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

Öröm számomra, hogy a CSAOSZ gondozásában 
megjelenő Magyar Csomagolási Évkönyv 12. kiadá-
sának elnöki köszöntőjével jelentkezhetem.
A csomagolóipar új korszakba lépett. A körforgásos 
gazdaság terve a csomagolóiparban alapvető válto-
zásokat hozott, amit számos európai uniós irányelv 
a nemzeti jogrendben való megjelenítés kötelezett-
ségével ki is kényszerített. 
A változásokat, az áttörést azonban nemcsak a jog 
ereje, hanem sokkal inkább a gazdaság szereplő-
inek a környezet terhelésének mérséklése, a cso-
magolószerek újrahasznosítás-központú tervezése, 
a kibocsátás-csökkentés és a műanyaghasználat 
optimalizálása szükségességének fel- és elismeré-
se hozta el.
Évkönyvünk idei, 2021-2022. évi száma ezen elvek 
feldolgozására tesz kísérletet. 
A hasznosítás-központú csomagolástervezés a 
körforgásos gazdaság csomagolásoldali megva-
lósításának alapja. Nagy segítséget jelent ehhez a 
bécsi Alkalmazott Tudományok Egyeteme szakér-
tőinek tervezési útmutatója, amelyet a Csomagolási 
Világszövetség és az ECR nemzetközi szervezet 
munkacsoportja világszintre emelt. E tanulmány 
frissített, kibővített változatával idén is hosszasan 
foglalkozunk.
A közvélemény és az európai jogalkotók célkereszt-
jében már huzamosabb ideje a műanyag, a műanyag 
csomagolószerek állnak. A kívülállók egyelőre nem 
ismerik fel a műanyagcsomagolások jelentőségét, 
pedig kifejező adat, hogy az élelmiszerek 47%-ának 
csomagolásához a csomagolóanyagok tömegének 
csupán 13%-ára van szükség.  

A műanyagok használatának csökkentését célzó, 
„SUP” irányelvként elhíresült európai szabályozás a 
magyar jogrendben július elsején lépett hatályba. Az 
elmúlt hónapok során a szabályozással kapcsolat-
ban az érintettek sok kételyt, kérdést fogalmaztak 
meg. Négy cikkben is igyekszünk érthető, példákkal 
illusztrált értelmezést adni. 
Kiadványunkat több, vállalati szakcikk is gazdagítja, 
amelyek a körforgásos gondolkodás már megvaló-
sult példáit, „best practice”-eit mutatják be.
A 13-as szám sokak szerencseszáma. A CSAOSZ 
számára bizonyosan az, idén 13. alkalommal hirdet-
tük meg a HUNGAROPACK Student Csomagolás-
tervezési Diákversenyt és rekordszámú, 35 nevezés 
érkezett a kitűzött határidőre. A munkák színvonala, 
bemutatásmódja profi munkát takart. A hallgatók 
díjazott munkái a Transpack Szaklap hasábjain tág 
teret kaptak, bemutatkozásuk pedig oly sikeresnek 
bizonyult, hogy a CSAOSZ-tól a hallgatók „kiközve-
títését” kérték.
Az évkönyvünket idén sem zárhatjuk büszkélke-
dés nélkül. A magyar csomagolóipar a WorldStar 
csomagolási világversenyen tovább szaporította 
díjainak számát. A húsz év távlatában elért immáron 
117 világdíj a leghatásosabb bizonyítéka a magyar 
csomagolástervezők világ előtt járó kreativitásának.

Kívánok a legújabb évkönyvünk olvasásához kelle-
mes időtöltést!

Bencs Attila
elnök

Tisztelt Olvasó! 
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„Packaging protects, informs and saves the environment!”

It is a pleasure for me to write the presidential greet-
ing for the 12th edition of the Hungarian Packaging 
Yearbook published by CSAOSZ.
The packaging industry has entered a new era. The 
circular economy plan has brought fundamental 
changes in the packaging industry, which has been 
forced by a number of EU directives to be trans-
posed into national law.
The changes and breakthrough have been brought 
by not only the power of law, but much more by 
the recognition of economic operators regarding the 
necessity of reducing the burden on the environ-
ment, recycling-centric packaging design, reducing 
emissions and optimizing the use of plastics.
Our yearbook of 2021-2022 attempts to process 
these principles.
Recycling-centric packaging design is the basis for 
the implementation of a circular economy on the 
packaging side. The design guide of experts from 
the University of Applied Sciences in Vienna, which 
has been promoted worldwide by a working group 
of the World Packaging Association and the ECR 
international organization, is a great help in this. An 
updated, expanded version of this study will be dis-
cussed at length this year as well.
For a long time now, the public and European legisla-
tors have been targeting plastic and plastic packag-
ing. Outsiders do not yet recognise the importance 
of plastic packaging, though, expressive data that 
only 13% of the weight of all packaging is needed to 
package 47% of food. 
European regulations aimed at reducing the use of 
plastics, known as the “SUP” directive, entered into 

force in the Hungarian legal system on 1 July. In 
recent months, stakeholders have expressed many 
doubts and questions about the regulation. In four 
articles, we also try to give an understandable inter-
pretation illustrated with examples.
Our publication is enriched by several corporate 
articles, which present already implemented exam-
ples, „best practices” of circular thinking.
The number 13 is the lucky number of many of us. 
We have announced the HUNGAROPACK Student 
Packaging Design Contest for the 13th time this 
year and a record number of 35 entries have been 
received by the set deadline. The quality and pres-
entation of the entries covered professional work. 
The award-winning works of the students were 
widely covered in the columns of the Transpack 
Magazine, and their presentation proved to be so 
successful that they asked CSAOSZ to “mediate” 
the students.
We can not close our yearbook this year without 
pride. The Hungarian packaging industry has fur-
ther increased its awards at the WorldStar packag-
ing competition. The 117 world awards achieved in 
twenty years’ time are the most effective proof of 
the world-class creativity of Hungarian packaging 
designers.

Have a good time reading our latest yearbook!

Attila Bencs
President

Dear Reader,
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A fenntartható csomagolás ter- 
vezése. Útmutató a körforgásos 

csomagolástervezéshez 2.0 

Nem telik el úgy nap, hogy az írott vagy online sajtóban ne 
olvashatnánk új fejlesztésű „környezetbarát” csomagolásról.  

A leírásokból ugyanakkor többnyire az derül ki, hogy a 
„problémás” műanyagot más, „újrahasznosítható” műanyagra, 

vagy papíralapú csomagolásra cserélték. Helyesebbnek tűnik 
ezért a nem, vagy csak körülményesen definiálható 

környezetbarát jelzőt fenntartható kifejezésre váltani.

Az egyszer használatos  
műanyagtermékek jelölési  

rendeletének áttekintése

Az Európai Bizottság az ígérthez képest közel fél éves késéssel, 
2020. december 17-én jelentette meg az ún. „SUP” irányelv 

hatálya alá tartozó egyes, jelölésköteles termékekre 
vonatkozó rendeletét, amelyet azonnal javítási folyamat alá is 

vont, így a helyesbített változat csak további negyedévvel 
később 2021. március 5-én került publikálásra.

A terméktanúsítással  
biztosra mehetünk

A csomagolóanyagokból kioldódó anyagok veszélyesek lehetnek 
az ember egészségére, ezért elengedhetetlenek a rendszeres 
laboratóriumi vizsgálatok. A gyártók és forgalmazók számára 

emellett megnyugtató biztosítékot jelenthet az a terméktanúsí-
tási szolgáltatás, amellyel a csomagolóanyagok vizsgálata terén 

élen járó WESSLING Hungary Kft. áll a rendelkezésükre.
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Designing sustainable packaging  
Guide to circular packaging  

design 2.0 

Not a day goes by without reading about newly developed, 
environmentally friendly packaging online or in printed media. 

At the same time the descriptions mostly show that the 
„problematic” plastic has been replaced by other „recyclable” 

plastic or paper-based packaging. Therefore, it seems more 
appropriate to change the eco-friendly marker that is difficult 

or can not be defined to the phrase: sustainable.

Overview of the regulation on  
the marking of single-use  

plastic products

The European Commission – almost half a year behind 
schedule – on 17 December 2020 published the regulation on 

products subject to marking covered by the SUP Directive, 
which was immediately subjected to a correction process,  

so the revised version was published a quarter later,  
on 5 March 2021.

With product certification,  
we can be sure

Materials released from packaging can be hazardous  
to human health, so regular laboratory tests are essential.  

In addition, a product certification service can be a reassuring 
guarantee for manufacturers and distributors, with which 

WESSLING Hungary Kft. – which is at the forefront in the  
field of packaging materials testing – is at their disposal.
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Meglepőnek tűnik a kijelentés, de a csomagolás 
alapvető funkciója már önmagában teljesíti a fenn-
tarthatóság követelményét, mert az áruvédelmi, a 
logisztikai követelményeknek való megfeleléssel a 
termékveszteség elkerülését szolgálja. A csomagolt 
áru előállításának környezeti hatása a legtöbb eset-
ben jóval magasabb, mint a védelméül szolgáló a 
csomagolásé! Mindezek ellenére a közvélemény a 
csomagolást – különösen a műanyagokat – negatí-
van ítéli meg.

A fenntarthatóság az értékteremtő lánc valamennyi 
szereplőjétől együttműködést igényel. Fenntartható-
ságot csak csomagolással nem lehet elérni – erre 
mondják: egyedül nem megy.

A fenntartható csomagolásnak ismérvei:
• a lehető 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. 
Épp e felismerésből adódik, hogy a csomagolás 
egyszerűsítése (anyagcsökkentés, alapanyagösz-
szetétel-módosítás) véletlenül sem mehet az áruvé-
delem rovására. De koránt sem biztos, hogy egyedül 
a csomagolás kell helyt álljon a termékvédelemért.

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 érekében végzett termékvizsgálattal fel-
színre hozhatók olyan jellemzők, amelyek a gyár- 
tástechnológia apró korrigálásával megszüntethetők 
és megnyílik az út a csomagolástechnológia komp-
romisszum nélküli takarékosabbá tételéhez.

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

A fenntartható csomagolás tervezése  
Útmutató a körforgásos csomagolástervezéshez 2.0
A 2020-2021. évi Magyar Csomagolási Évkönyvben már foglalkoztunk a fenntartható csomagolástervezés 
témájával. A cikk alapját jelentő tanulmány az elmúlt egy év alatt formálódott, tartalmában kibővült, ezért a 
cikket jelentősége miatt kibővítve megismételjük,

Fotó: Rozsi Stivens
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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 
keletkezését a teljes életciklus alatt minimalizálni kell.

Az életciklus-elemzés (LCA) a csomagolás haté-
konyságának és ezzel ökológiai fenntarthatóságának 
felmérésére szolgáló módszer, a CO2 kibocsátás pe- 
dig csomagolás ökológiai hatásának mérőszáma.

Az LCA elemzéssel pontosan bizonyítható egy ter-
mék számára lehetséges csomagolásformák egy-
máshoz viszonyított ökológiai lábnyoma – és még 
az is lehet, hogy a műanyag összetevőt tartalmazó 
megoldás ebben a rangsorban nem szorul az utolsó 
helyre.

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-
anyag másodlagos (újrahasznosított) anyaggal való 
helyettesíthetősége is. 

A fenntartható csomagolás tervezésének 
alapelvei 
A fenntarthatóság lényege az alábbiakban határoz-
ható meg:
• eredményesség (célnak megfelelés), 
• hatékonyság,
• biztonságosság,
• körforgásra alkalmasság.

Eredményesség (célnak megfelelés)
A csomagolásnak nemcsak alapvető áruvédelmi 
funkcióit kell teljesítenie, hanem járulékos szolgálta-
tásaival a fogyasztók, a felhasználók kényelmét is 
kell szolgálnia.

Az eredményesség eléréséhez azonban ismerni – 
esetleg változtatni – kell a csomagolandó termék 
jellemzőit, de semmiképpen sem lehet a csomago-
lást úgy újrahasznosíthatóvá tenni, hogy fontos 
szempontokat figyelmen kívül hagyva a termékvesz-
teség kockázatát növeljük.

Hatékonyság
A nyersanyagok és az energia felhasználását, így a 
kibocsátást és a hulladék keletkezését a teljes élet-
ciklus alatt minimalizálni kell. 
Az életciklus a nyersanyag kinyerésével kezdődik és 
a csomagolási hulladék kezelésével ér véget.

Biztonságosság
Az tekinthető biztonságos csomagolásnak, amely a 
teljes életciklusa alatt a fogyasztók érdekében
• élelmiszerrel érintkezve megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, 
• a biztonságukat óvja és 
• a termékhamisítás ellen is védelmet nyújt.

Körforgásra alkalmasság
A csomagolást úgy kell megtervezni, hogy: 
• a felhasznált anyagok minél hosszabb ideig kör-

forgásban maradhassanak, 
• a friss (szűz) anyagok másodlagos nyersanya-

gokkal helyettesíthetők legyenek, 
• megújuló forrásból származó anyagok felhaszná-

lása kapjon prioritást, illetve
• újrahasználhatók legyenek. 

Új megközelítés: ”Design for recycling” és 
”Design from recycling” 
Design from recycling megközelítés azt jelenti, hogy 
az előállított másodnyersanyag alkalmas legyen 
elsődleges anyag helyettesítésére, kiváltására.

Design for recycling megközelítés azt jelenti, hogy a 
képződő csomagolási hulladék alkalmas legyen az 
alapanyagként való hasznosításra.
A csomagolások hasznosíthatósága értékeléssel 
állapítható meg.

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

országonkénti és régiónkénti jellemzői,
• csomagolási hulladékok válogatási, feldolgozási 

technológiái,
• a keletkező másodnyersanyagok piaci 

potenciálja és 
• azonos típusú szűz alapanyagok 

helyettesíthetősége.

Az újrahasznosítható csomagolások tervezésének 
szempontjai:
• anyagfelhasználás minimalizálása,

• egyanyagú megoldások, vagy hasznosítható 
társítások használata,

• ahol lehetséges, a hozzáadott anyagok 
használatának mellőzése,

• a csomagolóanyagok (anyagában) színezésének 
minimalizálása,

• EuPIA Exclusion List-en szereplő 
nyomdafestékek figyelembe vétele,

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

illetve az anyagtípus könnyen felismerhető 
jelölése,

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

Az előzőek érthetőbbé tételére álljanak itt a főbb 
csomagolóanyag-fajták újrahasználhatóságának  
értékelését bemutató példák. Megjegyezzük, hogy 
országonként a rendelkezésre álló hasznosítási  
technológiák miatt eltérések lehetségesek.

Az értékelés 
formája Leírás A mérés formája

Kvantitatív
(mennyiségi)

Annak mérése, hogy az újrahasznosítással 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, 
– korlátozottan jó.

ÜVEG CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Anyagösszetétel

háromkomponensű 
(kvarc-homok, szóda, mész) 
üveg, nehézfémkoncentráció 
a 2001/171 EC szerint

nem csomagolási célú 
üveg, pl. bór-szilikát üveg, 
ólomkristály, kriolit

Szín zöld, barna, fehér (átlátszó) 
és ezek árnyalatai

opak, színes üveg, 
fémszínek fekete, sötétkék

Nyomtatás, lakkozás közvetlen nyomtatás,
EuPIA konform festékek

egész felületén nyomtatott/
bevont palackok

Csomagolási segédanyag, 
záróelem

alumínium; ferromágneses 
fém; műanyag

kerámia;
porcelán lengőzárak

Csomagolási segédanyag, 
dekoráció

gravírozás;
nedvesszilárd papírcímkék

erősen tapadó műanyag 
címkék

teljes felületű sleevek,
erősen tapadó és nagy- 
méretű műanyag címkék
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PAPÍR CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

A rostok eredete tűlevelű és lombhullató fa nem fásszárú növények, 
mint kender, fű és pamut

Alapanyagszín színezetlen kismértékben 
színezett erősen színezett

Bevonatok

nincs bevonat; egyoldali 
bevonat; műanyagbevonat, 
vagy műanyag laminálás,  
ha a rosttartalom >95%

egyoldali bevonat; műanyag-
bevonat, vagy  laminálás, ha a 
rosttartalom 85-95% közötti; 
metalizált papír, ha a metalizált 
felület kevesebb mint 60%

kétoldalú műanyagbevonat;
egyoldalú műanyagbevonat 
vagy műanyag laminátum,  
ha a rosttartalom <85%;
viasz bevonat; szilikon papír

Ragasztás vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Adalékanyag

ásványi eredetű töltőanyagok, 
mint kaolin, talkum és kálcium- 
karbonát; titán-dioxid (fehér 
pigment); keményítő (kötőanyag)

a nedvességállóság  
érdekében kezelt rostok

Nyomtatás az EuPIA irányelveinek 
megfelelő nyomdafestékek

ásványiolaj-tartalmú 
nyomdafestékek

Továbbfeldolgozás minimális nyomtatás;
papír ragasztószalag

műanyag ragasztószalag;
ablakok és egyéb műanyag 
összetevők, amelyek könnyen 
elválaszthatók a papírtól;

ablakok és egyéb műanyag 
komponensek, amelyeket 
nem lehet könnyen elválasz- 
tani a papírtól;

ITALOSKARTON  CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

A rostok eredete tűlevelű és lombhullató fa nem fásszárú növények, 
mint kender, fű és pamut

Adalékanyag

ásványi eredetű töltőanyagok, 
mint kaolin, talkum és kálcium- 
karbonát; titán-dioxid (fehér 
pigment); keményítő (kötőanyag)

a nedvességállóság  
érdekében kezelt rostok

Bevonatok
egyoldali PE bevonat,  
vagy laminátum;  
kétoldali PE bevonat

metalizált felület;
a válogatórendszer érzékelőit 
(NIR) megzavaró színek

Nyomtatás EuPIA konform  
nyomdafestékek

ásványiolaj-tartalmú  
nyomdafestékek

Csomagolási segédanyag, 
záróelem HDPE, PE

Továbbfeldolgozás a „szabványos” szerkezetű 
változatok

a „szabványos”-tól eltérő 
szerkezetű változatok
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PET CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag PET
> 1 g/cm3 sűrűségű 
anyagok (PVC, PS), PLA, 
PC, PE; PETG, C-PET
expandált PET (LDPET)

Adalékanyagok
UV-stabilizátorok;  
AA blokkolók; optikai  
fényesítők; oxigénelnyelők

PA-adalékok (PET-A kopoli-
mer); sűrűségváltoztató 
anyagok; nanorészecskék;
lebomlást segítő anyagok

Záróréteg
záróréteg nélkül;
SiOx, Al2O3 záróréteg;
szénplazma bevonat

Al fémgőzölés;  
max. 5 tömeg% PA;  
PGA rétegek;
PTN ötvözet;  
TPE-PO zárórétegek

EVOH; több mint 5 tömeg% 
PA; alumínium fémgőzölt 
réteg; fényzárást segítő 
adalékok

Szín átlátszó
halvány, világos színek  
(pl. kék, zöld); sötét,  
nem áttetsző anyag; 

fekete színek; fémes vagy 
fluoreszkáló színek

Nyomtatás
közvetlen nyomtatás nélküli 
felület; EuPIA konform festékek;
nem „bleeding” festékek

kiterjedt felületi nyomtatás;
„bleeding” nyomdafestékek

Jelölés domborítás (prégelés);
lézeres jelölés

közvetlen nyomtatás  
élelmiszerminőségű festékkel

Záróelem

PP, HDPE;
<1 g/cm3 sűrűségű anyagok;
elválasztható záróelem, ha 
lehet bevonat nélkül, esetleg 
EVA, vagy TPE bevonattal

szilikon 
(sűrűség <1 g/cm3)

fémek, hőre keményedő 
műanyagok, PS, PVC, teljesen 
el nem távolítható záróelemek, 
szilikon; üveg; pumpák fém 
rugói; >1 g/cm3 sűrűségű 
anyagok; POM - polioximetilén

Hajlékony falú  
záróelemek

PP, HDPE; <1 g/cm3 sűrűségű 
anyagok; maradvány nélkül 
leválasztható fóliák; PET;
90oC-ig hőálló, PET alapú 
habosított fóliák

szilikon 
(sűrűség <1 g/cm3)

5 µm-nél vastagabb alumínium- 
tartalmú anyagok;
hőre keményedő műanyagok, 
PS, PVC, teljesen el nem 
távolítható tömítések vagy 
szilikonok;
>1 g/cm3 sűrűségű anyagok

Címkeanyagok

<1 g/cm3 sűrűségű 
PP, PE; OPP, habosított PET, 
habosított PETG, LDPET 
anyagok;

nedvesszilárd papírcímke

>1 g/cm3 sűrűségű anyagok, 
pl. PVC, OPS, PET, PETG, 
PLA; nem nedvesszilárd 
papírcímke; metalizált anyag;
>5 µm-nál vastagabb 
alumíniumtartalmú anyagok

Címkeragasztók vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Ragasztómentes 
dekoráció (sleevek)

<1 g/cm3 sűrűségű PP, PE; 
OPP, habosított PET, habosí-
tott PETG, LDPET anyagok;

In-mould PET címke;
papírcímke

>1 g/cm3 sűrűségű anyagok, 
pl. PVC, OPS, PET, PETG, 
PLA; nem nedvesszilárd 
papírcímke; metalizált anyag;
>5 µm-nál vastagabb 
alumíniumtartalmú anyagok

Dekorált felület a csomagolás felületének 
max. 50%-a fedett

a csomagolás felületének 
több, mint 50%-a fedett
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POLIPROPILÉN CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag PP
a különböző PP anyagok 
társítása, így OPP, BOPP;
PE társítás

PVC, PS, PLA, PET, PETG
anyagokkal társítva

Adalékanyagok

<0,97 g/cm3 sűrűségű 
adalékok a hajlékony falú 
anyagoknál;
<1 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a merev falú anyagoknál

≥0,97 g/cm3 sűrűségű 
adalékok a hajlékony falú 
anyagoknál;  
≥1 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a merev falú anyagoknál  
(pl. CaCo3), habosítóanyagok

Záróréteg
záróréteg nélkül;
SiOx, Al2O3 záróréteg;
szénplazma bevonat

EVOH;
Al fémgőzölés

PVdC, PA; EVOH,
alumínium réteg

Szín átlátszó, fehér fekete és sötét vagy  
áttetsző színek;

Nyomtatás
minimalizált nyomtatott felület;
EuPIA konform festékek;
nem „bleeding” festékek

„bleeding” nyomdafestékek

Jelölés domborítás (prégelés);
lézeres jelölés

közvetlen nyomtatás  
élelmiszerminőségű festékkel

Záróelem
PP; záróelem, ha lehet 
bevonat nélkül, esetleg EVA, 
vagy TPE bevonattal

PE (HDPE, LDPE, LLDPE, 
MDPE), PET; PET-G, PS, PLA

fémek, hőre keményedő 
műanyagok, teljesen el nem 
távolítható záróelemek, 
szilikon; pumpák fém rugói;
PVC;  
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Hajlékony falú  
záróelemek

PP; maradvány nélkül 
leválasztható tömítőfóliák;
PE és PP laminátumok

PE (HDPE, LDPE, LLDPE, 
MDPE), PET; PETG, PS, PLA

5 µm-nél vastagabb alumínium- 
tartalmú anyagok;
teljesen el nem távolítható 
tömítések vagy szilikonok;
PVC;  
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Címkeanyagok PP

nedvesszilárd papírcímke;
PE; a PP és PE-től eltérő 
műanyagok, ragasztómarad-
vány nélkül lemosható 
változatban

fémtartalmú anyag;
>5 µm-nál vastagabb 
alumíniumtartalmú anyagok;
más anyagok, PET, PLA;
nem nedvesszilárd papír- 
címke; PVC

Címkeragasztók vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Ragasztómentes 
dekoráció (sleevek)

PP-sleeve;
In-mould PP címke

In-mould PET címke;
papírcímke

fémtartalmú anyag;
>5 µm-nál vastagabb 
alumíniumtartalmú anyagok;
PVC; PP-től eltérő anyagú 
In-mould címke

Dekorált felület
a csomagolás felületének max. 
50%-a, ha PP-től eltérő az 
anyag

ha PP-től eltérő az anyag a 
csomagolás felületének több 
mint 50%-a esetén

C
so

m
ag

ol
óe

sz
kö

z
C

so
m

ag
ol

ás
i  

se
gé

da
ny

ag
 -

 Z
ár

óe
le

m
C

so
m

ag
ol

ás
i s

eg
éd

an
ya

g 
- 

D
ek

or
ác

ió



Magyar Csomagolási Évkönyv12

POLIETILÉN CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag PP
a különböző PE (LDPE, 
HDPE) anyagok társítása;
többrétegű PP társítás

PVC, PS, PLA, PET, PETG
anyagokkal társítva

Adalékanyagok

<0,97 g/cm3 sűrűségű 
adalékok a hajlékony falú 
anyagoknál;
<1 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a merev falú anyagoknál

≥0,97 g/cm3 sűrűségű 
adalékok a hajlékony falú 
anyagoknál;  
≥1 g/cm3 sűrűségű adalékok 
a merev falú anyagoknál  
(pl. CaCo3) habosítóanyagok

Záróréteg
záróréteg nélkül;
SiOx, Al2O3 záróréteg;
szénplazma bevonat

EVOH;
Al fémgőzölés

PVdC, PA; EVOH,
alumínium réteg

Szín átlátszó, fehér fekete és sötét vagy  
áttetsző színek;

Nyomtatás

minimalizált nyomtatott felület;
EuPIA konform festékek;
nem „bleeding” festékek 
világos vagy áttetsző színek

„bleeding” nyomdafestékek

Jelölés domborítás (prégelés);
lézeres jelölés

közvetlen nyomtatás  
élelmiszerminőségű festékkel

Záróelem
PP; záróelem, ha lehet 
bevonat nélkül, esetleg EVA, 
vagy TPE bevonattal

PP, PS, PET, PETG, PLA

fémek, hőre keményedő 
műanyagok, PVC;
teljesen el nem távolítható 
tömítések vagy szilikon; 
pumpák fém rugói;
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Hajlékony falú  
záróelemek

PE (HDPE, LDPE, LLDPE, 
MDPE); maradvány nélkül 
eltávolítható tömítőfólia  
PE és PP laminátumok

PP, PS, PET, PETG, PLA

5 µm-nél vastagabb alumínium- 
tartalmú anyagok;  
hőre keményedő anyagok, PVC;
teljesen el nem távolítható 
tömítőfóliák vagy szilikonok;
<1 g/cm3 sűrűségű habosított 
anyagok (EPS)

Címkeanyagok PE  
(HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE)

nedvesszilárd papírcímke;
PP;  
a PE és PP-től eltérő műanya-
gok, ragasztómaradvány 
nélkül lemosható változatban

fémtartalmú anyag;
>5 µm-nál vastagabb 
alumíniumtartalmú anyagok;
más anyagok, PET, PLA;
nem nedvesszilárd papírcímke; 
PVC

Címkeragasztók vizsgálják vizsgálják vizsgálják

Ragasztómentes 
dekoráció (sleevek)

HDPE, LDPE-sleeve;
In-mould PE címke –  
nyomtatási felületfüggő

PP / OPP, PET címke;
papírcímke

teljes felületet takaró sleeve;
fémtartalmú anyag; >5 µm-nál 
vastagabb alumíniumtartalmú 
anyagok; PVC; PE-től eltérő 
anyagú In-mould címke

Dekorált felület
a csomagolás felületének max. 
50%-a, ha PE-től eltérő az 
anyag

ha PE-től eltérő az anyag a 
csomagolás felületének több 
mint 50%-a esetén
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Felhasznált irodalom:

1. Circular Packaging Design Guideline FH Campus Wien, University of Apllied Sciences

A fentiekből talán érthető, hogy megfontoltan és 
adatokkal, vizsgálatokkal, alapos elemzésekkel alá-
támasztott eredmények birtokában lehet felelős- 

ségteljesen kijelenteni azt, hogy csomagolásunk 
fenntartható. És még az is lehet, hogy környezet- 
barát is.

Nagy Miklós

FÉM (FE) CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag és 
adalékanyag

mágnesezhető (ötvözött) 
anyagok

Nyomtatás, 
lakkozás

lakkbevonat; EuPIA konform 
nyomdafestékek és lakkok

nem EuPIA konform  
nyomdafestékek

Továbbfeldolgozás
aeroszolpalackok, nem 
szénhidrogén alapú
hajtógázzal

aeroszolpalackok szén- 
hidrogén alapú hajtógázzal;
aeroszolpalackok maradék- 
anyaggal

Csomagolási  
segédanyag - záróelem

mágnesezhető (ötvözött) 
anyagok műanyag

Csomagolási  
segédanyag - dekoráció

papírszalag
domborítás (prégelés) PVC címkék

FÉM (AL) CSOMAGOLÁSOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGA

Csomagolás-összetevő Jó Korlátozottan jó Rossz

Alapanyag és 
adalékanyag színesfém kompozit anyagok

Nyomtatás, 
lakkozás

lakkbevonat; közvetlen 
nyomtatás; EuPIA konform 
nyomdafestékek és lakkok

nem EuPIA konform  
nyomdafestékek

Továbbfeldolgozás egyanyagú megoldások, ha 
minden komponens alumínium

aeroszolpalackok, nem 
szénhidrogén alapú
hajtógázzal;
aeroszol szeleprendszer

blisztercsomagolások 
műanyagkomponensei;
aeroszolpalackok szén- 
hidrogén alapú hajtógázzal;
aeroszolpalackok maradék- 
anyaggal

Csomagolási  
segédanyag - záróelem Al záróelemek

Csomagolási  
segédanyag - dekoráció domborítás (prégelés) PVC címkék
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A SUP irányelv preambuluma a polimerről

Az egyszer használatos műanyagtermékeket sok-
féle műanyagból lehet előállítani. A műanyagokat 
általában polimer anyagokként határozzák meg, 
amelyekhez adalékanyagokat adhattak. Ez a meg-
határozás ugyanakkor egyes természetes polime-
rekre is igaz. A nem módosított természetes polime-
rek – a „kémiailag nem módosított anyagok” nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá, mivel azok ter-
mészetesen előfordulnak a környezetben. 

Ezért az irányelv alkalmazásában a polimernek az 
1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 5. pontja sze-
rinti fogalommeghatározását a Bizottság kiigazította, 
és egy külön fogalommeghatározást vezetett be. 

A módosított természetes polimerekkel gyártott 
műanyagok, vagy a bioalapú, a fosszilis vagy a szin-
tetikus alapanyagból gyártott műanyagok nem for-
dulnak elő a természetben, ezért az irányelv hatálya 
kiterjed az ilyen műanyagokra. 

A műanyagok kiigazított fogalommeghatározása 
kiterjed a polimer alapú gumitermékekre és a bio 
alapú és biológiailag lebomló műanyagokra is, füg-
getlenül attól, hogy biomasszából származnak-e 
vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy idővel biológi-
ailag lebomoljanak, ugyanakkor nem esnek az irány-
elv hatálya alá a festékek, tinták és ragasztó- 
anyagok.

A műanyag definíciója
Műanyag: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 5. 
pontjában meghatározott polimert tartalmazó anyag, 
amelyhez adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat 
adhattak, és amely a késztermék fő szerkezeti alko-
tóelemeként funkcionálhat, kivéve a kémiailag nem 
módosított természetes polimereket.

A csomagolószerként használható 
polimerek
A polimerek egyaránt lehetnek természetes (növé-
nyi, esetleg állati), illetve mesterséges (vegyipari) 
eredetűek, a különbséget az jelenti, hogy a polime-

Mit ír a SUP irányelv a polimerekről?

Az Európai Bizottság által jegyzett SUP irányelv az utóbbi évek legjelentősebb csomagolástechnikát 
érintő szabályozás. A műanyagok használatának visszaszorítása érekében, illetve a SUP szabályozás 
alóli mentesség korlátozása miatt a polimerek fogalmát szigorúan szabályozták. Azt vizsgáljuk létezhet-e 
mentesség.

Megfontolandó szlogen, a műanyag még egy darabig nem nélkülözhető
Fotó: Nagy Miklós
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reket a természet alkotta, vagy emberi beavatkozás 
hozta létre – a természetben előforduló azonos 
elemekből.

A két legfontosabb természetes polimer a cellulóz 
és a keményítő, amelyek az évente újratermelődő 
biomassza jelentős részét képezik. Itt érdemes 
jelezni, hogy az Agrárminisztérium fontos és napi-
renden lévő programja a biomassza ipari hasznosí-
tási feltételeinek megteremtése, ezért nemzetgazda-
sági érdek a kinyerhető anyagok alkalmazásának 
jogi eszközökkel való támogatása.

Az emberi beavatkozással (ugyanazon összete- 
vőkből) létrehozott mesterséges polimert hívjuk 
műanyagnak, amely jellemzően kőolajszármazék – 
a kőolaj pedig véges mennyiségben áll rendel- 
kezésre.

Már itt tisztázni kell, hogy a természetes és a mes-
terséges eredet önmagában a lebomlás szempont-
jából még nem jelent semmit. 

Kőolaj-származékú anyag lehet lebomló és nem 
lebomló is. 

Természetes eredetű műanyag ugyancsak lehet 
lebomló és nem lebomló. 

Ezek választékát egészítik ki a mesterséges 
anyagok. 

A fenntarthatósági szempontok miatt a továbbiak-
ban a természetes alapú anyagokkal, a biopolime-
rekkel foglalkozunk. 

A biopolimer esetében a megújuló forrásból szár-
mazás és a biológiai lebonthatóság együttes meg-
léte a fenntarthatóság megtestesítését jelenti. 
Csoportosításuk elkerülhetetlen:
 • az I-es szintű biopolimer, amely a fenti két követel-
ménynek csak az egyikét,

 • a II-es szintű polimer mindkettőt teljesíti, de 
 • létezik a III-as szintű biopolimer is, amely nem-
csak természetes eredetű és lebomló, hanem a 
polimerláncot is a természet alkotja. 

Ez utóbbiak a cellulóz és a keményítő, amelyek a 
már említett biomasssza jelentős hányadát teszik ki. 

A fenntarthatóság követelményrendszerét már a II. 
szintű biopolimerek is teljesítik. Azzal együtt, hogy 
teljesítik a biológiai lebomlás feltételeit, a bioműanya-
gok alapanyagként újrahasznosíthatók, mivel stabil 
anyagok és lebontásuk csak megfelelő környezeti 
feltételek mellett – vizes környezet, tartósan <60oC 
hőmérséklet – indul meg. Ez pedig azt jelenti, hogy 
a megújuló forrásból származó anyagok alapanyag-
kénti újrahasznosításával – nem komposztálással – 
az egyszer megtermelt anyag körforgásban tartható, 
ami a létező legelőnyösebb környezeti megoldást 
kínálja.

Ezen okoknál fogva a SUP irányelvnek a kémiailag 
nem módosított polimerekre vonatkozó kitétele 
szakmai ismerethiányon alapul, és az innovációt 
akadályozza, egyben ellentétes a fenntarthatóság 
elvével.

A csomagolóanyagként önállóan nem, csak 
bevonatként használható polimerek
A csomagolási szakma – tudomásul véve a műanya-
gok visszaszorítási célját – megkezdte kiváltásuk 
lehetséges módozatainak keresését a társított 
műanyagok területén is.

Kiindulásnak a papír jelenti a legkézenfekvőbb meg-
oldást, miután alkotóelemét, a cellulózt az Útmutató 
is természetes (megújuló forrásból származó) anyag-
ként és feldolgozott formáját tekintve kémiailag nem 
módosítottként ismeri el. A papír kiváló csomagolás-
technikai jellemzői mellett azonban nem rendelkezik 
megfelelő barrier, azaz zárótulajdonságokkal (ned-
vesség-, zsír/olajállóság, aromazárás), továbbá nem 
hegeszthető (hő hatására bekövetkező anyagegye-
sítés a gépi csomagolás során). 

Ez a csomagolandó termék jellegéből eredő barrier-
követelmény az élelmiszereken túl más termékek (pl. 
nedves törlőkendők, gépalkatrészek) esetében is 
fenn áll.
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A papírnak a kívánt zárótulajdonságát bevonatok 
kialakításával lehet elérni, sőt, szabályozni. Ennek 
két formája ismert, a strukturális (egybefüggő réte-
get alkotó extrúziós), illetve a funkcionális (diszper-
ziós) bevonatkészítés. 

A funkcionális, diszperziós bevonatok rétegvastag-
sága lényegesen alatta marad az extrúziós techno-
lógia nyújtotta lehetőségeknél. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy az így kezelt papír polimertartalma ala-
csony marad.

Ez esetben is azonban a „részben” műanyag tar-
talma miatt ez a csomagolóanyag is a SUP irányelv 
hatálya alá esik. Belátható, hogy az olcsónak tekint-
hető és nagy tömegben hatékonyan gyártható papír 
sem nélkülözheti zárótulajdonságai javítása érdeké-
ben a műanyag komponenst.

Az irányelv és az Útmutató hibája, hogy nem tartal-
maz mennyiségi arányt, már 1% polimertartalom is a 
SUP hatálya alá kerülést jelenti, ami akár szennyező-
désből is eredhet. Elengedhetetlen a mennyiségi 
korlát engedélyezése.

Jelenlegi ismeretek szerint a SUP irányelv szerint 
releváns, kémiailag nem módosított, természetes 
anyag egyedül a cellulóz.

A kategorikus tiltó rendelkezés túlzó és ellentétes a 
körforgásos gazdaság eszmeiségével is.

Mi a megoldás?
Engedélyezni kell azokat a természetes eredetű, 
megújuló forrásból származó, biológiailag lebomló 
műanyagok alkalmazását, amelyek kémiailag ugyan 
módosítottak, de a papír anyagáramban a hasznosí-
tási folyamatot nem befolyásolják!

A három feltétlenek együttesen kell teljesülnie.
Ismereteink szerint lehetséges anyagok:
 • karboxi-metil-cellulóz – ez közismertebben az 
E460, vagy E466 élelmiszeradalék,

 • latex – ugyancsak természetes alapú, diszperzió-
ban felvihető anyag,  

 • keményítőszármazékok.

Ha az Európai Bizottság eredményt akar elérni a 
műanyagszennyezés visszaszorításában, akkor a 
kategorikus tiltás – mint nevelőeszköz – jól tudjuk, 
nem vezet eredményre, csak az élelmiszer (egyéb 
termék) veszteség növekedik, ami sokszoros kör-
nyezetterhelés növekedést generál, és elzárja az 
utat az értelmes innovációtól, amely a várt eredmény 
eléréséhez vezethet.

A leírt CSAOSZ álláspont azonos az európai szak-
mai szervezetek véleményével.

Nagy Miklós

Felhasznált irodalom:

1. Dr. Tábi Tamás: Tények és tévhitek  

a biopolimerekkel kapcsolatban I. és II. rész

2. Biohulladék Magazin 13. évfolyam 2.  

és 14. évfolyam 1. szám

Fotó: BS Plastic Kft.
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Már említettük, hogy az egyes műanyagtermékek 
környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről 
szóló, „SUP” irányelv tizenegy termékkört szabályoz, 
ezek egyikét jelentik a hajlékony falú csomagolások. 
A SUP irányelv és annak vonatkozó rendelkezéseit a 
hazai jogrendszerben megjelenítő 301/2021 és a 
349/2021 kormányrendeletek a kiterjesztett gyártói 
felelősség rendszere és a figyelemfelkeltő, szemlé-
letformáló intézkedések alkalmazását írják elő e ter-
mékkör számára. A jogszabály értelmezését az 
Európai Bizottság iránymutatása („Guide”) is segíti.

Termékmeghatározások
Az élelmiszerek hajlékony falú csomagolási formája 
népszerűségét a viszonylag kedvező árának és egy-
szerű előállításának köszönheti. Habár a hajlékony 
jelző a csomagolóanyag jellemzőire utal, a csoma-
golástechnológia rendkívül rugalmas, a termék 
támasztotta követelményekhez a legmegfelelőbb 

csomagolóanyag mérnöki úton hozzáilleszthető, a 
csomagolásforma és -technológia megváltoztatásá-
nak szükségessége nélkül.

A „SUP” irányelv a csomagolásformát nem definiálja, 
csupán jellemzi, így a flexibilis anyagból készült cso-
magolások olyan élelmiszerek tárolására szolgálnak, 
amelyeket a csomagolásból készételként történő 
azonnali fogyasztásra szánnak. 

A behatárolást, azaz a jogszabály alá tartozást cso-
magolás-specifikus és élelmiszer (termék)-specifi-
kus kritériumok alapján lehet meghatározni.

Csomagolás-specifikus kritériumok
A „Guide” iránymutatása szerint a hajlékony falú cso-
magolóanyagból készülő csomagolás jellemzője, 
hogy nem alaktartó és a csomagolás töltöttsége 
azonnal felismerhető. A csomagolt élelmiszer a 

A hajlékony falú csomagolások és a SUP irányelv
Az idei évkönyvben a SUP irányelv csomagolásokat/csomagolószereket érintő rendelkezéseit önálló 
cikkek keretében dolgozzuk fel. 
Dr. MaDai Gyula a tavalyi évkönyvben megjelent cikkében így ír a hajlékony falú csomagolásokról:  
„A megelőzés, illetve a csökkentés a hajlékony falú csomagolások kvintesszenciája: az élelmiszerek  
47%-ának csomagolásához a csomagolóanyagok tömegének csupán 13%-ára van szükség… Ez pél-
dátlan forráshatékonyságról tanúskodik. Ha nem létezne, és merevfalú csomagolással helyettesítenénk, a 
hulladék mennyisége 44%-kal, a globális felmelegedési potenciál pedig 33%-kal növekedne. A jelenlegi 
szabályozás ezt a kreditet sajnálatosan nem adja meg a hajlékony falú csomagolások, a FLEXPACK 
számára, sokkal inkább csak a bűnöst, a szemetelésért felelőst látja benne.” 

Fotó: Nagy Miklós
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vásárlást követően akár azonnal és közvetlenül a 
csomagolásból fogyasztható, ezt segíti még a köny-
nyű nyithatóság is. A csomagolás tartalmazhat 
étkezést segítő eszközöket, pl. kés, villa, kanál, vagy 
szószokat, de nem szükségszerűen.

Könnyítheti az értelmezést a csomagolásformák 
szakmai kategorizálása is, amely a megjelenési for-
mán alapul. Sokféle megkülönböztetés ismert, így 
létezik a párna- (pillow bag), a lapos- (pouch), az 
oldalredős (gusseted bag), az álló- (stand-up / spout 
pouch), a négy oldalán hegesztett, a négyoldalon 
és hátoldalán is hegesztett és a klipszelt tasak. 

Élelmiszer-specifikus kritériumok
Meghatározó a csomagolt élelmiszer jellege, azaz 
minden további előkészítés nélkül azonnali fogyasz-
tásra alkalmas kell legyen és nem igényel forralást, 
sütést, grillezést, főzést, mikrohullámú sütést, pirí-
tást,melegítést vagy fagyasztást (ilyenek jellemzően 
pl. az édességek, a (sós)mogyorófélék, a csokoládé- 
szeletek, a chipsek).

Nincs szükség fűszerek vagy szószok (kivéve, ha 
azokat az élelmiszerrel együtt kínálják), illetve az élel-
miszer fogyasztása előtt, hideg víz vagy forró víz vagy 
más folyadék hozzáadására, beleértve a tejet is.

Az élelmiszerek mosása, hámozása vagy darabo-
lása nem tekinthető előkészítésnek, ezért ezek az 
irányelv hatálya alá tartozás alól nem mentesítenek.

Az irányelvben nincs meghatározva sem a csoma-
golás adagnagysága (térfogat, űrtartalom vagy töl-
tőtömeg), sem a jellemző befoglaló mérete, így a  
„Giude” ajánlásként a 3 literes űrtartalmat „említi”, 
ami az italos palackokra került határétékként meg- 
határozásra.

Irányadóként tehát leginkább a termékjellemzők 
szolgálnak.

Értelmezés segítő példák
A segítő példákat táblázatos formában foglaltuk 
össze, az értkelés szempontok feltüntetésével, illetve 
magyarázattal kiegészítve.

Termékkép A csomagolás leírása
Megfelelés 
az irányelv 

előírásainak

Azonnali fogyasztásra szánt élelmiszereket tartalmazó zacskó vagy 
csomagolás (pl. keksz, dió/mogyoró, chips, pattogatott kukorica, 
édesség, csokoládé, pékáru, fagyasztott áru), egységenként értékesítve.



Azonnali fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó zacskó vagy csoma-
golás, a csomagból vagy csomagolóanyagból fogyasztva, további 
előkészítés nélkül (pl. chips, édesség, csokoládé, pékáru, fagyasztott 
áru) egy vagy több egységben (azaz multipack formában) értékesítve.



Zacskó, amely több adagot tartalmaz, a csomagból azonnali fogyasztás-
ra alkalmas, és nincsenek külön csomagolva (pl. pékáruk, kekszek, 
édességek, rágógumi, chipsek).



Szendvicscsomagolás. 

Mártást tartalmazó csomag. 

Csomagolás-specifikus kritériumok Műanyagból készült Hajlékony falú anyagból készült Egyszer használatos

  
Termékspecifikus kritériumok A zacskóból vagy csomagolásból készételként történő 

 azonnali fogyasztásra szánták, NINCS további előkészítés
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Az értelmezési segítségből is jól érzékelhető, hogy a 
jogszabály hatálya alá tartozást a csomagoló, a cso-
magolt termék gyártója tudja csak meghatározni.

A vonatkozó rendelkezések
A „SUP” irányelv, illetve a 349/2021 kormányrende-
let két intézkedésformát rendelt a hajlékony falú 
csomagolásokhoz.

EPR rendszer
Magyarországon a jogalkotó a környezetvédelmi ter-
mékdíjas szabályozást EPR rendszernek tekinti, így 
az EU előírásoknak 2023. 01. 05.-ig kell megfelelni.  
A hazai „EPR”rendszer azonban átalakítás alatt van, 
így várhatóan az új szisztéma kitér a „SUP” csoma-
golásra, illetve az öko-moduláció elvét is követnie 
kell. Utóbbi azt jelenti, hogy a környezeti (fenntartha-
tósági) szempontból előnyösebb megoldás kedve-
zőbb megítélést élvezhet. Ezért nem elég a termék 
helyes besorolása, a fenntarthatóság szempontjá-
ból előnyösebb anyaghasználatra is törekedni kell.

Figyelemfelkeltés, szemléletformálás
Részletszabályokat illetően egyelőre a Hulladék- 
törvény nyújt információt, így a gyártó:

• közérthető módon kell tájékoztassa a fogyasztóit 
a termék és csomagolása hulladékgazdálkodási 
szempontból lényeges tulajdonságairól, a termék 
és csomagolásának újrahasználhatóságáról, el-
használódása vagy hulladékká válása esetén an-
nak feldolgozhatóságáról, valamint további keze-
lésének lehetőségeiről;

• a terméken vagy annak csomagolásán, illetve a 
csomagolószeren jól látható és közérthető mó-
don jelöli a termék és a csomagolásként felhasz-
nált csomagolószer hulladékszegény, tartós vagy 
újrafelhasználható jellegét, hulladékgazdálkodási 
szempontból lényeges anyagösszetételét, betét- 
vagy letéti díjas forgalmazását.

Ez a tájékoztatási kötelezettség 2021. július 9. óta 
hatályos!

A tájékoztatás tartalmára vonatkozó ajánlás még 
nem áll a kötelezettek rendelkezésére.

Kevesebb, mint másfél év van az EPR rendelkezé-
sek hatálybelépéséig, érdemes mielőbb felkészülni.

Gönci Beáta, Nagy Miklós, Rozsi Stivens

Csomagolás-specifikus kritériumok Műanyagból készült Hajlékony falú anyagból készült Egyszer használatos

  
Termékspecifikus kritériumok A zacskóból vagy csomagolásból készételként történő 

 azonnali fogyasztásra szánták, NINCS további előkészítés



Termékkép A csomagolás leírása Megfelelés az irányelv előírásainak

A tasak száraz reggeli gabonapelyheket 
tartalmaz.


Az élelmiszert nem közvetlenül  
a csomagolásból fogyasztják, 

a tejet általában fogyasztás előtt és  
a csomagoláson kívül adják hozzá.

A csomagolás száraztésztát tartalmaz,  
amely további előkészítést igényel.


Az élelmiszer továbbfeldolgozás nélkül 

jellemzően nem fogyasztható.
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Ételtároló edények
A 349/2021 kormányrendelet tartalmazza az étel-
tartó edények meghatározását. A definíció pontos 
értelmezése azért lényeges, mert a rendelet alá tar-
tozást vagy a mentességet jelentheti.

„Ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobo-
zok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolá-
sára szolgálnak, amelyek:
• azonnal fogyaszthatók helyben, vagy elvihetők,
• fogyasztása általában az edényből történik, vala-

mint
• készételként fogyaszthatók, azaz további elkészí-

tést, például főzést, forralást vagy melegítést nem 
igényelnek, 
• beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb 

készételekhez használt ételtároló edényeket, 
• kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, 

valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat.”

Értelmezésünk szerint:
• a helyben fogyasztás azokra a gyorséttermekre, 

büfékre értelmezhető, amelyek jellegüknél fog-
va egyszer használatos műanyag eszközökben 

azonnali fogyasztásra alkalmas módon szolgálják 
ki vendégeiket, illetve az étel elvitelét is lehetővé 
teszik.

Az elvitel fogalmába még azt is beleértjük, amikor 
a vendéglátó, vagy az élelmiszer-feldolgozással 
foglalkozó kereskedelmi egység – a kiszolgálás 
meggyorsítása érdekében – egyszer használatos 
ételtartó dobozokba helyben előrecsomagolja 
termékét.

Ezzel szemben – nézetünk szerint – az „ételfu-
táros” étkeztetés csomagolószerei kívül esnek a 
fogalmon, mivel a – vendégfogadásra fel sem 
készült – konyhák iparszerű keretek között ké-
szítenek, majd csomagolnak élelmiszert, ame-
lyet vendéglátóhely hiányában, újszerű értékesí-
tési formaként házhozszállítással értékesítenek. 
Megítélésünk szerint ezek a konyhák az élelmiszer- 
feldolgozó üzemekkel esnek egy megítélés alá.

Nem mellesleg a termékkör hulladéka otthoni, 
irodai, intézményi körülmények között képződik, 
szelektív gyűjtésük megoldott, vagy megoldható.

Ételtároló edények és a SUP irányelv
Az idei évkönyvben a SUP irányelv csomagolásokat/csomagolószereket érintő rendelkezéseit önálló 
cikkek keretében dolgozzuk fel. Jelen cikk az ételtároló edények értelmezésével foglalkozik és kitér a 
termékfüggő speciális esetekre is, ami azt jelenti, hogy két azonos csomagolás a töltött termék jellegétől 
függően eltérő besorolást kaphat.

Fotó: Messe Düsseldorf/ctillmann
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• az ételek tartóba adagolást követően sokkoló 
hűtését követően kerülnek kiszállításra előkészí-
tésre, a fogyasztás előtt melegítést igényelnek, 
továbbá jellemzően a kereskedelmi értékesítés 
kötelező élelmiszerjelölési adatait is tartalmazzák.

Ahhoz, hogy egy ételtároló edényre az irány-
elv kiterjedjen, meg kell felelnie az előzőek-
ben felsorolt valamennyi kritériumnak. 

A SUP irányelv 12. cikke úgy fogalmaz, hogy: 
„Annak eldöntése érdekében, hogy egy ételtároló 
edény egyszer használatos műanyag terméknek 
tekinthető-e, a szemetelésre való hajlamának, az 
űrtartalmának vagy a méretének, különösen annak 
egyadagos csomagolása, meghatározó szerepet 
kell játszaniuk.”

Az egyadag fogalma olyan mennyiségre vonatkozik, 
amelyet általában egy személy fogyaszthat el egy 
étkezés során. Az egynél nagyobb adagot tar-
talmazó ételtárolók, vagy az egy adagos, de több 
egységben eladásra kerülő változatok azt jelentik, 
hogy nem tartoznak a SUP hatálya alá. A rele-
váns mennyiség és méret az egész Unióban változ-
hat a tartalmazott élelmiszerek tápértékétől és 
fogyasztási szokásaitól függően.

Értelmezést segítő példák
A segítő példákat táblázatos formában foglaltuk 
össze, az értékelés szempontok feltüntetésével, 
illetve magyarázattal kiegészítve.

Termékkép A csomagolás leírása
Megfelelés 
az irányelv 

előírásainak

Meleg vagy hideg élelmiszerek tárolására tervezett, 
műanyag béléssel vagy bevonattal ellátott karton élelmiszertartó. 

Desszertet tartalmazó műanyag élelmiszertartó. 

Zöldségeket vagy gyümölcsöket tartalmazó 
műanyag élelmiszertartó. 

Műanyag ételtartó, amely ízesítőket, pl. mustár,  
ketchup, mártogatósok vagy szószok tartalmaz. 

Műanyag ételtartó, amely snackeket tartalmaz,  
mint például mogyoró, ropogtatni való „kréker”. 

Csomagolás-specifikus kritériumok Műanyagból készült Egyszer használatos

 
Termékspecifikus kritériumok Azonnali 

fogyasztásra szánt
Általában edényből 

fogyasztják
Minden további előkészítés 

nélkül fogyasztható
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A vonatkozó rendelkezések
A „SUP” irányelv, illetve a 349/2021 kormányrende-
let négy intézkedésformát rendelt az ételtároló edé-
nyek termékkörhöz.

Forgalomba hozatali korlátozás: az expandált 
polisztirolból készült ételtároló edények betiltásra 
kerültek Magyarországon 2021. július 1-i hatállyal.
A rendelkezés érdekessége, hogy az irányelv nem-
csak a műanyag típusát, de a feldolgozásmódját is 
meghatározta, ez merőben szokatlan és a gyártók 
számára – amennyiben ez szándékos volt a jogal-
kotó részéről – lehetőséget ad más ismert eljárás 
alkalmazására.

Fogyasztáscsökkentés: 2026-ra kell a 2022. évi 
bázishoz képest szignifikáns mérséklést elérni, a 
célértékek még nem ismertek.

EPR rendszer
Magyarországon a jogalkotó a környezetvédelmi ter-
mékdíjas szabályozást EPR rendszernek tekinti, így 
az EU előírásoknak 2023. 01. 05.-ig kell megfelelni.  

Figyelemfelkeltés, szemléletformálás
Részletszabályokat illetően egyelőre a Hulladéktör-
vény nyújt információt, lásd a hajlékony falú csoma-
golások és a SUP irányelv cikk végét.

Kettősségek
A SUP irányelv és annak hazai kormányrendelete 
érdekes helyzetet teremt azzal, hogy azonos cso-
magolásformában megjelenő, de különböző ter-
mékkörökhöz eltérő szabályozást rendel. 

Ilyen esetet takar pl. az állótasakba töltött gyü-
mölcspép, vagy gyümölcsnektár. A „Guide” értel-
mezése szerint a termék fogyasztásának módja, 
határozza meg a termékkörbe tartozást. Ami jellem-
zően segédeszköz használatával (kanál) fogyaszt-
ható (pl. gyümölcspép), annak csomagolóeszköze 
ételtároló edény, ha ugyanabba a csomagolóesz-
köz-típusba gyümölcslét tölt a gyártó, úgy az italtá-
roló, miután a termék iható.

Termékkép A csomagolás leírása Megfelelés az irányelv  
előírásainak

Szárított élelmiszert vagy olyan élelmiszert tartalmazó 
műanyag edény, amelyhez forró vizet kell önteni 
(pl. tészta, porlevesek).



Műanyagból készült doboz, húsostálca, mely csomagolt 
élelmiszert tartalmaz és amelyet általában nem az élelmiszer- 
tartóból fogyasztanak, és további előkészítés nélkül nem 
fogyasztható.



Csomagolás-specifikus kritériumok Műanyagból készült Egyszer használatos
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Átzsírosodott formában alapanyagkénti hasznosí-
tásra nem is felelnek meg.

A hullámpapírlemez jól hozzáférhető anyag, azon-
ban jellemzően magas hulladékanyag-tartalma miatt 
élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem min-
den dobozgyártó terméke ajánlott. 

2021-ben három-, négyhónapos szállítási határidő-
ket vállalnak a papírgyártók, -feldolgozók miközben 
szállításonként 10-15%-os mértékben emelnek árat.

Amennyiben a hiány okait keressük, egyként a 
műanyagok használata visszaszorításának európai, 
majd világszintű gyorsütemű erőltetését jelölhetjük 
meg. Már a részleges kiváltásukra megfelelő papír-
gyártói kapacitás sem áll rendelkezésre, új gyárak 
építése pedig öt évnél rövidebb idő alatt (de inkább 
több) nem is lehetséges. 

Távol-keleti gyártóktól kapott információk szerint 
ugyanakkor a papíripari fejlesztések intenzívek, 
műanyagtartalom nélkül nedvességálló karton már 
rendelkezésre áll. Ezek piacérettségéről, műanyagot 
teljeskörűen kiváltó jellemzőikről azonban még nin-
csenek ismereteink, illetve vizsgálati eredmények. 

A cukornád termékek előnyös tulajdonsága a jó hő- 
és a hidegállóság. Ezek között ugyan fedéllel ellát-
ható változatok is léteznek, a zárásmódjuk egyelőre 
iparszerű alkalmazásra nem megfelelő. Jellemzően 
távol-keleti forrásból érhetők el.

Pálmalevél tálak és tányérok ízsemlegesek, élelmi-
szer-biztonsági követelményeket kielégítik, átlagon 
felül vízállók és fagyaszthatók. Emellett 220°C-ig 
hőállók és akár a mikróban is használhatók és 
100%-ig lebomlanak. Súlyos hátrányuk ugyanakkor, 
hogy légnedvességre érzékenyek, penészesedésre 
hajlamosak.

Nem reprezentatív elemzés alapján, amíg azonos, 
pl. 500 ml űrtartalmú műanyag tál árához képest a 
cukornádból készültté kb. 70%-kal drágább, a pál-
malevél változat pedig közel négyszeres áru.

Helyettesítő termékek 
A hazai kínálatban már huzamosabb ideje megje-
lentek a természetes alapú, jellemzően biológiai 
úton lebontható ételtároló edények, tálcák. Ezek 
azonban a műanyagok teljes körű kiváltására nem, 
csak részleges helyettesítésére alkalmasak.

A papír jelenti a legkézenfekvőbb anyag-alternatívát. 
A papírfeldolgozók és a nyomdák kínálatában már 
megjelentek a különböző dobozváltozatok. Az egyre 
nehezebben beszerezhető minőségi import karton-
ból gyártott és műanyag bevonat nélküli tálcák, 
dobozok csak korlátozott területen alkalmazhatók. 

Ételtartó doboz

Gyümölcspépet 
tartalmazó többrétegű 
műanyag tartalmú 
állótasak

Gyümölcsös joghurt 
műanyag ételtartó 
dobozban

Italtárolók

Gyümölcslevet 
tartalmazó többrétegű 
műanyag tartalmú 
állótasak

Ívójoghurt műanyag 
vagy műanyagot 
tartalmazó palackban

Tejesdoboz
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A bamubusznád megítélése nem jó. Az EU RASSF 
gyorsriasztási rendszerén keresztül több alkalommal 
adott ki forgalomba hozatali tiltást magas melamin-
tartalmuk miatt – ami egyébként élelmiszerrel való 
érintkezésre nem is engedélyezett anyag.

A szakemberek egyelőre nem tudják megítélni 
utóbbi, alternatív termékkörök piaci jövőjét, az 
importfüggőség és a korlátozott felhasználhatóság 
azonban jelentős nehezítő tényező.

Az azért világosan körvonalazódik, hogy a gyorsét-
keztetés területéről a műanyagok kivonására, vagy 
drasztikus csökkentésére hosszabb idő szükséges. 
Az is látszik, hogy az alternatívák jelentős költség-
többletet jelentenek és környezetterhelésük is maga- 
sabb a műanyagoknál.

Alternatív rendszerek
Proaktív módon, a vezető gyártók az ételtároló edé-
nyek újrahasználható változatait már ki is fejlesztet-
ték és a megfelelést vizsgálati dokumentációval alá 
is támasztják. 

A lakossági forgalmazásban már megtalálhatók, a 
kereskedelmi láncok pedig be is listázták ezeket a 
termékeket.

Az intézményi felhasználás során a gyártók a fel-
használók figyelmét felhívják a visszagyűjtés és az 
újrahasználat rendszere kiépítésének szükségessé-
gére, amelyhez alapot a 94/62 irányelv megfelelő 
rendelkezései szolgálnak – ahogy erre a „Guide” is 
felhívta a figyelmet.

Jó példát jelent a Rakun Dobozközöség, vagy a 
Cup Revolution kezdeményezése.

Uniós tagországok intézkedései
A CSAOSZ több európai uniós szakmai társ-szerve-
zettől kért információt a nemezti szabályozásról, 
görög- és lettországi információkat kaptunk.

Görögországban 2026-ig 60%-os csökkentést írt 
elő a kormány akcióterve az egyszer használatos 
műanyag poharakra és ételtároló edényekre.  
Ezzel párhuzamosan 2022. január 1-től
• 0,04 EUR/db adót is kivetnek, ami alól az újra-

használható edények mentesülnek,
• az adót a végfelhasználó fogyasztóval fizettetik 

meg,
• a közszférában használatukat betiltják.

Lettországban 2021. július 3. után
• nem lehet az egyszer használatos műanyagter-

mékeket ingyenesen adni, a számlán külön tétel-
ként fel kell tüntetni árát, db-számát;

• amennyiben a műanyag terméket a kiszolgálás 
helyén töltik meg, kötelezik a csomagolót, hogy 
a fogyasztónak ajánljon fel műanyagot nem tar-
talmazó poharat, vagy ételtartót. Amennyiben a 
vevő nem fogadja el az alternatív megoldást, a 
műanyag poharat, vagy ételtartót nem adhatja 
díjmentesen (a díj összegéről nincs információ);
Ezek a követelmények minden termelőre / ke-
reskedőre vonatkoznak, amelyek az értékesítési 
helyen csomagolt, azonnal fogyasztható vagy el-
vitelre csomagolt, fogyasztásra kész ételeket és 
italokat árusítanak, ideértve a gyorséttermeket, 
kávézókat, éttermeket, egyedi élelmiszer-stando-
kat mind a szupermarketekben, mind a szabad-
ban stb;

• a gyártó vagy kereskedő köteles kiszolgálni a ve-
vőt az által hozott csomagolószerbe;

• a rendelkezéseket megszegő magánembereket 
175 EUR, vállalkozásokat 350 EUR összegig ter-
jedő büntetéssel sújthatják.

Gönci Beáta, Nagy Miklós, Rozsi Stivens
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A jogi szabályozás formája rendelet, irányelv, határo-
zat, ajánlás és vélemény lehet. 

A rendelet alkalmazása hatálybelépését követően 
valamennyi tagállamra nézve kötelező.

Az irányelvek a tagországok számára kötelező célo-
kat határoznak meg, ugyanakkor a nemzeti jog-
rendbe való – változatlan tartalom melletti – beveze-
tés formájában (törvény, kormány-, vagy miniszteri 
rendelet), a célok elérésének módjában a kormá-
nyok szabad kezet kapnak.

A határozat csak a címzettjeit kötelezi, az ajánlás 
nem kötelező, a vélemény pedig kötelező erő nélküli 
és a címzettekre nem ró jogi kötelezettséget.

A kapcsolódó európai irányelvek
Csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
irányelv (94/62 EK)
Ez az irányelv még 1994-ben került elfogadásra, 
azóta többszöri módosításon, frissítésen esett át. A 
műanyag hordtasakokkal foglalkozó, a használatuk 
visszaszorítását célzó változtatást a 2015/720 EK 
irányelv vezette be, a legutóbbi, egyebek mellett a 

hulladékhasznosítási célokat szigorító módosításo-
kat pedig a 2018/852 EK irányelv tartalmazza.

A 2015/720 EK irányelv vezette be a könnyű 
műanyag hordtasak és a nagyon könnyű műanyag 
hordtasak fogalmát.

A könnyű műanyag hordtasak alatt az 50 mikron 
(µm), a nagyon könnyű műanyag hordtasak alatt 
pedig 15 mikron (µm) anyagvastagság (falvastag-
ság) alatti csomagolóeszközöket kell érteni.

Az irányelv a tagállamok számára szabad kezet ad 
– anyagvastagságtól függetlenül – a műanyag hord-
tasakok használatának mérséklését hatékonyan 
elérő eszközrendszer megválasztásához, beleértve 
a gazdasági szabályozók használatát (árképzés, 
adók, illetékek), valamint forgalomba hozatali korláto-
zások fenntartását vagy bevezetését is. 

A tagállamok által hozott intézkedéseknek ki kell  
terjedniük a következők közül az egyikre vagy mind- 
kettőre: 
a) olyan intézkedések elfogadása, amelyek biztosít-

ják, hogy 2025. december 31-ig az egy főre jutó 

A műanyag hordtasakok  
jogi szabályozási környezete
A környezetvédelem jogi szabályozásában az Európai Unió tagországaiban egységes elvek érvénye-
sülnek, ezeket az Európai Bizottság dolgozza ki, majd az Európai Parlament és Tanács hagyja jóvá.

Fotó: Nagy Miklós
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éves felhasználási szint ne haladja meg a 40 db 
könnyű műanyag hordtasakot, vagy az ezekkel 
egyenértékű, súlyban meghatározott célértéket. 
A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki 
lehet zárni a nemzeti felhasználási célkitűzések 
hatálya alól; 

b) olyan intézkedések elfogadása, amelyekkel bizto-
sítható, hogy 2018. december 31-ig az áruk vagy 
termékek értékesítési pontjain könnyű műanyag 
hordtasakokat ne bocsássanak díjmentesen ren-
delkezésre, kivéve, ha ezzel azonos hatékony-
ságú eszközöket alkalmaznak. 
A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki 
lehet zárni ezen eszközök hatálya alól. 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentéséről szóló irányelv  
(2019/904 EK) 
A „SUP irányelvként” elhíresült jogszabály a csoma-
golási és csomagolási hulladék irányelvtől eltérően 
érdemi előzetes egyeztetést és konzultációt nélkü-
lözve rekordidő alatt készült el és nyert elfogadást.

Ismeretes, hogy az irányelv tizenegy termékkörhöz 
hétféle intézkedést rendel.

Az irányelv könnyű műanyag hordtasakokra vonat-
kozó speciális rendelkezései

Az E rész a 8. cikkben ismertetett kiterjesztett gyár-
tói felelősség intézkedési kategória alá sorolt ter-
mékkört nevezi meg, ezek egyike a könnyű műanyag 
hordtasak.

A G rész a 10. cikkben leírt figyelemfelkeltő (más 
kifejezéssel: szemléletformáló) intézkedési forma alá 
sorolt termékkört nevezi meg, ezek egyike a könnyű 
műanyag hordtasak.

Miután a SUP irányelv a könnyű műanyag hordtasa-
kokkal kapcsolatban speciális – más irányelv rendelke-
zéseit felülíró – intézkedést nem hoz, így a 94/62 cso-
magolási és csomagolási hulladék irányelv fogyasztás 
korlátozására vonatkozó rendelkezései (2025-ig 40 
db/fő/év fogyasztás) változatlanul érvényesek.

A kapcsolódó hazai hatályos jogszabályok
A környezet védelemének általános szabályairól 
szóló 1995. évi 53. törvény módosítása felhatalma-
zást ad a Kormánynak arra, hogy részletes szabá-
lyok alkotásával rendeletben korlátozhatja, vagy tilt-
hatja meg azon termék gyártását, forgalomba 
hozatalát, felhasználását és kereskedelmét, amely 
jellemzően egyszeri használat után hulladékká válik, 
vagy ha e termék a környezetet kevésbé terhelő ter-
mékkel helyettesíthető.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 85. 
törvény 2021. július 1-i hatállyal több helyen is módo-
sult (fogalmak, díjtételek), ehelyütt csak a díjtételeket 
emeljük ki:
• műanyag hordtasak 

a biológiailag lebomló műanyagból készült mű- 
anyag hordtasak kivételével:   1900 Ft/kg,

• biológiailag lebomló műanyagból készült hordta-
sak:       500 Ft/kg.
Az 1900 Ft/kg díjtételt a 15 µm alatti és az 50 µm 
feletti műanyag hordtasakok esetében kell alkal-
mazni. A két vastagsági méret közötti (15-50 µm) 
falvastagságú műanyag hordtasak forgalmazása 
betiltásra került.
Az 500 Ft/kg díjtétel valamennyi falvastagság 
mellett, biológiailag lebomló műanyagból készült 
hordtasak esetében alkalmazható.

A környezetvédelmi termékdíj törvény változtatása 
miatt 2021. július 1-jén a kapcsolódó végrehajtási 
kormányrendelet (343/2012 Kr.) is módosult.

Lényeges kiemelni, hogy a biológiailag lebomló 
műanyagból készült műanyag hordtasak esetén a 
kötelezett nyilvántartásának tartalmaznia kell az akk-
reditált laboratórium által kiadott tanúsítvány számát, 
amely igazolja, hogy a termékdíjköteles termék – a 
csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal 
összhangban – komposztálás és anaerob lebontás 
útján hasznosítható.

Változott még a CsK kódok képzése és a bevallás 
teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmé- 
nyei is.
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Kérdések és kételyek
A számos esetben csomagolástechnikai szem-
pontból azonos terméket takaró hordtasakok és a 
gyári előrecsomagolást szolgáló csomagolóeszkö-
zök értelmezési kérdéseket generálnak.

Emlékeztetőül, a műanyag hordtasak: olyan, 
műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül 
nélküli hordtasak, amelyet az áruk vagy termékek 
értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók 
részére, a hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy 
hűtőtáska kivételével.

Azért tartottuk fontosnak a definíciót idézni, mert 
nézetünk szerint 
• a nem áruházi felhasználási célra gyártott, de a 

forgalomba hozatali korlátozással érintett hord-
tasakokkal azonos anyagú, falvastagságú és 
szerkezetű csomagolóeszközök továbbra is for-
galomba hozhatók, díjtételük, pedig a műanyag 
csomagolószerek alapdíjtétele, azaz 57 Ft/kg.
Célszerű ugyanakkor ezeket önálló árucikként, 
megkülönböztethető formában, pl. fogyasztói 
csomagolással értékesíteni, pl. Uzsonnás zacs-
kó, 50 db vagy Kutyasétáltató zacskó 25 db stb, 
esetleg egyszínű, egyszerű grafikájú nyomattal a 
felhasználási célt jelezni – még mindig olcsóbb, 
bár környezeti szempontból a plusz gyártási mű-
velet többletkibocsátással jár;

• előfordulhat, hogy egy termék gyári előrecso-
magolására szolgáló – és műanyag alapdíjtétel-
lel beszerzett – csomagolóeszközt áruházban, 
bolti előrecsomagoláshoz is használnak. Utóbbi 
esetben funkcióváltozás következik be és a cso-
magolóeszköz hordtasakká „válik”. Ekkor pedig a 
csomagolóeszköz lehet, hogy nem is használha-
tó, mert falvastagsága meghaladja a 15 mikront 
(pl. BOPP zacskó), és még ráadásul termékdíjhi-
ány is keletkezik;

• élelmiszer-áruházban készített kenyerek, péksü-
temények előrecsomagolása esetét a jogalkotó 
úgy értelmezi, hogy a pékárurészleg az áruház 
részét képezi, ennélfogva az alkalmazott csoma-
golóeszköz műanyag hordtasaknak tekintendő;

• a szakértők között nézetkülönbség van a mű- 
anyagablakos papírzacskók megítélése szem-

pontjából. Vannak szakértők, akik e csomagoló- 
eszközt műanyagtartalma miatt „SUP” rendelke-
zés alá tartozónak tekintik, azaz a korlátozó intéz-
kedéseket, illetve az „új” termékdíj-tételeket hatá-
lyosnak tekintik.
A CSAOSZ ellentétes állásponton van, nézetünk-
kel egyetértett az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium is – bár mindkét szervezet állás-
pontja jogerővel nem rendelkező vélemény.
A fentebb citált műanyag hordtasak definíció nem 
tartalmazza „a teljes egészében vagy részben 
műanyagból készült” kitételt, így nem minősül 
műanyag hordtasaknak és a korlátozó intézkedé-
sek sem érvényesek rájuk.  A műanyag ablakos 
papírzacskó termékdíjtételének megállapításakor 
az összetett csomagolóeszközre érvényes sza-
bályt lehet követni, amely szerint az összetevők – 
papírív és műanyagfólia – tömege alapján kell 
meghatározni a fizetendő összeget.  

• visszaélésre alkalmat adó eset az, amikor előre-
csomagolási célra keresnek gyaníthatóan hord-
tasakként felhasználásra kerülő terméket – óriási 
a termékdíj-tételbeli különbség!
A termékdíj törvény szerint az elsődleges köte-
lezett a csomagolószer-gyártója, aki alapesetben 
a termékdíjat fel is kell számítsa. A termékdíj tör-
vény nézetünk szerint hibásan megállapított ala-
nyi – ki a kötelezett – hatálya miatt a gyártó, vagy 
a forgalmazó nincs és jellemzően nem is lehet a 
felhasználási cél, így a helyes díjtétel meghatáro-
zása ismeretének birtokában. 
Ezt az esetet a törvény nem rendezi.
Megoldás lehetne egy jogi érvényességű nyilat-
kozati forma, azonban a törvény jelenlegi nyilatko-
zattételi lehetőségei között ez az eset nem 
szerepel.
A szerződéses átvállalás lehetőséget ad a kétféle 
felhasználási cél megkülönböztetésére. Ez eset-
ben azonban minden megrendelés során írásban 
kell rögzíteni a felhasználás célját.
Ez a jogi forma csak a gyártó-felhasználó közötti 
kapcsolatban tud jogszerűen működni. Közbeik-
tatott viszonteladók esetében a jogszerű állapot 
fenntartása magas szintű nyomon követhetősé-
get és jóakaratot igényel.

Nagy Miklós
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Ismeretes, hogy a „SUP” irányelv 11 termékkörhöz 
hétféle rendelkezést állapított meg, jelen rendelet 
ezen intézkedések egyike és négy termékkörre 
vonatkozik, ezek:

• az egészségügyi betétek (párnák), valamint a 
tamponok és tamponapplikátorok,

• a nedves törlőkendők, azaz az előre megnedve-
sített kozmetikai és háztartási törlőkendők,

• a dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szű-
rők, amelyeket a dohánytermékekkel történő 
együttes használathoz hoznak forgalomba és 

• az italpoharak.

A felsorolt első három termékkör esetében a cso-
magolást, míg az utolsó termékkör – italpoharak – 
esetében a terméket közvetlenül kell a figyelemfel-
keltő piktogrammal ellátni. Habár a rendelet külön 
nem tér ki erre, de a szabályozás szellemisége alap-
ján az italpoharak gyűjtőcsomagolása is jelölendő.

A jelölés legfontosabb célja, hogy tájékoztassa a 
fogyasztókat a műanyagnak a termékben való jelen-
létéről és az adott termék esetében kerülendő hulla-
dékártalmatlanítási módokról, valamint a szemetelés 
környezetre gyakorolt negatív hatásáról.

A csomagolás fogalma
A rendelet szempontjából a 94/62 csomagolási és 
csomagolási hulladék irányelv fogyasztói és gyűjtő-
csomagolás definícióját kell alapul venni:
a) fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely 

értékesítési egységet képez a végső felhasználó 
vagy fogyasztó számára a vásárláskor; 

b) gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely a 
vásárlás helyén meghatározott értékesítési egy-
séget foglal össze, amennyiben az egységeket 
ilyenként értékesítik a végső használó vagy 
fogyasztó részére, vagy amennyiben az csupán a 
polcok feltöltésének eszközéül szolgál az értéke-
sítés helyén; azt a termékről a termék tulajdonsá-
gainak változtatása nélkül el lehet távolítani; 

Az egyszer használatos műanyagtermékek  
jelölési rendeletének áttekintése
Az Európai Bizottság az ígérthez képest közel fél éves késéssel, 2020. december 17-én jelentette meg 
az ún. „SUP” irányelv hatálya alá tartozó egyes, jelölésköteles termékekre vonatkozó rendeletét, amelyet 
azonnal javítási folyamat alá is vont, így a helyesbített változat csak további negyedévvel később 2021. 
március 5-én került publikálásra.

Fotó: Nagy Miklós



Magyar Csomagolási Évkönyv 31

Nyelvhasználat 
A jelölés tájékoztató szövegét azon tagállam(ok) 
hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell megfogalmazni, 
ahol az egyszer használatos műanyagterméket for-
galomba hozzák. 

Amennyiben a tájékoztató szöveget lefordítják a tag-
államok másik vagy több más hivatalos nyelvére, a 
lefordított információt a jelölés alatt kell elhelyezni, és 
jól láthatónak kell lennie. 

A pohár külső felületének térbeli korlátai miatti kivé-
teles esetekben a tagállamok másik vagy több más 
hivatalos nyelvére lefordított tájékoztató szöveg a 
jelöléshez a lehető legközelebb helyezhető el a 
poháron, ahol az jól látható. 

Hatálybalépés és alkalmazás 
A rendelet 2021. július 3-tól teljes egészében köte-
lező és közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió 
valamennyi tagállamában.

A jelölés fajtái
A többféle termékkörhöz azonos színbeli és formai 
megjelenés mellett eltérő piktogramokat rendelt a 
jogalkotó.

A csomagolások és a részben műanyagot tartal-
mazó poharak esetében a jelölés többszínes (hát-
tértől függően 3 vagy 4 színű) nyomtatása kötelező. 
A teljes egészében műanyag poharak esetében 
amennyiben a piktogramot nyomtatják, úgy egy- 
vagy kétszínes változatú lehet a jelölés. Gravírozott 
vagy dombornyomott változat is lehetséges, ez 
esetben értelemszerűen nincs színhasználat.

A 2022. július 4. előtt forgalomba hozott 
• egészségügyi betétek (párnák) csomagolásá- 

nak,
• nedves törlőkendők csomagolásának,
• szűrővel ellátott dohánytermékek csomagolási 

egységeinek és gyűjtőcsomagjainak, valamint 
dohánytermékekkel történő együttes használatra 
forgalomba hozott szűrők csomagolása, illetve 

• részben és teljes egészében műanyagból készült 
italpoharaknak. 

jelölése matricákkal (címkékkel) is feltüntet- 
hető.

A jelölés kialakítása 
A jelölést külön effektek hozzáadása, a színek kiiga-
zítása, retusálás vagy a háttér méretének megnöve-
lése nélkül kell reprodukálni. A jelölést a tényleges 
méret mellett legalább 300 dpi felbontással kell 
reprodukálni. 

A nyomdamérnök végzettségű szerző véleménye 
szerint 300 dpi érték csak képeredetire vonatkoz-
hat, nyomtatási rácssűrűségre többnyire nem értel-
mezhető, hiszen a csomagolószer-gyártásban elter-
jedten alkalmazott nyomdatechnológiák rács- 
sűrűségei (amik a nyomtatott kép élességét, részlet-
gazdagságát egyértelműen meghatározzák) 
42#=~110lpi, 60#=~150lpi, 72#=~180lpi értéket 
adnak ki (lásd még a cikk végi ábrasort).

A 10 cm2-nél kisebb felületű csomagolást (poharat) 
nem kell jelölni.1. ábra: Az alkalmazandó piktogramok összesítő táblázata 

- a „melléklet” az EU rendelet vonatkozó részére utal
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A jelölés két azonos méretű piros és kék négyzetből 
áll, amelyeket egymás mellett helyeznek el, valamint 
alattuk egy fekete téglalapból, amely a „MŰANYA-
GOT TARTALMAZÓ TERMÉK”, vagy „MŰANYAGOT 
TARTALMAZÓ SZŰRŐ”, vagy „MŰANYAGBÓL 
KÉSZÜLT” feliratok egyikét tartalmazza. 

A jelölés magasságának és hosszának aránya 1:2. 

A feliratot nagybetűvel (verzál) és Helvetica Bold 
betűtípussal kell feltüntetni. 

A betűméret legalább 5 pt és legfeljebb 14 pt lehet.

A betűméret az 500 ml-nél kisebb poharak eseté-
ben legalább 5 pt, a legalább 500 ml-es poharak 
esetében pedig legalább 6 pt. 

Amennyiben a fekete téglalapban további nyelveken 
is megjelenítik a tájékoztató szöveget, el lehet térni a 
jelölés maximális előírt méretétől. 
A következő CMYK színkódú színeket kell 
használni: 
• Fehér (C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0)
• Fekete (C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100) 
• Piros (C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0) 
• Kék (C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0)

A jelölés mérete
Amennyiben a csomagolás
• külső elülső vagy felső felülete; 
• a szűrővel ellátott dohánytermékek esetében a 

csomagolási egység külső hátoldalának felülete, 
amelyen a jelölést elhelyezik, 65 cm2-nél kisebb  
a jelölés legkisebb mérete 1,4 cm × 2,8 cm  
(3,92 cm2). 

Amennyiben a pohár
• az 500 ml-nél kisebb térfogatú, a jelölés leg- 

kisebb mérete 1,4 cm × 2,8 cm (3,92 cm2);
• a legalább 500 ml térfogatú poharak esetében 

pedig a jelölés minimális mérete 1,6 cm × 3,2 cm 
(5,12 cm2) lehet.

Minden más esetben a jelölésnek ki kell ter-
jednie annak a felületnek legalább 6%-ára, 
amelyen elhelyezték, jelölés maximális elő-
írt mérete 3 cm x 6 cm (18 cm2).

A jelölés elhelyezési szabályai –  
csomagolások esetében
A jelölést vízszintesen kell elhelyezni a csomagolás 
külső elülső vagy felső felületén, attól függően, hogy 
melyik látható jobban.
 
Amennyiben a legkisebb méretű jelölés nem fér el 
teljes egészében a csomagolás külső elülső vagy 
felső felületén, azt a csomagolás két oldalát hasz-
nálva két részben is el lehet helyezni, például: 
• a csomagolás tetején és elején, vagy 
• elején és oldalán, attól függően, hogy melyik lát-

ható jobban. 

Ha a jelölést a csomagolás alakja vagy mérete miatt 
nem lehet vízszintesen elhelyezni, 90°-kal elforgat-
ható és elhelyezhető függőlegesen. 

A jelölést alkotó négyzetek nem választhatók szét.

Amikor a csomagolást az utasításoknak megfele-
lően nyitják fel, a jelölésnek nem szabad szétsza-
kadnia vagy olvashatatlanná válni. 

2. ábra: A rajzok csak a fontosabb szabályokat  
szemléltetik (rajz: Pelczer Ágnes)
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Gyűjtőcsomagolások jelölése
A csomagolás – bevezetésben leírt – definíciójának 
értelmében a gyűjtőcsomagolások is jelöléskötele-
sek. A jelölési kötelezettség kiterjesztése a gyűjtő-
csomagolásokra különösen nagy kihívások elé állítja 
mind a csomagolószer-gyártókat, mind a kötelezet- 
teket.

Csomagolószer-gyártói oldalról könnyen előfordul-
hat, hogy – hullámtermék példát alapul véve – a 
korábban nyomatlan dobozt a három, vagy négy 

szín miatt más gépsoron kell gyártani, illetve nyom-
tatott változat esetén a piktogramok megjelenítése 
teljes nyomforma-cserét igényel – és még nem kal-
kuláltunk a színszám növekedéssel, ami brandter-
mék esetében akár a technológiai határokba ütköz-
het (lásd nyitókép).

Felhasználói oldal számára a rendelet betartása 
költségnövekedést okoz.

Nagy Miklós

A piktogram élességét – részletgazdagságát – az alkalmazott nyomtatásmód és rácssűrűség határozza 
meg. Alább bemutatjuk az azonos, 300 dpi eredetiből különböző rácssűrűséggel nyomtatott piktogramok 
képét – eredeti, 14x28 mm-es – legkisebb – méretben.

300 dpi/90lpi 300 dpi/110lpi 300 dpi/150lpi 300 dpi/180lpi
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A műanyag csomagolások körforgásos gazdasága felé
A digitális vízjelek forradalmasíthatják a válogatást és az 
újrafeldolgozást

Az újrahasznosítás kihívásai 
A körforgásos gazdaság koncepciója teret nyert az 
élet és a világ minden táján. Hatására el kell távolod-
nunk attól a lineáris felfogástól, amiben az alapanya-
got megvesszük, belőle a csomagolószert legyárt-
juk és a termék használatba vétele után a műanyagot 
hulladékként kezeljük, és egy olyan körforgásos 
rendszer felé kell közelíteni, ahol a hasznos műanya-
gok a gazdaságon belül maradnak – állapítja meg a 
csomagolási értéklánc meghatározó szereplői által 
létrehozott HolyGrail (Szent Grál) kezdeményezés 
keretszervezete az Európai Márkaszövetség (AIM). 

A műanyagok tudatos kezelése több területen is 
elindult. A felhasználásuk kiküszöbölése és az egy-
szeri használattól az újrahasználati modellre való 
áttérés mellett elengedhetetlen az újrahasznosítá-
suk. Jelenleg csak kisebb hányadukat hasznosítják 
újra. 

Ennek egyik oka a csomagolások sokfélesége és 
összetett mivolta. Amig a csomagolások számtalan 
tulajdonsággal rendelkeznek, rengeteg formában és 
sokféle alapanyagból készülnek, addig a hulladékvá-
logatási technológiák csak néhány kiemelt jellemző 
felismerésére képesek. Ilyenek például a 2 vagy 3 
dimenziós formák, a különböző polimerek azonosítá-
sa infravörös abszorpciók segítségével, vagy a látha-
tó reflexiós spektroszkópiás (VIS) színfelismerés. 

Számos példa van arra is, hogy a csomagolás kiala-
kítása gátolja az újrafeldolgozást. 

Ilyen lehet például, ha az anyag fekete színe miatt a 
detektorok számára „láthatatlanná” válik a PET-tálca, 
vagy, ha hamis igen/nem eredményt ad az anyaga-
zonosító keresésre a PET palackot teljesen elfedő – 
és a palacktól eltérő anyagból készülő – sleeve fólia.

A csomagolásokhoz használt műanyagok értékes tulajdonságokkal rendelkeznek az áruk védelme vagy éppen 
az élelmiszer-pazarlás csökkentése szempontjából. A megfelelően válogatott műanyagot a hulladékfeldolgozók 
képesek ismételt felhasználásra alkalmas formában visszajuttatni az újrafeldolgozókhoz.  
A pontos azonosítás és a precíz válogatás hiánya azonban akadályozhatja a műanyag-
újrahasznosítási arány növelését. A csomagolási értéklánc több mint százhúsz vállalata 
és szervezete fogott össze azért, hogy bebizonyítsa, a digitális vízjel-technológia 
életképes a pontosabb válogatás és jobb minőségű újrahasznosítás elérésében.
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A gépek nem képesek megkülönböztetni egymástól 
az élelmiszer- és a nem élelmiszer-minőségű mű- 
anyagokat sem, ezzel is csökkentve a minőségi 
újrafelhasználhatóság esélyét. 

Minél jobb és pontosabb a csomagolás anyagának 
a beazonosítása és szétválogatása, annál hatéko-
nyabb lehet a mechanikai újrafeldolgozás folyamata, 
annál jobb az újrahasznosított anyagok minősége 
és annál értékesebbek is. 

Egy lehetőség a megoldás felé
Az Ellen MacArthur Alapítvány, New Plastics Eco-
nomy Pioneering Projects keretében 2016–2019 
között futó HolyGrail 1.0 projekt különböző újításokat 
(pl. kémia markereket, digitális vízjeleket stb.) vizsgált 
a műanyagok fogyasztói felhasználását követő újra-
feldolgozás jobbá tétele érdekében.  

A fejlesztőközösség kutatásai során beigazolódott 
egy olyan egyedi azonosítási „kódot” tartalmazó 
jelölés alkalmazhatósága, ami javíthatja a használt 
csomagolószerek automatikus felismerését és 
válogathatóságát. 

A termékek meglévő Globális áruazonostó számok 
a GTIN azonosítók eddig is képesek voltak kommu-
nikálni a csomagolásokra vonatkozó információkat, 
ehhez viszont az őket hordozó EAN vonalkódoknak 
minden esetben a válogatóvonal kamerái felé kelle-
ne fordulniuk, hogy leolvashatók és így értelmezhe-
tőek legyenek, ami szinte lehetetlen. 

A megoldás a digitális vízjel lehet. 

A digitális vízjel 
A digitális vízjel egy postai bélyeg nagyságú optikai 
kód, amit közvetlenül a terméken vagy a termék 
csomagolásán helyeznek el többször ismétlődő 
mintázat formájában. A kódot úgy hozzák létre, hogy 
modulálják a grafikai designt alkotó pixeleket, így az 
adathordozó elemek láthatatlanok maradnak. A 
műanyagok esetében „mikro-topológiai variációkat” 
vésnek a formázó szerszámba, melyek textúrája 
finom dombornyomásos hatást eredményez és 
ugyanazt az adathordozó hatást váltja ki, mint a jól 
ismert vonalkódok. Előállításukhoz nincs szükség 

hozzáadott anyagra, ami azt is jelenti, hogy nem 
módosítják a műnyag anyagminőségét. A kódok 
ismétlődő elhelyezkedése miatt a kamerák még 
akkor is láthatják őket, ha a termék összetörik, meg-
rongálódik, vagy a kamerák csak egy adott irányból 
nézik őket.

 

Miután a válogató rendszer beolvasta a kódot, a 
kódhivatkozása rákapcsolódik egy adatbázisra, 
amelyben megtalálhatók a csomagolószerre vonat-
kozó adatok is. Az információk alapján a vezérlő arra 
utasítja a válogatót, hogy a műanyag típusának 
megfelelő anyagáramba továbbítása az adott pél-
dányt. A digitális vízjelek rengeteg tulajdonságot 
képesek kommunikálni a gyártótól, a készletezési 
egységen (SKU) és a felhasznált műanyag típusán 
át, a többrétegű csomagolóeszközök összetételét, 
vagy, hogy élelmiszer vagy nem élelmiszer-felhasz-
nálású-e az alapanyag és így tovább. 

Azon túlmenően, hogy a digitális vízjeleket érzékelhe- 
tik a megfelelően felszerelt válogatógépek kamera- 
processzorai, képesek leolvasni és értelmezni a 
vonalkód-szkennerek és okostelefonok is. Az így 
jelölt tárgyak Internet-of-Things objektummá alakul-
hatnak a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy több 
szintű felhasználást tesznek lehetővé. Egy alkalma-
záson keresztül megmutathatják a fogyasztók szá-

A mikro-topológiai 
variációk azonosító 
Jelalkotó modulokat 
képeznek a felületen

Különböző szerszám-
típusok esetében 
is alkalmazhatók

A Jelalkotó modul, 
mint 3 dimenziós 

felület intenzitásvál-
tozatokat mutat

Digimarc vonalkód 
Jelalkotó modulja

Digimarc vonalkód az újrahasznosíthatósághoz –
műanyagokba dombornyomással kialakítva
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mára, hogy a csomagolás belekerülhet-e a szelektív 
gyűjtőbe újrahasznosítás céljából, vagy a benne 
tárolt anyag szennyezése miatt ez nem lehetséges. 
Segítségükkel a márkatulajdonosok olyan informá- 
ciókat oszthatnak meg a vásárlókkal, hogy hol és 
hogyan készült a termék, vagy hozzáférhetővé 
tehetnek használati és felhasználást útmutatókat is. 
A láthatatlan kódok gyorsabbá tehetik a fizetést a 
kiskersekedelemben, mivel az adatok a teljes cso-
magot lefedik, így nem kell keresgélni őket a pénztári 
szkennelés során, és ahogy a kísérletek igazolják, 
forradalmasíthatják a műanyagválogatását is. 

HolyGrail 2.0
A HolyGrail 1.0 projekt végén megalkotott digitális 
vízjel koncepció működőképességét egy prototípus 
sorozatú teszt-válogatóvonalon végzett kipróbálás-
sal bizonyították. 

A megoldás működtetése és fenntarthatósága 
érdekében 2020-ban létrehoztak egy együttműkö-
dési platformot, a HolyGrail 2.0-át, amelynek célja, 
hogy a teszteléshez képest szélesebb léptékbe, 
„kvázi ipari méretekre” terjessze ki a Digimarc digitá-
lis vízjel alkalmazását. 

A kritikus tömeg eléréséhez a márkatulajdonosok és 
kiskereskedők minél nagyobb hányadának részvé-
telét kell elérni, mind a tesztelési előnyök, mind a 
válogatási hatékonyság, mind a fogyasztói elkötele-
zettség elérése, mind pedig a terjesztés nyomon 
követése érdekében. 

A HolyGrail 2.0 első szakaszában a programban 
résztvevő márkatulajdonosoknak és kiskereskedők-
nek módosítaniuk kell a csomagolásaik kialakítását, 
a grafikát és – a digitális vízjelek „beépítéséhez” – a 
dombornyomást-formázó szerszámokat. 

Csomagolószer-hulladékfeldolgozó partnerekre is 
szükség van a válogatólétesítmény ki-, vagy átalakí-
tásához és együttműködő partnerekre a szükséges 
válogatók kiszolgálási folyamatainak validálásához, 
kalibrálásához is. 

Csak az ezt követő lépésben kerülnek bevezetésre 
egy vagy több nemzeti tesztpiacon a különböző 
márkatulajdonosok és kiskereskedők digitális vízje-
lekkel kódolt csomagolásai.

A felfedezés remélt sikerére alapozva a projekt ala-
pítója és egyben egyik vezetője, a Procter & Gamble 
piacra dobta az első olyan kereskedelmi terméket, 
amely már integrálja a csomagolószer-gyártás tech-
nológiájába a Digimarc digitális vízjel technológiát, 
egyelőre a hulladékkezelő létesítményekben történő 
jobb észlelés és a fenntarthatósági célok elérése 
érdekében.

 A csomagolást és a programot számos elismerés 
mellett bemutatta a BBC, elnyerte a Packaging 
Europe Sustainability díját, a Csomagolási Világszö-
vetség WordStar díját és a PAC Global Leadership 
– Best of Show Packaging Innovation díját. 

A KÓD MEGVÁLASZOL 
…MINDENT

M i ndent,  am i t tudnod ke l l  a he lyes has znos í táshoz
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Útközben
A HolyGrail 2.0 Road Map-je alapján 2021-ben 
véget ér az ipari teszt első szakasza. Várhatóan az 
összefogás záróeredménye is tanulsággal szolgál 
majd. Addig is álljon itt néhány gondolat a projekt 
résztvevőitől:
„… Három kulcselem, az innováció, a fenntartható-
ság és a digitalizáció egyesül a Green Deal célki-
tűzéseiben, egy tiszta, körforgásos, éghajlat-semle-
ges gazdaság elérése felé….” 

„…Óriási látni a programban együttműködő iparági 
szereplők lelkesedését, azt, ahogyan képesek 
egyesíteni szakértelmüket a teljes csomagolási 
értéklánc szereplői, a márkatulajdonosoktól és a 
kiskereskedőktől kezdve a csomagolószer-feldolgo-
zókon, az EPR- és a hulladékkezelő rendszerek 
üzemeltetőin keresztül, az újrahasznosítókig ... és 

még sok mások is. Az együttműködés az útja az EU 
körforgásos gazdálkodási céljainak eléréséhez….”

„…Bármilyen helyzetben is legyen a csomagolás, az 
helyesen beazonosítható. A jobb, pontosabb válo-
gatással magasabb minőségű újrahasznosítást 
érhetünk el, ami a teljes csomagolási értéklánc javát 
szolgálja….”

„…Az európai GS1 része a konzorciumnak, és fon-
tos szerepet játszik a szabványok betartásában….”

„…Szakmai partnereinkkel körkörös kommunikációt 
kell folytatnunk…, valamint oktatnunk kell a fogyasz-
tókat a műanyagok társadalomban betöltött kritikus 
szerepéről. Olyan valóságot kell megalkotnunk, 
amelyben a fogyasztók a műanyag csomagolást 
értékes erőforrásnak tekintik — csakúgy, mint a 
papírt és az üveget —, ezt annak megtanításával 
érhetünk el, ha bemutatjuk, hogy mi történik a 
műanyagokkal az életük végén, és mennyire fontos 
a további felhasználásuk egy következő „életükben”. 
Ha mindannyian együtt dolgozunk, elérhető a kör-
forgásos jövő….”

Kecskés Katalin 

GS1 Magyarország

Forrás:  AIM, P&G, Borealis, Paccor, Digimarc,  

 GS1 Benelux Innovation Coffee,. 

Képek:  AIM, Digimarc, Paccor, GS1, P&G

Ilyennek látszik ...  és  ... így működik
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Az aeroszolok egyedülálló alkalmazást kínálnak 
bizonyos területeken:

• az aeroszol nagyon hatékony módja a termék 
adagolásának. Segítségével a terméket oda lehet 
irányítani, ahová a felhasználó akarja, és ponto-
san lehet adagolni. Ezáltal nagyon csekély a 
pazarlás, a termék nem megy kárba;

• az aeroszol higiénikus adagolási rendszer. Herme-
tikusan zárt, ezáltal biztosítja azt, hogy ne érint-
kezzen külső potenciális szennyező forrással 
(kezek, levegő stb.), így a terméknek megnő az 
eltarthatósági ideje;

• a legtöbb termékkategóriában az aeroszol a leg-
hatékonyabb módja a termék adagolásának, pél-
dául lehetővé teszi a spray részecskeméretének 
kontrollálását (elengedhetetlen a legtöbb aeroszo-
los terméknél, például légfrissítőknél és a rovarölő 
szereknél) és a termék száradási sebességének 
szabályozását is (a hajlakknak elég nedvesnek 
kell maradnia ahhoz, hogy bevonhassa a hajat, 
majd meg kell száradnia, mielőtt lefolyna);

• az aeroszolokat már széles körben újrahasznosít-
ják, és ezzel hozzájárulnak a körforgásos gazda- 
sághoz.

A világ vezetői 2015-ben elfogadták az ENSZ 2030-
ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendjét, amely egyben megadja annak globá-
lis kereteket is. A 17 meghatározott célban megfe-
lelő arányban jutnak érvényre a fenntartható fejlődés 
gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szem- 
pontjai. 

Egyre több fogyasztó igényel fenntarthatóbb termé-
keket/csomagolásokat, és az EU politikája nyomán 
elutasítja az egyszer használatos csomagolást és 
előnyben részesíti az újrafelhasználható megoldá- 
sokat.

Az európai aeroszolipar évekkel ezelőtt elkötelezte 
magát az aeroszolok környezetre gyakorolt hatásá-
nak csökkentése és a fenntartható termékek fejlesz-
tése mellett. Felelősségteljesen viszonyul a környe-

Újrahasználható aeroszolok? 

Az aeroszolok több mint 70 évvel ezelőtt jelentek meg a piacon és azóta is nagy a népszerűségük a 
fogyasztók körében, hozzátartoznak a modern életvitelhez. Több mint 200 különböző kategóriájú aeroszol 
termék van, és ez a kör folyamatosan bővül. Ide tartoznak a száraz spray-k, a nedves spray-k, a krémek, 
a gélek és a habok. Ma az európai aeroszolipar a világon a legnagyobb, évente több mint 5,5 milliárd 
egységet termel.

Fotó: Nagy Miklós
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zeti kérdésekhez, és arra törekszik, hogy újabb 
eszközöket és intézkedéseket találjon termékei álta-
lános környezeti profiljának javítására. 

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 
irányelv (PPWD) 5. cikkelye ösztönözi a csomagolá-
sok újrahasználatát. A BAMA (Brit Aeroszolgyártók 
Szövetsége) és a CFA (Francia Aeroszol Bizottság) 
három szakmai találkozót tartott a témában 2019 
februárjában, júniusában és 2020 januárjában, 
hogy megvizsgálják az aeroszolipari lehetőségeket. 
Ma az aeroszolok törvényi meghatározás szerint 
biztonsági okokból nem újrahasználhatók/újratölt-
hetők, az újrahasznosításuk azonban számos 
országban jól bevált gyakorlat. 

Az ipari szereplők tanulmányozták, hogy az újratölt-
hető, nyomás alatt lévő aeroszolok ismételt forga-
lomba hozatala biztonságos lenne-e, fenntartható-
sági szempontból előrelépés lenne-e az alkal- 
mazásuk, és ha több szempontból előnyös lenne, 
akkor milyen feltételeknek kellene megfelelniük.

Nézzük először a hátrányokat:
• A biztonság vizsgálatakor számos negatívum 

került elő. Egy aeroszol palacknál meghatározott 
ciklusszámig garantálható a biztonságosság. 
Hogyan lehetne nyomon követni, hogy az adott 
palackot hányszor töltötték újra? Hogyan lehetne 
ellenőrizni, hogy az adott palack (és a szelep) 
sértetlen-e? 

• A fogyasztók számára az utántöltés bonyolult 
folyamat. A márkához hű vásárlók nem biztos, 
hogy szívesen alkalmaznák az utántöltést. A 
többszöri utántöltés/tisztítás során a csomagolá-
son feltüntetett márkajelzés lekopik, elvész.

• Az újratölthető palack mérete meghatározott 
lenne, ez nem mindenkinek felel meg. Ez legin-
kább a lakossági felhasználóknak lehet hátrány.

• A többszöri újratöltés miatt erősebb anyagból 
készült palackokra és szelepekre lesz szükség, 
kérdés, hogy ezek gyártása mennyivel nagyobb 
környezetterhelést jelent. 

• A használt palackok gyűjtésére és szállítására új 
rendszereket kell létrehozni. A palackok tisztítása, 

felújítása és feltöltése is terheli a környezetet, eze-
ket mind mérlegelni kell.

• Az újratölthető palackok a magasabb anyagkölt-
ség miatt drágábbak lesznek. Vajon ezt a plusz 
költséget a fogyasztók hajlandóak lesznek-e 
megfizetni? Egyes termékkategóriák eltűnnek 
majd, amelyeknél az újratölthetőség nem kivite- 
lezhető. 

• Az újratölthető palackok visszagyűjtése hatással 
lesz a meglévő újrahasznosító rendszerekre is, 
ezek átdolgozásra szorulnak majd. 

• Az újratölthető palackok tömege nagyobb lesz,  
ez a szállításnál is nagyobb környezetterhelést 
okozhat. 

• A töltési folyamattal kapcsolatos kérdések: ki fel-
ügyeli majd az újratöltést, ki ad rá engedélyt? Ki 
kell dolgozni, hogy pontosan hogyan folyik majd a 
töltés. Hogyan lehet beállítani a megfelelő nyo-
mást? Ki és hogyan tisztítja a használt palacko-
kat? Ki és hogyan teszteli a palackokat a töltés 
előtt? Hogyan lehet fenntartani a megfelelő 
higiéniát?

• Hogyan lesz a címkézés az újratöltés után? Az 
újratöltő-állomásnak ki kell dolgozni egy szabály-
zatot. Új szabványokra is szükség lesz a palackok 
vizsgálatához. Ha baleset történik, ki lesz majd a 
felelős, a rendszer vagy az állomás?

Ezzel szemben az előnyök:
• Pozitív lakossági visszajelzés: csökken a hulladék 

mennyisége. Ezzel nyilvánvalóvá válna az aero- 
szolipar környezettudatos törekvése. Az aeroszo-
lok megítélése pozitívabb lenne. 

• Fajlagosan olcsóbb termékek: ha megfelelő 
számú újratöltés történik.

• Közösségépítő hatása lehet. A városi rendszerek, 
a töltőállomások az őket használókból mind egy-
egy közösséget képesek létrehozni. 

• Megoldást jelenthet az illegális töltések, a hamisí-
tások megelőzésére, hiszen ebben az esetben a 
töltés mindig ellenőrzött folyamat lenne. 

• Az újratölthető aeroszolok esetében biztonságo-
sabb lenne az újrahasznosítás, kevesebb baleset 
történne az újrahasznosító létesítményekben.
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• Az újratölthető aeroszolok vásárlásra ösztönözné-
nek: a sokszori újratöltés gazdasági előnyökkel 
járna, a betétdíj a palack életciklusának végén 
megtérülne.

• Piaci szegmentálás: lehetséges a személyre sza-
bás – például a fogyasztó maga keverheti ki az 
autó festék spray színét.

• Okos csomagolás lehetősége, ennek segítségé-
vel nyomon követhető lenne a palack. 

• Bag-on valve típusú aeroszolok esetében a hajtó-
gázt is újra lehetne használni.

• A piacok kibővítése: új értékesítési és terjesztési 
lehetőségek jönnének létre.

A lehetséges hátrányok és előnyök összeállítása 
egy nemzetközi szakmai műhelymunka eredménye. 
Ebben a listában számos olyan problémával találko-
zunk, amelyeket nem lesz könnyű leküzdeni. Kiderül 
belőle, hogy az újratölthető aeroszolok jelenleg nem 
megvalósítható alternatívái a hagyományos aero- 
szoloknak.

A FEA (Európai Aeroszol Szövetség) támogatja a vál-
lalatokat a gazdasági megvalósíthatóságban, az 
esetleges környezeti változások értékelésében és 
az újratölthető aeroszolok forgalomba hozatala jogi 
hátterének kidolgozásában.

Addig is, sok ország újrahasznosítási rendszereinek 
mintegy 20 éves gyakorlati tapasztalata azt mutatja, 
hogy néhány alapvető óvintézkedés meghozatalával 
a fogyasztói hulladék aeroszolok hatékonyan és biz-
tonságosan kerülhetnek be a háztartási hulladék- 
áramba.

A visszanyert aeroszolpalackok értékes alapanyagot 
szolgáltatnak a fémek újrafeldolgozásához, és ezt 
hatékonyan teszik az EU számos tagállamában. 
Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban is létez-
nek olyan nagy rendszerek, amelyek jelentős számú 
hulladék aeroszolpalackot hasznosítanak.

Számos tanulmány készült a fogyasztói aeroszol 
hulladékok újrahasznosító létesítményekben történő 
kezelésének, válogatásának és bálázásának/tömö-
rítésének lehetséges veszélyeiről. Ezek a vizsgálatok 
széles körű mintavételen alapulnak. Az általános 

következtetés az, hogy bár a gyúlékony vagy káros  
maradványtartalmak potenciális veszélyt jelentenek, 
néhány alapvető óvintézkedés meghozatala a koc-
kázatok elhanyagolható szintre való csökkenését 
eredményezi. Ez azt jelenti, hogy a hulladék aeroszo-
lokat be lehet vonni a háztartási hulladék újrafeldol-
gozható áramába, nem szükséges külön gyűjtőára-
mot létrehozni.

A tanulmányok azt találták, hogy mivel az aeroszol 
hajtógáz vagy tartalom felszabadulása tűz- vagy 
robbanásveszélyt jelenthet, a gyúlékony légkör 
keletkezését nem lehet teljesen figyelmen kívül 
hagyni. Kicsi azonban a valószínűsége, hogy a gyűj-
tés vagy válogatás során a gyúlékony keverékek fel-
halmozódása robbanást vagy jelentős tüzet okozhat, 
mivel a kibocsátások csekély mértékűek és nyitott 
légkörben történnek.

A tűz vagy robbanás kockázata a bálázás/tömörítés 
során a legnagyobb, de a gyakorlatban megfelelő 
óvintézkedések megtételével a súlyos baleset tény-
leges kockázata alacsony, mert:
• A fogyasztói hulladék (= „üres”) aeroszolok marad-

ványtartalmából származó gyúlékony hajtó-
gáz-mennyiség a szokásos arányban, ahogy a 
háztartási hulladékban található, valószínűtlenné 
teszi a tüzet vagy a robbanást.

• A nem gyúlékony gázhajtóanyag-használat növe-
kedése az elmúlt években arányosan csökkenti a 
gyúlékony gázok mennyiségét.

• A használatban lévő bálázógép-típusok kialakí-
tása és működési körülménye, így a viszonylag 
alacsony tömörítési sebesség nem kedvez a szik- 
ra keletkezésének.

• Nem minden gáz- és légkeverék éghető.
• A bálamátrixon belül megakadályozható a láng 

terjedése, ha figyelnek arra, hogy a bálák közötti 
távolság nagyobb legyen, mint a kioltási 
távolság.

Jelen összeállításunkból is látszik, hogy ma még 
több a kérdés, mint a létező megoldás, de a fenn-
tarthatóság irányába történő elmozdulás az aeroszol 
csomagolások körében is be fog következni.

Pelczer Ágnes
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A csomagolástervezési versenyen ezidáig 
nem jelentek meg a soproni egyetemisták 
ilyen szép számban, ilyen kimagasló ered-
ményekkel. Mi történt az idei évben?
A csomagolástervezés a 2020-as évtől kiemelt pro-
jekt-témaként szerepel az intézetünk oktatási portfó-
liójában – kezdi a bemutatkozást Dr. Lenkei BaLázs 
intézetigazgató. – Eddig is foglalkoztunk érintőlege-
sen csomagolástervezéssel, a soproni borvidék 
boroscímkéi kaptak új arculatot, a sörösdoboz- 
design tervezése pedig a hallgatók számára mindig 
kedvelt téma volt. Az idei tanév elejétől indult egy 
6+4 szemeszteres oktatási modul, ami a csomago-
lástervezést az alapoktól a mesterdiplomáig vezeti. 
Ez a téma kiaknázatlan terület a hazai felsőoktatás-
ban, jelenleg az Óbudai Egyetemen kívül csak mi 
rendelkezünk csomagolásgrafika és csomagolás-
technológia tanmenettel. Kiemelt oktatási-kutatási 
feladatunknak tekintjük, hogy az alkalmazott grafikai 

oktatásba be tudjuk illeszteni a csomagolásterve-
zési ismereteket, kooperálva a kar többi intézetének 
szakmai kompetenciájával, labor- és műhelyhátteré-
vel, így pl. az anyagtudományok területéhez kapcso-
lódó vizsgálatokat vagy a termékmarketinget.

Az innovatív oktatási modul első 2 szemeszterét 
lezárva elmondhatjuk, hogy a befektetett munkánk-
nak van eredménye, hallgatóink fejlődése szemmel 
látható. Akadémiai oldalról ez a minőségi oktatás 
legkiválóbb mutatója. A további lehetőségek pedig 
óriásiak, szakmai partnerek bevonásával hozzáad-
ható az a többlet, ami nemcsak gazdasági értelem-
ben teszi vonzóvá ezt a szakterületet, hanem elhiva-
tott tervezői szemléletet alakít ki a fiatalokban, akik 
már kulturális misszióként is tekintenek erre a terü-
letre. Végül is milliók találkoznak nap mint nap a 
munkájuk eredményével.

Ahol már kulturális misszióként is tekintenek  
a csomagolás- és arculattervezésre
„A rossz és a jó grafikán ugyanannyi festék van – a különbség az, hogy a jó grafikán a festék 
jó helyre kerül.”

A CSAOSZ által meghirdetett HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákversenyen – egyetemek 
közötti versenyen – a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának diákjai összesen 15  
– hat HUNGAROPACK Student díjaban, hat különdíjban és három okleveles – elismerésben részesültek. 
Beszélgetésre hívtuk Dr. lenkei Balázs intézetigazgatót, Polyák János egyetemi docens formatervező 
tanszékvezetőt és rosta Péter csomagolás-grafika tanárt, intézeti témavezetőt.
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Az egyetemi oktatás legfontosabb kihívása, 
hogy magas szintű, naprakész tudással bíró, 
ugyanakkor gyakorlatias, innovatív, vállal-
kozó szellemű szakembereket képezzen.  
A művészeti képzésben merre billen a 
mérleg?
Az egyetem egy régi hagyományokkal bíró oktatási, 
jogi, gazdasági stb. identitás. A Soproni Egyetemet 
1735-ben alapították, azóta gyakorlatilag töretlenül 
folytat mérnökképzést. Az erős műszaki háttér bizto-
sítja az alkalmazott művészeti képzések gyakorlat- 
orientáltságát. Legfontosabb értékünk, hogy a 
művészeti alapok és készségek tudatos és fejleszt-
hető eredményeket hoznak a kutatás-fejlesztések 
mellett az innovatív és a kreatív tartalmakban is – 
foglalja össze a képzés hátterét PoLyák János tan-
székvezető. – Fontos továbbá kiemelni, hogy a XXI. 
század nem az egyének, hanem a team-ek teljesít-
ményéről szól. Ezt szolgálja a nálunk megvalósított 
csoport-projektek keretei között történő tanulásszer-
vezés megvalósítása. Hallgatóink kompetenciafej-
lesztése nem nélkülözheti a gyakorlati készségek 
elsajátítását, és azt sem, hogy a korszerű technoló-
giákat testközelből megismerjék, használják, vagy 
ők maguk tovább gondolják, tovább fejlesszék. Ez 
ma már egyre inkább jelenti a digitális felületek hasz-
nálatának képességét (pl. CAD-CAM rendszerek), 
hangsúlyozva, hogy a digitális kultúra ne a hagyo-
mányos kultúra rovására bontakozzon ki, hanem 
arra épüljön rá. A hallgatói projektjeink kiválasztása 
kapcsán ügyelünk arra, hogy a nálunk meglévő szi-

Természetesen veled – Sopronban
A selmeci hagyományokon alapuló Soproni Egyetem története az új szakmák, ismeretek és emberek befogadásáról,  

az oktatási és szakmai kihívásokra adott minőségi válaszokról szól. Karunk a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és  

Kreatívipari Kara az 1962-ben alakult Faipari Mérnöki Kar jogutódja. Az unikális okleveles faipari mérnöki képzés után, 

1971-ben indult el a faipari üzemmérnök-képzés, amelyet 1986-ban az okleveles papíripari kiegészítő, 1992-től a mérnök-

tanári és – a Könnyűipari Műszaki Főiskolával együttműködve – az okleveles papíripari mérnökképzés indítása követett. 

A kar nyitottságát jól jellemzi, hogy 1994-ben az Alkalmazott Művészeti Intézet létrehozásával megindult az építész ter-

vezőművészek és formatervező művészek képzése is, hogy a fafeldolgozás mellett a fa- és faalapú termékek, épületek 

formai-esztétikai, azaz a design oldaláról is felsőfokú szinten is oktatásra kerüljenek. A 2000-es évektől kezdődően a pa-

letta tovább bővült: a papíripari képzések okleveles könnyűipari kiegészítő és okleveles könnyűipari képzéssé alakultak, 

2002-ben elindult az okleveles rendszerinformatikai, később gazdasági informatikusnak nevezett szak is. Így jelenleg a 

tradicionális és unikális faipari mérnök alap- és mesterképzés mellett három másik képzési területen folyik aktív oktatás: 

műszaki, informatikai és művészeti területeken. Ezzel karunk nemcsak a faipar, hanem a kreatív ipar meghatá-

rozó felsőoktatási képzőhelyévé is vált.

1. ábra: Demeter Emese: TATTOO KID csomagolás

2. ábra: Horák Debóra: Zöldség-gyümölcs csomagolása

3. ábra: Patkó Enikő: Kolbász címke



Magyar Csomagolási Évkönyv44

nergiákat (építőművészet-formatervezés-tervezőg-
rafika) teljeskörűen kiaknázzuk, illetve éljünk azzal a 
lehetőséggel, hogy a Simonyi Kar országosan 
egyedülállóan tudja biztosítani az anyag-gyártás-de-
sign horizontális együttműködést. A hallgatói projek-
tek élő piaci igényekre épülhetnek, a közjót szolgáló 
szervezetekkel és szakmai szervezetek együttmű-
ködéséből eredő feladataink is vannak. Így a nálunk 
végzett hallgatók valós piaci feladatok megvalósítá-
sába látnak bele, s ismerik meg a tervezőktől elvárt 
dinamizmust, precizitást.

Designerek, grafikusok, tervezők kerülnek 
ki majd az iskolapadból. Mennyire érzik 
jelenleg piacképesnek ezeket a szakmá- 
kat?
Általánosságban a grafikusképzésben az évente 
kibocsátott létszám magas. Az, hogy a diák piacké-
pes szakemberré válik-e, az nemcsak az egyete-
men múlik, meghatározó a tehetség, az elhivatott-
ság is. Maga a grafikai szakma is folyamatosan 
változik, manapság egy szerteágazó, különböző 
instrumentumokon, médiákon megjelenő, vizuális 
designná vált. Elmúltak a régi daliás idők, amikor 
sokmilliós költségvetésű kampányokat lehetett 
vezetni, és a grafikus extra profitot tehetett zsebre. 
Sokkal kisebb pénzből, sokkal összetettebb média-
felülettel és tartalommal kell dolgozni. A hallgató 
motiváltsága az, ami eldönti, milyen irányban fog 
helytállni a szakmájában.

Látvány és üzlet, design vagy praktikum? 
Ezt a kettősséget, látszólagos ellentmon-
dást, hogy látja egy alapvetően műszaki 
tudásra alapuló, mégis művészeti intézet?
Ez nem ellentmondás! – jelzi határozottan rosta 
Péter csomagolás-grafika tanár, intézeti témavezető. 
– Nézzünk egy feladatot, legyen az egy jégrém-csa-
lád formatervének és grafikájának a tervezése. Ilyen-
kor elsőként a hallgató konkurenciaelemzést és kör-
nyezetkutatást végez. Pozícionálnia kell a munkáját 
abban a piaci környezetben, ahol majd meg kell 
felelnie, ahol a konkurencia is mindent megtesz a 
saját sikere érdekében. Mindezt ízlésesen, jó grafi-
kával, tipográfiával és designnal kell megoldania. 
Nagyon pontos paraméterek mentén dolgozunk, a 

munkánk minősítése nem az iskolapadban meg-
szokott 5 fokozatú minősítés. A munkaerőpiacon az 
értékelés vagy jeles vagy elégtelen, azaz nem veszik 
meg a terveket. Ez nem a hagyományos értelem-
ben vett művészet, ez design! Idézni szeretném  
egy régi mesterem, Dr. ViráGVölGyi Péter szavait: 
„A rossz és a jó grafikán ugyanannyi festék van —  
a különbség az, hogy a jó grafikán a festék jó helyre 
kerül”.

4. ábra: Németh Nóra: Milkshake csomagolása

5. ábra: Stefanics Viktória: Csomagolás koncepció terv

6. ábra: Evanics Ivett: Fűszernövény csomagolása
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A csomagolástervezés rendkívül összetett feladat. 
Van ebben művészettörténet, nyomdatechnológia, 
csomagolásgéptan, EU minőségbiztosítási rend-
szerek, jogi ismeretek, brandkommunikáció, anyag- 
ismeret, logisztika, tervezéselmélet stb. A különböző 
kurzusokon a hallgatók megkapják azt az elméleti 
és gyakorlati fundamentumot, amire a szakmájukat 
építhetik. A tervezés során a konzulens tanárok 
különös figyelmet fordítanak arra, hogy minél 
pontosabb kérdések feltevésével ösztönözzék 
a hallgatókat arra, hogy azok minél pontosabb 
válaszokat adjanak, hiszen a valós életben ez a 
megrendelő és a designer viszonyában ugyanígy 
működik. Ennek eredményeként a nálunk 
végzett grafikusok és formatervezők elsajátítják 
a rendszerben gondolkodás képességét, ami 
a köztudatban tulajdonképpen a mérnökökhöz 
kapcsolt készség, de könnyen belátható, hogy 
minden alkotó folyamatnak elengedhetetlen része.

A forma és esztétika kapcsolata, akár dilem- 
mája mellé napjainkban felsorakozott az 
ökológiai lábnyom, a fenntarthatóság is, 
mint szempont.
Véleményem szerint a csomagolástechnológia, az 
alapanyagok, a vizualitás olyan paradigmaváltás 
előtt áll, mint amikor a huzalos telefonokról átléptünk 
az okostelefonok világába. Ez a műanyag, fém, 
üveg csomagolási kultúra ilyen formában nem 
fenntartható. A Soproni Egyetemen régóta folynak 
ökoszemléletű projektek, kutatások, oktatás. 
Természetesen Veled – Magyarország Zöld 
Egyeteme, ez a szemléletünk mottója. Tehát 
amellett, hogy a felsőoktatás képzéseivel szemben 
elvárt fenntarthatósági kritériumoknak megfelelünk, 
mi küldetésnek is tekintjük ezt. Társkaraink, az 
Erdőmérnöki, a Közgazdaságtudományi és a 
Pedagógiai kar szintén ebben a szellemben 
munkálkodik, így minden adott ahhoz, hogy 
multidiszciplináris, karokon átívelő közös projekteket 
vezessünk a fenntartható környezeti kultúra 
témakörben. Ehhez a munkához azonban a 
gazdaságból jövő partnerekre is szükségünk van. 
Ha Magyarország minőségi termékeket kíván 
előállítani, akkor annak a terméknek minőségi 
csomagolásban kell piacra kerülnie. Folyamatosan 

keressük az iparág szereplőivel a kapcsolatot, 
hiszen az egyetem nem egy elefántcsonttorony. 
Az egyetem egy óriási tudásbázis, oktatók-kutatók, 
technikai felszereltség és kreatív diákok összessége. 
Talán némi szellemi előnyünk a profi gazdasággal 
szemben, hogy az oktatási folyamat része lehet egy 
hiba feltárása és korrigálása, így mi bátrabban és 
élesebben is kérdezhetünk anyagokra, formákra, a 
jelenségekre, és lehetünk kritikusak a folyamatokkal.

7. ábra: Kondor Petra Bianka: Gyógytea csomagolása

8. ábra: Battai Hajnalka: Zöldség-gyümölcs csomagolása

9. ábra: Csernyus Kata: Liszt csomagolása
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Milyen új kihívást jelent a csomagoláster- 
vezés?
A csomagolástervezés a formatervezőknél, desig-
nereknél a síkból-térbe lépés, mint formai folyamat 
az egyik módszertani megközelítés. Ennek számta-
lan példáját és eszköztárát lehet előhozni és oktatni 
– vallja Polyák János tanszékvezető.

Másik fontos feladat a jól irányzott kérdések megfo-
galmazása: mit, kinek, mennyit, hol, milyen időtar-
tamra, milyen áron és variációkban stb. Hiszen vala-
mit, valamennyi időre beleteszünk valahová, azt 
ugyanabban a minőségben vennénk ki. A jó és 
együttműködő feladatban a megrendelő vagy egye-
temi partner pontosan szállítja ezeket a feltárt kérdé-
seket. Ez nagy segítség! A kihívás pedig az, hogy 
milyen szintű válasz az ideális. Mert figyelhetünk és 
fejleszthetjük a technológiát, a funkciót vagy az 
anyagféleségeket, a termékkaraktert, de ami a szé-
pelgésekkel versenybe fog szállni, az a teljes folya-

matszemlélet, az ÖKOLÓGIAI kérdés. Az ökoszem-
léletben a viszonyokat és a minden oldalon 
megjelenő következményeket is figyelnünk kell! Ne 
feledjük, saját magunk hoztuk ebbe a helyzetbe 
magunkat, a komfortunk és a mértéktelenségünk 
okán! A designer mit tehet? A lemondást teheti fáj-
dalommentessé úgy, hogy a tárgyai a csomagolás-
sal is „szexik” maradnak. Elképesztő érzékenység 
és rávezetés kell ehhez az elfogadtatáshoz, de van-
nak jó példák. A tanárok felelőssége erre felhívni a 
figyelmet, irányt mutatni, hogy hol és milyen mérték-
ben van dolgunk.

A szakok és a társadalomtudományok műszaki kép- 
zéseinek metszésében ezért is van kitörési pontunk. 
Így a teljesítmények mögött nemcsak ember, hanem 
csapatmunka is van.

Sándor Ildikó

Köszönjük a Transpack Szaklapnak,  

hogy hozzájárulásukat adták a cikk utánközléséhez

10. ábra: Schaffhauser Sámuel: 3D asztali printer 
csomagolása

12. ábra: Bata Viktória: Tanyasi tej csomagolása

11. ábra: Balogh Borbála: Pizzás doboz csomagolása

13. ábra: Mészáros Vivien: Halászlé előkészített halhús
4 személyre
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A tudás érték – a GS1-es tudás üzleti előny

A GS1 szabványszervezet munkatársai hazai és 
nemzetközi szinten is nagy erőfeszítéssel dolgoznak 
azon, hogy a szabványmegoldások és a szabvány- 
alapú szolgáltatások minél szélesebb körben ismer-
tetésre kerüljenek. Ezzel azt a célt szolgáljuk, hogy a 
különböző szektorokban tevékenykedő vállalkozá-
sok üzleti folyamatai még versenyképesebbé, haté-
konyabbá váljanak szerte a világon. 

A tudásátadás az egyik legfontosabb feladatunk, 
hiszen így érhetjük el, hogy a GS1 szabványok 
bevezetését megkönnyítsük partnereink számára. 
Bár a legtöbben azért válnak GS1 Partnerré, mert 
vonalkódot szeretnének a termékeikre, a mi küldeté-
sünk, hogy felhasználóink minél több GS1 megol-
dást megismerjenek és tisztában legyenek azzal, 
hogy a szabványrendszer jóval többet nyújt, mint a 
globálisan egyedi azonosítószámok és vonalkódok.

GS1 képzések itthon, magyar nyelven
A GS1 szabványrendszer összetett és bonyolult, 
ezért hoztuk létre tematikus képzéseinket, hogy egy-
egy szegmensébe részletesebb, mélyebb betekin-
tést adjunk felhasználóinknak.

Online képzések
Képzéseink a GS1 Partneri igényeket követve egyre 
inkább az online térbe helyeződtek át, a szakértőink 
által webinar formában tartott képzésekhez a hallga-
tóknak el sem kell hagyniuk irodájukat vagy otthonu-
kat. Webinarjaink számos témát ölelnek fel egy-más-
fél órás blokkokban, többek közt:
• azonosítószám képzés és vonalkód alapismeretek;
• az SSCC és a GS1-128-a jelkép szerepe a lo-

gisztikában;
• nyomon követési alapismertek;
• online értékesítés;
• UDI szabványok szerepe az egészségügyben.

Napjainkban a GS1 szabványrendszert világszerte több mint kétmillió cég alkalmazza különböző ágazatokban. 
Megtalálhatók közöttük a szállítás és logisztika, a csomagolástechnika, az élelmiszer- és vegyipar, a 
hulladékgazdálkodás, az egészségügy és az e-kereskedelem mellett több mint 20 szektor képviselői. Ezen 
ágazatok elsősorban a nyomon követés, az elektronikus kommunikáció, az azonosítás, valamit az automatikus 
adatgyűjtés és -adatmegosztás területein találkozhatnak a GS1 szabványaival.
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Az idei évben az élő webinarok mellett fokozatosan 
elérhetővé váltak képzéseink videók formájában is, 
így már tényleg bárhonnan, bármikor és akár több-
ször is megtekinthetők tananyagaink.

Bővebb információ képzéseinkről: https://gs1hu.org/
szolgaltatasaink/tudasmegosztas/kepzesek 

Szakértői képzések
A GS1 Magyarország több éve indította azt a hiány-
pótló szolgáltatását, amelynek keretében szakértő-
ket képez a különböző iparágak számára, hazánk-
ban egyedülálló nemzetközi tudásanyaggal. Ez a 
szintű szakmai ismeret, ennyire naprakész tech- 
nológiai rálátással és gyakorlati tanácsokkal, ilyen 
magas színvonalon, semmilyen más felsőoktatási 
képzés keretében nem szerezhető meg ma Magyar- 
országon.

Frissen szerzett tudásával GS1 szakértőink képessé 
válnak különböző vállalkozások vagy intézmények 
folyamatainak felmérését követően hatékonyságnö-
velő, költségoptimalizáló és a transzparenciát maga-
sabb színvonalra emelő új rendszerek szervezetre 
szabott megtervezésére és a bevezetésének támo-
gatására. Mindezt a GS1 szabványelemekben és 
megoldásokban rejlő előnyök kiaknázásával.

GS1 Egészségügyi szakértőképzés
A képzés az egészségügyi szektor képviselőinek 
szól, az egészségügyi iparág bármely szegmensé-
ben tevékenykedő szakemberek nemzetközi kitekin-
téssel és számos gyakorlati példa megismerésén 
keresztül bővíthetik tudásukat a GS1 globális szab-
ványainak hatékonyságot és átláthatóságot biztosító 
megoldásaival.

A szakértők a megszerzett új szakmai tudásukkal:
• támogatni tudják a szabványok alkalmazásával a 

nagyobb betegbiztonságot;
• segíthetik az egészségügyi ellátási lánc érintett- 

jeit a hatékonyabb és alacsonyabb költségigényű 
folyamatok bevezetésében;

• felkészíthetik a szervezetet a gyógyszerek, az 
orvostechnikai eszközök és kórházi folyamatok 
kapcsán a jogszabályi változásoknak történő 
megfelelésre;

• alkalmazhatják ismereteiket a forrásbővítő pályá-
zatok tervezésében, megvalósításában;

• fel tudják mérni a szervezetet a hatékony szabvá-
nyalkalmazás szempontjából, és rá tudnak mu-
tatni a fejlesztendő területekre.

GS1 Nyomon követési szakértőképzés
A képzés az agrárágazatban és élelmiszeriparban 
tevékenykedő vállalkozóknak, minőségbiztosításért, 
nyomon követésért felelős munkatársaknak szól.  
Az alapismereteken túl, nemzetközi és hazai kitekin-
téssel, számos gyakorlati példa megismerésével 
bővíhetik tudásukat a GS1 globális szabványainak 
hatékonyságot és átláthatóságot biztosító megoldá- 
sairól.

A szakértők a megszerzett új szakmai tudásukkal:
• támogatni tudják a szabványok alkalmazásával 

a hatékony és költségoptimalizált nyomon köve-
tést;

• hozzájárulhatnak a jogszabályi és üzleti elvárá-
soknak való megfeleléshez;

• képesek célzott, gyors és hatékony visszahívás 
megtervezésére és megvalósítására;

• fel tudják mérni a szervezet nyomon követési ké-
pességét, és rá tudnak mutatni a fejlesztendő 
területekre;

• meg tudják tervezni a szervezet nyomon követési 
rendszerét, amelynek alkalmazásba vételét is ké-
pesek megvalósítani.

Bővebb információért keresse fel weboldalunkat: 
https://gs1hu.org/szakertokepzesek 
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Egyetemi oktatóprogramok
A GS1 Magyarország, mint a GS1 hivatalos és kizá-
rólagos magyarországi képviselője, fontosnak tartja 
a szabványrendszeréhez köthető tudás terjesztését 
és alkalmazásba vételének támogatását. Ezért  nem 
csak a közel 7500 magyarországi partnerünk szá-
mára biztosítunk minél szélesebb körű képzési lehe-
tőségeket, hanem szoros együttműködésben szá-
mos magyarországi egyetemmel, a releváns szakok 
képzéseiben is aktív szerepet vállalunk. A duális 
képzésben résztvevő hallgatók foglalkoztatása mel-
lett, meghívott előadóként előadásokat, szemináriu-
mokat, illetve képzéseket tartunk a hallgatók és az 

oktatók számára egyaránt, valamint több egyetemen 
is szakdolgozat felügyeletet vállalunk.

Interaktív előadásaink és gyakorlataink célja: beve-
zetni a hallgatókat az üzleti kommunikációban alkal-
mazott automatikus azonosítási rendszerek világá-
ba, bemutatva az ellátási láncokban globálisan 
alkalmazott egyedi azonosítási-, adatgyűjtési- és 
adatmegosztási szabványokat, illetve azok üzleti 
felhasználásait. Mivel a szabványrendszerünkhöz 
köthető ismeretek jócskán szerteágazók, kurzusaink 
során igyekszünk az egyetemi képzések profiljainak 
megfelelő anyagrészekre fókuszálni és az ott rele-
váns témákra helyezni a fő hangsúlyt.

Felsőoktatási programunk 2018. évi indulása óta 14 
magyarországi egyetem és felnőttképzési intézmény, 
több mint 1300 hallgatója vett részt egy-egy egyete-
mi előadásunkon, vagy akár a GS1 vezető szakértői 
által tartott, teljes féléves kurzusok valamelyikén. 

Képzéseinkkel kapcsolatban érdeklődjenek bátran 
az info@gs1hu.org címen, vagy keressék fel honla-
punkat: www.gs1hu.org. 
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Többek között az ENSZ is megfogalmazta a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos céljait, valamint a pan-
démia hatásai is segítenek, hogy tudatosabban 
használjuk fel az erőforrásainkat. Minden területen 
szükséges tehát, hogy az eddigi pazarló fogyasztási 
szokásainkat megváltoztassuk. A körforgásos gaz-
daság nyújtotta szemlélet segít a célok elérésében. 
Arra van szükség, hogy a terméktervezés során 
olyan termékek jöjjenek létre, melyek gyártási folya-
mataiból „kitervezték” a hulladékot és a környezet-
szennyezést. Folyamatos körforgásban kell tarta-
nunk a gyártáshoz felhasznált alapanyagokat, ezen 
túlmenően pedig a természeti környezet helyreállí-
tása is követelmény. Ezek a gondolatok gyakorlatilag 
a körforgásos gazdaság alappillérei. 

A csomagolóanyag ipar hatalmas változás előtt áll. A 
fenntarthatóság és a mielőbbi szemléletváltás érde-
kében alkalmazott törvényi háttér is ezt igyekszik 
elősegíteni. 

A Robert Bosch Elektronika Kft. és a Szkaliczki és 
Társai Kft. közös együttműködésével megvalósult 
projekt részletein keresztül így néz ki egy újrahasz-
nosítási pilot projekt.

Nézzük először a Robert Bosch  
Elektronika Kft. szemszögéből:
A vállalat stratégiájának — mint a jövő zöld gyára — 
része a környezetvédelem és a karbonsemlegesség 
elérése. A környezettudatosság, az ökológiai láb-
nyom csökkentése motiválta a kérdést a csomago-
lásért felelős csoport számára is: mit tehetünk a 
jövőnkért?

„Tisztában voltunk és vagyunk vele, hogy a csoma-
golási témákkal sokat tehetünk környezetünkért, fej-
lődhetünk a környezettudatos látásmódban és 
csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat. Hogyan 
csináljuk? Mivel kezdjük? Aztán rájöttünk: minden 
kis lépés és erőfeszítés számít! Pontosan ez a szép 
a környezetvédelmi törekvésekben: apró változta-
tással is sokat tehetünk Föld nevű bolygónkért. Egy 
ilyen nagy magyarországi vállalatnak ez egyenesen 
társadalmi felelőssége.

Az akarat megvolt bennünk, az ötletek is jöttek, 
azonban azok hatékony, a teljes ellátási láncot figye-
lembe vevő megvalósításához hiányzott egy part-
ner, aki a törekvéseinknek megfelelő releváns szak-
mai tapasztalattal, megfelelő jogszabályi ismerettel 
és engedélyekkel rendelkezik. Ekkor rendkívül jó 

Vevő és beszállító: közösen egy zöldebb jövőért!
Világszerte, napi szinten szembesülünk a műanyagok okozta környezetterhelés kérdésével. Ugyanakkor 
nem lehet kikerülni ezen anyagok használatát, amely ma már gyakorlatilag minden szektorra kiterjed, a 
csomagolástól, az autó- és elektronikai iparon át egészen az építőiparig. Elemzések szerint a különböző 
műanyagok mintegy 40%-a szemétként végzi a használatot követően. Sajnos Európában 2018-ban 
mindössze 29,1 millió tonna műanyagot gyűjtöttek össze a használatot követően, és ennek a mennyiségnek 
is csak a 3/4 része került újrafeldolgozásra. Bőven van tehát még tennivalónk.
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időzítéssel „kopogtatott” nálunk régi, megbízható 
partnerünk a Szkaliczki Kft., hasonló tettvággyal  
és környezetvédelmi ambíciókkal.” — nyilatkozta 
Szabó János, logisztikai folyamatokért felelős cso- 
portvezető. 

A Szkaliczki és Társai Kft. nézőpontjából: 
A Szkaliczki Kft. 2020-ban egy akvizíciót követően 
került a svéd Nefab Csoport tulajdonába. A környe-
zettudatosság mindig is nagyon fontos szempont 
volt cégünk életében, de látva, hogy az utóbbi idő-
szakban szinte minden partnerünk megfogalmazta 
fenntarthatósági céljait, kézenfekvőnek látszott a 
gondolat, hogy termékeinket „fenntarthatósítsuk”. 
Így jutottunk el a gondolathoz, hogy a partnereinknél 
levő, általuk már nem használt hőformázott termé-
kek összegyűjtését és újrafeldolgozását megszer- 
vezzük. 

„Fontos kiemelni, hogy partnereinknél ezek a termé-
kek korábban, a használatot követően a hulladékba 
kerültek valamilyen formában, kezelésük jelentős 
költséget képviselt. Az új, fenntartható ajánlatunk 
egy teljesen új szemléletet képvisel, a tálcákat meg-
vásároljuk, amelyek az újrafeldolgozással bekerül-
nek a körforgásba. A korábbi gyakorlattal ellentét-
ben, mostantól nem a szemétben végzik, hanem 
újrafeldolgozásra kerülnek, ismételten hasznos alap-
anyaggá válnak. Mindez jelentősen támogatja part-
nereink fenntarthatósági céljait is. Az újrafeldolgozott 
alapanyagok használata jelentősen csökkenti a CO2 

kibocsátást, melyet a Nefab által kifejlesztett Green-
Calc segítségével tudunk elemezni, így partnereink 
számára szemléltetni a szén-lábnyomra gyakorolt 
hatást. 

Elmondhatjuk tehát, hogy az újrafeldolgozás a 
modern hulladékgazdálkodás kulcseleme.

 Az általunk a hőformázáshoz használt alapanyagok 
újrafeldolgozhatóak, hasznosíthatóak. Természete-
sen nem csak azokat a hőformázott termékeket tud-
juk fogadni, amelyeket mi gyártottunk, hanem mind-
azokat, melyek alapanyaga beazonosítható. További 
kritérium még a szennyeződés és címkementesség.  
Természetesen mind a szennyeződések, mind 
pedig a címkék eltávolítására adódik lehetőség. 
Általában a tálcák porossága nem okoz problémát 
az újrafeldolgozás során. Az összegyűjtött, tiszta és 
címkementes termotálcák ledarálását követően a 
darálék újraextrudálásra kerül. Az így kapott alap-
anyag ismételten használható hőformázásra, új ter-
mékek gyártására. 

Termékeink tervezése során állandó szempont az 
alapanyagszükséglet optimalizálása, illetve csök-
kentése. A 3R, Reduce, reuse, recycle (csökkents, 
használd újra, hasznosítsd újra) elvet követjük folya-
matainkban. A GreenCalc applikáció segít megér-
teni egy-egy újrafeldolgozási projekt szén-lábnyomra 
gyakorolt hatását, a CO2 csökkentés mértékét. Ma 
már tudjuk, hogy az alapanyag típusától függően, a 
CO2 kibocsátás akár felére is csökkenthető az 
újrafeldolgozással. 

A folyamat kidolgozását követően kézenfekvő volt, 
hogy a régi, stratégiai partnereinket felkeressük, 
megismertessük őket a lehetőséggel. Így jutottunk 
el a Bosch csapatához is, akikben rögtön érdek-
lődő, együttműködő partnerre találtunk. 

Az első közös projektünk keretében 13.500 hőfor-
mázott polisztirol tálcát vásároltunk meg újrafeldol-
gozásra a Bosch-tól. A ledarált 19 tonnányi tálca a 
folyamat eredményeként körforgásossá vált, és az 
újraextrudálással 50,15 tonna CO2 kibocsátást taka-
rítottunk meg. Ha mindezt ugyanezen mennyiségű, 
virgin alapanyagból készült termék CO2 kibocsátá-
sához viszonyítjuk, igen figyelemre méltó, 51%-os 
csökkenést látunk. 

Mindez, kicsit más módon szemléltetve azt jelenti, 
hogy ebből a megtakarított 50 tonnányi CO2 kibo-
csátás csaknem 11 személyautó egy éves működé-
sét fedezi, vagy ugyanez a mennyiség több, mint 6 
millió alkalommal elegendő egy mobiltelefon feltölté-
sére. A számok magukért beszélnek.

Természetesen mindez még csak az első projek-
tünk eredménye. Reményeink szerint folytatni tudjuk 
ezt a munkát, hiszen számos partnerünk érdeklődik 
az újrahasznosítás iránt. Igyekszünk további olyan 
lépéseket tenni, amellyel a folyamat tovább optimali-
zálható. A Nefab stratégiájának része, hogy öt év 
múlva, további hasonló projektjeinkkel eljussunk az 
1 millió tonna CO2 megtakarításhoz. A mottónk: 
„We save resources in supply chains It’s 
about reducing CO2 emissions and total 
costs”, azaz: „Erőforrásokat takarítunk meg 
az ellátási láncban, mindez a CO2, a kibo-
csátás és az összköltség csökkentéséről 
szól”. Előre is köszönjük valamennyi partnerünk 
ehhez nyújtott támogatását.” – adta hozzá a Nefab / 
Szkaliczki Kft. részéről Gyenge Éva, a hőformázott 
termékek termékmenedzsere.
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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, 
2020. évi árbevétele 1,7 milliárd euró. Célja, hogy 
2030-ig intenzív termelési kapacitásbővülést érjen 
el, erősítve ezzel környezettudatos üzleti tevékeny-
ségét és azon lehetőségek körét, melyekből partne-
reivel 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.
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papírgyárában kiváló minőségű hullám-alappapírt 
gyárt a hulladékból, végül a Dunapack és a  
Dunapack-Mosonpack első osztályú és testre- 
szabott hullámpapírlemez 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



Magyar Csomagolási Évkönyv 57

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 Kft. évente 
több mint 200 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 stabilan 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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Lágyítók, nehézfémek, színezékek:  
ezeket mind megesszük
Az anyagátadási folyamatok a természet törvényei 
szerint zajlanak, alapjelenségük a diffúzió, amelyet a 
kioldódási folyamatokat általánosan leíró differen- 
ciál-egyenletekkel együtt Eugene Fick orvos és fel-
találó fogalmazta meg.

Fontos tudni – hangsúlyozta Szigeti Tamás –, hogy 
a hőmérséklet függvényében a kioldódás erőtelje-
sebbé válik, gondoljunk csak a napon álló autóban 
felejtett üdítőitalokra, amelyeket akkor sem javasolt 
meginni, amikor már ismét kihűltek. 

A csomagolóanyagokból kioldódó vegyületek az 
emberi anyagcserét, hormonháztartást szabályozó 
szerveket károsíthatják. Hosszabb kitettség esetén 
vese- és májelégtelenséget okozhatnak, az örökítő 
anyag szerkezetének torzítása révén karcinogének 
lehetnek, gyermekkorban megzavarhatják a nemi 
jellegek zavartalan kialakulását, veszélyesek az 
ideg- és immunrendszerre, emlő-, here- és prosz-
tatarák kialakulását indikálhatják.

Egyes becslések szerint egy ember az élete során 
akár 30-40 dkg, a csomagolóanyagokból kioldódó 
vegyületet (monomereket, oligomereket, stabilizáto-
rokat, antioxidánsokat, lágyítókat, habosító anyago-
kat, nehézfémeket, színezékeket, gyártási segéd- 
anyagokat) fogyaszt el, éppen ezért fontos ennek a 
termékcsoportnak a vizsgálata.

Mit kell igazolnia a gyártónak?
A fogyasztók egészségének érdekében a külön-
böző termékek, árucikkek szigorú követelmények-
nek kell megfeleljenek a gyártás, forgalmazás során. 

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok 
nem befolyásolhatják negatívan az élelmiszer minő-
ségét – sem kémiai, sem fizikai, sem érzékszervi, 
sem pedig élelmiszerbiztonsági szempontból. Az 
elmúlt években sorra jelentek meg új előírások, 
amelyek egyre átfogóbb és részletesebb szabályo-
zást tartalmaznak az élelmiszerekkel érintkezésbe 
kerülő anyagok és tárgyak címkézésére, nyomon 
követhetőségére, gyártására, összetételére és vizs-
gálatára vonatkozóan.

A terméktanúsítással biztosra mehetünk
A csomagolóanyagokból kioldódó anyagok veszélyesek lehetnek az ember egészségére, ezért 
elengedhetetlenek a rendszeres laboratóriumi vizsgálatok. A gyártók és forgalmazók számára emellett 
megnyugtató biztosítékot jelenthet az a terméktanúsítási szolgáltatás, amellyel a csomagolóanyagok 
vizsgálata terén élen járó WESSLING Hungary Kft. áll a rendelkezésükre.

Fotó: Shutterstock 
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A megfelelőséget ma már számos esetben labora-
tóriumi vizsgálatokkal kell igazolni, így a teljes kioldó-
dást, a specifikus kioldódást [monomerek, adaléka-
nyagok, szennyezőanyagok kioldódása (antioxi- 
dánsok, lágyítók, fémek, primer aromás aminok, 
formaldehid)], a fémkioldódást, meg kell vizsgálni a 
nem szándékosan hozzáadott összetevők kioldó-
dását (NIAS screening), a színezékeket, el kell 
végezni a MOSH- és MOAH-vizsgálatokat az ásvá- 
nyiolaj-szennyeződésekkel kapcsolatban, illetve az 
érzékszervi vizsgálatokat is. 

Miért fontos a terméktanúsítás?
A WESSLING a legújabb szolgáltatása során komp-
lex laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján 
értékeli és tanúsítja is a csomagolóanyagok meg- 
felelőségét.

A szakértők értékelik a csomagolás környezetvé-
delmi szempontból történő megfelelőségét is, hogy 
a csomagolási rendszer vagy a csomagolás össze-
tevői megfelelnek-e az összetételi, az újrahasználati 
és a hasznosítási követelményeknek, hogy a hasz-
nosítás anyagában történő, energetikai vagy szer-
ves hasznosítás, illetve hogy a csomagolás szerves 

hasznosíthatóságának, a biológiai lebomlásnak és 
komposztálásnak a feltételei teljesülnek-e.

A WESSLING Hungary Terméktanúsító szervezeté-
nek szakértői több évtizedes tapasztalattal rendel-
keznek és a vonatkozó nemzetközi szabályozás 
alapján járnak el.

Nincs könnyű dolguk tehát a csomagolóanyag- 
gyártóknak, hiszen a csomagolóanyagoknak a kiol-
dódási paramétereken túl biztosítaniuk kell a bennük 
található élelmiszerek számára a megfelelő áteresz-
tőképességet, a mikrobiológiai korrózió megelőzé-
sét, a tartósító eljárásoknak és az anyagmozgatás-
nak való ellenállást, a termékben lévő mikroorga- 
nizmusok szaporodásának gátlását. Környezetvé-
delmi szempontból egyre fontosabb követelmény 
továbbá az is, hogy az újra nem hasznosítható cso-
magolóanyagok biológiailag lebonthatóak legyenek.

A laboratóriumi vizsgálatokkal és a terméktanúsítás-
sal tehát mind a fogyasztók, mind a gyártók és for-
galmazók biztonsága nő a csomagolóanyagból kiol-
dódó káros anyagok és a környezetünk védelme 
szempontjából.

WESSLING Tudásközpont távlati képe. Fotó: Katzer Orsolya 
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Az öko-téma most minden területen nagyon nép-
szerű. Ha elolvasunk több, a témában írt tanulmányt, 
azt tapasztalhatjuk, hogy a környezetvédelmi szabá-
lyokat változtató jogalkotóknál is nagyobb előrelé-
pést a felhasználók tették, akik a kiskereskedelmi 
láncokat és a gyártókat is az ökocsomagolás gon-
dolata felé terelik. Amíg a múltban a termékvizsgála-
tokkal kapcsolatos kérdések, az állat- és növényvé-
dőszer használata, manapság a műanyagok vagy 
általában a hulladékok keletkezése miatti aggoda-
lom határozza meg a vásárlási döntéseket. Ez a 
magatartásváltozás egyáltalán nem meglepő, mivel 
a teljes műanyagtermelésből a csomagolási célú 
felhasználás a 40%-ot is eléri. A műanyagok ipar-
szerű gyártásának kezdete óta — több mint 70 évvel 
ezelőtt — az előállított mennyiségnek mindössze 
9%-át ártalmatlanították, 12%-át elégették, és az 
eddig előállított mennyiség 79%-a még mindig velünk 
van a hulladéklerakókban és a természetben. 

Amíg az élelmiszer romlandó, viszonylag rövid eltart-
hatósági idejű árucikk, addig a műanyagcsomago-
lás a használat utáni lebomlása a természetben akár 
1000 évig is eltarthat. 

A különböző életciklusok közötti különbségek pár-
huzamának egyre több felhasználó van tudatában, 
és ezért a csomagolásmentes vásárlások vagy a 
papírcsomagolású élelmiszerek felé fordulnak, ami 
egyensúlyba hozza a csomagolás és az élelmiszer 
életciklusát.

Mi a helyzet a papírcsomagolás 
CO2-termelésével?
A papír elsősorban a farostok pépesítése útján 
készül, a rostok pedig akár nyolcszor is újrahaszno-
sítva alkalmasak csomagolószerek ismételt előállítá-
sához. A fa több éves növekedése során a fotoszin-
tézis révén nagy mennyiségű CO2-t nyel el a 
környezetből, így amikor csomagolást készítünk 
szűz cellulózból, annak ellenére, hogy sok olyan 
energiaforrást használnak fel, amelyek CO2-t termel-
nek, a papírcsomagolás még mindig CO2-negatív 
lesz. Persze, az újrahasznosítás és újragyártás 
során — az energia-felhasználás miatt — a CO2-láb-
nyom növekszik, de ami mindazonáltal fontos, hogy 
bármilyen ciklusban dobjuk a papírcsomagolást a 
hulladéklerakóba, az két hónapon belül minden 
esetben biológiailag lebomlik. Ez lényeges különb-

Ami nem öko, az nem is számít!
Nemcsak a gyártók és a kereskedelmi láncok kezdtek el öko-tudatosan gondolkodni, hanem a felhasználók is, 
akik gyakran választanak olyan árukat, amelyek egy környezetbarátabb jövőt céloznak meg. Ez az élelmiszerekkel 
közvetlenül érintkező csomagolásokra is vonatkozik. Interjú Július Mazannal (Mazán Gyulával), a Smurfit Kappa 
Stúrovo-i (párkányi) gyárának innovációért felelős vezetőjével.

Fotó: Smurfit Kappa



Magyar Csomagolási Évkönyv 61

ség más, közvetlenül az élelmiszerekkel érintkező 
csomagolásokhoz képest.

Mit szólna, ha egy lelkes környezetvédő azt 
javasolná, hogy csomagolást tervez ked-
venc ételéhez? Be kellene tartania valami-
lyen európai szabványt, vagy ez teljesen 
csak Önökön múlik?
Egyre több elkötelezett környezetvédő van közöt-
tünk, az étellel közvetlenül érintkező csomagolások 
viszont az uniós szabványokon alapuló szigorú jog-
szabályok hatálya alá tartoznak. 

Nem minden papírcsomagolás felel meg ezeknek 
az előírásoknak, mégis gyakran látjuk például a piz-
zát dobozban kiszállítva. Az élelmiszerekkel való 
közvetlen érintkezésre alkalmas papírcsomagolás 
garantálja a felhasználók számára az élelmiszerek 
biztonságos tárolását a gyártó által előírt eltartható-
sági időn belül. Az élelmiszerrel való közvetlen érint-
kezéshez kapcsolódó eltarthatósági időt az erre 
kijelölt laboratóriumok határozzák meg konkrét vizs-
gálatok alapján. A csomagolás pozitívan befolyá-
solja az élelmiszer minőségét, ha helyesen tervezik, 
ellenben negatívan, ha helytelenül tervezik; ezt min-
den gyártó tudja. 

Az átlagos felhasználó számára a legfontosabb biz-
tonságban tudnia egészségét. Pontosan ennek felel 
meg a SafeFood márkanév alatt futó biztonságos 

élelmiszercsomagolásunk, így a felhasználó szá-
mára, ha ez az ökológiai szempontnak is megfelel, 
akkor nagyszerű.

Melyik ország jár élen a fenntartható  
csomagolás terén?
Nem tudok konkrét országot mondani, amely élen 
jár a fenntartható csomagolás terén, de a skandináv 
országok biztosan ide tartoznak, például Finnor-
szágban több hulladékot hasznosítanak újra és 
ártalmatlanítanak, mint amennyit jelenleg termelnek, 
vagyis a múltból származó hulladékkal törlesztik 
adósságukat. Franciaországban egy jogsza-
bály-módosítás értelmében 2022. január 1-jétől 
betiltják a műanyagcsomagolás használatát gyü-
mölcs és zöldség esetén 1,5 kg-ig, ami szerintem 
nagyon észszerű.

Ön szerint mi lenne az ideális forgatókönyv 
a Föld nevű bolygóra nehezedő környezeti 
terhelés fokozatos csökkentésére a csoma-
golás tekintetében?
Ez a témakör egy külön fórumot is igényelhet hiszen 
különböző neves intézmények és tudományos 
közösségek számos tanulmányt készítettek arról, 
mit és hogyan kellene tenni. Persze minden állás-
pontban van igazság, de kérdéses, hogy a társa-
dalmi rend és az emberek ereje mennyire lesz erős 
ahhoz, hogy kikényszerítsék a saját viselkedésük 
megváltoztatását. Minden tanulmány feltételezi, 
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hogy az ember megváltoztatja a természettel szem-
beni viselkedését. Az ember valóban meg fog vál-
tozni, de az emberiség nem könnyen. Vagy nem 
lesz ilyen gyors változás. Az emberiség modern és 
fejlett része erősen fogyasztáscentrikus életet él, 
amelyet aligha fog feladni, mert ez bizonyos kényel-
met és komfortot jelent. 

Mit várhatunk tehát az emberiség kevésbé 
fejlett részétől, akik életük elemi problémá-
ival szembesülnek, például a hulladékkal?
Az alapelv az, hogy a termelők számára olyan jogi 
szabályok szükségesek, amelyek révén üzleti szem-
pontból kevésbé lesz életképes számukra az élelmi-
szerek nem fenntartható csomagolása. Akkor a piac 
fogja szabályozni a változást. Ugyanilyen nehéz lesz 
a meglévő hulladékok kezelése és újrahasznosítása 
vagy ártalmatlanítása. Mint említettem, ez egy 
összetett téma. 

Van-e az Ön vállalat-
nak valami féle „szám-
lálója” arról, hogy hány 
tonna CO2-t és hány 
tonna hulladékot tu- 
dott megtakarítani az 
előállított ökocsoma-
golások számával?
A Smurfit Kappánál min-
den kolléga számos alkal-

mazással rendelkezik a csomagolások funkcionális 
paramétereinek kiszámításához, de a csomagolá-
sok ár-érték arányának kiszámításához és összeha-
sonlításához is. 

Az egyik ilyen alkalmazás nagyon pontosan kiszá-
mítja a csomagolás előállítása során felhasznált 
CO2-mennyiségét, a kiszállításától az ártalmatlanítá-
sáig terjedő szakaszban. Alternatív csomagolóanya-
gokkal, például a műanyagokkal is ki tudunk kalku-
lálni, így nagyon pontosan meg tudjuk becsülni a 
CO2-megtakarítást bármely csomagolási megoldás 
esetében, beleértve a csomagolási folyamat és a 
szállítás hatékonyságának megváltoztatását is.

Végezetül szeretném kiemelni jelenleg elérhető 
SafeFood ajánlatunkat, amely egy biztonságos, 
ugyanakkor környezetbarát közvetlen élelmiszer- 
csomagolási megoldás. Ha az élelmiszer-gyártók 
érdeklődnek a SafeFood csomagolás iránt, teljes 
mértékben állunk rendelkezésükre, bármikor felve-
hetik velünk a kapcsolatot.
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Befektetés a körforgásos gazdaság irányel-
vei szerinti tervezésbe
Olyan jelentős kihívásokkal kell a csomagolóiparnak 
szembenéznie, mint például a problémás műanya-
gok kiváltása, a karbon kivezetése az ellátási lán-
cokból és az újrahasznosítási megoldások biztosí-
tása. Ezen problémák legtöbbször a tervezés során 
hozott döntések közvetlen eredményei, hiszen a kör- 
nyezeti hatások 80%-a ebben a szakaszban dől el. 

Erre válaszul fejlesztette ki a DS Smith a Circular 
Design Principles-t (Körforgásos Tervezési Alapelve- 
 

ket), amely öt területre összpontosítva segíti a körfor-
gásos csomagolás megalkotását:
• újrahasznosítás: 100%-ban újrahasznosítható, 

rost alapú csomagolási megoldások,
• alapanyag optimalizálása: alapanyagok optimali-

zálása az egyes ellátási láncokra,
• műanyag helyettesítése: design megoldások a 

problémás műanyagok helyettesítésére,
• újrafelhasználás: az újrafelhasználás növelése új 

design és fejlesztések révén,
• zárt ellátási lánc: zárt láncú ellátási láncot támo-

gató megoldások kialakítása.

DS Smith - innovatív csomagolási megoldások
a körforgásos gazdaság szolgálatában
A DS Smith — a világ egyik vezető fenntartható csomagolási megoldások szállítója — hosszú évek óta 
jelentős lépéseket tesz annak érdekében, hogy segítse a vállalatokat világ és magyar szinten környezetbarát, 
hatékony konstrukciókkal. Számos, a körforgásos gazdaság megteremtését támogató innovációt vezetett 
be, amelyek nemcsak iparági szinten egyedülállóak, hanem a jövőre nézve is meghatározóak.

A világ 34 országában jelen lévő DS Smith tevékenysége kiterjed a csomagolásra, a papírgyártásra 
és az újrahasznosításra. Szerepe kulcsfontosságú a különböző ágazatok értékláncában, mint az 
e-kereskedelem, az FMCG, valamint az ipari terület. Magyarországon a DS Smith Packaging Hungary 
nagy volumenű és komplex gyártói kapacitással működik: két hullámtermékgyárral (Nagykáta, 
Füzesabony), egy ofszet csomagolóanyaggyárral (Győr), valamint négy logisztikai szolgáltatásokat nyújtó 
kiszolgálóegységgel (Service Centre).
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Növekvő pályán a kutatás-fejlesztés
Nemcsak a jelen kihívásaira akar választ adni a DS 
Smith, hanem a jövőt érintő és azt meghatározókra 
felkészülni. A kulcs a fejlesztésekben rejlik. Ezért 
2021-ben megduplázta a következő öt éves kuta-
tás-fejlesztésre fordított pénzügyi keretét, hogy hat-
hatós és gyors lépéseket tegyen a körforgásos gaz-
daságra való áttérés támogatásában. A fejlesztések 
három területre fókuszálnak: új alapanyagok, hulla-
dék csökkentése és egy új fejlesztési központ létre- 
hozása. 

A fenntartható csomagolás mérése
A tervezés mellett jelentős problémakör a csomago-
lási konstrukció mérése, azaz annak értékelése, 
mennyire felel meg a fenntarthatósági szempontok-
nak, mely területen szükséges változtatás. A cso-
magolóanyag-gyártó vállalatok között elsőként 
2021-ben ezen problémakörre hozott innovációt a 
DS Smith, amellyel közérthető módon tudja bemu-
tatni partnereinknek, mennyire felelnek meg csoma-
golásaik a fenntarthatósági elveknek, valamint 
melyek azok a szempontok, amelyeket újragondolva 
mind inkább fenntarthatóbbá lehet tenni a csoma-
golást. Ez a játszmadöntő újítás a Circular Design 
Metrics (Körforgásos Tervezés Mérőszámai). 

A DS Smith együttműködésen alapuló munkamód-
szerét, hatékony és személyre szabott tervezését 
tapasztalhatják meg partnereik PackRight központ-
jaiban, amelyek szintén megújulnak a változó vevői 
igényekkel összhangban; különleges interaktív tere-
ket hoznak létre, élményt nyújtó technológiai eleme-
ket beépítve, hogy még szemléletesebbé tegyék a 
csomagolástervezést és megismerhetővé váljon a 
létrejövő konstrukció. Ennek keretében a Budapes-
ten működő PackRight Centre is megújul. 

Az FMCG termékek esetében tovább bővül a DS 
Smith magyarországi szervezete, a DS Smith Packa-
ging Hungary gyártói tevékenységi jogosultsága. 
Két gyáregysége – Nagykáta, Győr — is rész vett 
2021-ben a BRC GS 6-os szabvány szerinti tanúsít-
ványi eljárásban, amely során a top elismerést 
jelentő AA eredményt kapta meg. Ezzel pedig a köz-
vetlen élelmiszer érintkezésű csomagolások piacán 
is nagyot lépett előre. 

A DS Smith elkötelezett, hogy a gyorsan változó 
körülmények közepette is hatékonyan támogassa 
partnereit, hogy stabil, kiszámítható működésével 
segítse a különböző ágazatok résztvevőit és bízik 
abban, hogy fenntarthatósági és költséghatékony-
sági szempontok szerint újragondolt csomagolási 
megoldásaival jelentősen hozzá tud járulni partnerei 
működésének stabilizálásához, figyelembe véve a 
környezetvédelmi hatásokat is.

DS Smith Packaging Hungary

ds.smith.sales@dssmith.com

www.dssmithpackaging.hu

www.blog.dssmith.com/hu
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AMCO Jubileum — 30 évesek lettünk!

„Partner a Csomagolásban” mottónk hűen tükrözi 
cégünk küldetését és filozófiáját.

Immár 30 éve nap mint nap azon dolgozunk, hogy 
ügyfeleleink csomagolástechnikai igényeit tökélete-
sen megismerve, naprakész szakmai tudással kínál-
junk számukra személyre szabott megoldásokat.

• Az AMCO Kft. Magyarország egyik leg-
nagyobb szakmai tapasztalattal rendel-
kező csomagológép és csomagolóanyag 
forgalmazója. Több mint 16 000 ügyfelünknek 
segítettünk már csomagolástechnikai problémái 
megoldásában.

• Folyamatosan fejlődő, naprakész szakértel-
münkkel, ipari minőségű csomagolás-
technikai termékeinkkel, szerviz hátte-
rünkkel járulunk hozzá vevőink sikeressé-
géhez. 

• Csomagolástechnikai szaktanácsadás 
keretén belül részletesen megvizsgáljuk csoma-
golástechnikai feladatait és ahhoz ajánlunk opti-
mális megoldásokat.

• Bemutatótermünk az ország legnagyobb cso-
magolástechnikai bázisa, ahol több tucat 
csomagológép működését megismerheti és 
akár saját termékeivel is kipróbálhatja.

• Csomagológép bérlet konstrukciónkkal idő-
szakos csomagolástechnikai feladatai ellátására 
kínálunk megoldást.

• Jól képzett és rendkívüli tapasztalattal rendelke-
ző szerviz csapatunk az általunk forgalmazott 
csomagológépek garanciális és azon túli szervi-
zelését látják el. 

• Tevékenységünkben fontos szerepet játszik az 
általunk felújított csomagológépek garanci-
ális értékesítésére.

• Az általunk forgalmazott csomagológépekhez ál-
landó raktárkészletről biztosítunk csomagoló-
anyagokat.

• Kiemelt figyelmet fordítunk az „okos csoma-
golástechnikai megoldásokra”, amelyek 
szempontjai a környezetbarát és újrahasz-
nosítható csomagolóanyagok előnyben 

Az AMCO Csomagolástechnikai Kft. 2021-ben jelentős mérföldkőhöz érkezett, ugyanis idén ünnepli fennállása 
30. évfordulóját.
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részesítése, a csomagolóanyag felhaszná-
lásának minimalizálása, valamint a csoma-
golási folyamatok és a munkaerőfelhasz-
nálás optimalizálása.

Egyre több partnerünk ismeri fel a csomagolóanya-
gok környezetünkre gyakorolt negatív hatását, mely-
nek eredményeként egyre növekszik a környezetba-
rát termékek iránti igény. 

Ezt felismerve tovább bővítettük termékpalettánkat a 
GreenFill biológiailag lebomló térkitöltő hab-
bal, melyet saját üzemünkben állítunk elő. A gyár-
tás nem csak Magyarország határain belül, hanem 
Erdély és Vajdaság területeire is kiterjed. A GreenFill 
térkitöltő hab tökéletesen helyettesíti a polisztirol 
(kőolaj származék) térkitöltő habot, így csökkenti 
a csomagolóanyagok környezetre gyakorolt 
hatását és egyben gazdaságosabb is.

A mögöttünk álló harminc év nemcsak az elért 
eredmények ünneplésére, hanem vevőink, beszál-
lítóink és munkavállalóink felé köszönetünk kifeje-

zésére is lehetőséget kínál. Az elért eredmények 
közös érdemünk, ugyanis mind hozzájárultak az 
elért sikerekhez.

Köszönjük bizalmát és maradunk jövőben is 
az Ön Partnere a Csomagolásban!

Magyar Kálmán

ügyvezető igazgató 

AMCO Kft.
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A reméltnél szolidabb eredmény 
a 2021. évi WorldStar Csomagolási Világversenyen

Az WPO őszi ülésszak online megszervezése nem-
csak a munkabizottsági, valamint a board-ülés 
programját és lebonyolításmódját írta felül, de az 
ősszel esedékes WorldStar zsűri szavazási formá-
ját is a computerek uralta világba terelte. A bírálatok 
sorsáról nem közösen, egyszerre, azonos idő alatt 
és benyomások hatása alatt döntöttünk, hanem az 
irodák, vagy otthonok négy fala között, a zsűritagok 
magukra hagyatkozva hozták meg döntésüket.

A 2021. évi WorldStar Csomagolási Világverseny 
rekordszámú nevezéssel zárult, amely azért is bizo-
nyult különlegesnek, mert Rachel Bayswater szer-
vezőként utoljára vitte sikerre az eseményt. 

A 2020. őszi nevezési határidő végéig öt kontinens 
35 országából 345 nevezést regisztráltak a szerve-
zők, a zsűrit pedig a 32 WPO tagország nemzeti 
képviselői alkották. A bírálók végül 194 pályázatot 
találtak WoldStar díjra alkalmasnak.

Az országok nem hivatalos versenyét Japán nyerte 
26 világdíjjal, a képzeletbeli dobogóra még Kína 22, 
és USA 14 elismeréssel jutott fel. 

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verse-
nyen elismert pályázatok közül 9 vett részt a világver-
senyen, nyolc magyar, egy pedig svájci színekben.

A Csomagolási Világszövetség (WPO) 2020 őszi ülését a dél-afrikai Sun City-be tervezte, az IPSA – Dél-
Afrikai Csomagolási Intézet meghívása alapján. Ahogy le kellett mondanunk a személyes részvétel melletti 
tavaszi programról, úgy a második félévre tervezettet is online formában kellett megtartani a COVID-19 okozta 
járványhelyzet miatt – és ekkor még nem tudtuk, hogy ez így lesz 2021-ben is...

Foto: Nagy Miklós
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A két világdíjjal az 1997 és 2020. között WorldStar díjat nyert 
magyar pályázatok száma 117-re emelkedett.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Nagy Miklós

WorldStar 2021  
díjat kapott 
az Intergraf Digiflex Kft.  
és a Pandan Kft. 

Tolle szeletelt sajt fogyasztói 
csomagolása nevezése

WorldStar 2021  
díjas elismerést 
érdemelt ki 
a Neopac Hungary Kft. 

Manna arcradír újrahasznosított 
tubusban nevezése

WorldStar 2021 
oklevelet kapott 
az STI Petőfi Nyomda Kft. 

Zwack Fütyülős díszdoboza - 
valósághű termékábrázolás  
pályázata
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A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
2021. évi díjazottjai
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség (CSAOSZ) 2021-ben a 38. HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Versenyt hirdette meg.

A verseny alapvető célja az évtizedek során nem 
változott, a hazai csomagolástechnika előrehala-
dásának bemutatása és az újdonságok mielőbbi 
széleskörű elterjesztésének önzetlen segítése. E 
célt a verseny bizonyosan betölti, mert fél évszázad 
után nemcsak megmaradt, hanem meg is tartotta a 
szakmát mozgósító erejét.

Az elmúlt évi verseny díjazottjai közül hét társaság 
indult a WorldStar csomagolási világversenyen és 
hárman összesen két díjat és egy oklevelet (sza-
vazatarány pont 50%) nyertek, amivel 117-re emel-
kedett az 1997 és 2020 között elért elismerések 
száma.

A 2021. évi versenyre 32 vállalattól 53 nevezés 
érkezett, ezek közül 39 a fogyasztói és gyűjtő-, 14 
pedig a szállítási csomagolás kategóriába tartozott. 
A nevező cégek között rendszeres pályázó 22, visz-
szatérő 3 és először pályázó 6 (ebből 3 társnevező) 
vállalat volt.

A zsűri döntése értelmében  
HUNGAROPACK díjat 
kapott – abc-rendben

A DS Smith Packaging Hungary Kft., az 
Infineon Technologies AG Cegléd és az OVM-
Karsai Zrt. közös nevezése, az Infineon Econo 
innovatív csomagolási megoldás. A HUNGAROPACK 
díjon felül a nevezés Polimerek szaklap 
különdíját is kiérdemelte.

A pályázó felülvizsgálta és újratervezte az Infineon 
Econo termékeinek csomagolási folyamatát, ezzel 
az alábbi eredményeket sikerült elérni:
• logisztikai optimalizálás mind a külső, mind a bel-

ső folyamat tekintetében,

Termékfotók: Rozsi Stivens
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• automatizálás: a fejlesztés eredményeként vált 
lehetővé a csomagolási folyamat teljes automa-
tizálása,

• gyártói oldalon egy teljesen digitalizált folyamat 
került bevezetésre,

• CO2 lábnyom csökkentése a hullámpapírlemez 
alapanyag-optimalizálásával,

• 100%-ban újrafelhasználható anyag választása: 
PU alapanyag kiváltása visszaforgatható PET-re,

• univerzális dobozkonstrukció kialakítása hatféle 
különböző termék számára,

• terméksérülések kiküszöbölése: az új csoma-
golási konstrukcióval, a kevésbé sérülékeny, ro-
busztusabb és hatékonyabb kialakításból adó-
dóan, nagyobb védelmet biztosít a termékeknek 
a külső hatásoktól,

• felhasználói élmény növelése: egyszerűen, esz-
köz nélkül is nyithatóvá, valamint automatizálás-
ban is alkalmazhatóvá és egyben dézsmabiztos-
sá vált a csomagolás.

Összességében az új csomagolás sikeresen teljesí-
tette az autóipart jellemző szigorú csomagolási 
sztenderdeket. A projekt eredményeképpen éves 
szinten az elért eredmény: 750.000 EUR költség- 
és 100 tonna anyagmegtakarítás.

A Green Packaging Kft. és az Adient Hungary 
Kft. közös nevezése: Összecsukható tengerentúli 
csomagolás fejlesztése.

A feladat a folyamatosan dráguló jelenlegi, rétegelt 
lemez rakodólap+doboz kombináció költséghaté-
kony alternatívájának fejlesztése, saving (költség-
megtakarítás) elérése volt.

A pályázatra benyújtott csomagolás az alábbi felté-
teleket teljesíti:
• nem tartozik IPPC (integrált szennyezés-megelő-

zés és csökkentés) rendelkezés alá,
• környezetbarát megoldást kínál,
• igazodik a szállítandó termékek tulajdonságaihoz,
• nem okoz túlcsomagolást,
• megtartja a jelenleg használt csomagolás 

előnyeit, különös tekintettel az ellátási lánc során 
történő kezelésre, illetve a dobozméretekre.

A fejlesztés eredményeként két termék típus alakult ki:
• 2 lábú változat, amikor a terméktömeg nem ha-

ladja meg a 150 kg-ot,
• 3 lábú változat, a 150 kg-t meghaladó termék- 

tömeghez.

A csomagolásoptimalizálás éves szinten 34%-os 
megtakarítást eredményez, ami összesen 230.000 
EUR-t jelent.

Az Intergraf Digiflex Kft. és a Mondi Békés-
csaba Kft. közös nevezése: Goood kutyaeledel 
termékcsalád csomagolóeszközei.

A pályázott termékcsalád csomagolóeszközének 
anyagszerkezete papír-polietilén összetételű, még- 
pedig:
• 1,8 kg töltőtömeg esetében: 108 g/m2 papír és 

40 µm fedett fehér polietilén,
• 10 kg töltőtömeg esetében: 108 g/m2 papír és 

120 µm fedett fehér polietilén.

Az előoldalt jelentő papírra, 8 színnel (CMYK, 3 Pan-
tone szín, lakk), 48 vonal/cm rácssűrűséggel flexo- 
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eljárással nyomtatták. A nyomtatáshoz alkalmazott 
nyomóforma készítési eljárás 4000 dpi-s HD Flexo 
klisétechnológia. A kliséfelületi-mintázat (Pixel +  
technológia) alkalmazásával a jobb részletgazdag-
ság, erősebb denzitások és nagyobb színerők érhe-
tők el.

A nyomdai előkészítés során kihívást jelentett a 
CMYK háttéren megjelenő, kisebb méretű negatív 
szövegek olvashatóságának megtartása, a grafikai 
megjelenés komolyabb változtatása nélkül. A hátol-
dali piramis motívum 5. színként olvad össze a 
CMYK képpel, anélkül, hogy vizuálisan gondot 
okozna. A 0%-ba kifutások és a csúcsfények nyo-
matminősége kiemelkedő.

Logipack Packaging Kft.: Ásványvíz promóciós 
és szállítási csomagolása.

A pályázó ügyfele a 2021-re halasztott dubai víz 
világkiállításra készülve terméke figyelemfelkeltő 
bemutatásához kérte egyedi megjelenést nyújtó 
fogyasztói, promóciós és szállítási csomagolási fel-
adatokat is betöltő csomagolás tervezését.

Csomagolás felépítése:
Külső öv (pánt) (a képen középen): összefogja és 
rögzíti a 6 db fogyasztói csomagolást, így gyűjtődo-
bozként használható az egység. Az övön a hajtá-
soknál benyomható rögzítési pontok találhatók, 
amelyek azt biztosítják, hogy a dobozok az övből 
semmilyen körülmények között se eshessenek ki, 
egyben a stabil egységbe fogást segítő pántszalag 
megvezetését is szolgálja. Található rajta egy feltépő 
perforáció is, ami az öv (pánt) könnyű eltávolítható-
ságát segíti elő.

Fogyasztói dobozok: kialakítását úgy tervezték, 
hogy maximálisan biztosítsa a feltűnő termékmegje-
lenést. A dobozon található ablak formája a grafikai 
kialakítással együtt utal a világkiállítás helyszínére 
azzal, hogy Dubai város ikonikus épületének, a Burj 
Al Arab felhőkarcolónak ívelt alakjára emlékeztet.

Belső betétek: két különböző belső betét is megta-
lálható a dobozon belül. Az alsó betét egy extra 
megjelenést kölcsönöz azzal, hogy enyhén emelke-
dik, ezáltal vonzza a tekintetet a márka nevére, amely 
pont a betét pereme felett található. Az alsó és a 
felső betét is a termék rögzítését biztosítja, illetve a 
segédhajtás miatt megtört oldal merevítését is 
szolgálja.

Sz.Variáns Kft.: 
St.Andrea borászat díszdobozai nevezéséért.

St.Andrea borászat egy-, illetve kétpalackos díszdo-
bozait, a pincészet prémium kategóriás borainak 
csomagolására készítették. 

A megbízó azzal az igénnyel fordult a pályázóhoz, 
hogy a magas prémium hatású, visszafogott ele- 
ganciával bíró minimalista dizájnt képviselő dobozt 
szeretne gyártatni.

Így született meg az az ötlet, hogy legyen az alap-
szín fekete és azt a színt mélyítsék el egy plike fóliá-
val, ami nem csak a színt teszi homogénné, de köl-
csönöz a terméknek egy bársonyos érzetet is. Így a 
doboz a tapintás-érzékszervekre is hatással bír.

Az egyszerű dizájnt mind a prégelés mind az UV 
lakkozás tekintetében 3D eljárással tették izgalma-
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sabbá. A kétpalackos kivitelnél az elválasztó betétet 
lézertechnológiával vágták ki, ezzel nemcsak az 
üveg körüli pontos sziluettet tudták biztosítani, de a 
hullámot is stabilabbá tették, azaz a kimetszéskor 
nem roppan össze a hullámborda, így stabilabban 
fekszik a fészekben az üvegpalack.

Limitált széria esetén a borok a dobozban történő 
megjelenítését egy kreatív szalagpánt segítségével 
lehet megoldani. Az alapanyagok mindegyike FSC 
minősítésű.

Sz.Variáns Kft.: Stühmer Elegance kollekció 
csomagolása nevezéséért.

A 150 éves jubileum alkalmával a Stühmer Kft. egy 
magas minőségű termékcsalád megjelentetésével 
akart tisztelegni az alapító Stühmer Frigyes előtt.

Előhívva a múltat, így született meg a Stühmer Ele- 
gance termékcsalád, amelynek csomagolóeszköze 
egyfajta újraélesztése a múltnak. A cég kezdetben 
kizárólag magas minőségben és nagy hozzáadott 
értékkel készített bon-bonier díszdobozokat alkal-
mazott. A megbízó a múltbélihez hasonló, de a mai 
kor által alkalmazott technológia mellett szerette 
volna megterveztetni a jelenleg elkészült kollekciót.
Alapanyag és formai kialakításkor ezen elvek alapján 
történt a tervezés. A külső megjelenés mellett az az 
igény is meghatározó volt, hogy a belső betét kiala-
kítása és alapanyaga csak és kizárólag papírból 
készülhet.

HUNGAROPACK 
FENNTARTHATÓSÁGI díjat kapott

Dunapack Kft.: 
ATTA papír rakodólap nevezéséért.

Négyéves fejlesztési folyamat eredményeként szüle-
tett meg a rakodólap piac első, újrahasznosított 
papírból készült terméke, az ATTA.

A fejlesztés három társaság együttműködésének 
eredménye, a rakodólap automatizált gyártásához a 
CB Pallett Technik GmbH. biztosította a technológiai 
hátteret, a Global Paper Pallet Zrt. az üzemeltetés 
tevékenységet vállalta, a pályázó pedig hozzátette a 
hullámpapírlemez feldolgozásban szerzett több évti-
zedes tudását.

Az ATTA rakodólapot a Széchenyi István Egyetem 
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének akkre-
ditált Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálóla-
boratóriumában az ISO 8611-2-es szabvány szerinti 
laboratóriumi körülmények között vizsgálták és már 
„éles bevetésen” is szerepelt, amely azt is bizonyí-
totta, hogy a speciálisan kezelt felülete ellenáll a 
nedvességnek is.

A felhasznált anyagok: 100%-ban újrahasznosítható 
hullámpapírlemez, vízbázisú ragasztó, felületkeze-
léshez használt lakk és egyéb papíralapú össze- 
tevők.

A rakodólap szélessége: 800 mm, hossza: 1200 
mm, magassága: 150 mm, tömege pedig: 5 kg
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A rakodólap kis tömegéből adódóan egy kézzel 
könnyedén mozgatható.

Az ATTA megrakodás után 4 oldalról kezelhető mind 
targoncával, mind „békával”, használható görgő- 
sorokon, automata pántolón és nyújtható fóliás egy-
ségrakomány-rögzítő gépeken.

A rakodólap statikusan 3500 kg-ig, dinamikusan 
1000 kg-ig, polcrendszerben pedig 800 kg-ig 
terhelhető.

Azért, hogy az ATTA megbízható, modern és legin-
kább hatékony módon ipari mennyiségben lássa el 
a piacot, teljes mértékben automatizált gyártósoron 
készül, 1700 db rakodólap/nap kapacitás mellett.
Jelenlegi ismeretek szerint a világpiacon az ATTA az 
egyetlen csak környezetbarát alapanyagokból készí-
tett rakodólap, amely az „EUR” rakodólap által 
teremtett magas elvárásoknak eleget tenne minden 
tekintetben.

Pikopack Zrt.: Hazai gyártású easy-open  
konzervdobozfedél nevezéséért.

A pályázó a fém csomagolószerek egyik legna-
gyobb hazai előállítója. Az easy-open fedelek gyár-
tásának tervezési szakaszában a funkcionális para-
méterek mellett a biztonságos és nagy volumenű 
gyárthatóságára került a fő hangsúly.

A tervezést a vállalat fejlesztési osztálya végezte és 
a paramétereket úgy választották meg, hogy a ter-
mék különböző átmérőkben is biztosítsa a végfel-
használók elvárásait.

A forma kialakítása mellett a megfelelő alapanyag 
kiválasztása is neuralgikus pont volt, mert a megfe-
lelő alakíthatósági és szilárdsági jellemzőket is opti-
malizálni kellett.

Az easy-open fedél gyártását a több lépcsős, a 
fedél saját anyagából kialakított szegecs és fül 
egyesítése teszi rendkívül összetetté. A biztonságos 
és könnyű nyitás mellett meg kellett oldani a töltött 
és lezárt dobozok hőkezelése során fellépő mecha-
nikai igénybevételekkel szembeni ellenállóságot is.

Ezidáig értékesített 240 millió db easy-open fedelet 
valamennyi magyarországi töltővállalat használja, 
reklamációk nélkül. Ez a szám annak tükrében is 
figyelemre méltó, hogy a hazai gyártású termékek 
mind minőségben, mint megbízhatóságban felve-
szik a versenyt a külföldi, nagy múltú verseny- 
társakkal.

A vállalat kiemelten fontosnak tartja, hogy egy olyan 
terméket állít elő és forgalmaz, mely a legmagasabb 
nemzetközi elvárásoknak is megfelel és ugyanakkor 
versenyképes alternatívát jelent az import termékek 
beszerzésével szemben.

HUNGAROPACK IPARI  
KREATIVITÁS díjat kapott:

HUNGAROPACK  
MARKETING díjat kapott:
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Keskeny és Társai 2001 Kft.: Hell Energy céges 
ajándéktermék díszdoboza nevezéséért.

A díszdoboz 2 mm-es könyvkötő lemezből, mágne-
ses záródással készült. A lemezek minden oldala 
nyomtatott és karcmentes fóliával lett kasírozva. A 
mágneses tábla ezüst prégelést kapott, amely esz-
tétikus és elegáns látványt kölcsönöz a doboznak.

A doboz betétkialakítása sem szokványos. Az alap-
ját egy 2 mm lemezből készült szerkezet adja, mely-
re külön-külön lettek rögzítve a termékeket tartó 
fészkek. A harmonikus látvány eléréséhez a betét 
kreatív fekete kartonból készült takaró elemmel lett 
lezárva, amely a termékek formáját is követi. Szatén 
szalagok segítik a behelyezett ajándékok kieme- 
lését.

A doboz kifejezetten ajándékozási célt szolgál, 
ennek megfelel a csomagolás exkluzivitása.

DS Smith Packaging Hungary Kft.:  
Akkumulátoros sövénynyíró többcsatornás  
csomagolása nevezéséért.

Az akkumulátoros sövénynyíró csomagolási kon-
cepciójának kidolgozása kapcsán a megrendelő 
részéről több, egymástól eltérő követelmény fogal-
mazódott meg, amelyekre egyszerre, egy konstruk-
cióval kereste a pályázó a megoldást.

Elvárások:
• 100%-ban papír alapanyag felhasználásával ké-

szüljön a csomagolás,
• ún. omnichannel alkalmazás: hagyományos, bol-

ti és e-kereskedelmi értékesítés.

Csomagolási megoldás:
• a csomagolás 100%-ban papír alapanyag fel-

használásával készült. A hullámpapírlemez do-
boz takarékos anyagigényű, ofszetnyomtatott, 
míg az ugyancsak hullámpapírlemez belső insert 
(mozgásmentesítő betét) nyomatlan. Emellett ön-
záró technikai megoldást alkalmaztak a kézi ösz-
szeállítású konstrukcióhoz.

Az Intergraf Digiflex Kft. és a Pandan Kft.: 
Gierlinger Streaky Bacon csomagolóanyaga közös 
nevezéséért.

A pályázat ötszínes (CMYK, fehér), hátoldalán 59 
vonal/cm rácssűrűség mellett flexonyomtatott, PET/
PE-EVOH-PE összetételű társított csomagoló- 
anyag.

A nyomtatáshoz alkalmazott nyomóformakészítési 
eljárás 4000 dpi-s HD Flexo klisétechnológia. A kli-
séfelületi-mintázat (Pixel+ technológia) alkalmazásá-
val a jobb részletgazdagság, erősebb denzitások és 
nagyobb színerők érhetők el.

HUNGAROPACK PRINT  
díjat kapott:

HUNGAROPACK SAVE 
FOOD díjat kapott:
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A grafika úgynevezett „fekete füst” mintája szándé-
kosan minimális árnyalati terjedelemmel rendelke-
zett, és különösen érzékeny volt a színkorrekciókra.

Az American Streaky Bacon prémium kategóriájú, 
nemzetközi piacra szánt termék, ezért a mélynyom-
tatás minősége volt az elvárás, amelyet sikerült 
elérni flexónyomtatással is.

A fedőfólia tervezésénél további cél volt a vásárlókat 
segítő könnyebb nyithatóság. A tálca anyaga újra-
hasznosítható polipropilén.

Dunapack Kft.
Braun MultiQuick konyhai kézi keverő és aprító 
termékcsalád nevezéséért

Kompress Nyomdaipari Kft.
JANAAN szappanok dobozcsaládja

A Csomagolási és Anyagmozgatási  
Országos Szövetség  
különdíját kapta

Print Brokers Team Kft.
Iggi & the Box fogyasztói csomagolása

VG Komárom Kft.
Staropramen promóciós csomagolása
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Dunapack Kft.
Tejkapszula gyűjtődoboza

Nefab Packaging Hungary Kft.
Környezeti terhelés csökkentése 
csomagolástervezés során nevezése

CODEX Zrt.
Karácsonyi promóciós ECL® címke receptötletekkel 
nevezése

Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft.
DAF kamionfényszóró burkolati elem 
vákuumformázott tálcája

Pick Szeged Zrt.
PICK Téliszalámi + ajándék mini focilabda 
csomagolása

Sipos Group - IPrint4You Kft. és  
Pick Szeged Zrt.
PICKSTICK fogyasztói csomagolás Foci EB kiadása 
közös nevezése

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 
különdíját kapta

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium különdíját kapta

A Magyar Grafika szaklap  
különdíját kapa
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Keskeny és Társai 2001 Kft.
Chocolady könyv praliné dobozcsalád szalaggal 
nevezése

Az ALPLA Műanyag Csomagolóipari Kft.  
és az UNILEVER Magyarország Kft.
100% rPET tartalmú öblítős flakon közös nevezése

Intergraf Digiflex Kft. és Mondi Szada Kft.
LT Foods Basmati Rizs csomagolóanyaga   
közös nevezése

Sipos Group - IPrint4You Kft.
Axicorn promóciós fogyasztói csomagolása

STI Petőfi Nyomda Kft.
Teleki borválogatás csomagolása

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat  
különdíját kapta

A Magyar Műanyagipari 
Szövetség különdíját kapta

A PackMarket Portál  
különdíját kapta

Dunapack Kft.
Elektromosautó-akkumulátortartó szállítási 
csomagolása

A Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége 
különdíját kapta
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Edelmann Hungary Packaging Zrt.
Adventi kalendárium doboz és insert nevezéséért

Keskeny és Társai 2001 Kft.
ChocoMe Raffinée 3 drazséválogatás doboz 
nevezéséért

RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Bosch fűnyíró megújult csomagolása

A Store Insider szaklap 
különdíját kapta

A Nyomda és Papíripari Szövetség  
különdíját kapta

Dunapack Kft.
Konyári önrekeszes borospalack csomagolása

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Sweetic Prémium bonbonválogatás 
díszdoboz-családja

STI Petőfi Nyomda Kft. és BORO Coffee Kft.
BORO kapszuláskávé-csomagolása

A Trade Magazin szaklap  
különdíját kapta
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Barna Design Kft.
Sós snack csomagolása

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Kandallók csomagolásának optimalizálása 
nevezése

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Dreher rekeszdisplay

Okleveles elismerésben részesültek

Dunapack Kft. és Borsodi Sörgyár Kft.
Cseh Craft Sörválogatás közös nevezése

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Sörösdobozok multipack csomagolása

A Packking Kft. és a Laurastar Hungary Kft.
Laurastar Smart és S termékeinek optimalizált 
szállítási csomagolása közös nevezése

A Transpack szaklap különdíját 
kapta
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Green Packaging Kft.
Ablaktörlőmotor termékcsalád 
csomagolásoptimalizálása

Dunapack Kft.
Immergas kazán csomagolása 

Dunapack Kft.
Hamburgeres doboz csomagolása 

Az Intergraf Digiflex Kft. és a Pandan Kft.
Hofer Narezki felvágottak csomagolóanyaga  
közös nevezése

Edelmann Hungary Packaging Zrt.
Tihany Esszencia kartondoboza 

Logipack Packaging Kft.
Orvosi mintavételező készlet csomagolása

Okleveles elismerésben részesültek

Gratulálunk a nyerteseknek!
Pelczer Ágnes
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I. Csomagolószerek gyártása, feldolgozása 
Packaging material and means manufacturing, processing

1. Papír csomagolószerek gyártói – Manufacturers of paper packaging means

Box Print - FSD Packaging Kft.
5516 Körösladány, Lenkei u. 1-1.
Telefon: +36 (66) 522-910
Fax: +36 (66) 474-038
E-mail: boxprint@boxprint.hu
Web: www.boxprint.hu

• ofszet kasírozott hullámtermék 
dobozok és tálcák

• display állványok
• faltkarton dobozok
• bliszterkártyák
• tekercses öntapadós címkék
• 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 92 500 456, +36 92 549 200
E-mail: sales.hungary@edelmann-group.com
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 containerbo-

ard 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 

Print Brokers Team Kft.
9024 Győr, Práter u. 9.
Tel.: +36 96 769 021
E-mail: info@printbrokers.hu
Web: www.printbrokersteam.hu
www.plasztikkartya-online.hu
www.papirtaska-online.hu

• tervezés, gyártás, logisztika
• nyomdai termékek
• dobozok
• táskák
• plasztikkártyák
• naptárak
• címkék, matricák
• reklámeszközök

• graphic design, production, 
logistics

• press products
• boxes
• bags
• plastic cards
• calendars
• stickers
• promotional products 

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

• Élelmiszerrel érintkező  közvetlen 
papír csomagolás SAFE Food

• Nyomtatott, hajtogatott és 
ragasztott kartondobozok

• Egyedi hullámkartonból készült 
dobozok, stancolt csomagolások

• Polckész csomagolóeszközök
• Tetőfenéklapolt dobozok, tálcák, 

betétek gyártása
• e-kereskedelmi csomagolás
• Zöldség- és gyümölcs rekeszek
• Bag-in-Box
• Supply Chain Management
• Supply Smart, Shelf Smart 

megoldások
• Komplett csomagolás tervezés  

és megoldások
• Automata- és félautomata 

csomagoló gépek
• Hullámpapír gyártása 
• Hullámpapírlemez 

• 
• Direct Food Contact paper  

packaging SAFE Food
• Printed and glued folding boxes
• Corrugated board boxes, die cut 

packaging, 
• Shelf Ready products
• American type boxes, trays, insert
• e-commerce packaging 
• crates, punnets for fruit & 

vegetables
• Bag-in-Box
• Supply Chain Management
• Supply Smart, Shelf Smart 

solutions
• Complex Packaging design
• Automatic & semiautomatic  

packaging machinery
• Single, double board 
• Corrugated board grades

STI Petőfi Nyomda Kft.
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6.
Tel: +36 76 510 242, +36 76 320 503
E-mail: service.hu@sti-group.com
Web: www.sti-group.com

• nyomtatott, hajtogatott, ragasztott 
kartondobozok 

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

• printed and glued folding carton 
boxes

• corrugated boxes
• self-adhesive labels in rolls
• Co-packing
• construction planning
• consultancy
• Supply Chain Management
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Tetra Pak Hungária Zrt.
2040 Budaörs, Légimentő utca 6.
Tel.: +36 23 885 200, +36 23 418 015
E-mail: officer.hungary@tetrapak.com
Web: www.tetrapak.com

• italos kartondobozok gyártása 
FSC® tanúsított papírból

• élelmiszer-feldolgozó berendezé-
sek, aszeptikus töltő- és csoma-
gológépek forgalmazása

• teljes körű műszaki és karbantartá-
si 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

Vajda Papír Kft. - Budapest
1239 Budapest, Ócsai út 8.
Tel: +36 1 283 9390

• háztartási, egészségügyi papírter-
mék gyártása

• egészségipari termékek gyártás

Vajda Papír Kft. - Dunaföldvár
7020 Dunaföldvár, Papírgyári út 1.
Tel: +36 1 283 9390

• manufacture of household and 
sanitary paper products

• manufacture of medical device

Vajda Papír Kft. - Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Repkény utca 3.
Tel: +36 1 283 9390

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

• ofszet nyomtatott karton- és  
hullámpapírlemez termékek

• offset printed solid board and  
corrugated board boxes

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

• húscsomagolók
• papírtasakok, ablakos tasakok
• cukrászdai-pékáru csomagolók
• saját gyártású lebomló 

csomagolóanyagok (húsokhoz, 
sajtokhoz, burgerekhez)

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

and bakeries
• self made biodegradable 

wrapping papers (for meat, 
cheese, burgers)

Wanapack Miniker Kft.
2422 Mezőfalva, Kisfaludy sor 176.
Tel.: +36 30 928 1199
E-mail: miniker@wanapack.hu
Web: www.csomagoljunk.hu, www. wanapack.hu

• hullámpapírszelet, tekercs
• hullámpapírlemez kimetszett  

dobozok, betétek, tálcák
• tető-, fenéklapolt  

hullámpapírlemez  dobozok  
gyártása és forgalmazása

• nagy teherbírású papírrakodólapok  
disztribúciója

• biopolimer csomagolóanyagok 
disztribúciója

• csomagolóanyagok, nyújtható 
fóliák, ragasztószalagok, légpárnás 
fóliák forgalmazása

• 2-ply corrugated rolls and slices
• die cut corrugated  boxes
• American type corrugated boxes 

manufacturing and trading
• distribution of heavy-duty paper 

pallets 
• distribution of biopolymer  

packaging materials
• packaging materials, stretch films 

tapes, bubble films distribution
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2. Műanyag csomagolószerek gyártói – Manufacturers of plastic packaging means

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

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

• food packaging
• medical packaging



Magyar Csomagolási Évkönyv 87

Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Kft.
6230 Soltvadkert, Szarvaskút dűlő 13/I.
Tel./Fax: +36 78 481 194
Mobil: +36 20 564 5585
E-mail: kajarikft@kajarikft.hu
Web: www.kajarikft.hu

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

• euro-lyukkal ellátott tasakok 
gyártása

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

• euro hole bags

Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.
9643 Jákfa, Kövesdi út 89.
Tel./Fax: +36 95 362 180
E-mail: info@krajcarpack.hu
Web: www.krajcarpack.hu

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

• visszazárható tasakok 
• állótasakok gyártása

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

• reclosable bags
•  standing bag 

manufacturing

Lászlópack Kft.
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 pántoló- 

gépek
• 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)
• 160 kg/m3 sűrűségű alátéthabok 

LVT (Vinyl) padlókhoz
• antisztatikus habok előállítása
• egyedileg konfekcionált  

termékek
• csomagolási segédanyagok  

értékesítése

• production of extruded poly- 
ethylene (EPE) foam

• manufacturing of foam foil  
products in rolls

• foam board production
• high density foam products  

(65, 100 kg/m3)
• 160 kg/m3 density underlay 

foams for LVT (Vinyl) floors
• 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

Péti Polietilén Zsák Fólia  
Gyártó és Kereskedő Kft.
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. Pf.:435
Tel.: +36 (88) 588-980
E-mail: petizsak@petizsak.hu
Web: www.petizsak.hu

• FFS tömlők, polietilén zsákok, 
élelmiszeripari és általános 
felhasználásra

• Műtrágyás, ADR köteles, 
építőipari és mezőgazdasági  
célú felhasználásra szánt zsákok 
5kg-tól 100kg-os teherbírásig

• 3 rétegű, redőzött (bedöntött), 
vagy prégelt (érdesített) zsákok,  
6 színnel nyomdázva

• Windmöller & Hölscher 
technológia

• Polipropilén körszövött zsákok, 2 
színben nyomdázott kivitelben is

• Kézi és gépi stretchfóliák gyártása

• FFS hoses, polyethylene bags for 
food industry and general use

• Bags for fertilizer, ADR-compliant, 
construction and agricultural use 
from 5kg to 100kg

• 3-layer, folded and embossed 
bags printed in 6 colours

• Windmöller & Hölscher 
technology

• Polypropylene bags, even in 
printed form with 2 colours

• Production of manual and 
machine stretch films

Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft.
2233 Ecser, Ady Endre utca 2.
Tel.: + 36 1 339 68 41
Fax: +36 1 330 53 01
E-mail: info@pro-form.hu
Web: www.pro-form.hu

Műanyagba formázzuk ötleteit!
• préslégformázott desszertbetétek, 

dobozok, tégelyek, egyszer 
használatos csomagolóanyagok 
elsősorban élelmiszeripari 
felhasználásra

• vákuumformázott ipari burkolatok, 
járműipari, világítástechnikai 
elemek, egy- és többutas 
tároló és szállító tálcák, bliszter 
csomagolóanyagok

• fólia- és lemez extrudálás 
reklámipari táblákhoz, burkolati 
elemekhez, uszodaipar és 
vákuumipar számára

• termékfejlesztő és szerszámkészítő 
üzem 3D tervezéssel és CNC 
szerszámkészítéssel

Your idea into our plastic!
• Pressure formed single use 

packaging products, boxes, des-
sert-box inlays and trays made 
of various materials for the food 
industry mainly for confectionery, 
catering and bakery industry.

• Vacuum formed housings for 
industrial application, trays for the 
automotive- and lighting industry 
with single- or multi-time usage 
and commodity display parts.

• Foil and sheet extrusion mainly 
for advertising boards, various 
covering units, swimming pool 
uses and vacuum industry.

• Our product and tool developing 
department supports our costu-
mers’ concept with 3D designing 
and CNC tool manufacturing
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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

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.
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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

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
www.hullamkartoncsomagolas.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
E-mail: ajanlat@remenyi.hu; info@remenyi.hu
Web: www.remenyi.hu

csomagolóanyagok és 
csomagológépek kis- és 
nagykereskedelme
• csomagológép szerviz, 

karbantartás, üzembe helyezés
• csomagológép bérlés
• próbacsomagolás
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



Magyar Csomagolási Évkönyv 91

    
Starfol Plusz Kft.
9600 Sárvár, Várkerület utca 26.
Tel.: +36 95 520 322
E-mail: info@starfolplusz.hu
Web: www.starfolplusz.hu; www.yama.hu

• élelmiszeripari 
csomagolóanyagok

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

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

fedő és flow-pack fóliák
• eldobható catering termékek
• 100%-ban biológiailag lebomló és 

komposztálható YAMA-termékek, 
melyek teljes mértékben 
környezetbarát anyagokból 
készülnek

•  packaging materials for  
the food industry

• PA/PE films
• vacuum bags
• vacuum-shrink bags
• rigid films APET/PE; APET/

PE-EVOH-PE
• printed and laminated  

barrier top films, flow-pack films
• disposable products for catering 

industry
• 100% biodegradable &  

compostable packaging materials 
under our YAMA brand made of 
eco-friendly raw materials

III. Gépgyártók – Machine producers

DOROTI PACK  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8558 Csót, Rákóczi F. u. 74.
Tel.: +36 89 354 277
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

• automata termékberakó robot
• 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

• product loading robot
• 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  
termékcsaládok, rágcsálóirtó 
szerek

• production of rodenticides,  
insecticides, insecticide-free  
products, ectoparasiticides,  
aerosols and household cleaning 
products

• main brands: Biostop, Protect, 
Happypet, Florissa 

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.
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Medikémia Zrt.  
6701 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A.  
Tel.: + 36 62 592 777
Fax: + 36 62 592 700 
E-mail: info@medikemia.hu 
Web: www.medikemia.hu

• autóápolási, autóüzemeltetési 
vegyi termékek, festék aeroszolok

• aeroszolgyártás és fejlesztés
• főbb márkák: PREVENT, PRELIX, 

MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, 
PROFIX 

• car care and operating chemical 
products, paint sprays

• aerosol manufacturing and 
developing

• main brands: PREVENT, PRELIX, 
MAESTRO, HIPPOLIT, CHIP, 
PROFIX

Törley Pezsgőpincészet Kft.
1222 Budapest, Háros utca 2-6.
Tel.: +36 1 424 2500
E-mail: info@torley.hu 
Web: www.torley.hu

A Törley Pezsgőpincészet Kft. 
a magyarországi italpiac egyik 
meghatározó szereplője, 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
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Flexo Innovációs Klaszter
1171 Budapest, Berky Lili utca 26.
Tel.: +36 30 791 2837
E-mail: office@flexoinno.hu
Web: www.flexoinno.hu

• műanyag csomagolóanyagok  
flexo nyomtatással

• papír csomagolóanyagok  
flexo nyomtatással

• polietilén fólia gyártás
• gépgyártás

• plastic packaging materials with 
flexo printing

• paper packaging materials with 
flexo printing

• production of PE films
• machine production

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

• grafikai tervezés és nyomdai 
előkészítés

• digitális és analóg fotopolimer 
klisé készítése tetszőleges lemez-
vastagsággal (1270x2030 mm-ig)

• HD flexo technológia 
• hullámlemez-feldolgozók részére 

nyomóköpenyek készítése, 
automata, gépi montírozás 
(1900x3000 mm-ig)

• lakkozó lemezek formalakkozáshoz 
(ofszetgépekre)

• magasnyomó és tamponklisék 
készítése

• klisé- és flexonyomtatási tesztek 
méréstechnikai értékelése és 
optimalizálása

• mintakészítés (proofok, digitálisan 
nyomott mintadobozok)

• flexonyomógépek és klisékészítő 
berendezések üzembe helyezése

• flexonyomtatók és klisékészítők 
részére elméleti és gyakorlati 
szaktanácsadás, továbbképzés 
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
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Intergraf Digiflex Kft.
1084 Budapest, Vig utca 31-33.
E-mail: digiflex@intergraf.hu
Web: www.digiflex.intergraf.hu

• professzionális grafikai előkészí-
tés és színmenedzsment

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

• számítógépes klisémontírozás, 
köpenyezés

• flexo grafikai tervezés

• professional pre-press and colour 
management

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

• computer aided plate mounting
• flexo graphic design

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

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

• szakmérnökképzés
• doktori iskola

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

• education of special engineers
• doctor’s school

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

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

és termékek
• költségracionalizálási audit

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

cooperation
• environment-friendly technology 

and products
• cost rationalisation audits

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 
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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 

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.

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

• termékdíj-tanácsadás
• a hulladéktörvénynek és a  

csomagolási kormányrendeletnek 
való megfelelés kialakítása

• csomagolás – nem 
csomagolással kapcsolatos 
szakértői vélemény 

• Zöld Pont védjegy 
• CO2-megtakarítással kapcsolatos 

számítások

• product fee consultancy
• preparation of compliance of the 

Waste Act and the Packaging  
Decree

• professional opinion of  
packaging-non packaging issue

• Green Dot trade mark
• calculation of CO2 reduction
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VII.  Jelölés- és vonalkódtechnika, szoftverfejlesztés 
Sign and barcode technology, software development

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

• jelöléstechnikai készülékek  
forgalmazása, beüzemelése,  
karbantartása, javítása

• kellékanyagok értékesítése
• gép- és rendszerépítés

• distribution, service and technical 
maintenance of marking  
equipments

• distribution of accessories
• machines and systems building

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

• tapadócímke-gyártás 
vonalkód- nyomatokhoz

• digitális címkenyomtatás
• címketervező programok  

értékesítése
• vonalkódnyomtatók forgalmazása, 

javítása, karbantartása 
• kellékanyagok forgalmazása

• producing of self adhesive labels 
for bar code printers

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

printers
• distribution of accessories

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
• globális egyedi azonosítószámok 

kiosztása, nyilvántartása
• ISO kompatibilis AIDC és  

EDI szabványok
• vonalkód-ellenőrzés és -mérés
• szabványalkalmazást segítő 

szoftver 
• LEI számkiadás
• nyomonkövetési megoldások
• adatbanki szolgáltatások
• folyamatfejlesztési tanácsadás 
• Magyar Lean & Green program 

koordinációja 
• felsőoktatási együttműködések
• megoldások az online 

kereskedelemhez
• GS1 szakértői képzések, 

szaktanácsadás, online-képzések

• GS1 system license
• global unique identification 

numbers assignment 
• ISO compatible AIDC and  

EDI standards
• barcode verification 
• Standard Manager software
• LEI allocation
• traceability solutions
• database services
• process development consulting
• Hungarian Lean & Green program 

coordination
• university collaborations
• solutions for online commerce 
• GS1 expert trainings, consulting, 

online trainings

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

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: PE, PU,  
EPDM, PS

• hullámpapír termékek
• légpárnás fólia gyártás
• kartonplaszt termékek
• csomagolási kitek
• többrétegű fóliák
• mélyhúzott tálcák
• fa alapú csomagolóanyagok
• ragasztószalagok

• technical foams: PE, PU,  
EPDM, PS

• corrugated paper products
• bubble film production
• cartonplast products
• packaging kits
• flexible packaging
• vacuum formed trays
• wooden packaging products
• tapes

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.eu

• szállítói (légi, tengeri, közúti) 
csomagolás

• veszélyesáru csomagolás, 
ügyintézés

• hosszútávú szerződéses 
csomagolás az ügyfél 
telephelyén

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

• csomagolóanyagok forgalmazása
• fakereskedelem

• transport packaging  
(air, oversea, road)

• dangerous goods’ packaging
• contract packaging at the plant  

of customer
• production and trade of wooden 

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

• distribution of packaging 
materials

• 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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Designing sustainable packaging
Guide to circular packaging design 2.0 
In the Packaging Yearbook 2020-2021 we already 
addressed the issue of sustainable packaging 
design. The study on which this article is based has 
been developed over the past year, therefore the 
article is repeated in expanded form because of its 
importance.

What does the SUP directive say about 
polymers?
The SUP Directive, listed by the European Commis-
sion, is the most significant regulation of packag-
ing technology in recent years. In order to reduce 
the use of plastics and due to the limitation of the 
exemption from SUP regulation, the concept of pol-
ymers was strictly regulated. We are investigating 
whether an exemption may exist.

Flexible packaging and the SUP directive
In this year’s yearbook, the provisions of the SUP 
Directive concerning packagings will be discussed 
in separate articles.
Dr Gyula Madai writes about flexible packaging in 
an article published in last year’s yearbook: „Pre-
vention or reduction is the quintessence of flexible 
packaging: only 13% of the weight of all packaging 
is needed to package 47% of food… This is a testa-
ment to unprecedented resource efficiency. If it did 
not exist and be replaced by rigid packaging, the 
amount of waste would increase by 44% and the 
global warming potential by 33%. Unfortunately, the 
current regulations do not provide this credit for flex-
ible packaging (FLEXPACK), rather, it sees in it only 
the sinner, the factor responsible for the littering.”

Food containers and the SUP directive
This article deals with the interpretation of food 
containers and also covers product-specific cases, 
which means that two identical packagings may be 
classified differently depending on the nature of the 
product filled.

Legal regulatory environment for lightwe-
ight plastic carrier bags 
One of the product areas covered by the SUP 
Directive is lightweight plastic carrier bags. This 
article reviews European and domestic legislation 
on carrier bag cases, in particular the regulation of 
product fee.

Overview of the regulation on the marking 
of single-use plastic products
The European Commission - almost half a year 
behind schedule - on 17 December 2020 published 
the regulation on products subject to marking cov-
ered by the SUP Directive, which was immediately 
subjected to a correction process, so the revised 
version was published a quarter later, on 5 March 
2021.

Towards a circular economy of plastic 
packaging
Digital watermarks can revolutionize sort-
ing and recycling 
The plastics used for packaging have valuable prop-
erties in terms of protecting goods or even reducing 
food waste. Properly sorted plastic can be returned 
to recyclers in a reusable form by waste processors. 
However, the lack of accurate identification and pre-
cise sorting can hinder the increase in the plastic 
recycling rate. More than one hundred and twenty 
companies and organizations in the packaging val-
ue chain have come together to prove that digital 
watermark technology is capable for more accurate 
sorting and better quality recycling.

Reusable aerosols?
Aerosols appeared on the market more than 70 
years ago and have been very popular with con-
sumers ever since, they belong to the modern way 
of life. There are more than 200 different categories 
of aerosol products and this range is constantly 
expanding. Today, the European aerosol industry is 
the largest in the world, producing more than 5.5 
billion units a year.

Where packaging and image design are 
already seen as a cultural mission
At the HUNGAROPACK Student Packaging Design 
Contest announced by CSAOSZ - competition 
between universities - students of the Institute of 
Applied Arts of the University of Sopron received 
a total of 15 awards: 6 HUNGAROPACK Student 
Awards, 6 Special Awards and 3 diplomas. We 
called for a conversation DR BALÁZS LENKEI insti-
tute director, JÁNOS POLYÁK associate professor, 
head of the design department and PÉTER ROS-
TA packaging graphics teacher, supervisor of the 
institute.

Extracts of articles in English
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Knowledge is value – GS1 knowledge is a 
business advantage
Today, the GS1 Standards System is used by more 
than two million companies worldwide in a variety 
of industries. These include representatives from 
transport and logistics, packaging, the food and 
chemical industries, waste management, health-
care and e-commerce and 20 more sectors.
These sectors can meet GS1 standards primarily 
in the areas of tracking, electronic communications, 
identification, and automated data collection and 
sharing.

Customer and supplier: working together 
for a greener future!
We are facing the issue of the environmental impact 
of plastics on a daily basis worldwide. However, the 
use of these materials, which now covers virtually 
all sectors from packaging through the automotive 
and electronics industries to construction, cannot 
be avoided, Analyses show that about 40% of the 
various plastics end up as waste after use. Unfor-
tunately, in 2018 only 29.1 million tonnes of plastic 
were collected in Europe after use and only ¾ of this 
quantity has been recycled. So, we still have a lot 
to do.

Innovative packaging for our environment
Continuous improvement 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 quali-
ty. The company group’s national facilities show the 
business thinking in the middle of which we can 
find continuous development, sustainability and 
eco-friendly operating.

With product certification, we can be sure
Materials released from packaging can be hazard-
ous to human health, so regular laboratory tests are 
essential. In addition, a product certification service 
can be a reassuring guarantee for manufacturers 
and distributors, with which WESSLING Hungary 
Kft. - which is at the forefront in the field of packag-
ing materials testing - is at their disposal.

What is not eco does not matter!
Not only manufacturers and retail chains have start-
ed to think eco-consciously, but also users who 
often choose goods that aim for a greener future. 
This also applies to packaging in direct contact with 
food. Interview with Julius Mazan (Gyula Mazán), 
leader responsible for innovation of Smurfit Kappa’s 
factory in Sturovo.

DS Smith - innovative packaging solutions 
for the circular economy
A DS Smith — one of the world’s leading suppliers 
of sustainable packaging solutions - has been tak-
ing significant steps for many years to help compa-
nies worldwide and in Hungary with environmentally 
friendly, efficient constructions. It has introduced a 
number of innovations that support the creation of a 
circular economy, which are not only unique at the 
industry level, but also decisive for the future.

AMCO Jubilee – We turned 30!
AMCO Csomagolástechnikai Kft. reached a 
significant milestone in 2021, as it celebrates its 
30th anniversary this year. „Partner in Packaging” 
motto faithfully reflects the company’s mission and 
philosophy.

A more solid result than expected at 
the 2021 WorldStar Packaging World 
Competition
By the end of the autumn 2020 entry deadline, 
organizers had registered 345 entries from 35 coun-
tries on five continents. The jury was composed 
of national representatives from 32 WPO member 
countries. Critics eventually found 194 applications 
eligible for the WoldStar Award. 9 of the recognized 
applications by the HUNGAROPACK Hungarian 
Packaging Contest took part in the world competi-
tion (8 Hungarians and 1 Swiss).

Winners of the HUNGAROPACK 2021 Hun-
garian Packaging Contest 
CSAOSZ hosted HUNGAROPACK Hungarian Pack-
aging Contest for the 38th 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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