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Magyar Csomagolási Verseny
Nagy Miklós

A Csomagolási és Anyagmozgatási Orszá-
gos Szövetség (CSAOSZ) által meghirdetett 26.
HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny-
re 33 szervezettől 61, sok és jelentős újdonságot
felsorakoztató nevezés érkezett. 

A szakértőkből, a különdíjat felajánló mi-
nisztériumok, szakmai szövetségek és szaksajtó
képviselőiből álló zsűri az előzetesen meghir-
detett bírálati szempontok alapján, pontozásos
értékeléssel választotta ki a nyerteseket. Az első
öt legtöbb pontszámot elért nevezés HUNGA-
ROPACK 2009 díjat nyert, a további magas
pontszámot elért nevezések különdíjat, illetve
elismerő oklevelet érdemeltek ki.

Az idei évben a csomagolószer-gyártók neve-
zései kerültek számukat tekintve érzékelhető
többségbe, és a korábbi évek gyakorlatához ké-
pest a gyűjtő- és szállítási csomagolások aránya
is emelkedett. Szembeötlő volt azoknak a cso-
magolószereknek a nagy választéka, amelyek
Nyugat-Európában gyártott prémiumkategóri-
ás termékekhez készültek hazánkban.

A pályázatok áttekintése alapján megállapít-
ható, hogy a gyártók a vevői figyelem felkel-
tése érdekében a csomagolásnak mind na-
gyobb szerepet szánnak.

A fogyasztói csomagolások esetében ezt rész-
ben a grafikai és formatervezés hangsúlyozá-
sával, a tökéletes nyomdai kivitelezéssel, rész-
ben pedig a vevők számára többletfunkciót
nyújtó csomagolástechnikai megoldások szé-
les körű alkalmazásával érték el. 

A gyűjtőcsomagolások területén az ún. polckész
megoldások széles választékát ismerhettük
meg. Az áruházi munkát segítő megoldások
változatai azt mutatják, hogy a kereskedelem
igényeinek megfelelni szándékozó termékgyár-
tók követelményeit a csomagolószerek előállí-
tói alkotó módon képesek kielégíteni.

A szállítási csomagolások körében megfigyel-
hető volt az a törekvés, hogy összetett, bonyolult
csomagolási feladatot is kevesebb csomagoló-
anyag-fajta alkalmazásával érjék el. Ez öröm-

teli részben azért, mert a pályázók a csomago-
lások környezetvédelmi összefüggéseire is
kiemelt figyelmet fordítottak, másrészt pedig
ezzel a csomagolással kapcsolatos logisztikai
folyamatok ésszerűsítéséhez is hozzájárulnak.

A nemzeti csomagolási versenyen díjazott cso-
magolások részt vehetnek a Csomagolási Vi-
lágszövetség (WPO) által szervezett 2009. évi
WORLDSTAR Csomagolási Világversenyen. 

Az alábbiakban az öt HUNGAROPACK-díjat
nyert nevezést mutatjuk be részletesen, a kü-
löndíjasokat az adományozó megnevezésével
ismertetjük, és felsoroljuk az elismerő okleve-
let nyert pályázatokat is. 

A HUNGAROPACK’2009 DÍJ NYERTESEI

Csabahús Kft.: Csípős Csabai sütnivaló 
kolbász védőgázas fogyasztói csomagolása

A sütnivaló kolbász belső csomagolása poli-
propilénnel bevont alumínium tálca és poli-
észter lezáró fólia felhasználásával készül, vé-
dőgáz adagolásával. Ez a csomagolási egység
közvetlenül, felbontás nélkül helyezhető be a
sütőbe, illetve a grill funkciójú mikrohullámú
készülékbe. A lezárt tálca külső csomagolás-
ként kartonövet kap.
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A belső csomagolás anyagösszetétele a sütő-
ben való felbontás nélküli felhasználásra lett
kifejlesztve. A csomagolás előnye, hogy a sütés-
hez hozzáadott zsírt vagy olajat nem igényel,
és egyben a termék íz-, illat- és aromaanyagai
megmaradnak az elkészítés ideje alatt. A zárt
csomagolás egyben a sütés alatti zsírfröccse-
néstől is véd. A külső csomagolásként alkal-
mazott kartonöv részben jól láttatja a termé-
ket, részben pedig minden fontos kötelező
információ megjelenítésére alkalmas. Ötletes,
hogy az öv ablakrésze önállóan nem fóliázott,
ezt a funkciót a belső csomagolás poliészter
összetevője adja.

Dunapack Zrt. Nyíregyházi Hullám-
dobozgyár és Nestlé Hungária Kft.:
Nescafé 3 az 1-ben kínáló csomagolása

A Nescafé 3 az 1-ben kartondobozos fogyasz-
tói csomagolásához automata csomagológépen
kivitelezhető, ún. polckész csomagolást fejlesz-
tettek ki. A konstrukció két részből áll, a mik-
rohullámosítású hullámpapírlemez alsó tálcá-
ból és a háromrétegű hullámpapírlemez felső
tetőelemből. A nevezés egy új gyűjtő-, illetve
szállítási csomagolási koncepció egyik változa-
ta, amely nemcsak az áruvédelmi feladatokra,
hanem a termék értékesítésében való közvet-
len részvételre is hangsúlyt fektet.

A tetőkialakításnak köszönhetően a cso-
magolás tartalma kibontás nélkül is megszem-
lélhető, a ragasztásos zárás a dézsmálás ellen
is védelmet nyújt. A sapka hosszoldali részei-
re felnyitást segítő kimetszések kerültek, az
áruházban a dobozok egy mozdulattal nyitha-
tóak. 

Duropack-Starpack Kft.: Dreher Fridge
Pack hullámpapírlemez doboza

A 8 db fémdobozos fogyasztói csomagolású sör
csoportcsomagolására ívkasírozott hullámpa-
pírlemezből kimetszéssel előállított, hajtoga-
tással önzáró fenékszerkezetű dobozt alakítot-
tak ki.

A csomagolást a fémdobozos sör hűtőszek-
rénybeli rendezett tárolásához fejlesztették ki,
a méret és a szerkezet gondos megválasztásá-
val. A doboz egyszerűen nyitható, a fogyasztói
csomagolások pedig könnyen kiemelhetők, és
az így felszabaduló helyet a fémdobozok egy-
mást követve töltik ki. A doboz alakja, anyaga,
mérete és szerkezete a nagyobb szállítási egysé-
gek kialakítását is segíti.

A csomagolóeszköz grafikai megjelenése rend-
kívül tetszetős, a nyomdai és papírfeldolgozói
kivitelezése igényes, anyagfelhasználása taka-
rékos, a csomagolás hűtőtárolási célját az al-
kalmazott grafikai elemek jól hangsúlyozzák.

Electrolux Lehel Kft.: Electrolux beépíthe-
tő (Door on Door és Slide Door) hűtő- és 
fagyasztó készülékek családelvű szállítási, 
fogyasztói csomagolása

A bútorba beépíthető hűtő-, illetve fagyasztó-
szekrények csomagolására hullámpapírlemez,
polisztirol hab és PE zsugorfólia összetételű,
családelvű csomagolást fejlesztettek ki. A terve-
zést nehezítette, hogy a hűtőszekrény önma-
gában megállni nem képes fenékkialakítású,
így a csomagolás alsó részét jelentő poliszti-
rolhab elemet már a gyártósori összeszerelés
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alatt alkalmazni kell. A tervezési folyamatot
számítógépes tervezőrendszerek segítségével
végezték, és azt a csomagolások laboratóriumi
ellenőrző vizsgálata egészítette ki. 

A csomagolás anyagának, méretének meg-
határozásakor követték az Európai Unió cso-
magolási irányelvének lényegi követelményeit.
A csomagolással szemben további követel-
mény volt, hogy a csomagolás elkészítésére
a gyártósoron 30 mp áll rendelkezésre, továb-
bá egyes csomagolás-összetevők a termékcsa-
lád valamennyi tagjához felhasználhatók kell
legyenek.

A megvalósult csomagolás tömege kb. fele
az azonos termékhez Olaszországban tervezett-
hez képest, miközben a fogyasztói elvárásoknak
a termék láthatóvá tétele révén teljes mérték-
ben eleget tesz. A méretoptimalizálás követ-
keztében a szállítójármű felületkihasználása
10%-kal növekedett. 

STI Petőfi Nyomda Kft.: Läckerli Huus 
dobozcsalád

A svájci megrendelő részére gyártott karton
dobozok többféle méretben és szerkezetben,
de egységes grafikai arculattal jelennek meg.
A csomagolóeszközök ofszeteljárással több-
színnel nyomtatottak, domborítottak és arany-
fóliázottak. A kartondobozok, bár nem gépi
csomagolás követelményei szerint készültek,
szerkezeti kialakításuk mind a csomagolási (töl-
tési), mind pedig a fogyasztói szempontok ki-
elégítését segítik.

A letisztult, fehér alapon megjelenő grafika
a csomagolt termék prémiumjellegét kiválóan
érzékelteti. Egyes dobozkonstrukciók egyedi
formai megjelenésükkel a termék különleges-
ségét tovább fokozzák. 

Kiemelhető, hogy a dobozok a gyártástech-
nológiai „extrák” szinte teljes skáláját felvo-
nultatják, megjelenésükben mégsem mutatnak
hivalkodást, nem fejeznek ki felesleges pazar-
lást.

Munkában a zsűri Kertész Béla, a CSAOSZ főtitkára
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Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíjának nyertesei

Nefab Packaging Hungary Kft. Játékgép szállítási csomagolása

Zalai Nyomda Zrt. Smarties adventi kalendárium díszdoboza

Élelmiszer Szaklap különdíjának nyertesei

Pick Szeged Zrt. Májpástétom termékcsalád csomagolása

Sole-Mizo Zrt. Mizo Boci termékcsalád csomagolása

STI Petőfi Nyomda Kft. Migros Selection szárított gyümölcs dobozai

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium különdíjának nyertesei

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. 730 ml-es termelői mézes üveg

Sz. Variáns Kft. Rézangyal pálinka díszdoboz

Tokaj Kereskedőház Zrt. Tokaji aszú díszdobozos csomagolása

Zalai Nyomda Zrt. KitKat karácsonyfa doboz

HUNGEXPO Zrt. különdíjának nyertesei

Mondi Packaging Békéscsaba Kft. Scitec Jumbo visszazárható tasak

Volánpack Zrt. Mikroszkópok szállítási csomagolási családja

Magyar Grafika különdíjainak nyertesei

Kner Packaging Kft. Tortadoboz termékcsalád

STI Petőfi Nyomda Kft. Omnia duopack díszdoboz

Magyar Reklámszövetség különdíjának nyertese

Bonbonetti Choco Kft. Bonbonita vegyes desszert díszdobozos csomagolása

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége különdíjának nyertese

Dunapack Zrt. Nyíregyházi Hullámdobozgyár Digitális képkeret csomagolóeszköz családja

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal különdíjának nyertesei

Festék Bázis Kft. Factor favédő bevonat fogyasztói csomagolási családja

Nefab Packaging Hungary Kft. Hullámpapírlemez és műanyag hab lapok tároló- és
egységrakomány-képző eszköze

SCA Packaging Hungary Kft. HIRUNDO, fecske éjszakáztató doboz

STI Petőfi Nyomda Kft. Michelin gumik thermocímkéje

KÜLÖNDÍJAKAT FELAJÁNLÓ SZERVEZETEK AZ ALÁBBI NEVEZőK PÁLYAMUNKÁIT 
ISMERTÉK EL 
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Nyomda- és Papíripari Szövetség különdíjának nyertese

Kner Packaging Kft. Ágyas pálinkacsalád öntapadó címkegarnitúrái

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. különdíjának nyertesei

Rondo Hullámkartongyártó Kft. Porszívó hullámpapírlemez betétje

Szenna Pack Kft. STR8 aeroszol palackcsalád

Trade Magazin különdíjának nyertesei

Bonbonetti Choco Kft. Bonbonita bonbonok karácsonyi csomagolása

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és Printing Solutions Bt. Enviga italok promóciós csomagolása

Harsona Fólia Print Kft. Győri Édes kekszcsalád csomagolóanyagai

Szegedi Paprika Zrt. Snack Pástétom termékcsalád csomagolása

Transpack Szaklap különdíjának nyertesei

Dunapack Zrt. Nyíregyházi Hullámdobozgyár és 
Sara Lee Hungary Kft. Kávé- és teafélék polckész csomagolása

Harsona Fólia Print Kft. Update 2 műzliszeletek csomagolóanyaga

Rondo Hullámkartongyártó Kft. Almaszirmok kínáló gyűjtőcsomagolása

SCA Packaging Hungary Kft. Érintőképernyős kijelző csomagolóeszköze

Oklevéllel elismert nevezések

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Cappy gyümölcslevek 1 l-es műanyag palackos 
csomagolása

Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár Palackozott borok hullámpapírlemez doboza, 
Cyclone XL porszívó hullámpapírlemez doboza

Dunapack Zrt. Nyíregyházi Hullámdobozgyár LCD televíziótalp szállítási csomagolóeszközei

Gábor Sándor cukrász Magyar Rapszódia bonbon ajándékcsomagolás-család

Kner Packaging Kft. Novasan kozmetikaidoboz-család

Mizsepack Nyomdaipari Kft. és Kaiser Food 
Élelmiszeripari Kft. Kaiser felvágottak új arculatú csomagolása

Mondi Packaging Békéscsaba Kft. OMNIA kávé promóciós csoportcsomagoló fólia

Rondo Hullámkartongyártó Kft. Irattartó dobozcsalád, 
Állólámpa szállítási csomagolóeszköze

STI Petőfi Nyomda Kft. Omnia kávé díszdobozos csomagolás, 
Homachic kozmetikai termékcsalád kartondobozai

TUTTI Élelmiszeripari Kft. Instant kakaópor visszazárható állótasakos 
csomagolásban




