
 
 

Kedves Kollégák!  
 
Engedjétek meg, hogy röviden összegezzük a 2022 évi CSAOSZ által meghirdetett Hungaropack 
Csomagolási Verseny Dunapack díjazottjait.  
 
A Mosonpack Kft-vel együttműködve kifejlesztett 
“üvegtető szállítási csomagolás” HUNGAROPACK 2022 
fődíjat nyert el. A pályázók, Németh István (Mosonpack) és 

Felföldi Gergely (Dunapack), fejlesztették ki a gépkocsi üveg-
tetőablak csomagolását, Dutka Ákos (Dunapack) egyik 
korábbi fejlesztését is felhasználva. A járműipari vevő 
számára tervezett csomagolás célja a fa -és műanyag alapú 
csomagolások kiváltása volt, egynemű hullámpapírlemez 
csomagolással. A tervezés során egyedi betétrendszert is 
alkottak, amely a többrészes termékcsalád minden egyes 
eleméhez illeszkedik. Így a csomagolás 40%-os 
költségmegtakarítást eredményezett a gyártónak, a 
csomagolóanyag „egyneműsítése” pedig hatékonyabb 
hulladékgazdálkodási folyamatot eredményezett.  A 
kidolgozott megoldás a megrendelőnek a szállításoknál 
nagyfokú mennyiségi rugalmasságot is biztosít, illetve 
kedvezőbb tárolási lehetőségeket tesz lehetővé.  
 
Szintén Hungaropack díjat nyert Bartók Ildikó által tervezett növénypalánta csomagolás betét, 
amelynek célja, hogy a palánták biztonságosan szállíthatók legyenek a teljes logisztikai lánc során. 
A pályamunka lényege egy önmagába záródó betét. A cserepek fölé hajló anyagrész kimetszett 
köríveket tartalmaz, helyet hagyva ahhoz, hogy a növények kényelmesen elhelyezkedhessenek és 
ne sérüljenek a szállítás során.  A termék egyedisége abban rejlik, hogy a nagy teherbírású, 
ötrétegű, teljesen átlapolt doboz védőfunkcióját a betét még jobban megerősíti. A tetőig érő 
betétes megoldás a dobozon belüli 
magassági irányú elmozdulását is gátolja. 
Stabil tartást ad a palántáknak, nem engedi 
felborulni őket. Ez a csomagolás megvédi a 
növényeket, akár egy magasabb pontról 
való leejtéskor is. A betét anyaga 100%-ban 
újrahasznosított alapanyagból készült, 
lezárásához nem használnak idegen 
anyagot (ragasztószalagot).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Különdíjban részesültek:  

 A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíját kapta: Spritzz 

green/rosé boksz – Vaskó Anita 

 A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. különdíját kapta: Medve sajt gyűjtőcsomagolása – 

Veizer Péter  

 
 A Store Insider szaklap különdíját kapta: Rumos díszcsomagolás – Dutka Ákos 

 
 

Okleveles elismerésben részesültek:  

 Rumos díszcsomagolás – Dutka Ákos  

 Multimédia vezérlő egység csomagolása - Németh István (Mosonpack Kft). és Felföldi 

Gergely (Dunapack Kft.)  

 
 
Gratulálunk minden díjazottnak, büszkék vagyunk az elért eredményekre!  
#Wewill 


