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A Csomagolási Világszövetség (World  
Packaging Organisation – WPO) 2016. május 
22–26. között Magyarországon tartotta  
a tavaszi ülésszakát. A házigazda szerepét 
magyar tagszervezete, a Csomagolási  
és Anyagmozgatási Országos Szövetség 
(CSAOSZ) töltötte be. 

Az ötnapos eseménysorozat első négy napján a 
WPO irányító testületének, munkabizottságainak 
üléseire, végül pedig a közgyűlésére került sor.

A program ötödik napja a szakmai közösség 
számára nyílt, napközben nemzetközi részvétel-
lel a csomagolási konferenciára, az este folyamán 
pedig a WorldStar csomagolási világverseny díj-
átadó gálájára került sor.

A konferencia a Csomagolási innovációk a fenn-
tarthatóságért és a biztonságért címmel került meg-
rendezésre. 

A meghívott külföldi és hazai előadók – külön-
böző megközelítésből – arra kívánták felhívni a 
figyelmet, hogy a természeti erőforrással, alap-
anyagokkal, energiával való fenntartható gaz-
dálkodás egyik és talán legfontosabb eszköze a 
termékek gondosan megtervezett csomagolása. 
A csomagolás elmaradásából, illetve hiányossá-
gából bekövetkező árukár a termék teljes érték-
teremtő láncolata anyag- és energiafelhasználá-
sának hiábavaló elpazarlását eredményezi. Egy 
friss tanulmány szerint az élelmiszer-termelés 

A Csomagolási Világszövetség Budapesten

környezetre gyakorolt hatása tízszerese a csoma-
golásának, a világon jelenleg a megtermelt élel-
miszerek egyharmada pedig veszendőbe megy. 
A rendszerszemléletű csomagolástervezéshez 
folyamatosan képzett, a legújabb anyagokat, el-
járásokat, a világban végbemenő változásoknak 
csomagolásra gyakorolt hatását ismerő, képzett 
szakemberek kellenek.

A WorldStar díjátadó gála a szakma Oscar-díjának 
tekinthető, a világszerte kifejlesztett legújabb 
csomagolószerek, csomagolások esszenciája, a 
nemzeti csomagolási versenyeken megmérette-
tett legkiválóbb csomagolási megoldások alkotói 
kapták meg méltó elismerésüket az est folyamán. 

Magyarországot a gálán 8 nyertes vállalat 11 
elismerés átvételével képviselte.

A rendezvényeken együttesen több mint 350 
szakember vett részt, akik a Föld öt kontinensének 
34 országából érkeztek. Magyarországon mind ez 
ideig egy időben ennyi külföldi és magyar cso-
magolási szakember még nem gyűlt össze.

A Csomagolási Világszövetség magyarorszá-
gi, budapesti látogatása részben annak a magas 
szintű szakmai munkának az elismerése, amit az 
1997 és 2015 között elnyert 87 WorldStar díj és 
a mögötte lévő tudás jellemez, továbbá annak a 
szakmadiplomáciai aktivitásnak a jutalma, ame-
lyet a világszínvonalon termelő, a nemzeti GDP 
közel 2%-át előállító és produktumainak 50%-át 
fejlett exportpiacokon értékesíteni képes csoma-
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golóipar nemzetközi szintű bemutatása és el-
ismertetése érdekében már több mint 25 éve a 
CSAOSZ végez.

CSOMAGOLÁSFELHASZNÁLÁSI  
VILÁGADATOK

2015-ben a világ csomagolószer-felhasználása 
839 milliárd USA dollár volt és a szakterület kuta-
tója, a Smithers Pira előrejelzése szerint, 2020-
ig évente 3,5%-os bővülés mellett 998 milliárd 
USD értéket fog elérni.

A csomagolás fejlődését számos tényező befo-
lyásolja, amelyek közül a világgazdasági környe-
zet, a népesedés játssza a főszerepet, de létezik 
még számos ok, amelyek közvetlenül vagy köz-
vetve hatást gyakorolnak rá. Ezek:
  a világ népességének alakulása,
  a világ lakosságának öregedése,
  a kisebb létszámú háztartások terjedése,
  a nagyobb kényelmet nyújtó csomagolások-

kal szembeni fogyasztói igény,
  a vásárlók egészségtudatosságának erősödése,
  az életstílus változása, a rohanó életmódot 

folytatók számának emelkedése,
  a márkák szerepének erősödése, a vevői biza-

lom ilyen irányú fokozódása,
  új csomagolóanyagok kifejlesztése,
  kisebb csomagolási adagnagyságok iránti ke-

reslet növekedése és
  a környezettudatosság fejlődése, a csomagoló-

anyagok újrahasznosíthatóságának kérdése.

A MAGYAR CSOMAGOLÓIPAR  
TELJESÍTMÉNYE

A magyar csomagolóipar a 2015-ös évben mind 
tömegben, mind pedig értékben mérve növeke-
dett. A pontosabb képet mutató tömegadatok 
szerint az elmúlt évben a csomagolóipar 3%-os 
növekedés mellett 950 ezer tonna csomagoló-
szert hozott Magyarországon forgalomba.

Az öt figyelemmel kísért csomagolóanyag- 
típus közül a műanyag tavaly 30%-os bővülést 
könyvelhetett el, ami egészen kiemelkedő. Ez az 
eredmény a 2011. évi teljesítményt közel 50%-
kal múlja felül. Ezt a piacot azonban erős hul-
lámzás jellemzi. A fém csomagolószerek hazai 
felhasználása 11%-kal bővült, de ezzel is a legjobb 
évnek számító 2011-es adatok kb. 75%-át éri el.

A papír csomagolószerek felhasználásában az 
egyenletesség, a mérsékelt, de folyamatos növe-

kedés figyelhető meg. Volumenét illetően a teljes 
csomagolószer-felhasználás közel 40%-át teszi ki 
és ezzel a legnagyobb mennyiségben felhasznált 
anyagtípus.

A fa csomagolószerek felhasználása az elmúlt 
években – a műanyaghoz hasonlóan – jelentős 
ingadozást mutat, a 2014. évi közel 50%-os bő-
vülést tavaly 20%-os visszaesés kísérte.

A magyar csomagolóipar által 2015-ben expor-
tált mennyiség a belföldi termelés 51%-át tette 
ki, és évek óta növekvő tendenciát mutat.

A hazai csomagolószer-felhasználás értékada-
tai nem mutatnak pontos képet, mivel 2012 óta 
környezetvédelmi termékdíj terhelheti a forga-
lomba hozott termék árát. Ennek pontos mérté-
ke a bonyolult szabályozás miatt sem ki nem szá-
molható, sem meg nem becsülhető. Mindezek 
előrebocsátásával óvatosan kijelenthetjük, hogy 
a hazai csomagolószer-felhasználásban a maga-
sabb hozzáadott értéket képviselő csomagolósze-
rek iránti igény emelkedni kezdett. Ezt igazolja, 
hogy a statisztikai adatokban a nagyobb növeke-
dést mutató értékadatokhoz enyhébben emelke-
dő tömegadatok párosulnak. 

A magyar csomagolóipar által 2015-ben elért 548 
md Ft-os forgalom a magyar GDP 1,6%-át jelenti.

Egy ország és annak csomagolóipara fejlettsé-
gének egyik mutatója a csomagolószer-felhasz-
nálás egy lakosra jutó hányada.

Az EuroStat adatai szerint az Európai Unió-
ban 160 kg/fő/év az egy főre jutó csomagolószer-  
felhasználás, ez az adat Németországban 208, 
Ausztriában 153, Magyarországon 102, Csehor-
szágban 97, Szlovákiában 82, Romániában 49, 
Bulgáriában pedig 46 kg/fő/év értéket ér el.
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