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

Az európai jogi szabályozások változásai, a kör-
nyezetvédelmi, illetve környezetvédelemmel össze-
függő rendelkezések folyamatos szigorodása, 
valamint a hazai hulladékgazdálkodás reformja új 
követelmények elé állítja a csomagolóipart, mint 
gazdasági társaságok együttesét és a csomago-
lástervezőket is, mint a változásokat gyakorlatba 
átültető munkavállalókat.

Ismeretes, hogy 2022 augusztusában a hazai 
hulladékgazdálkodásban is korszakos változások 
kezdődtek meg. A Magyar Állam által kiírt, a hulla-
dékgazdálkodási közfeladat ellátására vonatkozó 
koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte meg 
és ezzel 35 éves időtartamra a hazai hulladék-
gazdálkodás egyedüli felelőse lett. A koncessziós 
társaság feladata lesz nemcsak a lakossági és 
az ipari-kereskedelmi szervezetek kommunális és 
szelektíven gyűjtött hulladékaival kapcsolatos tel-
jes körű feladatok elvégzése, hanem a kiterjesztett 
gyártói felelősség, továbbá egyes italcsomagolások 
kötelező visszaváltási rendszerének bevezetése és 
üzemeltetése is. Minderre rendkívül rövid, fél-egy 
év felkészülési idő áll rendelkezésére. Szerettünk 
volna mindezekről részletes tájékoztatást adni 
évkönyvünkben, de a részleteket leíró jogszabályok 
lapzártánkig nem jelentek meg, így csak a biztosan 
tudható információkat tudjuk megosztani.

A CSAOSZ 2022 júniusában nemzetközi konferencia 
keretében mutatta be a körforgásos gazdaság szel-
lemiségének és a fenntarthatóság követelményeinek 
leginkább megfelelő tervezési szempontokat össze-
foglaló „Újrahasznosítás szemléletű csomagolás- 
tervezés” című útmutatót, amelynek magyar nyelvű 
megjelentetésével idejekorán információval, irány-
mutatással kívánja segíteni a hazai csomagolásfej-
lesztők munkáját, az aktuális környezetvédelmi köve-
telmények teljesítésének megfelelő tervezésében.

A műanyag csomagolószerek hulladékainak újra-
hasznosítása, az újrahasznosított műanyagtartalom 
kérdése kiemelten a figyelem központjában van. Az 
élelmiszerrel rendeltetésszerűen kapcsolatba kerülő 
műanyagok európai rendelete ősszel változott, ami 
előkészíteni hivatott – az Európai Bizottság által vizs-
gált – kötelező másodnyersanyag-tartalom előírását. 

A jogszabályi környezet változása közepette öröm 
beszámolni új gyárak felépüléséről, technológiafej-
lesztésekről és a Szövetségünk által szervezett „diák 
és felnőtt” csomagolási versenyek sikereiről.

Tavaly azt hittük, hogy a 31 nevezéssel a HUN-
GAROPACK Student Csomagolástervezési Diák-
verseny rekordot állított be. Tévedtünk. 2022-ben öt 
hazai egyetem hallgatója összesen 63 nevezéssel 
indult és a pályázatok eddig is magas színvonalú 
bemutatásmódja még tovább javult. Állításunk iga-
zolásául a díjnyertesek munkáit be is mutatjuk.

Nemzetközi sikereinkről se feledkezzünk meg.

A „diákok” a WorldStar Student Világversenyről 14 
elismerő oklevelet hoztak haza, többet, mint a meg-
előző 13 évben együttesen. A „felnőtt” versenyzők is 
tovább szaporították díjaiknak számát és hat World-
Star díjat érdemeltek ki, így a huszonöt év távlatában 
elért immáron 123 világdíj a leghatásosabb bizonyí-
téka a magyar csomagolástervezők világ előtt járó 
kreativitásának.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a legújabb évköny-
vünk olvasásához kellemes időtöltést!

Bencs Attila
elnök

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

The changes in European legal regulations, the 
continuous tightening of environmental protection 
and provisions related to environmental protection, 
and the reform of domestic waste management 
presents new requirements to the packaging indus-
try as the group of economic companies and the 
packaging designers as the employees who put the 
changes into practice.

It is known that in August 2022 epochal changes 
began in domestic waste management too. The 
concession tender for the performance of the public 
task of waste management issued by the Hungarian 
state was won by MOL Nyrt. Thereby its becoming 
solely responsible for domestic waste management 
for a period of 35 years. The responsibility of the 
concession company will not only be performing 
full-scale tasks related to municipal and selectively 
collected waste from residential and industrial-com-
mercial organisations but the introduction and 
operation of the extended producer responsibility, 
as well as the mandatory redemption system for 
some beverage packaging. It has an extremely 
short preparation time of half a year for all of this. 
We wanted to provide detailed information about all 
of this in our yearbook but the legislation describing 
the details had not been published until deadline so 
we can only share the information we know for sure.
 
In June 2022 CSAOSZ presented the summary of 
design aspects best suited to the spirit of the circu-
lar economy and sustainability „Packaging Desing 
for Recycling” guide at an international conference. 
By publishing it in Hungarian language, it aims to 
help the work of domestic packaging developers 
with information and guidelines at an early stage in 
the appropriate planning of current environmental 
protection requirements.

The recycling of plastic packaging waste and the 
issue of recycled plastic content are particularly in 
the center of attention. The European regulation on 
plastics intended to come into contact with food was 
changed in autumn, which is intended to prepare 
the requirement of mandatory secondary raw mate-
rial content examined by the European Commission 

In the middle of changes of the legal environment, 
it is a pleasure to report on the construction of new 
factories, technological development and the suc-
cesses of „student and adult” packaging competi-
tions organised by our association.

Last year we thought that the HUNGAROPACK Stu-
dent Packaging Design Competition set a record 
with 31 entries. We were wrong. In 2022, 63 entries 
were submitted by the students of five universities. 
The already high-quality presentation of tenders has 
improved even further. To prove this we present the 
works of the award winners.

Let’s not forget about our international successes.

Students brought home 14 certificates of apprecia-
tion from WorldStar Student Competition, which is 
more than in the previous 13 years together. The 
„adult” competitors also continued to increase the 
number of prizes and won six WorldStar awards, 
thus, the 123 world awards achieved in twenty-five 
years are proof of the world-class creativity of Hun-
garian packaging designers.

With these thoughts, I wish you a pleasant time 
reading our latest yearbook.

Attila Bencs

President

Dear Reader,
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A magyar csomagolóipari mikro,  
kis- és középvállalkozások teljesít- 

ményének vizsgálata. Lassú növekedés.

Az idei évkönyvben ismét célul tűztük ki a hazai csomagoló-
ipari mikro, kis- és középvállalkozások helyzetének elemző 
áttekintését. A legutóbbi, 2018. évi vizsgálattal való össze-

hasonlíthatóság érdekében igyekeztünk ugyanazon társaságok 
adatait kigyűjteni a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból.

Öko-moduláció, mint az EPR  
– kiterjesztett gyártói felelősségi – 

rendszerek ösztönző eleme

Az öko-moduláció elve röviden úgy fogalmazható meg,  
hogy a környezeti szempontból előnyösebb (csomagolási) 

megoldást alacsonyabb környezetvédelmi költség (EPR díj) 
terheli. A megvalósítás azonban ennél bonyolultabb.  

Az összefüggésekre egy, az OECD által közzétett tanulmány 
feldolgozása útján kívánunk rávilágítani.

Új utakon a hazai  
hulladékgazdálkodás

A MOL Nyrt. 2022 júniusában adta be ajánlatát a Magyar 
Állam által kiírt, a hazai hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására vonatkozó koncessziós pályázatra. A Technológiai és 
Ipari Minisztérium tájékoztatása szerint a MOL pályázata meg- 

felelt a kiírási feltételeknek, így 35 éves időtartamra elnyerte  
a magyarországi hulladékgazdálkodás koncessziós jogát.
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Examination of the achievement  
of the Hungarian Packaging SMEs.  

Slow growth.

In this yearbook we set as a goal to overview the situation  
of the Hungarian Packaging SMEs. For comparability with  

the last test (in 2018) we tried to collect the data of the  
same companies from publicly accessible databases.

Eco-modulation – as the  
incentive tool of the extended  

producer responsibility scheme

The principle of eco-modulation can be briefly stated as 
follows. The environmentally preferable (packaging) solution is 

charged with lower environmental protection costs (EPR fee). 
 However, implementation is more complicated than that.  

We would like to highlight the connections by  
analyzing a study published by the OECD.

New era of the Hungarian  
waste management system

MOL Nyrt. submitted its application in June 2022 for the 
concession tender issued by the Hungarian State for the 

performance of the domestic waste management public task. 
The application met the tender conditions, so its becoming 

solely responsible for domestic waste management for 
 a period of 35 years, reported the Ministry of  

Technology and Industry.
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A magyar magántulajdon a hazai csomagolóipar-
ban – bizonyosan hasonlóan más szakterületekhez 
– elsősorban a mikro, kis- és középvállalatok kate-
góriájában érhető tetten. Ezek azok a vállalkozások, 
amelyeket részben a piaci lehetőségek felismerése 
alapján és kiaknázásának érdekében, de talán 
nagyobb részben a szakterületen megszerzett 
tudás kamatoztatása céljából alapítottak. Méretük-
nél fogva ezek a társaságok a legérzékenyebbek, a 
legkitettebbek a piaci változásokra, de e kategóriá-
ban lehet számolni az eredeti alapítók életkorából 
adódó összeolvadásokra, felszámolásokra is.
 
A legutóbbi vizsgálatunkban 69 társaság adatait 
elemeztük. Az elemzés szempontjából kimaradt 
évek miatt az utóbbi három esztendő adatait hason-
lítottuk a 2017. bázisévhez. A kutatott társaságok 
száma – épp az előzőekben vázolt okok miatt – 
65-re zsugorodott, ami nem tekinthető magas 
értéknek. Az 1. táblázatban a társaságokat árbe- 
vétel alapján kategorizáltuk – 2 milló EUR-ig mikro,  
10 millió EUR-ig kisvállalkozás és 10 millió EUR felett 
50 millió EUR-ig középvállalkozás.

A vállalatok számának 2017-2019 közötti megfogyat-
kozása meglepő módon nem a legkisebb, mikro, 
hanem a kisvállalkozás kategóriában következett be. 
Érdekes, hogy ugyanezt a kisvállalkozói kategóriát 
érintette a 2019-2021 közötti hullám is. Előbb két 
társaság alacsonyabb kategóriába csúszott (29/27), 
majd egy évre rá már hat tudott vissza-, illetve felka-
paszkodni (34/28), egy kisvállalkozás pedig még 
szintet is tudott lépni, belépett a középvállalkozások 
sorába. 

A magyar csomagolóipari mikro, kis- és közép- 
vállalkozások teljesítményének vizsgálata.
Lassú növekedés.
Az idei évkönyvben ismét célul tűztük ki a hazai csomagolóipari mikro, kis- és középvállalkozások helyzeté-
nek elemző áttekintését. A legutóbbi, 2018. évi vizsgálattal való összehasonlíthatóság érdekében igyekeztünk 
ugyanazon társaságok adatait kigyűjteni a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból.

A vállalkozások száma

2017 2019 2020 2021

Mikro vállalkozás 33 32 34 28

Kisvállalkozás 32 29 27 32

Középvállalkozás 4 4 4 5

Összesen: 69 65 65 65

1. táblázat: A vizsgált magyar KKV-k kategóriánkénti  
 besorolása az elemzett négy évben
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A 2020-2021 évi eredményekben egyértelműen a 
váratlanul, mindenkit felkészületlenül ért járvány- 
helyzet következményei mutatkoznak meg, amelyet 
a jelek szerint nem a sokszor kényszervállalkozónak 
is tekintett mikro, és nem is a már szervezett vállalat 
képét mutató középvállalkozások szenvedtek meg.

A vizsgált vállalkozások árbevételi adatait a 2. táblá-
zatban foglaltuk össze.

Habár a táblázatból nem látszik, a mikro vállalkozá-
sok közül 10 cégnek csökkent az utóbbi három 
évben az árbevétele, a többiek azonban mind növe-
kedni tudtak.

A 2021/2020. évi 23,9%-os árbevétel növekmény 
nagyságrendjében kísértetiesen hasonlít a KSH a- 
datbázisából kinyert, Magyarország csomagolószer- 
felhasználását értékben mért 29%-os bővüléséhez. 

Az impozáns számok mögött a tényleges piacnöve-
kedést nehéz megítélni. 2021-ben a hivatalos inflá-
ció mértéke 7,4%-volt, az MNB HUF/EUR középár-
folyama pedig az év eleji 365,13 Ft-ról év végére 
369,0-Ft-ra, 1,06%-os mértékben romlott, de azt is 
tudjuk, a CSAOSZ tagvállalati körébe tartozó cso-
magolóipari társaságok mennyiségben mérten is 
érdemi növekedést értek el.

A 3. táblázatban a vizsgált társaságok néhány mér-
legadatát is összefoglaltuk.

Megnéztük a vállalatok árbevételének alakulását az 
HUF/EUR árfolyam alakulásán keresztül is. Tekintve, 
hogy a KKV kategóriában magas az import termé-
kek beszerzésének, értékesítésének aránya, azt  
látjuk, hogy az érintettek 2019 és 2020-ban nem, 
vagy csak részben tudták érvényesíteni az árfolyam- 
változásból eredő növekvő költségeiket.

Javult a vállalatok eredményessége is, a vizsgált 65 
cég közül csupán 5 kellett veszteséget elkönyveljen 
2019 és 2021 között – régebben ez a szám maga-
sabb volt.

A KKV-k foglalkoztatottsági adatai az árbevételük 
hullámzásával együtt alakultak, 2020 volt a mély-
pont, a „covidos” évet követően azonban közel visz-
szaállt a legjobbnak számító 2019. év létszáma.

Nagy Miklós, Reményi Antal

A vállalkozások  
nettó árbevétele (mrd Ft)

2017 2019 2020 2021

Mikro vállalkozás 8,34 9,40 11,59 9,09

Kisvállalkozás 40,21 40,81 41,01 54,74

Középvállalkozás 21,27 22,99 22,44 29,17

Összesen: 69,82 73,20 75,04 93,00

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

3. táblázat: A vizsgált magyar KKV-k néhány publikus mérlegadata

2017 2019 2020 2021

Árbevétel (mrd Ft) 69,82 73,20 75,04 93,00

árbevétel változás a megelőző évhez viszonyítva, % - 4,84 2,51 23,90

HUF/EUR MNB évvégi átlag középárfolyam 310,14 330,52 365,13 369

árfolyam változás a megelőző évhez képest, % - 6,60 10,47 1,06

Árbevétel (m EUR) 225,12 221,47 205,51 252,03

árbevétel változás a megelőző évhez képest, % - -1,80 -5,90 21,00

Adózott eredmény (mrd Ft) 4,51 4,36 5,50 5,71

Veszteség (5 cég, mrd Ft) - 0,48 0,24 0,29

Létszám (fő) 1821 1830 1805 1825
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Előzmények
A ’90-es évek elején lezajlott rendszerváltás gazda-
sági megrázkódtatásait követően hamarosan új 
iparág született Magyarországon, mégpedig a hulla-
dékipar. Fejlődését az uniós csatlakozás jogharmo-
nizációs folyamata is segítette, az európai irányelvek 
figyelembevétele, később implementációja, a kiter-
jesztett gyártói felelősség elvének idejekorán gya-
korlatba ültetése és piaci szereplők általi működ- 
tetése ígéretes perspektívát ígért egy modern hulla-
dékipar kiépülésének.

Habár a hulladékipar nagyon széles területet fed le, 
jelen cikkünkben csupán a csomagolási szakterületi 
összefüggésekre koncentrálunk.

2003-ban – több éves előkészület után – kezdte 
meg működését az első hazai kiterjesztett gyártói 
felelősségi rendszert koordináló szervezet, az 
ÖKO-Pannon Nonprofit Kht. később Kft.  Példáját 
hamarosan többen követték és a csomagolási hul-
ladékok szelektív gyűjtése rohamos fejlődésnek 
indult. 

2011-re a koordináló szervezetek által elért szelektív 
gyűjtési és hasznosíttatási teljesítmény már több 
anyagáramban elérte, egyes esetekben pedig már 
meg is haladta az unió által csak később meghatá-
rozott 2030.(!) évi hasznosítási célértékeket.

2011-ben a környezetvédelmi kormányzat az új ter-
mékdíj törvény elfogadtatásával okafogyottá tette a 
legtöbb koordináló szervezet működését. Az általuk 
kiválóan elvégzett feladatot egy új, az állam által ala-
pítandó szervezetre bízta, azzal, hogy az (még) 
magasabb hulladékhasznosítási teljesítményben 
lesz érdekelt.

A soha meg nem valósult terv 
Az új rendszer működtetésének pénzügyi alapját 
jelentő termékdíj bevételek ugyan többszörösére 
növekedtek, az állami felügyelet mellett végzett hul-
ladékgazdálkodás teljesítménye mégis romlott. 
Közel egy évtizedes kísérletezés után és az éves 
szinten már 50 milliárd forintra becsült pénzügyi 
hiány miatt a kormány be kellett lássa, hogy érdemi 
megoldást kell találjon. 

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás

A MOL Nyrt. 2022 júniusában adta be ajánlatát a Magyar Állam által kiírt, a hazai hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátására vonatkozó koncessziós pályázatra. A Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatása 
szerint a MOL pályázata megfelelt a kiírási feltételeknek, így 35 éves időtartamra elnyerte a magyarországi 
hulladékgazdálkodás koncessziós jogát.
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A Kormány, az Unió által időközben kötelezően 
alkalmazandóvá is tett, kiterjesztett gyártói felelős-
ség rendszerének piaci szereplők által egyszer már 
bizonyított működtetését nem kívánta visszaállítani, 
helyette – törvénymódosítással – állami közfeladattá 
minősítette a hulladékgazdálkodás egyes résztevé-
kenységeit, ami megnyitotta a lehetőséget a feladat 
koncesszió keretében való átadására, azaz mono-
polhelyzetbe hozott piaci szereplő általi működ- 
tetésére. 

Ilyen előzmények vezettek oda, hogy eredményes 
pályázat után – a hulladékgazdálkodási tevékenysé-
géről kevéssé ismert – MOL Nyrt. lett a koncesszió 
nyertese.  

Mit takar a koncesszió, mi a koncessziós 
társaság feladata?
Az állam a hulladékgazdálkodási közfeladat gyakor-
lásának jogát koncessziós szerződés keretében a 
koncesszornak átadja. 

A koncesszornak olyan gazdasági társaságot kell 
alapítania, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy 
a koncessziós szerződésben meghatározott köve-
telményeket a koncessziós társaságban tulajdonos-
ként érvényesíti.

A koncessziós társaság feladata az uniós szinten 
meghatározott visszagyűjtési és újrafeldolgozási 
célértékek teljesítése.

A hulladékgazdálkodási közfeladat két fő részre 
osztható, úgymint
 • közszolgáltatási résztevékenység és 
 • intézményi résztevékenység.

E két fő feladat mellett kell a koncesszornak beve-
zetni és működtetni a kötelező visszaváltási és a 
kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert is.

A koncesszió alá tartozó hulladékáramok:
 • települési hulladék,
 • ipari termelésből származó hulladék egy része.

Nem tartozik a koncesszió alá:
 • ipari termelésből származó hulladék egy része,
 • mezőgazdasági- és élelmiszerhulladék,
 • építési és bontási hulladék,
 • nem lakossági veszélyes hulladék,
 • települési folyékony hulladék.

A koncessziós körbe tartozó hulladékok átvételét, 
gyűjtését, elszállítását, előkezelését és kezelésre  
történő átadását, továbbá a kapcsolódó kommuni-
kációt, pénzügyi koordinációt és elszámolást, vala-
mint a jelentéstételi rendszer működtetését a kon-
cessziós társaság látja el. 

Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezetet 
a pénzben kifejezhető értékkel rendelkező, a hulla-
dékgazdálkodási intézményi résztevékenység 
körébe tartozó hulladékának átadásáért ellenérték 
(kompenzáció) illeti meg.

Elérendő célérték
2012. 12. 31.-ig

%

A hazai EPR szerve-
zetek teljesítménye 

2011. 12. 31.-én
%

 Állami szerepválla-
lás mellett 2019-ben 

elért teljesítmény
%

2030-ra eléren-
dő célértékek

%

csomagolás 55,0 59,3 47,3 70

papír 60,0 94,0 70,5 85

műanyag 22,5 37,3 33,0 55

fém (Fe/Al) 50,0 83,5 68,8 80/60

üveg 60,0 41,2 28,7 75

fa 15,0 34,7 24,5 30
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A hulladék tulajdonjoga a hulladék átvételétől a 
kezelésre átadásig a koncesszort illeti.

A koncessziós szerződés hatályba lépését köve-
tően az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
körébe tartozó tevékenységet kizárólag a koncesz-
sziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozói 
nyilvántartásba felvett alvállalkozó végezheti.

A koncessziós társaságot illető ellenszolgáltatás 
összetevői: 
 • a közszolgáltatási díj, 
 • a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékeny-
ség ellátásával összefüggő díj, továbbá 

 • a koncessziós társaság tulajdonába kerülő hulla-
dék értékesítéséből származó árbevétel.

A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek tel-
jesítéséért a gyártók által fizetendő pénzügyi hozzá-
járulást úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a 
koncessziós társaság indokolt költségeit, amiből 
nem vonhatók le a hulladék értékesítéséből szár-
mazó árbevételek.

A koncesszor vállalásai, további feladatai
A koncesszor a pályázatában vállalta a hulladékbe-
gyűjtési és szállítási feladatok hatékonyabbá tételét, 
a hulladékkezelési feladatok országos kihasználtsá-
gának optimalizálását, a kiterjesztett gyártói felelős-
ségi rendszer és a kötelező visszaváltási rendszer 
(DRS) bevezetését, továbbá új elkülönített háztartási 
hulladékáramok gyűjtési rendszerének kialakítását 
és új égető kapacitás létrehozását.

Már biztos a koncessziós rendszer?
A hulladékgazdálkodás tervezett, rendszerszintű 
átalakítása súlyos érdeksérelmeket okoz. A kon-
cessziós rendszer a hulladékipar szereplőinek 
egzisztenciáját veszélyezteti. 

Emlékezetes, hogy az Alkotmánybíróság az intéz-
ményi résztevékenység keretében átadott és érté-
ket képviselő hulladék kompenzációjának hiánya 
miatt a Hulladéktörvényt 2021. év elején átdolgo-
zásra visszaküldte a jogalkotónak.

Habár az AB által kifogásolt szabályozásrész módo-
sításra került, az érintett hulladékgazdálkodó szerve-
zetek indulata továbbra sem csillapodik, újabb alkot-
mánybírósági beadványok készültek és előrevetít- 
hető – a versenyjogra, valamint az áruk szabad 
mozgásának korlátozására vonatkozó okok miatt – 
polgárjogi perek sorozata is.

A koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási 
koncesszió gyakorlására akkor lesz jogosult, ha a 
koncessziós szerződés aláírásától számított 1 éven 
belül gondoskodik a tevékenység végzéséhez szük-
séges engedély megszerzéséről és a kapacitást 
biztosító (alvállalkozói) szerződések megkötéséről.
A Hulladéktörvény a koncessziótól való visszalépés 
jogát szigorú korlátok között lehetővé teszi.

Magyarország érdeke és a környezetvédelem ügye 
megkívánja a szereplők közötti konszenzus meg- 
teremtését.

Nagy Miklós

A kötelezően igénybe veendő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási résztevékenység magában foglalja az 
ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött 
hulladékának, valamint a természetes személy ingatlanhasz-
náló lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, 
gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és ke-
zelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 
fenntartását és üzemeltetését is.

A kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálko-
dási intézményi résztevékenység magában foglalja az 
ingatlanhasználó – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladéká-
nak – kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá 
tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási 
díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből 
származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, elszállítását, 
előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását 
ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási léte-
sítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen 
hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi kö-
telezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatai-
nak ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer 
működtetését.
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Lesz új, de marad a régi is!
A Kormány az EPR rendszert sajnos nem a Magyar-
országon jól ismert környezetvédelmi termékdíj tör-
vény (későbbiekben: Ktdt.) helyett, hanem annak 
egyidejű megtartásával kívánja bevezettetni, azaz 
részben azonos termékkörre vonatkozó, egymás 
mellett, párhuzamosan alkalmazandó szabályozá-
sokat kell a kötelezetteknek betartani.
A Ktdt. tárgyi hatálya továbbra is a csomagolószer, 
míg az EPR rendszerben a kötelezett a csomagolás, 
alanyi kötelezettje a csomagolást létrehozó (csoma-
golt terméket importáló) vállalkozás.
A megmaradó Ktdt.-hez a jogalkotó keresletszabá-
lyozó funkciót rendel hozzá, azaz a termékdíj útján 
kívánja a környezet szempontjából problémás anya-
gok/termékek használatát visszaszorítani (e cél 
elérésének jelenlegi jó példája a műanyag hordtasa-
kok 500, illetve 1900 Ft/kg díjtétellel való terhelése).
A 2023. július elsejétől a Ktdt. és az EPR közötti pár-
huzamosság úgy fog jelentkezni, hogy kétféle beval-
lást és kétfelé díjfizetést (NAV és MOL) kell 
teljesíteni.

A környezetvédelmi termékdíj törvény 
kiemelendő változásai
A Ktdt. módosítástervezete szerint a fizetendő ter-
mékdíjat egy képlet segítségével kell meghatározni: 

T= (AT-F)
ahol:
T: a két tizedes pontossággal kiszámított és a kere-
kítés általános szabályai szerint forintra kerekített ter-
mékdíjtétel (Ft/kg) azzal, hogyha (AT-F) eredménye 
negatív összeg, a T értéke nulla;
AT: a meghatározott, anyagáramra vonatkozó általá-
nos termékdíjtétel (Ft/kg);
F: az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó, a 
termékdíj megállapítási időszak első napján hatá-
lyos, Ht. szerinti kiterjesztett gyártói felelősségi díjat 
(Ft/kg) kell figyelembe venni; 

A környezetvédelmi termékdíjtételek a tervek szerint 
nem változnak, jelenlegi mértékükben maradnak 
hatályban. 

Újabb teher – amit a 2023. évi  
új jogszabályokról tudni lehet

Az előző cikkünkben a hazai hulladékgazdálkodási közfeladat koncessziós rendszerével részletesebben fog-
lalkoztunk. Röviden utaltunk arra is, hogy a koncesszor további feladatát jelenti még a kötelező visszaváltási és 
a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer kiépítése és üzemeltetése is. A következőkben e két, részben régi-új 
hulladékgazdálkodási formával – csomagolási szemszögből – foglalkozunk.
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A kiterjesztett gyártói felelősségi „F” díjakat a hulla-
dékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben 
határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal javaslata alapján.
A termékdíjat a NAV részére kell megfizetni. 
A bevallásban a CSK kódok használatban 
maradnak. 
Várhatóan továbbra is lehet alkalmazni a termékdíj 
átvállalás, a termékdíjraktár és a visszaigénylés 
intézményrendszerét.

A kiterjesztett gyártói felelősség 
kormányrendelet-tervezete
Az EPR rendszer tárgyi hatálya a csomagolás, az 
alanyi hatálya pedig a termékét csomagoló, töltő 
vállalat.
Az EPR rendelet tervezete szerint 8 számjegyű, a 
Ktdt. CSK kódjától részben eltérő ún. KF kódrend-
szert kell alkalmazni a MOL-nak beadandó bevallá-
sok készítése során.
A nyolcjegyű KF kód felépítése várhatóan a követ-
kező lesz:

A B

1 1. és 2. karakter
Termékáramot vagy az abból 
képződött hulladékot jelölő kód 
pl: csomagolás: 11

2 3. és 4. karakter
Anyagáram kód 
pl: hullámpapírlemez doboz: 20

3 5. és 6. karakter
Csoport kód 
pl: nem újrahasználható 
hullámpapírlemez doboz: 20

4 7. karakter
Kötelezettséget jelölő kód 
pl: kollektív teljesítés: 1

5 8. karakter
Származáskód 
pl: belföldi előállítású termék, 
önállóan forgalomba hozott: 1

A KF kódot, a CSK kódhoz hasonlóan csomagolási 
összetevők anyagáramaiként (pl.: palack: üveg, 
címke: papír stb), de fogyasztói, illetve gyűjtő- és 
szállítási csomagolás bontásban kell meghatározni.

A Ktdt. és az EPR  
pénzügyi folyamatainak modellezése
Ami már megítélhető: amennyiben a csomagolást 
előállító vállalat a Ktdt. értemében átvállalási szerző-
déssel rendelkezik valamennyi csomagolószerére 
(esetleg termékdíjraktárat üzemeltet), vagy közvetle-
nül importál külföldről csomagolószert, úgy a Ktdt. 

és az EPR szerinti kötelezettség is nála van, így egy 
adatbázisból képes (a kétféle kódolás mellett) a 
bevallást elkészíteni és a befizetéseket is teljesíteni.
Csomagolt termék közvetlen importja esetében 
ugyanez a gyakorlat érvényesül.
Jelenleg még nem tudjuk pontosan megítélni a 
pénzügyi folyamatait annak az esetnek, amikor a 
Ktdt. és az EPR rendszer alanya eltérő.
Ebben az (alap) esetben termékdíjjal növelten kerül 
beszerzésre a csomagolószer, majd a kész csoma-
golás forgalomba hozatalakor keletkezik az EPR díj 
kötelezettség.
A fentiekben bemutatott képlet alkalmazása, azaz 
az EPR díj termékdíjból való levonása csak vissza-
igénylés mellett kivitelezhető – a maga bonyolult-
sága és körülményessége, valamint időbeli kitoló-
dása mellett.

Kötelező visszaváltási rendszer 
kormányrendelet-tervezete
A következőkben a tervezetet csak folyamatleírás 
szempontból mutatjuk, be nem térünk ki egyéb 
lényeges elemekre (pl. kötelezettség keletkezése, 
forgalmazó és koncessziós társaság kötelezettsé-
gei, regisztráció stb). A rendszer tervezett indítása: 
2024. január 1.

Fogalmak
A kötelezően visszaváltási díjas termék: 
 • a tejalapú készítmények kivételével a fogyasztásra 
kész vagy koncentrátum italtermék fogyasztói, 
közvetlen csomagolása, amely nem újrahasznál-
ható, műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, és 
0-6 literig terjedő űrtartalommal bír; és

 • az italtermék újrahasználható, fogyasztói, közvet-
len csomagolása 
(a közvetlen szó azt jelenti, hogy pl. a díszdobozra 
nem vonatkozik a rendelkezés);

Önkéntesen visszaváltási díjas termék: 
a kötelezően visszaváltási díjas terméknek nem 
minősülő, a gyártó által önkéntesen „visszaváltható” 
megjelöléssel gyártott, illetve forgalomba hozott ter-
mék vagy a termék csomagolása, amelynek e meg-
jelöléssel történő gyártását, illetve forgalomba hoza-
talát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak 
bejelentették; 
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Visszaváltási díjas termék: 
a kötelezően visszaváltási díjas termék és az önkén-
tesen visszaváltási díjas termék.

A kötelezően visszaváltási díjas, nem újra-
használható termékre vonatkozó rendelke- 
zések:
 • nem újrahasználható csomagolású termék után 
darabonként 50 forint a visszaváltási díj a (terve-
zet az áfá-t nem említi, de a szövegkörnyezet az 
50 Ft az áfával növelt értékre utal);

 • a nem újrahasználható termék után a visszavál-
tási díjat a gyártó a koncessziós társaság részére 
fizeti meg;

 • az italtermék a visszaváltási díjjal megnövelt vétel-
áron hozható forgalomba, illetve forgalmazható;

 • a visszaváltási díj összegét a számlán vagy a 
nyugtán a termék árától elkülönítve kell 
feltüntetni;

 • gyártó a terméket a forgalomba hozatal időpontját 
megelőzően legalább 30 nappal a koncessziós 
társaságnál;

 • a gyártó a nem újrahasználható termékre a forga-
lomba hozatal időpontját megelőzően a koncesz-
sziós társaságnál a forgalomba hozatalhoz szük-
séges termékre helyezendő egyedi jelölést 
biztosító azonosító kód kiadását, majd a forga-
lomba hozatal érdekében a kód aktiválását 
kérelmezi;

 • a gyártó gondoskodik a kötelezően visszaváltási 
díj jelölésének jól látható helyen, előírt méretben, 
tartósan megmaradó és jól olvasható 
feltüntetéséről:

(Kétféle jelölés lesz tehát: jelölni kell a visszaváltás 
tényét és egyedi kód is kell.)
(Az ábra pozitív vagy negatív formában kerül alkal-
mazásra, a fekete háttér a szemléltetést szolgálja, 
nem része az ábrának!)

 • a termék GTIN száma és vonalkódja nem lehet 
egyező a 2024. január 1. napját megelőzően for-
galomba hozott termékével; 

 • a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, nem újra-
használható termék esetén 
 • csatlakozási, 
 • szolgáltatási és 
 • visszaváltási díjat fizet a koncessziós társaság 
részére.

 • a gyártó csatlakozási és szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettsége termék forgalomba hozatalával 
keletkezik;

 • a gyártó csatlakozási díjfizetési kötelezettsége a 
kötelező visszaváltási díjas rendszer országos 
bevezetését követő 5. év végéig áll fenn; 

 • a csatlakozási díj és szolgáltatási díj egy egységre 
vetített mértékét a kötelezően visszaváltási díjas 
termékekre nézve a hulladékgazdálkodásért fele-
lős miniszter rendeletben határozza meg, a díjté-
telek jelenleg nem ismertek;

 • a gyártó által fizetendő csatlakozási díj mértéke a 
gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre 
vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő termék-
mennyiség és a miniszteri rendeletben megállapí-
tott egységnyi díjtétel szorzata; 

 • a gyártó által fizetendő szolgáltatási díj mértéke a 
gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre 
vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő termék-
mennyiség és a miniszteri rendeletben megállapí-
tott egységnyi díjtétel szorzata;

 • nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizet-
nie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas 
termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díj 
megállapításának és alkalmazásának, valamint a 
visszaváltási díjas termék forgalomba hozatalának 
részletes szabályairól szóló rendelet szerinti díjfize-
tési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

A kötelezően visszaváltási díjas, de újrahasz-
nálható termékre vonatkozó rendelkezések:
 • a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újra-
használható terméket annak újrahasználata érde-
kében a forgalmazótól, valamint a fogyasztótól 
visszaveszi és a visszaváltási díjat részére 
visszafizeti;

 • a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újra-
használható termékek forgalomba hozatala után
 • csatlakozási és 
 • szolgáltatási díjat fizet;
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 • a kötelezően visszaváltási díjas újrahasználható 
termék esetén, előírt méretben alkalmazandó 
jelölés: 

(Az ábrán feltüntetett összeg csak mintaként szol-
gál, a gyártó által meghatározott, visszaváltási díj 
összegét kell feltüntetni.) 

 • a termék GTIN száma és vonalkódja nem lehet 
egyező a 2024. január 1. napját megelőzően for-
galomba hozott termékével; 

Hol és hogyan fog a visszaváltási rendszer 
működni?
A forgalmazó feladatai:
 • a nem újrahasználható, 0,1 l alatti vagy 3 l feletti 
űrtartalmú kötelezően visszaváltási díjas termékek 

visszavétele kézi visszaváltó berendezéssel törté-
nik. A forgalmazó e termékek visszavételét akkor 
biztosítja, ha ilyen típusú terméket forgalmaz;

 • 400 m2-nél nagyobb eladótérrel rendelkező üzlet-
ben a forgalmazó automata visszaváltó berende-
zéssel biztosít lehetőséget a kötelezően visszavál-
tási díjas, nem újrahasználható termékek 
visszavételére;

 • az automata visszaváltó berendezés meghibáso-
dásának esetére kézi visszaváltó berendezés is 
rendelkezésre kell álljon;

A jelen vázlatos összeállítás is pontosan érzékelteti 
az elkövetkező hónapokban szükségessé váló 
hatalmas erőfeszítéseket, amelyek a sikeres felké-
szülés érdekében a kötelezettekre várnak.

Nagy Miklós
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Megváltozott az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő  
újrafeldolgozott műanyagok EU rendelete

Az Európai Bizottság tanácsadó szervezete, az EUNOMIA, a műanyag csomagolószerek lehetséges 
másodnyersanyag tartalmát vizsgáló tanulmányt publikált 2022. év elején. Az elemzés három kategóriára 
– „Contact Sensitive”, a „Non-Contact Sensitive” és a „Beverage Bottles” – összepontosított. Ezzel 
összefüggésben frissítésre került az újrahasznosított anyagot tartalmazó és „Food Contact” felhasználási célú 
műanyag csomagolószerek újrahasznosítási eljárásait szabályozó rendelet. Cikkünk e közvetlenül alkalmazandó 
jogszabályt kivonatolja.

Fotó: ctillmann, Messe Düsseldorf

Előzmények
Az Európai Bizottság 2018-ban fogadta el a műanya-
gok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével 
kapcsolatos európai stratégiát, amely kulcsfontos-
ságú kötelezettségvállalásokat tartalmaz a műanyag-
szennyezés káros hatásainak megfékezésére.

A stratégia célja a műanyag-újrafeldolgozási kapaci-
tás bővítése az Unióban, valamint a műanyagtermé-
kek és műanyagcsomagolások újrafeldolgozott tar-
talmának növelése. Mivel a műanyag csomagoló- 
anyagok nagy részét élelmiszercsomagolásként 
használják, a szakpolitika csak akkor érheti el célki-
tűzéseit, ha az élelmiszerek csomagolásában az 
újrafeldolgozott műanyag tartalma is nő.

Alapelvek
Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő anyagokról és tárgyakról szóló irányelv 
(1935/04/EK) alapvetésként kezeli azt, hogy minden 
olyan anyagnak vagy tárgynak, amelyet arra szán-
tak, hogy közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe 
kerüljön élelmiszerekkel, megfelelő mértékben 
közömbösnek kell lennie annak megakadályozá-
sára, hogy olyan mennyiségű anyag kerüljön át 
belőle az élelmiszerbe, amely veszélyezteti az 
emberi egészséget, elfogadhatatlan változást idéz-
het elő az élelmiszer összetételében, vagy az élelmi-
szer érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását 
okozhatja.
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Ez az elv az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
újrafeldolgozott anyagokra is vonatkozik. A fentebb 
említett rendelet azonban azt is kifejti, hogy az újra-
feldolgozott anyagok és tárgyak használatát csak 
akkor szabad előnyben részesíteni, ha szigorú élel-
miszer-biztonsági követelményeknek megfelelnek. 

Az élelmiszer-biztonság fogalmába a mikrobiológiai 
biztonságot is bele kell érteni. Mivel az újrafeldolgo-
zási folyamatokhoz felhasznált anyagok hulladékból 
származnak, sokkal valószínűbb, hogy mikrobiológi-
ailag szennyezettek, inkább, mint a kiindulási anya-
gokból újonnan előállított anyagok és tárgyak. Ezért 
az újrafeldolgozott műanyagok nemcsak megfelelő 
mértékben közömbösek, hanem mikrobiológiai 
szempontból is biztonságosak kell legyenek.

Célok, feladatok
Az élelmiszerek csomagolásában és az élelmisze-
rekkel érintkezésbe kerülő egyéb anyagokban talál-
ható újrafeldolgozott tartalom növekedésének előfel-
tétele továbbra is az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása. 

A hulladékká vált műanyagok azonban – még akkor 
is, ha élelmiszeripari felhasználásból származnak – 
tartalmazhatnak olyan szennyező anyagokat, ame-
lyek veszélyeztethetik az élelmiszerekkel érintke-
zésbe kerülő újrafeldolgozott műanyagok biztonságát 
és minőségét. 

Az összegyűjtött élelmiszerek csomagolásában elő-
forduló eseti szennyeződések jellege és szintje 
meghatározatlan, véletlenszerű, a műanyaghulladék 
forrásától és gyűjtési módjától függ, és gyűjtésen-
ként eltérő lehet. 

Ezért a műanyagot újrafeldolgozása során mindig 
olyan szinten kell szennyeződésmentesíteni, hogy 
biztosítani lehessen, hogy a fennmaradó szennyező 
anyagok nem veszélyeztetik az emberi egészséget, 
vagy más módon nem hatnak az élelmiszerre, ha  
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott 
műanyagok előállításához kerülnek felhasználásra. 

Az újrafeldolgozott műanyagok főszabályként csak 
akkor hozhatók forgalomba, ha azokat olyan kellően 
jól ismert technológia alkalmazásával állították elő, 
amely lehetővé teszi a Bizottság számára annak 
eldöntését, hogy engedélyezi-e a műanyaghulladék-
nak az 1935/2004/EK rendelet követelményeinek 
megfelelő műanyaggá történő újrafeldolgozását.

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 
10/2011/EU rendelet olyan összetételi követelmé-
nyeket határoz meg, amelyek biztosítják az élelmi-
szerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok biztonsá-
gos használatát. Az újrafeldolgozott műanyagok 
azonos biztonsági szintjének megtartása érdekében 
ezeknek ugyanolyan összetételűeknek kell lenniük, 
mint a 10/2011/EU rendelettel összhangban gyártott 
műanyagoknak, és meg kell felelniük az említett ren-
deletben meghatározott korlátozásoknak és előírá-
soknak, például a kioldódási határértékeknek.

Az átláthatóságot, a minőség-ellenőrzést és a nyo-
monkövethetőséget szolgálja az a nyilvános jegy-
zék, amely tartalmazza az újrafeldolgozást végző 
vállalatokra, az újrafeldolgozó létesítményekre és az 
újrafeldolgozási folyamatokra vonatkozó információ-
kat, továbbá az újrafeldolgozott műanyagok és 
műanyag tárgyak forgalomba hozatalának kötelező  
a nyilvántartásba való bejegyeztetése.

Azért, hogy az újrafeldolgozott műanyagot, a kész- 
árucikknek minősülő újrafeldolgozott műanyagokat 
az átalakítást végző vállalatok és az élelmiszer-vállal-
kozók megfelelően és nyomon követhető módon 
használják, megfelelőségi nyilatkozatot kell rendsze-
resíteni a műanyag tételeihez azért, hogy: 
• az újrafeldolgozást végző vállalat kiléte, 
• a műanyag újrafeldolgozott eredete
megállapítható legyen, továbbá 
• az átalakítást végző vállalatok és a végső felhasz-

nálók a felhasználásával kapcsolatban utasításo-
kat kapjanak. 

Az egységes értelemzés érdekében a gazdasági 
szereplők egységes „sablont” kell használjanak.
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A megfelelés-ellenőrzési  
összefoglaló lap sablonja
(1616/2022 EK rendelet 1. melléklet 1. táblázat)

A sablont a helyes gyártási gyakorlatról szóló 
2023/2006/EK rendeletben és annak B. mellékleté-
ben szereplő fogalommeghatározások figyelembe-
vételével kell kitölteni.
Az e dokumentumban a 2023/2006/EK rendelet-
nek megfelelően használt rövidítések:
QA: Minőségértékelés
SOP: Hatályos műveleti utasítás
SOP-kód: a SOP-kód két számból áll: a hatályos 

műveleti utasítás számából és a dokumentum szá-
mából, amelyben a SOPNr – DocNr formátumban 
szerepel; a dokumentumszámnak meg kell felelnie a 
2.3. szakaszban szereplő dokumentumszámnak, a 
SOP-számnak és az újrafeldolgozást végző vállalat 
számozási rendszerének.

1. szakasz: Azonosítás
Az e szakaszban említett számoknak (RIN, RFN, 
RON, RAN, NTN) meg kell felelniük az (EU) 
2022/1616 rendelet 24. cikkével összhangban 
meghatározott uniós nyilvántartásban szereplő 
számoknak.

1.1. Az újrafeldolgozó létesítmény azonosítása

1.2. Az újrafeldolgozó létesítmény azonosítása

A létesítmény megnevezése

Alkalmazott újrafeldolgozási technológia az I. mellékletnek megfelelően

EU-nyilvántartási szám (újrahasznosító létesítmény száma, RIN)

Az üzem címe

Az újrafeldolgozó üzem száma (RFN)

Elérhetőségek

A kapcsolattartó személyek beosztása/szerepköre

Vonatkozó nemzeti nyilvántartási számok (ha vannak)

Az értesítés időpontja (a 25. cikk (1) bekezdésének a) pontja)

Cégnév

EU-nyilvántartási szám (az újrafeldolgozást végző vállalkozó száma, RON)

A központi iroda címe

Elérhetőségek

A fő kapcsolattartó személy beosztása/szerepköre

Vonatkozó nemzeti nyilvántartási számok (ha vannak)

Engedélyes? (igen/nem/nem alkalmazandó)
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1.4. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA)  
által használt dokumentumhivatkozások

1.3. Az újrafeldolgozási eljárás engedélyezési határozata vagy új technológia

A: az engedélyezési határozat vagy a létesítmény által alkalmazott eljárás által használt új 
technológia azonosítása:

1.5. Az újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetéséért felelős további személy(ek)

B: engedélyes vagy új technológiafejlesztő:

EFSA-kérdésszám

Az EFSA szakvéleménye közzétételének időpontja

Az EFSA közzétételi száma  
(végső termék száma)

Titoktartási határozat száma

Titoktartási határozat dátuma

Az engedélyes  (*1) / a technológiafejlesztő   
(*2) neve (amelyik alkalmazandó)

Cím

Elérhetőségek

Beosztás/szerepkör

Név: Beosztás/szerepkör Elérhetőségek

EU-nyilvántartási szám, azaz az újrafeldolgozási 
eljárás engedélyezési száma (RAN),  
az új technológia száma (NTN
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Konklúzió
Az újrahasznosított anyagot tartalmazó és élelmi-
szerrel rendeltetésszerűen érintkező műanyag cso-
magolószerek gyártása összetett folyamat. Fontos 
érteni, hogy csak olyan technológia alkalmazható, 
amely az állandóan változó összetételű és minőségű 
műanyaghulladékból reprodukálható, a szűz alap-
anyaggal azonos biztonságú minőséget képes 
produkálni. 

Azt is érteni kell, mit jelent a zárt láncú forrás. Ez 
lényegében b2b kapcsolatot takar, ahol a csoma-
golt terméket kibocsátó – az intézményi (ipari, keres-
kedelmi) fogyasztó – hulladékhasznosító zárt, ide-
gen anyag hozzákerülését kizárni képes rendszert 
alkot, és az újrahasznosított műanyag felhasználási 
célja megegyezik az eredeti termék felhasználási 
céljával. 

Az út elején járunk.
Nagy Miklós

Név: Részletes leírás

Mechanikus 
újrafeldolgozás

Ez az újrafeldolgozási technológia mechanikai és fizikai folyamatok révén hasznosítja az összegyűjtött műanya-

gokat, jellemzően válogatással, őrléssel, mosással, elválasztással, szárítással és újrakristályosítással, hogy olyan 

műanyag alapanyagokat állítson elő, amelyek megőrzik a gyűjtött műanyag kémiai azonosságát.

Ennek az újrafeldolgozási technológiának a kritikus szakasza a szennyeződésmentesítés, amelynek során a 

műanyag alapanyagot legalább egy minimális ideig hőnek, vákuumnak vagy áramló gáznak teszik ki annak érde-

kében, hogy olyan szintre csökkentsék az esetleges szennyeződését, amely nem jelent egészségügyi veszélyt. 

Ezt a szakaszt további újrafeldolgozási és átalakítási szakaszok követhetik, mint például a szűrés, az újragranulá-

lás, az összekeverés, az extrudálás és a formázás.

Ezen újrafeldolgozási technológia alkalmazása megtartja a műanyagot alkotó polimerláncokat, és növelheti azok 

molekulatömegét. A molekulatömeg kismértékű, nem szándékos csökkenése is előfordulhat.

Zárt és  
ellenőrzött 
láncot alkotó 
termékkörből 
történő 
újrafeldolgozás

Olyan újrafeldolgozási technológia, amely kizárólag a gyártási, forgalmazási vagy étkeztetési szakaszból álló zárt 

ciklusokban és a 9. cikk szerinti újrafeldolgozási rendszerben részt vevő szervezetektől származó műanyag alap-

anyagok újrafeldolgozását végzi.

A műanyag alapanyag kizárólag olyan anyagokból és tárgyakból származik, amelyeket élelmiszerekkel való érint-

kezésre szántak és arra használnak fel, és az élelmiszerekből és címkézésből származó felületi maradékanya-

goktól eltérő szennyeződés kizárható. A műanyag alapanyag tartalmazhat aprított anyagokat és műanyag tárgya-

kat, valamint a műanyagok és műanyag tárgyak előállításából származó maradékokat és hulladékokat. A rendszer 

nem terjed ki az anyagok és tárgyak műanyag alapanyagként történő gyűjtésére, amennyiben azokat a fogyasz-

tóknak a telephelyen kívüli és/vagy az újrafeldolgozási rendszerben részt vevő szervezetek általi ellenőrzés hatá-

lya alá nem eső felhasználásra biztosították.

Az ezen újrahasznosítási technológia részeként alkalmazott szennyeződésmentesítési technológia magas hő-

mérsékletű mikrobiológiai szennyeződésmentesítést tesz lehetővé az újraformázás öntés során, amelyet a felület 

mosással történő alapvető tisztítása vagy más, az anyag átalakításra való előkészítésére alkalmas eljárás előz 

meg. Emellett új műanyagot is hozzáadhat, hogy megelőzze az újrafeldolgozott műanyag minőségvesztését, 

amely alkalmatlanná tenné a rendeltetés szerinti felhasználásra.

Az újrafeldolgozott műanyagot kizárólag olyan műanyagok és műanyag tárgyak gyártására használják, amelyek 

ugyanazokkal az élelmiszerekkel érintkeznek, és ugyanolyan feltételek mellett, amelyekre az összegyűjtött anya-

gokat és tárgyakat szánták, és amelyek esetében eredetileg ellenorizték a 10/2011/EU rendeletben eredetileg 

meghatározottaknak való megfelelést.

Felhasznált források:
• www.amaplast.org/archivioFiles/Allegati/ 

PPWD%20-%20Eunomia%20Recycled%20content%20targets%20stakeholders%20briefing.pdf
• EUR-Lex - 32022R1616 - EN - EUR-Lex (europa.eu) - a BIZOTTSÁG (EU) 2022/1616 RENDELETE  

(2022. szeptember 15) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, újrafeldolgozott műanyagokról

A megfelelés mellett érdemes tanulmányozni a szennyeződésmentesítési technológiák részletes leírását is, 
amelyet az 1616/2022 EK rendelet 1. melléklet 3. táblázata foglal össze.
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A hulladék keretirányelv preambuluma rögzíti, hogy 
a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek (EPR 
rendszerek) alapvető elemei a hatékony hulladék-
gazdálkodásnak. Az EPR rendszer célja annak biz-
tosítása, hogy a termékek gyártói viseljék a pénz-
ügyi felelősséget, illetve a pénzügyi és szervezési 
felelősséget a termék hulladékká válását követően a 
hulladékkezelésért. Az öko-modulációnak pedig az 
a szerepe, hogy a kötelezettek számára a pénzügyi 
ösztönzés útján adjon világos célokat a környezettu-
datos termék- és csomagolásfejlesztés kívánatos 
irányához.

Az EPR rendszer alanyai egyénileg és kollektív for-
mában is teljesíthetik kötelezettségeiket. 

Az egyéni teljesítők a saját termékeikért önmaguk, 
míg a kollektív teljesítők egy EPR szervezettel való 
feladat átadás-átvállalásra vonatkozó együttműkö-
dés és megfizetett EPR díj formájában vállalnak fele-
lősséget. Az öko-moduláció pedig a kollektív rend-
szer EPR díjának a mérhető termékjellemzők szerinti 
módosítását jelenti.

Az egyéni teljesítés esetében a „szennyező fizet elv” 
hatása közvetlenül jelentkezik, hiszen a kötelezett 
minden kapcsolódó feladatát maga végzi és annak 
költségét is azonnal érzékeli, mérni képes, így a hul-
ladékképződés mérséklésére direkt ösztönzést kap. 
Ezzel szemben a kollektív teljesítésben résztvevő 
kötelezettek az alapfeladatukra tudnak koncentrálni 
és pénzügyi kötelezettségeik – a méretgazdaságos-
ságból adódóan – költséghatékonyak, viszont így 
annak kibocsátást mérséklő ösztönző ereje is 
kisebb.

Az öko-moduláció formái
Az öko-modulációnak két változata ismert, az Alap 
(Basic) és a Haladó (Advanced).

Az Alap változatú moduláció a mérhető gyűjtési, 
kezelési és hasznosítás-előkészítési (együtt: EoL – 
End-of-Life) költségeknek a termék fajtája, illetve 
anyaga és tömege szerinti differenciálásán alapul. 

Öko-moduláció, mint az EPR1 – kiterjesztett 
gyártói felelősségi – rendszerek ösztönző eleme

Az öko-moduláció elve röviden úgy fogalmazható meg, hogy a környezeti szempontból előnyösebb (csomago-
lási) megoldást alacsonyabb környezetvédelmi költség (EPR díj) terheli. A megvalósítás azonban ennél bonyo-
lultabb. Az összefüggésekre egy, az OECD által közzétett tanulmány feldolgozása útján kívánunk rávilágítani.

1 EPR – az angol Extended Producer Responsibility  
(magyarul: kiterjesztett gyártói felelősség) kifejezés rövidítése
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Az Alap változatú EPR díj célja az EoL költségeken 
túl a kommunikáció, az adatszolgáltatás és más jog-
szabályból eredő kiadások fedezetének megterem-
tése. A díjmértékek országonként, termékenként 
eltérőek lehetnek a működési költségek különböző-
sége miatt.

Ez a modell az elmúlt időszakban eredményesen 
működött, a tömegcsökkentés („lightweighting) 
elérte a politikai célt, számos csomagolószer 
tömege érzékelhetően csökkent (1. táblázat).

Több országban, pl. Ausztriában és Hollandiában, 
az EPR díjtételek a hulladék eredete szerint – ház-
tartási, illetve az ipari/kereskedelmi eredetű – elté-
rőek, épp az EoL költségek különbözősége miatt.
 
A Haladó változatú moduláció többféle díjat, a rész-
letezettebb EoL költségek alapján számított alacso-
nyabb, vagy magasabb díjakat, illetve bonus-malus 
kompenzációt alkalmaz, ezen keresztül pedig erős 
ösztönző/szankcionáló hatást gyakorol a környezet-
tudatos tervezés irányába.

Az EPR díjak modulálásának kritériumait a 2. táblá-
zat foglalja össze (ld. következo oldal). Ezen össze-
tevők díjmegállapításban való figyelembevétele a 
tervezési szempontok felülvizsgálatára, az EoL költ-
ségek csökkentésére ösztönzi a kötelezetteket. 

Ez esetben már nemcsak a termék tömege, hanem 
a tartósság, a javíthatóság, az újrahasznosíthatóság 
és a veszélyes anyagok jelentléte szerint is differen-
ciál, ezek mind EoL költségcsökkentő tételek. A ter-
mékek életciklusának növelésére, illetve a másod-
nyersanyagok felhasználására irányuló kritériumok 
tehát ösztönzően hathatnak a környezettudatos ter-
vezés felé.

A Haladó változatú díjmoduláció társadalmi szem-
pontból is előnyöket tartogat:
 • a környezettudatos tervezés következtében csök-
kennek az EPR díjak, ami költségmegtakarítást 
jelent a kötelezettnek és alacsonyabb árat jelent-
het a fogyasztó számára is; 

 • az alacsonyabb EoL költségből eredően, pl. újra-
hasznosított anyagtartalom révén, a termékek 
környezeti hatása is javul.

A 2. táblázathoz célszerű rövid szöveges magyará-
zatot is fűzni.

Az EPR díjak differenciálhatók, mégpedig a termé-
kek újrahasznosíthatóságának mértéke alapján. A 
kritérium olyan azonosítható termékjellemző kell 
legyen, amely illeszkedik a rendelkezésre álló hasz-
nosítási eljárásokhoz, pl. a termék anyaga, mérete, 
színe, vagy éppen áttetsző volta, a hasznosítást 
nehezítő, ún. problémát okozó anyagok, valamint 
festékek, ragasztók és címkék jelenléte. 

Csomagolás és termék
Átlagos tömeg (kg/db)

Változás 
(%)2000 2010

PET palack 1,5 l mentes ásványvízhez 0,0318 0,0280 -12%

330 ml-es Al üdítőitalos doboz 0,0158 0,0131 -17%

Üvegpalack 250 ml olívaolajhoz 0,2236 0,2002 -10%

Konzervdoboz 125 g szardíniához 0,0343 0,0319 -7%

Műanyag tasak 1 kg tésztához 0,00903 0,00785 -13%

Kartondoboz száraz ételhez 0,01388 0,01132 -18%

1. táblázat: Egyes élelmiszercsomagolások trendje Európában



Magyar Csomagolási Évkönyv26

Egy termék újrahasznosíthatósága nem állandó jel-
lemző, hanem dinamikusan képes fejlődni. 

Az újrahasznosíthatóság szerinti díjmoduláció ezért 
az innovációt kell ösztönözze. Ha csupán a ma 
ismert legjobb technológiának kíván megfelelni, az 
visszafoghatja a műszaki haladást.

Az újrahasznosítási arány ugyancsak moduláló 
tényező. Bonus adható azon termékkategóriáknak, 
amelyek hasznosítása az átlagnál magasabb érté-
ket ér el és ellenkezőleg, malus-szal lehet büntetni 
az átlagtól (előírt arányszámtól) elmaradókat.
Ez a megközelítés részletezett adatokat igényel 
azért, hogy a különböző csomagolóanyagok és 
típusok (pl. műanyagok polimerfajta szerint) megkü- 
 

lönböztethetők legyenek. Ez egyben az ellenőrzési 
és jelentési feladatokat is bonyolultabbá és költsé-
gesebbé teszi, mind az EPR szervezetek, mind az 
újrahasznosítók szempontjából.  

A veszélyes anyagok jelenléte az újrahasznosítási 
költségeket növelik, az előállított anyag értékét csök-
kentik és nem megfelelő lerakás esetén környezeti 
károkat okoznak. A díjmoduláció a veszélyes anya-
gok használatának megszüntetését segítheti.

Habár a veszélyes anyagok tiltólistája (EU RoHS – 
Restriction of Hazardous Substances) ismert, a 
csomagolások nehézfémtartalmának koncentráció-
jára vonatkozó határérték előírása is köztudott, az 
EPR díjmoduláció segítheti a minimális elvárások 
feletti teljesítmény elérését.

Kritérium Leírás Alkalmazási  
terület

Kérdések, 
megfontolások Példák

Haladó EoL – hasznosítás – alapú díjmoduláció

Újrahaszno- 
síthatóság

Termékjellemzők specifi-
kálása az újrahasznosítás 
befolyásolására

Csomagolás,  
EEE, elem, 
akkumulátor,  
gépjármű

• A költséghatékonyság miatt az 
újrahasznosíthatóság hely, illetve 
piacspecifikus lehet;

• Gátolhatja az innovációt és helyette az 
aktuális technológiát helyezi előtérbe;

Csomagolás: 
Belgium, Hollandia, Olasz-, 
Francia- és Svédország, 
Portugália 

Újra- 
hasznosítási  
arány

A keletezett hulladék-
mennyiséghez viszonyított 
újrahasznosítási arány

Csomagolás, 
EEE, elem, 
akkumulátor, 
gépjármű

• Költséges a bevezetése, magas az 
adatszolgáltatási igénye;

• A gyűjtéstől függ, amely a tervezői 
hatáskörön túlmutat;

Veszélyes  
anyagok  
jelenléte

A körkörösséget gátló 
anyagok jelenléte vagy 
hiánya

Csomagolás, 
EEE

Szabályozás a legalkalmasabb 
megoldás;

EEE, csomagolás  
és grafikai papír:  
Franciaország,

Fogyasztói 
szemlélet- 
formálás

Akciók, illetve jelölés a 
helyes fogyasztói 
magatartás, a szelektív 
gyűjtés ösztönzésére

Összes
Nem bizonyított a hatása az EoL 
költségek alakulásához. Szabályozás 
hasznosabb lehet;

Csomagolás:  
Franciaország

Haladó LCA – életciklus – alapú díjmoduláció

Újra- 
hasznosított 
tartalom

Újrahasznosított  
anyagtartalom aránya  
a termékben

Csomagolás, 
EEE, elem, 
akkumulátor, 
gépjármű

Potenciális kompromisszum az 
újrahasznosítási lehetőségekkel;

Csomagolás: Német-, 
Franciaország, Kanada; 
Szőnyeg: USA/Kalifornia; 
Textil, cipő és grafikai papír: 
Franciaország

Termék 
élettartam

Követelmények a termék 
tartósságra, javíthatóság-
ra, újrahasználatra vagy  
a hulladék megelőzésére

Tartós 
termékek, 
pl. EEE

• Csekély kapcsolat az EoL  
költségekkel;

• Potenciális kompromisszum  
egyéb termékjellemzőkkel,  
mint pl. az újrahasznosíthatóság

EEE és elem, akkumulátor: 
Franciaország;
Csomagolás: Belgium, 
Észt-, Francia-, Olaszország;
Gumiabroncs: Portugália

2. táblázat: A Haladó díjmoduláció kritériumai
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A fogyasztói szemléletetformáló kampányok, a 
fogyasztók együttműködése az EPR rendszerek 
sikerének egyik kulcsa. A hasznosítási arány növe-
lését az életciklus végi folyamatok ismerete segíti. A 
legtöbb EPR rendszerben a szemléletformáló kam-
pányok szervezése az EPR szervezetek feladata, 
gyakran a helyi önkormányzatok partnerségével. 
Franciaországban pl. a csomagoláson elhelyezett 
helyes válogatásra (szelektálásra) vonatkozó infor-
máció bonust érdemel.

Újrahasznosított anyagtartalom modulációs ténye-
zőként a másodnyersanyag iránti igényt növeli. Az 
igazolható, küszöbérték feletti másodnyers-
anyag-tartalom bonusként alacsonyabb díjjal terhelt. 
E szisztéma alkalmazása azonban erősen vitatott, 
az anyagfelhasználás minimalizálása ellen hat, 
ugyanis hajlékony falú csomagolóanyagok eseté-
ben a mono-anyagok fajlagos tömege magasabb, 
mint az anyagtársításoké.

Ország 
(Állam) Példák az újrahasznosíthatóság kritériumára

Belgium 
(Fostplus, 
2020 adatok)

A víztiszta PET (palack) EPR díja alacsonyabb (200 EUR/t) mint a színezett PET palacké (470 EUR/t). 
A merev falú (műanyag) csomagolások és a műanyag fóliák díjtétele magasabb;

Franciaország
(CITEO, 
2020 adatok)

A CITEO díjstruktúrája három fokozatú büntetést alkalmaz, de a büntetés kiváltható szemléletformálással.
• A hasznosítási eljárások színvonala alapján a díjak mérséklődnek: nincs hasznosítási csatorna / fejlesztés 

alatti eljárás / jól működő hasznosítási csatorna;
• 10%-os díjnövelés a nehezen hasznosítható megoldásokra, így a nem mágnesezhető záróelemű üvegpa-

lackokra, a szénfekete anyagú műanyagokra, a sűrűségi küszöb feletti PE és PP anyagváltozatokra, ásványi 
olajtartalmú kartonokra;

• 50%-os díjnövelés anyagösszetételekre, pl. karton PET-tel, alumíniummal, PVC-vel, vagy szilikonnal társítva;
• 100% malus a nem újrahasznosítható anyagokra és az opak anyagú PET palackokra >4% ásványi töltőanyag 

esetén;

Hollandia Az újrahasznosítható és a feldolgozónak értékesítéskor pozitív piaci értékkel rendelkező műanyagcsomagolás 
bónuszt kap. A díjkalkuláció évente frissül.

Olaszország
(CONAI, 
2020 adatok)

Három szint létezik, egyelőre műanyagcsomagolásra, a papírcsomagolásra kidolgozás alatt van a díjmoduláció.
• A hatékony ipari válogatás és hasznosítási lánc esetén, jellemzően ipari/kereskedelmi hulladékok jelentik az 

„A” szintet: 150 EUR/tonna;
• A hatékony ipari válogatás és hasznosítási lánc esetén, jellemzően háztartási hulladékok jelentik az „B1” 

szintet: 208 EUR/tonna;
• A hulladékok jellemzően a háztartásokból és kereskedelmi/ipari forrásból, ipari válogatásból származnak, a 

hasznosítási lánc fejlesztés alatti, ez a „B2” szint: 436 EUR/t;
• Jelenlegi technológiával nem, vagy csak kísérleti válogatás után hasznosítható csomagolások: 546 EUR/t.

Portugália 
(2020 adatok)

10% malus-t kap a PVC címkével jelölt és/vagy fém elemmel zárt PET palack, továbbá a fém vagy kerámia 
záróelem alkalmazása üvegpalackon;

Svédország Magasabb, vagy alacsonyabb díjat alkalmaznak a csomagolóanyag fajtája és színezettsége, nyomtatott felülete, 
illetve övcímke (sleeve) megléte szerint;

Chile
(2021) A gyűjtés és hasznosítás komplexitása függvényében bonus-malus rendszert kell működtetni.

Ország 
(EPR szervezet) Veszélyes anyagtartalom kritériuma

Franciaország 
(CITEO) 10% büntetés (malus) az ásványi olajat tartalmazó kartoncsomagolásokra;

3. táblázat: Példák az újrahasznosíthatóság ösztönzésére

4. táblázat: Példa a veszélyes anyagtartalom jelenléte szerinti díjmodulálásra
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A termék élettartam növelése hozzájárul a forrásta-
karékossághoz és egyben a hulladékképződés 
megelőzését is szolgálja. A termék élettartam kiter-
jesztését az újrahasználhatóság, a javíthatóság és a 
tartósság jelenti.

Az újrahasználhatóság kritériuma a csomagolóanya-
gok életciklusát megnöveli, szemben az egyszer 
használatos termékekkel. Az EPR rendszerek ösztö-
nözhetik az újratölthető palackos megoldások forga-
lomba hozatalát, amelynek a visszaváltási rendszer 
egy kiegészítő szisztémája.

A javíthatóság és a tartósság legfőképp az EEE  
termékekre értelmezhető.

A bonus-malus rendszer kezdeti eredményei
Habár több országban is alkalmazzák a díjmodulá-
ciót, még viszonylag kevés tapasztalat áll rendelke-
zésre. A bonus-malus rendszernek, mint gazdasági 

ösztönzőnek a hatása egyértelmű, alkalmazásba 
vétele azonban számos kérdést vet fel:
 • a Haladó változatú moduláció komplexebbé teszi 
az EPR rendszert, de egyúttal növeli a kötelezet-
tek adminisztratív terheit. A költségek is növeked-
nek, azaz drágább a rendszer működtetése, mivel 
egyrészt kiépítése is kiadással jár, másrészt pedig 
a folyamatos jelentéstétel, monitorozás, nyomon 
követés állandó költséget jelent. Számolni kell 
még a „free rider” jelenség növekedésével is, azaz 
a rendszert megkerülőkre, akik a szisztéma 
bonyolultsága, költségessége miatt „ügyes- 
kednek”;

 • a Haladó változatú moduláció díjainak megállapí-
tása nem veszélyeztetheti az EPR szervezetek 
pénzügyi stabilitását. A malus díjakból befolyó 
díjak és bonusként adott díjkedvezmények 
egyensúlyban kell maradjanak;

 • a modulált díjak közötti arányok komoly megfon-
tolást igényelnek, mert pl. kismértékű moduláció 

Ország 
(EPR szervezet) Szemléletformálást ösztönző példák

Franciaország 
(CITEO)

Bonus:
• szemléletformáló információ a csomagoláson elhelyezve: 5-8%,
• szemléletformáló hirdetések, pl. TV, rádió, display: 4%
Malus:
• 100% büntetés olyan csomagolásra, amelynek nincs hasznosítási csatornája

Ország 
(EPR szervezet) Az újrahasznosított anyagtartalomra példák

Franciaország

EPR díjak csomagolásra:
• 10% díjcsökkentés kartonra és grafikai papírra >50% másodnyersanyag-tartalom esetén;
• 5% díjnövelés öko-címkét nem viselő szűz rost felhasználása esetén;
• 50% díjcsökkentés 50%-ot meghaladó PE és PP másodnyersanyag-tartalom esetén;

Németország

A 2019.- évi Csomagolási törvény előírja az EPR szervezetek részére, hogy a fenntartható 
csomagolástervezést ösztönözzék és a díjaikat modulálják. Az EPR szervezeteket kötelezi a törvény,  
hogy a modulációnál az újrahasznosíthatóság, a hasznosított anyagtartalom és a megújuló  
anyaghasználat szempontjai alapján differenciáljanak;

Kanada  
(Quebec)

A francia szisztémát vették át. 20% bonus-t kapnak az újrahasznosított anyagtartalommal készülő 
csomagolások;

Chile A kollektív rendszer bonus-malus szisztémát alkalmaz az újrahasznosított anyagtartalom alapján, 
amennyiben Chilében képződött hulladékból készül a másodnyersanyag;

5. táblázat: Példák a szemléletformálás ösztönzésére

6. táblázat: Példák az újrahasznosított anyagtartalom ösztönzésére
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esetén az ösztönzőerő is csekély marad. A díj-
meghatározásnak azonban költségalapúnak és 
transzparensnek kell maradnia, a szennyező fizet 
elve nem csorbulhat;

 • a díjmoduláció kritériumainak a jogalkotókkal való 
egyeztetése elkerülhetetlen, mert hiánya akár a 
fejlődés gátja is lehet, ez különösen a globális 
piacra szánt, jellemzően tartós fogyasztási cik-
kekre lehet igaz.

A díjmoduláció kulcskérdései
Eddig csupán néhány országban, így Francia- és 
Olaszországban, valamint Észak-Amerikában vezet-
tek be Haladó változatú öko-modulációs rendszere-
ket, a tapasztalatok még szerények, néhány „good 
practice” mégis azonosítható:
 • az EPR rendszer világos célokat kell megfogal-
mazzon, amelyek rendszeres áttekintést és érté-
kelést igényelnek. Ez a szisztéma hatékonyságát 
javítja és a díjmoduláció relevanciáját erősíti. A 
hosszútávú célok a kiszámíthatóságot szolgálják 
és a rövidtávú intézkedések okozta bizonytalan-
ságot kiszűrik; 

 • a kötelezettek együttműködése a rendszer meg-
valósítását, működtetését, a díjmoduláció alapját 
jelentő kritériumok meghatározását segíti, de fon-
tos a kötelezettek, valamint a hasznosítók közötti 
konzultáció is;

 • a kötelezettek világos ösztönzése érdekében fon-
tos, hogy a díjmoduláció kritériumai legyenek:

 • könnyen megérthetők, auditálhatók  
és érvényesíthetők,

 • harmonizáltak szélesebb földrajzi  
környezetben is;

 • a rövid élettartamú, nem tartós használatra terve-
zett termékek – mint a legtöbb csomagolás – 
esetében a díj mértéke az árukhoz képest általá-
ban magasabb (mint a tartós cikkek esetében), 
ami hatékonyabb modulációt enged;

 • szélesebb politikai környezetben vizsgálva a díj-
moduláció csupán egy eszköz a környezettuda-
tos termékfejlesztés ösztönzéséhez, ezért az 
kiegészíthető további eszközökkel, úgymint:
 • újrahasznosított tartalomra vonatkozó előírások 
piaci, keresleti húzóerőt jelenthetnek a jó minő-
ségű másodnyersanyag előállításához;

 • a zöld közbeszerzés erősíteni képes a környe-
zeti szempontból előnyös termékek piacát;

 • a környezetre és emberi egészségre veszélyes 
anyagok tiltása, vagy termékkövetelmények 
meghatározása;

 • a Haladó változatú díjmoduláció költséghatékony 
adatgyűjtést és optimális menedzsment kapaci-
tást igényel. Ez minden bizonnyal a már érett EPR 
rendszerekben könnyebben elérhető, ezért új 
EPR rendszer felállítása esetén az tanácsolható, 
hogy az Alap rendszerrel induljon a díjmoduláció, 
hogy minimalizálni lehessen a bevezetés okozta 
nehézségeket. 

Nagy Miklós

Ország 
(EPR szervezet)

Példák a tartósság, javíthatóság és hulladékmegelőzés kritériumára
(csak csomagolás esetében)

Belgium
(Valipac) Az újrahasználható csomagolások teljes egészében mentesülnek az EPR díjak alól;

Észtország Az újrahasználható csomagolást nem kell bejelenteni, ha újrahasználják;

Franciaország Egyszeri 8% bonus a csomagolások tömegcsökkentése vagy kibocsátott csomagolások mennyiségi 
egysége után – előző évhez viszonyítva – amennyiben a funkcionális jellemzőik nem csökkennek;

Olaszország Ellenőrzött visszaváltási körforgás esetén az újrahasználható csomagolásokra akár 85%-os díjcsökkentés 
érhető el.

7. táblázat: A javíthatóság és a tartósság kritériumai
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A szigorú biztonsági előírások ellenére számos 
aeroszolcsomagolással összefüggő balesetről szól-
nak a híradások. A FEA (Európai Aeroszol Szövet-
ség) az internetes hírportálokon felbukkanó, 
aeroszolokkal összefüggő incidenseket gyűjti és 
ezeket a tagokkal megosztja. 

Az alábbi táblázatban fél év eredménye található. 
Azért osztjuk meg ezt az Olvasókkal, hogy együtt 
elemezzük, miként is „okoznak” balesetet az 
aeroszolok.

A legnagyobb számban a nem rendeltetésszerű 
használatból, a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából származó incidensek fordulnak elő. 

Sok esetben a baleset okozói gyermekek vagy fia-
talkorúak, akik tudatlanságból, esetleg szándékos 
és a kockázatot figyelmen kívül hagyó tettekkel 
okoztak balesetet maguknak vagy másoknak. A 
közösségi oldalakon terjedő „kihívások” is több eset-
ben aeroszollal kapcsolatosak, és észszerűtlen, 
veszélyes cselekedetekre késztetik a fiatalokat. 

Több „szipuzásból” származó szerencsétlenség is 
van ezek között az esetek között. 

Figyelmetlenség miatt is sokszor okoznak tűzesetet 
az aeroszolcsomagolások, például amikor meleg, 
forró helyen esetleg nyílt láng közelében felejtik a 
palackot. 

Aeroszolbalesetek – tényleg a csomagolás a hibás?
Az aeroszolcsomagolás a terméket, a palackot, a hajtógázt és az adagolószelepet magában foglaló rendszer.  
A belső nyomás és sok esetben a hajtógáz típusa is fokozott kockázattal jár, amelyet szigorú előírásokkal 
igyekeznek minimalizálni. Erre a közkedvelt és sok esetben nélkülözhetetlen csomagolásmódra külön – 
európai szintű – szabályozás van érvényben, ez az ún. aeroszol irányelv, teljes nevén az aeroszoladagolókra 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK irányelv, röviden ADD). Ezen kívül az 
aeroszolcsomagolásokra is érvényes az Európai Parlament és Tanács rendelete az általános termék- 
biztonságról, melynek egyik bekezdése pont a témánkhoz illik:
(18 c): Az e rendeletben meghatározott általános biztonsági követelmény szerint a gazdasági szereplők csak 
biztonságos termékeket kötelesek forgalomba hozni. Ezt a magas szintű biztonságot elsősorban a tervezéssel 
és a termék jellemzőivel kell elérni, figyelembe véve a termék rendeltetésszerű és előrelátható használatát és 
használati feltételeit. A fennmaradó kockázatokat, ha vannak ilyenek, figyelmeztetésekkel és utasításokkal kell 
enyhíteni. Annak meghatározásakor, hogy egy termék biztonságos-e, a különböző szereplőknek figyelembe 
kell venniük annak lehetőségét is, hogy a terméket nem rendeltetésszerűen használják, amennyiben ez előre 
látható. A termék nem rendeltetésszerű használata semmilyen esetben sem foglalhatja magában 
a fogyasztó gondatlanságát, rossz szándékát vagy bűnözői magatartását.
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A másik nagy csoport a hulladékáramba bekerülő 
aeroszolok által okozott balesetek. Több példát 
látunk arra, hogy a szemét tömörítése során egy-két 
használt aeroszolpalack felrobban tüzet okozva a 
szemétszállító autóban vagy a hulladékkezelő üzem-
ben. Az aeroszol hulladékok kezeléséről a balesetek 
elkerülését vizsgáló számos tanulmány, útmutató 
született. Ezekben az esetekben azt nem látjuk, 
hogy a biztonsági rendelkezéseket pontosan 
betartották-e. 

Gyárakban, üzemekben is előfordulnak az aeroszol-
csomagolásokkal összefüggő szerencsétlenségek. 
Néha elég egy ruhából kipattanó szikra egy esetleg 
szivárgó gáztartály mellett, hogy bajt okozzon. 

Közlekedési balesetek is szerepelnek ebben a táb-
lázatban, ha a szerencsétlenül járt járművek aeroszol 
csomagolásokat szállítottak. A kigyulladó vagy fel-
robbanó aeroszolok súlyosbítják a karambolok 
kimenetelét.

Ha egy termék vagy annak valamelyik összetevője 
veszélyesnek bizonyul, a terméket visszahívják a for-
galomból. Így van ez az aeroszol termékeknél is. 
Erre is látunk példákat a táblázatban, ahol a termék 
valamelyik összetevője (a benzol kétszer is előfordul) 
mutatkozott egészségre ártalmasnak.

A baleset 
helyszíne Az esemény leírása

Időszak: 2022. július

Hollandia
Egy férfi darázsfészket akart kiirtani a háza falában. Amikor a rovarölőt a ház falához fújta, a fal szigetelése és az aeroszol 
termék közötti kémiai reakció füstöt okozott.

Litvánia
Litvániában visszahívtak egy veszélyesnek bizonyuló aeroszol terméket. A hajformázó habnak az egyik összetevője 
mérgezőnek bizonyult.

Spanyolország Egy férfi aeroszolpalackokat manipulált a lakása egyik szobájában. A keletkező gázok a lámpa felkapcsolásakor berobbantak.

Magyarország
Súlyos közlekedési baleset történt, amikor egy traktor és egy vegyes fogyasztási cikkeket (köztük aeroszolpalackokat) szállító 
kamion ütközött. Az ütközés következtében a kamion felrobbant. A kamion 3 utasa a helyszínen életét vesztette.

Németország Hat szemeteskuka gyulladt ki az egyikben létrejövő robbanás következtében, amit egy kidobott aeroszolpalack okozott.

Egyesült Királyság
Egy kukásautóban a lakossági hulladék tömörítése során robbant fel egy aeroszolpalack, az egyik munkást a kirepülő törme-
lék eltalálta és könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. Arra figyelmeztették a lakosságot, hogy aeroszolpalackokat ne 
dobjanak a kommunális hulladékba, hanem átlátszó zsákban a szelektív hulladékba helyezzék.

Belgium
Egy új autóban a hozzá kapott kontakt spay okozott tüzet. Az aeroszolos flakont a felmelegedő autóban hagyták, ez 
robbanáshoz vezetett.

Németország Fiatalok gyújtottak föl aeroszol palackokat, így rongálva meg több utcai padot.

Kína
Egy autóban hűtő spay-t használt egy férfi, majd öngyújtójával rágyújtott. Az autóban azonnal tűz ütött ki, a férfi égési 
sérüléseket szerzett.

Hollandia
Tűzoltókat hívtak ki, mert egy hulladékgyűjtő konténer kigyulladt. A konténerben egy aeroszolpalack is volt, amely a tűztől 
felrobbant és az egyik tűzoltót arcon találta. Szerencsére a védőfelszerelés miatt sérülés nem történt.

Olaszország
Egy hulladékszállító autó gyulladt ki, amely a szelektív hulladékot tömöríti is. Valószínű, hogy a tüzet aeroszol palackok 
okozták, amelyek a tömörítés során felrobbantak.

Oroszország
Rovarirtó aeroszol használata során egy emeletes ház egyik lakásában történt robbanás. Személyi sérülés nem történt, a 
ház tartószerkezete nem sérült meg.

Németország
13 éves fiú súlyosan megsérült egy robbanásban. Két másik fiatallal egy parkban valószínűleg gyújtogattak, amikor az 
aeroszol felrobbant.

Németország
Három 12-13 év körüli fiú hagyta el sietve azt a területet, ahol a száraz fű lángra kapott. Gyufát és aeroszolpalackot találtak, 
valószínűleg a gyerekek gyújtogattak.

USA
Melanie Rauschert a Naked and Afraid valóságshow sztárját találták holtan egy villában az ágyon fekve, ahol a tulajdonosok 
távollétében a kutyára vigyázott. A kutyának nem esett baja. A nő mellett több sűrített levegős palackot találtak, a halálának 
oka egyelőre nem ismert.

Litvánia
Borotválkozó habot vontak ki a forgalomból, amely káros összetevőt tartalmazott. A termék nem felelt meg a kozmetikai 
rendeletnek.
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A baleset 
helyszíne Az esemény leírása

Időszak: 2022. június

Egyesült Királyság
Egy 10 éves iskoláslány műtétre szorult, miután egy TikTok kihívást teljesített, amely fájdalmas égési sérüléseket okozott 
neki. A lány egy hüvelyknyire tartotta az aeroszol palackot a bőrétől, és körülbelül 10 másodpercig fújta.

USA
Közúti veszélyeztetéssel vádolnak egy feltehetően ittas férfit, aki vezetés közben poreltávolító aeroszolból szippantgatott és 
elájult.

Ausztria
Egy 14 és egy 15 éves fiú egy település egyik erdőjében öngyújtóval próbált meggyújtani aeroszolokat. Ez az aeroszol 
robbanásához vezetett, majd körülbelül 2 méter magas lángok csaptak fel. Ők ketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek.

Németország
A hőség miatt felrobbant egy aeroszolpalack egy erdőben, amely miatt erdőtűz keletkezett. A lakosság poroltókkal oltotta a 
tüzet, egyesek pedig a tűzoltókat hívták. A tüzet sikerült rövid időn belül eloltani.

Időszak: 2022. május

Belgium
Egy 33 éves férfit letöltendő börtönbüntetésre ítéltek volt barátnője megégetéséért. Letartóztatása idején többek között két 
öngyújtó és egy nagyon gyúlékony lakk spray volt nála.

USA

A California Air Resources Board bírságot szabott ki a PPG Industries Inc.-re. A PPG értékesített, szállított és aladásra kínált 
festékhígítót és lakkot tartalmazó aeroszolokat, amelyet nem feleltek meg az állam levegőminőségi előírásainak. A gyártóktól 
elvárják, hogy ismerjék a CARB-előírásokat, megfelelő minőség-ellenőrzési intézkedéseket hozzanak, és termékeiket a 
kategóriájuknak megfelelően címkézzék fel. A gyártóknak továbbá következetesen tájékoztatniuk kell a forgalmazókat és a 
kiskereskedőket a termékek megfelelőségéről. A PPG teljes mértékben együttműködött a CARB-val az ügy megoldása ér- 
dekében és megszüntette a nem megfelelő termékek értékesítését, hogy megfeleljen az állam levegőminőségi szabályainak.

Ausztrália 16 éves tinilány halt meg aeroszollal való „szipuzásban”.

USA Benzolt, egy ismert rákkeltő anyagot, találtak néhány spray-fényvédőben, dezodorban és más termékben

Argentína
A tűz ütött ki egy aeroszolokat tartalmazó raktárban és egy matracgyárra is ráterjedt. Körülbelül 30 embert kellett evakuálni, 
mert fennállt a robbanás veszélye.

Németország Egy 13 éves fiú öngyújtóval meggyújtotta egy dezodor tartalmát. A spray felrobbant az arca előtt – a fiút kórházba szállították.

Németország
A főzőlapra dezodor aeroszolt és mosószert helyeztek, amelyet véletlenül bekapcsoltak, ennek következtében azok felrobban- 
tak. A detonáció betört két ablakot, a szilánkok nyolc méterre repültek. A kerámia főzőlap is eltört. Senki sem sérült meg.

Litvánia
Dezodor. Az összetevők listája szerint a termék butilfenil-metilpropionálist tartalmaz, amelynek használata kozmetikai 
termékekben tilos az emberi egészségre gyakorolt káros hatásai, például a bőrszenzibilizáló hatása miatt. A terméket 
kivonták a piacról. 

Svédország A rendőrséget és a mentőszolgálatokat riasztották, amikor valaki felgyújtott néhány aeroszolpalackot egy parkolóóra mellett.

Németország
Egy 17 éves lány légúti irritációt szenvedett és hányingerre panaszkodott miután belépett egy lakóház lépcsőházába. A 
tűzoltóság levegőmintákat vett és azonosította az alagsorban tárolt, aeroszollal festett járműalkatrészeket. További vizsgálatot 
igényel, hogy valóban az aeroszolos festék okozta-e az irritációt.

Hollandia
Szemtanúk lángokat észleletek és durranást hallottak egy erdős területen. A rendőrök a helyszínen aeroszolkannák és 
tűzijátékok maradványait találták.

Időszak: 2022. április

Oroszország
Egy 8 éves kisfiú, aki egyedül volt otthon, légfrissítőt permetezett a pólójára és az aeroszolpalackot felgyújtotta egy 
öngyújtóval. Égési sérüléseket szenvedett, de kórházi ápolásra nem volt szükség.

Hollandia
Egy férfi betörte egy parkoló autó ablakát és házi készítésű robbanóeszközt dobott az autóba. A robbanás következtében az 
autó füstölni kezdett, valamint a kárpit meggyulladt. A tűzoltóság egy aeroszolpalackot talált az autóban.

Mexikó Egy festék- és aeroszolgyár felgyulladt.

Egyesült Királyság
Vélhetően fiatalok aeroszolpalackot dobtak a tűzbe, amely kis robbanást okozott. Úgy vélik, hogy a gyújtogatás szándékos 
volt.

Németország
Egy lakóház ablakai betörtek és fültanúk hatalmas robbanást hallottak. A rendőrség szerint egy aeroszol nem megfelelő 
használata okozta a balesetet. A balesetet okozó férfit könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
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Időszak: 2022. április

Egyesült Királyság
Egy nőt és egy gyermeket szállítottak kórházba, miután egy égő házból kimentették őket. A tüzet vélhetően egy aeroszolpa-
lack okozta.

Francia Guyana Egy 10 éves kisfiú szívleállásban meghalt, miután egy dezodort belélegzett. Kábítószerként használjak a dezodorokat.

UK
Egy gyári munkás súlyosan megsérült, miután kigyulladt egy rakomány hajlakk. A ruhájából származó statikus szikra okozta a 
tüzet. A céget bírsággal sújtották. A bírósági tárgyaláson megállapították, hogy a vállalat megszegte a veszélyes anyagok és 
robbanásveszélyes gázok előállítására vonatkozó szabályokat.

Ausztrália
Három férfit szállítottak kórházba égési sérülésekkel, miután egy robbanásban megsérültek. A nyomozók szerint egy 
aeroszolpalack okozhatta a balesetet.

Olaszország
Egy dél-amerikai származású fogvatartott halt meg egy börtönben, miután hajtógázt lélegzett be egy aeroszol palackból.  
A fogvatartottak nem csak „szipuzásra”, hanem a rendőrök megtámadására és a celláik felgyújtására is használják az 
aeroszolokat.

USA Egy lakóparkban vélhetően egy égő gyertya okozott tüzet, amely túl közel volt néhány aeroszolhoz.

Németország
Egy településen egy lakóház közelében egy szemeteskonténer gyulladt ki. Az égő szemétben lévő aeroszolpalackok több 
robbanást okoztak.

Kína
Egy idős házaspár hulladék aeroszolpalackokat gyűjtött össze az otthonában, ezeket kinyitotta és kiöntötte a maradék 
terméket belőle. Pihenésképpen rágyújtottak, ekkor az aeroszolok lángra lobbantak, a pár is könnyebb égési sérüléseket 
szenvedett.

Németország Két gyermek megsérült, amikor aeroszolpalackkal és öngyújtóval játszottak.

Olaszország
Egy hulladékszállító autó kigyulladt. Valószínűleg, amikor az autó a hulladékot összepréselte, egy aeroszol a nyomástól 
felrobbant és ez okozta a tüzet.

Hollandia
Erdőtűzhöz riasztották a tűzoltókat. A tűz közelében egy felrobbant aeroszolpalackot találtak, valószínűleg szándékos 
gyújtogatás történt.

Németország
Három 11-12 éves kisfiú tűzzel és aeroszollal játszott, amikor az egyik kezében felrobbant a palack. A kisfiút életveszélyes 
sérülésekkel szállították kórházba.

Brazília Egy autópályán felborult és kigyulladt egy aeroszolokat szállító kamion. Az égés alatt kisebb robbanások is hallhatóak voltak.

Németország
Egy 12 éves kisfiú aeroszolpalackból permetezett egy meggyújtott öngyújtóra kíváncsiságból. Az udvart keretező 4 m magas 
sövény kigyulladt, egyéb kisebb károk keletkeztek, de szerencsére a lakóház nem gyulladt ki.

Olaszország
Szelektív hulladékkezelő üzem gyulladt ki. A szokásos módon aprították a hulladékot az üzemben, amikor egy aeroszolpa-
lackból szikrák csaptak ki, meggyújtva a tetemes mennyiségű hulladékot. A tűzjelző rendszer azonnal beindult, sikerült 
gyorsan megfékezni a lángokat.

Hollandia
Evakuáltak egy sportközpontot miután a tűzjelző készülék figyelmeztetett. A hatóságok gyújtogatásra gyanakodtak, miután  
a helyszínen egy aeroszolt találtak. Két 12 év alatti kisfiú szülei jelentkeztek, hogy a gyerekek okozták a tüzet. Mivel 12 év 
alattiak, még nem vonhatók büntetés alá, a gyerekek szüleit kötelezték az okozott kár megtérítésére.

Időszak: 2022. március

Egyesült Királyság
Ítélet született egy 2019-es eset kapcsán, amikor egy fémújrahasznosító üzemben egy 15 éves alkalmazott súlyosan 
megsérült. A fiatal aeroszolpalackokat dobált egy fémaprító gépbe, ahol azok felrobbantak. Egy vizsgálat megállapította, 
hogy a berendezés nem volt alkalmas aeroszolpalackok feldolgozására.

Hollandia Egy arra bicikliző nő égő aeroszolpalackot vett észre a fűben. Gyorsan eloltotta a tüzet.

Hollandia
Tavaly nyáron egy férfi álbombát hagyott egy vonat peronján. Az álbomba egy kulacsból, egy régi telefonból, vezetékekből 
és aeroszolpalackból készült.

Franciaország Egy 54 éves férfi cigarettára gyújtott az autójában miután aeroszolt használt. A férfi súlyosan megégett.

Egyesült Királyság
Független laboratóriumban vizsgáltak be az USA-ból érkező kozmetikai termékeket. A testápoló termékek több mint 
negyedében veszélyes mennyiségben találtak benzolt. Több nagy márka visszahívta a termékeket.

USA
Egy vád alá helyezett férfi billentyűzettisztító aeroszol tartalmát nyelte le, hogy megússza a tárgyalást. Amikor rátaláltak zavart 
volt és szédelgett.
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A baleset 
helyszíne Az esemény leírása

Időszak: 2022. február

Németország Egy erkélyen felejtett hamutartó felgyújtotta az ott található egyéb tárgyakat is, köztük egy aeroszol flakont.

Franciaország
Egy diák megsérült, amikor robbanás történt egy iskolában. Elmondása szerint aeroszollal tisztította a számítógépét, a rejtély 
még megoldásra vár.

Franciaország
Hamvasztás közben történt robbanás, ami megrongált egy krematóriumot. Kiderült, hogy egy aeroszolpalack volt a 
koporsóban.

USA Egy bankban egy férfi aeroszolos légfrissítőt és öngyújtót használt, hogy tüzet okozzon.

Ausztrália
Egy folyékony hulladékokat újrahasznosító telep égett le, miközben veszélyes vegyi anyagok hordói, aeroszolok és 
gázpalackok robbantak fel. Az okot még vizsgálják.

Argentína Árokba zuhant és felrobbant egy aeroszolokat szállító teherautó: négyen meghaltak

Olaszország Paprikaspray használata miatt kerültek kórházba egy veronai iskola diákjai.

Spanyolország
Tűz ütött ki egy aeroszoltöltő üzemben. Egy targoncavezető a 20000 literes hajtógáz tartályhoz túl közel vezette a járművét, 
amiből egy szikra pattant ki. Ez robbanást és tüzet okozott.

Németország
Egy lakóház első emeleti lakásának erkélyén ütött ki tűz. Az egyik lakó egy vödör vízzel próbálta eloltani a lángokat, amikor 
egy aeroszol felrobbant. A férfi megsérült.

USA Kétféle izzadásgátló dezodort hívnak vissza, mert veszélyes mennyiségű benzolt tartalmaznak

Új-Zéland Egy nyugdíjas hegesztett a műhelyében, amikor egy festékspray leesett a polcról és kigyulladt.

Az esetleírások a sajtóban megjelent hírekből szár-
maznak, néhol a leírások ugyan nélkülözik a szak-
maiságot, az azonban jól kitűnik, hogy az emberi 
felelőtlenségnek, az aeroszolok nem rendelte-
tésszerű használatának csak a fantázia szab határt. 

Az aeroszolcsomagolás biztonságosságához nem 
fér kétség.

Pelczer Ágnes
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A termékdíj tanácsadó

Hogyan kezdjük meg egy vállalattal  
az együttműködést?
A feladat pontos megismerése érdekében minden 
esetben javaslunk egy mélységi auditot. „Hideg” 
árajánlatot nem szoktunk adni, csak nagyon kivé-
teles esetben, ugyanis a kötelezettség mértéke, a 
kockázatok, megtakarítási lehetőségek, rendelkező 
információk, adatok cégenként eltérőek. 

Az audit fő irányaiban megegyezik a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal ellenőrzési módszerével. Ha mi nem 
találunk hiányosságot az adott vállalatnál, akkor a 
hatóság sem fog.

Az auditnak van egy „elméleti díjazása”. Azért elmé-
leti, mert abban az esetben, ha további együttmű-
ködés lesz az adott vállalattal (ami a leggyakrab-
ban meg is szokott valósulni havidíjas megbízatás 
keretében), akkor az audit nem kerül kiszámlázásra. 
Mindkét fél érdeke, hogy pontosan árazzuk be az 
elvégzendő feladatot, mert annak szerteágazósága 

határozza meg díjun-
kat, tehát összessé-
gében elmondható, 
hogy a partnereink 
az időnket fizetik meg 
és az audit a megfe-
lelő eszköz arra, hogy 
felmérjük a munka-
idő, energiaráfordítás 
szükségességét. Ez 
mindkét fél érdeke és a 
hosszú távú együttmű- 
ködés záloga is. Az adott cég árbevétele például az 
árképzésünk során nagyon hátra sorolt paraméter.

Mi tudjuk, hogy „hova kell nyúlni” és milyen ada-
tokat kell egymással összeütköztetni annak érde-
kében, hogy lássuk, hogy a „bástyák a helyükön 
vannak-e”. Ismerjük az adott iparágak leggyakrab-
ban előforduló hiányosságait, esetleges jogszabályi 
félreértelmezéseit. 

Mivel foglalkozik a Green Tax Service Kft., mint termékdíj tanácsadó vállalat? — teszik fel sokszor sokfelé 
nekünk ezt a kérdést. Most bemutatjuk, hogy miket is csinálunk a szürke hétköznapokban, avagy van élet a 
negyedéves bevallásokon túl is. Ebből látszik, hogy nem csak a bevallások benyújtása az általunk elvégzett 
feladatkör, bár kétségkívül az a jéghegynek a csúcsa, ami kilátszik a vízből, viszont a felszín alatt igen sok egyéb 
feladatot is ellátunk, ezáltal segítve a szerződött Partnereink munkáját.

Sztruhár Imre  
ügyvezető igazgató,

Green Tax Service Kft.
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A „bejárásokat” szeretjük a munkánkban a legjob-
ban, mert különféle gyártási tevékenységeket ismer-
hetünk meg. Az ismert „Hogyan készült” sorozatot 
akár már mi is leforgathattuk volna, habár ez termé-
szetesen nem jutott eszünkbe, ugyanis mi termékdíj 
tanácsadók vagyunk. 

Az auditról írásos jegyzőkönyv készül. Legfonto-
sabb, hogy megállapítjuk a hiányosságokat, megta-
karítási lehetőségeket, és természetesen megoldási 
javaslatokat sorolunk fel. Ennek a teendőlistának az 
utolsó pontja a szerződéskötés a Green Tax Service 
Kft.-vel képviseleti eljárásban, ami a listában felsorol-
tak megoldására vonatkozik.  

Összességében elmondható, hogy „NAV-álló” 
rendszereket építünk. Az elmúlt évek során több 
mint száz NAV ellenőrzésen vettünk részt, képvi-
seltük a Partnereinket, illetve aggasztó tény, hogy 
az elmúlt időszakban feltűnő módon megszapo-
rodtak a termékdíjra is vonatkozó ellenőrzések, 
így szinte napi szinten bizonyítanunk kell szakmai 
felkészültségünket.

Képviseleti eljárás
Ez a legelterjedtebb szolgáltatásunk, ekkor mi saját 
nevünkben és felelősségünkre, meghatalmazott-
ként végezzük el az adott feladatokat. 

Például a termékdíj átvállalási szerződéseket és 
nyilatkozatokat közvetlenül intézzük a Partnerünk 
érdekében, így biztosítva a jogszabályi megfelelősé-
get (átvállalásból több mint 5 000-et, nyilatkozatból 
közel 1 000-et kezelünk).  

Feladataink dióhéjban: 
 • Bejelentkezések a kötelezettség alá, változás- 
bejelentések

 • Nyilvántartási rendszer kialakítása, vezetése
 • Negyedéves és éves termékdíj bevallások 
elkészítése

 • Átvállalási szerződések elkészítése vagy vélemé-
nyezése, bejelentése, digitális nyilvántartása

 • Átvállalási szerződések újrakötése lejáratuk esetén
 • Nyilatkozatok elkészítése, véleményezése, nyilván- 
tartása

 • Hatóság előtti képviselet (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal)

 • Harmadik féllel való egyeztetés termékdíj témá-
ban a Partner érdekeit képviselve

 • Állásfoglalások készítése
 • Vámtarifa számok felülvizsgálatában segítség-
nyújtás, ügyintézés (piaci szakértők, vagy Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Szakértő Intézetének 
bevonása mellett)

 • Termékdíj raktár engedélyezési eljárása
 • Egyéni hulladék kezelési rendszer kialakítása, 
ügyintézése

És mi van a termékdíjon túl?
Szakterületünk továbbá a különböző hulladékgaz-
dálkodási kérdések, nyilvántartások, regisztrációk, 
hulladékbevallások elkészítése, a leggyakrabban 
képviseleti eljárás keretében. 

Foglalkozunk a speciális „szakági jogszabályokkal” 
teljeskörűen, mint például:
 • Az elektromos és elektronikus berendezésekkel 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenysé-
gekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, 

 • Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsola-
tos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

 • A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenysé-
gekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,

 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-
szolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 
(XII. 11.) Korm. rendelet,

 • A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet,

 • A növényvédő szerrel szennyezett csomagoló- 
eszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. 
(IX. 11.) FVM rendelet,

 • Az egyes műanyagtermékek környezetre gyako-
rolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. 
(VI. 22.) Korm. rendelet.

Kijelenthetjük, hogy mindenben tudunk segíteni, ami 
a termékdíjhoz szervesen kapcsolódik. Legyen szó 
tarifálás, vám, jövedéki, hulladékgazdálkodási, kör-
nyezetvédelmi, akár ADR, vagy fémkereskedelmi 
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kérdésről. A témák legkiválóbb szakértőivel dolgo-
zunk együtt szükség esetén. Mindegyik kollégá-
ról elmondható, hogy olyan hiteles szakértők, akik 
tőlünk független, önálló, kiemelkedő és sikeres tevé-
kenységet folytatnak, viszont Partneri igény esetén 
közösen állunk rendelkezésre, stratégiai szövetség-
ben erősítve egymást.
 
Büszkék vagyunk arra a több mint négyszáz vál-
lalatra, akikkel partneri kapcsolatban állunk. Ezek 
a cégek a 80-85 milliárd Ft éves termékdíj befize-
tésből közel 7 milliárdot tesznek ki, 36 000 munka- 
vállalónak nyújtanak megélhetést és nagyságrendi-
leg 2 100 milliárd Ft-os árbevétellel járulnak hozzá  
a nemzetgazdaság teljesítményéhez.

Vállalatunk ügyfélkörének jelentős részét a csoma-
golóipar meghatározó szereplői teszik ki. A nyom-

daipar, valamint gyártó, kereskedő vállalatok folya-
matait is kezeljük, méret szempontjából a kis családi 
vállalkozásoktól kezdve a multinacionális autóipari 
nagyvállalatok is ügyfélkörünk részét képezik.

Bízunk benne, hogy ezzel a tájékoztatóval 
segítséget tudtunk nyújtani a vállalatunk 
tevékenységével kapcsolatosan. Keresse-
nek bennünket bizalommal, ugyanis egy biz-
tos, hogy mi „olcsóbbak leszünk”, mintha 
a hiányosságokat a hatóság tárná fel, és 
olcsóbbak annál, mintha a vállalat önállóan 
próbálna megfelelni az előírásoknak. Érdek-
lődésük esetén a Green Tax Service Kft. 
csapata áll az Önök rendelkezésére.
(www.ktdt.hu).
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Régiós szinten is meghatározó fejlesztések
a Prinzhorn csoport magyarországi gyárainál

A HAMBURGER RECYCLING HUNGARY a 
hulladékok begyűjtésével, átvételével és előkezelé-
sével járul hozzá ahhoz, hogy a körforgásos gazda-
ság modellje teljes mértékben megvalósuljon a 
Prinzhorn Csoport magyarországi leányvállalatai 
között. 

A cég korszerű technológiára alapozva kapcsolódik 
be a papír- és a műanyaghulladékok újrahasznosítá-
sába négy telephelyén – Budapesten (Csepelen), 
Maglódon, Inotán és Lőrinciben.

Utóbbi helyszínen jelenleg egy nagyszabású bőví-
tési projekt zajlik, melynek eredményeként a PP- és 
PET-alapú, nagy mennyiségben keletkező ipari 
pántszalagok feldolgozására is lehetőség nyílik.

Az innovatív megoldásokat alkalmazó lőrinci üzem  
a tervek szerint 2023 februárjában kezdi meg 
működését. 

A lépéssel a vállalat minden eddiginél szélesebb 
körű szolgáltatást tud nyújtani ügyfeleinek, ráadásul 
a szóban forgó műanyag csomagolóanyag-típus 
újrahasznosításának új lehetősége hazánk fenntart-
hatósági céljai szempontjából is fontos mérföldkő.

A Csoport 1990-ben kezdte meg működését Magyarországon, és az eltelt 30 évben több mint 300 milliárd 
forintos fejlesztéseivel bizonyította elkötelezettségét a hazai papír- és csomagolóipar, valamint a fenntartható, 
környezettudatos termelési folyamatok iránt. Az elmúlt években további kiemelkedő beruházásokat indított a 
vállalatcsoport.
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A HAMBURGER HUNGÁRIA, a cégcsoport 
dunaújvárosi papírgyára kizárólag másodlagos  
alapanyagból, nagyrészt a Hamburger Recycling 
Hungary által begyűjtött hulladékpapírból termel ú.n. 
hullám-alappapírt, évente 700 ezer tonnát. E meny-
nyiség  szemléltetéséhez: Magyarország lakossága 
éves szinten kb. 1 millió tonna papírt használ el, 
minden típusú papírfajtát beleértve.

A vállalat alapfilozófiája: minél kevesebbet elvenni a 
természetből, és a kapottnál tisztábbat és többet 
visszaadni. Ennek jegyében a papírgyár folyamato-
san környezetbarát gyártási és technológiai fejlesz-
téseket eszközöl a kor elvárásainak megfelelően. 

25 év alatt felére csökkentette energia-felhasználá-
sát, a termeléshez szükséges hő- és villamos ener-
giát saját erőműben termeli 2016 óta. Az egy tonna 
papír előállításához szükséges vízigény a hetedére 
esett vissza.

A papírgyártás során keletkező szennyvízből a kor-
szerű biológiai víztisztítási eljárásnak köszönhetően 
mára annyi biogázt állít elő, ami a vállalatot az ország 
egyik legjelentősebb biogáz termelőjévé tette. E 
megújuló energiaforrás kétharmadából zöldáramot 
nyernek.

Legújabb beruházásként az erőmű 2023-
ban egy zárt rendszerű tüzelőanyag előké-
szítő üzemmel bővül. 

Az új üzem a papírgyártási maradékanyagok mellett 
ipari és települési hulladékokból állít elő alternatív 
másodlagos tüzelőanyagot az erőmű számára és 
nyer ki újrahasznosítható fémhulladékokat.

A vállalat e befektetésével jelentősen csökkenti a 
fosszilis energiahordozóktól való függését és a 
papírgyártás széndioxid kibocsátását. 

A fejlesztés által a korábban lerakóba kerülő hulladé-
kokat biztonságos és hatékony módon hasznosítják.  

E 16 milliárd forint értékű beruházással a papír- 
gyárban az újrahasznosítás, a fenntarthatóság a 
gyártáson felül már a teljes termelési folyamatot jel-
lemzi, mivel a termelés során keletkezett hulladék 
100%-át újrahasznosítják és visszaforgatják az üzleti 
körforgásba.

Az új tüzelőanyag előkészítő üzem felépítésével 
az erőműben annyival több másodlagos 

tüzelőanyagot használnak fel, aminek fűtőértéke 
Dunaújváros és környéke fűtéséhez és melegvíz 

ellátásához elegendő földgáznak felel meg.

A Hamburger Hungária szennyvíztisztító telepe az ország egyik legjelentősebb biogáz termelője
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A DUNAPACK feldolgozóüzemeiben első osztályú 
és testreszabott hullámpapír alapú csomagolóesz-
közzé alakítják át a Hamburger Hungáriánál gyártott 
„újra-papírt”. A Dunapack hazai történetének talán 
legnagyobb beruházása révén teszik mindezt 
Európa egyik legmodernebb és legújabb gyárában, 
hiszen idén ősszel elindult a termelés a Dunapack 
új, dunavarsányi telephelyén. A fejlesztés új dimen-
ziókat hoz a gyártásba: gyorsabban, szélesebb ter-
mékválasztékban, kevesebb energiával és optimali-
zált alapanyag-felhasználással állítják elő a csoma- 
golóanyagokat.

A legkorszerűbb technológiával dolgoznak
A Dunapack Magyarországon évtizedek óta piacve-
zető a hullámpapír alapú csomagolóanyagok gyár-
tásában. Két évvel ezelőtt határozta el, hogy felépíti 
a vállalatcsoport legmodernebb hullámpapír cso-
magolóanyag-gyárát, mint mindig, a fenntarthatósá-
got a jövőbeli üzletfejlesztés szempontjából kulcs-
fontosságúnak tekintve. A termelés fokozatos fel- 
futtatását 2022. szeptember közepén kezdték meg 
a dunavarsányi gyárban több mint 100 munkahelyet 
teremtve ezzel.

A zöldmezős beruházás során a közel 14 hektáros 
alapterületen több mint 33 000 négyzetméteres 
üzem épült fel. A gyárépület tervezésekor a bővíthe- 
tőséget is szem előtt tartották, hogy a későbbiek-
ben lehetőség nyíljon a kapacitások növelésére. A 
lemezgép kapacitása évente 250 millió m2, amely- 
hez az első fázisban 140 millió m2 feldolgozási kapa- 

citás érhető el, jövőbeni fejlesztésekkel ez akár 230 
millió négyzetméterig növelhető. A technológia terén 
a magas környezetvédelmi osztályt képviselő vizes 
bázisú, színes, flexografikus nyomtatási berendezé-
seket alkalmaznak, a termelést pedig automata 
szerszám- és klisétároló, valamint magasan auto-
matizált belső anyagmozgató rendszer szolgálja ki.

Az új üzemben három- és ötrétegű hullámpapír- 
lemezből fognak csomagolóanyagot gyártani. Az itt 
készülő termékek szinte az összes iparág hullámpa-
pír alapú csomagolási igényét ki tudják szolgálni.
 
A magas színvonalú és szakszerű vevőkiszolgálás 
folyamatos biztosítása érdekében az új dunavarsá-
nyi gyár minőségirányítása ugyanazokat az irányítási 
rendszereket célozta meg, mint a többi Dunapack 
gyár. Az auditok sikeresen és határidőre teljesültek:  
szeptemberben sikerült kiterjeszteni az ISO 28000 
biztonságtechnikai irányítási szabványt, majd ezt 
követően az FSC tanúsítványt is az új gyárra. A 
budapesti gyárhoz hasonló elsődleges és másodla-

A Dunapack Kft. környezettudatosságát jól bizonyít- 
ja az elsődleges rosttartalmú papírok kiváltása 100%-
os újrapapírra a hullámtermék csomagolásban.  
A Hamburger Hungáriától vásárolt ezen papírok a 
magas páratartalmú környezetben is hasonló 
paraméterekkel bírnak a dobozok teherviselését 
illetően, gyártásuk során azonban fele annyi vizet és 
energiát szükséges használni, mint az elsődleges 
rosttartalmú papírok gyártásánál.



Magyar Csomagolási Évkönyv 43

Közép-Európa egyik legmodernebb hullámpapír csomagolóanyag gyára nyílt meg Dunavarsányban

gos csomagolóanyag-gyártásra vonatkozó élelmi-
szerbiztonsági tanúsítást októberben teljesítette az 
új gyár, a feldolgozás munkaterületre vonatkozóan. 
Az új rendszereket a Dunapack jelentősebb vevői is 
auditálták és elismerően jóváhagyták. 2023. január-
ban – a lemezgépi indulást követően – folytatódnak 
a rendszertanúsítások az ISO 9001-14001 és az 
ISO 45001 szabványok szerint, illetve az élelmiszer-
biztonsági rendszer lemezgyártásra történő kiter- 
jesztése.

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 
megoldást kínál nap mint nap.

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

A Mosonpack az elmúlt években több WorldStar 
díjat és számos HUNGAROPACK fő- és különdíjat 
nyert el. Vevőközpontú filozófiájuknak köszönhetően 

a cégnél folyamatosan azon dolgoznak, hogy ezen 
elismerések sora ne szakadjon meg. 

Az idei évben a Dunapack Kft-vel együttműköd- 
ve kifejlesztett „üvegtető szállítási csomagolás”  
HUNGAROPACK 2022 fődíjat nyert el. Az utóbbi 
években még szorosabbá vált a két cég közötti 
kooperáció a fejlesztések tekintetében, ennek kiváló 
példája a  járműipari vevőjük számára tervezett cso-
magolás, aminek célja a fa- és műanyag alapú cso-
magolások kiváltása, egynemű, hullámpapírlemez 
csomagolás létrehozása volt.

A 16 országban 10 000 főt alkalmazó Prinzhorn 
Csoport az újrahasznosító-, papír- és csomagolóipar 
európai piacvezetői közé tartozik. 2,3 milliárd eurós 
éves forgalmával e szegmens harmadik legmeg- 
határozóbb vállalata Európában.
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O-I a világban
A világ vezető öblösüveggyártójaként az O-I több 
mint száz éve készít tiszta, fenntartható, márkaépítő 
üvegcsomagolást számos, a világ legismertebb élel-
miszer- és italmárkájának. Büszkén készítünk kima-
gasló minőségű üvegcsomagolást sörökhöz, borok-
hoz, szeszesitalokhoz, ételekhez és üdítőitalokhoz.
19 ország, 70 gyáregység, közel 25 000 dolgozó és 
több, mint 1800 szabadalommal védett technológiá-
val elkötelezettek vagyunk az üveg legfontosabb 
tulajdonságai iránt, és amelyek miatt szenvedélyünk 
az üveg: a szépség, a sokoldalúság és a végtelen 
fenntarthatóság.

O-I Hungary   
Orosházán történelmi múltja van az üveggyártás-
nak. A gyárépítés 1960. május 1-jén kezdődött és az 
első gyártás 1963. november 6-án indult el. 

Anno közel 3000 embernek biztosított munkát és 
számos szolgáltatónak adott közvetetten megélhe-
tést. A gyár mellé lakótelep épült és üvegipari szak-
képzés működött egészen a 90-es évekig, ezzel is 
támogatva az ott dolgozókat és a gyár működését. 
A rendszerváltást követően az üveggyárnak több 
tulajdonosa lett, az öblösüveggyártó egységet  az 
üveggyártásban legnagyobb tapasztalattal rendel-
kező  O-I (Owens-Illinois) vette meg, magyar gyár-
tóegységként Orosháza képviseli az O-I-t. 

A cég már a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet a 
fenntarthatóságra, ezért a földrajzilag körbehatárolt 
területek alkotnak egy-egy üzleti egységet. Oros-
háza a délkelet európai országcsoport része. Régión 
belüli alap- és csomagolóanyagok beszerzésére és 
késztermékek értékesítésére törekszünk. 

Büszkén mondhatjuk, hogy kollégáink szaktudásának 
és tapasztalatának köszönhetően mára Orosháza az 
alföldi kisvárosból az üveggyártás magyarországi fel-
legvára lett. Jelenlegi kapacitásunkkal éves szinten 
közel 110 ezer tonna csomagolóüveget állítunk elő, 
amit a hazai piacon kívül a környező országokban 
értékesítünk. Termékeink minőségére kiemelt hang-
súlyt fektetünk, hiszen nagyon fontos számunkra, 
hogy vásárlóink és a termékeinket felhasználók 
maximálisan elégedettek legyenek. Rendelkezünk 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSSC 22000  
tanúsítványokkal.

Jelenleg 225 közvetlen munkatársunk van és a beszál-
lítóinkon keresztül közel 1000 embernek biztosítunk 
munkát a térségben.

Egy üveggyár életében a kemence adja a stabilitást. 
Egy kemence 15 évig működik folyamatosan és ha 
egy új kemencét kap egy gyár, azzal az elkövetkező 
évtizedben biztos munkára számíthatnak az itt 
dolgozók.  

Őszinte, tiszta és egyedülálló 
– szenvedélyünk az ÜVEG
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Az üveggyártásban ötvözzük a tradíciókat a folya- 
matos fejlődéssel. Tradicionális a melegoldali üveg- 
gyártási technológia, amit az O-I 1903 óta alkalmaz. 
Számos  olyan termékünk van, ami a magyar hagyo-
mányokat őrzi. 

A folyamatos fejlődést képviseljük a technológia 
azon részein, ahol a technikai fejlődés lehetővé teszi, 
hogy még könnyebben, pontosabban végezhessék a 
kollégák a munkájukat. 

Utánpótlás, tehetséggondozás
A vállalatunk fenntarthatóságához és fejlődéséhez, 
illetve elkötelezett csapatunk működéséhez egyaránt 
szükségünk van a tradicionális ismeretekkel rendel-
kező tapasztalt kollegákra és olyan új munkavállalókra 
is, akik az újdonságokat, friss szakmai ismereteket 
képviselik. Kollégáink részére folyamatos fejlődési 
lehetőséget biztosítunk különböző tréningek és szak-
mai képzések formájában. Büszkék vagyunk arra, hogy 
30 évnyi szünet után 2018-ban újra el tudtuk indítani 
az üveggyártó felnőtt képzést, aminek keretében a 
speciális ismereteket át tudjuk adni a kollégáknak.

Alapvető értékeink

Miért az üveg
Minőségi: biztosítja a tiszta ízt és megőrzi az ételek 
és italok ízét.
Természetes: semleges, tiszta és 100% -ban telje-
sen természetes anyag.
Fenntartható: teljes mértékben és végtelen sok-
szor újrahasznosítható a minőség romlása nélkül. 
Környezetbarát, nem szennyezi a Földet és az óceá-
nokat, csökkenti a csomagolóanyag-hulladékot, a 
termelési lábnyomán keresztül helyi foglalkoztatást 
tesz lehetővé és klímasemlegességre törekszik.

Értékhordozó: értéket ad a terméknek, megszó-
lítva az érzékeket, ezáltal kapcsolódik a fogyasz- 
tókhoz.
Természetes anyagokból készül: homok, 
mészkő, szóda. 

Minél több üvegcserepet használunk fel az új üveg 
előállításához, annál kevesebb energiára és alap-
anyagra van szükség, és ezzel is óvjuk a 
környezetünket.

Az innováció kiemelkedően fontos termékeink, 
folyamataink és működésünk szempontjából, célunk 
a hosszú távú egyensúly elérése az emberek, a boly-
gónk és a kollektív jólétünk tekintetében.

Az Üveg Nemzetközi Éve 
(International Year of Glass – IYOG)
Az ENSZ a 2022-es évet az Üveg Nemzetközi Évé-
nek nyilvánította, amely során arra szeretnék felhívni 
a figyelmet, hogy az ÜVEG milyen mértékben és 
hogyan támogatja a létfontosságú technológiákat, a 
fenntarthatóságot és a környezetvédelmet.

Ezen alkalomból a korábban egy egységet alkotó, de 
mára 3 különálló gyárként működő cégek újra össze-
fogtak, hogy megmutassák milyen fontos a közös 
múlt és az üveg a közös pont a működésünkben. Szá-
mos nyílt napot szerveztek a gyárak, hogy megmu-
tassák akár a korábban itt dolgozó nyugdíjasoknak a 
fejlődést, akár a fiatalok számára ezt a kuriózumnak 
számító technológiát, amivel az örök anyagot, az 
üveget állítjuk elő. 

A mottónk minden nap helytálló: szenvedélyünk az 
üveg és számít amit csinálunk. 

MAKE WHAT MATTERS

ENGINEERING EMOTIONS

Biztonság 
és jóllét

Sokszínűség, 
méltányosság 
és elfogadás

Szenvedély Átláthatóság

Lendületesség

O-I Hungary Kft.
Csorvási út 5.

Orosháza, H-5900
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Hazai és globális szinten is egy irányba mutatnak a 
törekvések: erőforrásaink megóvása a tudatos, 
hatékony tervezés által, körforgáson alapuló gazda-
ság kialakítása. 

Innováció a jelenért
A DS Smith kidolgozta a Circular Design  
Principles-t (Körforgásos Tervezési Alapelveket), 
mellyel olyan jelentős kihívásokra képes hatékony 
választ adni, mint a nehezen vagy nem újrahaszno-
sítható műanyagok kiváltása, a karbon kivezetése 
az ellátási láncokból és az újrahasznosítási megol-
dások biztosítása. Ezen problémák legtöbbször a 
tervezés során hozott döntések közvetlen eredmé-
nyei, hiszen a környezeti hatások 80%-a ebben a 
szakaszban dől el.

Azt pedig tudjuk, hogy minden döntésnek követ- 
kezménye van környezetünkre nézve. Ezért a DS  
Smith komplexen vizsgálja a csomagolásokat, és a  

 
Circular Design Principles mentén kialakította a 
Circular Design Metrics-et, azon mérőszámokat, 
amelyek a csomagolás design környezetre gyako-
rolt hatását, fenntarthatósági szempontú teljesítmé-
nyének értékelését és összehasonlítását szolgálja. 
Segítségével gyorsan kiemelhető és számszerűsítő 
az összes potenciális fejlesztési lehetőséget, vala-
mint megismerhető, mennyire körforgásos a cso-
magolási megoldás.

Innováció a jelen és a jövő érdekében 
DS Smith fenntartható csomagolási megoldások szakértője

Ahogy egyre gyorsabb ütemben változik a világ, úgy a fogyasztók egyre nagyobb igényt támasztanak a 
megvásárolt termékekkel és szolgáltatásokkal szemben. Elvárják a cégektől, márkáktól, hogy radikálisan 
csökkentsék a környezetre gyakorolt hatásukat és ahol lehetséges, ott pozitívan hassanak az emberek és 
bolygónk jövőjére. Ebben pedig talán soha nem volt még ennyire fontos szerepe a csomagolásnak.

Fotó: DS Smith
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A DS Smith nap mint nap Európa-szerte több mint 
40 Impact és PackRight központból álló hálózatá-
ban tervező csapatai a partnerekkel együtt gondol-
kodva olyan konstrukciókat hoznak létre, amelyek 
segítenek megbirkózni az ellátási lánc kihívásaival, 
biztosítják, hogy csomagolásunk mindig megfeleljen 
a célnak, körforgásos gazdaságba illeszkedjenek.

Innováció a jövőért
Nemcsak a jelen kihívásaira akar választ adni a DS 
Smith, hanem a jövőt érintő és azt meghatározókra 
felkészülni. Ezért megduplázta a következő öt éves 
kutatás-fejlesztésre fordított pénzügyi keretét, hogy 
hathatós és gyors lépéseket tegyen a körforgásos 
gazdaságra való áttérés támogatásában. A fejlesz-
tések 3 területre fókuszálnak: új alapanyagok, a hul-
ladék csökkentése és egy új fejlesztési központ 
létrehozása.

DS Smith Packaging Hungary

ds.smith.sales@dssmith.com

www.dssmith.com/hu

www.blog.dssmith.com/hu

DS Smith 
A világ több mint 30 országában jelen lévő DS Smith tevékenysége kiterjed a csomagolásra, papír-
gyártásra és az újrahasznosításra. Szerepe kulcsfontosságú a különböző ágazatok értékláncában, mint 
e-kereskedelem, 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 4 logisztikai szolgáltatásokat nyújtó kiszolgáló- 
egységgel (Service Centre).
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Ügyfél igénye: a palackok szállítás közbeni védelme 
érdekében az ügyfél hullámpapírlemez közteslapot 
használt a különböző méretű palackok becsomago-
lására mielőtt a kartondobozokba helyezte volna 
azokat további papír térkitöltő használatával. Amel-

Ügyfél igénye: Egy TIR-1 autógyártó hatékonyan 
kívánta áthelyezni hajtótengelyeit a gyártó- és össze-
szerelő központok között, biztosítva a megfelelő 
szállítást és tárolást.

Az Antalis Európa vezető vállalatcsoportja a papírok, a csomagolási megoldások 
és a vizuális kommunikációs anyagok forgalmazásában, mely a Kokusai Pulp 
and Paper cégcsoport tagja 2020-tól. A csomagolástechnikai üzletág több, mint 
28 országra kiterjedt tevékenységet folytat 52 elosztó központtal, több, mint 
53.000 termékkel és több, mint 43.000 ügyféllel.

Testreszabott megoldások, papírok és kartonok, párnázás és térkitöltés, dobo-
zok és raklapok, ragasztószalagok, e-kereskedelemi termékek, csomagoló 
fóliák, pántolás és kötegelés, csomagoló berendezések, tasakok és zsákok, 
élelmiszercsomagolás, korrózióvédelem, jelölőrendszerek és címkézés, valamint 
környezetbarát megoldások széles körét kínáljuk.

Mivel tudjuk, hogy minden üzleti kihívás egyedi, szakértőink nap mint nap tanulmányozzák, tervezik és formálják 
az Ön egyedi igényeinek megfelelő innovatív csomagolást. Célunk, hogy az intelligens megoldásokkal felülmúl-
juk az Ön elvárásait a termékvédelemtől a fogyasztói élményig.

SMART szolgáltatások minden ügyfélre szabva
Szakértőink segítenek Önnek megtalálni a megfelelő megoldást, a tanácsadástól a műszaki tervezésig és kar-
bantartásig egyaránt! Számíthat ránk a teljes folyamat alatt!

Az Antalis Csomagolástervező Központja (Packaging Design Center) számos ügyfélnek segített már optimali-
zálni a csomagolását és megtalálni a legköltséghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb megoldást. Az alábbi 
két esettanulmány szemlélteti mérnökeink szakértelmét:
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lett, hogy a csomagolás időigényes volt, a csoma-
golásból származó por és törmelék gyakran tapadt 
az üvegekre.  Olyan megoldásra volt szükségük, 
amely a palackok védelmét és megjelenését is biz-
tosítja a környezetvédelemmel összhangban.

Antalis megoldás: doboz, amely három különböző 
méretű – 1000 ml-es, 750 ml-es és 500 ml-es – 
palack befogadására is alkalmas. Három méretű 
felfüggesztő betét, mindegyik palackmérethez, mely 
biztonságos és távol tartja a palackot a külső cso-
magolófaltól. Újrahasznosított/újrahasznosítható 
B-hullámú hullámpapírlemezből készült. Egy kis 
márkanyomott matrica tartja zárva a dobozt. 

A megoldás: költséghatékony, környezetbarát, 
kiemelkedő vásárlói élményt kínál.

Antalis megoldás: egy újrahasználható csomagolási 
megoldás koncepciója, amely véd a korrózió ellen.  
A megoldáshoz PROPYwell-ből keretrekeszeket és 
köztes rétegeket terveztünk. A korrózió elleni véde-
lem megoldására VCI papírból készült köztes réte-
get ajánlottunk. A PROPYwell csomagolás nagyon 
tartós és újrahasználható csomagolási megoldás, 
továbbá csökkenti a hulladék mennyiségét is.
 
A megoldás: helytakarékos, tiszta, újrahasználható.

Környezetvédelmi szemléletünk és eszközeink
Az Antalisnál a teljes értékláncunkat felülvizsgáljuk, hogy lehetővé tegyük a fenntartható csomagolást.
Négy pilléren keresztül (beszerzés, tervezés, értékesítés, újrahasznosítás) a csomagolás teljes életciklusát 
figyelembe vesszük.

Green Star System™, a környezetvédelmi termékbesorolás
Annak érdekében, hogy segítse ügyfeleit a legfelelősségteljesebb döntés 
meghozatalában a csomagolás vásárlásakor, az Antalis kifejlesztette a környe-
zetvédelmi termékosztályozást: a Green Star System™-et. Ez a pontozási 
rendszer segít ügyfeleinknek abban, hogy összehasonlítsák a különböző ter-
mékeket környezetvédelmi szempontok alapján. Ez a besorolás a 4R (Reduce, 
Reuse, Recycle, REACH) kritériumokon alapul, amelyek a körforgásos gazda-
ság modelljét támasztják alá. Minél több csillag van egy csomagoló-
anyag mellett, annál „zöldebb”! 

Green card, átfogó környezeti információk
A vásárlók sokféle környezetvédelmi szempontot vesznek figyelembe a cso-
magolás vásárlásakor. Támogatásukra az Antalis kifejlesztette a Green Card-ot:
• átfogó környezetvédelmi információkat nyújtanak a csomagoló termékekről 

(szennyezés megelőzés REACH alapján, fenntartható források használata, 
klímaváltozással kapcsolatos adatok, biodiverzitás megelőzésének 
elősegítése),

• segíti az ügyfeleket a termékekkel szemben támasztott környezetvédelmi 
kritériumok szerinti értékelésében.

Az Antalis Packaging csapata mindig ügyfelei rendelkezésére áll minden felmerülő kérdés esetén! Vegye fel 
velünk a kapcsolatot a www.antalis.hu oldalon, a packaging.hu@antalis.com e-mail címen vagy a 06 80 180 
266-os kék számon.
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A sok érdeklődőt vonzó LIVE the FUTURE Open Air 
nevet viselő eseményen Tony Smurfit, a Smurfit 
Kappa csoport vezérigazgatója is köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Zdenek Suchitrával, a közép 
és délkelet-európai régió vezérigazgatójával, Marek 
Polákkal, a Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s. ügy-
vezető igazgatójával, Julius Mazannal, a cég innová-
ciós menedzserével, valamint a párkányi gyár dol-
gozóival közösen büszkén invitáltak mindenkit az 
üzem felfedezésére.

A legmodernebb technológiákat felvonultató gépso-
rok mellett a fejlesztési labor megtekintésére is lehe-
tőség nyílt, ahol górcső alá kerültek a papírcsoma-
golás legfrissebb innovációi.

A cégvezetőktől megtudtuk, céljuk nem csupán az, 
hogy hullámkarton dobozokat gyártsanak és érté-
kesítsenek, hanem kiemelt feladatuknak tekintik, 
hogy újító megoldásaikkal segítsék partnereik és 
vevőik sikerét.

A legújabb fejlesztések is igazolják, hogy a Smurfit 
Kappa név kötelez, hiszen a vállalat a világ egyik 
vezető gyártójaként ismert papíralapú csomagolási 
megoldásait illetően. A Smurfit Kappa közel 50 000 
embert foglalkoztat, 36 országban, több mint 350 
helyszínen. 

Zöldülő gyártósor és termékpaletta
A Smurfit Kappa elkötelezett a környezetkímélő 
megoldásokra törekvések terén. A csomagolási 
trendeket illetően egyedülálló portfólióval rendelkez-
nek, termékeik 100%-ban megújulóak, és fenntart-

Semmi sem állíthatja meg a fejlesztéseket

Jeles nap volt szeptember 28-a a Smurfit Kappa csoport történetében. Átadhatták a 2021 májusában 
megkezdett, összesen 20 millió euró értékű beruházásuk egyik projektjét, a szlovákiai Štúrovóban (Párkányban) 
működő hullámkartongyár új gyártósorát. 
A fejlesztésnek köszönhetően ezentúl évente 40 millióval több doboz készülhet a párkányi üzemben.

Adriana Kottrová és Tóth László  
key account managerek a Solution Centerben
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hatóan készülnek, hozzájárulnak ahhoz, hogy ügy-
feleik környezeti lábnyomát csökkentsék. 

Optimalizált folyamataiknak, valamint környezetkí-
mélő és korszerű gyártóberendezéseiknek köszön-
hetően 2025-re 25%-kal csökkentik szén-dioxid- 
kibocsájtásukat. Emellett töretlenül haladnak az 
újrahasznosítható csomagolások népszerűsítése 
terén is. 2019-ben elindítottak egy globális progra-
mot Better Planet Packaging néven, azzal a céllal, 
hogy minél szélesebb körben terjesszék a fenntart-
ható csomagolás fontosságát az FMCG területén, az 
e-kereskedelemben és az ipari szegmensekben. 

A Smurfit Kappa a fenntartható anya-
gok terén szerzett iparágvezető tapasz-
talatát használja arra, hogy fenntartható 
csomagolási megoldásokat fejlesszen. 
Olyanokat, amelyek megújulóak, újra-
hasznosíthatóak és természetes bioló-
giai folyamatok során nyom nélkül 
lebomlanak. A cég támogatja a körfor-
gásos gazdaság koncepcióját, ezzel 
járulva hozzá egy csomagolási szem-
pontból is hulladékmentesebb világ-
hoz. Zártláncú üzleti modelljükben visz-
szagyűjtik a használt csomagoló- 
anyagot, és több mint 90%-át újra-
használják a gyártás során.

Hullámpapír lemez igényekre szabva
A közép-európai piacokon jelenleg alacsony az élel-
miszer-csomagolására alkalmas papírcsomagolá-
sok kínálata. A Smurfit Kappa maga állítja elő az 
alapanyagot, azaz a papírt, továbbá a hullámleme-
zeket és végül a végső terméket, a papírcsomago-
lást is. Komplex felszereltségű gyártókapacitásaik 
lehetővé teszik, hogy minden felhasználási területre 
rugalmas és testreszabott megoldásokat tudjanak 
ajánlani, biztosítva az élelmiszerek minőségének 
megőrzését és a fogyasztók egészségének 
védelmét.

„Kreatív karton” – James Bond Aston Martinjának  
élethű modellje a párkányi iroda bejáratánál

Ünnepélyes szalagátvágás (balról jobbra): Zdenek Suchitra – CEO of Central South East Europe; Tony Smurfit – Group 
CEO Executive; Saverio Mayer – CEO Europe, HQ Europe; Marek Polák – Managing Director, Smurfit Kappa
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A párkányi üzemben a papír alapanyagú primer élel-
miszer-csomagolások előállítását is végzik kézzel 
történő és autómatata csomagolósorok számára 
egyaránt. Mindkét megoldás esetén jelentős cso-
magolástechnikai tapasztalattal rendelkeznek.

A Smurfit Kappa csoport saját gyártású csomago-
lógépeket is kínál különböző típusú élelmiszerek 
csomagolására. A társaság évente több mint 400 
ilyen berendezést gyárt és értékesít, a legegysze-
rűbbektől a teljesen automatizált megoldásokig.

HUNGAROPACK elismerés
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség (CSAOSZ) idén is – immár 39. alkalommal – 
meghirdette a HUNGAROPACK 2022 Magyar Cso-
magolási Versenyt, amelynek küldetése a hazai 
csomagolástechnika előrehaladásának bemutatása 
és az újdonságok mielőbbi széles körű elterjeszté-
sének segítése.
A 2022. évi versenyre 61 nevezés érkezett, ezek 
közül 42 a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, 19 
pedig a szállítási csomagolás kategóriába került. 

A HUNGAROPACK díjat a Signify Hungary Kft. és a 
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a. s. közös nevezése, 
a Long Lead – hosszú vezetékes univerzális betét is 
elnyerte. Az univerzális betét egy nagyon hosszú 
kábellel ellátott lámpadarab rögzítésére szolgál, 
amelyet egy „szabványos” (egységes méretű) külső 
dobozba csomagolnak. A betét egynemű, hullám-
papír lemezből készült, ragasztóanyag használata 
nélkül. A konstrukció további szellemessége, hogy a 
csomagolás során a dolgozó a perforált vonal men-
tén a betétet a lámpák méretéhez alakíthatja. (x)

A Trade Magazinban megjelent cikk továbbközlése

Az összetartó csapat a siker egyik kulcsa,  
a fejlődés motorja

Fotó: Csaba László Pack Market | Remek hangulat a gyárlátogatás közben

Open the future
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Végre lesz interpack!  
Minden csarnok megtelt.

A világjárvány okozta hatéves kihagyást követően ismét megnyitja kapuit a csomagolóipar és a kapcsolódó 
ágazatok világviszonylatban is legnagyobb szakvására, az interpack. Az érdeklődést jól jellemzi, hogy már 
egy évvel a megnyitót megelőzően teljes egészében lefoglalták a rendelkezésére álló teljes kiállítási területet.

Fotó: ctillmann, Messe Düsseldorf

2023. május 4-10. között ismét részesei lehetünk 
annak a páratlan hangulatnak és légkörnek, amely 
az interpack, a világ csomagolóiparának sereg-
szemléje alatt a düsseldorfi vásárközpont csarnokait 
fémjelzi. A világ minden tájáról összesereglő, körül-
belül 2700 kiállító csúcstechnológiai megoldásokat 
és csomagolási trendeket vonultat fel a vásárváros 
18 tematikusan meghatározott csarnokában, az új 
különbemutatókon és fórumokon, tanúbizonyságot 
téve az iparág innovációs képességéről.

Nagyszabású változások
Az interpack szemlélteti, hogy miként hatnak a 
meghatározó iparági trendek a folyamatosan fejlődő 
csomagolóiparra.

„A külső feltételrendszer, mint például az alapanya-
gok szűkös rendelkezésre állása és a beszállítói lán-
cokban mutatkozó zavarok komoly kihívások elé állít-

ják az iparágat, miközben az élénkülő kereslet, az új 
technológiák és a fokozott fenntarthatósági követel-
mények közepette rendkívüli lehetőségek kínálkoz-
tak a nagyszabású változásokra” – fejtette ki Thomas 
Dohse, az interpack igazgatója. 

„Az interpack az a hely, ahol az iparág világviszony-
latban is alakítja a saját jövőjét.”

Hatékony tervezés
A kiállítás kiemelt területei, a csomagolóanyagok és 
csomagolóeszközök, a címkéző és jelöléstechnikai 
gépek, továbbá a csomagolóeszköz-gyártás és a 
csomagolások integrált nyomtatása mind önálló 
csarnokokban jelenik meg. A seregszemlét kísérő 
„components” beszállítói szakvásár szintén önálló 
csarnokot kap, így a látogatók optimális tájékozó-
dási lehetőségekhez jutnak és hatékonyan tudják 
tervezni a vásárlátogatásukat.
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Inspirációt meríteni
Az interpack lendületet ad a haladó és jövőbe 
mutató elképzeléseknek és ennek megfelelően építi 
tovább a kísérőrendezvények kínálatát. Az egyes 
különbemutatók és fórumok szervezése jelenleg 
is zajlik. A szakmai látogatókat például az egyes 
témákat előtérbe helyező napokon tájékoztatják 
célirányosan. Az interpack válaszokat kínál a cso-
magolóiparban jelenleg mutatkozó kihívásokra. A 
2023-as seregszemlén mindenekelőtt a körforgá-
sos gazdaság, az erőforrások kímélő felhasználása, 
a digitális technológiák és a termékbiztonság lesz 
az előtérben.

Magyar kiállítók
Öröm arról beszámolni, hogy 2014 és 2017, (lehe-
tett volna 2020-ban is) után 2023-ben is lesz 
közösségi magyar stand, a CSAOSZ-HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség közötti együttműködés 
keretében.

A magyar stand résztvevői: 
• a BoxPrint – FSD Packaging Kft., 
• a CODEX Zrt., 
• a Lászlópack Kft., 
• a Pandan Kft. és 
• a Sipospack Kft.
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Arcképcsarnok.  
A CSAOSZ 2022. évi szakmai kitüntetettjei

„A szakmáért” életműdíj  
2022. évi kitüntetettje: Csorba György

Csorba György 1966-
ban, szakközépiskolai 
érettségi után esz-
tergályosként kezdett 
dolgozni Sirokon, a 
Mátravidéki Fémmű-
veknél, de tovább 
kívánt tanulni, ezért e 
céljait támogató egri 

Finomszerelvénygyárban helyezkedett el, majd a 
kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki 
Főiskola gépgyártás szakán kezdett tanulni és szer-
zett mérnöki végzettséget.

1983-ban váltott, az egri Fémelektro Ipari Szövet-
kezetben helyezkedett el, ahol már csomagológé-
pek, többek között zsugorfóliázó és nyújtható fóliás 

gépek tervezésével és gyártásával foglalkozott. Ez 
a feladat nagy sikerélményt biztosított számára, 
hiszen a megtervezett és megrajzolt alkatrész, illetve 
összeszerelt gép nagyon rövid idő alatt elkészült és 
jól is működött. A gépeket nemcsak hazai, hanem 
külföldi megrendelésre, egyedi igényekre is gyártot-
ták. Akkoriban Magyarországon a Fémelektro volt 
legjelentősebb csomagológép-gyártó.

1987-ben önálló vállalkozásba kezdett, eleinte csak 
egyszerűbb gépeket tervezett, illetve gyártott, pl. 
asztali fóliahegesztőket, zsákgyártó, valamint a 
bankszektornak vákuumos pénzeszacskó-gyártó 
gépeket.

1990-től Kft. formában folytatta tevékenységét, 4 fő 
részvételével. Gyártmányválasztékuk folyamatosan 
bővült, az első jelentősebb piaci sikert hozó termé-
kük a POP szegecselő szerszám volt. Emellett új, 

A CSAOSZ elnöksége fontosnak tartja, hogy a szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégái munkája 
iránt az elismerését és köszönetét kifejezze. Ezért előbb „A szakmáért”, majd „A csomagolóipar haladásá-
ért” díjakat alapította, a kitüntetési javaslatokat pedig a CSAOSZ tagvállalatok vezetőitől – a szakmától – kéri.  
Az Évkönyv a jövőben az éves szakmai „kép” készítése keretében kíván teret szentelni a díjazottak érdemeinek 
bemutatására. 

Fotó: CSAOSZ
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piacképes termékeket kerestek, amelyet az élelmi-
szeriparban használatos csomagológépek kategó-
riájában találtak meg. A tejiparban jelentős igény 
mutatkozott a körasztalos pohártöltő és zárógépek 
iránt, amelynek nem volt jelentős hazai gyártó-
cége. Ezek a gépek ma már egyedi igények szerint 
készülhetnek. 

A viszonylag nagyméretű tejipari gépek gyártása 
műhely-alapterület növelést igényelt, ezért 2005-ben 
Eger déli részén, az Ipari Parkban telket vásároltak 
és felépítették az új telephelyüket. Ezen a megnö-
vekedett alapterületen már jobb feltételeket tudnak 
biztosítani a gyártás és az összeszerelés számára. 

A hagyományos forgácsológépek egy részét CNC 
megmunkáló központokkal fokozatosan kiváltották. 
A tervezést rajzgépek helyett már 3 dimenziós ter-
vező programmal végzik, amely sokkal gyorsabb, 
szinte hibamentes dokumentációt eredményez. 

Jelenleg 37 fővel dolgoznak, és további bővíté-
seket terveznek a megnövekedett piaci igények 
miatt. Csorba Györgyöt munkájában idősebb fia 
támogatja.

„A szakmáért” életműdíj  
2022. évi kitüntetettje: Szabó Balázs

Szabó Balázs Szom-
bathelyen érettségizett, 
majd Németország-
ban, Chemnitzben a 
Műszaki Egyetemen 
szerezte meg gépész-
mérnöki végzettségét. 

Később, 1983 és 1984 
között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye-
tem Külkereskedelmi szakán másoddiplomázott.

Pályafutását Magyarországon a műanyagipar egyik 
fellegvárának számító Hungária Műanyagfeldolgozó 
Vállalatnál kezdte, amely az 1988. évi átalakulása 
után a Pannonplast Műanyagipari Vállalat nevet 
vette fel.

1992-ben már a Greiner Pannonplast Kft.-nek az 
ügyvezetője, később igazgatói pozíciót töltött be a 
Moldin Kft.-ben is, majd Budapestre került és a Pann- 
Ergy vezérigazgatója lett egészen 2007-ig.

2008-tól a Pannunion Csomagolóanyag Kft. vezér-
igazgatója, amely társaság később Coveris Hungary 
Kft., majd mai nevén, a Paccor Hungary Kft.-ként 
vált ismertté. 

A diplomájának megszerzését követően, az 1980-
as évek elejétől szoros kötődése alakult ki a szom-
bathelyi műanyaggyártással, ami azóta is töretlen. 

Munkásságának és elhivatottságának látványos 
eredménye a szombathelyi műanyagipar folyamatos 
fejlődése. 

Nagy munkabírású, fáradhatatlan vezető, aki már 
reggel korán az üzemben kezdte a munkanapját, és 
hétvégén is rendszeresen megjelent munkahelyén, 
hogy nyugodtabb körülmények között tudja átgon-
dolni a feladatait.

Szakértelmét és vezetői kvalitását a társaságot tulaj-
donló multinacionális cégek is elismerték, igazgatói/
vezérigazgatói beosztása sosem volt kétséges. 

Az általa irányított társaság gyártmányai között a kor 
legmodernebb megoldásai rövid időn belül megje-
lentek, segítve ezzel főként az élelmiszeripari cso-
magolástechnológia folyamatos fejlődését és ver-
senyképességének javítását. 

Szabó Balázs elévülhetetlen érdeme, hogy a veze-
tésére bízott társaságot nemzetközi környezetben 
is versenyképes szervezetté fejlesztette, egyben a 
hazai műanyag csomagolószer-gyártó ipar fejlődé-
sében, útmutatóként meghatározó szerepet vállalt.

Szabó Balázs hosszú évekig a CSAOSZ elnökségé-
nek a műanyag csomagolószer-gyártás szakterüle-
tét képviselő tagja volt.
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„A csomagolóipar haladásáért” díj  
2022. évi kitüntetettje: Kecskés Katalin

Első diplomáját a 
Könnyűipari Műszaki 
Főiskola Csomagolás-
technika szakán kapta 
meg 1988-ban, ame-
lyet később a Soproni 
Erdészeti és Faipari 
Egyetemen okleveles 
mérnöki végzettséggel 

egészített ki. 2001-ben elvégezte a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
Európai Uniós tanulmányok szakát is.

Szakmai pályafutását a Caola Kozmetikai- és 
Háztartásvegyipari Vállalatnál tervezőként kezdte, 
később pedig az osztály vezetője lett. Feladata a 
csomagolószerek formai és grafikai megjelenésé-
nek megtervezése, terveztetése, próbafejlesztések 
irányítása, a csomagolóanyagok laboratóriumi vizs-
gálatainak minősítése, továbbá a fogyasztói, gyűjtő- 
és szállítási csomagolási folyamatok termelésbe 
integrálása volt.

1994 és 2000 között a Dreher Sörgyárak valameny-
nyi márkatermékének kereskedelmi és vendéglátó- 
helyi értékesítéséhez szükséges reklámanyagok 
teljeskörű megtervezése, beszerzése, raktár-gaz-
dálkodási rendszerének irányítása és elosztásának 
megszervezése volt a feladata.

2000-ben csatlakozott az újonnan megalakult EAN 
Magyarország Kht.-hez, amelynek üzletfejlesztési és 
marketing kommunikációs tevékenységének kiala-
kítása, később irányítása és működtetése jelentette 
feladatát. Jelenleg mint kiemelt vállalati ügyek és 
pályázatok vezető látja el feladatát.

Elsődleges feladata, hogy elősegítse a GS1 szab-
ványok magyarországi használatának bevezetését 
az azonosítás, az elektronikus kommunikáció és a 
termék nyomon követés területén. 

Szervezője és meghívott előadója számos hazai és 
nemzetközi konferenciának. 

A Globális ellátási lánc szabványok és megoldások 
honvédelmi alkalmazása a visegrádi (V4) országok-
ban című konferenciát a Nemzetvédelmi Egyetem-
mel együttműködésben szervezte.

2016-ban a Csomagolási Világszövetség buda-
pesti programja szervezőbizottságának is tagja és a  
WorldStar díjátadó gálájának háziasszonya is volt.

Fontos feladatának tekinti a szakmai tudásanyag 
precíz, pontos és szakszerű ismeretterjesztését, 
szerzője több szakmai kiadványnak és szakcikknek. 

Számos publikációja közül talán a legjelentősebb a 
GS1 Magyarország kiadásában megjelent „Nyomon 
követési kézikönyv globális szabványokkal” című 
szakkönyv, amelynek társszerzője és -szerkesztője is. 

A Transpack szaklapban, valamint a Magyar Cso-
magolási Évkönyvben rendszeresen publikál.

Számos szakmai szervezet és egyetem munkáját 
segíti. A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási 
Verseny zsűrijének, a Magyar Logisztikai Beszer-
zési és Készletezési Társaság munkabizottságának, 
valamint az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Köny-
nyűipari és Környezetmérnöki Kar államvizsgabizott-
ságának rendszeresen felkért tagja. 

„A csomagolóipar haladásáért” díj 
2022. évi kitüntetettje: Sándor Ildikó

20 évvel ezelőtt kezdte 
újságírói munkáját a 
Horizont Média Kft.-
nél, akkor még abban 
a hiszemben, hogy 
agrármérnökként egy 
agrárszaklapnál szer-
kesztőként helytállhat. 
A jelentkezésekor még 

nem tudta, hogy a társaság másik meghatározó 
kiadványa a Transpack szaklap később még komoly 
szerepet fog játszani az életében.

A Transpack szaklapnál eleinte korrektorként dol-
gozott, majd hamar belecsöppent az üzemlátoga-
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tásokba, a nyomdák és csomagolóüzemek meg-
ismerésébe és egyre gyakoribb résztvevője lett a 
csomagolóipari konferenciáknak is. Munkájának, 
lelkesedésének köszönhetően hamar szerkesztő 
lett, majd főszerkesztő-helyettes, 13 évvel ezelőtt 
pedig szabad kezet kapva már főszerkesztő. 

Az első önállóan összeállított újság adta a lehető-
séget, hogy új megközelítéssel a szakmát valóban 
közelebb hozza az olvasóhoz, partnerriportokkal, 
nagyinterjúkkal színesítse a lapot. Sokat köszönhet 
a CSAOSZ korábbi főtitkárának, Dr. Kertész Bélá-
nak, akinek szakmai segítsége sokszor jól jött egy-
egy lapszám tematikájának összeállításánál. Eiler 
Olga szárnyai alatt pedig elkezdett külföldi szakmai 
kiállításokat látogatni, rendszeresen járta Brno, Köln, 
Düsseldorf rendezvényeit.

A CSAOSZ főtitkára és a kiadó tulajdonosa, Dudás 
Ervin kicsit több mint 10 éve gondolta úgy, hogy az 
akkor már a Transpack által is sokat feszegetett kör-
nyezetvédelmi irányelvek okán egy szaktanfolyamot 
végezzen el. Így örömmel ült iskolapadba a gyakorló 
szakértők, cégtulajdonosok, a szakma döntéshozói 
közé és sikeres vizsgát is tett, mint szaktanácsadó 
a csomagolások környezetvédelmi megfelelőség 
értékelése területén.

Tíz éve a CSAOSZ HUNGAROPACK Magyar Cso-
magolási Verseny zsűrijének tagja és épp ez a tevé-
kenység adta az ötletet ahhoz, hogy az innovációkra 
felhívja a szakma és a felhasználók figyelmét. Innen 
már csak egy lépés volt, mikor a HUNGAROPACK 
Student díjazottjainak saját „Karrier” rovatot alapított, 
határozottan bízva abban, hogy a fiataloknak egy 
kezdő lökést, a szakmának pedig egy színes, friss 
palettát kínál, ahol a lelkes pályakezdő szakmabelie-
ket „levadászhatják”.

2022. év elején új mérföldkőhöz érkezett a Trans-
pack. Ehhez pedig Rosta Péternek, a Soproni Egye-
tem tanárának tartozik köszönettel, akinek lendülete, 
a fiatalokhoz, a szakmához fűződő elkötelezettsége 
adott inspirációt ahhoz, hogy segítségével egy meg-
újult Transpack-ot álmodhasson meg. Az ötleteket 
végül megvalósították, így 2022 év elején teljesen új 
köntösben jelenhetett meg a szaklap.

Sándor Ildikó hite, hogy a fiatalok számára vonzóvá 
kell tenni a csomagolóipart. Leghűségesebb olva-
sója minden bizonnyal a lánya, aki ma már csoma-
golástervezést tanul az Óbudai Egyetemen, gyakor-
nokként pedig már a szakmában dolgozik, ír, tervez 
és persze ő is álmodik.
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A WorldStar Student-en elért sikerek talán további 
ösztönzést nyújtottak a hallgatóknak a nevezésre, 
mert idén rekord számú, összesen 63 pályamű 
érkezett. A nagyon színvonalas nevezések közül a 
zsűri döntése alapján 13 munka elismerő oklevelet, 
12 nevezés különdíjat kapott és 8 pályázat érde-
melte ki a fődíjat. Bízunk abban, hogy az idei pálya-
munkák közül is szép számmal lesz WorldStar Stu-
dent díjazott.
A pályázatok 5 oktatási intézményből érkeztek, 
szakirányú hallgatók neveztek. A Budapesti Metro-
politan Egyetemről 15, a Corvin Rajziskolából 4, az 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről 2, az Óbu-
dai Egyetemről 10 és a Soproni Egyetemről 32 
nevezést kaptunk.
Az alább bemutatandó munkák leírásait a hallgatók 
pályázataiból – lehetőleg – változtatás nélkül 
közöljük.

A zsűri döntése értelmében  
HUNGAROPACK Student díjat 
kapott – abc-rendben:

Bata Viktória és Vas Patrik nevezése:  Smile in 
case retenciós készülék tok.

„A termék célja a jelenleg piacon lévő retenciós 
készülék-tárolók közötti új értelmű prémium minőség 

HUNGAROPACK Student 
Csomagolástervezési Diákverseny 2022
A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja a csomagolástechnika szaktárgyat felsőfokú oktatás 
keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára megmérettetési lehetőség teremtése. Az itt díjat nyert 
hallgatók jogot szereznek arra, hogy a WorldStar Student világversenyre nevezzék munkájukat. A 2021. évi 
magyar nevezők közül 14 hallgató pályázatát díjazta a nemzetközi zsűri elismerő oklevéllel.

Fotó: CSAOSZ
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megalkotása, a letisztult és uniszex dizájnjával, ami 
nem mellesleg könnyebb tárolást biztosít a sima és 
lekerekített felületek révén.
A tervezés során olyan extra funkciókat is kapott, 
amitől több, mint az eddigi hagyományos tárolók: 
integrált tükör, dupla tároló a másik retenciós készü-
lék, vagy az ahhoz szükséges kiegészítők számára 
(pld. tisztító eszközök), kétrészben nyíló, egy törzsű 
zsanér pár.”

Dobrádi Lilla:  Bluetooth fülhallgató csomagolásá-
nak újratervezése

„A bluetooth fülhallgató csomagolásának újraterve-
zése során elsődleges célom egy olyan doboz 
megalkotása volt, mely az eredeti csomagolással 
ellentétben egyféle anyagból áll, valamint fontosnak 
tartottam, hogy létrehozása minél kevesebb hulla-
dékkal járjon. Így jött létre az egy elemből álló papír-
doboz, amelyben a fülhallgató és annak tokját rögzí-
tő fészek a bígelések mentén, kieső hulladék nélkül 
kialakítható.
A grafikán helyet hagytam egy booklet címke elhe-
lyezésére is, amely segítségével az importőr a köte-
lező adatain túl, a doboz felbontása nélkül feltüntet-
heti az adott országnak megfelelő használati 
utasítást. A használati útmutató további nyelveken a 
doboz belsejében megjelenő QR kód segítségével 
érhető el.
A doboz alapanyagaként a prémium hatás eléré- 
séért, valamint a kétoldali nyomtatás minőségi meg- 
jelenítéséért a GC1-es kartont választottam. A 
prototípus azonban GC2-es kartonból készült el, 
mely a fehér hátoldal hiányától eltekintve megegyezik 
a tervezett alapanyaggal.”

Füzesi János:  Display piramis filteres teához

A display eredeti terve a teafilter formájára emlékez-
tető piramis formát követett volna, de ez a konstruk-
ció nem teljesítette volna a display funkciót. Végül 
háromszög alapú hasábra esett a választás, ami 
emlékeztet a piramis formára, de jobban betölti 
elsődleges feladatát.
A display-t hullámpapírlemezből tervezték.

Horváth Edina:  Napjaink csomagolásai újabban, 
zöldebben

„Napjainkban roppant fontosak a kötelékek, a járvá-
nyügyi helyzet miatt az emberek elszigetelődtek, 
eltávolodtak egymástól, kevés lehetőségük maradt 
kapcsolatokat építeni. A kávé azt a biztonságot hor-
dozza magában, hogy fogyasztásakor sosem 
vagyunk egyedül. Kávé a barátokkal, munkatársak-
kal, családdal a vasárnapi ebéd után. Kávézhatunk 
gondolataink társaságában is, a Szabadság hídon 
ülve fényűző napsütésben. 
Honnan is származik ez a csodaital? Mi az a környe-
zet, ahol a lelkét becsomagolja mag formájába és 
elhozza nekünk?
Ez a különlegesség olyan helyekről származik, ahol 
teljesen más a kultúra és az életstílus. Kávé csoma-
golásom matt színeivel származására szerettem 
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volna utalni a föld színek árnyalatainak használatával. 
Az emberi történetek megjelenítése akár a szárma-
zásukról, amely számunkra idegen, mégis vonzó, 
fontos szempont. Eme hatást az alakok ábrázolásá-
val tudtam megfogalmazni.
A Maran kávék különleges ízvilággal vannak felru-
házva, ezzel is kecsegtetve vásárlóját. Erre alapozva 
terveztem meg a belső választófalat, mely csillogó 
alapanyagból készült.
Jelen esetben is lényeges számomra a másodlagos 
funkció kiemelése. 
Hasonlóan, mint tészta csomagolás tervemnél, itt is 
a rohanó világ problémájára találtam megoldást-to 
go coffee.
Dobozom úgy lett felépítve, hogy tartalma kivehető 
legyen, így kialakítva egy designos hordozó táskát.
Vidd magaddal a kávédat kényelmesen és élvezd!”

Kucsik Martin:  Hangfal csomagolás újratervezés 
és display

„Egy, az általam választott hangfal eredeti csomago-
lása túl sok környezetszennyező EPS-habot tartal-
mazott, viszonylag nagy volt a doboz mérete, kétfajta 
hullámpaprlemez is fel lett használva a gyártáshoz, 
így ezt újra terveztem. Ezenkívül egy displayt is 
készítettem hozzá annak érdekében, hogy a kevés-
bé kirívó, környezetbarát megjelenést adó monok-
róm grafika ellenére is figyelemfelkeltő legyen a ter-
mék csomagolása.
Az eredeti csomagolás tartalmazott EPS habot, 
N-hullámú és E-hullámú hullámpapírlemezt is. Az új 
csomagolásban a műanyaghab inzert ki lett váltva 
egy stabil, kellő merevséggel rendelkező papír alapú 
inzerttel. A csomagolás és a benne lévő betétek 
egyaránt E-hullámból vannak, így a sorozatgyártás 
során a beszerzési folyamatok is könnyebbé váltak.

A dobozinzerteknél több összeállítást is készítettem, 
így a vevő könnyedén kiválaszthatja azt az opciót, 
ami elég védelmet nyújt és még költséghatékony is 
számára.
A display összeállítása lehetővé teszi, hogy 360 
fokban minden oldalról lehessen látni és le lehessen 
venni a terméket a tartókról. A dobozok egyenként 
kb. 2 kg tömegűek, így egy jó tartást biztosító, több-
ször meghajtott EB jelű hullámpapírlemezből alakí-
tottam ki a display tartó részét. A display önmagában 
ergonómiai szempontból előnytelen lenne alacsony 
magassága miatt (magasabban instabilabb lenne a 
szerkezet), ezért több raklap egymásra helyezve, 
ezek tetejére fedőfóliát rakva ki lehet küszöbölni a 
magasság hiányosságát.”

Lévai Letícia Dorka:  Havi dioptriás kontaktlencse 
készlet csomagolás

„A kontaktlencse használata, tárolása, tisztítása 
körülményes, emellett a kiegészítő folyadékot, a 
kontaktlencse tartót is külön kell beszerezni. A kon-
taktlencse folyadék kibontás után határozott ideig 
felhasználható, aminek az eredményeképpen a 
folyadék nagy része általában kárba vész. Ezt a két 
problémát hivatott megoldani az általam készített 
csomagolás.
Az optikához szorosan kötődik a fény és annak töré-
se, a prizma effekt, ezért grafikán optikai színtörést 
idéző gradient jelenik meg. Fehér tipográfiával együtt 
tisztaság, minőség és megbízhatóságérzetét kelti.
Többszörösen összetett csomagolás. A külső cso-
magolás az alsó részen elhelyezett bígelt papírcsík 
lehúzásával nyitható. Belül egy matricával leragasz-
tott doboz található, amiben a kontaktlencséket tar-
talmazó hólyagcsomagolás (buborékcsomagolás – 
a szerk) és kontaktlencse tartó van elhelyezve, 
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emellett a kontaktlencse folyadékkal megtöltött fla-
kon, amely adagoló pumpával van ellátva. Kiegészí-
tésképpen utazó tárolót tervezek készíteni.”

Pente Szilvia:  Halasi Csipke díszcsomagolásai-
nak megtervezése

„Projektem során egy hungarikumnak, a Halasi 
Csipkének terveztem új arculatot és 8 elemből álló 
termékcsaládot. Az 1902-ben létrejött Halasi Csipke 
Magyarország büszkesége, és a magyar állam 
ajándéka.
A termékcsalád csomagolásainak megtervezése 
során egyik legfontosabb szempontom az volt, hogy 
a csipke magas minőségéhez, eleganciájához olyan 
díszcsomagolásokat készítsek, amelyek tükrözik ezt 
a szintű luxust, de egyaránt kifinomultak és 
egyszerűek.
A díszdobozok a termékek mellett tartalmaznak egy 
kísérőkártyát is, amelyen a Kiskunhalasi Csipkemú-
zeum elérhetőségei, a kezelési útmutató (vasalás, 
mosás), valamint a csipkék minőségi bizonyítványa 
szerepel.
Funkcióját tekintve a csipke nem használati tárgy, 
hanem dísztárgy, kiállítási darab, ezért is fontos a 
védelme, és megfelelő körülmények között való 
tárolása, hogy ne sérüljön meg.
A csomagolások követelménye, hogy óvják a benne 
lévő terméket, luxust és eleganciát sugalljanak, esz-
tétikusak, időtállóak és minőségiek legyenek. Terve-
zés során törekedtem az összképre is, hogy a for-
mavilág egységes legyen, valamint a színek is 
megfelelő egyensúlyban legyenek. 
A tervezett csomagolóeszközök kasírozott 
díszdobozok. 

A terítőnek (mivel a termékcsalád legértékesebb 
tagja) egy különleges dobozt álmodtam meg, amely 
már kívülről szemlélve is elárulja, hogy ebben egy 
magas árkategóriás, minőségi termék lapul. A doboz 
nyitását/záródását egy mágnes teszi lehetővé, 
ugyanis a doboz tetején lévő logóval ellátott „csat” 
egy mágnessel pattan hozzá a másik fedőlaphoz. A 
kibontást követően találkozunk a matricával zárt 
selyempapíros megoldással, amely alatt a doboz 
kék bársony hatású anyaggal lenne kibélelve.
A lepke dobozának különlegessége, hogy a belső 
„tálca” – melyen látható egy borítás alatt a lepke – 
felállítható, így társul hozzá egy bemutató funkció.

Vers Bence:  Duna Shoes

„A Duna Shoes egy olyan cipősdoboz, ami egyszer-
re alkalmas a cipők prezentálására, hordozására és 
tárolására is.
A doboz fő jellegzetessége a fogófüle, ami miatt, a 
többi cipősdobozzal ellentétben vásárláskor nem 
kell külön zacskóba tenni, ezáltal kevesebb hulladék 
keletkezik.
Mivel a dobozt vásárlás után is a kezükben hordoz-
zák az emberek, ez egy plusz reklámfelületet biztosít 
neki. A grafika ezt figyelembe véve lett kitalálva. A 
doboz nagy részére nincs grafika nyomtatva, ami 
egy természetesebb érzést ad neki, és kevesebb 
anyagból, kevesebb munkával előállítható.
A dobozt kialakításának köszönhetően többféle 
módon lehet összerakni. Az üzletekben zárt állás-
ban tárolni lehet a cipőket, nyitott állásban pedig 
prezentálni.
A Duna Shoes doboza a cipők dekoratív otthoni 
tárolására is alkalmas, ami egy második életciklust 
ad neki, és ezért nem kell külön cipőtárolókat 
vásárolni.”
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Belme Bernadett

Kávé csomagolás

ÖKO-Pannon Kft. különdíja

Hergovics Luca

Zsebkendő csomagolás

Csomagolási és Anyagmozgatási  
Országos Szövetség különdíja

Cséve Krisztina

Mészöly100 arculatterv

Krajcár Kft. különdíja

Knapecz Máté

AA akkumulátor csomagolás újrahasznosított 
papírpépből 

Packking Kft. különdíja

Eszenyi Panna

Puha fonal csomagolás

Packking Kft. különdíja

Lados Mónika

TasteSpin játékos csomagolás

Print Brokers Team Kft. különdíja

Különdíjat nyert pályázatok:
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Nagy Kitti Barbara

„Betyáros” termékcsalád

Transpack Szaklap különdíja

Somogyi Máté

Cardboard Barrel 

Transpack Szaklap különdíja

Nagy Zalán

Pocketbrush

ÖKO-Pannon Kft. különdíja

Tátrai Barbara

Parfüm csomagolás 

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos 
Szövetség különdíja

Skutera Dorina

Kalocsai fűszerpaprika termékcsalád 

Krajcár Kft. különdíja

Tóthová Veronika

MARAN kávé prémium csomagolása 

Print Brokers Team Kft. különdíja

Különdíjat nyert pályázatok:
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Okleveles elismerésben részesültek:

Ábrahám Virág

Mariposa

Feke Zsófia

Pole Pole prémium kávé csomagolás 

Antal Natália

Sunglasses packing

Horváth Bianka

Ilcsi csomagolás rebranding

Bíró Mónika Viktória és Kocsis Karolina

NYX 4 in one Gaming Boundle 

Hujbert Eszter

Proteines zabkása csomagolás
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Okleveles elismerésben részesültek:

Kreinbacher Nikol és Baráth Bence

Popcorn csomagolás

Szuhán Dóra

Fenntartható csomagolás tervezése tejtermék 
számára

Macher Bánk Gergely

Bambusz fogkefe csomagolás

Volyák Zsófia

Ajándék bor csomagolása a Mészöly 100 fiktív 
felolvasóest rendezvényre

Pente Szilvia 

The Body Shop környezet- 
barát, újrafelhasználható 
e-kereskedelmi csomagolása

Vörös Regina

Limitált szériás kávé ajándék 
csomagolás

Vörös Regina

Mazáné tészta csomagolá- 
sának újratervezése

Gratulálunk a nyerteseknek!
Pelczer Ágnes
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Hat magyar díjazott  
a 2022. évi WorldStar Csomagolási Világversenyen

A WPO célja a WorldStar szervezésével az is, hogy 
felhívja a figyelmet a csomagolás fontosságára, 
annak a jobb életkörülmények megteremtésében, 
az élelmiszer-veszteség és ezáltal a környezetterhe-
lés mérséklésében játszott szerepére, és elismerje 
a márkatulajdonosok, a márkaépítő ügynökségek, 
a tervezők (és a diákok) erőfeszítéseit, amit a jövő 
csomagolási megoldásainak létrehozása érdeké-
ben tesznek. 

A világverseny további célja, hogy bemutassa a 
csomagolóipar válaszait az olyan új kihívásokra és 
globális trendekre, mint például a fenntarthatóság, a 
higiénia, az élelmiszer-biztonság és -veszteség.

A Csomagolási Világszövetség 2021. december 
15-én tette közzé a nyertesek listáját. Az online vég-
zett szavazás eredményeként a 37 országból érke-
zett 440(!) nevezés közül a zsűri 240 pályázatnak 
ítélte oda a WorldStar címet.

A magyar csomagolóipari társaságok 15 pályázattal 
indultak (eddigi csúcs!), a legtöbb nevezést beküldő 
országok sorrendjében ezzel a 10. helyre kerültünk.

Örömmel mutatjuk be a világdíjat nyert magyar 
pályázók díjazott munkáit:

A Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar világversenye az 1970. évi alapítása óta töretlen népszerű-
ségnek örvend és az eltelt több mint 50 év alatt a világ egyik legelismertebb csomagolás-szakmai versenyévé 
vált, amely a csomagolástervezés, a csomagolástechnológia folyamatos előrehaladását, fejlődését kiválóan 
képes bemutatni, a legkiválóbb munkák pedig mintául szolgálhatnak a Föld valamennyi kontinensén élő és 
dolgozó csomagolástervezők számára. 

Fotó: WPO (a képen Prof. Pierre Pienaar WPO elnök)

Codex Zrt. 
Karácsonyi promóciós ECL® címke receptötletekkel
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A díjátadóra ünnepélyes keretek között 2022. 
május 4-én, Milánóban került sor. 

Gratulálunk a díjazottaknak, ezzel a nagyszerű 
eredménnyel az 1997 óta nyilvántartott magyar 
WorldStar díjak száma 123-ra emelkedett. 

Nagy Miklós

Fotó: WPO 
(a képen b-j: Prof. Pierre Pienaar – WPO,  

Berta László és Orbán Károly – Codex) 

DS Smith Packaging Hungary Kft. 
Félvezető innovatív csomagolási megoldása

Szkaliczki és társai Kft. 
DAF kamionfényszóró burkolati elem 
vákuumformázott tálcája

Nefab Packaging Hungary Kft. 
E-kerékpármotor csomagolása

Green Packaging Kft. 
Összecsukható tengerentúli csomagolás fejlesztése

Sz.Variáns  Kft. 
St.Andrea borászat díszdobozai
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A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 
2022. évi díjazottjai
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség (CSAOSZ) 2022-ben a 39. 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 12 társaság 
15 nevezéssel indult a WorldStar Csomagolási 
Világversenyen és közülük hatan összesen hat díjat 
nyertek, amivel 123-ra emelkedett az 1997 és 2021 
között elért elismerések száma. 

A 2022. évi nemzeti versenyre 61 nevezés érkezett, 
ezek közül 42 a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, 19 
pedig a szállítási csomagolás kategóriába került. A 
két kategória közötti arány idén megközelítette az 
1:2 arányt, korábban ez 1:3 volt. A nevező vállalatok 
száma: 31 volt, közülük rendszeres pályázó: 19, 
visszatérő: 9 és új pályázó: 3. 

A zsűri döntése értelmében  
HUNGAROPACK díjat 
kapott – abc-rendben:

A CODEX Zrt. — az Agrokémiai tasakos ECL® 
booklet címke nevezése.

Agrokémiaipari megrendelő részére fejlesztették ezt 
az egyedi, tasakos szerkezetű ECL, azaz booklet 
címkét, amely egy 20 literes, növényvédő szert 
tartalmazó műanyagkannára került felhelyezésre. 
E címke esetében megnövelt információhordozó 
felületre volt szükség, a címkeszerkezetben egy 20 
oldalas füzetrész került elhelyezésre, amelyben a 
megrendelő szabadon feltüntethette a szükséges 
információmennyiséget. 
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A tasakos booklet címkeszerkezet egyedi fejlesztési 
folyamat eredménye és csak többmenetes 
gyártással valósítható meg. A címke mindegyik 
oldalán fóliával lezárt, így védett a nedvesség és 
folyadékok ellen. 
A címkeszerkezet egyedisége ellenére automatizált, 
gépi címkézésre alkalmas, ezáltal a gyártó- és/vagy 
a csomagolóüzemekben használt gépsorokon 
módosítás nem szükséges. 
A könyvszerűen lapozható füzetrész irkafűzés helyett 
élragasztással került kialakításra, ezáltal nem 
tartalmaz korrózióra hajlamos fém kapcsokat.

A DS Smith Packaging Hungary Kft. 
Cowboy kerékpár e-kereskedelemre szabott 
csomagolás nevezése.

Igazi kihívást jelent az e-kereskedelmi szállítási útvo-
nalon működő, mutatós és a vásárlók számára 
élményt nyújtó kerékpárcsomagolást tervezni, ezért 
a tervező innovatív, formabontó megközelítést 
alkalmazott.
A konstrukció főbb jellemzői:
• a csomagolás elülső rövid oldalán nyitható, így 

a kerékpár egyben könnyedén kivehető és — a 
kormányt elfordítva — máris kész a használatra, 
illetve kényelmesen vissza is gurítható, 

• az e-kereskedelmi szállítási útvonalon akár 25 
érintési ponton is áthaladó dobozt strapabírónak 
kellett megalkotni. A nyitható oldal környékét kü-
lönösen erősre tervezték, hogy a változó terhe-
lésnek ellenálljon,

• az e-bike dobozon belüli pozícionálásáról hullám-
papírlemez hajtogatott betételemek gondoskod-
nak, 

• a csomagolás nyitható oldalán egy, kiegészítőket 
tartalmazó dobozt is elhelyeztek, amely hamar 
beazonosítható és könnyedén hozzáférhető, 

• a kicsomagolási élményhez hozzájárul az, hogy 
a csomag perforáció mentén feltépőszalaggal 
nyitható, amit piktogramok is segítenek, 

• a jól kidolgozott nyithatóság révén a doboz egy-
szerűen visszazárható, így lehetővé teszi a ter-
mék visszaküldését is, 

• az e-kereskedelmi kerékpár csomagolását egy-
színű, fehér flexonyomattal látták el, igazodva a 
legújabb trendekhez.

Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. 
Air Wick illatosító csomagolás nevezése.

A teljes mértékben papír alapú és 100%-ban újra-
hasznosítható csomagolás létrejöttét a korábbi 
blisztercsomagolás műanyag összetevőjének elha-
gyása ösztönözte a Megrendelőnél.  
A háromrészes doboz megtervezésénél fő szem-
pont az automatizált gyártás megvalósítása volt, az 
előoldali és a hátoldali kártya hő hatására a hátoldal-
ra nyomtatott bliszterlakknak köszönhetően heged 
össze.  
A doboz belsejében egy ragasztott térelválasztó 
különíti el az illatüvegcsét az elektronikus adagoló 
készüléktől. 
A grafikai arculatterv és UV lakkozás hozzájárul a 
figyelemfelkeltő megjelenéséhez. 
A pályázat kiváló példa a műanyagfelhasználás mér-
séklésére, az egyanyagú, hasznosítás szemléletű 
csomagolástervezésre.
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A Mosonpack Kft. és a Dunapack Kft.
közös nevezése az Autóipari üvegtető szállítási 
csomagolása.

A pályázók gépkocsi üveg-tetőablak csomagolásá-
nak a korszerűsítésére kaptak felkérést. 
Korábban fa és technikai hab összetevőkből készült 
csomagolásban szállították a terméket Európán 
belül, közúton. A megrendelő több termékméretet is 
bevezetett, amelyekhez újabb és újabb szállítási 
csomagolási egységeket kellett alkalmazni.
A fejlesztési projekt célja a fa és műanyag alapú 
csomagolás kiváltása volt, lehetőség szerint egyne-
mű és hullámpapírlemez anyagú csomagolásra. Az 
egyesével történő csomagolás lehetőségének 
megteremtése további vevői igény volt. 
A fejlesztés során sikerült olyan egynemű, hullám-
papírlemez alapú csomagolást megvalósítani, amely 
nemcsak laboratóriumi körülmények között, hanem 
a gyakorlatban, a teljes szállítási lánc során is pozitív 
eredményt mutatott. 
A tervezés során olyan egyedi betétrendszert alkot-
tak, amely a többrészes termékcsalád minden 
egyes eleméhez sikeresnek bizonyult, rugalmassá-
gát tekintve pedig egy technikai hab tulajdonságai-
val vetekszik. 
A csomagolás 40%-os költségmegtakarítást ered-
ményezett a gyártónak, és további előnyt jelent a 
csomagolóanyag „egyneműsítése”, amely hatéko-
nyabb hulladékgazdálkodási folyamatot eredmé-
nyez.  A kidolgozott megoldás a megrendelőnek a 
szállításoknál nagyfokú mennyiségi rugalmasságot 
is biztosít, illetve kedvezőbb tárolási lehetőségeket is 
lehetővé tesz.

A Print Brokers Team Kft. 
Flavin7 fogyasztói csomagolás nevezése.

A Flavin7 márkanevű, természetes vitaminkoncent-
rátumot tartalmazó prémium kategóriájú termék 
csomagolásának kialakítására kapott megbízást a 
pályázó. 
A konstrukció kialakításakor a biztonságos védelem, 
a könnyű kezelhetőség és a ragasztás nélküli felállí-
tás lehetőségének megteremtése volt a kiindulási 
alap.  
A megbízó kérésére a pult-display funkciót is teljesí-
tenie kellett a csomagolásnak. A prémiumkategória 
diktálta külső megjelenés biztosítása érdekében 
határozták meg az alapanyagot és a gyártás során 
alkalmazott nyomdai technológiát: alapanyagként 
nyitott E hullámosítású hullámpapírt (TB120/FL100) 
használtak, amelyre GC180 karton lett kasírozva, 
5+0 színnel nyomva, matt fóliával és forma UV lakkal 
felületkezelve.

A Signify Hungary Kft. és a Smurfit Kappa 
Obaly Štúrovo a.s. 
közös nevezése, a Long Lead – hosszú vezeték 
csomagolása
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Az univerzális betét egy nagyon hosszú kábellel 
ellátott lámpa rögzítésére szolgál.  
A lámpatípusból 3 változat létezik, rövid, közepes és 
hosszú.  
A betétet „szabványos” (egységes méretű) külső 
dobozba csomagolják.  
A betét egynemű, hullámpapírlemezből készült, 
ragasztóanyag használata nélkül. A termék kívánt 
helyen történő rögzítésén túl a betétnek elegendő 
helyet kell biztosítania a feltekercselt hosszú kábel-
nek is. A teljes csomag minimálisra csökkenti a 
sérülés kockázatát, csökkenti a szállítási költségeket 
és a csomagolás bonyolultságát.  
A betétkonstrukció szellemessége még az is, hogy 
a csomagolás során a dolgozó a betétet a lámpák 
méretéhez megfelelő méretűre alakíthatja, perforált 
vonal mentén letépve a betét rövidíthető.

HUNGAROPACK FENN- 
TARTHATÓSÁGI díjat kapott:

A STI Petőfi Nyomda Kft. — Continental mountain- 
bike gumiabroncs csomagolás nevezéséért.

A Continental azzal az igénnyel fordult a pályázóhoz, 
hogy többféle mountainbike abroncsához tervezzen 
egyetlen, látványos, formabontó csomagolást, 
amelybe a megadott terméktípusok mindegyike 
külön-külön becsomagolható. A fejlesztés során a 
vevő igényeinek megfelelően további szempontokat 
is figyelembe vettek, például, hogy az adott abroncs 
mintázata a csomagolás felbontása nélkül is jól lát-
ható legyen – amit ablakozással oldottak meg –, 
illetve, hogy a csomagolóanyag a fenntarthatóságot 
sugallja és minél magasabb arányban tartalmazzon 
visszaforgatott alapanyagot.  

Mivel a termék tömege megkövetelte az erős alap-
anyagot, háromrétegű hullámpapírlemez jöhetett 
szóba. Fedőrétegnek a szűzrost Supreme 200 g/m2 
tömegű alapanyagra esett a választás, amely 
FSC-tanúsított. Az anyag sajátossága, hogy hátol-
dalán anyagában barna színezetű, ezért, hogy a 
kraftos jelleget elérjék, a hátoldalán nyomtatták és 
mázoldalról kasírozták a dobozt. 
Mindemellett fontos szempont volt, hogy a termék 
ne csak polcra kihelyezhető, hanem eurofüllel felfüg-
geszthető is legyen, valamint a polcról leemelve, 
kézbevételkor is egy komfortos hordozhatóság való-
suljon meg. A gumiabroncs formája miatt a termék-
fejlesztők egy egyedi hatszögletű konstrukció mellett 
döntöttek, ami amellett, hogy figyelemfelkeltő, hal-
mazoláskor is praktikus megoldás, ráadásul az alap-
formából kiálló hordfül a gyűjtőcsomagoláskor pon-
tosan illeszkedik a szomszédos dobozformához. 
A csomagolás oldalán látható rovátkolás (biegelés) 
nemcsak vizuálisan, hanem gyakorlati szempontból 
is emeli a doboz értékét azzal, hogy pluszmerevítést 
ad a konstrukciónak. A csomagolást könnyedén 
kézzel állítják össze, gyártása viszont nagyon speci-
ális hajtogatást és ragasztást igényel, ennek ellenére 
ezt a folyamatot is automatizálni tudták.

A DS Smith Packaging Hungary Kft. — Kültéri 
lámpa szállításoptimalizált csomagolása nevezéséért.

Az elmúlt időszakban számos kihívással szembesül-
tek a piaci szereplők. Ezek közül az egyik leginkább 
kiemelkedő terület volt a szállítmányozás, logisztika.

HUNGAROPACK IPARI  
KREATIVITÁS díjat kapott:
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A megbízó azzal kereste meg a pályázót, hogy Pil-
zeolámpáihoz készítsenek logisztikai szempontból is 
optimalizált csomagolási megoldást. A tervezők 
olyan konstrukciót alkottak meg, amely jelentős szál-
lítmányozási költség-optimalizálást eredményezett. 

A kihívás: 
• a szállítási költségek optimalizálása hatékony cso-

magolás segítségével, 
• rendhagyó, kötött termékforma, amely korlátozza 

a konstrukciós lehetőségeket, 
• a szállítás során megjelenő ki nem töltött, üres tér 

radikális csökkentése, 
• a termék nagy mérete és tömege korlátozza több 

termék egy csomagolásba való elhelyezését. 

A megoldás: 
• hagyományos gyártási technológiával gyártható 

doboz FEFCO 0201 alapokkal bír, amelynek 
köszönhetően in-line technológiával állítható elő, 
nem igényel különleges eszközöket a gyártása, 

• speciális, termék formájához illeszkedő doboz 
kialakításának köszönhetően nagymértékben 
csökkent a csomag magassága, így egy réteggel 
több termék helyezhető el az egység- 
rakományra, 

• a szállításhoz használt rakodólap mérete csökkent, 
• 33%-kal több termék helyezhető a rakodólapra, 
• 57%-kal több termék szállítható egyszerre egy 

kamionnal.

Az O-I Hungary Kft. 
Egri Bikavér üvegpalackja  nevezéséért.

Az Egri Bikavér palack formáját egy 1930 környékén 
használt boros palack ihlette, amely mára már majd-
nem feledésbe merült. A palackon megjelenő „1552 
Eger” felirat pedig a város történelme egyik legfonto-
sabb eseményének, az 1552-ben zajló végvári ost-
romnak állít emléket. 

Az egyedi palackokba kizárólag a borvidéken készült 
Egri Bikavér borokat tölthetnek. Annak érdekében, 
hogy az egyedi palack egyet jelentsen a megbízha-
tóan jó minőségű bikavérrel, a borvidék két maga-
sabb eredetvédelmi kategóriájába sorolt, azaz a 
Superior és a Grand Superior bikavérek automatiku-
san megkapják a jogot arra, hogy az Egri Bikavér 
Palackba töltsék őket. A Classicus tételeknek azon-
ban egy önálló kóstoláson is meg kell felelniük, hogy 
engedélyt kapjanak a palackozásra.

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Aura Whisky díszdoboz nevezéséért.

Formailag merőben új díszdoboz készítése volt a 
cél, amelynek megjelenését visszafogott dizájnele-
mek és egyedi felületkezelések varázsoltak nagyon 
egyedivé.  
A doboz leglátványosabb eleme a márkanév, amely-
nek egyik része a doboz külső részén speciális 
eljárással lett domborítva. Ehhez a doboz zárása 
után kapcsolódik a szöveg másik fele, amely szita-
nyomó eljárással került a fekete alapanyagra. 

HUNGAROPACK  
MARKETING díjat kapott:
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Szürke-fekete és fekete könyvkötő lemezek adják a 
doboz alapját, amelyet ofszet jellegű, egy színnel 
nyomtatott bevonó papír takar. 
A felhasznált alapanyagok fóliamentesek, így jól 
újrahasznosíthatók.

az Sz.Variáns Kft.  
Disznókő pincészet Aszú esszencia csomagolás 
nevezéséért.

A piacvezető Aszúbort és Aszú esszenciát előállító 
Disznókő Zrt. borászat felkérésére tervezte és készí-
tette el a díszdobozokat a pályázó. A doboz alap-
konstrukcióját az Aszúbor csomagolásaihoz 2008. 
évben fejlesztették ki, azóta számos borászat alkal-
mazza nagy sikerrel ezt a formát.  
A csomagolás megújulása főként a grafikai elemek 
újragondolásával történt meg, igyekeztek minden 
olyan felületnemesítési technológiát alkalmazni, ami 
az elmúlt évek technológiai fejlődése lehetőséget 
adott, úgymint 3D UV lakk, illetve 3D aranyozás. Az 
alkalmazott pauszpapír nyomtatásához – hogy a 
feldolgozás során a nedvességtől ne hullámosodjon 
– digitális nyomtatást alkalmaztak.  
A megálmodott Aszú- és Aszúital-csomagolások 
jellemzően a világ nagyvárosainak ajándékboltjaiban 
és repülőtéri ajándék shopjaiban kerülnek forgalom-
ba. A doboz funkcionális kialakításakor fontos elem 
volt, hogy mágnes segítségével alakítsák ki a doboz 
záródását, ezzel is elősegítve a benne lévő termék 
magas minőségre utaló jellegét. Az alkotók hiszik, 

hogy egy jó csomagolásnak hangja van: „Ha kinyi-
tod kattan, ha lezárod cuppan”. 
Az évjáratok megjelenítéséhez pausz és kreatív 
papír gyűrűket alkalmaztak, esztétikus megjelené-
sen túl, ezáltal a doboz záródását is biztonságosab-
bá tudták tenni.

a Pandan Kft. és az Intergraf Digiflex Kft.  
Univer párnás termékek csomagolóanyagai közös 
nevezéséért. 

A csomagolóanyagot 9 nyomóműves BOBST M6 
UV-flexo nyomdagépen nyomtatták, 6-7-8 színes, 
heptakróm színtér alapú feldolgozás és 149 lpi (59 v/
cm) rácssűrűség mellett. 
Az alapanyag: 12 mikronos PET / 12 mikronos met-
PET / 50 mikronos PE fólia. 
A termékcsalád nyomdai előkészítése során különö-
sen figyelni kellett: 
• az azonos elemek egységességére (pl. az Univer 

logó egyező, heptakróm alapú bontással szerepel 
minden grafikában),

• a kapott vevői proofokkal való nagyfokú színazo-
nosság elérésére, 

• a vékony, negatív szövegek és egyéb hasonló 
motívumok olvashatóságának, nyomtathatóságá-
nak biztosítására a heptakróm bontás mellett. A 
zérus közeli passzeringadozás előfeltétele az ilyen 
grafikai küllemmel rendelkező, kisméretű csoma-
golásoknak. A BOBST REVO-val meg tudtak 
felelni a fokozott elvárásoknak, de szükség volt 
ehhez a repró és a formakészítés támogatására 
is. 

HUNGAROPACK PRINT  
díjat kapott: HUNGAROPACK SAVE 

FOOD díjat kapott:
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Az alkalmazott klisétechnológia: 4000 dpi-s HD 
flexo, felületi mintázat (Pixel+ technológia) alkalma-
zásával a nagyobb részletgazdagság, erősebb den-
zitások, nagyobb színerők elérése érdekében.

Sipospack Kft.  
Újrahasznosítható aromazáró fűszercsomagolás  
nevezéséért. 

A dán exportra készített fűszert tartalmazó, a kate-
góriájában újszerű állótasak egyanyagú, 100%-ban 
polipropilén alapú.  
A háromrétegű szerkezet 20 mikronos magas záró-
képességű matt PP fólia / 20 mikronos fémgőzölt 
PP fólia és 70 mikronos cast PP fólia összetételű. A 
fémgőzölt réteg 50-60 angström (0,05-0,06 mm) 
vastagságú. A simítózár ugyancsak polipropilénből 
készül. 
A csomagolóeszköz anyaga tudatosan, a termék 
által megkövetelt magas gázzárási igényekhez iga-
zodóan és az újrahasznosíthatósági követelmények-
nek való megfelelés alapján került megválasztásra.  
A termékcsalád 8 tagját digitális eljárással nyomtat-
ták, amelynek előnye, hogy nem volt szükség klisé-
készítésére. Annak köszönhetően, hogy egy gyártás 
alatt tudták elkészíteni valamennyi ízváltozatot, keve-
sebb termelési hulladék keletkezett és a vevő is 
annyit rendelhetett amennyit fel is használt.

Dunapack Kft.
Medve sajt gyűjtőcsomagolása

A Brand Bar Communications Kft. és a Your 
Nature Kft. — Your Nature csomagolásdesign

EHISZ Zrt.
Zwack 3 l-es Unicum termékcsalád díszdobozai

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Kohl Grand Cru almalé díszdoboza

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 
különdíját kapta:

A Magyar Grafika szaklap  
különdíját kapa:
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Nefab Packaging Hungary Kft.
Villanymotor tengerentúli szállítási csomagolása

A Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetsége 
különdíját kapta:

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Születésnapi arany díszdoboz

A Nyomda- és Papíripari 
Szövetség  különdíját kapta:

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Felix Shreds raklapos display kihelyezés

Packking Kft. és Meth Kft.
Transzformátorok szállítási csomagolása

EHISZ Zrt. — Bukolyi Marcell Organic Wines hat 
fekvőpalackos borosdoboza

Dunapack Kft. — Spritzz green/rosé box

ALPLA Kft. és Barna Design Kft.
Baba kozmetikum termékcsalád grafikai terve és 40% 
újrahasznosított alapanyag (rHDPE) tartalmú tubusai

A Csomagolási és Anyagmozgatási 
Országos Szövetség különdíját 
kapta:
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Signify Hungary Kft. és Smurfit Kappa 
Obaly Štúrovo a.s.
Kubik’s insert – köbös betét

Pandan Kft. és Intergraf Digiflex Kft.
Privát Hús ALDI-s termékek csomagolóanyagai

A Pack-Market Portál  
különdíját kapta:

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. különdíját kapta:

Nefab Packaging Hungary Kft.
EdgePak Straw – szalmából készült  
csomagolási segédanyag

A Technológiai és Ipari 
Minisztérium különdíját kapta:

LC Packaging TPI Kft.
SPAR Rolly takaró – fenntartható  
műanyag alapú csomagolás

Logipack Packaging Kft.
„Helló hulladékmentes élet” - komposztáló rendszer 
csomagolása

Wanapack Kft.
Térkitöltő betétek különböző palackokhoz
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Brand Bar Communications Kft.  
és Martontej Kft. 
Martontej fogyasztói csomagolások megújítása

RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Grafikai fejlesztés összhangban a csomagolt 
termékkel – Eisberg gyűjtődoboz

Keskeny és Társai 2001 Kft.
Kiállítási céges ajándékcsomag

A Trade Magazin szaklap  
különdíját kapta:

Box Print - FSD Packaging Kft.
Karácsonyi díszcsomagolás nevezése

Adient Hungary Kft. és  
Green Packaging Kft.
Hajtómű szállítási csomagolási megoldása

Dunapack Kft.
Palántacsomagolás betétje

A Transpack magazin  
különdíját kapta:
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DS Smith Packaging Hungary Kft.
Bosch kerti akkus fűrész csomagolása

Brand Bar Communications Kft. és Royal Vodka
Royal Vodka csomagolás megújítás

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Nestlé - Icon display és polc kihelyezések

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Bosch akkumulátoros láncfűrész csomagolás

DS Smith Packaging Hungary Kft.
Vonóhorog fenntartható, tengerentúli szállítási 
csomagolása

DS Smith Packaging Hungary Kft.
MATE City – összehajtható e-bike csomagolása

Okleveles elismerésben részesültek:

Dunapack Kft.
Rumos díszcsomagolás

A Store Insider szaklap 
különdíját kapta:
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Mosonpack Kft. és Dunapack Kft.
Multimédia vezérlőegység csomagolása

Nefab Packaging Hungary Kft.
XBODY fitnesz ruházat és kiegészítő csomagolás

Logipack Packaging Kft.
Innovatív izomstimulációs eszköz környezetbarát 
szállítási csomagolása 

Nefab Packaging Hungary Kft.
FiberFlute – ütésvédelem és rázkódáscsillapítás 
papírral

Pandan Kft. és Intergraf Digiflex Kft.
Tamási-Hús GIERLINGER termékcsalád 
csomagolóanyagai

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

Alba Pulp Kft.
8000 Székesfehérvár, Somorjai u. 21.
Telefon: +36 (30) 400-8335
E-mail: info@pulp.hu
Web: www.albapulp.com

• papírpép bázisú elemek gyártása • manufacturing of articles based 
on pulp

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

• offset laminated corrugated boxes 
and trays

• POS/POP displays
• cardboard boxes
• blister cardboards

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

A CSAOSZ tagvállalatai
Members of CSAOSZ
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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) 

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  (bag in the box) 

packaging 

EHISZ Ipari és Szolgáltató Zrt.
3300 Eger, Meder utca 29.
Tel.: +36 36 310-787
E-mail: ehisz@ehisz.hu
Web: www.ehisz.hu

• hullámpapírlemez csomagoló- 
eszközök gyártása

• egyedi csomagolási megoldások, 
termékfejlesztés

• logisztikai szolgáltatások

• production of corrugated  
board packaging

• special packaging solutions, 
product development

• logistics services 

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
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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

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
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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

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
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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

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

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, reklámtáskák gyártása 
és forgalmazása

• élelmiszeripari fóliák
• biológiai úton lebontható/

komposztálható tasakok, 
reklámtáskák és rollbag termékek

• BRC (élelmiszerbiztonsági és 
higiéniás rendszer) tanúsítvány

• TÜV Austria OK compost 
INDUSTRIAL és OK compost 
HOME minősítés

• production and distribution of 
polyethylene shrink films, flat 
films, T-shirt bags, bags

• food industrial foils
• biodegradable/compostable 

T-shirt bags and rollbag products
• BRC (food safety and hygiene 

system) certificate (Packaging 
Materials- Flexible Plastics)

• TÜV Austria OK compost 
INDUSTRIAL and OK compost 
HOME certifications



Magyar Csomagolási Évkönyv 87

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

Greiner Packaging Kft.
8111 Seregélyes, Széchenyi utca 7.
Tel.: +36 22 575 200
Fax: +36 22 575 205
E-mail: office.seregelyes@greiner-gpi.com
Web: www.greiner-gpi.com/hu

• merev falú műanyag 
csomagolóanyagok gyártása

• manufacturing of rigid wall plastic 
packaging materials

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
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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

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.manupackaging.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

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

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

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
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POLY-PACK Kiskunhalas Kft.
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 13.
Telefon: +36 20 216-3914, +36 77 426-795
E-mail: info@lebomlocsomagolas.hu
Web:https://www.patikataska.hu

• patikák kiszolgálására különféle 
papír és műanyag tasakok, 
hordtáskák

• pékek, kereskedők számára papír 
és műanyag csomagoló eszközök

• futártasakok
• kukoricakeményítő alapú termékek

• patikák kiszolgálására különféle 
papír és műanyag tasakok, 
hordtáskák

• pékek, kereskedők számára 
papír és műanyag csomagoló 
eszközök

• futártasakok
• kukoricakeményítő alapú 

termékek

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

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

Taghleef Industries Kft.
3580 Tiszaújváros 
TVK Ipartelep. Gyári út, Pf. 259

• BOPP fóliák csomagoláshoz, 
címkézéshez és műszaki 
alkalmazásokhoz

• Fémgőzölt fóliák
• NATIVIA® bioalapú és biológiailag 

lebomló BOPLA fóliák
• EXTENDO® magas 

záróképességű fóliák
• SHAPE360® poliolefin 

zsugorcímke fólia
• Bevonatos fóliák

• BOPP films for packaging, labels 
and technical applications

• Metallized films
• NATIVIA® bio-based and  

bio-degradable BOPLA films
• EXTENDO® high barrier films
• SHAPE360® polyolefin shrink  

label film
• Coated films
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Wipak Oy Magyarországi Közvetlen  
Kereskedelmi Képviselet
1094 Budapest, Páva utca 27-29. I.em. 5.
Tel.: +36 1 218 5152
Mob.: +36 70 295 8611
E-mail: info.hungary@wipak.com
Web: www.wipak.com

• élelmiszercsomagolás
• egészségügyi csomagolás

• food packaging
• medical packaging

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.
5900 Orosháza, Csorvási út 5.
Tel.: +36 68 814 700, +36 68  814 800
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.
1037 Budapest, Montevideó utca 2/B.
5000 Szolnok, Újszászi út 5.
E-mail: ertekesites@antalis.hu
Web: www.antalis.hu

• csomagolópapírok, kartonok, 
párnázó- és térkitöltő anyagok, 
dobozok, hullámtermékek, 
ragasztószalagok, kartonplaszt 
termékek, VCI csomagolás, 
csomagküldő anyagok, fóliák, 
pántolóanyagok, tasakok és 
zsákok forgalmazása

• csomagológépek értékesítése
• egyedi csomagolástervezés

• distribution of packaging 
paper, cardboard, corrugated 
materials,cushioning and 
strapping materials, propywell, 
boxes, tapes, VCI materials, films, 
sacks and bags, e-commers 
packaging

• sale of packaging machines
• special and CAD packaging 

design

Polo Kereskedelmi Kft.
1027 Budapest Kacsa u 15-23
Tel.: +36 1 203 92 86
E-mail: hungary@polo-ag.com
Web: www.polo-ag.com

Csomagolóalapanyag és csomago-
lógépgyárak képviselete.
• funkciónális papírből készült 

környezettudatos hajlékonyfalú 
csomagolóanyagok

• tekercses öntapadós 
címkealapanyagok

• MG és MF kraft papírok
• világ vezető csomagológépgyártó 

csoportjának élelmiszeripari meg-
oldásai (Syntegon csoport)

• gyógyszeripari csomagológépek
• elsődleges, másodlagos, end-of-

line csomagolási berendezések, 
különálló gépek vagy komplett 
rendszerek

• robot illetve cobot megoldások

Packaging material and machinery 
producer representations.
• duplex and Folding box boards
• functional barrier sustainab-

le paper solutions for flexible 
packaging

• self adhesive label materials  
in reels

• MG and KF Kraft papers
• representation of the global 

leader packaging machinery 
group in the food sector 
(Syntegon group)

• packaging machinery solution for 
the pharmaceutical industry

• primary, secondary, EOL packa-
ging solutions, stand alone ma-
chines or complete turn-key lines

• robot and cobot product hand-
ling, packaging
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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

    
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
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IV.  Élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipari és kozmetikai termékek gyártása, csomagolása 
Producers and fillers of food, pharmaceutical, chemical and cosmetics products

Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
1107 Budapest, Szállás utca 6.
Tel.: +36 1 432 0400
Fax: + 36 1 432 0401
E-mail: info@babolna-bio.com
Web: www.babolna-bio.com

• Rágcsáló- és rovarirtó szerek, 
irtószermentes csapdák és 
egyéb biocid termékek gyártása 
és értékesítése.

• Főbb márkák:  PROTECT®, 
BIOSTOP®, BIOPREN®, 
PESTSTOP®, HAPPYPET®

• Manufacture and sale of 
rodenticides, insecticides, 
insecticide-free and other 
biocidal products

• Main brands: PROTECT®, 
BIOSTOP®, BIOPREN®, 
PESTSTOP®, HAPPYPET®

Egis Gyógyszergyár Zrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Tel./Fax: + 36 1 803 5555
E-mail: mailbox@egis.hu
Web: www.egis.hu

Gyógyszerek és 
gyógyszerhatóanyagok 
kutatás-fejlesztése,  
gyártása és kereskedelme.

The research & development,  
production and sales of active  
pharmaceutical ingredients and 
drugs.

Medikémia Zrt.  
6701 Szeged, Zsámbokréti sor 1/A.  
Tel.: + 36 62 592 777
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
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V.  Csomagolás- és formatervezés, fejlesztés, vizsgálatok, oktatás, tanácsadás és klaszterek 
Packaging design, testing, education, consultancy and clusters

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

• csomagolásfejlesztés, tanácsadás
• vákuumformázás, skin és bliszter 

csomagolás
• kartondobozok, hullámpapírlemez 

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

• csomagológépek és készülékek 
forgalmazása

• bércsomagolás

• packaging design and  
development

• vacuum thermoforming, skin and 
blister packaging

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

• sale of packaging equipment
• contract packaging  

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

• grafikai tervezés 
• csomagolástervezés 
• nyomdai kivitelezés

• graphics design
• packaging design
• typographical building

ÉMI-TÜV SÜD Kft. - KERMI osztály
1043 Budapest, Dugonics utca 11.
Tel.: + 36 1 399 3600
Fax: + 36 1 399 3603
E-mail: info@emi-tuv.hu
Web: www.emi-tuv.hu

• akkreditált laboratóriumban  
komplett csomagolások,  
csomagolóanyagok (papírok,  
műanyag fóliák, élelmiszerrel  
érintkezésbe kerülő anyagok)  
vizsgálata

• aeroszolcsomagolások vizsgálata

• testing of packaging, packaging 
materials (paper, plastic films, 
food contact materials) in   
accredited laboratory

• testing of aerosol packaging

Flexo-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
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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

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.
1152 Budapest, 
Illyés Gyula utca 12-16. A. ép. 1. em. 104.
E-mail: titkarsag@ktdt.hu
Web: www.ktdt.hu

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

rendelkezésre állás
• előadások tartása 
• általános termékdíjas 

jogértelmezés
• képviselet – bevallások 

elkészítése a NAV felé

• audit of Environmental Product 
Fee policy consultancy

• availability in case of control of 
Authorities 

• presentaions
• explanation of the Environmental 

Product Fee Act
• representation – report 

preparation of Tax Authority

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

• professzionális grafikai 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

Míves Műhely Kft.
2085 Pilisvörösvár
Tel.: +36 30 667 2655
E-mail: mivesmuhely@enyim.hu
Web: https://mivesmuhely.enyim.hu

• Környezetgazdálkodás területén 
projekt menedzsment

• Közbeszerzés- folyamatok 
támogatása

• Hulladékgazdálkodási 
tanácsadás

• Informatikai infrastruktúra 
üzemeltetés

• Fizikai, virtuális vagy felhő alapú 
környezetek szakszerű kezelése 
Vezetékes és vezetéknélküli 
megoldások, távmunka, határ-, 
vírusvédelem

• Project management in 
environmental management

• Support for public procurement 
processes Waste management 
consultancy

• IT infrastructure operation
• Operation of physical, virtual or 

cloud-based environments Wired 
and wireless solutions, remote 
access, firewall, virus protection

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

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

• szakmérnökképzés
• doktori iskola

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

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

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

és termékek
• költségracionalizálási audit

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

cooperation
• environment-friendly technology 

and products
• cost rationalisation audits

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

• csomagolás és  
környezetállósági tesztek

• oktatás
• tudományos kutatás

• packaging and  
environmental testing

• higher education
• packaging research

VI.  Hulladékhasznosítás 
Recycling

Cseber Nonprofit Kft. 
1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
Tel.: +36 1 340 4888
E-mail: ugyfelszolgalat@cseber.hu
Web: www.cseber.hu
www.facebook.com/csebernonprofitkft

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

• szemléletformáló programok 
lebonyolítása

• konzultáció

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

• awareness raising programs
• consultation 

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

• papír- és műanyaghulladék 
gyűjtése és átvétele 

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

• közszolgáltatói kevert 
csomagolási hulladék válogatása 

• iskolai papírgyűjtés lebonyolítása 
• iratmegsemmisítési szolgáltatás

• collection and receipt of paper 
and plastic waste 

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

• sorting of mixed packaging 
waste collected by public service 
providers 

• organizing of school paper 
collection 

• document shredding service 
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Holofon Zrt. 
2086 Tinnye, Perbáli út 2.
Tel.: +36 26 335 555
Telephely: 2529 Annavölgy, Kt. 0232/6 hrsz.
E-mail: info@holofon.hu
Web: www.holofon.hu

• PE, PP, PS műanyaghulladék  
átvétele és újrahasznosítása

• PE, PP, PS típusú regranulátum 
és igény szerinti compaund 
értékesítése

• PE, PP and PS plastic waste 
buying up, processing and 
recycling

• sale of PE, PP and PS 
regranulates and compounds  
by request 

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

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

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

ÖKO-PANNON Nonprofit Kft.
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 14.
Tel.: +36 1 383 9305
E-mail: info@okopannon.hu
Web: www.okopannon.hu

• termékdíj-tanácsadás
• a hulladéktörvénynek és a  

csomagolási kormányrendeletnek 
való megfelelés kialakítása

• csomagolás – nem 
csomagolással kapcsolatos 
szakértői vélemény 

• Zöld Pont védjegy 
• CO2-megtakarítással kapcsolatos 

számítások

• product fee consultancy
• preparation of compliance of the 

Waste Act and the Packaging  
Decree

• professional opinion of  
packaging-non packaging issue

• Green Dot trade mark
• calculation of CO2 reduction

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

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

• jelöléstechnikai készülékek  
forgalmazása, beüzemelése,  
karbantartása, javítása

• kellékanyagok értékesítése
• gép- és rendszerépítés

• distribution, service and technical 
maintenance of marking  
equipments

• distribution of accessories
• machines and systems building
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BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Zsurló utca 10.
Tel./Fax: + 36 22 501 880
E-mail: info@bcl.hu
Web: www.bcl.hu

• tapadócímke-gyártás 
vonalkód- nyomatokhoz

• digitális címkenyomtatás
• címketervező programok  

értékesítése
• vonalkódnyomtatók forgalmazása, 

javítása, karbantartása 
• kellékanyagok forgalmazása

• producing of self adhesive labels 
for bar code printers

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

printers
• distribution of accessories

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

Green Packaging Kft.
1151 Budapest, Székely Elek utca 11.
Levelezési cím: 1593 Budapest, Pf.: 722
Tel.: +36 1 776 6084
Fax: +36 1 700 0142
E-mail: iroda@greenpackaging.hu
Web: www.greenpackaging.hu

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

XPE stb.) 
• hullámpapírlemez termékek  

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

ládák)
• újrahasználható csomagolószerek 
• csomagolástervezés és vizsgálat, 

tanácsadás
• EPAL Gitterbox acélkonténerek 

javítása
• méhsejt csomagolás

Complex packaging design
• packaging technical foams (EPS, 

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

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

• wooden packaging (pallets, 
crates)

• returnable packaging
• packaging development, 

consulting, testing
• EPAL Gitterbox palletbox renewal
• honeycomb packaging

Nefab Packaging Hungary Kft.
2151 Fót,
East Gate Business Park B1. épület
Tel.: +36 27 395 960
Fax: +36 27 395 968
Web: www.nefab.hu 

• egyutas szállítási csomagolás
• többutas szállítási csomagolás
• tartós csomagolási megoldások
• teljes körű csomagolási  

megoldások
• kiegészítők, segédanyagok
• tanácsadás, tervezés, vizsgálatok

• expendable packaging
• returnable packaging
• longterm packaging
• packaging accessories
• inner packaging
• total cost approach
• complete packaging solutions
• multi-material design and testing
• consulting
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Thermofoam Kft.
2363 Felsőpakony, Csarnok út 1.
Tel.: +36 1 265 0169
Fax: +36 1 265 1004
E-mail: info@thermofoam.hu
Web: www.thermofoam.hu

• műszaki habok: 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.

2022 őszén csatlakozott tagvállalat 
Our new member company joined in autumn 2022

Hőformázott termékek:
• Merevfalú hőformázott élelmiszeripari és ipari csomagolások 

tervezése és gyártása
• Tejipari poharak, margarinipari tégelyek, vendéglátóipari 

csomagolóeszközök, húsipari tálcák stb. gyártása 
• Dekorációs megoldások: mélynyomtatás, száraz offset 

nyomtatás, sleeve (nyomtatott zsugorfóliás dekoráció), 
nyomtatott papírpalást 

• Alkalmazott alapanyagok: mono és COEX PP és PS, PP 
barrier, PET és akár újrahasznosított alapanyagokból is.

9700 Szombathely, Puskás T. u. 6.
Tel.: +36 94 522 500
E-mail: szombathely.info@paccor.com

Fúvóformázott termékek:
• Fúvóformázott műanyag termékek gyártása 20ml-től  

300 literig. 
• Élelmiszeripari és ADR minősített vegyipari flakonok,  

kannák, ballonok és hordók valamint fúvott műszaki 
termékek gyártása

• Alkalmazott alapanyagok: HDPE, PET, PP, COEX,  
PLA és akár újrahasznosított alapanyagokból is.

4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.
Tel.: +36 52 531 571
E-mail: debrecen.sales@paccor.com

Paccor Hungary Kft.
Web: www.paccor.com
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Examination of the achievement of the 
Hungarian Packaging SMEs. Slow growth.
In this yearbook we set as a goal to overview the 
situation of the Hungarian Packaging SMEs. For 
comparability with the last test (in 2018) we tried to 
collect the data of the same companies from pub-
licly accessible databases.

New era of the Hungarian waste 
management system
MOL Nyrt. submitted its application in June 2022 
for the concession tender issued by the Hungarian 
State for the performance of the domestic waste 
management public task. The application met the 
tender conditions, so its becoming solely responsi-
ble for domestic waste management for a period of 
35 years, reported the Ministry of Technology and 
Industry.

Another burden. – What you can know 
about the new legislation of 2023
In our previous article we gave information about the 
concession system of the Hungarian waste man-
agement public function in more detail. We also 
referred to the fact that further task of the consessor 
is the establishment and operation of the mandatory 
redemption and extended producer responsibility 
system. In the following we deal with these two, 
partly old-new forms of waste management, from a 
packaging perspective.

The European regulation on recycled 
plastics intended to come into contact 
with food has changed
The European Commission has updated the regula-
tion governing the recycling procedures of plastic 
packaging containing recycled material and intend-
ed for use in Food Contact.

Eco-modulation – as the incentive tool of 
the extended producer responsibility 
scheme
The principle of eco-modulation can be briefly stat-
ed as follows. The environmentally preferable (pack-
aging) solution is charged with lower environmental 

protection costs (EPR fee). However, implementation 
is more complicated than that. We would like to 
highlight the connections by analyzing a study pub-
lished by the OECD.

Aerosol accidents – it’s really the 
packaging that is to blame?
Despite strict safety regulations many accidents 
related to aerosol packaging are in the news. FEA 
(European Aerosol Federation) collects aerosol-re-
lated incidents and shares them with members 
appearing on internet news portals.

The advisor of the environmental  
product fee
We do not only submit tax returns - although that is 
definitely the tip of the iceberg that can be seen from 
the water - we also perform many other tasks, there-
by helping the work of our contracted partners.

Defining developments at the regional 
level at PRINZHORN Group’s factories  
in Hungary
The Group started operating in Hungary in 1990 
and in the past 30 years, it has demonstrated its 
commitment to the domestic paper and packaging 
industry and sustainable, environmentally conscious 
production processes with its developments worth 
more than HUF 300 billion. In recent years, the 
company group has launched additional outstand-
ing investments.

Honest, clean and unique – our passion is 
GLASS
As the world’s leading manufacturer of container 
glass, O-I has been producing clean, sustainable, 
brand-building glass packaging for many of the 
world’s best-known food and beverage brands for 
more than a hundred years. We are proud to pro-
duce top quality glass packaging for beer, wine, 
spirits, food and soft drinks.

Innovation for the present and the future
DS Smith, the expert in sustainable 
packaging solutions
As the world changes at an ever faster pace, con-
sumers are making more and more demands on 

Extracts of articles in English
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the products and services they buy. Companies 
and brands are expected to radically reduce their 
impact on the environment and wherever possible, 
have a positive impact on the future of people and 
our planet. Packaging has perhaps never played 
such an important role in this.

Antalis – Smart Packaging Solutions
Antalis is Europe’s leading company group in the 
distribution of papers, packaging solutions and 
visual communication materials which has been a 
member of Kokusai Pulp and Paper company group 
from 2020. The packaging technology business is 
active in more than 28 countries with 52 distribution 
centers, more than 53,000 products and more than 
43,000 customers.

Nothing can stop developments
September 28 was a significant day in the history of 
the Smurfit Kappa group. They were able to hand 
over one of their projects worth a total of 20 million 
euros, which started in May 2021. That is the new 
production line of the corrugated cardboard factory 
in Štúrovo (Párkány), Slovakia. Thanks to the devel-
opment, from now on 40 million more boxes can be 
produced at the Párkány plant.

Reusable packaging in a circular economy
WBG-Pooling, which is a member of Runden Group 
company has been dealing with the issue of reusa-
ble materials for more than 30 years. It helps in the 
sustainable optimisation of companies’ supply 
chains with standardised, reusable multi-way trans-
port packaging - from the producer to the shelves of 
commercial chains.

Hall of fame. Awarded professionals of 
CSAOSZ 2022
The presidency of the CSAOSZ considers it impor-
tant to express the appreciation and thanks for the 
work of its colleagues who provide outstanding 
performance in the field. For the first time the Life-
time Achievement Award was founded, than „Prize 
for the progress of the packaging industry”. The 
award proposals come from the managers of the 
member companies and the profession.

There will finally be interpack!  
All halls are full.
After a six-year break caused by the pandemic, 
interpack, the world’s largest trade fair for the pack-
aging industry and related sectors is opening its 
doors again. The interest is well showed by the fact 
that the entire exhibition area was fully reserved a 
year before the opening.

Winners of the HUNGAROPACK Student 
2022 Packaging Design Contest
The basic purpose of the Packaging Design Con-
test is to create a competitive opportunity for univer-
sity and college students studying packaging tech-
nology as part of higher education. Students who 
win an award here gain the right to nominate their 
work for the WorldStar Student Competition. Among 
the 2021 Hungarian entrants, 14 students were 
awarded certificates by the international jury.

Six winners at the 2022 WorldStar  
Packaging World Competition
The WorldStar Competition of the World Packaging 
Organization (WPO) has enjoyed unbroken popular-
ity since its foundation in 1970. In the more than 50 
years, it has become one of the world’s most recog-
nised professional packaging competitions. The 
contest is excellent at presenting the continuous 
progress and development of packaging design 
and packaging technology. The best works can 
serve as a model for packaging designers living and 
working on all continents of the Earth.

Winners of the HUNGAROPACK 2022 
Hungarian Packaging Contest
CSAOSZ announced the 39th HUNGAROPACK 
Hungarian Packaging Contest in 2022. This year 61 
entries were received: 42 consumer and collective 
packaging, 19 transport packaging. The ratio 
between the two categories approached 1:2 this 
year, previously it was 1:3. The number of participat-
ing companies was 31, regular applicant of them are 
19, recurrent applicant: 9, new applicant: 3.

Members of CSAOSZ
Short introduction of the products and services of 
members of CSAOSZ.



Magyar Csomagolási Évkönyv102

A 2022-2023. évi Magyar Csomagolási Évkönyv kiadását támogatták:

Az Évkönyvben megjelent cikkek szakmai ismeretterjesztési célú továbbpublikálása – a kiadó tudtával  
és a forrás feltüntetésével – egybeesik a CSAOSZ és tagvállalatainak szándékával.

A borítón látható termékfotókat a 39. HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjazottjai közül válogattuk.

HU ISSN 2063-0867
Kiadja a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), Budapest, 2022

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 14., www.csaosz.hu
Felelős kiadó: Nagy Miklós, a CSAOSZ ügyvezető főtitkára

Szerkesztette: Gönci Beáta, Nagy Miklós, Pelczer Ágnes, Venczel-Gorski Nikolett
Borítóterv, tipográfia, nyomdai előkészítés: Rozsi Stivens

Nyomdai kivitelezés: Print Brokers Team Kft.



Magyar Csomagolási Évkönyv 103



Magyar Csomagolási Évkönyv104


