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A díjnyertesek bemutatására 2011. novem-
ber 9–11. között a HUNGEXPO Budapesti
Vásárközpontban megrendezendő 
BUDATRANSPACK Szakkiállítás keretében
kerül sor. Az ünnepélyes díjátadást várha-
tóan 2011. november 10-én tartjuk.

A 2011. évben 28. alkalommal megrendezett
HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny-
re 38 vállalattól 61 nevezés érkezett. A pálya-
munkák közül 53 nevezés a fogyasztói és gyűj-
tőcsomagolás, 8 pedig a szállítási csomagolás
kategóriába volt sorolható. Örvendetes, hogy
idén nemcsak a nevezési szám haladja meg a ta-
valyi értéket, hanem a megmérettetésüket vál-
laló vállalkozások száma is emelkedett.

A pályázatok szakterület szerinti besorolását
tekintve: 41 élelmiszer-ipari, 7 kozmetikai, vegy -
ipari és 13 egyéb kategóriába sorolható nevezés
érkezett. E számok továbbra is azt mutatják, hogy
az élelmiszeripar jelenti még mindig a csoma-
golószerek legnagyobb felvevőpiacát. 

A csomagolószerek fő anyagát illetően a pa-
píralapú megoldásból érkezett a legtöbb, 34 db,
a hajlékony- és merevfalú műanyag megoldás-
ból 20, üvegből 4 és fémből pedig 3 nevezést
kaptunk. Az előző évek tendenciája ebben az
évben is megfigyelhető, eszerint terméket tartal-
mazó kész csomagolásból kevesebb, 18 darab,
míg terméket nem tartalmazó csomagolószer-
nevezésből több, 43 darab érkezett, így a verse-
nyen ezúttal is elsősorban a csomagolószer-
gyártók mutatták be újdonságaikat. 

Általános tapasztalatok
A számszaki adatokon túl néhány szakmai meg-
állapítás:
� Újra érkeztek üveg csomagolóeszköz-nevezé-

sek, valamint display-állványok, így bővült a
csomagolószerek, csomagolások köre.

� A számítógépes tervezés végképp teret hódí-
tott, az autóipari beszállítók munkafolya-
matainak szerves részévé vált az elektroni-

kus adatok fogadásával induló csomagolás-
tervezés.

� A nemzetközi színtéren is még újdonságnak
számító flexográfiai nyomóforma-készítési
technológiák már megjelentek Magyarorszá-
gon és az ezen eljárással készült klisékkel nyom-
tatott hajlékonyfalú csomagolóanyagok és
hullámpapírlemez-dobozok külön versenyé-
nek lehettünk tanúi.

Eredmény
A verseny bírálóbizottsága 2011. június 30-án
tartotta ülését, amelyen pontozásos szava zással
hozta meg döntését.

A nevezések közül a négy legtöbb pontot elért
pályamunka HUNGAROPACK-díjat, további
36 magas pontszámot elérő nevezés különdíjat,
illetve 17 nevezés okleveles elisme rést kapott.

Fontos megemlíteni, hogy a 2010. évi versenyt
követő WorldStar csomagolási világversenyen
négy magyar nevezés részesült WorldStar-díjas
elismerésben, ezzel 2007–2010 között 20 fődí-
jat érdemeltek ki magyar pályázatok a világver-
senyen. Az alábbiakban a négy HUNGAROPACK-
díjat nyert nevezést mutatjuk be részletesen, a
külön díjasokat az adományozó megnevezésé-
vel ismertetjük, és felsoroljuk az elismerő okle-
velet nyert pályázatokat is. 

HUNGAROPACK 2011 
DÍJAT NYERT NEVEZÉSEK

GP Holding Kft.
10 G érzékenységű optoelektromechanikus 
készülék csomagolása
A mechanikai hatásokra fokozottan érzékeny ké-
szülék egyedi szállítási csomagolására hullám-
papírlemez doboz és poliuretán hab felhaszná-
lásán alapuló megoldást terveztek.

A készülék és tartozékai mozgásmentesítésére
nyílt cellás, az alakját az igénybevételt követő-
en visszanyerni képes műanyag habot válasz-
tott a tervező, méretezésénél a hab karakterisz-

Szép magyar csomagolás
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tikáját, a termék érzékenységét és tömegét, to-
vábbá a külső csomagolás (hullámpapírlemez
doboz) energiaelnyelő képességét is figyelembe
vette.

A tervezés magas fokú mérnöki hozzáértést ta-
kar, különös tekintettel arra, hogy könnyen be-
szerezhető és megmunkálható anyagok alkal-
mazásával érte el az eredményt.

Stora Enso Packaging Kft.
Heineken fémdobozos sör ünnepi promóciós 
csomagolása
A 4 db, 0,5 l-es, fémdobozos sörhöz hűtéstűrő
anyagösszetételű mikrohullámosítású hullám-
papírlemezből multipack csomagolást alakított
ki a tervező. A csomagolás hordfülei a doboz
palástjából kitörhetők, és így nagy felületen
láttatni engedik a termékeket, miközben a ki-
hajtott fülekkel könnyen, biztonságosan szál-
lítható, az összefogott dobozok továbbra is szi-
lárdan a helyükön maradnak.

A fogyasztói csomagolás minőségmegőrzési
ideje az egyik palack fenékrészéről, a márkára
jellemző csillag alakú kimetszésen keresztül ol-
vasható le.

Stora Enso Packaging Kft.
„Star Gift” ajándékdobozok pralinéhoz

Két, ugyanolyan méretű, négyzethasáb alakú,
önzáró fenékszerkezetű nyomdai doboz egy-
másba csúsztatásával alakítják ki a csillag alap-
rajzú díszdobozt úgy, hogy a terméket tartal-
mazó kivágatlan doboz bedugónyelves fedéllel
zárható, míg a kimetszett hasáb fedeléből
„masni” áll össze.

A palást az alkalomhoz illő mintázattal, illet-
ve aranyozott márkanévvel nyomtatott, a to-
vábbi előírt információk a fenéklapon találha-
tóak.

Tokaj Kereskedőház Zrt.
Tokaji aszú díszdobozos fogyasztói, 
gyűjtő- és bemutató csomagolása
A hagyományos tokaji üvegpalackba töltött,
3 puttonyos aszúkülönlegességet mattfóliá-
zott műnyomó papírral kasírozott, önzáró
fenék- és bedugónyelves tetőszerkezetű mik-
rohullámo sítású hullámpapírlemez dobozba
csomagolják. 
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A doboz grafikája régi borászati eszközök rész-
leteivel, illetve aranyprégeléses, domborított
motívumokkal díszített. Küllemében egységes,
hungarikum jellegű. A 6 db díszdobozt tartalma-
zó gyűjtőcsomagolás érintkező szárnyas fenék-
szerkezetű nyitott doboz, amely a fogyasztói
csomagolásoknak csak az alsó kétharmadát ta-
karja, így azokat láttatni engedi. Anyaga EB jelű
hullámpapírlemez, amelyet négy színnel, a dísz-
doboz grafikájával színárnyalatában is harmoni-
záló grafikával nyomtattak. 

A gyűjtőcsomagolt termékeket rakodólapra
helyezik, az értékesítés helyén pedig ún. rako-
dólap display-jel egészítik ki, így önálló értéke-
sítési szigetet lehet kialakítani. 

MAGYAR GRAFIKA 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Intergraf Digiflex Kft. – Mondi Békés-
csaba Kft.
AVENAL kutyaeledel csomagolóeszköze

CSOMAGOLÁSI ÉS ANYAGMOZGATÁSI
ORSZÁGOS SZÖVETSÉG
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� Hungerit Baromfifeldolgozó 
és Élelmiszeripari Zrt.
Valdor Mini készétel család fogyasztói csomagolása
� Salgóbox Kft.
Nyomtató kellékanyag hullámpapírlemez doboza

� STI Petőfi Nyomda Kft.
Xilovit protect rágógumik fogyasztói és bemutató
csomagolóeszközei

ÉLELMISZER SZAKLAP 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� Nádudvari Élelmiszer Kft.
Vajkrém család fogyasztói csomagolása

� RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Bag-in-box dobozcsalád
� STI Petőfi Nyomda Kft.
Air Wick display állvány

HUNGEXPO ZRT. 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Karácsonyi display állvány
� Duropack-Starpack Kft.
Autóülés-szerkezetek exportszállítási csomagolása

MAGYAR MűANYAGIPARI SZÖVETSÉG
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Ilcsi Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft.
Kozmetikai pakolások fogyasztói csomagolása

MAGYAR REKLÁMSZÖVETSÉG 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Bonbonetti Choco Kft.
CQ Konyakmeggy csomagolása

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár –
Intergraf Digiflex Kft.
Fruit Jumbo joghurt gyűjtőtálca
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NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� ARTEP Kft. – Zsindelyes Pálinkafőzde Kft.
Pálinkafélék hamisítás ellen védett csomagolása
Datatrace DNA technológiával
� Volánpack Zrt.
Újrahasználható szállítóláda részben újrahaszno-
sított anyagokból

NEMZETI INNOVÁCIÓS HIVATAL 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� Mosonpack Kft. – BOS Plastics System
Hungary Bt.
AKTROS roló csomagolása
� RONDO Hullámkartongyártó Kft.
Házimozi rendszer hullámpapírlemez doboza
� SCA Packaging Hungary Kft.
Gépkocsi-lökhárító szállítási csomagolása
� SCA Packaging Hungary Kft.
Porszívó hullámpapírlemez doboza

NYOMDA- ÉS PAPÍRIPARI SZÖVETSÉG
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Marzek Kner Packaging Kft.
Törley pezsgők címkecsaládja

ÖKO-PANNON KFT. KÜLÖNDÍJÁNAK
NYERTESEI
� Hungerit Baromfifeldolgozó 
és Élelmiszeripari Zrt. 
Valdor konyhakész termékek sütőtálcás csomagolása
� STI Petőfi Nyomda Kft.
Törley pezsgő díszdobozos csomagolása

PACKAGING SZAKLAP 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� SCA Packaging Hungary Kft.
Porszívó hullámpapírlemez doboza

PACKMARKET KFT. 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Harsona Fólia-Print Kft.
Tibi étcsokoládé csomagolóanyaga

PRINT & PUBLISHING SZAKLAP 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Harsona Fólia-Print Kft.
Boci jégkrém csomagolóanyaga

TRADE MAGAZIN 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� Bonbonetti Choco Kft.
CQ Konyakmeggy csomagolása
� Caola Kozmetikai és Háztartás 
Vegyipari Zrt.
BIOREP Kullancs- és szúnyogriasztó fogyasztói,
gyűjtő- és bemutató csomagolása
� Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Tégelyes sajt 2 az 1-ben kínáló doboza
� STI Petőfi Nyomda Kft.
Bögre alakú display-állvány

TRANSPACK SZAKLAP 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� ARTEP Kft. – Mondi Bags Hungária Kft.
Hamisítás ellen védett papírzsákok Datatrace
DNA technológiával
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� Pannon-Effekt Kft.
120 és 220 liter űrtartalmú, menetes fedelű, mű-
anyag hordó
� STI Petőfi Nyomda Kft.
Danone promóciós csomagolás

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI
� Gábor Sándor cukrászmester
Magyar Rapszódia termékcsalád
� Plasztik-Tranzit Kft. 
– Urbán és Urbán Kft.
Ostya és mézespuszedli termékcsalád fogyasztói
csomagolása
� STI Petőfi Nyomda Kft.
Gere boroscímkék

ZIP MAGAZIN KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE
� Volánpack Zrt.
Újrahasználható szállítóláda részben újrahaszno-
sított anyagokból

OKLEVÉLLEL ELISMERT NEVEZÉSEK
� Aqua-Plastech Kft.
NANNA funkcionális víz- és italcsalád fogyasztói
csomagolása
� chocoMe Kft.
chocoMe csokoládé termékcsalád csomagolása
� Debreceni Csoport Húsipari Kft.
Csabai Snack kolbászok védőgázas csomagolása
� Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Philips televízió hullámpapírlemez doboza
� Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár –
� Intergraf Digiflex Kft.
Túródesszert kínáló csomagolóeszköze
� Duropack-Starpack Kft.
„Pusher” polckész dobozkonstrukció
� Harsona Fólia-Print Kft.
Frendy kutyatáp csomagolóeszköz családja
� Harsona Fólia-Print Kft.
Uno Latte csokoládészelet csomagolóanyaga
� Karsai Alba Műanyagfeldolgozó Kft.
Tablettaadagolós gyógyszeres flakon
� Koch’s Torma Kft.
Koch’s Junior termékcsalád csomagolása
� Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.
Doy Pack csomagolóeszköz család
� Marzek Kner Packaging Kft.
Passion desszertek kartondoboz családja
� O-I Manufacturing Magyarország
Üvegipari Kft.
Terrine konzerves üveg
� Panzi-Pet Kft.
Vízi hobbiállat eledelek csomagolása
� Plasztik-Tranzit Kft.
Dr. Oetker italpor csomagolóanyaga
� Styron Kft.
Műanyag rakodólap

A 20 kg töltőtömegű kutyaeledel csoma-
golásához PET–me  ta lizált PET–polieti lén
anyag-ös  szetételű, élhegesztett oldalredős
zsákot fejlesztettek ki. A társítás felső réte-
gének belső oldalára került a nyolcszínes,
árnyalatos grafika, flexográfiai nyomtató-
eljárással.

A tervező az arany színhatás elérésére a
metalizált felületet ötletesen fel használta,
ami a grafika fekete alapszínével párosulva

eleganciát sugall. A zsák oldalredők menti
élhegesztése a legújabb divatnak felel
meg, nemcsak növeli a zsák szilárdságát,
de esztétikailag is előnyös.

A zsák oldalredőiben elhelyezett tájé-
koztató feliratok jól olvashatóak, a gra fika
nyomdai szempontból való előkészítése
és a nyomdai kivitelezés egészen kiemel-
kedő, ami a legújabb nyomóforma-készí-
tési eljárás alkalmazásának kö szönhető.

Magyar Grafika különdíjának nyertese az Intergraf Digiflex Kft. – Mondi Békéscsaba Kft.
AVENAL KUTYAELEDEL CSOMAGOLÓESZKÖZE


