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legújabb fejlesztésükről, mellyel kiküszöbölhetők 
a gyártási folyamat során előforduló hibák, 
hiányosságok. Elmondta, hogy a termék utolsó 
ellenőrzési lehetősége a vevőhöz történő kiszál-
lítása előtt a hajtogató-ragasztógépen lehetséges. 
A gyártás során felmerülő összes hiba kiszűrésére 
egy, a ragasztógépbe integrált ellenőrző és kidobó 
rendszer szükséges. A gyártási folyamat utolsó 
szakaszában végzett 100 százalékos vizsgálat-
tal megteremthető az ügyfelek bizalma, hiszen a 
megrendelők hibamentes termékeket várnak el.
Dr. Madai Gyula, a Macontrade Kft. képviselője 

„Hajlékonyfalú csomagolási rendszerek a fenntart-
ható fejlődés szolgálatában” címmel tartott 
előadásában nagyon fontos kérdésekre hívta fel a 
figyelmet. 
Enyedi Márta „Az elsődleges csomagolások szerepe 
az élelmiszermarketingben” című előadásában 
felvázolta a Sealed Air Magyarország Kft. által meg-
figyelt nemzetközi fogyasztói trendek változásait az 
élelmiszerfogyasztás terén. 
Nagy Miklós, Dr. Madai Gyula és Enyedi Márta el-
hangzott előadásának tartalmi összefoglalóját a 
következő oldalakon közöljük.

Konstruktőreink a világ előtt haladnak
Nagy Miklós

CSAOSZ, főtitkár

Az előadás címe talán túlzásnak, túl ambiciózusnak 
tűnik, de nem az. A magyar csomagolóipar teljesít-
ményét leginkább a statisztikai, valamint a nyilvános 
adatbázisból kigyűjthető mérlegadatok felhaszná-
lásával szokás értékelni. Ezek a folyamatok a teljesít-
mény rövidebb-hosszabb távon való megfigyelésére 
tökéletesen alkalmasak. 
Megvizsgáltunk azonban egy másik lehetőséget is. 
A Csomagolási Világszövetség 2013. évi világverse-
nyének nevezéseit párhuzamba állítottuk a HUN-
GAROPACK Magyar Csomagolási Verseny korábbi 
pályamunkáival. Meglepő eredményre jutottunk: az 
összehasonlítás eredménye azt bizonyítja, hogy a 
magyar alkotó elme – a konstruktőreink – kreativi-

tása világszínvonalú, esetenként évekkel megelőzzük 
más nemzetek csomagolástervezőit. Semmi okunk 
a kishitűségre, még akkor sem, ha a hazai csoma-
golóipari vállalatok tőkehiánnyal küszködnek, meg-
rendeléseik volumene kisebb, mint a fejlett iparral 
rendelkező országokban szokásos, vagy túlzott ad-
minisztráció terheli.
Talán ennek a figyelemre méltó eredmények is 
köszönhető, hogy a Csomagolási Világszövetség 
2016 májusában Magyarországon tartja tavaszi ülé-
sét, amelynek a CSAOSZ a házigazdája és a WorldStar 
díjátadó gálára, továbbá nemzetközi részvételű kon-
ferenciára is sor fog kerülni. Bízunk abban, hogy addig 
a remek magyar eredmények tovább gyarapodnak.

A hajlékonyfalú csomagolási rendszerek 
a fenntartható fejlődés szolgálatában

Dr. Madai Gyula
Macontrade Kft., Principal Consultant

Korunk globális kihívásai újra és újra a támadások 
kereszttüzébe helyezik a csomagolási rendszereket. 
Ezeken belül is elsősorban a csomagolóanyagokat. 
Nem múlik el egy nap anélkül, hogy civilmozgal-
mak, fogyasztók, politikusok és maguk az érintett 
területek szakemberei is ne fejeznék ki aggodalmu-
kat a vizeket és a természetet szennyező műanyag 

hulladékok láttán. Káros anyagok kibocsátása a 
csomagolóanyagokból, és ezáltal a becsomagolt 
élelmiszerek és emberi egészség veszélyeztetése a 
médiában szintén mindennapos témának számít. 
Az ilyen megközelítések általában egyoldalúak, il-
letve sokszor a felelőtlen gazdasági szereplők által 
képviselt gyakorlatot tekintik általános érvényűnek.


