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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövet-
ség azzal a céllal hirdette meg 2011-ben immáron 
harmad ízben a HUNGAROPACK Student Csomago-
lástervezési Diákversenyt, hogy lehetőséget teremt-
sen a felsőoktatási intézmények szakirányú képzé-
sében résztvevő hallgatói számára a tanulmányaik 
keretében kidolgozott csomagolási terveik, ötleteik, 
megvalósult munkáik megmérettetésére, a legjob-
bak elismerésére és nyilvános bemutatására. Nem 
titkolt célunk volt az is, hogy a hallgatókat a nyilvá-
nos elismeréssel a szakmai közönség előtt bemutas-
suk és későbbi elhelyezkedésüket, munkába állásu-
kat ily módon is segítsük.

A diákversenyre hat, eredeti, újszerű és igényesen 
kivitelezett nevezés érkezett. A pályázók közül öten 
az Óbudai Egyetem csomagolástechnológus sza-
kának, egy pedig a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
hallgatói. Örömteli, hogy a diákok felismerték a ren-
dezvényben a számukra kínálkozó alkalmat és éltek a 
részvétel. A műszaki szakértőkből felálló, Nagy Miklós 
CSAOSZ főtitkár vezette zsűri az előre meghirdetett 
pályázati szempontok alapján pontozással értékelte 
a makett, illetve prezentáció formájában benyújtott 
pályamunkákat. Három HUNGAROPACK Student díj 
került kiosz-tásra, valamennyi további nevezés pedig 
megbecsülésképpen oklevélben részesült.  

A HUNGAROPACK Student díjat nyert nevezések 
felsorolása:

– Miklós Nóra: Dekor polc tervezése ültethető, 
papír palántanevelő fészkekhez,

– Novák Viktor – Czap Ferenc: Változtatható 
méretű chips-es hengerdoboz,

– Vaskó Anita: Síkképernyő szabványosítható hul-
lámpapírlemez csomagolása.

Elismerő oklevelet kapott nevezések felsorolása:
– Benkő Máté: Ital újdonság fogyasztói, gyűjtő- és 

szállítási csomagolásának tervezése,
– Cseleszki Zsuzsanna  – Katona Andrea: Alapvető 

élelmiszerek csomagolása dombornyomott Braille-
írással,

– Lajtai Noémi - Bajáki Péter: Fémdobozos sör 
multipack csomagolása.

A nemzeti diákverseny a Csomagolási Világ-
szövetség (WPO) által szervezett WORLD-STAR 
Student világverseny szabályzatának megfelelően 
került megszervezésre, így a hazai rendezvényen 
elismert nevezések részt vehettek a nemzetközi es-
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A 2011. évi HUNGAROPACK Magyarország Csomagolási Verseny
Nagy Miklós

főtitkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

eményen is, ahol minden eddiginél nagyobb sikerrel 
szerepeltek a diákok. 

Négy magyar hallgató, Novák Viktor (18.), Miklós 
Nóra (26.), Vaskó Anita (52.) és Benkő Máté (63.) ka-
pott okleveles elismerést.

A 2011. évi Worldstar Student világversenyre 15 
országból 156 nevezés érkezett. Ezúttal is a kínai hall-
gatók uralták a mezőnyt 104 nevezéssel. Törökország 
12, Dél-Afrika, Libanon, Spanyolország, Tunézia 5-5, 
Magyarország, USA 4-4, Izrael, Mexikó 3-3, Dél-Korea 
2, Brazília, Dánia, Egyesült Királyság és Sri Lanka hall-
gatói pedig 1-1 nevezéssel képviseltették magukat.

A verseny nevezési adatai
A 2011. évben 28. alkalommal megrendezett HUN-
GAROPACK Magyar Csomagolási Versenyre 38 vál-

lalattól 61 nevezés érkezett. A pályamunkák közül 53 
nevezés a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, 8 pedig 
a szállítási csomagolás kategóriába volt sorolható. 
Örvendetes, hogy idén nemcsak a nevezési szám 
haladja meg a tavalyi értéket, hanem a megmérette-
tésüket vállaló vállalkozások száma is emelkedett.

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

A csomagolószerek fő anyagát illetően a papír 
alapú megoldásból érkezett a legtöbb, 34 db, a 
hajlékony és merev falú műanyag megoldásból 20, 
üvegből 4 és fémből pedig 3 nevezést kaptunk.

Az előző évek tendenciája ebben az évben is meg-
figyelhető, eszerint terméket tartalmazó kész cso-
magolásból kevesebb, 18 darab, míg terméket nem 
tartalmazó csomagolószer ne-vezésből több, 43 da-
rab érkezett, így a versenyen ezúttal is elsősorban a 
csomagolószer-gyártók mutatták be újdonságaikat. 

Általános tapasztalatok
A számszaki adatokon túl néhány szakmai megál-
lapítás:
     – újra érkeztek üveg csomagolóeszköz nevezések, 
valamint display állványok, így bővült a csoma-
golószerek, csomagolások köre,
   – a számítógépes tervezés végképp teret hódított, 
az autóipari beszállítók munkafolyamatainak szerves 
részévé vált az elektronikus adatok fogadásával in-
duló csomagolástervezés,
  – a nemzetközi szintéren is még újdonságnak 
számító flexográfiai nyomóforma-készítési tech-
nológiák már megjelentek Magyarországon és az 
ezen eljárással készült klisékkel nyomtatott hajlé-
kony falú csomagolóanyagok és hullámpapírlemez 
dobozok külön versenyének lehettünk tanúi.

Eredmény
A verseny Bírálóbizottsága 2011. június 30-án tar-
totta ülését, amelyen pontozásos szavazással hozta 
meg döntését.

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

Fontos megemlíteni, hogy a 2010. évi versenyt 
követő WORLDSTAR csomagolási világversenyen 
négy magyar nevezés részesült WORLDSTAR díjas 
elismerésben, ezzel 2007-2010 között 20 fődíjat ér-
demeltek ki magyar pályázatok a világversenyen.

Az alábbiakban a négy HUNGAROPACK díjat nyert 
nevezést mutatjuk be részletesen, a különdíjasokat 
az adományozó megnevezésével ismertetjük és fel-
soroljuk az elismerő oklevelet nyert pályázatokat is. 

HUNGAROPACK 2011 díjat nyert nevezések

GP Holding Kft.: 10 G érzékenységű optoelektro-
mechanikus készülék csomagolása




