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hungaropack 2007

MAGYAR CSOMAGOLÁSI VERSENY

A Csomagolási és Anyagmozga-

tási Országos Szövetség (csaosz)
által meghirdetett 24. hungaro-
pack Magyar Csomagolási Ver-

senyre 34 cégtől 74 db igen jó

színvonalú és sok újdonságot fel-

sorakoztató nevezés érkezett, eb-

ből 48 pályázat csomagolószer

és 26 pályázat kész csomagolás

volt. A szakértőkből és a különdí-

jakat felajánló minisztériumok és

szakmai szövetségek képviselői-

ből álló zsűri a meghirdetett bí-

rálati szempontok alapján, pon-

tozásos értékeléssel választotta

ki a nyerteseket. Az első három leg-

több pontszámot elért nevezés

hungaropack 2007 díjat nyert,

a további magas pontszámot el-

ért nevezések különdíjat, illetve

elismerő oklevelet nyertek.

A korábbi évekhez hasonlóan

idén is domináltak az élelmiszer-

csomagolások és az azokhoz ki-

fejlesztett csomagolóanyagok,

-eszközök. A nevezések több mint

50 százaléka volt ilyen, de szép

számmal jelentkeztek a vegyipar

területéről is.

Továbbra is két fő tendencia fi-

gyelhető meg a pályázatok alap-

ján. Az egyik a fogyasztó meg-
nyerése a csomagolás funkcióinak
jobb teljesítésével, ilyenek például 
w a minőségmegőrzési idő növe-

lése,
w a kényelmes felhasználás és a

forgalmazás elősegítése,
w a fogyasztó figyelmének felkel-

tése, a márka hangsúlyozása.

A másik fő tendencia a környe-
zetterhelő hatás mérséklése, egy-

részt a felhasznált csomagoló-

anyagok mennyiségének csök-

kentésével, másrészt olyan cso-

magolóanyagok használatával,

amelyek nem tartalmaznak a kör-

nyezetre káros anyagokat, továbbá

újrahasznosíthatók vagy újratölt-

hetők.

A díjazott csomagolások részt

vehetnek a 2007. évi worldstar
Világ Csomagolási Versenyen.

Az alábbiakban a három hun-
garopack díjat nyert nevezést

részletes leírással közöljük, a kü-

löndíjasokat a különdíj adomá-

nyozójával ismertetjük, és felso-

roljuk az elismerő oklevelet nyert

nevezéseket is. 

HUNGAROPACK 2007 

DÍJAT NYERTEK

Dunapack Zrt. Nyíregyházi
Hullámdobozgyár

Gépjárműmotor csomagoló papírláda

Gépjárműmotorok üzemek kö-

zötti vasúti és közúti szállítására

kialakított, fa rakodólappal kombi-

nált, hétrétegű hullámpapírlemez-

ből kialakított konténer rotációs

kimetszéssel és fűzéssel készül.

A részben nyitott aljú konténer

alsó peremét tűzőkapcsokkal a

rakodólaphoz rögzítik, majd az

ugyanebből az alapanyagból (ket-

tőzött vastagságban) a rakodó-

lapra szegezett fa ütközőkhöz

rögzítik a motortartó bakokat.

A motorok behelyezése után rak-

ják be az ütközőkhöz hasonló

erősségű (kettőzött) motor táv-

tartót, majd a konténer felső fülé-

ben kialakított profilkivágást rá-

hajtják a motorokra, és a behaj-

tott élre rátűzik a profillemezeket.

Végül a konténereket ragasztó-

szalaggal lezárják. A konténer

merevségét fa sarokelemekkel

növelik. A pályázó tervezte és

szállítja a nevezés tárgyát képező

papír konténert és az említett,

kimetszéssel és ragasztással ké-

szülő hullámpapírlemez tartozé-

kokat.

M-real Petőfi Nyomda Kft.  

„Medicine” kartondoboz hamísítás
elleni védelemmel  

A promóciós doboz bemutatja

azokat a védelmi megoldásokat,

amelyeket a pályázó a gyógysze-

res dobozain megvalósítani ké-

pes. Ezek:

Első védelmi szint: szabad szem-

mel érzékelhetők (variábilis mikro-

szöveg, OVD címkerészek).
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Második védelmi szint: egysze-

rű eszközzel ellenőrizhető jelek

(M-Icon mikroszöveggel, UV-fes-

tékkel nyomtatott elemek, ICI-

technológia két információval).

Harmadik védelmi szint: speci-

ális vagy laboreszközökkel csak

a gyártó által ellenőrizhetők (OVD

címkébe rejtett információk, Twin

lakkozás ICI-technológiával, 2D

kód rejtett tartalommal).

A pályázó ezeket a megrende-

lő kívánsága szerint alkalmazza.

A védelmi jeleket a partnereivel

kooperálva a pályázó alakította

ki vevői számára. 

Szenna Pack Kft.

Gibellini dezodor alumínium 
aeroszol palackja

A palackot két műszaki újdon-

ság egyidejű megvalósításával

állítják elő. A speciális mélyalakí-

tásos technológiát ötvözték a

dupladomborításos technológiá-

val úgy, hogy a mélyalakított pa-

lástfelületen egymással szemben

domborított felületeket alakítot-

tak ki, a grafikai képbe illeszkedő-

en, egyben a megfogás biztonsá-

gának növelését is elérve. A két

eljárás, mint műszaki újdonság

együttes megvalósítása, európai

szinten is egyedülálló. Alkalmazá-

sával és a hozzá illeszkedő grafi-

kai elemekkel a termék egyedi,

igényes külsőt kapott.

CSOMAGOLÁSI ÉS 

ANYAGMOZGATÁSI 

ORSZÁGOS SZÖVETSÉG

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

Egyesült Magyar Csomagoló-
üveg Kft.

NaturAqua újratölthető 
ásványvizes palack

Harsona Fólia Print Kft.

Csomagolófóliák porcukor és méz
csomagolásához

Zalai Nyomda Zrt.

Kit-Kat tojásdoboz

ÉLELMISZER SZAKLAP

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

M-real Petőfi Nyomda Kft.  

Zwack Kosher pálinkás doboz

Pick Szeged Zrt.

Snack kolbász promóciós 
csomagolása

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS 

VIDÉKFEJLESZTÉSI 

MINISZTÉRIUM

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

Gallicoop Pulyka-
feldolgozó Zrt.

Töltött pulykamell filé, sütésre kész
csomagolásban   
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HUNGERIT Zrt.

Baromfifélék sütőzacskós-
tálcás csomagolása  

UNIVER Product Zrt.

Asztali szószok nagyfogyasztói 
csomagolása adagoló automatához

Zwack Unicum Nyrt.

Zwack Nemes Pálinka díszdobozos
ajándékcsomagolása

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉ-

SI MINISZTÉRIUM

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

SCA Packaging Hungary Kft.

Adagolós bemutató csomagoló-
eszköz Nescaféhoz  

Szenna Pack Kft.

Dugattyús alumínium aeroszol 
palack   

HUNGEXPO ZRT.

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

NEFAB Packaging Hungary
Kft. és NOKIA Komárom Kft.

Mobiltelefonok szállítási 
csomagolása

Rondo 
Hullámkarton-gyártó Kft.   

Irattartó tok  

MAGYAR GRAFIKA

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

A+C Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft.

Installációs display  

MAGYAR MŰANYAGIPARI

SZÖVETSÉG

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

Karsai Alba Műanyag-
feldolgozó Kft.

Tablettaadagolós gyógyszeres 
flakon   
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MAGYAR NYOMDA- ÉS 

PAPÍRIPARI SZAKMAI 

SZÖVETSÉG

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

Zalai Nyomda Zrt.

Smarties rakéta díszdoboz

MAGYAR REKLÁM-

SZÖVETSÉG KÜLÖNDÍJÁNAK

NYERTESE

M-real Petőfi Nyomda Kft.

GE „denevér” halogén izzós doboz      

MUNKAADÓK ÉS 

GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS 

SZÖVETSÉGE KÜLÖNDÍJÁNAK

NYERTESE

Béres Gyógyszergyár Zrt.

„Béres Egészségtár” termékcsalád
egységes arculatú fogyasztói csoma-
golása  

NEMZETI KUTATÁSI ÉS 

TECHNOLÓGIAI HIVATAL

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

M-real Petőfi Nyomda Kft.

Robert Bosch display doboz akkus
fűnyíró bemutató csomagolásához

Reményi Csomagolás-
technika Kft.

Festékkazetta anyagtakarékos 
csomagolása  

SCA Packaging Hungary Kft.

Raymarine hajózási vezérlőrendszer
szett csomagolóeszköze

ÖKO-PANNON KHT.

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESEI

Coca-Cola Beverages 
(Magyarország) Kft.

Fanta üdítőital termékcsalád újra-
tölthető üvegpalackos csomagolása

PACKKING Kft.

Kegytárgyak csomagolása  

TRANSPACK SZAKLAP

KÜLÖNDÍJÁNAK 

NYERTESEI

Dunapack Zrt. Hullám-
termékgyár

PLUS zöldség-gyümölcs rekesz-
család  

Pannon-Effekt Műanyag-
ipari Kft.

Műanyag ballon termékcsalád   

TRANZIT SZAKLAP

KÜLÖNDÍJÁNAK NYERTESE

Mosonpack Kft. és BOS Bt.
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Gépkocsi kalaptartók szállítási 
csomagolása   

OKLEVÉLLEL ELISMERT 

NEVEZÉSEK

A+C Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.
Wahl display gyűjtőcsomagolás   

CRYSTAL Institute Kft.
Nano Gold és Nano Silver gyógy-

hatású készítmények csomagolása,
Medicannabis termékcsalád 
csomagolása  

Dunapack Zrt. Nyíregyházi
Hullámdobozgyár
Dobozcsalád számítógépekhez   

Dunapack Zrt. Nyíregyházi
Hullámdobozgyár és FRIES-
LAND Hungária Zrt.
Automatával felállítható-tölthető
tégelyrekesz  

Harsona Fólia Print Kft.
Sajátmárkás fűszercsalád 
csomagolófóliái,   
Szaloncukor csomagolófólia

KARIS Kft.
20 literes zsák aszeptikus töltéshez   

MÁTRAMETÁL Kft.
Alumínium tubusok Subrina 
hajfestékhez  

Sweet Point Édesipari Zrt.
Jubileum Gold szaloncukor család
csomagolása  

Szenna Pack Kft.
Rillézett, mélyalakítású alumínium
aeroszol palack Cien testápolóhoz   

Sz-Varians Kft.
Díszdobozcsalád porcelántermékek
csomagolásához  

Vitamór Kft.
Extra dzsem-család csomagolása   

Zalai Nyomda Zrt.
After Eight karácsonyi ajándékdoboz

A+C Csomagolástechnikai Kft.
A MAGYAR GRAFIKA DÍJAZOTTJA A HUNGAROPACK 2007 VERSENYEN

Faludi Viktória

Az éppen tízéves jubileumát ünneplő 
A+C Csomagolástechnikai Kft. fő tevékenysége
a formatervezett termékkínáló display-ek, 
kartondobozok és papírtáskák gyártása. 
Alvállalkozók bevonásával komplex szolgálta-
tást nyújtanak, így a kívánt csomagolási funk-
ció gazdaságos, esztétikus és környezetkímélő
módon valósul meg. Tevékenységüket 2002
óta az ISO 9001 szabvány előírásainak 
megfelelően végzik. 

A MINŐSÉG AZ ELSŐ

„Nem akarunk a legolcsóbbak lenni, inkább a
legjobbak. Olcsón nem lehet igazán jó terméket
előállítani, a minőség a termék árában tükröző-
dik mind alapanyag, mind szellemi hozzáadott
érték tekintetében” – fogalmazta meg a cég ars
poeticáját Bónyai László ügyvezető.

A 33 fős vállalkozás alkalmazottai családias
légkörben dolgoznak. A pozíciókat testre szab-
tuk, az adott ember tehetségéhez alakítva, így
mindenki erőfeszítés nélkül a maximumot tud-
ja nyújtani.

JÓ ÖTLET + JÓ MEGVALÓSÍTÁS = SIKER

Amikor a céget elindítottuk, olyan piaci szeg-
menst kerestünk, amelyben a mi térségünkben
még nem volt szereplő. Így esett a választásunk
a kartondobozgyártásra, amiben nyomdai part-
nerünkkel, a Multicopy Kft.-vel szorosan együtt-
működve fejlődtünk, partnereink sokat segí-
tettek, remek együttműködés, baráti kapcsolat
alakult ki közöttünk. A Stancforma Kft. készíti
a dobozokhoz a szerszámokat. Hatékonyan, ösz-
szeszokottan dolgozunk együtt, baráti kapcsola-
tot ápolunk.
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FELELŐSSÉG, ELLENŐRZÉS HÁZON BELÜL

Az általunk gyártott termékek többnyire össze-
tett, bonyolult szerkezettel rendelkeznek, ami sok
figyelmet és pontosságot követel. Az egész folya-

matot végigkísérjük figyelmünkkel, jelen vagyunk
a szerszámok megtervezésénél, a nyomdai mun-
kálatoknál. Így nyugodtak lehetünk a végered-
ményt illetően.

Erre a szakmára nincsen hivatalos képzés, mi
képezzük a kollégákat házon belül. A céghez va-
ló lojalitás és a baráti légkör jellemzi az itt dolgo-
zó kollektívát. 

ALACSONYABB PÉLDÁNYSZÁM, SOKFÉLESÉG

A nyomdaiparra általánosan jellemző, hogy a csök-
kenő példányszámokkal egy időben nő a termé-
kek sokfélesége. A hipermarketek elterjedésével
egyre kisebb darabszámú diszplay készül. Ma-
gyarországon közel száz hipermarket igényeihez
igazodik ez a szakterület. Sokak számára bizto-

san meglepő, de 50 darabtól az ofszet már előny-
ben van a digitális nyomtatással szemben ennél
a terméknél. 

SZAKMAI VERSENYEK, MEGMÉRETTETÉSEK

Folyamatosan szükség van a megmérettetésre.
Az elismerés mindenképpen jólesik, szükség van
a sikerélményre. Több díjat is kaptunk, többek
között a 2005-ös Hungaropack két különdíját is
magunkénak mondhatjuk. Szerintem az a ver-
seny jó, ahol a szakmaiság alapján ítélik oda a dí-
jakat.


