ΔE 
alatti a színmenedzsment által várt közelítési érték, 
amely megfelelő nyomtatási és festékezési beállítá-
sokkal tartható is. A szakirodalom szerint a Pantone 
skála kb. 85–90%-ára megfelelő lefedettséget ad a  
CMYKOGV színtér. Ez kellő szabadságfokot jelent-
het a grafikusoknak is a tervezésnél, főként úgy, 
hogy akár több tucat Pantone színt is felhasználhat-
nak egy dizájnhoz. 

Nyomóformáinkat illetően, tűpontjaink érzékelhetően 
kisebb átmérőjű nyomtatott raszterpontokat ered-
ményeznek a REVO-val az oldószeres nyomtatás-
hoz képest. Legújabb HD Flexo klisétechnológiánk 

3. ábra: A kép bal szélén ugyanannak a PEZ szőlőcukor csomagolásnak a standard, CMYK+Pantone színes,  
oldószeres festékű változata, a jobb oldalán a hétszínnyomásos REVO UV-nyomata látható
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pedig egyértelműen felülmúlja a standard digitális 
kliséinkkel korábban elért UV-nyomtatási minőséget. 
Az alacsonyabb csúcsfényértékekből adódóan az 
ofszet- és a mélynyomtatás egyaránt jobban közelít-
hető, a flexó számára általában kritikus területeken is. 

Hogyan fogadták a vevők az új technológiát, 
az új lehetőségeket?
V. F.: A bemutatott minták azonnal láttatták a 
különbséget, és éreztették az új nyomatminőség 
figyelemfelkeltő erejét. Nemrég olvastam arról, hogy 
a mobileszközeinkből, tévéműsorokból és reklá-
mokból bennünket érő élénk, színerős impulzusok 
nyomdai megfelelője a kiterjesztett színtér, így pl. a 
heptakrom nyomtatás lehet.

Megrendelőink pozitív visszajelzései határozottan 
ezt a gondolatot tükrözték.

Miként összegeznék az eddigi 
eredményeket?
O. K.: Folyamatosan keressük, vizsgáljuk a legújabb 
technológiákat, az egyre kifinomultabb megoldáso-
kat, amelyekkel a fejlődésre vágyó, a minőséget 
szem előtt tartó nyomdákkal egy nyelven beszélve, 
piacvezetőként meg tudjuk mutatni az irányt, meg-
honosítva új eljárásokat. Megértettük, hogy a Pan-
dan merre szeretne továbblépni, és kerestük, hogy 

ezt hogyan és mivel tudnánk támogatni. Olyan szép 
dolgokra leltünk, és kivitelezni is képesekké váltunk, 
hogy biztosak voltunk, váll váll mellett, együtt meg 
tudjuk csinálni. Sok szellemi energiát, időt, kísérlete-
zéseket kellett ráfordítani, de amikor a projekt meg-
valósul, az ember mindig úgy érzi, hogy megérte.

V. F.: Nem tudhattuk, hogy a piac miként reagál 
újdonságunkra, hiszen nem volt előzménye, ilyen 
technológiát nagyon kevesen alkalmaznak. 

Úgy éreztük, hogy ha be tudunk vezetni egy kellően 
vonzó, új megoldást, akkor lesz, akit megragad, és 
szeretné használni. Eddigi tapasztalataink alapján a 
REVO-val hozzávetőleg 95%-ban közelíteni tudjuk a 
mélynyomtatást, ami vevőinket is meggyőzte.

Büszkék vagyunk rá, hogy elsőként tudtuk megva-
lósítani Magyarországon beszállítóink, partnereink 
segítségével a REVO heptakrom technológiát. 
Bízunk benne, hogy ez piaci előnyt jelent számunkra, 
amelyből építkezve megrendelőink is előnyt élvez-
hetnek, immáron kulcsrakész megoldásunknak 
köszönhetően.

Faludi Viktória

Köszönjük a Magyar Grafika Szerkesztőségének 

az engedélyét a jelen cikk továbbközléséhez.

4. ábra: A Pantone színek hétszínes bontásaira a színkezelő rendszer javaslatot is tesz,  
az elérhető közelítések ΔE értékeit is megadva a Pantone definícióhoz képest
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Vonalkódokra van szüksége?
Ismerje meg a SzabványMenedzsert!

A GS1 nemzetközi szabványszervezet és kizáróla-
gos hazai képviseletként a GS1 Magyarország is 
stratégiai szintű kiemelt feladatának tartja, hogy 
szabványaival olyan eszközt biztosítson a Partnerei-
nek, melyekkel könnyedén megfelelhetnek az olyan 
új típusú piaci kihívásoknak, mint az online értékesí-
tés térnyerése, az egyre szigorodó nyomon követési 
elvárások vagy a globálissá váló beszerzési és ellá-
tási láncok. 

Éppen ezért a nemzetközi üzleti életben széles kör-
ben alkalmazott GS1 szabványokat folyamatosan 
fejlesztjük, a szabványos alapokra építhető megol-
dásokat pedig a szüntelenül megújuló iparági igé-
nyekre szabjuk, ahogyan azt a világszerte immár 
kétmilliót is meghaladó GS1 szabványhasználó 
elvárja. A GS1 szervezet mind a 115 tagszervezete 
folyamatosan időt, szaktudást és pénzt áldoz arra, 
hogy az iparágaknak átláthatóbb, biztonságosabb, 
költséghatékonyabb lehetőségeket kínáljon.

A GS1 Magyarország saját fejlesztésű legújabb 
szolgáltatása, a SzabványMenedzser szoftver és 

platform, több éves előkészítő munkát követően 
került megvalósításra annak érdekében, hogy jelen-
tősen megkönnyítsük a GS1 szabványrendszerhez 
történő csatlakozás (GS1 Regisztráció) után a szab-
ványelemek bevezetését, a vonalkódok képzését és 
az ezzel járó adminisztrációs és nyilvántartási teen-
dőket a hazai GS1 Partnereinknek.

A GS1 Magyarország új, felhő-alapú szolgáltatása nem csak az első lépések megtételében segít, hanem az 
üzleti adminisztrációban és a vonalkódok gyors és egyszerű előállításában is. SzabványMenedzser platformunk 
már több mint 1500 aktív felhasználónak bizonyította hatékonyságát – Ön is köztük van?

Fotó: GS1
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A SzabványMenedzser 2019 január végi indulását 
követően 2020 szeptemberére már több mint 1500 
felhasználóval rendelkezik, akik mind termékadataik 
nyilvántartását (300 000+ termék) mind vonalkódos 
jelöléseik és címkéik létrehozását (közel 15 000) a 
szoftver segítségével intézik.

A SzabványMenedzser szolgáltatás célja
A GS1 felhasználók a GS1-től kapott számtarto-
mányból saját maguk kell, hogy képezzék a GS1 
azonosítókat, melyeket ugyanúgy nyilván kell tartani-
uk, mint az azonosított termékekhez kapcsolódó 
legfontosabb kereskedelmi adatokat (termék- 
törzsadatokat és gyártási adatokat). Egyre gyakoribb 
igényként jelenik meg Partnereinknél a különböző 
típusú egységek szabványos azonosítása iránti 
igény is, így például a szolgáltatást igénybe vevő 
személy, a felhasznált dokumentumok vagy a fizikai 
árumozgásban érintett helyek, tárgyi eszközök azo-
nosítása, jelölése a nyilvántarthatóság és nyomon 
követhetőség érdekében. Legújabb igényként a 
logisztikai címkék könnyű és gyors kialakítása merült 
fel, melyre már több sablon is rendelkezésre áll a 
szolgáltatás platformján.

Mostantól bőven lesz ideje a vállalkozása fejleszté-
sére, a szabványokkal járó adminisztrációt és fel-
adatokat hagyja a SzabványMenedzserre!

Ma már nem kérdés, hogy egy olyan platformnak, 
amelynek legfontosabb funkciói az adatgenerálás 
(azonosító számok képzése), az adatrögzítés (nyil-
vántartás, tárolás, ellenőrzések) és az adatmegosz-
tás (üzleti kommunikáció) támogatása, bárhonnan 
és bármikor elérhetőnek kell lennie.

A SzabványMenedzser egy internet-alapú (Cloud 
technológiára épülő) szolgáltatás, ahol a vállalkozá-
sok biztonságban tudhatják érzékeny üzleti adatai-
kat, így azok többé már nem egy fizikai helyhez, 
nem egy adott számítógéphez köthetők. A rend-
szernek az is fontos előnye, hogy ezek a kiemelten 
fontos adatok folyamatosan menthetők, és csak az 
erre kijelölt személyek, kollégák által érhetők el az 
online térben, mely azonban megfelelő rendszerbe-
állításokkal bármikor módosítható (pl.: ha a területért 
felelős munkatárs személye megváltozik).

A platformon nem csak a termékhez generált egyedi 
azonosítószám, hanem számos olyan termékjellem-
ző – attribútum – is tárolható, melyek elengedhetet-
lenek az ellátási láncokban zajló üzleti kommuniká- 
cióhoz, sőt az adatmegosztáshoz ezek az adatcso-
magok bármikor letölthetők a rendszerből.

A SzabványMenedzser tehát számos területen  
teszi egyszerűbbé a vállalkozások életét:

Összességében az ellátási láncokban elvárt GS1 
szabványos azonosításra, vonalkódos jelölésre, 
valamint az üzleti adatok nyilvántartására és azok 
digitális csatornákon történő kommunikálásának 
előkészítésére kínál teljeskörű megoldást. Legna-
gyobb előnye, hogy gyorsan és könnyen alkalma-
zásba vehető, hiszen minden olyan, GS1 szabvány-
hoz kapcsolódó tudást összegeztünk benne, amire 
a különböző iparágak ellátási láncaiban résztvevő 
vállalkozásoknak szüksége lehet.

 • Nem szükséges többé mélyebb szabvány- 
ismeret a GS1 szabványok gyors alkalmazásba 
vételéhez;

 • Nem kell magas szintű IT tudás a szolgáltatás 
használatához;

 • A termékekkel kapcsolatos, az üzleti életben 
elengedhetetlen adatokat (termék-törzsadatok, 
gyártási adatok stb.) egy helyen, biztonságosan 
tudja tárolni és az adatbázist bárhonnan elérheti;

 • Egyszerre – ha szükséges – több munkatársa is 
hozzáférhet a rendszerhez, többé nem egy szá-
mítógéphez, vagy egyetlen munkatárshoz kötött 
a nyilvántartás.
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Kinek ajánljuk a SzabványMenedzser 
szolgáltatást?
A SzabványMenedzser az ellátási láncokban elvárt 
GS1 szabványos azonosításra, vonalkódos jelölés-
re, valamint az üzleti adatok nyilvántartására és azok 
digitális csatornákon történő kommunikálásának 
előkészítésére kínál megoldást, így bátran ajánljuk 
például a kereskedelmi és fogyasztási cikkek, az 
élelmiszer szektor, valamint az egészségügy szerep-
lői számára.
Kezdő vállalkozása van és gyártási adatait eddig 
csak excelben vezette vagy éppen most áll egy 
nagyobb bővítés előtt?
Most kezdi azonosítani a termékeit, vagy szintet lép 
és nagyobb kereskedelmi partnereknek kezd 
beszállítani?
Nemzetközi kereskedelmi folyamatai vannak, vagy 
éppen most akar külföldi piacokra lépni?

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.

Mielőtt hozzákezd a SzabványMenedzser plat- 
form használatához, javasoljuk, hogy  vegyen részt  
SzabványMenedzser webinarunkon és tudjon meg 
minden részletet arról, hogy milyen lehetőségeket 
kínál Önnek ez a szolgáltatás!
Bővebb információ a SzabványMenedzserről: 
https://www.gs1hu.org/szabvanymenedzser

Ha kérdése volna írjon nekünk, vagy forduljon biza-
lommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:
helpdesk@gs1szm.hu

Azok a Partnereink, akik az elmúlt időszakban váltak új felhasználóvá vagy éppen már egy ideje ismerkednek 
a SzabványMenedzserrel örömmel osztották meg velünk véleményüket a GS1 Magyarország új platformjáról.

Szlávi Péksütemények Kft.

„Egyszerűbb, gyorsabb,  
átláthatóbb.”

Agropharma Plus Kft.

„Egy helyen van minden. 
Könnyű a használata,  

bárhonnan elérhetem.”

Borbora Kft.

„Egyszerűen kezelhető,  
gyors szolgáltatás.”

Szignál Kft.

„Egyszerű, érthető, gyors a 
használata. Minden segítséget 
megkaptam a GS1 operátorá-

tól. Segítségével, szaktudásával 
gyorsan kialakítható volt  

a vonalkód-rendszer,  
amely a vonalkódok  

ellenőrzésére is kiterjedt.  
Minden elismerésem érte.” Szvetenay Kft.

„A legfontosabb, hogy bármi-
lyen platformon használható!  

Az előd, a Számkiadó Szoftver 
csak Windows alatt futott.”

Szent Márton  
Pincészet Kft.

„Gyors, pontos, megbízható  
és felhasználóbarát felületen 
tudok dolgozni. Ha kérdésem 
van, a segítségükre mindig 

számíthatok.”

Swiss Made  
Technology Kft.

„Korrekt, segítőkész,  
türelmes ügyfélszolgálat.”

Gold Consulting  
Szociális Szövetkezet

„Teljesen átlátható ügyfélbarát 
felhasználói felület.”

Török és Társai  
Tömítésgyártó és  
Szolgáltató Kft.

„Pontos magyarázat  
a felület használatához,  

illetve rugalmas tervezés.”
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Annak érdekében, hogy igénybe tudja venni szol-
gáltatásunkat, szükséges, hogy a GS1 Magyar- 
ország regisztrált, licensz-jogosultsággal rendel- 
kező partnere legyen. A sikeres GS1 regisztrációt 
követően az UDI-csomagra történő feliratkozást a 
helpdesk@gs1szm.hu-ra küldött email-lel tudják 
megtenni.

Minden aktív GS1 Magyarország licensz-partnernek 
a hozzáférés a SzabványMenedzserhez és annak 
UDI moduljához a licensz-díj keretében biztosított 
(nem jár azon felül díjfizetési kötelezettséggel az idei 
évben). Az UDI-csomagra történő feliratkozást a 
helpdesk@gs1szm.hu-ra küldött email-lel tudják je- 
lezni felénk.

Hogyan lehet alkalmazásba venni a SzabványMenedzser UDI modulját?

Már elérhető a SzabványMenedzser 
szolgáltatás UDI csomagja

A SzabványMenedzser az Ön UDI szakértője! A GS1 Magyarország új, népszerű szolgáltatása,  
a SzabványMenedzser speciális funkciókkal bővült (az ún. UDI modul), hogy az egészségügyi 
szektor képviselőinek is segítséget nyújtson az MDR és IVDR rendeletekben megfogalmazott egyedi 
előírásoknak történő megfeleléshez. 

A 745/2017-es orvostechnikai eszközökre és a 746/2017-es in-vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó Európai Uniós Rendeletek UDI szám képzési-, vonalkód jelölési- és adatkommunikációs feladatokat 
írnak elő termékeik forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközgyártók részére.

A GS1 Magyarország új szoftver-
megoldása, a SzabványMenedzser 
szolgáltatásunk UDI modulja 
segít Önnek!

A SzabványMenedzser UDI-modulja  
segítséget nyújt:
 • az UDI számképzésében (Alapvető UDI-DI,  
UDI-DI);

 • az UDI-ra vonatkozó EU Rendeletekben előírt 
eszközadatok rögzítésében és nyilvántartásában 
(törzsadatok: UDI-DI, gyártási adat: UDI-PI, 
Alapvető UDI);

 • az azonosítók és attribútumaik exportálásában;
 • A szolgáltatás az idei évben még 
térítésmentesen vehető igénybe!
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Üzletben barátság?!
A mezőgazdasági élet, a többismeretlenes termelés mindig is kiszámíthatatlan végered-
ménnyel jár. Az egyre szélsőségesebb időjárásnak köszönhetően sok esetben hiába 
teszünk meg mindent a legoptimálisabb eredmény elérésének érdekében, egy váratlan 
jég, az aratás előtti hirtelen lezúduló, özönvízszerű csapadék, az ezt követő gombás 
fertőzés könyörtelenül át tudja húzni számításainkat. Különösen elmondható ez a 2020-
as évről, hiszen az előre nem látható események köre jócskán bővült a vírus okozta, 
előre nem tervezett bonyodalmakkal.

Idén március óta kérdéses volt szinte valamennyi piaci résztvevő, a termelők, a gyártók és az importőrök biztonságos és 
folyamatos ellátása és készletezése. A vetőmagszezon beköszöntével egyre feszültebb igényeknek kellett társaságunk-
nak is megfelelnie. Már áprilistól tájékoztattuk partnereinket a szerződött mennyiségek várható kiszolgálásával kapcso-
latban. Hírlevelekben, videóüzenetekben számoltunk be a megrendelt csomagolóanyagok aktuális helyzetéről. Online 
csatornákon tartottuk a kapcsolatot ügyfeleinkkel, amikor a személyes látogatásokra nem volt lehetőség. Gyártó egysé-
geink polipropilén zsákok, Raschel-termékeink, hullámpapírlemez rekeszeink és big-bag szövetkonténereink tekintetében 
is stabilan tartották magukat a szerződéses feltételekhez. Valótlan lenne azt állítani, hogy nem volt hajszálra kiszámított, 
a végletekig kisarkított kiszolgálásunk, de mára biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy szerződött partnereink mindegyike 
időben el lett látva az LC Packagingtől megszokott, kiegyensúlyozottan megfelelő minőségű csomagolóanyagokkal.

Termelő partnereink, különösen a gabonaipar és a zöldség-gyümölcs termelő  
ágazat szereplőire is fokozott teherrel nehezedett a kérdés: mi lesz idén az input anya-
gokkal, időben vagy egyáltalán beérkezik-e a kívánt mennyiségű csomagolóanyag.

Sokszor tapasztaltuk már, hogy egy instabil időszakot 
vagy negatív eseményt követően a partnerkapcsolat 
megerősödött. Ez számos esetben beigazolódott az idei 
évben. A vírushelyzet szempontjából még mindig bizony-
talan a jövő, de a közelmúlt eseményeire hagyakozva 
egyben biztosak lehetünk: cégünk hármas mottója, mint 
elkötelezettség, megbízhatóság és lojalitás kifizetődtek a 
nehézségek ellenére is. Ilyenformán kijelenthetjük, hogy 
az üzleti életben is van barátság.

Elkötelezett Megbízható Lojális
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2020 a történelem tükrében – Innováció, 
egészségmegőrzés és az LC Packaging

Cégünk, az LC Packaging a COVID-19 világjárvány 
kezdete óta arra törekedett, hogy a megváltozott 
körülmények ellenére professzionális színvonalon 
szolgálja ki a vevői igényeket. Ez nem csupán a 
megfelelő raktárkészletet, a megszokott minőséget 
és pontos kiszolgálást jelentette, hanem azt is, hogy 
Társaságunk nyitott az innovatív megoldásokra. 
Figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) ajánlását, mely az egyszer használatos 
dobozok és higiénikus csomagolások használatát 
javasolja a zöldség-gyümölcs kereskedelem piacán, 
azonnal reagált a kezdeményezésre. Felmérte a 
környezetbarát csomagolóanyagok iránti kereskedői 
igényeket, így jelenleg már a második kistálcákat 
hajtogató és ragasztó gépet csatasorba állítva 
igyekszik kiszolgálni a megnövekedett keresletet.  
Az ügyfelek különböző méretre, színre és formára 
vonatkozó megrendeléseit kiszolgálva elmondható, 
hogy az LC Packaging meghatározó tényezővé vált 
a hullámpapírlemez csomagolóanyagok területén.  
A vállalat már régóta zászlajára tűzte a fenntartható-
ság és környezetvédelem kulcsszavait, így ennek 

megfelelően kartondobozaink 100%-ban újrahasz-
nosíthatóak. A környezet megóvásán túl fontos, 
hogy a csomagolóanyagok a higiénia, az eltartható-
ság és a nyomon követés igényeinek is megfelelje-
nek – a partnerek visszajelzései alapján mindezek-
nek az elvárásoknak folyamatosan meg tudunk 
felelni.

Az orvostudomány, a kutatás és a kormányzati szin-
tek szereplői karöltve azon dolgoznak, hogy — egész- 
ségügyi és gazdasági szempontokat párhuzamo-
san figyelembe véve — mihamarabb megtalálják azt 
az eszközt, amely a lehető leggyorsabban vissza-
szoríthatja a járvány további terjedését. Cégünk, az 
LC Packaging saját lehetőségeinek és eszközeinek 
megfelelően törekszik arra, hogy az egészségügyi 
ajánlásokat figyelembe véve innovatív módon szol-
gálja ki a gazdaság igényeit.

Ha majd egyszer a 2020-as év a történelemkönyvek kronológiájának egyik dátuma lesz, minden bizonnyal 
a változás és a kiszámíthatatlanság éveként fogják nyilvántartani. Miközben mindannyian történelmet írunk, 
minden egyes döntésünkkel felvértezzük magunkat gyors újratervezésre és türelemre egyaránt. Ahogy a 
magánéletben, úgy a cégek vezetői szintjén is új kompetenciákkal és stratégiákkal gazdagodunk, hiszen 
egyszerre kell nyugodtnak maradni és rövid idő alatt újratervezni.

Fotó: LC Packaging TPI
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Haute couture a műanyagiparban – mondhatnánk, 
de ennél többről van szó. Siposné Szabó Mária és 
Dr. Tóth Zsuzsa, a Sipos Design csapatával olyan 
divatbemutatót álmodott meg idén februárban, 
amely a Sipos Csoport tulajdonában lévő HP Indigo 
2000 digitális nyomdagép és az azon készült ter-
mékek sokoldalúságát hivatott szemléltetni. A nyom-

dagépekhez, nyomdaipari technológiákhoz értő 
közönség örömmel és lelkesedéssel fogadta a 
klasszikus szabászati eljárással készült, rendhagyó 
módon csomagolóanyagokból varrt fóliaruhákat és 
modelleket. A kreatív munkafolyamat az esztétikum 
mellett az értékmegőrzés üzenetét is továbbítani 
hivatott.

Amikor a kreatív inspiráció nyomán testet ölt a fólia

Sokan egyoldalúan ítélik meg a műanyagot, pedig rendkívül szerteágazó a felhasználási területe. Íme, új 
életre kelt a fólia, és a dizájnöltözet csak egy, a csomagolástechnológiában rejlő innovatív lehetőségek 
közül.

Fotó: Sipos Group
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Az anyag tisztelete,  
a szakma iránti 
szenvedélyes  

elkötelezettség  
és az alkotómunka 
örömének ötvözete 

motiválja a  
Sipos Design  

kreatív csapatát.
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A CSAOSZ még 2018 őszén(!) megkezdte az előké-
születeket a 2020. évi interpack közösségi magyar 
standja résztvevőinek felkutatására. Mintha a jelent-
kezők éreztek volna valamit, a megelőző kiállítások-
hoz képest a résztvevői létszám nem azonnal telt 
be, hanem talán két hetet is kellett dolgozni érte.

Az interpack olyan a csomagolóiparnak, mint a 
műanyagosoknak a „K” Messe, vagy a nyomdá-
szoknak a Drupa, vagy hogy ne csak Düsseldorf-
ban gondolkodjunk, mint az élelmiszeriparnak a 
kölni Anuga. 

Innen nem lehet hiányozni. Aki kimarad, lemarad, 
bár e mondás mára sajnos közhellyé vált.

A csomagolástervezők számára a részvétel azért 
fontos, mert a csomagolásokat érintő 2018-2019. 
évi uniós környezetvédelmi szabályozás-cunami 
után ez lesz az ezekre választ adó/kereső első 
interpack, ahol iránymutatást kaphatnak a köve-
tendő út felől.

A hazai csomagolástechnikai társaságok számára 
pedig a CSAOSZ által megteremtett állami támoga-
tás melletti interpack megjelenés soha vissza nem 
térő alkalom. Olyan kivételes lehetőség, amelyet 
önállóan csak kevés szervezet engedhet meg 
magának — ők sem rendszeresen.

A 2021. február 25. és március 3. közötti
interpack magyar résztvevői 
A 2020 májusára tervezett, de az ismert okok miatt 
2021. február végére halasztott interpack közös-
ségi magyar standján hat, magyar magántulajdonú 
társaság vehet részt, név szerint: Karsai Műanyag-
technika Holding Zrt., Krajcár Csomagolóanyagipari 
Kft., Lászlópack Kft., Mátrametál Kft., Multipack Kft., 
Sipospack Kft. — a HEPA és a CSAOSZ társa- 
ságában.

A közösségi stand résztvevőinek ezúttal nemcsak 
az egyhetes kemény helytállás, hanem a járvány-
helyzetre való felkészülés is feladatot jelent. 

Interpack – a COVID-19 árnyékában

Hosszú időt igénylő lobbitevékenység, egymást váltogató kudarcok és sikerek után vált bizonyossá az, 
hogy 2014 és 2017 után 2020-ban, sorrendben harmadszor is felépülhet a Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség (HEPA) által támogatott közösségi magyar stand az interpack-on. Amikor már úgy gondoltuk 
minden együtt áll a – nyugodtan kijelenthetjük — világ legjelentősebb csomagolástechnikai kiállításán való 
közösségi megjelenéshez, számításainkat keresztülhúzta a COVID-19 nevű világjárvány.

Fotó: Messe Düsseldorf / ctillmann
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Ebben sem maradnak magukra a résztvevők.

A kiállítást szervező Messe Düsseldorf — az ismert 
német precizitással — minden részletre kiterjedő 
megelőző intézkedéseket dolgozott ki. A követke-
zőkben mind a résztvevők, mind a kiállítók előzetes 
tájékoztatására és megnyugtatására bemutatjuk a 
fontosabb intézkedéseket, amelyek betartása mel-
lett 2020. szeptember elején több mint 100 ezer 
látogatóval megtartásra is került a „Caravan Salon 
Düsseldorf” kiállítás. 

Óvintézkedések, új higiéniai és  
fertőzésvédelmi szabályok 
A Messe Düsseldorf 2020 nyarán új higiéniai és fer-
tőzésvédelmi szabályzatot dolgozott ki annak érde-
kében, hogy a kiállításokat a lehető legnagyobb biz-
tonságban meg lehessen rendezni. Az eljárásrend 
rögzíti a szükséges egészségügyi és higiéniai intéz-
kedéseket, valamint a távolságtartási szabályokat, 
de ezen kívül kiterjed a résztvevők létszámára, a 
standkiosztásra, valamint a higiéniai, műszaki és 
szervezési intézkedésekre is. 

Fontos lépés a gazdaságnak

Wolfram N. Diener (képünkön), a Messe Düs-
seldorf GmbH vezérigazgatója: „Nálunk min-
den feltétel adott a biztonságos és sikeres szakvá-
sárokhoz a koronavírussal terhelt időszakban”

Wolfram N. Diener, a Messe Düsseldorf vezérigaz-
gatója egy nyilatkozatában kiemelte: „A vállalatoknak 
most olyan színtérre van szüksége, ahol a vírus utáni 
időszakra készülve bemutathatják saját magukat és 
újdonságaikat, ahol építhetik a kapcsolatrendszerü-
ket és ahol együttesen tűzhetik ki a jövőbe vezető 
utat. Ehhez teremtünk kitűnő feltételeket vezető 
világvásárainkkal. Higiéniai és fertőzésvédelmi köve-
telményrendszerünk gondoskodik arról, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben óvjuk kiállítóink, láto-
gatóink és munkatársaink biztonságát és egészsé-
gét. Mi készen állunk!”

Bevált intézkedéseken alapuló  
részletes szabályzat
A düsseldorfi vásárközpontban tartott rendezvénye-
ken alapvetően a hivatalos távolságtartási és higié-
niai előírások érvényesek. Ezek betartása a résztve-
vők személyes felelőssége — éppúgy, mint köz- 
területen vagy a kereskedelemben. Ilyen előírás az, 
hogy:
 • legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani 

másoktól, 
 • gondoskodni kell kezünk higiénikus állapotáról, 
 • szájat és orrot lefedő maszkot kell viselni, 
 • be kell tartani a tüsszentésre vonatkozó rendsza-

bályokat és 
 • el kell tekinteni olyan üdvözlési formaságoktól, 

mint például a kézfogás.

A szervezők korlátozzák az egyidejűleg a vásárköz-
pontban tartózkodók létszámát annak érdekében, 
hogy be lehessen tartani a szükséges távolságot. 
Emiatt csupán előre meghatározott számú belépő-
jegy vásárolható, csak napi jegyek lesznek elérhe-
tők, többnapos jegyek vásárlására jelenleg nincs 
lehetőség. Belépőjegyet kizárólag online lehet vá- 
sárolni, és minden látogatónak a jegyvásárláskor 
regisztrálnia kell saját magát. 

A bejáratnál igény szerint kérhetők maszkok.

A megnyugtató konkrét intézkedések
Minden olyan helyen, ahol sorok alakulhatnak ki, a 
padlóhoz rögzített jelölések hívják fel a figyelmet a 
szükséges távolság betartására. Ezeken a helye- 
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ken, valamint a vásárközpont nyilvánosan hozzáfér-
hető területén a Messe Düsseldorf, valamint a ren-
dészet munkatársai jelen lesznek, hogy ellenőrizzék 
a megfelelő távolság betartását.

A kiállítói standokon a távolság betartatása az adott 
kiállító munkatársainak a feladata. 

Valamennyi ajtó — a tűzvédelmi ajtók kivételével — 
ki lesz támasztva, így azokon érintés nélkül lehet 
áthaladni.

A szervezők a vásárközpont teljes területén biztosít-
ják a fertőtlenítőszert; a standokon a kézfertőtlení-
tőért a kiállítók felelősek. Minden fizetés lehetőség 
szerint készpénzmentesen zajlik, ezért minden 
pénztár zárva tart. A szolgáltató pultok átlátszó plexi 
panellel vannak ellátva. A beléptető kapukat és a 
szolgáltató pultok felületeit, valamint az érintésnek 
kitett felületeket, mint például a kilincseket naponta 
többször tisztítják.

Az illemhelyiségekben az egyidejűleg megengedett 
létszám a használható WC-k számához igazodik. 
Minden második mosdó le lesz zárva, a WC-kabi-
nok korlátozás nélkül használhatóak. A vizes blok-
kokban is folyamatos a takarítószolgálat jelenléte.

A rendszeres és megfelelő mértékű szellőztetésről 
új, a korábbinál szigorúbb szabályok szerint gon-
doskodnak a szervezők. A csarnokok légterébe 
bekerülő friss levegő sokszorosa a szakvásár lebo-
nyolításához szükségesnek, minősége pedig meg-
felel a kültéri levegő minőségének.

A rendezvényeken változatlanul lesz vendéglátási és 
catering szolgáltatás. Az egyes üzemeltetőknek 

ehhez Észak-Rajna-Vesztfália a koronavírus elleni 
védekezésről szóló rendelete és annak mellékletei 
alapján saját higiéniai és fertőzésvédelmi koncepciót 
kell kidolgozni. A koronavírus világjárvány időtartama 
alatt standpartikat, illetve kiállítói fogadásokat ren-
dezni tilos.

A bejelentett óvintézkedések a jelenleg érvényes 
előírásoknak megfelelően lettek kialakítva, amennyi-
ben változik a jogi szabályozás, abban az esetben 
az óvintézkedések is változhatnak.

Wolfram N. Diener egyértelműen leszögezte: „Szá-
munkra a kiállítóink, látogatóink, üzleti partnereink és 
munkatársaink biztonsága a legfontosabb. Minden-
kit, aki igénybe veszi a vásárközpontunkat, a meg-
szokottan magas színvonalú higiénia és biztonság, 
valamint szükség esetén magas színvonalú orvosi 
ellátás várja.”

Máté Szilvia BD-Expo Kft. és  

Nagy Miklós, CSAOSZ
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Újabb hét WorldStar díjjal gazdagodott 
a magyar csomagolóipar

A WPO-ban Magyarországot képviselő CSAOSZ 
főtitkár ugyan nem képviseltette magát az egzoti-
kus országban megtartott zsűrin, a magyar pályá-
zók mégis – és sokadszorra – kiemelkedő sikert 
értek el. 

Semmi sem bizonyíthatja jobban a pályázatok érté-
két, mint a semleges zsűri értékelése, a kilenc hazai 
nevezésből hét érdemelt ki WorldStar díjat. Ezzel az 
eredménnyel 115-re nőtt az 1997 és 2019 között 
elnyert magyar WorldStar díjak száma.

2019. november 4-én tartotta a Csomagolási Világszövetség (WPO) a szakterület egyik legelismertebb 
versenyének, az 1970-ben alapított WorldStar Csomagolási Világversenynek a zsűrijét. A Bali szigetén 
megtartott ülésen több mint 300 nemzeti versenyen, így a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyen 
is már díjazott pályamunkát értékelt a WPO tagszervezetek megjelent vezetőiből álló zsűri.

Foto: SYBA

Nyertes nevezések:

Codex Zrt. 
Tapintható veszélyjelzéssel ellátott ECL® címke

Green Packaging Kft. 
Autóipari hajtáslánc-alkatrész szállítási csomagolása 
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korlátozásokra tekintettel, a düsseldorfi kiállítást és 
így a WorldStar gálát is el kellett halasztani.

A WorldStar díjátadóra teljesen formabontó módon 
2020 szeptembere utolsó napjaiban, online formá-
ban került sor.

Reményeink szerint a 2020-2021. évi WorldStar gála 
személyes részvételű megtartásának már nem lesz 
akadálya és az interpack 2021. február 25.-március 
3. közötti nyitvatartási napjai egyikén sorra kerülő 
díjátadón ismét lehet majd magyar beszédet hallani.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Nagy Miklós

Az ünnepélyes eredményhirdetést a 2020 májusi 
interpack egyik kísérőeseményének tervezte a 
WPO. A koronavírus járvány továbbterjedése meg-
akadályozása érdekében és a világszerte elrendelt

Green Packaging Kft. 
Autóipari szállítási csomagolás optimalizálása és 
hatékonyság növelése

STI Petőfi Nyomda Kft. 
Schladerer promóciós italcsomagolás

STI Petőfi Nyomda Kft. 
Hermes fűmag szórására alkalmas csomagolása 

Rondo Hullámkartongyártó Kft. 
Rugalmasan kombinálható zöldség-gyümölcs 
rekeszek

STI Petőfi Nyomda Kft. 
Nature box a természet legjavából
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A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
2020. évi díjazottjai
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos  
Szövetség 2020-ban sorrendben a 37.  HUNGARO-
PACK Magyar Csomagolási Versenyt rendezte 
meg. A nemzeti csomagolási verseny még 1967-
ben indult útjára és gyökeres politikai-gazdasági 
változások után is fenn tudott maradni, megtartotta 
vonzerejét, a szakmát mozgósító képességét.
 
A verseny alapvető célja az elmúlt évtizedek alatt 
semmit sem változott: a hazai csomagolástechnika 
fejlődésének bemutatása és az újdonságok mielőb-
bi széleskörű elterjesztésének önzetlen segítése. 

Idén, a koronavírusjárvány miatt bevezetett korláto-
zó intézkedések idején még bizonytalan volt, hogy 
meg lehet-e szervezni a versenyt, de a pályázók 
megkeresései alapján mégis a megrendezés mellett 
döntöttünk és ráadásul több nevezés is érkezett, 
mint legutóbb. 
Köszönjük a bíztatást.

Az utolsó pillanati visszalépéssel együtt is a tava-
lyinál eggyel több, 59 nevezést regisztrálhattunk, a 
kategóriákat tekintve pedig 49 fogyasztói és gyűjtő-
csomagolással, valamint 10 szállítási csomagolással 
pályáztak a résztvevők. A nevező vállalatok száma: 
29 volt, közülük rendszeres pályázó: 20, néhány év 

kihagyást követően visszatérő: 2 és 7 új (ebből 3 
társnevező). A nevezések közel 60%-át hat vállalat 
adta.

A Bírálóbizottság 2020. szeptember 2-án személyes 
részvétellel tartotta meg ülését és alakította ki az 
egyenként bemutatott pályázatokról alkotott véle-
ményét, majd hozta meg döntését.

A zsűri szavazatai alapján a következő díjak kerültek 
odaítélésre:

HUNGAROPACK 2020 díjat 
kapott – abc-rendben

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Teqball Teq Lite csomagolása

Szöveg: Pelczer Ágnes, fotók: Rozsi Stivens
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Dunapack Kft. és Borsodi Sörgyár Kft.
Leffe és Hoegaarden sörválogatás csomagolásai

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Várda Distillery kulacs díszdoboza

Mátrametál Kft.
Dombornyomott (Embossed) kialakítású aeroszol 
palack nevezése

Rondo Hullámkartongyártó Kft.
Természetes elegancia – kézműves termékek szett 
csomagolása 

Sz.Variáns Kft.
Webáruház csomagküldő dobozcsaládja
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HUNGAROPACK 2020 
Fenntarthatósági díjat kapott
Neopac Hungary Kft. és  
Manna Natúrkozmetikum Európa Zrt.
Manna arcradír újrahasznosított tubusban nevezése

 

HUNGAROPACK 2020  
Ipari Kreativitás díjat kapott
DS Smith Packaging Hungary Kft.
E-kereskedelmi dobozcsaládja

A HUNGAROPACK 2020 
Marketing díjat kapott
STI Petőfi Nyomda Kft.
Zwack Fütyülős díszdoboza – valósághű termék- 
ábrázolás nevezése

HUNGAROPACK 2020 PRINT 
díjat kapott
Intergraf Digiflex Kft. és Pandan Kft.
Gierlinger kockázott császárszalonna 
csomagolóanyaga 

A GS1 Magyarország  
Nonprofit Zrt. különdíját kapta

Color Pack Zrt. 
0,05 l-es Unicum díszdoboza

KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.
GE Soft White Indoor Floodlight égő fogyasztói 
csomagolása
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A Csomagolási és  
Anyagmozgatási  
Országos Szövetség  
különdíját kapták

HUNGAROPACK 2020  
SAVE FOOD díjat kapott

Color Pack Zrt. 
Tungsram Sportlight és Megalight dobozok 
nevezése 

Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba  Kft. 
Julius-K9 kutyaeledel csomagolóeszköze 

A Magyar Grafika Szaklap 
különdíját kapta

Box Print-FSD Packaging Kft. 
Koronavírus teszter kartondoboza

Intergraf Digiflex Kft. és Pandan Kft. 
TOLLE szeletelt sajtok fogyasztói csomagolása

NEFAB Packaging Hungary Kft. 
Újrahasználható csomagolás repülőgép 
alkatrészhez nevezése

Volánpack Zrt. 
Generátor főegység szállítási csomagolása
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A Packaging Magazin  
különdíját kapta
Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba Kft.
PREMIERE macskaeledel csomagolóeszköze

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Limitált kiadású Kisherceg könyvtok nevezése

A Nyomda- és Papíripari 
Szövetség különdíját kapta
STI Petőfi Nyomda Kft.
Beefeater díszdoboza – egy karakteres ízvilág 
csomagolása

Sipospack Kft. 
Sipos DoyPPack polipropilén állótasakja 

Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft. 
Felső víztér magtároló tálca nevezése 

A Magyar Műanyagipari  
Szövetség különdíját kapta

A Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége  
különdíját kapta

Logipack Packaging Kft.
Optikai eszköz mechanikai védelmének 
csomagolási megoldása
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A Polimerek Szaklap  
különdíját kapta
Neopac Hungary Kft. és 
Manna Natúrkozmetikum Európa Zrt.
Manna arcradír újrahasznosított tubusban 
nevezése

A Pack-Market Portál  
különdíját kapta

A Print & Publishing Magazin 
különdíját kapta

Dunapack Kft. 
Tárolódoboz raktári polcrendszerhez nevezése

Intergraf Digiflex Kft. és  
Mondi Békéscsaba Kft. 
LABB Hund kutyaeledel csomagolóeszköze

Color Pack Zrt.
Czemiczki István boros díszdoboz

A Store Insider Szaklap 
különdíját kapta
Bolyhos és Fia Kft.
Bolyhos Party box termékcsalád 
gyűjtőcsomagolása

Dunapack Kft.
Família tészta kínáló doboza
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A Transpack Szaklap különdíját 
kapta

A Trade Magazin különdíját 
kapta

Dunapack Kft.
Deli’Cheese twinbox családja

Edelmann Hungary Packaging Kft.
L’atelier húsvéti díszdobozos termékcsalád 
nevezése

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Panyolai pálinkák díszdoboza

Green Packaging Kft.
Ablaktörlő modul szállítási csomagolásának 
optimalizálásáért 

LC Packaging TPI Kft.
LC Home and Garden kertészeti csomag 
nevezése

RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Szalámi csomagolási családja
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Gratulálunk a nyerteseknek! Találkozunk 2021-ben.

Okleveles elismerésben részesültek

A zsűri elismerő külön 
oklevelében részesült

Color Pack Zrt.
Arcpajzs nevezése

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Fűnyíró motor gyűjtőcsomagolása és
Akkumulátor csomagolási rendszerének 
optimalizálása nevezése
 

Packking Csomagolástechnikai Kft. és 
Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra Kft.
Ruby’s Gin promóciós csomagolása

Green Packaging Kft.
E-cell alkatrész család csomagolási rendszere 

Mosonpack Hullámlemez-feldolgozó Kft.
TMP csatlakozók csomagolása

RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Könnyített hajtogatású tálca nevezése
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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
• óriásplakátok gyártása

• offset laminated corrugated boxes 
and trays

• POS/POP displays
• cardboard boxes
• blister cardboards
• self adhesive labels in reels
• giant poster

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

COLOR PACK Zrt.
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4.
Tel.: +36 42 433 844
E-mail: info@colorpack.hu
Web: www.colorpack.hu

• standard, fémgőzölt, prégelt 
vagy egyéb speciális, papíralapú 
címkenyomtatás

• kartondobozok stancolt, ragasztott 
kivitelben is

• hullámpapírlemez doboz gyártás
• F hullámú ívek közvetlen 

nyomtatása

• standard, metallized, embossed 
or other special paper-based label 
printing

• punched and glued cardboard 
boxes

• corrugated box production
• direct printing of F-wave sheets

DUNAPACK Kft. – Budapest
1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 1 278 8100 
DUNAPACK Kft. – Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Tel.: +36 25 557 116
DUNAPACK Kft. – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2.
Tel.: +36 42 599 199
E-mail: office.hu@dunapack-packaging.com 
Web: www.dunapack-packaging.com/hu

• hullámpapír tekercsek gyártása
• hullámpapírlemez dobozok,  

rekeszek, tálcák, betétek,  
rekesztékek, élvédők gyártása  
kimetszéssel, réseléssel, 
nyomtatva

• összetett, hullámpapírlemez alapú 
dobozok, ládák, konténerek

• polckész csomagolóeszközök
• display állványok

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

A CSAOSZ tagvállalatai
Members of CSAOSZ
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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 

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; www.halaspack.hu

• 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 
E-mail: office.mosonudvar@dunapack-packaging.com
Web:  
www.dunapack-packaging.com/hu-mosonpack/
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
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Packking Kft.
9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 83.
Tel.: +36 96 600 319
Fax: +36 96 544 318
E-mail: packking@packking.hu
Web: www.packking.hu

• szaktanácsadás 
• csomagolás fejlesztés 
• teljeskörű csomagolás-logisztikai 

szolgáltatás 

„Ha problémád van hívj, 
megmondom mit kell tenned.
Ha megfizeted, azt is, hogyan.”

• packaging consultant 
• packaging development 
• fulfillment packaging-

logistic service 

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

Smurfit Kappa Obaly Stúrovo, a.s.
Szlovákia, 943 03 Štúrovo, Továrenská 1.
Tel.: +421 36 756 2491
Web: www.smurfitkappa.sk

• hullámpapír gyártása 
• hullámpapírlemez 
• tetőfenéklapolt dobozok, rekeszek, 

tálcák, betétek gyártása, 
kimetszéssel, réseléssel nyomtatva

• összetett hullámpapírlemez alapú 
dobozok, ládák, konténerek

• polckész csomagolóeszközök
• Bag-in-Box
• Supply Chain Management
• e-kereskedelmi csomagolás
• Supply smart, shelf smart 

megoldások
• komplett csomagolás tervezés
• csomagoló gépek

• Single, double board 
• Corrugated board grades
• American type boxes
• Printed & Die cut products
• Multipoint glued products
• Die cut boxes for packing 

machines
• Shelf ready solutions
• Bag-in-Box
• Supply Chain Management
• e-commerce packaging
• supply smart, shelf smart solutions
• Complex Packaging design
• Packaging machinery

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
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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

Wipak Oy Magyarországi Közvetlen  
Kereskedelmi Képviselet
1094 Budapest, Páva utca 27-29. I.em. 5.
Tel.: +36 1 218 5152
E-mail: info.hungary@wipak.com
Web: www.wipak.com

• élelmiszercsomagolás
• egészségügyi csomagolás

• élelmiszercsomagolás
• egészségügyi csomagolás
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2. Műanyag csomagolószerek gyártói – Manufacturers of plastic packaging means

ALPLA Műanyag Csomagolóipari Kft.
2800 Tatabánya, Búzavirág utca 8.
Tel.: +36 (34) 512 570
Web: www.alpla.com

• komplett csomagolási 
megoldások: az ötlettől a 
megvalósításig 

• széles termékskála és 
technológia: PET előformák, 
PE és PET flakon fúvás, 
kupakgyártás és fröccsöntés

• súlycsökkentés, újrafelhasználás, 
újrahasznosítás és kiváltás: -> 
a fenntarthatóság az ALPLA 
stratégia alapelve

Világvezető műanyag csomagolási 
megoldások fejlesztésében és 
gyártásában

• complete packaging solutions: 
from ideas generation to the final 
product

• wide range of products and 
technologies: Preforms, EBM and 
SBM Bottles, Caps and Injected 
Parts 

• reduce, reuse, recycle and 
replace activities -> at the core of 
ALPLA strategy and business

World leader in the development 
and production of plastic packaging 
solutions

Biomaterial Expert Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 14.
Tel.: +36 30 724 2623
Web: www.biomaterialexpert.com

• biológiailag lebomló és 
komposztálható műanyag 
alapanyagok (PBAT, PBS, PBST) 
forgalmazása

• TÜV Austria, DIN CERTO 
Germany, és BPI North America 
minősítések

• distribution of biodegradable 
and compostable plastic raw 
materials (PBAT, PBS, PBST)

• TÜV Austria, DIN CERTO 
Germany, and BPI North America 
certifications

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
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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.
2921 Komárom, Petőfi Sándor utca 104.
Postacím: 2932 Almásfüzitő, Támpont
Tel.: +36 34 348 578
E-mail: laszlopack@laszlopack.hu
Web: www.laszlopack.hu

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

• papír és társított papír 
tekercses flexo nyomtatása

• parafinálás, hotmeltezés

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

• flexo printing of paper and 
composit paper

• paraffin, hot heating

LC Packaging
6782 Mórahalom, Röszkei út 52.
Tel.: +36 62 581 010
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: dreher, raschel and 
monofilament bags, jute bags, 
large ventilation bags, paper 
bags, polypropylene woven bags

• Big bag (FIBC): 1-2 handle big 
bag, 4 handle big bag, multi-way 
fabric containers, UN bags

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

• Gardening accessories: shading 
nets, agro-fabrics, geotextiles, 
veil foils, seedling containers, 
lashing ropes, Home & Garden 
products

Marzek 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
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Manupackaging 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

Masterfoam Kft.
Telephely: 3350 Kál, Jászapáti úti Ipartelep 1.
Tel.: +36 36 487 163
Fax: +36 36 487 163
E-mail: sales@masterfoam.hu
Web: www.masterfoam.hu

• extrudált polietilén (EPE) habok 
gyártása

• tekercses habfóliák előállítása
• habtábla gyártás
• nagy sűrűségű habok gyártása 

(65, 100 kg/m3)
• antisztatikus habok előállítása
• egyedileg konfekcionált termékek
• csomagolási segédanyagok 

értékesítése

• production of extruded 
polyethylene (EPE) foam

• manufacturing of foam foil 
products in rolls

• foam board production
• high density foam products  

(65, 100 kg/m3)
• manufacturing of antistatic foams
• individually customized foam 

products
• sales of packaging accessories

Organicpack Star Kft..
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 72. fszt. 1.A.
Tel.: +36 30 642 4832
E-mail: sales@organicpack.hu
Web: www.pureposes.com

• növényi eredetű, PLA bevonattal 
ellátott, komposztálható 
élelmiszeripari célú 
csomagolószerek gyártása és 
értékesítése (disztribúciója)

• production and sale (distribution) 
of plant-based, PLA-coated, 
compostable food packaging

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 Packaging 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

• környezettudatos csomagoló 
anyagok 

• Taghleef Csoport hivatalos BOPP 
fólia forgalmazója 

• perforált fóliák gyártása
• csomagolás tervezés és SIPOS 

design 
• saját márkás termékek ( 

DOYPPACK, STRECHPACK) 
• csomagolás mint marketing 

kommunikációs eszköz

• distribution of BOPP and CAST 
films

• environmentally conscious 
packaging materials

• official distributor of BOPP film of 
Taghleef Group 

• manufacturing of perforated films
• packaging design and SIPOS 

design
• own brand products 

(DOYPPACK, STRECHPACK)
• packaging as a marketing 

communication tool
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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  
a legfontosabb technológiákban.

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 most important technologies.

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

Prosystem Print Kft.
2151 Fót, József Attila utca 43.
Tel.: +36 27 537 870
E-mail: prosystem@prosystem.hu
Web: www.prosystem.hu

Gépértékesítés, Szerviz és 
Tanácsadás:

• papír és fólia csomagoló 
rendszerek 

• hullámkarton doboz gyártó gépek
• luxusdoboz gyártó rendszerek
• pántoló berendezések 
• dobozragasztó és 

ablakberagasztó gépek
• hulladékkezelő rendszerek

Sale, Service and Councelling:

• paper and film packaging 
solutions

• corrugated box making machines
• production systems for luxury 

packaging
• strapping machines
• folder gluer and window patching 

machines
• waste handling systems

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

    
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
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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 

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
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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, valamint 
számos nemzetközi márka hazai 
forgalmazója.

• főbb márkái: Törley, François, 
Hungaria, BB pezsgők; György 
Villa, Szent István Korona, BB 
borok; Kölyök ital, Kaiser vodka

• főbb forgalmazott márkái: 
Henkell, Freixenet, Mionetto 
pezsgők, Angelli likőrök

Törley Pezsgőpincészet Kft. is one 
of the key players in the Hungarian 
beverage market and a domestic 
distributor of several international 
brands.

• main brands: Törley, François, 
Hungaria, BB sparkling wines; 
György Villa, Szent István Korona, 
BB wines; Kölyök alcohol free 
sparkling drink, Kaiser vodka

• major brands sold: Henkell, 
Freixenet, Mionetto and Angelli

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

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

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
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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

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

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

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

• professzionális grafikai előkészítés 
és színmenedzsment

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

• számítógépes klisémontírozás, 
köpenyezés

• flexo grafikai tervezés

• professional pre-press and colour 
management

• digital (HD Flexo, Pixel+) and 
analogue flexo printing form 
production

• computer aided plate mounting
• flexo graphic design

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

• nyomda-, média-, csomagolás- 
és papírtechnológia területén 
BSc, MSc oktatás

• szakmérnökképzés
• doktori iskola

• education of printing, media,  
packaging and paper technology 
in BSc and MSc level

• education of special engineers
• doctor’s school
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Omnipack 
Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter
4025 Debrecen, Arany János u. 55.
Web: www.omnipack.hu

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

és termékek
• költségracionalizálási audit

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

cooperation
• environment-friendly technology 

and products
• cost rationalisation audits

Széchenyi István Egyetem,  
Csomagolás- és Környezetállósági  
Vizsgálólaboratórium
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 (96) 503 400
Fax.: +36 (96) 503 400
Web: www.packlabhu.com

• csomagolás és  
környezetállósági tesztek

• oktatás
• tudományos kutatás

• packaging and  
environmental testing

• higher education
• packaging research

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
www.facebook.com/csebernonprofitkft

• növényvédő szerrel szennyezett 
göngyölegek és vetőmagos 
zsákok visszagyűjtésének, 
hasznosításának és 
ártalmatlanításának közvetítése

• szemléletformáló programok 
lebonyolítása

• konzultáció

• arranging the collection,  
recovery or disposal of empty 
crop protection containers and 
empty treated seed bags 

• awareness raising programs
• consultation 

Hamburger Recycling Hungary Kft.
1215 Budapest, Duna utca 42.
Tel.: +36 1 278 8661
E-mail: office.hungary@hamburger-recycling.com 
Web: www.hamburger-recycling.com/hu 

• papír- és műanyaghulladék 
gyűjtése és átvétele 

• eszközök (bálázógépek, 
konténerek stb.) kihelyezése, 
bérbeadása 

• közszolgáltatói kevert 
csomagolási hulladék válogatása 

• iskolai papírgyűjtés lebonyolítása 
• iratmegsemmisítési szolgáltatás

• collection and receipt of paper 
and plastic waste 

• outsourcing and rental of 
equipments (balers, containers, 
ect.) 

• sorting of mixed packaging 
waste collected by public service 
providers 

• organizing of school paper 
collection 

• document shredding service 
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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



Magyar Csomagolási Évkönyv98

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

• tapadócímke-gyártás vonalkód- 
nyomatokhoz

• digitális címkenyomtatás
• címketervező programok  

értékesítése
• vonalkódnyomtatók forgalmazása, 

javítása, karbantartása 
• kellékanyagok forgalmazása

• producing of self adhesive labels 
for bar code printers

• digital printing
• trade of label design software
• distribution, service of bar code 

printers
• distribution of accessories

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

• 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
• méhsejt csomagolás

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
• honeycomb packaging

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
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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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Review of processes that enforce the 
change of packaging technology  
(as well) by the help of PEST analysis 
PEST is an acronym of the English words Political-Eco-
nomic-Social/Cultural-Technological. The PEST analysis 
helps the corporate strategic planning by the recognition 
of long-term processes in the world, in order to the fore-
cast (confirmation) of the industry impacts. The study is 
intended to support this work.

Expected changes in Environmental 
and Waste Management Legislation 
The project supervisor of the transposition of EU direc-
tives on packaging into the Hungarian legal order is the 
Ministry for Innovation and Technology. The employees 
of the organisation work hard on legislation, in August 
2020 several online conference were held by the Minis-
try. Through the programs the professional guests were 
able to meet concepts being developed and the invited 
professional bodies were able to explain their opinion 
regarding the drafts – that have not received formally.

Parliament has voted in favour of  
banning single use plastics –  
what has really happened? 
The law proposal for reducing certain, single-use plastic 
products was canceled not long after submitting by the 
project supervisor legislator. During the following consul-
tations the producers and legislators made an agreement 
– due to CSAOSZ’s mediation role. As a result, on 3 July 
2020 the Parliament adopted the two modified laws and 
the government revised the draft regulation previously 
submitted to the European Comission for notification. 

Sustainable packaging – guide to 
the circural packaging design 
Not a day goes by that we read in printed press or online 
media about products placed on the market in new, 
eco-friendly packaging. At the same time the descrip-
tions show that plastic has been replaced by other, 
mostly paper-based packaging. But the question is more 
complicated.

The achievement of  
the international aerosol industry
The Brussels-based European Aerosol Federation 
provides a market analysis on yearly aerosol fill-
ing (consuming) on the basis of reports of mem-
ber states’ associations and other cooperating 
organisations.

Flexible packaging materials in
the service of sustainability
In this article we aim to rate the function of flexible 
packaging materials („FLEXPACK”) regarding of 
sustainability in a holistic approach.
These materials goes commercial as consumer 
packagings and their key role is to save or decrease 
the loss of packed products with 10-15 times big-
ger ecological footprint – food, pet food, medicine, 
medical and cosmetic products.

Sustainable packaging with DorPack  
thermoforming machines 
Doroti Pack’s main field of activites is producing, main-
taining and servicing of thermoforming (deep-drawing)
machines and other devices on the national market. The 
company situated in Csót, Veszprém county. 

DorPack thermoforming machines are used mostly 
in food industry (meat, milk and bakery) in Hungary. In 
addition these machines are doing well in producing 
packaging for medical aids, automotive components 
and other industrial parts. Thanks to the fact that flat film 
thermoforming vacuum packaging machines are the 
maximum power and best quality tools of packaging 
technology. Suitable for every area of industry where it is 
important to pack big quantities in qualitative but cost-ef-
fective, accurate and rapid way. 

Join the Hungarian  
Lean & Green Program!
The initiative launched by The Netherlands, titled Lean 
& Green Europe program has been taken over by 14 
european countries and joined more than 500 compa-
nies the efforts to the effective reduction of CO2 emis-
sion in the logistics processes of supply chains. Due to 
cooperation of GS1 Hungary, the Embassy of the Royal 
Netherlands, the Dutch and Hungarian Logistical, Pur-
chasing and Stockholding Company now the Hungarian 
Lean & Green Program is available to support Hungarian 
businesses.

Innovative packaging in favour of our 
environment - Permanent progress 
in the service of sustainability 
Traditional corporate group, Prinzhorn has set long-term 
goals in favour of  future generations, most modern green 
technologies and the excellent quality.  The company 
group’s national  facilities show the business thinking in 
the middle of which we can find continuous develop-
ment, sustainability and eco-friendly operating.

Extracts of articles in English
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DS Smith starts a new sustainability 
strategy – „In the Present for the Future” 
With innovative, two-step „In the Present for the Future” 
approach DS Smith still focuses on switching to the cir-
cular economy. The company has partnership with its 
consumers, communities, governments and influencers 
in order to keep raw materials in use longer, reduce the 
waist and help renewing nature. It still aim to reduce CO₂ 
emission, water consumption and protect biodiversity.

Packaging industries participate  
in the innovation
The company which extends its supply with new prod-
ucts or new services, maybe uses a new technology that 
has not been available earlier, implements innovation. 
Provided that it does not happen by directly available 
tools and knowledge on the market, but on the basis of 
unique development concepts, and is accomplished by 
way of experimentation because of technical insecurity, 
mostly research and development happens.

REVO has arrived: seven colour printing  
by UV-flexo, first time in Hungary 
The cooperation between Pandan LLC (flexible pack-
aging printing and processing company) and Intergraf 
Digiflex LLC (flexografic cliche (plate) manufacturing com-
pany) has brought REVO-technology to Hungary. With 
this technical innovation the quality of flexo printing has 
been taken to a higher level and the partners of the com-
panies can have new opportunities. This development 
has created a brand new product category in Hungary.

Do you need bar codes?  
Learn the Standard Manager! 
GS1 Hungary’s new, cloud computing service not only 
helps you to take the first steps but supports business 
administration and generates bar codes quickly and eas-
ily. Our StandardManager platform has already proved its 
effectiveness to more than 1500 active users – are you 
among them?

2020 in the light of History – Innovation, 
healthcare and the LC Packaging 
Someday, when the year 2020 appears in history books, 
it will be recorded as the year of changes and uncertain-
ty. While we are all writing history now, with every deci-
sion made we are training ourselves to quick replanning 
and much patience. Both in private life and on the level of 
company managers we are learning new competences 
and strategies as we have to stay calm and replan at the 
same time. 

Friendship in business?! 
We have experienced many times that after an unstable 
period or negative incidents partnership strengthened. 
This was confirmed several times this year. The future 
is still uncertain because of COVID-19 but looking at the 
happenings recently we can be sure that our company’s 
triple motto: commitment, reliability and loyalty have paid 
off despite difficulties. Thus, we can declare that there is 
friendship in business life. 

When the foil is taking shape 
by the creative inspiration 
Haute couture in plastic industry – we could say but it 
is more than that. Mária Siposné Szabó and Dr Zsuzsa 
Tóth, together with the staff of Sipos Design envisioned a 
fashion show. The occasion is intended to demonstrate 
the versatility of HP Indigo 2000 digital printing machine 
owned by Sipos Group.

interpack – in the shadow of COVID-19
After long time lobbying, many failure and success it 
proved that after 2014 and 2017, in 2020 again, a Hun-
garian Community Stand can be installed on interpack 
exhibition, supported by HEPA. When everything seemed 
to be in order and we were sure to visit the World’s most 
significant packaging technology exhibition, COVID-19 
interfered with our plans.

Hungarian packaging companies have 
enriched with seven WorldStar awards 
The judging of the World’s most prominent contest, 
WorldStar Packaging Awards Competition - established 
in 1970 - was held by World Packaging Organisation 
(WPO) in November 2019. On the session the judge rat-
ed more than 300 awarded national entries – including 
the winners of HUNGAROPACK Hungarian Packaging 
Contest. The team of the judge are from the leaders of 
WPO members. 7 of the 9 Hungarian entries won World-
Star award. With this success the number of WorldStar 
awards given to Hungarian companies grew to 115 
between 1997 and 2019.

Winners of the HUNGAROPACK 2020 
Hungarian Packaging Contest 
CSAOSZ hosted HUNGAROPACK Hungarian Pack-
aging Contest for the 37th time. The national event is 
recognised by the World Packaging  Organisation.

Members of CSAOSZ
Short introduction of the products and services of mem-
bers of CSAOSZ.
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