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Az 5. fejezet alkalmazásában 

 MΠ – egyéni határprofit 

 MEC – externális határköltség (marginal external cost) 

 Q – szennyezés mennyisége 

 Q* – társadalmilag optimális szennyezés mennyisége 

 t*  – adó 

 Qmax – elméleti maximuma a szennyezés kibocsátás 

A 6. fejezet alkalmazásában 

C – csomagolószer költsége 

ee – egyutas csomagolószer elhelyezési költsége 

eT – többutas csomagolószer elhelyezési költsége 

Pe– egyutas csomagolószer beszerzési ára 

PT – többutas csomagolószer beszerzési ára 

tc – visszaszállítási és tárolási költség 

u – használatok száma 

D – csomagolási plusz díj (betétdíj) 

N – döntési csomópontok száma 

m – döntési lehetıségek száma 

n – kiesı bevétel nagysága 

SCe – a teljes logisztikai csomagolási költség (egyutas) 

CT – a teljes logisztikai csomagolási költség (többutas) 

Q – a teljes felhasznált csomagolóeszköz mennyisége 

RH~RV – visszaküldési (visszatérési arány) 

Si – az adott eszköz kereslete 

IT – betétdíjból bejövı tételek 

MCT – módosított teljes költség (többutas) 

ε – rugalmassági modulus 

Dopt – optimális betétdíj nagyság 

Dc – kötelezı minimum betétdíj 

A 7. fejezet alkalmazásában 

Pi – adott régió potenciálja 

Si, Ei, Ki, Ii, – alappotenciálok (társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, tudás) 

aS, aE, aI, aK,, – adott objektív paraméter súlyszáma az adott régióban 

Pi* - módosított potenciál 

b – fuzzy kitevı 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. JELEN KUTATÁS HELYZETE A SZAKIRODALOMBAN 

A doktori disszertáció célja a vállalatok, üzleti vállalkozások logisztikai tevékenységében, az 

áruk, termékek, félkész-termékek, segéd- és alapanyagok értékesítéshez, mozgatásához és 

szállításához elengedhetetlenül felhasználásra kerülı fogyasztói, győjtı- és szállítási 

csomagolások hátterében meghúzódó logisztikai taktikai-menedzsment és operatív szinteken 

értelmezhetı folyamatok, externális hatások, befolyásoló tényezık modellezése, értelmezése 

és elemzése. 

A kutatás a csomagolás megválasztásának formáját (fajtáját), a csomagolás rendszerbe 

szervezhetıségét, e rendszerek karakterisztikáját igyekszik feltárni, továbbá meghatározni a 

hagyományosan értelmezett gazdasági-társadalmi „optimális” modellt, és azt a logikát, 

amellyel determinálhatóvá válhat egy „legjobb gyakorlat”. 

A kutatás során a legnehezebb feladat, hogy a csomagolást, mint hagyományos vizsgálati 

tárgyat részben figyelmen kívül kellett hagyni. Azokat az aspektusait, amelyeket a mőszaki 

tudományok általános és speciális anyagvizsgálatként határoznak meg, amíg a 

gazdaságtudományi területek fıként marketing feladatokra összpontosítanak. Mindezért a 

doktori kutatás fıként a természettudomány és társadalomtudomány közös határterületéhez 

tartozó logisztikai szervezési kérdésekre, az e szervezési kérdésekben megbújó társadalmi és 

gazdasági externáliákra, és a „fejlett-szervezettség” térbeli-területi összefüggéseire 

koncentrál. 

A csomagolás vállalati logisztikai feladatainak, funkciójának vizsgálata során nem 

hagyhattam figyelmen kívül azon korábbi kutatási eredményeket, amelyek a gyakorlatban 

használt csomagolási rendszerek (egyutas, többutas csomagolási rendszerek) definiálásával 

(lásd például: Dubiel 1996; Ferrara-Plourde 2003; Kertész 2006) foglalkoznak. Továbbá, 

vizsgálnom kellett azon szakirodalmakat is, amelyek gazdaságossági összehasonlító 

elemzések elvégzésével mutatják be kutatási eredményeiket e rendszerek határain belül (lásd 

például: Kroon-Vrijens 1995; Rosenau 1996), vagy éppenséggel adott körülmények közötti 

(fıként államhatárokon belüli) elınyeit, hátrányait határozzák meg, kitérve azon 

megállapításokra, amelyek szerint e rendszerek az inverz (reverse) logisztikai alkalmazások 

hasonlóságai mutatják (lásd például: Cheng-Yang 2005; Fleischmann 2001). 
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Meggyızıdésem, hogy általánosítási kísérleteik még részrendszerek esetében sem adnak 

elégséges („optimális”) eredményeket. 

A kutatás során tudomásul kellett vennem, hogy a kutatás tárgyának megfelelı objektív 

vizsgálatához az egyes csomagolási rendszereket nem elemezhetem önmagában. Nem 

vizsgálhatok absztrakt rendszereket (lásd indokolva: Pánczél 2002), továbbá vizsgálnom kell 

az utóbbi 15-20 év tárgykörhöz tartozó fı kutatási irányokat és azok paradigmáit is. Értve itt, 

hogy az általános felfogás szerinti a csomagolás = hulladék, illetve a csomagolás fogyasztói 

és ipari logisztikai felhasználásában végzett környezeti, fıként társadalmi hatásokkal 

foglalkozó kutatási eredmények vajon arányban állnak-e a környezet-, és a 

hulladékgazdálkodási, ipari ökológiai kérdések ellentmondásos megállapításaival. Vajon 

elegendı-e a termékek egyszerő életciklus-elemzése (LCA, life cycle assesment) vagy a 

mindent felülíró vállalati gazdaságossági igények társadalmi szerepvállalással való elrejtése 

(LSR, logistics social responsibility) (lásd e témákban többek között például: Pearce 1990; 

Hekkert 2000; RDGE1 2001; Carter és Jennings 2002; Williams et al 2008; Jaurpan et al. 

2003; Salhofer et al. 2007). 

De a kutatói elemzés tárgya többek között a vállalati szintő változók (értékek, eredmények, 

magatartások és cselekvések) és az intézményi (szervezeti, szektoriális, állami és nemzeti 

szintő) vagy kontextuális változók összefüggéseinek, kölcsönhatásainak, dinamikájának a 

megértése is (ezt a dinamikát konstituáló egyedi változók és mechanizmusok föltárása, 

összefüggéseik, egymásra hatásuk megértése). Ha a kitekintést akár Unión belüli önálló 

nemzetek esetében, akár nem közösségi államok vizsgálata során tesszük meg, még ha 

egyedileg alkalmazott állami mechanizmusok vizsgálatát esettanulmányokon keresztül is 

elemezzük, nemcsak hogy általánosnak tekinthetı megoldási javaslatokat nem találunk, de 

még csak egyetértı kijelentéseket is csak ritkán, (lásd például: Pigou, 1960; Holtermann 

1976, Baily 1999, Baily 2002; Ekins, Speck, 1999). Ennek megértése, az egyes nemzeti 

mechanizmusok szakszerő kritikai elemzése, és a megoldási javaslatok egy közös modellbe 

illeszthetısége okozott igazán nehézséget a kutatás során. 

Az állami mechanizmusok intézményei nemcsak kognitív, hanem politikai és társadalmi 

alátámasztását is jelentik a vállalati (vagy egyéni) cselekvéseknek. Tehát ezek az 

intézmények egyfelıl korlátozzák, másfelıl lehetıvé teszik az egyéni cselekvés, illetve 

                                                           
1 A hivatkozott elemzés alapja a 1994/62/EK irányelv: A csomagolásról és a csomagolási hulladékról, és a 

2004/12/EK irányelv: A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról. 
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magatartás megválasztását. Vagyis azt kívánom megérteni, hogy a vállalati döntés 

(magatartás) felépítésben milyen intézményi logikák „aktiválódnak”, melyek a domináns 

struktúrák, és azok hogyan hatnak a különbözı vállalati és egyéni szereplık jellemezte 

sajátos esetekben. 

A kutatás során vizsgálat alá vontam, hogy vajon léteznek-e a fizikai térben megfigyelhetı 

(térbeli fejletségi viszonyokat tekintve), a csomagolási rendszerek fejlettségét, alkalmazását 

objektív és szubjektív alapon befolyásoló tényezık. Megfigyelhetı-e az a fajta összefüggés, 

amelyet például a fejlett logisztikai központok telepítési, kialakulási folyamataiban a 

szakirodalom több ízben is tárgyal, (lásd: Fernandez 2009, Klose et al 2004, Goetschalckx 

2002). Ez pedig felvetette annak szükségszerő mivoltát is, hogy a térbeli hatások regionális 

hatásként értelmezhetıvé váljanak, illetıleg ezek felismerhetı, mérhetı paraméterekként 

meghatározhatók legyenek. A szakirodalom a logisztikai csomagolás tárgykörében ezt még 

nem tárgyalta. A fellelhetı szakirodalmak területi-regionális fejlettségének kutatási 

eredményei ugyanakkor már megfelelı objektív kiindulási mérıszámokat nyújtottak 

számomra (lásd: Porter 1990, Rechnitzer 2002; Lengyel et al. 2004, Hagett 2006). 

Ahogy az e fentiekbıl is látható, a doktori tanulmányok során választott kutatási terület 

rendkívül széles spektrumon értelmez(het)i a logisztikában használatos csomagolásokkal 

kapcsolatos felteendı kérdéseket. 

1.2. A KUTATÁS CÉLJA, KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

A kutatás során a célok csoportosítását, illetve a megfogalmazott kutatói kérdéseket, és a 

hipotézisek szakmai igényesség szerinti elkülönítését minden esetben úgy tettem meg, hogy 

az igazodjon a szakirodalom felkutatása során tapasztalt interdiszciplináris tudományok által 

elért eredményekkel. 

Feladatom volt mindenekelıtt meghatározzam a csomagolás logisztikai jelentıségét, hiszen 

be kell ismerni, hogy a csomagolás szó hallatán még ma is sokan csak legyintenek, és az jut 

eszükbe errıl, hogy „zacskó”. Az értekezésben arra hívom fel a figyelmet, hogy a megfelelı 

csomagolás megválasztása milyen nagymértékő jelentıséggel bír a logisztika legkülönbözıbb 

részrendszereiben, és milyen nagyszámú befolyásoló tényezıt kell figyelembe venni a 

csomagolási mód – csomagolási rendszer megválasztásánál. 

Az értekezésben a csomagolás logisztikai jelentıségét is kihangsúlyozni kívántam, illetve 

egyértelmően bizonyítani a jelentıségét. Külön foglalkoztam az egy-, illetve többutas 
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csomagolások különbözı kontextusban vett definiálásával. Mivel, ha egyértelmően 

meghatározható egy csomagolás, hogy vajon egy-, illetve többutas-e, akkor miért ne lehetne 

egy logisztikai ellátási rendszerben a csomagolást is olyan részrendszerként kezelni, amely 

szerint az egyutas, többutas vagy kombinált csomagolás a logisztikai környezetben 

elhelyezkedı egy elem, és ez az elem hatással van a környezetére, illetve a környezet ırá, 

elıidézve egymás állapotváltozását és ez által a rendszer állapotváltozását is. 

A fentiek miatt lett többek között a kutatás részcélja, hogy meghatározásra kerüljenek a 

logisztikai csomagolóeszközök (csomagolószerek2) által szervezıdı egyes csomagolási 

struktúrák (rendszerek) és logisztikában betöltött szerepük, annak folytatásaként, hogy mára a 

logisztikai szempontú csomagolástervezést a szakirodalom kötelezı érvényő tényként kezeli, 

(Pánczél és Tóth 2002b; Pánczél 2007). 

Mára a logisztikai csomagolások rendszerré szervezıdése és folyamatos fejlesztése által a 

vállalatok az optimális logisztikai-csomagolási költségek érdekében egyre inkább döntési 

kényszerhelyzetbe kerültek. Ez a döntési szituáció gyakorlatilag az egy-, illetve többutas 

(eldobható, ill. visszatérı) csomagolási rendszerek közötti döntési mechanizmust jelenti 

(Böröcz 2007). A kutatásom e két rendszer közötti elméleti mőködési folyamatok 

feltérképezését, továbbá az adott rendszerekhez tartozó költségstruktúrát is megvizsgálja. 

A kutatás célja volt az is, hogy megvizsgálja és elemezze a logisztikai piaci szegmens egyre 

inkább kompetitív piacán a logisztikai rendszerek szereplıinek a döntéshozatalát. Keresem, 

hogy az ipari ökológiai és vállalatgazdaságossági szempontok miért nem determinálódnak 

kooperációs stratégiák kidolgozásában, még a lényegesen erıs környezetvédelmi és 

kormányzati beavatkozások és társadalmi elvárások ellenére sem. Megoldást keresek arra, 

hogy a logisztikai szállítási-csomagolások tervezése során mely feltételek teljesülése 

szükséges egy olyan közös stratégiához, mely végeredményében egyensúlyi állapothoz 

vezethet. Ezen modellem kidolgozásához játékelméleti módszert alkalmazok, törekedve a 

döntéselméleti probléma részletes elemzésére, a lehetséges végkimenetelek megállapítására 

(Böröcz és Földesi 2008). 

                                                           
2 A csomagolószer fogalmát az értekezésben több helyen is a csomagolóeszköz fogalmának megfelelıen 
használom. Ugyanakkor már most felhívom a figyelmet, hogy e két szó jelentésbeli eltérését a legújabb 
jogszabályok úgy értelmezi, hogy csomagolás akkor jön létre, amikor a csomagolószerbe vagy arra árut, 
terméket csomagolnak. Ha a nyelvtani szabályokat hívjuk segítségül, akkor a csomagolás fınévvel 
meghatározható a csomagolóeszköz, mint termék. 
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Külön kérdéskörként és célként kezelem a kutatás során a környezetünk védelmébe tett 

állami és vállalati szerepvállalását, amely napjainkban mindinkább elıtérbe került. Bár úgy 

vélem igazán tökéletes megoldást nem lehet kidolgozni, mégis pozitív trendként 

értékelhettem a kutatás során, hogy széleskörő törekvéseket és vállalati stratégiák gyakorlatát 

(mint például a környezetvédelmi adók bıvülése, vagy az LSR) találhatjuk a célból, hogy az 

ipari szférában is a környezetterhelés mértékét radikálisan csökkentsük. Ennek során 

vizsgáltam meg a csomagolóanyag felhasználásból keletkezı környezeti problémákat. 

Emellett pedig elemeztem és összehasonlítottam a csomagolási rendszerek (egyutas, illetve 

többutas) használatánál vonatkozó környezetvédelmi adók hatásait, mechanizmusát, és annak 

anomáliáit a magyarországi nemzeti szinten, illetve az Európai Unió egységes szabályozására 

épülı tagországi gyakorlatokban, megadva azok sajátosságait, elınyeit és hátrányait. Ezáltal 

vetıdött fel az a kutatói kérdésként, hogy vajon a vállalatok önkéntes alapon építenek be a 

logisztikai rendszerükbe társadalmi és környezeti megfontolásokat, avagy külsı 

kényszerítıhatások végett. Ha igen, akkor milyen arányban, és milyen céllal. Továbbá milyen 

mértékben szükséges az államnak szabályoznia, illetve ha szabályoz, akkor a szabályozás 

mikéntje a gyakorlati eredmények szempontjából releváns legyen. További kutatási kérdés 

volt, hogy adott helyzetben (Magyarországon) a szabályozás mennyire felel meg a logisztika 

és vállalati gyakorlat íratlan szabályainak, milyen mértékben ösztönöz, vagy korlátoz. 

Az értekezés kidolgozása során célom volt válaszokat keresni abban a kérdéskörben, hogy 

vajon egy iparilag fejlettebb területi határokon belül, illetve egy fejlettebb régión belül az 

általánosan felhasznált csomagolási rendszerek milyen összefüggéseket mutatnak. Van-e 

összefüggés a fejlett régió – fejlett csomagolás, a fejlett régió – fejlett csomagolási rendszer, 

illetve a nemzetgazdaság – csomagolási rendszer között. Ha igen, akkor azokat milyen 

objektív, illetve szubjektív hatások determinálják. Ez részben visszavezethetı a területi 

fejlettséget meghatározó egyéb más (tıke, infrastruktúra, munkaerı, GDP, stb…) már 

meglévı helyi tényezıkre. De visszavezethetıvé kell, hogy váljon oly módon is, hogy egy 

ilyen adott területi határokon belüli adott gazdasági és társadalmi potenciálhoz tartozik egy 

módszer (Böröcz és Filep 2009), amellyel közelítıleg megbecsülhetı, hogy milyen 

csomagolási rendszereket használnak (milyen csomagolás válik felhasználásra elérhetıvé) a 

területen (régióban). 

A dolgozat alapvetı céljaként nem határoztam meg, hogy adott logisztikai rendszerben mely 

esetben célszerő kizárólag egy-, illetve többutas csomagolást alkalmazni. Az eredeti 

szándékom sem volt ez, mivel ezt a téma feldolgozását igénylı objektív szemlélet nem 
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kívánta meg. Itt jegyzem meg, hogy a sokszereplıs, sokváltozós logisztikai csomagolási 

rendszer tökéletes modellezése egy-egy ipari szereplınek is óriási kihívás, fıként annak 

eldöntésére, hogy olyan csomagolást válasszon, amely az egyes szereplık (fogyasztó, 

szállító, állam, társadalom) minden egyes aspektusából együttesen a legjobb végeredményt 

adja. Bár valószínőleg célja sem teljesen ez. Az értekezés kidolgozása során mindvégig arra 

törekedtem, hogy a téma módszeres feldolgozásával ne foglaljak egyértelmően állást egyik 

„oldalon” sem, hanem döntési keretrendszert dolgozzak ki az adott helyzetben lehetséges 

elınyösebb változat kiválasztására. 

1.2. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A kutatási folyamatom egy átfogó jellegő, szélesebb kutatási kérdéskörrel kezdıdött, a 

kutatási probléma megjelölésével. Esetemben azonban a megfogalmazott probléma nem volt 

kezelhetı egyetlen kutatási feladatmegoldással (fıként amiatt, hogy idıben túl sokáig 

tartana). Így elsıként a kutatásom céljához tágabb értelemben értelmezhetı, korábbi kutatási 

eredmények feldolgozásával kezdtem. Majd a kutatási cél bonyolultsága miatt le kellett 

szőkítenem a kutatási problémát (a kutatási eredményeimet), amelyeket hipotézisként 

(bizonyos esetekben tézisként), kellett megfogalmaznom. 

Ezután a kutatási módszereket, azok eszközeit alakítottam ki, azaz kezdtem meg a kutatás 

operacionalizálását. A kutatási folyamat fı eszközeként a megfigyelés szerepelt. A kutatás 

céljainak eléréséhez induktív módszert választottam, a valós világ megfigyelésével, minták 

keresésével, és a minták alapján általánosítások megfogalmazásával. Mivel a kutatási cél 

többször összetett interakciók, folyamatok, ok-okozati összefüggések megértése volt, több 

ízben esettanulmányokon keresztüli megközelítés is kívánatos volt. Ezt követıen a 

megfogalmazott következtetések ellenırzését végeztem el. 

Ezt a kvalitatív kutatási formát az indokolta, hogy a valós világban megfigyelhetı tények 

jelentıs része nem mennyiségi, számokban kifejezıdı formában jelentkezik, illetve nem 

szükségszerő a kutatásomhoz tartozó minden tényt számokban kifejezni. A kutatás e 

szakaszban fogalmazódtak meg a kutatás megállapításai, amelyekbıl a kutatás eredményei 

felépíthetıvé váltak. 

A kutatást az ipari gyakorlat empirikus felmérésével kezdtem, mivel a logisztikai csomagolás 

ágazati sajátosságai különösen nehezen általánosíthatók gyakorlati tapasztalatok 

megszerezése nélkül. Mindehhez a vállalati gyakorlat személyes megismerését, illetve annak 
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bemutatását és elemzését választottam. Több mint 20 vállalat csomagolási rendszerét 

tekintettem meg, illetve vizsgáltam meg laboratóriumi körülmények között (7. melléklet). A 

laboratóriumi vizsgálatokra a Széchenyi István Egyetem Csomagolásvizsgáló Laboratóriuma 

biztosított lehetıséget. Majd késıbb ezeket az adatokat használtam fel kiinduló kutatási 

gondolatmenetnek, hiszen így tudtam alátámasztani a következtetéseim. A felmérések során 

tapasztalt következtetéseket az adott vállalat megnevezése mögött a mellékletben adtam meg. 

Az értekezés elméleti részeiben ezért a csomagolási rendszerek vizsgálatainak eredményeit 

nem is részleteztem, hanem az eredmények szintetizálását végeztem el, törekedve a közös 

tanúságok levonására. 

További empirikus forrásnak választottam az ipari szereplıket szabályozó, ellenırzı és 

koordináló szervezetek elmúlt évekbeli számszerősíthetı felméréseit, amelyek elemzése 

szükségszerő volt az eredményeim validálása végett. 

1.3. A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE, HIPOTÉZISEK 

Az értekezést az alábbiakban részletezettek szerint építettem fel. A bevezetésben 

megfogalmazott szakirodalmi környezetet követı második részben bemutatom a csomagolás 

jelentıségét a logisztikában. Ezt követıen kettı különálló részben, egy általam kidolgozott 

tipológiában helyeztem el a csomagolási típusokat, megválasztásának módszerét és a 

csomagolási rendszerek fajtáit, annak logisztikai interakcióit, rendszerré szervezıdésük 

relációit, amellyel reményeim szerint értelmes, és át fogó képet tudok adni a csomagolás 

logisztikai mechanizmusairól a vállalati, és logisztikai ellátási láncban. 

A kettes és hármas fejezetekben mutatok rá, hogy az egy-, illetve többutas csomagolások 

milyen komplex rendszerekben értelmezhetık a logisztikában, tovább, hogy nem létezik 

lehatárolható csomagolási tudomány, és a magyarországi, de még a nemzetközi szakirodalom 

sem tárgyal bizonyos alapvetı, elméleti kérdéseket.  

Ezután az értekezés ötödik részében foglalkozom a csomagolás társadalmi és gazdasági 

összefüggéseivel, a csomagolás externális hatásaival, és a korábban említett interakciókat 

befolyásoló, korlátozó külsı tényezıkkel. az állami szabályzás mechanizmusaival. Ebben a 

részben kristályosítom ki elméleti álláspontomat is a vállalati magatartásokra, az uralkodó 

piaci logikára és azok elemzésére vonatkozóan. 
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A hatodik részben matematikai megközelítésekkel vizsgálom a vállalati magatartások egyes 

végkimeneteli lehetıségeit, illetve a döntési keretrendszerüket lényegesen módosító 

paraméterek meghatározását végzem el. 

Az értekezés hetedik része foglalkozik majd a csomagolási rendszerek területi és regionális 

sajátosságok befolyásolásának modellezési lehetıségével. 

Végül összefoglalom a doktori kutatásom legfıbb következtetéseit és eredményeit. A 

disszertációt szokásos módon a szakirodalmi hivatkozások jegyzéke, valamint szerzıként az 

e témakörben megjelent eddigi publikációim felsorolása zárja. 

Hipotézisek 

A kutatásom elızményeként megfogalmazott hipotéziseimet az értekezés felépítésének 

megfelelıen, sorrendben az alábbiakban foglalom össze: 

H1. A csomagolások típusai (egy-, illetve többutas) olyan rendszerekbe 

szervezhetık, amelyek visszavezethetık egyszerősített lineáris, ciklikus és hibrid elvi 

struktúrákra. A struktúrákban a szervezıdési szintek olyan végeredményekkel 

rendelkezhetnek, hogy egyes esetekben az egyik rendszer a másik rendszerré 

szervezıdik át. 

A hipotézis ellenırzéséhez az általánosan használt fogyasztói (kereskedelmi) és győjtı, 

szállítási (ipari) csomagolásokat vizsgálom, elemzem. A módszer alapvetıen vállalati 

személyes látogatásra, felmérésre épült, illetve a csomagolás laboratórium körülmények 

közötti vizsgálatára. A csomagolás életútját és megválasztását vizsgálom. 

H2. Az elsı tézisben definiált rendszerek mind gazdaságossági, mind mőszaki-

szervezési szempontból nagyszámú véletlen jelenséget tartalmaznak. A lehetséges 

változatú viselkedésformák elemzésére a játékelmélet korszerő módszereivel 

megfelelı válasz-intervallumok határozhatók meg. 

Vajon a matematika milyen mértékben és módszerrel segíthet a rendszerben résztvevı 

szereplık viselkedését modellezni? Vizsgálni kívánom, hogy a matematika játékelméleti 

összefüggései alkalmasak-e a csomagolást kényszerően felhasználók közötti kapcsolat 

elemzésére. Alapvetıen az interakciók vizsgálata során a nem kooperatív magatartások 

feltételezésébıl indulok ki. 



9 

H2.1. A termelési és elosztási rendszerekben az 1-es pontban definiált rendszerek 

optimális megoldását mindig a „vevıi” részrendszer optimuma határozza meg annak 

ellenére, hogy ez alacsonyabb rendő optimum, mint a teljes rendszer optimuma. A 

mindenkori vevı domináns stratégiája határozza meg a végleges eredményt. 

A rendszerek elemzését úgy választom meg, hogy vizsgálni tudjam a játékelméleti modellben 

domináns helyzetben lévı szerepelıinek a magatartásviszonyait. Miért alakul ki dominancia? 

Miért kell alacsonyabb rendő optimummal számolnunk? 

H2.2. A többutas csomagolási rendszerek esetén, a gazdaságossági számítások 

elvégzéséhez be kell vezetni, egy ún. térfogat redukálhatósági tényezıt, amellyel egy 

adott többutas csomagolás egyedi jellemzıje adható meg, és ez által mérhetıvé válik 

a logisztikai ellátási láncban történı pontos költségelınye, illetve hátránya más 

csomagoláshoz viszonyítva. 

Vajon az egyszerősített költségelemzést szükséges-e kiterjeszteni az említett redukálhatósági 

tényezıvel? Jelentıs befolyással bírhat-e a költségoptimumra? Ha igen, akkor ez milyen 

mőszaki követelményrendszert támaszt a szakemberek számára. 

H3. Az általános, vállalatokra kényszerített állami mechanizmusok (szabályozások) 

termékdíjakon és díjmentességeken alapuló rendszeréhez kidolgozott jogi 

szabályozásban található, és a szakmában elterjedt fogalmak rendszere között 

nincsen elégséges összhang. A jogszabályok nem feleltetnek egyértelmően meg 

egyutas és többutas csomagolásokat, illetve rendszereket. A hatályos 

jogszabályokkal a csomagolás tényleges logisztikai társadalmi felelıssége (közös 

környezetvédelmi elvárások), illetve annak szükséges módosító tényezıi nem 

határozhatók meg. 

A kutatás kiterjed az érvényben lévı, csomagolással kapcsolatos magyarországi jogszabályok 

elemzésére, továbbá európai kitekintéssel összehasonlítja az egyes nemzeti szabályozások 

alapelveit. Kérdés, hogy vajon a gyakorlati életben egyértelmően megfeleltethetı-e a 

jogalkotó szándéka, illetve elégséges-e a társadalmi követelményeket tekintve a jogi 

szabályozás célrendszere. 

H4. A csomagolási rendszerek kialakulását, megválasztásának fajtáját regionális 

szinten megfigyelhetı, és régiónként eltérı, objektív és szubjektív hatások 

befolyásolják. Egyes speciális, illetıleg környezettudatos csomagolási rendszernek 
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(így a közvetett, közvetlen csererendszerő és „pool” rendszerő többutas 

csomagolóeszközök, pl. CHEP, EUR rakodólap, ISO konténer stb.) megjelenését egy 

adott régióban jelentısen befolyásolja a regionális fejlettségi szint ismert objektív és 

szubjektív tényezıi, továbbá modellezhetı fuzzy alapú módszerekkel. 

A kutatás során keresem a választ arra, hogy egyes területi sajátosságok megléte, vagy hiánya 

milyen befolyással van az adott körzetben (ország, régió) fellelhetı csomagolások fejlettségét 

illetıen. Vajon a legmodernebbnek tekinthetı csomagolás megjelenését milyen objektív és 

szubjektív szinteken értelmezhetı tényezık befolyásolják? 
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2. A CSOMAGOLÁS ÉS A SZEREPE A LOGISZTIKÁBAN  

Mottó: „a csomagolás akkor jó, ha a jelenleginél erısebb, 
olcsóbb, nem foglal helyet és használat után magától eltőnik.” 

Böröcz Péter János 

A csomagolás szó hallatán még ma is sokan csak legyintenek, és az jut eszükbe errıl, hogy 

„zacskó”. Az értekezés e részében arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a megfelelı 

csomagolás kiválasztása milyen nagymértékő jelentıséggel bír a logisztika legkülönbözıbb 

részrendszereiben, és milyen nagyszámú befolyásoló tényezıt kell figyelembe venni a 

csomagolási mód (rendszer) megválasztásánál. 

Az értekezésben késıbb részletesen ki fogom fejteni a csomagolás és annak tárgykörének 

fogalmait, továbbá elemzem az egyes jelentések mögötti részletes tartalmat. Ugyanakkor már 

most fontosnak tekintem definiálni a kutatás tárgyát egy lehetséges formában. Mindezért 

álljon itt egy, a legáltalánosabban elterjedt megfogalmazásában. A csomagolás: valamennyi 

olyan termék, amelyet a termelı, a felhasználó vagy a fogyasztó áruk (a nyersanyagtól a 

feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására 

használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos terméket. A csomagolás 

alapvetı három formája a fogyasztói, győjtı és szállítási csomagolás. 

2.1. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A csomagolás mindig is az életünk része volt, egészen a legegyszerőbb idıszámítás elıtti 

vadászat során alkalmazott eszközöktıl (például a hús védelmére alkalmazott növényi 

eredető takaró-csomagoló levelektıl), a mai speciális célokkal ellátott csomagolásokig. A 

korai években levelek, kagylók és a természetben található egyéb növényi és állati eredető 

anyagokból készített csomagolások voltak azok, amelyeket fıként a termék védelmére és 

megfelelı tárolására használtak (Hook és Heimlich 2005). 

A következı lépcsı körülbelül az idıszámítás elıtt 10 000-es évekre tehetı, amely 

idıszakból Japánban már agyagedények felbukkanását is jegyzi a történelem. Az ilyen 

edények „tömegtermelését” a régészeti leletek szerint i.e. 6000-4000 között Mezopotámiában 

kezdték meg. Erre példa az amfora kerámiaedények elterjedése az i.e. 1500 évektıl egészen 

az i.sz. 500-ig, amelyek a csomagolási aspektusait tekintve már információkkal voltak ellátva 

az anyag felületén olyan információkkal, mint az eladó nemével, vagy a gyártás idıpontjával 

(Twede 2002).  
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Az üveg ipari gyártására elıször Egyiptomba került sor, az i.e. 1500 évek környékén. Az elsı 

fúvott üvegek viszont már idıszámításunk utánra tehetı Szíria területére. Ezt követıen a 15. 

században kezdett jelentıs mértékben elterjedni az üvegedények, illetve üvegpalackok, mint a 

bırbıl és kerámiából készült táskák és edényzetek helyettesítı csomagolásai. Majd csak jóval 

késıbb a 1800-as évek elején tőnt fel elıször a fém, és az abból készült dobozok és tokok 

(konzerv edények). 

A papírkészítésrıl az elsı feljegyzések i.sz. 150-ben készültek, Kínában. A papírkészítés 

mesterségének titkos receptje viszont csak a 950-es években jutott el Európába. De, egészen 

1867-ig a mai papírgyártás elıdje a len és vászon alapú papír volt (Hook és Heimlich 2005). 

Az elsı mőanyag, tovább annak különbözı megjelenési formája 1862-ben volt. A mai 

mőanyagok tényleges elıdje a polietilént pedig 1933-ban találták fel. Érdekes ugyanakkor, 

hogy ebbıl csak jóval késıbb, a másodi világháború után készültek elıször 

csomagolóeszközök (American Plastics Council 2005).  

Evidens, hogy a csomagolás történeti fejlıdése során a csomagolás és a logisztika között 

mindig is rengeteg érintkezı pont volt, gondoljunk csak a tárolás, a szállítás és az árukezelési 

vonatkozásokra. A megfelelı bizonyítékokat az új szakirodalmak is részletesen tárgyalják 

(Sonneveld 2000). A logisztikailag célravezetı csomagolás tervezése mindig is követelménye 

volt a költségek csökkentési lehetıségeinek. Könnyen belátható, hogy a csomagolásnak 

szignifikáns jelentısége van az egyes logisztikai tevékenységek során, illetve közvetlen 

hatással van a logisztikai rendszer egészére (lásd például: Bowersox és Closs 1996). De a 

logisztikai területen dolgozó kutatók számára mára már egyértelmővé vált, hogy szükséges a 

csomagolás (a csomagolástervezés) és a logisztikai tevékenységek összefüggı vizsgálata 

(Hellström és Sagir 2006). Meg kell azonban jegyezni, hogy a termék és/vagy csomagolás és 

a logisztikai tevékenységek között mégis a legkomolyabb probléma a csomagolástervezık 

számára az, hogy a csomagolás a teljes logisztikai folyamatban biztosítsa a megfelelı 

áruvédelmet a kívülrıl érkezı környezeti igénybevételekkel szemben. 

A csomagolási mód megválasztásának döntése mára viszont már komplexebb döntési 

folyamathoz vezetett. A csomagolás kapcsán a csomagolás termék-életciklus3 fázisaihoz 

tartozó feladatok elemzése került elıtérbe (Prendergast és Pitt 1996). Elkerülhetetlenné vált, 

hogy a csomagolás is mérhetıvé váljon olyan ismérvek szerint, mint a költség, mennyiség, 

                                                           
3 Értve itt a termék fejlesztését, gyártását, javítását, szétszerelését, feldolgozását, újrahasználatát egészen a 
termék alapanyag gyártásától a végsı megsemmisítéséig. 
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rugalmasság, környezetvédelem, hatékonyság, stb. Más szóval a csomagolás megválasztása 

minden logisztikai szerepelı számára (a vállalatoktól a természetes egyénig) egy döntési 

kényszerhelyzetet teremt, amelyet körültekintı vizsgálatok alá kell vonni. 

A fentiek alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a csomagolás kulcskérdéssé, illetve 

kulcsszereplıvé is vált a logisztikai folyamatokban. De, ki kell hangsúlyozni, hogy a 

csomagolás logisztikai feladatra való optimális megválasztásának a célravezetı és 

eredményes módja mindig az adott termék- és csomagolástervezés logisztikai folyamatokba 

történı sikeres beágyazása. 

A modern, globális gazdaságban - és itt gondoljunk a globális logisztikai feladatokra4 is - a 

megfelelı csomagolás egy jelentıs tényezıvé vált. Levonhatjuk akár azt a konzekvenciát is, 

hogy a világszerte szétterjedt multinacionális vállalatok közötti harmonikus együttmőködés 

(árukezelés, raktározás, szállítmányozás, stb.) követeli meg a „jó” csomagolási megoldásokat. 

De az adott szituációban a leghatékonyabb döntés meghozatalának megértéséhez ugyanakkor 

meg kell figyelnünk a teljes folyamatnak (termék- és csomagolástervezésnek, logisztikai 

rendszer és szereplıinek) az egyes interakcióit is. 

2.2. A CSOMAGOLÁS LOGISZTIKAI JELENTİSÉGE 

A csomagolás logisztikai jelentıségének identifikálása korántsem tőnik olyan könnyő 

feladatnak, mint azt elsıre gondolnánk. Az adott logisztikai rendszerben értelmezhetı 

„megfelelı” csomagolás megtervezése során olyan komplex, sok szabadságfokú rendszerrel 

kerülnek szembe még a legtapasztaltabb szakemberek is, amelynek részletes feltárásához, 

meghatározásához nem elég az egyes mőszaki, illetve közgazdasági tudományterületek 

eredményeinek hagyományos értelemben vett segítségül hívása. A csomagolástervezés 

mőszaki, közgazdasági-gazdaságossági és marketing szempontú szakszerősége már 

önmagában több külön iparág munkáját öleli fel, amely mellett akkor még nem is 

foglalkoztunk a csomagolás üzemszervezéshez kapcsolódó funkcióiról (Györfi 1999, Pánczél 

1993a, Garica-Acra et al 2008). A csomagolás a logisztikai rendszerek részeként 

folyamatosan végigköveti, segíti és kiegészíti a térben és idıben lezajló folyamatokat. 

                                                           
4 Itt kell megjegyezni, hogy a napjainkra a globális piaci viszonyok miatt az egyes termékek elıállításához 
tartozó ellátási láncok hossza jelentısen megnıtt, többek között köszönhetıen a távol-keleti (Kína) piacok 
világgazdasági integrációjának. 
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A csomagolási rendszerek megtervezése - a bonyolultságára való tekintettel - „hagyományos 

mérnöki” eljárásokkal csak igen durva közelítéssel lehetséges. Emiatt sokkal pontosabb 

eredményt ad a logisztikában fellépı hatások reprodukálható szimulálása különbözı 

laboratóriumokban, ezáltal a csomagolási rendszerek hatásvizsgálata és a szükséges 

minimális csomagolási rendszer iterációval történı meghatározása. 

Az integrált csomagolási rendszer az alábbi feladatokat és célokat foglalja magába a 
logisztikában (2.1. ábra.): 

• termékvédelem (károsodás-, dézsmálás elleni védelem, biztonság); 

• termékminıség megırzése; 

• kezelhetıség (megfelelı térfogat / méret, gépesíthetıség); 

• logisztikai termékinformáció, információáramlás; 

• a tárolás ésszerősítése; 

• marketing feladatok (külalak, formatervezés); 

• környezetvédelem (könnyő eltávolíthatóság és megsemmisíthetıség). 

A logisztika szerepe a csomagolástechnikában: 

• szállítási precizitás növelése; 

• csomagolási anyagok készletszintjének csökkentése; 

• nagyfokú szállítási kapacitás kihasználás elérése; 

• gazdaságossági célok teljesítésének elérése; 

• raktározási- és üzemszervezési funkciók betöltése; 

• rendszer áttekinthetıségi lehetıségeinek biztosítása. 

A fentebb felsoroltak egyértelmően magyarázatot adnak arra, hogy a csomagolási rendszer 

miért játssza az egyik fıszerepet a modern ipari struktúrákban egyre inkább integrálódó 

logisztikai feladatokban. 
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2.1. ábra. A logisztikai csomagolási rendszer elvi sémája 

Forrás: Saját szerkesztés 

2.2.1. A BESZERZÉSI LOGISZTIKA CSOMAGOLÁSI KÉRDÉSEI 

A beszerzési logisztikában a csomagolás mind a megfelelı operatív feladatok, mind a 

vezetıi, úgynevezett taktikai-menedzsment szinteken már szignifikáns jelentıséggel bír. 

Utóbbi alatt érthetjük az elızetes csomagolástechnikai kritériumok meghatározását, a 

beszerzendı áruk megfelelı szállítói kiválasztását, a csomagolt áruk szoros kooperatív 

együttmőködését a raktározó és szállítói eszközökkel és berendezésekkel. Itt említhetjük meg, 

hogy a csomagolástechnikai eszközök kiválasztásának elsı fázisa, azaz hogy mely anyagot, 

honnan, milyen távolságról szerezzük be még nem elégséges a feladatok gyakorlatban történı 

gördülékeny megszervezéséhez. Hiszen mindazon paraméterek összehangolása szükséges, 

amelyek már egy alacsonyabb szinten, az úgynevezett operatív megoldások szintjén 

jelentkeznek a vállalati gyakorlatban. Alapvetı jelentıséggel bír a szükséges csomagolási 

rendszer elızetes, teljes körő, precíz meghatározása. Azaz, hogy milyen rendszerre van 

szükségem, és ezen rendszerelemek hogyan illeszkednek a beszerzési logisztika egyéb 
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parallel folyamataiba. (A legbonyolultabb folyamatok egyike a csomagolási minıség 

meghatározása a felhasználáskori igénybevételek függvényében.) Az áru átvételi 

mechanizmusainak meghatározása, a megfelelı minıség azonosítása és a mennyiség 

ellenırzése mind olyan operatív feladatok, melyek együttesen eredményezik a vállalati 

igényeket kielégítı, funkcionálisan olyan szakszerő megoldásokat, mint a raktárkapacitás 

kihasználása, vagy a raktározási iránylevek – például FIFO (First In First Out elv) – betartása. 

Az adekvát rendszer feltételezi, hogy a szükséges csomagolási alrendszereket a fentiek 

szerint határozzuk meg, és összhangba hozzuk a késıbbi logisztikai folyamatok 

racionalizálása és megkönnyítése végett. Ráadásul mindezt tegyük ezt úgy, hogy a 

csomagolás és annak megtervezése, raktározása, a gyártás közbeni felhasználásának 

megszervezése a termelési logisztika nagymérvő megkönnyítését tegye lehetıvé, illetıleg 

készítse elı. Szükséges, hogy a gyártási folyamatokban szereplı csomagolástechnikai 

rendszerek (csomagolás kihelyezése, elıcsomagolás, félkész-termék csomagolás, hulladék 

elhelyezése) csak minimálisan szükséges beavatkozást igényeljen a késıbbi termelési 

logisztika számára. 

A csomagolás kialakítását és a csomagolási áruk beszerzését befolyásoló tényezık (Kerekes 

1996): 

• áru halmazállapota (szilárd, ömlesztett vagy darabáru, folyékony, gáz); 

• áru geometriai méretei; 

• áru mennyisége, tömege („súlya”); 

• áru fajtája (alapanyag, félkész v. késztermék); 

• árumozgató berendezések aktuális típusai 

• szállítási-láncrendszer összetétele; 

• a raktározás módja. 

Bár a beszerzési logisztika stratégiái a csomagolási eszközök és anyagok beszerzésében is 

érvényesülnek, ugyanakkor a csomagolóeszközök beszerzési feltételrendszere nem pontosan 

értelmezhetı azok szerint. Például a JIT elvnek megfelelıen beérkezendı alapanyagok, 

illetve félkész-termékek is külön-külön csomagolási alrendszerek kialakítását teszik 

szükségessé. 
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2.2.2. A CSOMAGOLÁS SZEREPE A TERMELÉSI - ELOSZTÁSI LOGISZTIKÁBAN 

A csomagolási áru azon jellemzıjét, hogy mérete, szerkezete, tömege és kialakítása a 

termelési folyamatokba adoptálható legyen, a csomagolástervezésnek a gyártási 

folyamatokba való tökéletes illeszkedését és integrációját feltételezi. Azaz, hogy a rakodás, 

az anyagmozgatás és az anyagáramlás a lehetı legkisebb ráfordítással elvégezhetı legyen, a 

csomagolástervezésnek már a termék tervezési fázisában meg kell jelennie. Ily módon a 

csomagolás funkciója a termelési - elosztási logisztikában többszereplıs: 

• a hasonló jellegő termékek hasonló csomagolással rendelkezzen; 

• a rendelkezésre álló csomagolástechnikai eszközök és berendezések üzemi 

elrendezése alkalmazkodjon az ugyanúgy csomagolandó termékek csomagolási 

útvonalához, illetve fordítva; 

• az újabb csomagolási módozatra való áttérés ne járjon jelentıs többletköltséggel; 

• a termelésen belüli mozgatáshoz, illetve a félkész-termék raktározási feltételeihez 

megfelelıen kialakított csomagolási rendszerrel kell rendelkezni (ne legyen 

újracsomagolás); 

• biztosítani kell a mozgatás gépesíthetıségét. 

• biztosítani kell a termelés-elosztás minél korábbi fázisában az egységrakomány-

képzés lehetıségét; 

• biztosítani kell a folyamatos információáramlást, melynek elsıdleges hordozója a 

csomagolás; 

• a csomagolási méretek (fogyasztói, győjtı, szállítási) raktározási és szállítási 

térfogatokkal, csomagolóeszközökkel való harmonizációja; 

• a csomagolásnak olyanak kell lennie, hogy az áruvédelemre fordított költségek ne 

jelentsenek akkora többletköltséget, mellyel meghiúsítanánk a termék célhelyen 

történı értékesíthetıségét. 

A fentiek alapján meggyızıdhetünk arról, hogy a termelési-elosztási logisztikában a 

csomagolás jelentısége már a termelési fázisok kezdeti szakaszától kezdve a kiszállításra 

való elıkészítésig egy olyan komplex rendszert és gondolkodásmódot igényel, amely nem 

szőkíthetı le csupán az elégséges mérnöki és üzemgazdasági kérdések egyes területére. 

Hiszen sokszor egy olyan többszereplıs elméleti feladatról is beszélhetünk, melynek egyetlen 
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nem megfelelı eleme is komoly fennakadást okoz az ipari termelésben, illetve esetenként 

jelentıs költségtöbblettel is jár. 

Fontos kiemelnem, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy a termelı cégek a csomagolási 

anyagok beszerzése után nem fordítnak elegendı idıt a tárolási, raktárszervezési kérdésekre, 

illetve a gyártásban lévı csomagolóanyag elosztására. Csak a kész rakományok csomagolási 

jellemzıit kontrollálják, miközben egy-egy gyártósori komissiózás összehangolása a 

csomagolással emelhetné az üzemi kapacitást (Pánczél-Mojzes 2003). Itt említem meg, hogy 

elegendı figyelmet kell fordítani arra, hogy a lehetı legtöbb végsı csomagolás vegyen részt a 

termelésben, az elıszerelésben. Példa a szerelısori rendszereken használt metodika, amely 

szerint már a szerelés elsı fázisában a megfelelı kialakítású, végsı rakományképzı alapra 

kerül a berendezés, és egészen a fogyasztóig azon is marad. Gondosan ügyelni kell arra, hogy 

minimálisra szorítható legyen az újracsomagolás a gyáron belül. Természetesen mindezt úgy 

kell megoldani, hogy közben meg kell védeni a terméket a gyáron belüli összes mozgatásból, 

illetve raktározásból adódó környezeti igénybevételektıl. 

Különös szerepe van a termelési-elosztási logisztikában az egységrakomány-képzésnek, és az 

ehhez kapcsolódó csomagolási teendıknek, hiszen végsı soron e rakományok végtelenszámú 

kombinációja szolgál a logisztikai folyamatok további láncszemeinek során a fogyasztóig 

való eljutásig terjedı teljes szállítási láncban az áru védelmére, mozgatására, ellenırzésére. 

Az egységrakomány-képzésnek szignifikáns szerepe van a költségek minimalizálásában is, és 

alapvetıen e rakományok minél korábbi fázisban történı bevezetésével tudjuk a 

legköltséghatékonyabban eljuttatni a terméket a termelés befejezésétıl a fogyasztóig. A 

hármas rendszert alkotó termék - fogyasztói csomagolás - győjtıcsomagolás elemek 

összessége határozza meg a késıbbiekben applikált rakodási, tárolási és szállítási 

egységekkel, népszerőbb nevén szállítási csomagolással szemben támasztott kritériumok 

mindegyikét. Ennek az egységrakománynak kell illeszkednie nemcsak a késztermékraktár 

méretéhez, hanem az egyes szállító eszközök, illetve fogadóhelyek méretéhez úgy, hogy azok 

optimálisan kihasználhatók legyenek. Az egységrakomány-képzı eszközök és a megfelelı 

csomagméret harmonizálását ma már tervezıi szoftverek segítik, amelyek az eltérı mérető és 

alakú rakományok optimális elrendezését is maghatározzák. 

2.2.3. A CSOMAGOLÁS ÉS KÖZLEKEDÉSI LOGISZTIKA KAPCSOLATA 

A csomagolás közlekedési logisztikában játszott szerepének definiálását két területre 

koncentrálva kell elvégeznem. Elsısorban, az elosztási logisztikában kibocsátott áruk és 
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rakományok elégséges védelme a környezetbıl eredı hatások ellen, illetıleg a környezet 

védelme a csomagolásban lévı termék ellen. A logisztikában a csomagolt termékeket a 

termelés helyérıl a felhasználás, illetve a fogyasztás helyére kell eljuttatni úgy, hogy a 

becsomagolt termék semmilyen külsı vagy belsı károsodást ne szenvedjen és a csomagolási 

rendszer maradjon annyira ép, hogy az az értékesítést ne gátolja. Ahhoz, hogy a csomagolási 

rendszert, illetve annak védelmi funkcióját pontosan tervezni tudjuk a következıket kell 

ismernünk: 

• a kibocsátóhely és a fogadóhely távolságát, térbeli elhelyezkedését, az alkalmazható 

szállítási láncot és az abban várható különbözı külsı hatásokat, melyek a csomagolt 

terméket érik; 

• a logisztikába bekerülı termék-csomagolás rendszer logisztikában várható 

külsıhatásokkal szembeni ellenálló-képességét. 

Amennyiben a termék a közlekedési logisztikában várható külsı hatásokra érzékeny, a 

csomagolási rendszer védelmi funkciójával szemben magasabb követelményeket kell 

támasztani, ami természetesen együtt jár a csomagolási költségek növekedésével, amely adott 

esetben oly mértékig megnövekedhet, hogy egy adott termék abban a logisztikai rendszerben 

az aránytalanul magas védelmi költségek miatt értékesíthetetlenné válik. A fenti 

gondolatmenet elsı látásra viszonylag egyszerőnek tőnik, azonban ha a folyamatba jobban 

belegondolunk, mindkét felsorolt terület számos véletlenszerő jelenséget tartalmaz. Ha csak 

arra gondolunk, hogy egy terméket melyik évszakban milyen klímazónákon keresztül 

haladva juttathatunk el a cél állomásig, az évszaktól, napszaktól, az aktuális idıjárási 

körülményektıl a legkülönbözıbb kombinációjú klimatikus hatások érhetik, és, hogy ezek 

közül melyik folyamat károsítja a terméket, azt csak számtalan vizsgálat tudja meghatározni. 

Ezek szimulációjának a számát is tovább permutálja az alkalmazandó közlekedési ágazatok 

sajátos tulajdonságai. 

Ilyen környezetbıl érkezı hatások lehetnek például többek között (Pánczél 2002a): a kis 

léghımérséklet (+ 5 – ( - 50 oC); nagy léghımérséklet (+ 60 - + 850 oC); hımérséklet 

változás levegı-levegı között (1 fok Celsius/perc hımérséklet változás sebességgel); magas 

relatív légnedvesség, amely nincs kombinálva gyors hımérséklet változással (75 % / 300 C – 

95 % / + 500 oC); kis légnyomás (70-30 kPa); a környezı levegıközeg mozgása (20 –30 

m/sec); csapadék (6 – 15 mm / perc); napsugárzás (700 – 1120 W/m2); hısugárzás (600 W / 

m2); nedvesedés (vizes felület); flóra (penész, gomba); fauna (rágcsálók, termeszek);tengeri 
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sók (sós köd – sós víz); kémiailag aktív anyagok (kén-dioxid, kén-hidrogén, nitrogén-oxidok, 

ózon); homok a levegıben (g/m3); szinuszos stacionárius rezgés (kitérési amplitúdó 3,5 – 7,5 

mm, gyorsulás amplitúdó 10- 40 m/sec2, frekvencia sáv 2- 500 Hz ); stacionárius rezgés 

véletlenszerő jelalakkal (random); nem stacionárius rezgés beleértve az ütést (csúcsgyorsulás 

100- 1000 m/s2); leesés (0,1 – 1,5 m); felborulás (bármely él körül); ringás bukdácsolás hajón 

(hajlásszög +- 350 , periódus 8 másodperc); állandó gyorsulás (20 m/s2); statikus terhelés (5 – 

10 kPa). A felsorolt környezeti hatásokra való felkészülést könnyíti a laboratóriumokban 

elvégezhetı szimulációs sorozatmérések eredményeinek a felhasználása. 

A közlekedési logisztika területén a csomagolás jelentısége másodsorban a 

szállítójármővekben lehetıségre álló kapacitásokhoz való illeszkedés, a geometriai méretek 

maximális kihasználása a rakományok teherbírásának függvényében. Ma már erre 

vonatkozólag többféle szoftver segíti a szállítások megtervezését, mégis gyakori eset a 

„kiváló” csomagolás mellett a nem megfelelı kezelésbıl eredı károk, mint például a nem 

megfelelı rakomány elhelyezés, a túlnyúló részek nem megfelelı alátámasztása miatti 

halmazolásnál fellépı problémák. A csomagolást úgy kell kiképezni, hogy a becsomagolandó 

termékek egységrakományként a szállítójármőhöz adott esetben rögzíthetık legyenek. 

Sajnos, a tervezı programok e kritériumokkal még mindig nem számolnak, így gyakran a 

győjtıegységek kritikus elemei (a termék bizonyos része) az elviselhetı igénybevételek 

többszörösét is gyakorta kénytelen elviselni, melybıl eredıen a károk akár évekig is 

problémát okozhatnak egyes ipari ágazatokban. Példaként említhetem meg a képcsöves 

televízió szállítási csomagolás problémáját, ahol mind a mai napig szoftverrel tervezik az 

optimális egységrakomány geometriai méreteit a készülékhez, mégis az 

egységcsomagolásokban található tömegeloszlás problémája (a tömegközéppont a képernyı 

oldala felé tolódik el) hatványozza az elosztási logisztikában bekövetkezı károk nagyságát. A 

fentiek szerint magyarázható, hogy az egységrakomány és a halmazolás optimális 

homogenizálása miért nem megoldás a magas rakományok oldalirányú billenésére. Röviden 

összefoglalva a csomagolás célja a közlekedési logisztika során, hogy a kritikus elem a 

mozgatások, rakodások, tárolások során ne sérüljön meg. A vásárlónak ne támadjon olya 

érzése, hogy a terméket valamilyen káros hatás érte. 
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2.2.4. A CSOMAGOLÁS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

LOGISZTIKÁBAN  

Mottó: „A legkörnyezetkímélıbb csomagolás az, ha egyáltalán nincsen csomagolás” 

Böröcz Péter János 

Napjaink egyik legjelentısebb problémájává életünk környezetgazdálkodási teendıi váltak, 

amelyeket a csomagolás csak tovább multiplikál. Ennek megközelítése mindjárt a 

csomagolástervezésénél jelentkezik (Selke 1994), hiszen a tervezés során a csomagolóanyag 

megválasztása és a szükséges mennyiség felhasználása kiemelkedı jelentıséggel bír, hogy a 

környezetterhelés minimalizálása megtörténhessen. Ugyanakkor maga az anyag az 

újrafelhasználhatóság szempontjából is döntı lehet. A környezetterhelés csökkentését szem 

elıtt tartva a tervezésnél a következı szempontokat kell figyelembe venni (Selke 1991): 

• minimális csomagolóanyag felhasználása; 

• lehetıleg egyszerő, és ismételten felhasználható anyagok alkalmazása; 

• az elhasznált anyagok energetikai alkalmazásának lehetısége; 

• többutas csomagolások fejlesztése; 

• egészségre vagy környezetre káros anyagok mellızése (a veszélyes hulladékok 

redukálása); 

• túlcsomagolások elkerülése. 

Jelenleg a többutas csomagolási rendszerek fejlesztése és bevezetése egyre nagyobb 

hangsúlyt kapott, mely rendszer elıkalkulációja, modellezése és gyakorlati bevezetése 

ugyanakkor olyan sokoldalú rendszer megalkotását feltételezi az ipari gyakorlatban, 

amelynek megvalósítása korántsem egyértelmő végeredményekkel párosul. Vegyük csak 

példának, hogy az üres csomagolóeszközök visszaszállítása gyakorlatilag ugyanannyi 

szállítási kapacitást köt le – ebbıl kifolyólag ugyanannyi költséggel jár – mint a töltött 

csomagolások szállítása vagy, hogy nagy szállítási távolságok esetén nehézkesen szervezhetı 

a visszagyőjtés és visszaszállítás, és ebbıl kifolyólag a gyártómővek sokszor késve kapják 

vissza az üres csomagolóeszközöket és a „Just in time” elvő gyártás mellett ez 

fennakadásokat okoz a termelési logisztikában. Továbbá, a többutas csomagolóeszközök sem 

korlátlan élettartamúak, a szállítási folyamatok során sérülnek, szennyezıdnek, tisztításra, 

javításra szorulnak. Így, típustól, anyagtól függıen néhány járat megtétele után 

használhatatlanná válnak. 



22 

A fejezetet összefoglalva elmondhatom, hogy a csomagolás, és az azokhoz főzıdı mőszaki 

és közgazdasági feladatok, mint a tervezés, a marketing, a környezetvédelem, az 

üzemszervezés, stb. logisztikai szerepe a vállalati gazdaságossági szempontok között egyre 

jobban fel fog értékelıdni. A csomagolás fentebb felosztott logisztikai szegmensekben való 

értelmezése jól érzékelteti, hogy a „megfelelı” csomagolás a teljes körő logisztikai 

folyamatot úgy kíséri végig. Viszont a mai ipari gyakorlat szerint a szakszerő döntési 

mechanizmusok még nem érvényesülnek a termék – csomagolási rendszer tervezési fázisának 

olyan kezdeti szakaszában, amellyel még megelızhetı lenne az egyes logisztikai 

területeteken való problémákkal való szembekerülések egész sora. 
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3. A LOGISZTIKAI CSOMAGOLÁSOK , ELİNYEIK ÉS HÁTRÁNYAIK , A 

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ İK  

Ahhoz, hogy a kutatási céljaim elérését biztosítsam, külön-külön meg kellett vizsgálnom a 

logisztikában jelenleg használatos csomagolási típusokat, a csomagolási típusok rendszerbe 

szervezıdését, azok szakszerő meghatározásával. Mindehhez egyrészrıl szakirodalmi 

forrásokat, másrészrıl a már meglévı általánosan elfogadott szabványszerő értelmezéseket is 

felhasználom. 

Külön foglalkozom ebben a fejezetben az egyes csomagolási típusok, fajták mőszaki és 

gazdaságossági elınyeivel, hátrányaival úgy, hogy közben górcsı alá veszem azokat a 

hatásokat is, amelyekre a logisztika szervezeti és szervezési feladatok kihatnak, vagy éppen 

azokat befolyásolják. Ahogy azt a kutatás módszertana között szerepeltettem már, a vizsgálat 

alá vont csomagolások elemzését vállalati látogatások, illetve laboratóriumi vizsgálatok 

alapján végeztem el (7. melléklet). Itt kell megemlítenem, hogy több ízben a vállatokkal 

közös kutatás-fejlesztési tevékenység keretén belül is vizsgálódni nyílt lehetıségem. A 

mellékletben megadott felsorolások, és a fejezet egységek tagolása miatt az egyes kifejtett 

részekben külön nem említem a vállalatok nevét. 

Mielıtt elemezném e rendszerek sajátosságait, azelıtt a csomagolással kapcsolatos 

szabványszerő definíciókat is át kell, hogy tekintsük. Bár a szabványok az EU területén nem 

kötelezı érvényőek, mégis az egyes meghatározások „harmonizáltsága" felfedezhetı, amely 

egyúttal azt is jelenheti, hogy adott esetben a szabványok szerinti értelmezés használata 

pozitívnak, attól való eltérése negatívnak tetszhet, mint kutatónak. 

Így, e fejezetben a kutatási tárgyamhoz szorosan kötıdı, releváns, szabvány(ok)5 szerinti 

kifejezések szigorú értelemben vett definícióját is megadom, amelyet a késıbbiekben alapul 

lehet venni az ipari gyakorlati példák bemutatása és elemzése során. Az egyes csomagolási 

típusokról példáként szolgáló képet az érthetıség kedvéért a releváns gondolatot követıen, 

illetve további képeket a számú mellékletben közlök. 

Csomagolás 

i. valamennyi olyan termék, amelyet a termelı, a felhasználó vagy a fogyasztó 

áruk (a nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, 

                                                           
5
 MSZ EN szabványok pontos megnevezéséhez lásd a felhasznált irodalmak részt. 
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kezelésére, szállítására és bemutatására használ, ideértve az ugyanilyen célra 

használt egyszer használatos terméket is, 

ii.  az (i) pontban meghatározottaknak - a csomagolás által biztosított egyéb 

funkciók sérelme nélkül - megfelelı tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék 

szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megırzéséhez 

annak teljes élettartama alatt szükséges, és annak egyes elemeit együttes 

felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, 

iii.  az eladási helyen történı megtöltésre tervezett és szánt, illetve az eladási 

helyen eladott vagy megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos 

tételek, 

iv. a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót 

ellátó kiegészítı elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részei, és az 

elemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták. A csomagolásba 

beépülı egyéb összetevıket és kiegészítı elemeket azon csomagolás részének 

kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették; 

A csomagolás lehet 

i. Fogyasztói (elsıdleges) csomagolás6, amely értékesítési egységet képez a 

végsı felhasználó vagy fogyasztó számára a vásárláskor, illetve a védendı 

termékkel közvetlenül érintkezik. Általában a terméket a fogyasztóig kísérı 

elsıdleges védıeszköz, amely kisebb térfogatú és mennyiségő egységet 

tartalmaz. Kialakításánál fontos, hogy több féle funkcióval rendelkezzen, és a 

védelmi feladatokon túl könnyítse a fogyasztó szállítását és a kereskedelmi 

elhelyezést. 

ii.  Győjtı- (másodlagos) csomagolás az, amely a vásárlás helyén meghatározott 

értékesítési egységet foglal össze, a végsı felhasználó vagy fogyasztó részére 

történı értékesítéstıl függetlenül, vagy a fogyasztói csomagolástól 

elkülöníthetı anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná. Nem a 

fogyasztó számára készül. Alapvetı feladata az árukezelés, nyilvántartás 

                                                           
6 A fogyasztói csomagolást szokás hazánkban kereskedelmi csomagolásnak is hívni, amelynek többek között 
jogtechnikai okai is vannak a csomagoláshoz kötıdı termékdíjtételek meghatározásánál. 
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megkönnyítése. Mindig azonos fajtájú és azonos mennyiségő árut (terméket) 

tartalmaz, illetve azonos mennyiségő fogyasztói csomagolást tartalmaz.7 

iii.  Szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy győjtıcsomagolás 

kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történı 

károsodás elkerülését elısegítı csomagolás. Elsısorban a szállítási feladatok 

megkönnyítésére alkalmazott csomagolás, amellyel fıként gépesítési 

mozgatást lehet megvalósítani. Ugyanakkor egyre inkább felértékelıdik a 

szerepe a szállítási igénybevételek elleni védelmi funkciójának is. 

Egyéb releváns kifejezések 

- Csomagolás-összetevı (packaging component) A csomagolás olyan része, amely 

kézzel vagy egyszerő mechanikai eszközzel attól elválasztható. 

- Csomagolás alkotóeleme (packaging constituent): Olyan alkotórész, amibıl a 

csomagolás vagy a csomagolás-összetevı készül és amely kézzel vagy egyszerő 

mechanikai eszközzel attól nem választható el. 

- Gyártó (supplier): Az a személy vagy szervezet, amely a csomagolás vagy a 

csomagolt termék forgalombahozásáért felelıs. 

A csomagolás hasznosítására és újrahasználatára vonatkozó szakkifejezések 

- Hasznosítás (recovery): Tervezett tevékenység következtében szennyezıdött 

csomagolóanyagok visszanyerése, újrafeldolgozása, komposztálása vagy 

főtıanyagként történı felhasználása. 

- Hasznosítható csomagolás (recoverable packaging): Olyan csomagolás, amely 

valamely hasznosítási folyamatban való részvételre alkalmas 

- Anyagában való hasznosítás (recycling): Hulladék újrafeldolgozása gyártási 

folyamatban az eredeti vagy más célra, beleértve a szerves hasznosítást, az energetikai 

hasznosítás kivételével. 

- Anyagában hasznosítható csomagolás (recyclable packaging): Olyan csomagolás, 

amely alkalmas anyagában való hasznosítási folyamatra. 

                                                           
7
 A gőjtıcsomagolást sok esetben a gyakorlati szakemberek is keverik az olyan összegyőjtı csomagolásokkal, 

amelyek a fuvarozás során szolgálnak különbözı fajta áruk és termékek egybe foglalására azonos címzettnek. 
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- Üres csomagolás (empty packaging): A csomagolás akkor üres, ha (szokásos és elıre 

látható körülmények között) az összes termékmaradványt (amely a csomagolás adott 

típusára általánosan alkalmazott technikával, ürítéssel eltávolítható) eltávolították. 

- Visszaadható csomagolás (returnable packaging): Olyan csomagolások, amelyekre 

különleges begyőjtési rendszer mőködik (és amelyeket nem feltétlenül használnak fel 

újra). 

- Újrahasználat (reuse): Minden olyan mővelet, amellyel az olyan csomagolást, 

amelyet élettartamán belül többszöri használat vagy körforgás teljesítésére terveztek, 

újratöltik vagy ugyanazon célra használják fel, amelyre tervezték, a piacon lévı olyan 

kisegítı termékek segítségével vagy anélkül, amelyek lehetıvé teszik a csomagolás 

újratöltését; az ilyen ismételten használt csomagolás akkor válik csomagolási 

hulladékká, ha már nem lehet újrahasználni. 

- Újrahasználható csomagolás 8 9 (reusable packaging): Csomagolás vagy csomagolás-

összetevı, amely alkalmas arra és úgy van kifejlesztve, hogy élettartamán belül 

többszöri hasznosítást vagy körforgást teljesítsen egy újrahasználati rendszerben. Az 

újrahasználható csomagolás a forgási ciklusból történı kilépéskor válik hulladékká. 

- Körforgás (rotation): Az a ciklus, amelyen az újrahasználható csomagolás a 

töltéstıl/berakástól töltésig/berakásig végighalad. 

- Ugyanazon célra használt csomagolás10 (packaging used for the same purpose): 

Olyan csomagolás, amelyet a befejezett körforgását követıen - az adott újra-

használati rendszerben - az eredeti célra újrahasználnak. 

- Újrahasználati rendszerek (systems for reuse): Olyan (szervezeti, mőszaki és/vagy 

pénzügyi) intézkedések, amelyek lehetıvé teszik az újrahasználatot. 

                                                           
8
 Megjegyzés: csak abban az esetben, ha a csomagolás ugyanazon célra kerül felhasználásra. Ha másodlagos 

felhasználású lesz, akkor a csomagolás nem tekinthetı újrahasználható csomagolásnak. 
9
 Továbbá a gyakorlatban többutas csomagolásnak is hívják, amellyel azt kívánják jelezni, hogy az újra 

használat során ugyanazon funkcióval használható, de ugyanazon vagy megváltozott desztinációkban is 
felhasználásra kerülhet. Az értekezésben az újrahasználható csomagolást, mint többutas csomagolást vizsgálom. 
10

 A többutas csomagolás kifejezése. Ezen újrahasználható (többutas) csomagolás mindig ugyanazon a 
logisztikai desztinációban kerül felhasználásra, így egyszerő ciklikus rendszerré szervezıdik. 
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• Zárt láncú rendszer (closed loop system): Az a rendszer, amelyben az 

újrahasználható csomagolást valamely társaság vagy társaságok kooperáló 

csoportja tartja körforgásban. 

• Nyitott rendszer (open loop system): Az a rendszer, amelyben az 

újrahasználható csomagolás nem meghatározott társaságok között végez 

körforgást. 

• Hibrid rendszer11 (hybrid system): Két részbıl álló rendszer. 

- Egyutas csomagolás (one-way packaging): Olyan csomagolás, amely csak egyszeri 

felhasználásra alkalmas. 

A csomagolás élettartamával kapcsolatos szakkifejezések 

- Csomagolási hulladék (packaging waste): Hulladéknak minısülı minden csomagolás, 

kivéve a csomagolószer-gyártási hulladékot. 

- Használt csomagolás (used packaging): Olyan csomagolás vagy csomagolás-

összetevı, amely az általa tartalmazott, védett vagy hordott tartalom eltávolítása után 

visszamarad. 

3.1. A CSOMAGOLÁS MEGVÁLASZTÁSA 

A következı alfejezetben logisztikai alapon ismertetem a csomagolási rendszerek 

megválasztását befolyásoló mőszaki-szervezési ismeretanyagokat, mert úgy ítélem meg, hogy 

ezek nélkül az egyutas, illetve többutas csomagolások alkalmazásával kapcsolatos döntés 

nem teljesen egyértelmően érthetı meg. Ez irányú ismeretek nélkül a szerteágazó folyamatot 

befolyásoló szempontrendszer sem kezelhetı. Egyrészrıl magának a terméknek a 

legkülönfélébb sajátosságai, amelyet ismerni kell azért is, hogy maga a termék a 

fogyasztóhoz, felhasználóhoz kifogástalan minıségben és megfelelı mennyiségben 

megérkezzen, másfelıl pedig a csomagolás ne befolyásolja a termék azon képességét, hogy 

értékesíthetı maradjon. 

                                                           
11

 A hibrid rendszer két részbıl áll: egyrészrıl áll egy újrahasználható csomagolásból, amely a 
végfelhasználónál marad, és nem kerül a kereskedelmi újratöltést eredményezı újraelosztási rendszerbe, illetve 
áll egy egyutas csomagolásból, amelyet a tartalom (töltet) újrahasználható csomagolásba való áttöltése céljából 
kiegészítı termékként használnak. 



28 

A képzési rendszerekben fıként közgazdasági alapképzettségre épül a mai kereskedelmi és 

marketing szakemberek csomagolással összefüggı speciális ismeretanyaga. Tapasztalatom 

szerint ebben az oktatási formában az a legnagyobb gond, hogy kellı mőszaki és szervezési, 

illetve logisztikai ismeretek hiányában az a fajta gazdaságossági vizsgálat nagyon nehezen 

végezhetı el, hogy a termék megóvása alapvetıen milyen mőszaki és logisztikai jellegő 

intézkedésekkel érhetı el. 

Ennek áthidalására a megfelelı lehet a kereskedelmi és marketing jellegő képzésekben az 

áruismeret komplexum oktatása, amely ezt a rést hivatott áthidalni. Ennek a tudománynak 

több neves képviselıje is van, úgy, mint például professzor Günter Grundke aki már a 60-as 

években a Handels Hochschule Leipzig (Német Csomagolási Intézet lipcsei irodájának 

vezetıje) intézményben tantárgyként oktatta a kereskedelmi áruismeretet és külön 

tantárgyként felépítette ennek a tantárgynak egy olyan különálló egységét, amely a 

kereskedelemben elıforduló károkozó tényezık vizsgálatát árucsoportonként kezelte. Ekkor 

tapasztalta ı is, hogy a legkülönbözıbb kereskedelmi áruk vevıkhöz való eljuttatása során 

felmerülı mennyiségi és minıségi hibák csak a komplex termék-csomagolás rendszerben 

értelmezhetıek. 

Fogyasztási cikkek esetén ugyanis olyan jelentısen megnı a csomagolás szerepe a termék 

eltarthatóságában, minıségének megóvásában, a termék és a csomagolás az idı 

függvényében lezajló kölcsönhatásában, hogy bármelyik részlet elhanyagolása komoly 

károsodáshoz vezethet. Itt kell megjegyezni, hogy Grundke is közgazdasági 

alapképzettséggel rendelkezett. 

Ahhoz, hogy ezeket a termék-csomagolás rendszereket, illetve azok megválasztását vizsgálni 

lehessen, számomra is célszerő, hogy a továbbiakban alkossak olyan termékcsoportokat, 

amelyeken belül az elosztási logisztika már viszonylag azonos alapokra épül. Így kvázi, mint 

egy vezértermékként a hozzá tartozó csomagolási rendszer, szállítási folyamatrendszer, 

kereskedelmi manipulációs rendszer és az ahhoz szükséges külsı környezeti feltételrendszer 

hozzárendelhetıvé válik. Tapasztalataim alapján a vizsgálat céljára a következı fı 

termékcsoportokat célszerő megválasztani: 

- gyógyszerek 

- friss zöldség, gyümölcs 

- friss húsok, húskészítmények 

- folyékony élelmiszerek 
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- elektrotechnikai háztartási gépek (ún. fehéráruk) 

- számítástechnikai és szórakoztató elektronikai termékek 

- folyékony háztartási tisztítószerek, festékek, kozmetikai szerek, ragasztók, melyek 

szállítástechnikai szempontból az esetek többségében környezetükre veszélyes 

áruknak minısülnek 

- növény védıszerek, mőtrágyák 

- szilárd ömlesztett és darabárunak minısülı építıanyagok 

, mint fogyasztási cikk kategóriába tartozó termékek, valamint: 

- gép és berendezés alkatrészek és részegységek 

- mőszer részegységek és mőszerek 

- a jármő összeépítéshez szükséges alkatrészek és részegységek 

- komplett megmunkáló berendezések, gépészeti villamos és elektronikai tartozékokkal 

- professzionális számítástechnikai berendezések 

, mint iparban áramló gyártási nyersanyagok, félkész és késztermékek. 

Erre a két kategóriára történı bontásra azért van szükség, mert az értekezés szempontjából a 

két rendszer alapvetıen eltérıen viselkedik. Ezt azt jelenti, hogy az egyutas, többutas 

csomagolás rendszer közti döntésben a fogyasztási cikkek esetén a lakosság viselkedése 

hajlandósága határozza meg az alkalmazás feltételeit, míg az utóbbi esetben a gyártó cégek 

egymás közti kapcsolata és a köztük lévı eltérı térbeli távolság és anyagi érdekeltségi kör 

fogja döntıen befolyásolja a csomagolás megválasztásának módját, módszertanát. 

A továbbiakban mindkét fenti kategóriából néhány gyakorlati példát részletesen ismertetek, 

hogy a késıbbi gazdasági elemzés számára a mőszaki-szervezési (logisztikai) 

peremfeltételeket figyelembe tudjam venni. Meg kell jegyezni azonban, hogy a csomagolási 

választék több tízezres nagyságrendjét tekintve, nem lehet minden eszközt külön-külön 

elemezni, ezért egy-egy kiválasztott példán keresztül mutatom be a csomagolóeszköz 

megválasztásának módját, dilemmáit. 

3.1.1. A FOGYASZTÓI ÉS GYŐJTİ CSOMAGOLÁS MEGVÁLASZTÁSÁNAK MÓDSZERÉRE 

PÉLDA BEMUTATÁSA A GYÓGYSZERIPARBAN 

Elsıként a sok szempontból kényes feladatot jelentı gyógyszergyártás és logisztikai elosztás 

lebonyolítását ismertetem. Evidens, hogy a gyógyszerek jellegüknél fogva rendkívül 
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kényesek és emiatt rendkívül igényesek a csomagolással szemben. Magának a gyógyszernek 

a primer12 csomagolással való érintkezésénél gyakorlatilag semmilyen kölcsönhatás nem 

megengedett. A csomagolóanyagból semmilyen komponens nem válhat ki. A gyógyszerbe, 

illetve a gyógyszer anyaga nem áramolhat be a csomagolóanyag falába, illetve nem 

áramolhat át a csomagolóanyag falán. Ez azért is fontos, mivel a csomagolóanyag külsı 

felületén nyomtatott feliratok, öntapadó címkék, stb. lehetnek elhelyezve, és ezek a 

komponensek, ha beoldódnak a gyógyszerbe az beláthatatlan következményekkel járhatna. A 

gyógyszerek esetén másik fontos feltétel, hogy a teljes logisztikai folyamat során állandó 

hımérsékletszabályozásnak kell lenni. A gyógyszerekre általános elıírás, hogy a 

gyógyszereknek +2 és +8 fok hımérsékletintervallumon belül kell a saját hımérsékletét 

tartani. 

A gyógyszergyárak az egyes szereket nagy mennyiségben állítják elı, és elıször megtöltik, 

majd lezárják a primer csomagolóeszközt (pl. ampulla, üveg, mőanyag keményfólia stb.). Ezt 

követıen a külsı felületüket a megfelelı jelölési rendszerrel ellátják. Majd a használati 

útmutatót mellékelve a fogyasztói csomagolásba helyezik, amely többnyire papír alapú 

csomagolóeszköz (pl. nyomtatott kartondoboz), és lezárják oly módon, hogy originált 

csomagolás legyen. Ez az a rész, amely a mindenkori vevıhöz eljut. Ezután ezekbıl a teljes 

töltött fogyasztói csomagokból győjtıcsomagolást képeznek, amely marketing szempontból 

meghatározott mennyiségő fogyasztói csomagot tartalmaz. Ezt a győjtıcsomagolás anyagát 

és szerkezetét tekintve többnyire hullámpapírlemez alapú ún. TF doboz vagy mőanyag alapú 

zárható merev vagy félmerev13 mőanyag vagy hullámpapírlemez láda. Természetesen a 

győjtıcsomagolásokat is a megfelelı információhordozó jelölésekkel vagy 

nyomdatechnikával és/vagy etikettek felragasztásával megjelölik. 

Ezekbıl a győjtıcsomagolásokból valamilyen egységrakományképzı eszközön (pl. fa, 

mőanyag alapú sík vagy oldalfalas rakodólap) olyan egységrakományt készítenek, amely már 

szállításra alkalmas. Nyilvánvalóan ezeket a rakodólapon végzet győjtıcsomagolás-

halmazokat a szállítási igénybevételek ellen rögzíteni kell. Erre alkalmas eszközök a 

különbözı típusú pántolások, vagy zsugor, illetve nyújtható fóliaburkolások. Sok esetben ez 

kiegészül a csomagolások külsı éleinek védelmét szolgáló eszközökkel, melyek szintén 

különbözı anyagból készülhetnek. 

                                                           
12 Primer csomagolás: a termékkel közvetlenül érintkezı csomagolószert tekinthetjük. 
13 Félmerev: Hullámpapírlemez és mőanyag alapú vékonyfaló csomagolóeszközök, amelyeknél a terhelés 
hatására hasasodásra kell számítani. 
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A kész egységrakományok külsı felületét is a megfelelı adathordozó eszközökkel el kell 

látni. Viszont fel kell hívnom a figyelmet, hogy logisztikai szempontból még az sem 

mindegy, hogy ezeket a jelöléseket milyen irányból kell elhelyezni, hiszen különösen 

automata tárolási rendszerek esetén még a kódok leolvasása is csak kötött irányokból 

történhet. Ez a teljes egységrakomány a gyógyszergyárakból a gyógyszer nagykereskedelmi 

cégekhez kerül átszállításra. A gyógyszer nagykereskedelmi cégek fogadják a gyógyszertárak 

alkalomszerő kistételő és vegyes összetételő rendszeres megrendeléseit. A gyógyszertárak 

megrendelései alapján komissiózó listák készülnek, amelynek alapján a gyógyszergyárak 

által átszállított egységrakományokat megbontják, azaz lekerülnek az egységrakományokról a 

külsı rögzítı-elemek.  

A gyógyszertárak által megrendelt aktuális mennyiségő győjtıcsomag darabszámot az 

egységrakományból kiveszik. Ily módon a rendeléssel érintett egységrakományokból kivett 

győjtıcsomagokból a nagykereskedı által olyan új győjtıcsomagolást kell készíteni, amely a 

komissiózott tételeket fogja majd egy olyan egységbe, amelyeket már közvetlen a 

gyógyszertárakba lehet kiszállítani. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszer nagykereskedınek 

rendelkeznie kell olyan csomagolóeszközökkel (3.1. ábra), amelybe a már komissiózott és 

vegyes méret-összetételő, és vegyes tömegő kisebb egységeket el tudja helyezni és le tudja 

zárni úgy, hogy a gyógyszertár felé bizonyítható legyen, hogy az így becsomagolt tétel az ı 

megrendelésének megfelel. Ezeknél a csomagolásoknál is követelmény azonban, a 

hımérséklet szabályozás betartása, hogy az áruterítés során se történhessen eltérés a megadott 

hımérsékletintervallumtól. 

A gyógyszer esetén is fölmerül a nagykereskedelem szempontjából jellemzı dilemma azon 

szempontból, hogy hány elosztó raktárt mőködtessünk, hogy a logisztikai lánc 

mőködtetésének költsége a minimális legyen. Minél több depót készítünk, annak 

függvényeként az áruterítés távolsága és ennek megfelelıen az áruterítés költsége is csökken 

fog. Ezzel kell szembeállítani a raktárak, illetve depók üzemeltetési és fenntartási költségeit. 

Mivel azonban a gyógyszerészeti nagykereskedelmi raktárak a higiéniára nagyon kényesek, 

mind a raktár, mind az expedíciós térnek hımérsékletszabályozottnak kell lennie, ezért maga 

a raktárüzem költséges létesítmény helyett inkább vállalják, hogy az áruterítési távolságok 

legyenek viszonylag nagyok. 
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3.1. ábra: Gyógyszerszállításhoz használt győjtı thermodoboz felépítése 

Forrás: saját készítéső fotó 

Azonban, ha nagyok az áruterítési távolságok a szállítási folyamatok során, akkor nagyon 

nehezen valósítható meg az, hogy az egyes gyógyszertárakat a nyitvatartási idın belül érjék 

el. Ennek a problémának az áthidalására a gyógyszertárak kisebb árufogadó zsilipeket 

létesítettek. Az áruterítést végzı járatnak ehhez a zsiliphez kulcsa van, és ebbe gyakorlatilag 

bármikor is érkezzen a járat (a rendelt mennyiséget tartalmazó győjtıcsomagolással), 

behelyezhetıvé válnak a termékek. Ezért, akár hétvégén is történhet kiszolgálás. 

Ez a zsilip azonban nem hımérsékletszabályozott emiatt a gyógyszertárat üzemeltetınek 

figyelemmel kell kísérnie, hogy mikor érkezett az áruterítı járat, nehogy a 

hımérséklettartományból a rendelt tétel kifusson. Természetesen az nem várható el a 

gyógyszerésztıl sem, hogy állandóan figyelje, hogy vajon érkezett e kiszolgáló járat, ezért 

konszenzus alapján úgy állapodtak meg a nagykereskedıvel, hogy ennek a győjtıcsomagolás 

fajtának olyan hıszigetelı tulajdonsággal kell rendelkeznie, hogy 12 órán belül sem negatív 

sem pozitív irányban a megadott hımérséklethatárokat nem lépje túl a megengedett értékeket.  

Az is nyilvánvaló, hogy ezek a gyógyszer-nagykereskedık által üzemeltetett hıszigetelt 

csomagolóeszközök igényes, és ennek megfelelıen drága eszközök. Tehát feltétlenül 

felmerül az igény, hogy ezek az eszközök többször felhasználhatók legyenek. Azonban 

ahhoz, hogy az eszköz többször felhasználható legyen, a csomagolóeszköznek bírnia kell a 

többszöri kinyitást, bezárást. A külsı felületének el kell viselni azt, hogy tapadó-szalag 
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alkalmazása esetén a tapadó-szalag lehúzása után a felület nem sérül, nem szennyezıdik és 

ismételten tapadó-szalaggal lezárható lesz. El kell viselnie azt, hogy a belsı felületét a 

használat után az ismételt felhasználás elıtt tisztítani lehessen. A külsı felületnek pedig 

olyannak kell lennie, hogy a szállítási folyamatok során külsı kopások, sérülések és a külsı 

felület átütése ne következzen be. 

Természetesen fontos tényezı a kiürült eszközök visszaszállításának környezeti rendszere is. 

Elvileg a rendszer akkor racionális, ha ezek a csomagolóeszközök a kiürítés után valamilyen 

mőszaki megoldással összecsukhatók lennének, hiszen ekkor a visszaszállítás igényessége 

csökkenthetı lenne. Sajnos, a gyakorlati kísérletek azt mutatják világszerte, hogy bár az 

összehajthatóság mőszakilag megoldható ugyan, de a hajtási élek mentén a többszöri 

hajtogatás anyagkifáradási effektusokat okoz és lassú, de folytonos viszkoelasztikus14 

alakváltozást következik be, és ez az összehajthatóságot is megnehezíti. Azokban az 

esetekben, amikor az áruterítés oly formában történik, hogy a terítıjárat során a töltött 

győjtıcsomagolások leadásával a jármőraktér ürül, akkor evidens, hogy ugyanebben a 

fázisban a kiürült csomagolóeszközök felvehetık lesznek. Mivel a terítıjárat amúgy is a 

nagykereskedelmi raktárhoz érkezik vissza, így ott az üresen visszaszállított 

csomagolóeszközök rögtön leadhatók lesznek. Ilyen rendszer esetén nyilvánvalóan nincs is 

szükség a csomagtérfogat üres szállításához történı redukálására. 

A gyógyszerek fogyasztói csomagolásán belül annak sincs akadálya, hogy a mindenkori 

vásárló a primer csomagolóeszközt ismételten felhasználhatóvá tegye. Üvegpalack esetén 

például semmilyen elvi akadálya nincs annak, hogy ezt az üvegpalackot többször 

felhasználhatónak minısítsük. Csomagolástechnikai szempontból az üvegpalack kiürítés 

után, majd a záróelem maradékokat eltávolítva, a külsı címkéket és jelöléseket eltüntetve, 

teljes értékő újratölthetı csomagolás lehet, hiszen az üveg könnyen kimosható és 

fertıtleníthetı. Ebben az esetben elvi dilemma lehet az is, hogy a fogyasztó ezt az üveg 

csomagolóeszközt otthon más célra felhasználhatja. Például úgy, mint egyéb otthoni anyagok 

tárolására vagy arra, hogy visszavigye a gyógyszertárba, amely a fent leírt rendszeren 

keresztül elvileg a gyógyszergyárakba is visszaszállítható lenne. Ez utóbbi rendszer a 

logisztika gazdaságossági kérdése is a dolgozatom tárgya, azaz hogy célszerő ezeket a 

kismérető fogyasztói csomagokat a gyógyszergyárakból viszonylag kis mennyiségben 

összegyőjtögetni a nagykereskedınél nagyobb tételben, de gyártókként rendszerezve addig 
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 Viszkoelasztikus: egy idıben rugalmas és maradó alakváltozást elszenvedı anyagok jellemzı fizikai 
tulajdonsága. 
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tárolni, míg egy racionálisan szállítható tétellé nem alakítható ahhoz, hogy a 

gyógyszergyárnak visszaszállítsa. 

Itt az is felmerülhetne, hogy vajon a gyógyszergyárak mért nem tipizálják a gyógyszeres-

üvegek méreteit és fajtáit. Erre azzal érvelnek a gyógyszer gyártók, hogy különösen távol 

keleten ma már szinte rendszeressé vált a hamis gyógyszerkészítmények gyártása és 

forgalmazása, és ez ellen kívánnak úgy védekezni, hogy egészen speciális kivitelő 

csomagolástechnikát alkalmaznak. Megjegyzem, hogy itt gyógyszerhamisítás alatt nem csak 

az értendı, hogy valamiféle hatóanyag nélküli álkészítményt hoznak forgalomba, hanem az is 

ide tartozik, hogy licencjogok megvásárlása nélkül állítanak elı gyógyszertermékeket. 

A másik újrahasznosítási út, amely adott esetben egyenértékő lehet a többutas megoldással, 

az a szelektív hulladékgyőjtés és a csomagolás anyagában történı újrahasznosítása. 

Esetemben tehát a fogyasztó a megvásárolt gyógyszer papíralapú külsı dobozát és a 

használati utasítást a papírfeliratú, a színes vagy fehér üvegpalackot a megfelelı üvegfeliratú, 

míg a mőanyag záró elemet a mőanyag feliratú szelektív hulladékgyőjtı konténerbe üríti. 

Ebben az esetben úgy definiálhatjuk a rendszert, hogy nem a csomagoló eszköz többutas, 

hanem a csomagolóanyag többutas, az újrafelhasználható lesz. 

Amint a fenti eszmefuttatásból láthatjuk, a gyógyszerek gyógyszertárból egészen a vevıhöz 

való eljuttatásáig a következı csomagoló eszközöket használtuk fel: 

- rakodólap, 

- pántszalag, 

- mőanyag fólia, 

- győjtıdoboz, 

- győjtıdoboz belsı térelválasztói, 

- győjtıdoboz belsı párnázó elemei, 

- tapadó szalag, 

- fogyasztói csomagolás külsı kartondoboza, 

- mőanyag keményfólia, 

- üvegpalack, 

- mőanyag záródugó, 

- nagykereskedelmi hıszigetelı láda, 

- a hıszigetelı láda belsı párnázó és térelválasztó elemei. 
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Felmerül a kérdés, hogy ezekbıl a komponensekbıl mely komponensek egyutasak és mely 

komponensek lehetnek többutasak. Mőszaki megoldástól függıen ezeknek az aránya 

természetesen változtatható. Emiatt be kell vezetnem a következı fogalmat: többször 

felhasználhatósági ráta. Ez egy olyan arányszám kellene, hogy legyen, amely az elızıleg 

felsorolt összes komponensen (a teljes 100%-on) belül hány százalékot képvisel a többször 

felhasználható többutasnak tekintett komponens. Elsı közelítésnek evidensnek látszik, hogy 

ebben az esetben a rakodólap, az üvegpalack és a nagykereskedelmi hıszigetelt láda minden 

további nélkül többutasnak, míg a többi komponens egyutasnak minısül. Beleértve a 

címkéket, jelöléseket, tapadószalagokat, stb. is. Estemben határesetet képez a csomagolás 

párnázásához használt hullámpapír rekeszek és mőanyag térkitöltık esete, amelyeknél egyedi 

megfontolást igényel, hogy sérültek-e oly mértékben, hogy ismételt felhasználásuk szóba 

kerülhessen. Ugyanakkor azon is el kell gondolkodni, hogy a többutas komponensek vajon 

hány utat képesek elviselni, mert mőszakilag az is nyilvánvaló, hogy egy merevfalú mőanyag 

láda várható többutas élettartama nem egyezik meg sem az üvegpalackéval sem a 

rakodólapéval.  

3.1.2. A FOLYÉKONY ÉLELMISZEREK PALACKOS CSOMAGOLÁSAINAK A MEGOLDÁSAI 

ÉS A Fİ DILEMMÁK  

Az élelmiszerek között jelentıs mennyiséget képviselnek a különbözı italféleségek. Úgy, 

mint az ivóvizek természetes állapotban, illetve széndioxiddal dúsítva, a legkülönbözıbb 

üdítıitalféleségek a gyümölcslevek különbözı koncentrációiban, a sörök, borok, pezsgık, 

valamint az égetett szeszes italok. Az 1960-as évek végéig ezek az italféleségek az akkori 

választéknak megfelelıen általában üvegpalackban kerültek forgalomba. A gyártómővek 

ezeket a palackokat kezdetben fa, késıbb mőanyag rekeszbe helyezték, mint 

győjtıcsomagolás és a gyártómővek ezeket rakodólapon, mint egységrakományt juttatták el a 

nagykereskedelmi hálózatba, illetve a nagyobb boltokba. A kisebb üzletek számára a 

legkisebb rendelhetı tételnagyság a rekesz mennyiség volt. Maguk az üvegpalackok szinte 

kizárólag betétdíjas visszaváltható palackok voltak. Akkoriban még nem volt divat a 

palackok marketing szempontból szükséges eltérı alakja, színe, stb. A vásárlók által 

visszavitt palackokat a kiskereskedelembıl az áruterítı járatok visszaszállították a 

nagykereskedelmi raktárakba, ahonnan a gyártók szállították vissza a termelı üzemekbe 

azokat újratöltés céljára. Az üveg csomagolóeszközöknek az ismételt felhasználása 

élelmiszerek csomagolására nem okozott nehézséget, hiszen az üveg alapanyag úgynevezett 
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egykristály15, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üveg fala a legkülönbözıbb kémhatású 

anyagoknak ellenáll, azaz itt nem kell számolni a töltıanyag és csomagolóeszköz között 

lejátszódó egyéb kémiai folyamatokkal. 

Hasonlóképpen az üvegfal teljes zárást biztosít. Tehát még szénsavas italok esetén sem 

történhet meg, hogy a palackfalon keresztül a széndioxid egy része távozik ezzel rontva az 

ital minıségét. A lakosságtól visszaváltott üvegpalackok természetesen sokféle 

szennyezıdést tartalmazhatnak ezért azokat újratöltés elıtt tisztítani és fertıtleníteni kell. Az 

üveg esetén ez sem jelent gondot, hiszen az üveg olvadáspontja olyan magas, hogy a gızzel 

való fertıtlenítés hımérsékletét, amely mintegy +120-130 oC, probléma nélkül elviseli. 

Hasonlóképpen nem okoz gondot a címkék és egyéb jelölések eltávolítása sem. A fenti 

elınyökkel szemben azonban az üvegcsomagolásnak két hatalmas hátránya van.  

- Hátrány a viszonylag nagy fajlagos tömeg. Például egy 1 liter őrtartalmú üdítıitalos 

palack tömege körülbelül 0,7 kg. Azaz ahhoz hogy egy háziasszony egy liter italt a 

boltból hazavigyen ahhoz majdnem ugyan olyan tömegő üvegpalackot is haza kellett 

vinnie. 

- A másik nagy probléma az üveggel a törékenység, amely mind a palackozáskor mind 

a logisztikai folyamatok során a különbözı dinamikus hatásokra könnyen 

bekövetkezhet. Az üvegpalack szilánkos törése a logisztikai folyamatok során a testi 

épséget is veszélyezteti. 

A fenti két probléma miatt, a mőanyagipar fejlıdésével a folyékony élelmiszergyártók 

mőanyag palack alternatívákban kezdtek gondolkodni. Gyakorlatilag a PET megjelenéséig 

(polietilén tereftalát) alternatíva azonban nem volt. A PET megjelenése olyan áttörést 

jelentett, hogy élelmiszer technológiai szempontból a nem alkoholos italok palackozására, 

beleértve a széndioxiddal dúsított italokat is, alternatívát jelentett. Példaképpen megemlítem, 

hogy egy 2 liter őrtartalmú egyutas PET palack saját tömege 0,07 kg, azaz pont egy tizede az 

egy 1 literes üvegpalack saját tömegének. A vásárlók ezt a palacktípust nagyon rövid idı alatt 

megkedvelték és igen rövid idı alatt háttérbe szorították az üvegpalackos csomagolást. 

Ez a csomagolási rendszer egy darabig korlátok nélkül mőködött. Azonban a zöld 

szervezetek térnyerésével a környezetvédelmi támadások kereszttőzébe került. 

Tulajdonképpen mind a mai napig a környezetvédık kiemelt közellensége az ún. Pille palack, 
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 Egykristály: homogén szerkezető anyag, az anyagon belül nincsen az alkotóelemek között szakadás. 
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amely a szó szoros értelmében úton-útfélen eldobva megtalálható és a föld erıforrásainak 

pazarló felhasználási példájává vált. 

Emiatt, a két legnagyobb üdítıital-gyártó világcég olyan mőanyagipari fejlesztésbe fogott, 

hogy ezeket a palackokat a korábbi üvegpalackos rendszernek megfelelıen többször 

felhasználhatóvá lehessen alakítani. A mőszaki fejlesztések eredményeképpen meg is jelentek 

a visszaváltható és újratölthetı PET palackok (ún. ref. PET palackok) (3.2. ábra), de ezek 

még ma is mőszakilag, illetve élelmiszer higiéniai szempontból meglehetısen problematikus 

megoldások. 

A mőanyag palackok visszaszállítása hasonlóképpen az üvegpalackokéhoz meglehetısen 

nagy szállítási igényességgel bírnak, és manapság amikor különbözı környezetterhelési 

egyensúlyokat (pl. ökológiai lábnyom16) számolnak, akkor kétségessé válik már a többutas 

eszköz használhatóságának az elınye. 

    

3.2.a) és b) ábrák: Újratölthetı PET (bal) és normál PET palack 

Forrás: saját készítéső fotó 

A többutas mőanyag palackok esetén további probléma, hogy már a meleg vizes mosást is 

nehezen tőrik, és emiatt környezetterhelı fertıtlenítı szereket fıként nátronlúgot használnak. 

Ez a mosóvíz egyúttal tartalmazza a címkék és címkeragasztók anyagát is, azokkal a 

természetes szennyezıdésekkel együtt, amelyek a lakosságtól a töltı üzemig tartó logisztikai 

folyamatban belekerülnek. További problémát jelent, hogy ezekbe a palackokba a 

háztartásokban az üzletekbe való visszaváltásig számos olyan folyékony anyagot tárolhatnak 
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 Ökológiai lábnyom: erıforrás-menedzselésben, társadalomtervezésben használt érték. Kifejezi, hogy adott 
technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségő földre és vízre van szüksége 
önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. 
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benne (benzin, növényvédı szerek, alkoholos italok stb.), amelyek egyrészt megtámadhatják 

a palack falát, másrészt olyan illatanyagokat tartalmazhatnak, amelyek a palack falával 

kölcsönhatásba lépve eltávolíthatatlanul bediffundálnak a palack falába. Nyílván ezzel ezek a 

palackok már nem lesznek újratölthetık. 

Az egyutas és többutas palackok gyártási árkülönbözetét is figyelembe kell vennünk, mint 

meghatározó tényezıt. A többutas palackok saját tömege durván kétszerese az egyutas 

palacknak, és az elıállítási technológia is többlépcsıs folyamat az egyutas gyártásához 

képest. Ezek mind árnövelı tényezık. A többutas palackok betétdíjának megállapításánál 

elvileg abból kellene kiindulni, hogy a palack teljes bekerülési költségét, mint betétdíj már az 

elsı felhasználásnál érvényesíteni kellene, hiszen ha a vásárló nem viszi vissza, akkor még 

abban az esetben is a palack önköltsége megtérüljön. 

Esetünkben azonban az elıállítási költség olyan magas, hogy a vásárlókat ez a magas betétdíj 

eltántorítani a vásárlástól, azaz nem hajlandó megelılegezni ezt az összeget a palack 

visszaváltásáig. Ily módon a betétdíj megállapításánál valamiféle olyan nagyságrendet kell 

megállapítani, amely viszonylag jól illeszkedik a vásárlók által megszokott átlagos 

betétdíjhoz. 

A témában említett két nagy üdítıital-gyártó hálózat abból a ténybıl kiindulva, hogy 

átlagosan ezek a palackok mintegy 8-10-szer elvileg újratölthetıek a palack bekerülési 

költségének mintegy harmadára állították be a betétdíjakat, és így ez az összeg már nem tér el 

oly mértékben a szokásos betétdíjaktól, hogy az a vásárlókat elriasztaná. A gyakorlat azonban 

sajnos azt mutatja, hogy ez az összeg a visszaváltási hajlandóságot olyannyira lecsökkenti 

már, hogy ebbıl a ténybıl veszteség keletkezik. 

Ezt tetézik azok a mőszaki problémák, amely részben a logisztikai igénybevételek hatásának 

tudhatók be, másrészt a tisztítási és újratöltési folyamat sorén bekövetkezı esztétikai hibákat 

okozó karcolódások és feszültségkorróziós folyamatok eredménye (3.2a ábra). Az említett két 

nagy cég, ahhoz hogy a veszteség ne legyen túl nagy, olyan mőszaki kompromisszumba ment 

bele, hogy olyan állapotú palackokat is újratöltenek, amelyek a vásárlókat már szinte 

visszarettenthetik a megvételtıl. 

Az újrahasznosíthatóság kérdése 

A környezettudatos gondolkodásmód fejlıdésével és a szelektív hulladékgyőjtés 

elterjedésével az egyutas PET palackok használata napjainkban új megvilágításba került. Ha 

azt tekintjük, hogy ezek a palackok a felhasználás után anyagukban újrahasznosíthatók, akkor 
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célszerő a vásárlókat arra ösztönözni, hogy ezeket a palackokat akár házilag összeroppantva. 

ezzel a térfogatukat redukálva, helyezzék olyan szelektív hulladékgyőjtı edényzetbe, amely 

kizárólag ezeket a PET alapanyagú flakonokat tartalmazza. Majd ezeket a győjtıedényeket 

kiürítve további préselési eljárásokkal követıen tovább csökkentve a térfogatot az 

újrafeldolgozás logisztikai rendszerébe továbbítsák. 

Ez a rendszer ma már odáig fejlıdött, hogy a nagy áruházláncok olyan győjtıedényzetet 

helyeznek el üzleteikben, amely ezt a préselést elvégzi. A vásárlókat úgy is a visszavitelre 

ösztönözik, hogy a palackokért egy bizonyos összeget is fizetnek. Ezzel az áruház részérıl is 

bizonyítható, hogy az áruház által forgalomba hozott töltött PET palackok hány százalékát 

váltja ily módon vissza, és ezzel bizonyos fokig mentesülhet az egyutas csomagolásokat 

terhelı környezetvédelmi jellegő adóktól és járulékoktól. Másik nagy elınye ennek a 

rendszernek, hogy az újrahasznosításhoz szükséges szállításigényesség a préselésbıl 

származó jelentıs térfogat redukció miatt jelentısen lecsökkenthetı. Az ilyen rendszereknek 

egyetlen problémája általában a mőanyag feldolgozás mőszaki rendszerében rejlik. 

Nyilvánvalóan ezek a palackok a folyamat során mind kívülrıl, mind belülrıl szennyezettek. 

Különbözı töltıanyag maradékokat tartalmazhatnak, ezért az újrafeldolgozás olyan 

hımérsékleten történik, hogy ezek a szennyezıdések, valamint címke és címkeragasztók, a 

kupak eltávolítása után visszamaradt tépıgallérok már egy olyan mőanyag alapanyagot 

képeznek, amely élelmiszeripari célra nem használhatók. Ez a tény megbontja azt az 

egyensúlyt, hogy a mőanyag palack zárt rendszerben forgatható legyen. A gyakorlatban az 

ilyen anyagokból rekeszek ládák, rakodólapok készülhetnek és ily módon az ipari csomagolás 

felhasználási körébe kerülnek. 

A fenti gondolatmenetben lényeges szempont a kiürült csomagolóeszköz újrafeldolgozáshoz 

való visszaszállításhoz történı térfogati redukálása, amely majd a továbbiakban ismertetendı 

csomagolási rendszereknél is döntı fontosságú lesz. Ezzel kapcsolatban egy olyan definíciót 

vezetek be, amelyet térfogat-redukálási tényezınek nevezek el, és ennek a tényezınek a 

számlálója az üres állapotú csomagolóeszköz szállításnál meglévı térfogata, míg a nevezıje a 

töltött állapotú térfogat. 

A gondolatmenetet folytatva az alumínium alapú italos dobozok is közeli rokonságot 

mutatnak az egyutas PET palackokkal. Ezek az alumínium dobozok feltépı tetıvel nyithatók, 

azaz roncsolásos technológiával. Emiatt ezek nyilvánvalóan közvetlen módon nem 

újratölthetık. Azonban maga az alumínium alapanyag nyilvánvalóan újrakohósítással 

feldolgozható, ráadásul olyan hımérsékleten, amelynél a szennyezıdések már az 
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alapanyagból kiégnek. Ma már a nagy áruházláncok ezeket az italos dobozokat is ugyanúgy 

kezelik, mint az egyutas PET palackokat. 

A fenti két példában a csomagolás anyagában történı újrahasznosítása azzal a logisztikai 

elınnyel is jár, hogy a visszaváltott üres csomagolóeszközöket nem a térben diszlokált 

töltıhelyekre kell visszaszállítani, hanem lehet olyan kvázi optimálisan telepített 

újrafeldolgozó helyeket létesíteni, amely a felhasználó körzetek centrumába esik. Ezzel 

kiküszöböljük például azt az üvegpalackoknál jelentkezı problematikát, hogy az egyes 

italgyártó cégek marketing okokból speciális, a saját termék image meghatározására szolgáló, 

eltérı alakú és típusú üvegpalackokat alkalmaznak, és visszaválthatóság esetén ezeket 

értelemszerően csak az adott kibocsátó helyre lehet visszaszállítani. Ez nyílván jelentısen 

megbonyolítja a visszagyőjtési technológiát is, hiszen a visszaváltást végzı logisztikai 

rendszernek ezeket gyártóként csoportosítani kell, ami a raktári helyigényt növeli. 

Továbbá eltérı szállítási lánccal kell a visszaszállítást is végezni a különbözı térben eltérı 

kibocsátó helyekre, és ez nyilván jelentkezik a szállító eszközök kihasználtságában is, illetve 

ha ezt akarjuk növelni, akkor a visszagyőjtési idıt kell növelnünk oly mértékben; hogy 

racionálisan szállítható mennyiség keletkezzen. Ha a visszagyőjtési idıt növeljük, akkor 

nyilvánvalóan nı azoknak a csomagolásoknak a darabszáma, amelyek a logisztikai 

rendszerben várakoztatva vannak, és emiatt a folyamatos körforgáshoz nagyobb darabszámú 

csomagolóeszköz alapállományt kell tartani. 

3.1.3. AZ IPARI CSOMAGOLÁSOK MEGVÁLASZTÁSÁNAK GYAKORLATI MÓDSZERE 

Ipari csomagolások esetén a csomagolási rendszerek általában abban térnek el a 

korábbiakban bemutatottaktól, hogy egyrészt elmarad a fogyasztói csomagolásokra jellemzı 

esztétikus kivitelezés. Viszont nagyon sok esetben a győjtıcsomagolási rendszer kiegészül 

belsı térelválasztó és párnázó elemekkel, valamint pára ellen védı és sok esetben korrózió 

gátló bevonatokkal és burkolatokkal. 

Különösen ez utóbbi a felhasználás után veszélyes hulladéknak számít, mivel ezek olajjal és 

vegyi anyagokkal kezeltek, és ez a típusú kezelés az újrafelhasználást gyakorlatilag 

lehetetlenné teszi. Az ipari csomagolásokra az is jellemzı, hogy mivel ezek félkész 

termékeket tartalmaznak, ezért sokszor nagyon bonyolult alakúak, formájúak és olyan 

speciális távtartó elemeket igényelnek, amelyek egyedi kivitelőek. Villamos és elektronikai 

termékek esetén mindez kiegészül olyan antisztatikus csomagolási komponensekkel is, 

amelyekkel az elektrosztatikus feltöltıdés elkerülhetı. 
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Az ipari csomagolási rendszer tehát struktúráját tekintve győjtıcsomagolásból és az 

egységrakomány képzéshez szükséges eszközrendszerbıl áll össze. A fogyasztói csomagolás 

elmarad, azonban a győjtıcsomagolás belsı rendszere bonyolultabbá válik. Az ipari 

csomagolások esetén már igen nagyok a méret és alaki eltérések, hiszen míg a fogyasztói 

csomagolás a háztartásokban kezelhetı tömeg és geometriai méretekbıl indul ki, addig az 

ipari termékeknél a hossz, szélesség és magasságarányok geometriai méretei, illetve az 

egységek tömegei is rendkívül eltérık lehetnek. Szintén nagy eltérést mutathat a termékek 

tömegszerősége is. Ha rendszeres nagymennyiségő, azonos alakú és mérető gyártott 

termékrıl van szó, akkor elsı közelítésben célszerőnek látszik a többutas csomagolás 

használata. Azonban sokszor olyan termékek is készülnek (pl. egyedi gépek berendezések), 

amelyek esetén egy vagy csak néhány darab terméket kell alkalomszerően becsomagolni. 

A csomagolástechnikával szemben nagy kihívást jelent az alkatrész, illetve részegységpótlási 

rendszerek felhasználóhoz való eljuttatása. Ezekben az esetekben mindig véletlenszerően 

alakulnak ki a szállítandó egységek, illetve mennyiségek, és itt elvileg minden esetben más 

szilárdságú, nagyságú, teherbírású és alakú csomagolóeszközök használata szükséges. 

Néhány jellemzı ipari példát az alábbiakban ismertetek. 

3.1.3.1. Egyedi elektromos berendezések (elektronikus vezérlı szekrények) csomagolása 

Ilyen berendezések szállítási csomagolásának elemzését a gyártó cégekkel közösen, a 

logisztikai szempontok figyelembevételével, és az igénybevételek szimulálásával 

laboratóriumunkban végeztem. Itt két körülbelül azonos nagyságrendő és értékő 

berendezésrıl van szó (3.3.a) és b) ábrák): elsı darab - számítógép szerver gyártómőve 

(IBM), második darab - ATM automaták gyártómő (NCR). 

Mindkét termék a következı jellemzıkkel bír: 

- A termék tömeghatárai 1-2 tonna 

- Geometriai méretei: 2*1,5*2m 

A cégeknél a termékeket kis és közép sorozatban gyártják, de a célállomások csak egyedi 

darabokat vásárolnak, gyakorlatilag a világ bármely pontján. A berendezések rendkívül nagy 

értékőek és számos finommechanikai, elektromechanikai és elektronikus elemet 

tartalmaznak. Emiatt rendkívül érzékenyek mindenféle mechanikai hatásra, továbbá az 

elektronikus rendszerek érzékenyek a porzásra, valamint az elektrosztatikus feltöltıdésre. A 

finommechanikai részek elsısorban a nedves levegı által elıidézhetı korróziótól védendık. 
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3.3.a) és b) ábrák: Elektronikus vezérlı szekrények szállítási csomagolásai 

Forrás: saját készítéső fotó 

Mivel a célállomások csak egy berendezést igényelnek, ezért győjtıfuvarozásban jutnak el a 

rendeltetési helyre. A győjtıfuvarozás jellemzıje, hogy egy szállító jármőre a 

legkülönbözıbb szállítmányok kerülhetnek össze, amely olyan rakodástechnikai problémákat 

okoz, hogy véletlenszerően és rögtönözve kell dönteni az egyes áruk elhelyezésérıl és 

rögzítésérıl. További probléma, hogy a győjtıfuvarozás többszöri átrakással jár, és emiatt a 

termék védelmét szolgáló információk nem jutnak el a teljes logisztikai láncba. Ezek a cégek 

sok kedvezıtlen tapasztalatuk alapján a terméküket jelentısen túlcsomagolják, hogy minden 

elképzelhetı szakszerőtlen kezelést kibírjanak. 

A logisztikai lánc további menetében az egyedi felállítási helyeken nincsenek olyan 

rakodástechnikai feltételek, amelyekkel a gépi anyagmozgatás biztosítható lenne. Ezért a 

csomagolási rendszert úgy kell megtervezni, hogy a beépítési helyen a berendezés kézi 

eszközökkel, kézi targoncával mozgatható legyen. A rakodólapszerő alátétrıl megfelelı 

mőszaki megoldással a berendezés kézi erıvel legördíthetı legyen, sıt egyes esetekben olyan 

magassági pozícióba kerüljön a berendezés, hogy a megfelelı támaszokkal közvetlenül 

betolható legyen a végleges elhelyezési pozícióba. Az is jellemzı, hogy itt a gyártó cég 

részérıl már csak egy szoftveres szakember van jelen, és a fent leírt akciót neki kell egyedül 

lebonyolítania, azaz az anyagmozgatást, kicsomagolást, és elhelyezést is. 
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Tehát ezeknek a berendezéseknek a csomagolásai olyan részrendszereket is tartalmaznak, 

amelyek nem csomagolási funkciót látnak el. Ezek a csomagolások rendkívül igényes 

kialakítású elsırendő alapanyagok felhasználásával készülnek, mechanikailag kellıen 

szilárdak, és elvileg számos felhasználást tennének lehetıvé. Azonban éppen a nagy térbeli 

diszlokáció, részben személyzethiány, részben a visszaszállítás megszervezhetıségének 

bonyolultsága miatt ezeknek a csomagolási rendszereknek a visszaszállítását és 

újrahasználatát nem tudják, vagy nem akarják elvégezni. Így tehát, nem csak a nagy értékő 

csomagolási rendszer megy veszendıbe, hanem a vevıknek is gondot okoz, hogy a számos 

különbözı anyagot tartalmazó csomagolási hulladékot hogyan helyezzék el. 

Amint a fentiekbıl is látható, az ipari csomagolások esetén nem a csomagolás mőszaki 

állapota dönti el, hogy egyszer vagy többször használatosak, hanem a logisztikai rendszerbıl 

származó kényszerítı tényezık. Sajnos mindenképpen pazarlásnak tőnik, hogy ezek a 1 

millió forint nagyságrendet elérı csomagolási rendszerek egyetlen használat után hulladékká 

válnak. 

3.1.3.2. Egyedi elektrotechnikai eszköz (autórádió) csomagolása 

Ezeket a termékeket a cég márkajelzés nélkül adja el a világ legkülönbözıbb autógyárai 

számára (volt Philips Kft, jelenleg Lite-On Kft.). Maga a modul teljesen azonos kivitelő, és az 

egyes autógyárak, mint gyári beépítéső egységeket a saját elılapjukkal látják el. Ez adja meg 

a termék végsı kivitelét. Az autógyárak ás a gyártó cég együttmőködve olyan 

győjtıcsomagolási rendszert fejlesztettek ki, amely az autógyári összeszerelı sorok 

kiszolgálására is alkalmas. A rendszer többutasnak lett tervezve, és maga a győjtıcsomagolás 

merevfalú fedeles mőanyag láda, és egy ládába 12 darab rádió cd egység helyezhetı el. 

A belsı párnázást habosított polietilén formaidomokkal oldották meg. Mivel a termék 

elektronikai elemeket is tartalmaz, ezért minden egyes modult antisztatikus adalékkal kezelt 

polietilén védıfólia tasakba helyeznek. A győjtıcsomagolások külsı mérete úgy lett 

megválasztva, hogy azok illeszkedjenek az 1000*1200 milliméteres felületmérető 

szabványos ún. konténer rakodólapokhoz. 

Ezekbıl a ládákból ennek alapján teljes egységrakományok képezhetık úgy, hogy a 

rakodólap felülete teljesen ki van töltve, és egymás felett 6 csomagréteg helyezkedik el. Az 

így képzett egységrakományt pántszalaggal és nyújtható fóliával rögzítik. Ezekbıl az 

egységrakományokból a megrendelı autógyár számára 20, illetve 40 lábas konténerekbıl 

teljes konténernyi mennyiséget adnak fel. 
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Természetesen az autógyáraknak tudniuk kell, hogy ezek a győjtıcsomagolás célú mőanyag 

ládák kiürülés után összegyőjtendık és visszaküldendık a gyártómőnek. A ládák mőszakilag 

erre alkalmasak, mivel konstrukciójuknál fogva olyanok, hogy vízszintes irányban 180 fokkal 

elfordítva egymásba csúsztathatók. Ily módon körülbelül 80 százalék térfogat-megtakarítás 

érhetı el az üres ládák tárolásánál és szállításánál. Ez a megoldás azonban kizárja azt, hogy 

az amúgy drága párnázó elemeket szintén ugyan ebben a menetben visszaküldjék. 

Külön gondot jelent, hogy a ládatetıket külön egységbe kell foglalni a visszaszállításhoz. A 

rendszerben a legnagyobb probléma viszont azonban az, hogy a gépkocsik összeszerelését 

végzı cégekhez számos beszállítótól több ezer féle ilyen jellegő részegység érkezik. Az 

autógyáraknak nagyon gondos nyilvántartást lenne szükséges vezetni arról, hogy a sok 

különbözı győjtıcsomagolásból melyek a többutasak, és azokat melyik üzem melyik 

országbeli gyártóegységébe kell visszaküldeni, továbbá azt mennyi ideig győjtsék, hogy 

racionálisan szállítható mennyiség keletkezzen. További feltétel, hogy a doboztestek 

darabszáma egyezzen meg a tetık darabszámával, és kellı idıben visszaérkezzen az 

autórádiókat gyártó cég telephelyére vissza. 

Az általam vizsgált esetben többször elıfordult, hogy a gyártómőnek azért kellett leállítania a 

termelést, mert nem állt rendelkezésre elegendı, az autógyáraktól visszaszállított láda és új 

ládák beszerzése sem volt azonnal megoldható. Azt is tapasztaltam, hogy ezek az esztétikus 

külsejő mőanyag ládák sok más célra is használhatók, például az irodákban iratokat tartottak 

bennük, másokban palántákat neveltek, és ezáltal a visszaküldési hajlam erısen lecsökkent. 

Az egész rendszer mőködtetése folytonos vitát okozott az érintett felek között. Az autórádiót 

gyártó cég egy idı után megelégelte ezeket a problémákat és úgy döntött, hogy egyutas 

rendszerré alakítja a győjtıcsomagolást. Az egyutas rendszerben kézenfekvınek látszott, 

hogy hullámpapírlemez dobozokat használjanak a mőanyag ládák helyett (3.4. ábra). Az igazi 

meglepetés akkor érte a gyártómővet, amikor kiderült, hogy az egyutas hullámpapírlemez 

doboz konstrukció többe kerül, mint a többutasként használt mőanyag láda. Ily módon 

visszatértek a mőanyag láda megoldáshoz úgy, hogy azt egyutasként üzemeltették tovább, így 

megszabadultak attól a költséges informatikai rendszertıl, ami a többutas rendszer 

mőködtetéséhez elengedhetetlenül szükséges volt. 
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3.4. ábra: Az egyutas csomagolási rendszer HPL megoldással 

Forrás: saját készítéső fotó 

Természetesen a gond az autógyáraknál maradt, hogy mit kezdjenek az egyutassá vált és 

kiürült mőanyag ládákkal, hiszen ık a készterméküknél ezt már nem tudják felhasználni. 

Ugyanakkor esetünkben kifogástalan állapotú csomagolóeszközökrıl van szó. A tárgyalások 

tovább folytak és javaslatomra az autórádió gyártó cég elkezdett azzal foglalkozni, hogy az 

ıhozzá beérkezı alkatrészek csomagolóeszközei nem használhatók-e fel úgy, hogy azokba 

kiürülésük után a késztermékeiket csomagolják. 

A felmérés azt mutatta, hogy számos alkatrész érkezik távol-keletrıl, fıként Kínából, 

amelyek hullámpapírlemez dobozokba vannak csomagolva, és ezek a dobozok nagyon 

sokszor a beszállított alkatrésszel nem is voltak teljesen kitöltve. Találtam például olyan 

küldeményt, amelynél a dobozok térkitöltése mindössze 50% volt. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy a Kínából érkezı konténeres küldemény 50%-a levegı volt. Felmerült tehát az 

az ötlet, hogy az ilyen csomagolásokat - geometriai és szilárdságtanilag áttervezve - olyan 

mérető és típusú dobozokba csomagolja a kínai partner, amely megfelel a késztermék győjtı 

csomagolásának méretéhez. Ily módon gyakorlatilag ingyen juthat hozzá az ı 

késztermékének győjtıcsomagolásához. A továbbiakban pedig már csak kereskedelemetikai 

kérdés az, hogy a mai világban kiszolgáltatott helyzetben lévı beszállító kényszeríthetı-e 

ilyen akcióra és vajon tudnia-e kell arról, hogy az ı által egyutasnak tudott csomagolóeszköz 

egyszerre csak többutassá válik. 

További problémaként jelentkezhet egy esetleges csomagolássérülés esetén a felelısség 

kérdése is, hiszen a késztermék sérülése esetén az alkatrész beszállító csomagolása tehetı 

felelıssé az esetleg bekövetkezı árukárért. E fenti esetben a beszállító nem értesült arról, 

hogy az ı csomagolóeszköze egy másik termék csomagolóeszközévé vált. Mindenesetre a 
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fent leírt rendszer mőszakilag és szervezetileg korrekt bevezetése valamennyi szereplı 

számára mind közvetlen anyagi elınyökkel, mind a környezetgazdálkodás optimumhoz 

történı közelítésével járhatna. 

3.1.3.3. Gépalkatrészek (alumínium hengerfej) csomagolása 

Egy Magyarországra települt és gépjármő motorok számára könnyőfém hengerfejeket gyártó 

cég (Hydro) a motor-összeszerelı cégek számára nagy sorozatban hengerfejeket állít elı, 

amelyek azért kényes termékek, mert részben törékenyek, részben már a gyártómőnél 

elızetes forgácsolási eljáráson is átestek. A forgácsolt felületek érzékenyek a karcolódásra 

ezért ezeket csomagolástechnológiailag védeni kell. 

Itt, a hengerfej elıállító és az egyes motorgyárak abban állapodtak meg, hogy speciális 

acélszerkezető egységrakományképzı eszközöket alkalmaznak, amelyek méretileg 

megfelelnek az adott hengerfej választéknak. Ezeket a speciális egységrakományképzı 

eszközöket gyakorlatilag ingajáratban közlekedtetik a hengerfejet elıállító gyár és a 

motorgyár között. Eleinte volt olyan törekvés, hogy az egységrakományképzı eszközöket 

úgy konstruálják, hogy azok az üresen szállításhoz összecsukhatók legyenek, azonban itt is 

azzal a gyakorlati problémával állunk szembe, hogy ezek az eszközök nagyon sokszor 

kíméletlen kezelésnek vannak kitéve. Ezek leginkább a mozgó összecsukható részeket 

érintik. Azonban ha deformálódnak a következı menetben már ez az összecsukhatóság nem 

megvalósítható. A másik megoldás, hogy különbözı feltőzhetı és levehetı részeket 

alkalmazunk. Itt azonban valahogy a gyakorlatban mindig eltévesztik, vagy elkeverik, hogy 

melyik eszközhöz mely feltőzhetı elemek tartoznak, és így csak a visszaszállítás után derül 

ki, hogy tévedésbıl vagy hanyagságból össze nem illı, illetve hiányos darabok kerülnek 

vissza. Ezért aztán ezekkel a kísérletekkel felhagytak és gyakorlatilag az üres 

egységrakományképzı eszközök ugyanannyi szállításkapacitást foglalnak le, mintha azok 

rakottak lennének. 

Ezeknél a rendszereknél további gazdaságtalanságot okoz, hogy a fuvarozó cégek általában 

nem tudják megoldani a visszfuvarokat. Emiatt a kiürült többször használatos 

csomagolóeszközök visszaszállítása gyakorlatilag ugyanolyan tarifa alá esik, mint bármilyen 

más áruszállítás a közúti szállítás esetén. Némileg más a helyzet az olyan nagyságrendő 

cégeknél, mint például az AUDI ahol az ingolstadtti és a gyıri üzem között naponta két 

irányvonatpár közlekedik. Ebben az esetben például nagy költségnövekedést nem okoz a 

motorszállító keretek Ingolstadtból való visszaszállítása Gyırbe, mivel az irányvonat a 
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kapacitás szempontjából rugalmas, és a vasúttársaságoktól is jelentıs kedvezményeket 

kaphatnak a nagy szállítási volumen miatt. 

3.1.3.4. Autóipari csomagolások sajátosságai és tapasztalatai 

Áttérve az autógyári technológiákra a többutas csomagolások bevezetésének az autóiparban 

az a legnagyobb problémája, hogy az autó, mint késztermék további csomagolási mőveleteket 

nem igényel. Ugyanakkor a beszállítók nagy száma és ebbıl következıen a beszállított 

alkatrészek, tartozékok, részegységek sokfélesége miatt több ezer féle termék-csomagolás 

rendszer érkezik be. Nyilvánvalóan az autógyárnak már eleve külön szervezeti egységre van 

szüksége ahhoz, hogy az egyes részegységekhez tartozó csomagolásokat nyilvántartsa, 

kezelje, különválassza az egy-, illetve többutas csomagolásokat. Sıt a többutas csomagolások 

esetén nyilvántartsa azt is, hogy a többutas csomagolási rendszer milyen elemekbıl áll, és 

ezekbıl az elemekbıl melyek tekintendık az adott esetben többutasnak, továbbá a 

többutasnak tekinthetı részrendszerek milyen módon kezelendık, milyen technológia szerint 

kell a visszaszállításhoz szétszedni, összehajtogatni, a visszaszállítást milyen határidıre kell 

teljesíteni, mi a teendı részben sérült összekarcolódott deformált elemekkel, és milyen 

célállomásra kell visszaszállítani. 

Ha ezt több ezer termékre kivetítjük, akkor érzékelhetı, hogy milyen jelentıs volumenő 

fizikai és informatikai rendszert kell ehhez mőködtetni. Az AUDI esetében ezt a szervezeti 

egységet például behalter managament–nek nevezik, és jelentıs létszámot foglalkoztat. 

További fontos tényezı, hogy nagyon sok részegység korrózió ellen részben olajkenéssel 

védett, részben gızfázisú inhibitorral kezelt fólia burkolatban található, amelyek veszélyes 

hulladéknak tekinthetık és többszöri használatuk a roncsolásos kibontás miatt nem is 

kivitelezhetı. 

Értekezésem tulajdonképpen arra is irányul, hogy ennek a hatalmas szempontrendszernek az 

egyes komponenseit értékeljem, a költségvonzatait meghatározzam, és mind az egyutas, mind 

a többutas rendszer esetére meg tudjam határozni a különbözı költségnemeket, amelyek a 

gazdasági elemzés alapját képezik. Az a tapasztalatom, hogy a jelenlegi költség-nyilvántartási 

és könyvelési rendszerek nem adnak kellı alapadatokat az ilyen számítások támogatására. Itt 

különösen arra kell gondolni, hogy a többutas rendszer megnevezés alatt meglehetısen nagy 

élettartamszórással kell számolni, hiszen többutas rendszer lehet az is, amely két utat bír ki, 

és több utas rendszer az is, amely esetleg évekig üzemben tartható különösebb javítási igény 

nélkül. 
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Jelenleg is folytatok olyan vizsgálatot, amely egy ilyen eszköz mőszaki kifáradását próbálja 

szimulálni. A vizsgált szállítási csomagolás rendszer egy egyedi kialakítású halmazolható 

acélkaloda, amelybe gépkocsik napfénytetejéhez használatos sötétített üvegeket szállítanak 

egy Portugál gyártótól Magyarországra. A magyarországi üzemben komplettírozzák ezeket az 

üvegeket napfénytetıvé a megfelelı nyitósínekkel, és kerettel. Ezt követıen a komplettírozott 

napfénytetıket ugyanilyen eszközbe visszahelyezik, és a Ford belgiumi összeszerelı 

üzemébe szállítják beépítésre. Amikor ott ezek kiürülnek, akkor a belgiumi autógyár ezeket 

üresen átszállítatja a portugáliai üveggyárba. A szóban forgó csomagolóeszköz összehajtható 

és térfogati redukciós tényezıje körülbelül 0,3, tehát viszonylag racionálisan szállítható üres 

állapotban is. A rendszer bevezetése azonban azzal a gazdaságossági szempontrendszerrel 

kell, hogy kiegészüljön, hogy a legyártott konstrukció minden javítás nélkül legalább 3 évig 

üzemben tartható legyen, és a szállítás közbeni rezgések, illetve a rakodás közbeni ütési 

igénybevételek során egyrészt ne szenvedjen maradó deformációt, másrészt ne kelljen 

számolni fáradásos töréssel. 

Nyilvánvalóan, hogy amikor ez a tervezési szakasz lezajlott, akkor lehet nekikezdeni annak 

az elemzésnek, hogy összehasonlíthassam az egyutas csomagolások esetén felmerülı összes 

költséget. A dolgozat írásakor még zajlik a csomagolási laboratóriumban az igénybevételek 

szimulálása, de az eredményeken már látszik, hogy azok biztatóak és több száz fordulót 

valószínőleg el fog viselni a szóban forgó eszköz. Szerencsére ebben mindhárom érintett fél 

úgy tőnik, hogy érdekelt, azaz a várható megtakarításból közösen részesülnek, és így nem 

fordulhat elı, hogy ez a forgási rendszer valahol blokkolódik. 

3.2. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A többutas rendszereknél már maga a tervezési és bevizsgálási eljárás is jelentıs 

költségtényezı, amelyet követnie kell egy bonyolult számítási eljárásnak. A számítás célja 

arra irányul, hogy miként kell meg határozni az idıben változó gyártási adatok mellett, hogy 

vajon hány eszközt kell gyártani ahhoz, hogy ez a forgási rendszer csomagolóeszköz 

hiányában egyik ponton se blokkolódjon meg, és ugyanakkor ne kelljen túlzottan nagy 

puffer-készletekkel sem számolni. A konstrukció bevezetésében részes felek a legmagasabb 

prioritású feltételnek azt tekintik, hogy mindig álljon rendelkezésre annyi csomagolóeszköz, 

hogy a termelést maradéktalanul kiszolgálja. Az csak másodlagos jelentıségő, hogy kisebb 

igényő idıszakokban az alapállománynak csak egy töredékét használják. Esetemben azonban 
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ez is jelentıs költségtényezı, ezért meg kell keresni azt az optimális csomagolóeszköz 

darabszámot, amely mellett a rendszer költségminimumot mutat. 

A fenti gondolatmenetekbıl is jól látható, hogy ahhoz, hogy az egy és többutas rendszerek 

közötti választás egy konkrét esetben végrehajtható legyen, ahhoz részletesen meg kell 

tervezni mind az egyutas, mind a többutas csomagolási rendszer megoldásait, az ott 

felhasználandó anyagokat és annak költségeit a gyártás, tisztítás, felújítás részletes mőszaki 

vonatkozásaiban. Azt látom, hogy a gyakorlatban ez okozza a legnagyobb problémát. A 

döntéshez egy olyan rendszert is részletesen meg kell tervezni - annak teljes 

költségkihatásával -, amelyet a gyakorlatban nem fogunk kivitelezni, hiszen itt a döntés 

vagylagos. 

Az ilyen tervezési munkákra még a multinacionális cégek is igen nehezen vehetık rá. Emiatt 

tapasztalatom szerint, ha foglalkoznak is ilyen döntési kérdésekkel, azt csak igen elnagyoltan 

és jelentıs tényezık kihagyásával teszik meg. Azok az iparágak, amelyek nagy értékő 

termékeket állítanak elı, azok különösképpen a magas profit miatt nem is szívesen 

foglalkoznak a csomagolási költségekkel. Számukra relatíve elenyészı költség, és a 

környezetgazdálkodást, az erıforrásokkal való takarékos felhasználást sajnos nem tekintik 

feladatuknak. 

Itt kell megemlíteni azt a tényt is, hogy az egyes földrajzi régiókban más és más 

csomagolóanyagok érhetık el a legkedvezıbb áron. Nyilvánvalóan az adott régiókban 

tevékenykedı cégek az ı számukra a legelınyösebben, legkönnyebben és legolcsóbban 

beszerezhetı csomagolóanyag felhasználását fogják elınyben részesíteni. Teszik ezt még 

akkor is, ha a célrégió ezeket a csomagoló anyagokat nem szívesen fogadja. Ez a nem 

szívesen fogadás jelentheti azt, hogy az újrafeldolgozáshoz, anyagában hasznosításhoz vagy 

energetikai felhasználáshoz a célrégió különbözı büntetı jellegő díjakat fizettet meg. 

Az optimalizáláshoz itt megint egy olyan jellegő együttmőködésre lenne szükség, ahol az 

érdekeltségi rendszerek összehangolásával optimális megoldáshoz lehetne jutni. Azonban ha 

ennek haszna csak az egyik felet érinti, a másik fél ebben nem fog közremőködni. Távol esı 

régiók esetén ez az együttmőködés nagyon nehezen képzelhetık el, hiszen egész mások a 

felfogások, kultúrák, nehéz a közvetlen kapcsolatfelvétel, és ebbıl kifolyólag az 

optimalizálási szándék nagyon sokszor csak szándék marad. 

A csomagolástechnika helyzetét még az is nehezíti, hogy nagyon sok esetben még a nagy 

multinacionális cégek is a csomagolást valamiféle kiegészítı segédtevékenységnek tekintik, 
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és ezért megfelelı szakember gárdát sem alkalmaznak a csomagolási tevékenységük 

javítására, sem különösebb figyelmet nem fordítanak az optimalizálásra. A válsággal sújtott 

mai világban minden cég költséget akar csökkenteni, és ezt a költségcsökkentést mindig az ı 

általuk segédtevékenységnek tekintett tevékenységi körben kezdik meg. Sajnos a 

csomagolástechnika is ebbe a körbe esik még akkor is, ha csomagolástechnikai okokból 

viszonylag jelentıs szállítási árukárok keletkeznek. Ezek a szállítási károk napjainkban olyan 

nagyságrendőek, hogyha ennek a kárértéknek csak a töredékét a csomagolástechnika 

optimumhoz való közelítéséhez használnánk fel, akkor igen jelentıs megtakarítás lenne 

elérhetı az által, hogy a szállítási folyamatok során megsérült termékeket nem kellene 

megsemmisíteni, újragyártani, ismételten leszállítani, illetve a kárral kapcsolatos 

ügyintézéseket lebonyolítani, amelyek sokszor a bíróságon végzıdnek. 
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4. A CSOMAGOLÁSI RENDSZEREK , STRUKTÚRÁJUK , KÖLTSÉGEIK  

Mottó: „A döntés, hogy milyen csomagolási struktúrát 
válasszunk csak rendszerszemlélető elemzéssel lehet 
célravezetı” (Böröcz Péter János) 

Az elmúlt 15-20 év során mindinkább szerepet kapott a vállalati mőködés gyakorlatában a 

költséghatékonyság. Ez mára már nem csak az egyszerő üzemszervezési feladatok 

hatékonyságának fokozását, hanem az egyes logisztikai részrendszerek tökéletesítését is 

céljául fogadta. A logisztikai csomagolások (legyen az ipari-szállítási, vagy akár fogyasztói 

csomagolás is) területén is hamar megindult a mőszakilag elégséges csomagolási módozatok 

olyan rendszerszintő fejlesztése, amely által a vállalatok mára az optimális csomagolási 

költségek érdekében döntési kényszerhelyzetbe kerültek. Ez a döntési szituáció gyakorlatilag 

az egy-, illetve többutas (eldobható, ill. visszatérı) csomagolási rendszerek közötti döntési 

mechanizmust jelenti. Bár a nemzetközi tanulmányok a két rendszer közötti különbséggel és 

egyedi sajátosságaival részletesen foglalkoznak, sajnos csak iparáganként nyújtanak 

használható elemzéseket (lásd például Rosenau 1996, Grimes-Casey 2006), vagy fıként 

esettanulmányokat használnak fel a részletes ismertetésükre17. Általánosan elfogadott 

modellekkel nem találkozhatunk. Ez a fejezet e két rendszer közötti elméleti mőködési 

folyamatok feltérképezését, továbbá az adott rendszerekhez tartozó költségstruktúrát 

vizsgálja meg. 

A döntés, hogy mely rendszert válasszuk korántsem jelent egy általános vagy végleges 

megoldást, hanem mindinkább nyomásgyakorlást jelent az operatív szakemberek számára. 

Ezáltal feladatuk lett az egyes alternatív lehetıségek részletes elemzése azért, hogy a 

megfelelı egyutas/többutas kombináció szervezetett keretek között a vállalati 

követelményeknek megfelelıen mőködjön. 

Egy megfelelı döntés meghozatalára egy olyan követelményrendszert szükséges 

felállítanunk, amely alkalmas arra, hogy döntsünk a két rendszer közötti alkalmazhatóság 

kérdésében. Röviden az alábbi szempontok szerint összegezhetı, hogy mely tartalmi 

követelményeknek kell megfelelnünk (leszámítva a mennyiségi mutatókat): 

a) a meglévı közös rendszerek fejleszthetısége (részvételi lehetıség az 
aktuális protokollokban); 

                                                           
17

 Nagyon jó bizonyíték erre, hogy fıként ország-tanulmányok készülnek. Egy ilyen felmérés például 
(Gesellshaft für umfassende Analysen GmbH – Comparison  of one-way and refillable packaging in Austria by 
analys of costs, ecological effects, employment and value added, Auszria, 2001 január). 
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b) szabványosítási és harmonizálási lehetıség az új rendszerrel együtt; 

c) a mőszakilag megfelelı eszközök kiválasztása; 

d) annak logisztikai visszatérési-szervezési feladatai; 

e) a többutas eszközök menedzselési, szortírozási és tisztítási feladatai; 

f) esetleg a rendszer külsı szervezet általi mőködésének feladatai. 

Itt kell megemlíteni, hogy a csomagolási rendszerek fejlesztését, így ezen keresztül az egyes 

rendszertípusok közötti választás jelentıségét tovább fokozza az utóbbi évek 

környezetvédelmi követelményei is. Így, tegyük lehetıvé a csomagolás újrafelhasználását 

vagy hasznosítását, illetve minimalizáljuk a környezetre gyakorolt hatást. Ezek az állami 

szabályozások (Barde 1997, Palmer et al 1997, Sjolander 1996, Ekins 1999) egyben 

generátorai a K+F+I tevékenység térnyerésének a logisztikában használatos csomagolási 

rendszerekre, mind mőszaki-technológia, mind szervezési aspektusokat tekintve. 

Sajnos a vállalatoknak jelenleg az ipari gyakorlatban csak alig van elegendı információs 

alapjuk egy optimális csomagolási rendszer bevezetésére. Talán ennek is köszönhetı, hogy az 

egyutas (többnyire újrahasznosítható alapanyaggal rendelkezı) eszközök és ebbıl szervezıdı 

vállalati csomagolási rendszereknek a prioritásában folyamatos emelkedı változás figyelhetı 

meg (Pánczél 1993b, Sarkis 2002). Ezzel összhangban természetesen a többutas rendszerek 

abszolút rendszertelen térnyerését is csak érdeklıdı szemmel figyelik a szakemberek 

(Rosenau 1996). Pont ez lehet az oka, hogy az ilyen jellegő szituációkban a vállalatoknak 

mintegy csak vázlatai vannak a különféle csomagolási rendszerek bevezetésének 

követelményrendszerérıl, költségfunkcióiról. Így ezek a vázlatos információk sem 

szolgáltatnak teljes átfogó képet a folyamatok átválthatóságának elméleti és szervezési 

struktúrájáról, továbbá a végleges költségek mivoltáról. 

A korábban említett környezetvédelmi korlátozások pedig tovább fogják növelni a nem 

újrahasználható, nem újra feldolgozható, hulladékká vált eszközök használatának költségét. 

Azaz megjósolható, hogy a közeljövıben egyre többen lesznek érdekeltek 

költséghatékonyabb többutas rendszerek alkalmazásában. 

4.1. RENDSZERFORMÁK 

A már korábban, 3-as fejezetben definiált újrahasználati (többutas) rendszerek típusait három 

csoportba oszthatjuk. Igaz, ez a felosztás a csomagolással kapcsolatos szabványok 

értelmezésein nyugszik (MSZ EN 13429: 2004 - Csomagolás. Újrahasználat), mégis 
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kiindulásnak tekinthetı a csomagolási rendszerek alapvetı struktúráinak az 

meghatározásakor. Ezen rendszerek részletes szervezıdésével a késıbbiekben részletesen 

foglalkozni fogok, illetve új alapokon nyugvó felosztását javasolom a többutas 

(újrahasználati) rendszereknek. 

Ahogy említettem a szabványi dokumentumok fogalom-meghatározása értelmében három 

többutas rendszertípus van, a következık szerint: 

• zárt láncú rendszer; 

• nyitott rendszer; 

• hibrid rendszer. 

Bármely lehetséges többutas csomagolás esetében (figyelembe véve a tervezett felhasználás 

adott és egyedi körülményeit úgy, hogy a 3-as fejezetben megadottak szerint a kiválasztott 

rendszer összes kritériumának megfeleljen a csomagolás) a fenti rendszerek érvényesek. 

4.1.1. A ZÁRT LÁNCÚ RENDSZER ÁLTALÁNOS ISMÉRVEI 

A zárt láncú rendszer (4.1. ábra) értelemszerően korlátozottan képes, hogy új felhasználót 

vagy gyártót (egyáltalán új szereplıt) integráljon. A rendszer rendkívül rugalmatlan (ez a 

késıbbiekben részletesen kifejtésre kerül) abból a szempontból is, hogy új eszköz 

befogadására/használatára csak korlátozottan lehet képes. Ennek oka, hogy az esetek 

többségében a zárt rendszerben résztvevı kooperáló szereplık közös megállapodása 

szükséges a rendszer mőködtetéséhez. Kivételként az eset minısül, amikor is egy adott 

rendszer valamely szereplıje a rendszer egészére nézve domináns helyzetben van, így 

gyakorlatilag magatartásával kényszerítheti a többi szereplıt a rendszer fenntartására. A zárt 

láncú rendszerek az alábbiak szerint jellemezhetık: 

i. Az újrahasználható csomagolás tulajdonosa vállalat vagy vállalatok egymással 

kooperáló csoportja. 

ii.  A csomagolást a vállalat vagy a vállalatok valamely kooperáló csoportja 

körforgásban tartja. 

iii.  A csomagolás kivitelét (kialakítását) a rendszerben részt vevık által közösen 

elfogadott mőszaki elıírás szerint szabályozzák. 

iv. A csomagolást a rendszerben részt vevık által elfogadott mőszaki elıírás 

szerint használják fel. 
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v. A győjtési, az újrakondicionálási és az újraelosztási rendszerek rendelkezésre 

állnak. 

vi. Vállalat vagy Vállalatok csoportja kötelezett az újrahasználható csomagolás 

visszavételére, ha azt a mőszaki elıírás szerint használták. 

vii.  A töltı/csomagoló/kereskedı feladata tájékoztatást adni arról, hogy hogyan 

kezeljék, és hová vigyék vissza újrahasználat céljából a csomagolást. 

viii.  A rendszerben részt vevık által elfogadott mőszaki elıíráson alapuló ellenırzı 

rendszert alkalmaznak az újrahasználatra való képesség elérésére. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ábra: A zárt láncú rendszer 

Forrás: Saját szerkesztés 

A gyakorlatban a zárt láncú rendszer ily módon egy viszonylag könnyen kontrollálható, 

átlátható rendszerként írható le. Gyakorlati alkalmazása legtöbbször az elızı fejezetben 

bemutatott többutas csomagolószerek közül a speciálisan kialakított formájúak, amelyeket 

adott szállítási (ellátási) viszonylatban azonos funkció megtartásával, kevés résztvevıvel 

valósítanak meg. Példaként említhetem meg a győjtıcsomagolások közül a mőanyag (PP, 

PE) formázott tálcákat, ládákat, illetve a különbözı kiegészítıként funkcionáló fém és fa 

alapanyagú tartó-, merevítı blokkokat, kereteket. Ezek a csomagolószerek fıként a 

győjtıcsomagolás, vagy speciális szállítási csomagolás területén lelhetık fel. 

Az ábrából látható, hogy a rendszer fenntartásához egy ún. újrakondicionálási tevékenység 

szükséges, amely alatt a következıket kell érteni: a csomagolás állapotának értékelése; a 

sérült vagy nem újrahasználható összetevık elkülönítése; az elkülönített összetevık 
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eljuttatása a hasznosító rendszerekbe; tisztítás és/vagy mosás a megkövetelt állapotnak 

megfelelıen; a csomagolás javítása; a célnak megfelelı állapot felülvizsgálata és értékelése; 

az újrahasználati rendszerbe való visszajuttatás. A zárt láncú rendszerben használatos 

eszközökrıl az 1-3. mellékletben közölök mintaképeket is, amelynél zárójelben jelzem, hogy 

az adott eszköz általánosan zárt láncban használatos. 

4.1.2. A NYITOTT LÁNCÚ RENDSZER 

A nyitott láncú rendszer (4.2. ábra), nevébıl is adódóan olyan rugalmas rendszernek 

tekinthetı, amely rendszerben az szereplık számának elméletileg nincsen korlátja, illetve a 

résztvevık számának csökkenését, illetve növekedését a rendszerben meghatározott 

szabályok szerint nem elsısorban csak a csomagolóeszköz, hanem a termék kereslet-kínálat 

rugalmassága is határozza meg. Minél elfogadottabb, univerzálisabb a csomagolóeszköz, 

illetıleg az eszközhöz való hozzáférés kevéssé korlátozott, vagy pedig mondhatjuk könnyen 

elérhetınek, úgy a rendszer terjedelme radikálisan változhat meg. A nyitott rendszerben csak 

olyan szállítónak lehet domináns helyzete, akinek elsısorban a termékhez köthetı a 

rendszerben fellépı dominanciája, és nem a csomagolószerhez vagy egy adott üzleti 

interakcióban fellépı erıfölényére visszavezethetı dominancia van. A nyitott és zárt rendszer 

közötti logikai hasonlóság szinte kizárólag csak a csomagolóeszköz funkciója alapján 

ismerhetı fel. A nyitott rendszer ismérvei: 

i. Az újrahasználható csomagolás tulajdonosa mindegyik használója addig az 

ideig, amíg a csomagolás a birtokában van; 

ii.  A csomagolás kivitelét általánosan elfogadott mőszaki elıírás szerint 

szabályozzák; 

iii.  A csomagolást a rendszerben részt vevık által elfogadott mőszaki elıírás 

szerint használják; 

iv. A ürítı/felhasználó az újrahasználható csomagolás felhasználását követıen 

dönt arról, hogy saját maga használja fel újra vagy harmadik félnek adja át 

újrahasználatra. 

v. Az újraelosztó rendszerek megvannak ezen csomagolás felhasználásában és 

ezek rendszerint hozzáférhetık. 

vi. A töltı/csomagoló/kereskedı tájékoztatást ad arról, hogyan kezeljék és hol 

adják le a csomagolást újrahasználat céljából; 
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vii.  Az újrakondicionálás a felhasználónál elvégezhetı vagy a rendszer részeként 

valamely piaci szereplınél elérhetı. 

viii.  Azoknak a csomagolásoknak, amelyeket már nem lehet újrahasználni és ezért 

a rendszerbıl kivonnak, hasznosíthatónak kell lenniük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ábra: A nyitott láncú rendszer 

Forrás: Saját szerkesztés 

A nyitott láncú rendszerre a csomagolási fajták mindhárom esetében találhatunk gyakorlati 

példát. A győjtı és szállítási csomagolások esetében az univerzálisan használható ládák, 

rekeszek, keretek említhetık meg olyan csomagolóeszközöknek, amelyek ilyen rendszerben 

használatosak, vagy a legismertebb egységrakomány-képzı eszközök az EUR raklap, 

illetıleg az ISO konténerek. A szélesebb körben alkalmazott nyitott láncú rendszer a 

fogyasztói csomagolások területén például a visszaváltható, vagy újratölthetı PET palack, 

vagy pedig üveg palackok. 

A nyitott láncú rendszerekben általánosan használatos csomagolóeszközökrıl az 1-3. 

mellékletben találhatók mintaképek. 

4.1.3. A HIBRID RENDSZER 

A hibrid rendszer (4.3. ábra) esetében közvetlen analógia alapján a fenti rendszerek olyan 

speciális formájáról van szó, amikor legalább két részbıl álló csomagolóeszközrıl kell 

beszélnünk. Az egyik része(i) a csomagolóeszköznek kielégíti az újrahasználható csomagolás 

követelményeit, míg a másik rész(ek) legalább egyike újrahasznosíthatóvá válik. Az 
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újrahasznosítható rész(ek) önmagában csak kiegészítı elemként kerül felhasználásra ahhoz, 

hogy a csomagolóeszköz betöltse az eredeti funkcióját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ábra: A hibrid rendszer 

Forrás: Saját szerkesztés 

i. Az újrahasználható csomagolás a végfelhasználónál marad, és kiegészítı 

termék segítségével újratölthetı. 

ii.  Az újrahasználható csomagolás tulajdonosa a felhasználó. 

iii.  Az ürítı személye az újratöltı. 

iv. Az újrahasználható csomagolást csak akkor hozzák forgalomba, ha a 

kiegészítı termék könnyen beszerezhetı. 

v. A töltı/csomagoló/kereskedı feladata tájékoztatást adni az újrahasználható 

csomagolás újratöltésének a módjáról. 

vi. Az újrahasználható csomagolás és a kiegészítı termék újrahasznosítható. 

vii.  Az újrahasználható csomagolás és a kiegészítı termék legalább egyike 

újrahasznosítható. 

A gyakorlatban a hibrid rendszerek több részbıl álló, kombinált csomagolóeszközként is 

megjelennek. Példaként említhetı az FIBC zsákok (flexibilis konténer, alapanyaga fıként 

mőanyag) és az adott hozzájuk tartozó PE belsı zsák (polietilén zsák). Míg a külsı zsák 

többször felhasználható, tartós szövéső anyagból készül, addig a belsı zsák az adott, 
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szállításra került termékkel közvetlen érintkezésben van, azzal együtt kerül ki a 

felhasználónál a külsı zsákból, majd felhasználásra. 

Vállalatok által mőködtetett újrahasználati rendszer besorolása a fenti rendszerek 

valamelyikébe a csomagolóeszköz értékelésének fontos része, mert mint látható a szabvány 

szerinti kritériumok újrahasználati rendszertípusonként részben eltérıek. Az értékelés már 

fenntartott rendszerek esetében rávilágíthat olyan kritériumokra is, amelyeket a rendszer 

mőködtetésekor egyáltalán nem, vagy nem a fejezet elején említett szabvány követelményei 

szerint lettek figyelembe véve. 

Meg kell jegyezni, hogy köszönhetıen a magyar termékdíjas törvényi szabályozásnak és 

annak az újrahasználható csomagolásra vonatkozó részei miatt több ellentmondást is 

tapasztalhatunk a gyakorlatban. Így a törvény elıírásai nem teljesen illeszkednek a szabvány 

elıírásaihoz (Kertész 2006). A fenti elemzésekbıl, és a rendszerek megismerésébıl 

egyértelmően kitőnik, hogy habár minden esetben újrahasználati rendszerekrıl van szó, 

mégis a rendszerek gyakorlati alkalmazásában jelentıs eltérések vannak. Erre az állami 

szabályozások hatásainak vizsgálatát tárgyaló fejezetemben bıvebben is kitérek majd. 

4.2. A RENDSZERRÉ SZERVEZİDÉS 

Ahogy a fentekbıl értelmezhetı, lényegében a többutas rendszernek három formája létezik. 

Ugyanakkor felvetıdik a kérdés, hogy a szakirodalom, illetve a szabványok miért nem 

foglalkoznak még csak elméleti szinten sem annak lehetıségével, hogy egy egyutas 

csomagolás is lehet többutas rendszerő használatban, vagy fordítva, illetve az újrahasználatot 

e szerint is minısíteni kellene, vagy e szerint megkülönböztetni a rendszerek típusait. 

Mindezért ebben a fejezetrészben azt tekintem át, hogy az egyes rendszertípusok kialakulás 

és szervezıdése milyen módon keresztül megy végbe, bevezetve egy mindezidáig új struktúra 

fogalomrendszert, hogy képesek legyünk adott csomagolási fajták rendszerbe 

illeszthetıségének elvégzésére. Így megállapítható, hogy a csomagolási rendszer milyen 

struktúrára főzhetı fel. 

Mint azt már eddig is tapasztalhattuk, a logisztikai rendszerekben a csomagolási rendszerek 

két fı típusát (4.4.-es ábra) különböztethetjük meg attól függıen, hogy a csomagolás mely 

utakat járja be a funkciója, illetve szerepe szerint, mint a terméket védı eszköz egy adott 

ellátási láncban (ez az egy-, illetve többutas rendszerek). Amikor a csomagolási eszköz 

gyártója/forgalmazója az eszközt a felhasználónak továbbítja, majd ı azt a fogyasztó felé, 
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mint termékcsomagolást közvetíti tovább. A csomagolás gyakorlatilag utána már 

hulladékként jelenik meg, mivel a végfelhasználó ezt már, mint hulladékot kezeli. Ezt a 

gondolatmenetet neveztem el az alábbi ábrán is látható lineáris csomagolási struktúrának. 

Meglátásom szerint ez a lineáris struktúrát lehet helyettesíteni egy olyan struktúrával, 

amelyben az eszköz újrahasználata által az ellátásban betöltött életciklusát hosszabbítja meg. 

Ez a ciklikus csomagolási struktúra, amelyet jelentısen megkülönböztet az a forma, hogy az 

eszköz újrahasználatának vagy hulladékként való kezelésének a fentiektıl eltérıen az eszköz 

gyártója vagy az elsı felhasználó (beszállító) a felelıs. 

Végeredményben az egyes csomagolási rendszer típusokat különbözı szempontok szerint 

kell megvizsgálni. Egyrészt a már létezı rendszerekbıl kiindulva elvégezni az elemzést, 

másrészt meg kell tenni a megfelelı megjegyzéseket az elıírt követelmények és strukturális 

szabályok figyelembevételével. Tegyük ezt azért, mivel az alapvetı funkciók mellızését nem 

tehetjük meg, mint például a védelmi, logisztikai és kommunikációs-marketing funkciókat. 

Továbbá vizsgálni kell olyan követelményeket is egy részletes elemzésnek, mint a recycling, 

hulladékkezelés, illetve rendszerfenntartási menedzsment költségeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ábra: A csomagolási rendszerek elvi struktúrája 

Forrás: Saját szerkesztés 

Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a rendszerek értékelése itt nem csak a keletkezı hulladék 

mennyiségének értékelése alapján történik, hanem egy sokkal átfogóbb elemzéssel. Azaz nem 

egy- vagy többutas csomagolás között kell választanunk, hanem az egy- illetve többutas 

csomagolási rendszerek között, azok minden egyes elınyével, illetve hátrányával. 
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4.2.1. A TÖBBUTAS RENDSZER OPERATÍV MEGJELENÉSI FORMÁI 

Mint azt az 4.4.-es ábrán láthattuk az egyes rendszerek egyszerősített elvi struktúrája 

viszonylag könnyen megadható. Ez a rendszer az egyutas eszközök alkalmazása esetén nem 

is bonyolódik tovább. Ugyanakkor a ciklikus rendszer megválasztása esetén több megjelenési 

formával találkozhatunk. Ennek többek között az az oka, hogy megnövekedik a rendszer 

szereplıinek a száma, vagy a rendszer mőködtetése többletfeladatokkal jár. Ez látható a 4.5.-

ös ábrán, amikor is az eszköz közvetett visszatérését figyelhetjük meg, egy úgynevezett depó 

közbeiktatásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. ábra: A többutas csomagolás rendszerré szervezıdése 

Forrás: Saját szerkesztés 

Így, bár a többutas eszközök számos megjelenési formájával találkozhatunk a gyakorlatban, 

mégis a mőködésük egy ugyanazon elvi struktúrára építhetı fel. Ez a rendszer aztán már csak 

olyan formákkal bonyolítható tovább, melyben a szereplık száma az egyes 

felhasználási/kereskedési/győjtési szinteken sokszorozódik. Ez látható az alábbi 4.6.-os 

számú ábrán. 
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4.6. ábra: A többutas rendszerek szervezıdési szintjei, megjelenési formái 

Forrás: Dubiel 1996-os ábrájának kiegészítésével 

Mint azt az ábrán láthatjuk, az eszköz típusa befolyásolja a lehetséges szervezıdési szint 

mértékét. A többutas csomagolás magasabb fokú szervezıdése már csak kizárólag 

standardizált eszközzel képzelhetı el. Hiszen míg két vállalat közötti termékcsomagolási 

rendszer kialakítása viszonylag könnyen megoldható, addig több vállalat közötti közvetlen 

vagy közvetett kapcsolat esetén alkalmassá kell tenni az eszközt a rendszerbe való 

applikálásához. Kizárólag csak az eszköz használható fel, amely e feltételt maradéktalanul 

teljesíti. Ennek szerepe szignifikáns jelentıséggel bír, mivel a döntési alternatívák 

kidolgozása során a költségek az adott rendszer szereplıinek száma függvényében jelentısen 

eltérhetnek. 

Meg kell jegyezni, hogy elıforduló eset lehet (4.6.b ábra), hogy a felhasználó egyszerre lehet 

beszállító is, illetve fordítva. Léteznek olyan csomagolóeszközök, melyet nem 

visszaküldenek, hanem tovább felhasználnak, vagy ha vissza is küldi, akkor részben töltötten 

kerül vissza a feladóhelyre (mint például a selejt, vagy javítandó termékek visszaszállítása 

esetén). E rendszer leggyakrabban elıforduló példája az EU raklap vállalatok közötti 
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csererendszere, amely mára már gyakorlatilag világmérető hálózatot hozott létre. A belépı 

szereplık egymás közötti elszámolással üzemeltetik a többutas rendszert. A lényeges 

sajátosság, hogy a visszatérés költsége gyakorlatilag nulla költséget származtat. 

Az ún. „pool” (standard többször használatos csomagolóeszközök bérleti lehetısége) 

rendszer (4.6.c ábra), mely esetén a többször felhasználható, vagy más néven visszaforgó 

többutas csomagolás megvásárlásának alternatívájaként egy bérleti szolgáltatást vesz igénybe 

az eszköz kereskedıje/használója. Az általános többutas csererendszer, és a pooling rendszer 

elvi mőködési mechanizmusaival a késıbbiekben részletesen foglalkozok. 

4.2.2. AZ EGYUTAS ESZKÖZ TÖBBUTAS RENDSZERÉ SZERVEZİDÉSE 

A fentieket ki kell egészíteni még egy olyan gondolattal, hogy bár a gyakorlatban a 

csomagolási rendszerek döntését részletes elemzések elızik meg, mégis az esetek nagy 

számában a láncok egyes szereplıi közös egyeztetést nem kezdeményeznek. Így a lánc 

szomszédos elemei másként értelmezik a rendszer használatát. Azaz elıfordul, hogy az 

egyutas eszközök, mint többutas eszközök kerülnek felhasználásra, akár más funkció 

betöltésével is, illetve a többutas eszközök, mint egyutasok kerülnek felhasználásra. Ez 

természetesen azt eredményezi, hogy a megelızı elemzések input paraméterei már nem 

elégséges tényezık ahhoz, hogy a hasznosság függvényünk az elıre elvárt eredményt hozza. 

Bár a gondolatmenetnek elsısorban a fogyasztói csomagolások terén van jelentısége, mégis 

az ipari szférában is gyakran találkozhatunk e rendszerek belsı sajátosságával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. ábra: Az egyutas csomagolás többutas rendszerré szervezıdése 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Így a korábban említett lineáris rendszer könnyedén ciklikus rendszerré alakul (4.7. ábra), 

minden megelızı formális ok nélkül. Erre a jelenségre már nem a taktikai döntések szintje 

van hatással, hanem az operatív megoldásokkal foglalkozó napi gyakorlati szakember. Ez a 

feladat akkor válik fontossá egy rendszer kialakulása során, amikor a döntési folyamat 

feltérképezése a lehetséges döntési kritériumok és alternatívák során megfelelı 

visszacsatolási és ellenırzı pontok szükséges elhelyezését igénylik. 

Az egyutas eszköz többutas rendszerré szervezıdésének a következı két esete létezik. Egyik 

eset, amikor az egyutas felhasználásra tervezett csomagolóeszközt az eredetitıl eltérıen egy 

merıben új ellátási láncban használják fel csomagolóeszközként, de ugyanaz a felhasználó 

teszi azt. Példa az egy célra megvásárolt acél-, és mőanyaghordó, mőanyag vagy üvegpalack, 

mőanyag kanna (vödör) felhasználása, folyadék, vagy egyéb más anyag tárolására szállítására 

(kivéve, ha kimondottan veszélyes anyag csomagolása volt az elsıdleges cél), illetve az 

eszköz felújítását követıen újrahasználat. A másik eset, hogy nem az elsı felhasználó, hanem 

továbbértékesítésen keresztül egy vagy több további felhasználó használja fel a 

csomagolóeszközt új termék, vagy anyag tárolására, szállítására, adott esetben új funkcióval, 

vagy pedig kiegészítı csomagolás alkalmazásával. Például az FIBC szövött mőanyag 

zsákban szállított paradicsompürét PE belsı zsákba töltik, majd a paradicsompüré 

felhasználását követıen a külsı zsákot továbbértékesítik, vagy egyéb más, fıként 

mezıgazdasági termékkel töltik fel. Elıforduló eset még a korábbi fejezetekben bemutatott 

thermobox gyógyszeripari győjtıcsomagolás újrafelhasználása, annak ellenére, hogy 

eredetileg egy útra tervezték meg. Az élelmiszeriparban is találunk számos példát erre. Akár 

a gyümölcstartó egyutas fa és hullámpapírrekeszek, amik összegyőjtésére és 

újraértékesítésére ma már külön szakosodott cégek foglalkoznak, illetve integrálják be egy új 

ellátási láncba az eszközt. Az átalakuló csomagolásokról mintaképek a 4. mellékletben 

találhatók. 

4.2.3. A SPECIÁLIS RENDSZEREK, „POOL”-  ÉS CSERERENDSZER 

A „pool” (standard többször használatos csomagolóeszközök bérleti lehetısége) rendszer, 

amelyrıl már esett szó, napjainkra komoly alternatívát jelent a többször felhasználható, vagy 

más néven visszaforgó többutas csomagolás beszerzésével szemben. A felhasználó ún. bérleti 

szolgáltatást vesz igénybe, majd ezen keresztül lesz az eszköz ideiglenes felhasználója. Ez 

esetben az eszköz nem kerül ténylegesen megvásárlásra, hanem az tranzakcióban egy külsı 

tulajdonú eszközt bérel, általában napidíj ellenében. A rendszer használatával egyikoldalról 
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csökkenteni lehet a vállalat állóeszköz, tıkét lekötı beruházási mértékét, másrészt javítani 

lehet a logisztikai csomagolási folyamat hatékonyságát egyes rejtett költségek kiszőrésével, 

amelyek közvetlen hatással vannak a csomagolási összköltségekre. 

A „pool” rendszernek két formája létezik. Formáját elsısorban a csomagolóeszközt győjtı 

(raktár) szerepének a meghatározása alapján lehet determinálni. Ez alapján lehet centralizált, 

illetve decentralizált raktár használatát azonosítani. A centralizált raktár fıként akkor 

találhatunk, amikor szőkebb területi határokon (ipari körzet, régió, megye) belül mőködik a 

rendszer. Decentralizált „pool” rendszert pedig az átfogóbb területi egységeken (nagyobb 

államok és kontinensen belül, kontinensek között) valósítanak meg a gyakorlatban18. 

A többutas csererendszert a rendszerben résztvevı eszközök visszatérésének a módja szerint 

minısíthetjük. Ez alapján közvetlen és közvetett csererendszer definiálható. A többutas 

csererendszer nem feleltethetı meg egyértelmően a „pool” rendszernek. Ennek oka, hogy ez 

esetben az eszköz tényleges megvásárlására kerül sor. 

A „pool” rendszer gazdaságos fenntartásához a leglényegesebb szempont hogy lehetıleg 

minél rövidebb visszaforgási idıt tudjunk biztosítani a használt eszközökre nézve, ezáltal 

biztosítva azt is, hogy adott idıben nagyszámú csomagolóeszköz legyen mozgásban. 

Ugyancsak fontos, hogy olyan feltételrendszert kell kidolgozni, amellyel biztosítani tudjuk a 

nem visszaérkezı (elveszett, elhagyott) eszközök alacsony számát, így csökkentve a 

kiegészítı adminisztrációs feladatokat, illetve a tıke megtérülési és lekötési mértéket. 

Mindehhez olyan ellenırzı mechanizmusokat kell bevezetni, amelyeket képesek adott 

idıpontban a rendszer állapotáról információt közvetíteni. 

Itt kell megemlítenem, hogy mind a két típusú speciális rendszer értelmezhetı a zárt, nyitott 

és hibrid rendszerekben is. Az általános többutas csererendszert, és a „pool” rendszer elvi 

mőködési mechanizmusait 4.8.a)-d). ábrákon mutatom be, kihangsúlyozva azok 

különbözıségét. 

                                                           
18

 A „pool” rendszer, mint egyik legfejlettebb csomagolási rendszer kialakulásának területi sajátosságit egy 
késıbbi fejezetben részletesen tárgyalni fogom. 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A közvetett és közvetlen csererendszer legismertebb felhasználási területe a szállítási 

csomagolások területén, a világméretben elterjed zárt ISO konténerek19 (ezek közül is a 

leginkább elterjedt a 20 és 40 láb mérető változatok) és a fıként Európában használatos EUR 

                                                           
19

 Az OECD 2008-as becslése szerint a világ áruforgalmának 95%-hoz használnak fel valamilyen formában 
konténert, továbbá a konténerek forgalma éves szinten megközelíti a 300 millió TEU-t (twenty-foot equivalent 
unit), a világ konténer állománya pedig a 16 millió darabot. 

4.8. a) ábra: Többutas közvetlen 
csererendszer 

4.8. b) ábra: Többutas közvetett 
csererendszer 

gyártó (bérbeadó) 

felhasználó (bérlı) 

centralizált raktár 

nem centralizált raktár 

töltött eszköz 

üres eszköz 

4.8. d) ábra: „Pool” rendszer centralizált 
raktárakkal 

4.8. c) ábra: „Pool” rendszer decentralizált 
raktárakkal 



66 

rakodólapok (800x1200 mm) vagy a világon ismert ISO rakodólapok csererendszere. A 

csererendszer elméletileg a szállító fél részére azt az elınyt biztosítja, hogy az árut a 

rakodólappal együtt tárolhatja, nem kell a rakodólapról az árut feladás, illetve kiszolgáltatás 

alkalmával lerakni. Az átvett rakott rakodólap tartozás azonos mennyiségő üres, vagy 

rakottan feladásra kerülı rakodólappal egyenlíthetı ki. A cégek egymás közötti áruáramlási 

folyamatai során ahány rakodólapot kap egy bizonyos cég annyit ad vissza cserébe. Ha pedig 

éppen a beérkezı megrakott rakodólapokért cserébe nem tud üres rakodólapokat adni, akkor 

pénzben egyenlíti ki tartozását. Új rakodólapot csak pótlásra vesznek, ha már javítással nem 

hozható helyre annak hibája. 

Bár mindkét rendszer esetén meg említeni, hogy a csere tényleges megtörténte komoly 

gyakorlati akadályokba ütközik20, mivel az eszközök egyenértékősége még azonos típusok 

esetén sem teszi lehetıvé a cserearány romlását, egyéb esetekben pedig a bizonytalan 

egyenértékőség hiúsíthatja meg az optimális cserearányt. 

A „pool” rendszer, a már korábban megadott fıként vállalatgazdaságossági elınyökkel 

rendelkezı sajátosságai miatt egyre inkább elterjedıben van. Ugyanakkor az elterjedés, mint 

minden más iparágazatban az iparilag fejlettebb területeken ment végbe, illetve zajlik jelenleg 

is. Nagyon jó példa a magyarországi viszonylatban is már elérhetı CHEP rendszer, vagy 

egyes csomagolóeszköz gyártó vállalatok21 által bérbe adni kívánt csomagolási rendszerek is. 

A CHEP rendszer több mint 45 országban érhetı már el, illetve közel 300 millió darab 

csomagolóeszközzel rendelkezik a széles körő hálózatában. Habár a rendszer 

hozzáférhetıségét jelentısen befolyásolja az adott területen belüli távolságok nagysága, 

mégis a CHEP rendszer decentralizált raktárbázisával megvalósítja világszinten a „pool” 

rendszerő hálózat mőködését. A rendszer kialakulását, terjedését egy késıbbi fejezet során 

még részletesen tárgyalni fogom. A centralizált „pool” rendszerekben általában az egyedileg 

gyártott, speciális többutas csomagolások egy adott vállalati logisztikai láncban való 

felhasználásával jelennek meg a piacon. Az egyediség és általánosan a kisebb felhasznált 

mennyiség miatt a gazdasági racionalitás kívánja meg a centralizált raktárbázist. 

                                                           
20

 Csak az EUR raklapok esetén három különbözı használt rakodólapot különböztetnek meg: az egyszer 
használt (újszerő fehér raklap), a többször használt (szürke rakodólap), illetve az erısen használt (fekete 
rakodólap). 
21

 Példaként említhetı meg a NEFAB Kft. (www.nefab.hu) által egyedi igényre tervezett csomagolásai, 
amelyeket többutas vállalati csomagolási rendszerek kialakítására kínálnak. 
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Meg kell említeni, hogy mindkét rendszer esetén (a „pool” és a csererendszert tekintve is) 

bizonyos esetekben a tényleges csomagolóeszköz bérbeadási szolgáltatáson felül a bérbe 

adók további feladatokat is szükségszerően ellátnak, ezáltal csökkentve a felhasználó 

csomagolással összefüggı közvetett költségeit. Ilyen szolgáltatások például: 

- a csomagolóanyag karbantartása (kondicionálás), 

- integrált ellenırzı rendszer (nyomon követés), 

- a teljes rendszer kezelése, irányítása (menedzsment). 

A fentiek gyakorlatilag a teljes csomagolóeszköz-menedzsmentet lefedik, amelyre egyébként 

egy megvásárolt többutas csomagolóeszköz újrahasználhatósága során szükséges lenne. A 

rendszerek alapvetı célokat is kiszolgálnak, így például a csomagolásfejlesztési 

lehetıségeket, a megfelelı (szállításhoz racionalizált) standard méretezéső eszközök széles 

körő kínálatát, a rendszer bıvítését, a készlet nagyságának interaktív ellenırzését és az 

eszközök nyomon követését is (RFID technológiával). 

A „pool”, illetve csererendszerben leggyakrabban használt csomagolóeszözökrıl a 3. 

mellékletben közlök képeket. 

4.2.4. A KÖLTSÉG, MINT A DÖNTÉSI ALTERNATÍVA KIALAKÍTÁSÁNAK EGYIK F İ 

TÉNYEZİJE 

Az egyes többutas rendszerek különbözısége azért is fontos, mivel a költségek megjelenési 

formája lényeges eltérı lehet. Tehát a rendszerek alkalmazásához szükséges összehasonlítás 

korántsem lesz olyan egyértelmő. 

Mégis a döntési mechanizmus három fázisa minden esetben a következıképp alakul: 

i) emelkedı csomagolási költségek felismerése; 

ii)  a közvetlen csomagolási költségek meghatározása; 

iii)  a csomagolási költségek allokációja. 

Sajnos a vállalati tapasztalatok azt mutatják, hogy sosem áll rendelkezésre elegendı 

mennyiségő információ a használt csomagolás költségeinek a tényleges mérésére. Ez 

leginkább azért is tapasztalható, mivel elhanyagolt területként kezelik a csomagolást, még a 

logisztikán belül is. Másrészt csak akkor lesz kiemelt fontosságú kérdés, ha a csomagolás 

okán termékkárok történnek. De többnyire ez is csak a mőszakilag elégséges csomagolás 

újratervezését teszi szükségessé. A csomagolási költségek újratervezése sosem igazán kiemelt 
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feladat. Ezt leginkább csak már a termék piaci bevezetését követı hosszabb eltelt idı után 

kerül napirendre. Ez azért is probléma, mivel a terméktervezés során felmerülı késıbbi 

csomagolási igény determinálja a végsı költséget. Azaz, ha a terméktervezés fázisában a 

megfelelı helyen és idıben foglalkozunk a csomagolási eszköz és rendszer kialakításával, 

akkor visszacsatolási mechanizmusok kialakítása lehetséges a terméktervezési folyamatokra. 

A fentiek figyelembevételére ösztönöz a közlemúlt több csomagolással foglalkozó európai 

uniós szabályozási irányelv22. 

Így az utóbbi években már nem csak a szigorúan anyagköltségekre vonatkozó elemzéseket 

hajtják végre a vállalatok, hanem kiemelt fontosságot szánnak az újrahasznosítás, 

ártalmatlanítás és egyéb költségeknek is. Sajnos még ma is sok vállalat hagyja ezeket 

figyelmen kívül, így totálisan rossz eredményt kap a csomagolás vállalati költségeinek 

elemzésekor. Így viszont a legfontosabb kérdéskör is a látómezın kívül marad, azaz, hogy 

mely csomagolási költség okozza ténylegesen a teljes költség nagyobb részét, illetve fog 

tényleges növekedéssel rendelkezni a késıbbi folyamatokban. Ilyen ellentmondások, amelyek 

a részletes költségelemzést, illetve összehasonlítást hátráltatják: 

i) a csomagolási költségek nem teljes körő ismerete; 

ii)  az csomagolás anyag, munkabér költségeinek korlátozása és az emelkedı hulladék-
elhelyezési költségek; 

iii)  tudásanyag hiánya, amely szükséges a csomagolási költségek elemzéséhez; 

iv) a csomagolási költség nagyobbik része a vállalat vagy termék jellegébıl, mint primer 
költség ered; 

v) információhiány miatti racionalitásra ösztönzı korlátolt felismerési képesség foka. 

Ahhoz, hogy a választott, vagy már alkalmazott csomagolási rendszer költségszerkezetét 

analizáljuk, elsı lépésként magát a csomagolási eljárást kell elkülönítenünk a költségektıl. 

Ez különösen fontos lesz az egy-, illetve többutas rendszer összesített költségeinek az 

összehasonlításnál. Így a költségek típusait olyan csoportokba rendezhetjük, mellyel 

eldönthetı, hogy adott rendszerekben felmerülnek-e. 

A késıbbiekben látható 4.1. táblázatban a költségek típusait sorolom fel. A táblázatban 

szereplı költségek természetesen nem teljesek, hiszen adott esetben az egyes termék vagy 

vállalati speciális igényekkel ki kell egészíteni. Mégis alkalmas arra, hogy képesek legyünk a 

                                                           
22

 Így például a 2004/12/EK irányelv: A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
módosításáról 
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logisztikai feladatok olyan elkülönítésére, amellyel megtalálhatjuk a teljes költséget 

lényegesen alakító paramétereket. Mindezt elkülönítve az egyutas, illetve többutas rendszerre 

vetítve. A táblázat a költségek abszolút mértékérıl nem adnak információt, nem is célja. Ezt 

minden esetben a meghatározott körülmények döntik el. 

Ez a kvalitatív felosztás már alkalmas arra, hogy a behatárolt költségterületeken a megfelelı 

kvantitatív jellemzıket kialakítsuk. Ez már alapja lehet egy, a rendszerek közötti alternatív 

döntési folyamatnak, természetesen abban az esetben, amikor csak és kizárólag a 

költségviselés szempontjai a mérvadók. Ezt a felosztást a logisztikai láncokban elképzelhetı 

releváns paraméterekkel kell kiterjesztenünk. Így már elegendı információt tudunk az eszköz 

költségnemeirıl, és a mérhetı egységekben kifejezetett mennyiségeket össze tudjuk 

hasonlítani. 

Így például szükséges tudunk egy összehasonlítás elvégzéséhez:  

- A termék adatait: geometriai méretei (magasság * szélesség * hosszúság) [mm], 
tömege [kg]; 

- A csomagolás adatait: geometria méretei (m * sz * h) [mm], a csomagolás 
önsúlya: [kg]; 

- Többutas / egyutas eszköz élettartamát: [év], [ciklusok száma], [egy ciklus ideje]; 

- Szükséges csomagolások darabszámát, mennyiségét: [db], [kg], [m2], eszközök 
száma [db/paletta], töltött csomagolás tömege [kg;] az egységrakomány méretei 
[mm]; 

- Szállítással összefüggı adatokat: egységrakományok száma [db/jármő], [db/év], 
(vissza)szállítási távolság [km], termékek száma egy palettán [db/paletta], az 
egységrakomány tömege [kg], szállítandó teljes tömeg [kg]; 

- A gyártással összefüggı további adatokat: output teljesítmény [termék/idı], 
szükséges csomagolások száma [db]; 

- A raktározással összefüggı adatokat: az egységrakományok száma [db], az 
eszköz visszatérésének ideje [nap], az üres csomagolások száma [db]; 

- Hulladékkeletkezési adatokat: típusonként [kg/év] 

A fentebb taglalt és lentebb táblázatban foglalt jellemzı mértékegységekben való 

kiterjeszthetıség fontos szerepet játszik akkor is, ha a rendszer vizsgálata több alternatívát is 

kínál (egyutas/többutas). Így behelyettesíthetıvé válik a pool rendszer, vagy az egyutas 

eszköz többutasként való használata is, mivel ezek a rendszerek is hasonló paraméterizálási 

folyamattal feltérképezhetık a kívánt cél érdekében. 
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4.1. táblázat: A többutas rendszer költségstruktúrája 

A költség típusa Egyutas - lineáris Többutas - ciklikus Megjelenés 

Anyagköltség 
csomagolóanyag költsége 
csomagolási kiegészítık költsége 

  egyutas eszköz Ft/db 
többutas eszköz 
Ft/db. 
egyéb eszköz Ft/db 

Eszközök, gépek és berendezések költsége 
értékcsökkenés, lekötött tıke kamatai 
energia költség, üzemeltetési költség 
 

   
 
Ft/kW/óra, Ft/GJ 

Szállítás költségei 
értékcsökkenés, lekötött tıke kamatai 
munkaerı költsége 
energiaköltség, fuvardíj 

   
 
Ft/menet 
Ft/km 

Raktározás költsége 
értékcsökkenés, tıkelekötés a raktárra 
raktárbérlés költsége 
energia és fenntartási költség 

   
 
Ft/m2/nap 
Ft/paletta/nap 

Kezelés költsége 
a csomagolási folyamat munkaerı 
költsége 
 

   
Ft/hó 

Származtatott költség 
javítás költsége 
leltárhiány költsége (elvesztés) 
selejt termék költsége 

   
Ft/db 

Hulladék eldobásának költsége 
győjtés és válogatás költsége 
újrahasznosítás költsége 
megsemmisítés költsége 

   
Ft/kg 

Többutas eszköz többletköltsége 
az eszközökben lekötött tıke kamatai 
visszaszállítás költsége, betéti-, letéti díj 
tisztítás költsége, javítás költsége 

   
Ft/db 
Ft/km/db 

Többutas eszköz egyéb költségei 
a rendszer menedzsment /admin. költségei 
véglegesen sérült eszköz költsége 
biztosítási költség 

   
Ft/hó 
Ft/db 

Forrás: Saját szerkesztés 

4.2.5. AZ EGYUTAS ÉS TÖBBUTAS RENDSZER KÖLTSÉGSTRUKTÚRÁJÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Bár napjainkban a lineáris modell költségstruktúrája könnyen megérthetı, mégis a gyakorlati 

szempontból a többutas rendszer megértése adhat kedvezıbb végeredményt. Még akkor is, ha 

annak bonyolultsága okán a legtöbbször el kell fordulni az érzelmi és gyakorlati szokásoktól, 

és elméleti modellek segítségével kell a költséghatékonysági szerepét kalkulálni. Itt is 

legtöbbször a hiba forrása a korábbi gyakorlati adatok felhasználása, amely a legtöbb esetben 

még közelítıleg sem adhat pontos eredményt. Így az összehasonlítás hamis eredményt 

származtat a feldolgozott hiányos információk és költségek miatt. 
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A csoportosított költségek tartalmaznak olyan eredı költségeket, amelyet mind a két rendszer 

sajátosságai szerint el lehet különíteni. Továbbá így is jelentkezik bizonyos mértékő 

racionalitás-potenciál, amit a vállalati gyakorlatokban gyakran elhanyagolnak. 

A csomagolási irányelvek bevezetése, függetlenül a rendszer típusától, mindkét esetben 

jelentıs költségcsökkentést eredményez a felhasznált anyagok csökkentése és az 

újrahasznosítás által. Mindkét rendszer esetén érvényes megállapítás, hogy a standardizált 

eszközök használata nem csak közvetlenül egyszerősíti és teszi gördülékenyebbé a teljes 

logisztikai folyamatot, hanem hatással van a költségek alakulására is, egészen a jobban 

kihasználható raktárkapacitástól a szállító jármővek rakfelületének jobb kihasználásáig. Ez 

ebben a kontextusban azt is jelenti, hogy a megfelelıen továbbfejlesztett struktúrák és 

szervezeti folyamatok költségeket kímélhetnek meg. Ennek valós szerepe lehet a rendszerek 

közvetlen összehasonlítása során.  

A lineáris és ciklikus rendszer fı különbsége, hogy a logisztikai láncok szereplıinek mindkét 

esetben eltérı költségekkel kell számolniuk. Hiszen míg a ciklikus rendszer esetében a 

végfelhasználó többedszer is használhatja az eszközt, így gyakorlatilag az idı folyamatában 

állandóan felmerülı költségekkel számolhat adott terméknél, addig a lineáris struktúra során 

a termékhez kötı költségek egy termék esetben nem lehetnek visszatérık. Ezek a költségek 

térben lehatárolhatók, akár úgy is, hogy a vállalat fizikai határait vesszük figyelembe. A 

ciklikus rendszer esetén ugyanakkor az eszköz térbeli elhelyezkedésétıl függıen a használó 

termékfelelıssége fennáll. Így akár könnyen magyarázható a költségek „helyeinek” a 

felelısség kérdéskörében tett vizsgálódása. Itt kell megemlíteni a visszatérés, ártalmatlanítás, 

újrahasznosítás, stb. követelményeit, amelyek a két rendszer esetében szignifikánsan eltérıen 

kerülhetnek lehatárolásra. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a lineáris rendszerek 

alkalmazása esetén még mindig jelentısen alábecsülik ezeket a költségeket. 

A menedzsment és adminisztrációs költségek elsısorban a rendszerek egyedi sajátosságaitól 

függnek. Többféle megoldás létezik, a technológiai és technikai variációk függvényében. 

Mértéke rendkívül jelentıs lehet, így elhanyagolása jelentıs torzulást okozhat egy kalkuláció 

során. 

A lineáris rendszerben az újrahasznosítás és hulladék-elhelyezés költségei fıleg azok, 

amelyek szembetőnıen magasabbak, mint a ciklikus rendszerben. Ugyanakkor felelıtlenség 

lenne azt gondolni, hogy a többször használható eszközök korlátlan élettartamúak lennének, 

és nem kellene újrahasznosítani ıket, vagy akár megsemmisíteni. Figyelemmel kell lenni arra 
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is, hogy ezek a költségek azok, amelyek a leginkább hajlamosak az emelkedésre, azaz a 

mennyiség függvényében könnyen komoly profitcsökkenést eredményezhetnek. 

A visszaszállítási költségek nyílván a ciklikus rendszerben játszanak fontos szerepet. 

Mindazonáltal a ciklikus rendszer pénzügyi hatásait mind a szervezeti, mind a logisztikai és 

technikai aspektusból vizsgálva könnyebb kezelni. Ezáltal a következı problémák 

megoldására kell különös hangsúlyt fektetni. 

i) az együttesen kezelhetı áruk köre; 

ii)  a szállítójármő teljes kihasználása (az elérhetı magasságok hasznosítása); 

iii)  a különbözı csomagolások kombinációjának összhangja; 

iv) térben kisebb csomagolások alkalmazása (összecsukható többutas csomagolás); 

v) szabványosított és modularizált eszközök alkalmazása. 

A ciklikus rendszer elınye az is, hogy bár egyszeri tıkelekötést igényel, de a használatok 

számának függvényében jelentıs megtakarítást eredményezhet, még az egyéb járulékos 

költségeivel együtt is. A felhasználás idıtartama és a használatok száma a költségek 

összehasonlítása során döntı tényezı lehet. Bár az egyes eszközök felhasználásának a számát 

kockázatos lenne elıre érvényesíteni, mégis gyakorlati tapasztalatok alapján egy korrigált 

használati szám is jelentısen javíthatja a költségeket. Ezáltal alternatívát kínálva az egyutas 

rendszer alkalmazásának. 

Végül két problémát kell még megemlítenem a költségek alakulása terén. Az egyik ilyen 

terület a hulladékártalmatlanítás és az újrahasznosítás költségeinek a megállapítása. Ez azért 

is fontos, mivel az esetek túlnyomó részében nem áll rendelkezésre elegendı információ ezek 

alakulásáról, így a csomagolásfejlesztés, vagy a jövıbeli költségfejlesztés bizonytalan 

tényezıkön is alapulhat. A másik területe a költségeknek a menedzsment, illetve 

adminisztrációs költségek, amelyek ugyancsak nehezen elemezhetık. Igaz ez fıként akkor ha 

a termék árához, vagy a termék összetettségéhez viszonyítottan rendkívül alacsony mértékő a 

csomagolási költség, vagy a csomagolás elenyészı mértékő, ezáltal háttérbe szorítva a cégeknél a 

csomagolási költség elemzését. 

A fenti gondolatokat bonyolítja tovább egy esetleges csomagolási rendszer váltásának a 

könyvvezetési megoldásokban történı változtatási szükségessége. A költséghelyek és 

költségtípusok meghatározása nem paralel módon összeegyeztethetı a másik rendszer 

általános megoldásaival. Az elızetes kalkulációk során a struktúra váltások e területét is 

fokozottan figyelembe kell venni a döntési mechanizmus kialakítása során. 
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A rendszerekben az egyének költségszintjét a láncok elemeinek költségviselési hajlandósága 

is jelentısen befolyásolhatja. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy egy optimális 

költségekkel kialakítható rendszer bevezetése során az egyéni preferenciák medrében zajló 

meddı viták nem adnak elégséges végeredményeket. Az eredményesség kulcsa egy struktúra 

kialakításának, illetve átváltásának a folyamatában a logisztikai lánc egymáshoz nem 

közvetlenül kapcsolódó és szomszédos szereplıinek a közös döntéshozatala lehet. Ennek 

feloldására a szereplık magatartásvizsgálata, illetve a közös optimális stratégia 

megválasztására tett javaslatok a célravezetık. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy a költségek alakulása idıben 

olyannyira nem állandó, hogy a tapasztalati eredmények folyamatos verifikálása szükséges 

egy hatékony rendszer fenntartásához. Mindig számolni és számolni kell. Ezért is 

tapasztalhatjuk, hogy a legtöbb vállalat periodikusan visszatér a csomagolási rendszer 

váltásának a problémájához. 

Itt kell megjegyezni, hogy a több lineáris és ciklikus struktúra egymás melletti fenntartása, 

kombinálása is megnehezíti a rendszerek harmonikus, összehangolt mőködését. Az termék-

csomagolási rendszerek részelemeinek különbözı struktúrában való megjelenése már a 

legtapasztaltabb logisztikus szakemberek számára is komoly kihívást jelent. A felhasznált 

anyagok és termékek széles skálája, a mőködési struktúrák kombinálása problémák sorát 

permutálja egy vállalat logisztikai operatív megoldásokkal foglalkozó szakterületén. Sajnos, 

ezek a problémák sokszor csak hosszabb idı eltelte után „érkeznek” meg a taktikai 

döntésekkel foglalkozó felsı vezetés, és controlling specialisták szintjére. 

A létezı vagy megvalósítani szándékozott struktúraváltások, legyen az lineárisból ciklikus 

rendszer vagy fordítva, részletesen kidolgozott terveken kell nyugodnia. Ez az egyetlen mód, 

hogy a struktúrák költséghatékonysága egy döntésközpontú logisztikai folyamatban sikeres 

legyen. 
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5. ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS MECHANIZMUSAI ÉS HATÁSUK A 

LOGISZTIKAI CSOMAGOLÁSOKRA  

A környezetünk védelmébe tett állami és vállalati szerepvállalás napjainkban egyre inkább 

elıtérbe került. Bár igazán tökéletes megoldást talán sosem fogunk kidolgozni, mégis pozitív 

trendként értékelhetjük a különbözı törekvéseket és vállalati stratégiákat (mint például a 

környezetvédelmi adók bıvülése, vagy az LSR – logisztikai társadalmi felelıssége) azért, 

hogy az ipari szférában is a környezetterhelés mértékét radikálisan csökkentsük. Ebben a 

fejezetben a csomagolóanyag felhasználásból keletkezı környezeti problémákkal 

foglalkozom, emellett pedig elemzem a csomagolási rendszerek (egyutas, illetve többutas) 

használata során felmerülı környezetvédelmi adók hatásait, mechanizmusát és a jelenlegi 

szabályozás anomáliáit. 

5.1. RÖVID HELYZETELEMZÉS 

Az állami szabályozások fıként a felhasznált csomagolási mennyiségekre fókuszálnak, 

amelyek önmagukban nem generálnak optimális környezeti egyensúlyt. A társadalmi jóléti 

szempontból a rendszer sokkal összetettebb. Így például a többutas csomagolóeszközök 

újrahasználatával (győjtéssel, szállítással, újrahasználattal együtt) lényegesen nagyobb 

haszon származtathat a természeti erıforrások megtakarításával, az elmaradó plusz 

felhasználások szennyezéseinek megelızésével, illetve a hulladékkezelési eljárások 

szükségtelenné válásával. Az állami szabályozásoknak erre úgy kel tekintettel lennie, hogy az 

adómentességi, adókedvezményi rendszereket és a hulladékhasznosítást, csökkentést 

ösztönzı szabályokat megfelelı összhangba hozza. 

A logisztikai rendszerekben használatos csomagolások (egyutas, illetve többutas) állami 

szabályozásának még mindig egyik lényeges eleme, hogy az újrahasznosítás mértékéhez 

kötik az adómentesség lehetıségét, ezáltal nem veszik figyelembe, hogy a termékek 

elıállításához, ártalmatlanításhoz kapcsoló káros anyag kibocsátás alakulása is lényeges 

tényezı, amely adott alkalmazási feltételek esetén az optimálisnál jóval magasabb környezeti 

externális költségekkel rendelkezhet. Így nem ésszerő, hogy a mentességi rendszer nem 

vizsgálja a csomagolóeszköz tekintetében a rendszerek közötti döntési végeredmény 

környezeti következményeit. 

Napjainkban egyre többet emlegetik a fenntartható fejlıdés kifejezést, mint egy olyan 

fejlıdési formát, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné 
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az elkövetkezendı generációk igényeinek a kielégítését (ENSZ 1987). A csomagoló eszközök 

kibocsátásának témája szoros kapcsolatban van a gazdasági növekedés azon igényével, hogy 

lehetıvé tegye a gazdaság hosszú távú fejlıdését anélkül, hogy a környezetünket és a 

természeti erıforrásainkat túlhasználnánk. 

A fenntartható fejlıdés alapelvei között megtalálhatjuk annak igényét is, hogy a hulladék 

keletkezése, illetve a szennyezés kibocsátásnak mértéke és üteme ne haladja meg a 

környezetünk szennyezés-befogadó képességét (Harris 2000). A gondolat különösen jelentıs 

egy olyan iparág tekintetében, mint a csomagolás. Csak Magyarországon az elmúlt évek 

(2008) tekintetében 880 ezer tonna csomagolást23 24 bocsátottak ki, amelynek közel a fele 

(45%-a) ipari jellegő nem kereskedelmi csomagolási célokat szolgáló ún. ipari-szállítási 

csomagolóeszköz volt és ennek is csak közel 55%-a került újrahasznosításra szervezett 

keretek között (Öko-Pannon Nonprofit Kft. 2008, közhasznúsági jelentés). Meg említeni, 

hogy a teljes kibocsátásban, több mint 500 ezer tonna a papír alapú csomagolás, illetve csak 

ennek az értékesítési piaca 230 milliárd forint volt25. Itt jegyzem meg, hogy a 

szakirodalomban fellelhetı tanulmányok és elemzések többsége a kereskedelmi 

csomagolások hatásaival szabályozásaival foglalkozik (üdítıs palack, stb.), pedig mint látható 

az összes csomagolás kibocsátás közel felét adja az ipari-szállítási csomagolások 

felhasználása. Így jelentısége a környezeti hatások szempontjából nem kérdıjelezhetı meg. 

Fontos azt is megjegyezni, hogy az anyagok újrahasznosítására való ösztönzés nem oldja fel 

azt az ellentmondást, hogy a fenntartható fejlıdés (a növekvı kibocsátás és arányos 

szennyezési mérték mellett) az eszközök elıállításához felhasznált természeti erıforrásokat 

és a gyártás során kibocsátott káros anyag mennyiségét egyszerre helyezze a vizsgálat 

tárgyába. 

A logisztika területén használatos csomagolások szempontjából a környezetvédelmi 

szabályozások a következıket veti fel. Egyrészt a vállalatok a személyes 

költséghatékonyságuk szerint döntenek az alkalmazandó csomagolási megoldásokról, 

amelyre az állami szabályozás alapvetı befolyássál bír, így az eldobható egyutas, illetve 

                                                           
23 Megbízható információs rendszer gyakorlatilag teljesen hiányzik Magyarországon, így az adat erısen 
megkérdıjelezhetı. Már csak azért is, mivel az Eurostat szerint a csomagolási hulladékhasznosítási érték 
hazánknak 2007-ben 968 ezer tonna volt. 
24 a világ csomagolóanyag piaca az utóbbi tíz évben átlagosan 3%-al bıvült, amelyet még a gazdasági válság 
sem érintett radikálisan, értéke az elmúlt években a piaci érték kb. 350 milliárd USD volt. 
25

 Forrás. statinfo.ksh.hu. a rendszer nem teljesen megbízható, mivel a papírból készült csomagolóeszközök egy 
része nincsen nyilvántartva. 
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visszatérı többutas eszközök alkalmazását többek között az állami környezetvédelmi adók és 

az újrahasznosítási normák alapján határozzák meg. Másrészt a vállalatok ma már felismerik 

saját felelısségüket is a környezetvédelem területén (Kok és Brown 2001). 

5.1.1. LSR – A LOGISZTIKAI TÁRSADALMI FELELİSSÉGE, A VÁLLALATOK ZÖLDÜLÉSE  

A logisztika társadalmi felelıssége (LSR), így a csomagolásokkal kapcsolatos vállalati 

felelısség kezd napjaink egyik hangsúlyosan kezelt részterülete lenni a vállalatokhoz köthetı 

CSR (vállalati társadalmi felelısségvállalás) gyakorlatnak. A fenntartható csomagolás 

értelmezése a vállalati gyakorlatban viszont igen csak nehézkesen fogalmazható meg. 

A CSR gyakorlatának már mondhatni kiforrott módszertana van. 1953-ban Bowen volt az, aki 

felvetette, hogy vizsgálni szükséges a vállalati politikát abból a szempontból, hogy vajon az 

egyes vállalati döntéseknek, illetve az azokhoz tartozó feltételrendszereknek és hatásaiknak 

milyen következményei lehetnek a társadalmunk aspektusait illetıen (Bowen 1953). A CSR-t 

Davis (1973) úgy definiálta, mint a "vállalatok felelısségének a kérdése üzleti 

tevékenységükben és a partnereikkel fenntartott kapcsolataikban". A 1980-as évek végére a 

fenntartható fejıdés, mint kifejezés már úgy lett a köztudatba bevezetve, mint a gazdaság, 

társadalom és környezet azon közös igénye, hogy a világ állandó fejlıdését a megfelelı 

módon biztosítsuk (World Commission on Environment and Development, 1987). Az 1990-es 

években a CSR és a fenntartható fejlıdés között olyan kapcsolat jött létre, amely közös 

koncepciókon nyugszik (DesJardins 1998, Keizers 2002). A kutatók szerint a CSR és a 

fenntartható fejlıdés már szinonimaszóvá váltak (Lehtonen 2004), és a CSR fontossága 

mindinkább egyre nı. A mára elfogadott definíció a következı: "a vállalatok önkéntesen, 

szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységükben és a 

partnereikkel fenntartott kapcsolataikban” (Commission of the European Communities, 

2001).  

A logisztika társadalmi felelısségét Carter és Jennings (2000) veti fel elıször részletesen az 

ellátási láncok menedzselése kapcsán. A szakirodalom az LSR területén még viszonylag 

szők, fıként specifikus területekre ad iránymutatást (Carter and Jennings 2000, 2002, 2004; 

Murphy and Poist 2002, 2003). Sajnos, a csomagolás aspektusaiban követhetı gyakorlatot 

viszont egyáltalán nem tárgyalja részletesen. 

Pedig megállapítható, hogy az LSR a csomagolás területén a következı feltételeket öleli fel: 
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- újrafelhasználható, újratölthetı csomagolással szerezzünk be, és ugyanilyen módon 

szállítsunk is, 

- vizsgáljuk a csomagolóeszközök életciklusát, adjuk meg a lehetséges LCA 

végkimeneteleket. 

Ezek alapján a fenntartható csomagolás James et al. (2005) szerint úgy definiálható, hogy 

i.) az ellátási láncban hatékony védelmet nyújtson a terméknek úgy, hogy emellett csak a 

minimálisan szükséges anyag használjuk fel, 

ii.) a tervezés során olyan anyagokat (elıállításukhoz annyi energiát) használjunk fel, 

amelyek a termék teljes életciklusukat tekintve a lehetı legkedvezıbb környezeti 

negatív externáliával járnak, 

iii.)  a felhasznált anyagok, és a megtervezett konstrukciók alkalmasak legyenek a 

természetben (lebomlás) vagy az adott logisztikai rendszerben körfolyamatokban 

részt venni, 

iv.) a felhasznált anyagok (és összetevıik) semmilyen veszélyt ne jelentsenek az emberi 

egészségre, illetve az öko-rendszerünkre. 

A csomagolás fenntarthatósághoz kötıdı kérdésköre jelentıs szerepet játszik a társadalmi és 

gazdasági rendszereinkben (Anon 2005), mindezért szükséges meghatározni a csomagolással 

kapcsolatos környezetvédelmi célokat (5.1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ábra. A fenntartható csomagolás céljai 

Forrás: saját szerkesztés 

TÁRSADALOM - gazdasági és társadalmi értékek 

 

 

 

 

 

 

Hasznosság 

CSOMAGOLÁSI RENDSZER  – erıforrások, anyagok minimális felhasználása 

 

 

 

 

Hatékonyság 

CSOMAGOLÓ ESZKÖZ – újrahasznosítható és újrafelhasználható 

 

 

Ciklikusság 

ALKOTÓELEM  – emberre és környezetre ártalmatlan 

Biztonság 
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Mindennek a lényege természetesen az, hogy meg tudjuk határozni a csomagolás egyes 

megjelenési szintjein értelmezhetı jóléti különbözıségeket. Fenntartható csomagolás 

vizsgálatával foglalkozó szervezet, illetve intézmény csak elvétve akad még a mai 

világgazdaságban. Sajnos igazán kiforrott és mőködı rendszer csak egy helyen, 

Ausztráliában van. Itt a National Packaging Covenant Industry Association és Sustainable 

Packaging Alliance intézmények26 foglalkoznak a csomagolással kapcsolatos nemzeti 

tanácsadással, úgy, mint a csomagolás fenntarthatóságának az értékelési módszereivel. Ilyen 

módszerek alkalmazását foglalja magába például a megfelelı anyagválasztás, a csomagolás 

újratervezése és a csomagolástechnikai innováció (Packaging Impact Quick Evaluation 

Tools, PIQET). 

A csomagolóipar az elmúlt évtizedekben komoly változásokon kellett, hogy keresztülmenjen. 

Felerısödtek a környezetvédelmi szabályozások és a csomagolási kibocsátásból származó 

hulladék mennyiségének (vagy nagyobb arányú újrahasznosításának) a jelentıs csökkentése 

iránti követelmény (újrahasznosítás esetén a növelése). Ez komoly kihívásokat jelent a 

csomagolástechnikai innovációval foglalkozó szakemberek számára (Vollenbroek 2002). A 

világ legtöbb országában megjelentek olyan jogi szabályozások, amelyek a csomagolás 

felhasználásával kapcsolatosan mindinkább erısebb szankciókat (feltételeket) alkalmaznak 

(Hall 2002). Ezt a következı alfejezetben részletesen tárgyalni fogom. 

5.1.2. AZ ÁLLAMI SZABÁLYOZÁS KIALAKULÁSA ÉS AKTUÁLIS KÉRDÉS EI 

A környezetvédelmi szabályozások gyakorlati alkalmazásának rendkívül széles a nemzetközi 

irodalma, amelyek szerint más-más elvek, illetve különbözı elvek kombinációjával érheti el 

az állam a megfelelı környezetvédelmi célokat. Ezek mindegyike gyakorlatilag a termék-

elıállítás és keletkezı hulladék vonatkozásában keresik az optimális kormányzati 

stratégiákat, részben adókkal, állami ösztönzı támogatásokkal, illetve betartandó normákkal. 

Dinan (1993) tanulmánya szerint a termék kibocsátáshoz kötıdı önálló adó eredménytelenül 

csökkenti a hulladékkeletkezést. Az optimális hulladékkeletkezési szintet Fullerton - 

Kinnaman (1995) és Palmer et al. (1994) szerint kombinált adókkal lehet elérni, amelyet 

egyfelıl a kibocsátáshoz, másfelıl az újrahasznosításhoz kell kötni. Az újrahasznosításhoz és 

hulladékkeletkezéshez köthetı optimális egyensúly megteremtése ugyancsak górcsı alá 

került mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban. Ugyanakkor egyes elemzések 

                                                           
26

 lásd az intézmények internetes oldalait: www.sustainablepack.org és www.packagingcovenant.org.au. 
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rámutatnak arra a problémára, hogy az újrahasznosítási kötelezettségek vizsgálatához már a 

vállalatok termelési sajátosságairól is megfelelı információkkal kell rendelkezni, amely a 

gyakorlatban viszont gyakran a politika látómezején kívül van (Palmer 1997). A 

leggyakrabban emlegetett kifejezés a „szennyezı fizet” elv27, amely szerint mind a 

gyártóknak, mind a fogyasztóknak fizetniük kell tetteik társadalmi következményeikért 

(OECD 1975). 

Az állami szabályozás kérdése többek között azt is felveti, hogy a kirótt adóterhek a 

csomagolási felhasználás csökkentése, illetve az újrahasználat ösztönzése mellett plusz 

bevételekkel járul hozzá az állami költségvetéshez. 

Hazánkban az utóbbi évek trendje szerint a csomagolási kibocsátáshoz kötıdı bevétel 

növekszik, és jelentıs hányadot képvisel a teljes termékdíj bevételben. Ennek oka egyrészrıl 

természetesen a növekvı kibocsátás, mely szerint évenként körülbelül 1-2%-kal növekszik a 

kibocsátott mennyiség (2003-ban 790 ezer tonna, 2008-ban 880 ezer tonna) (Öko-Pannon 

Nonprofit Kft. 2008, közhasznúsági jelentés), másrészrıl a 2005-ös termékdíjtételek 

emelésének tudható be. Ugyanakkor könnyen belátható, hogy a díjemelés ellenére egyáltalán 

nem csökkent a kibocsátott csomagolás mennyisége. Nem beszélve arról, hogy a 

csomagolóeszköz felhasználás növekedése a döntıen egyutas, azaz a nem hasznosított, nem 

többször használt csomagolóeszközök miatt jelentıs mértékő, és egyre nagyobb mennyiségő 

hulladékot produkál. 

A csomagolásra vonatkozó magyarországi állami környezetvédelmi szabályozás kérdésével 

kapcsolatosan több tanulmány is fellelhetı. Többségük általános jellemzésére és a rendszer 

bemutatására törekszik, de jó pár szerzı átfogó elemzésével is találkozhatunk (például Bartus 

2005, vagy Kertész 2004-es tanulmányai). 

5.1.3. A MECHANIZMUSTERVEZÉS 

Mielıtt foglalkozok a csomagolással kapcsolatos aktuális környezet-gazdaságtani 

kérdésekkel, röviden összefoglalom, hogy az állami mechanizmusok fogalomköre milyen 

kutatói alapfeltevéseken, illetve elért eredményeken nyugszik. 

                                                           
27

 Pearce és Turner (1992) vizsgálata szerint a termékek ára nem tükrözi vissza, hogy a felhasználók 
kalkulálnának a társadalmi környezeti költségek összességével. 
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A mechanizmustervezés28 arra keresi a megoldást, hogy milyen mechanizmusok alkalmazása 

ad optimális eredményt a különbözı szereplık, például az állam, vagy a gazdasági szereplık 

számára, továbbá segítségével jobban megérthetjük az egyes szereplık magatartását. A 

mechanizmustervezés elméletét fel lehet használni hatékonyabb intézmények azonosítására. 

A klasszikus példa erre az olyan közjavak esete, mint a tiszta levegı, a környezetünk, vagy a 

nemzetbiztonság. Paul Samuelson (1954) amellett érvelt, hogy nincs olyan erıforrás-

allokációs mechanizmus, amely a közjavak teljesen hatékony szintjét eredményezné, mert 

„minden egyén önös érdekében áll, hogy hamis jeleket adjon, és hogy azt tettesse, hogy 

kevesebb érdeke főzıdik a kollektív cselekvéshez, mint valójában…”. 

A mechanizmustervezés elmélettel ugyanakkor elemezni lehet piaci kimeneteleket 

konszenzusos, és többségi elven nyugvó döntési szabályokkal (Baliga és Maskin 2003). Egy 

fontos következtetés azonban, hogy a konszenzuson nyugvó döntési rendszerek gyakran 

összeférhetetlenek a gazdasági hatékonysággal. A mechanizmustervezés alkalmazása számos 

gazdasági területen áttörést hozott, többek között a szabályozás, a közpénzügyek és az adózás 

elméletében (lásd a következı alfejezetben bemutatott Pigou adó mechanizmusát). 

A mechanizmustervezés elmélete Leonid Hurwicz (1960) munkásságával kezdıdött. Ennek 

az elvnek a felhasználásával, amikor a kutató egy adott allokációs problémára keresi a 

legjobb lehetséges mechanizmust, akkor figyelmét szőkítheti a mechanizmusoknak egy 

kicsiny alcsoportjára, az úgynevezett direkt mechanizmusokra. 

Bár tudva lévı, hogy a direkt mechanizmusoknak nem az a céljuk, hogy a világban lévı valós 

intézményeket tökéletesen leírják, viszont matematikai szerkezetük viszonylag könnyővé 

teszi a kezelésüket. Az optimalizációs probléma a direkt mechanizmusok halmazán egy adott 

allokációs (például kivetett adó) problémára jól definiálható matematikailag, és miután a 

kutató megtalálta az optimális direkt mechanizmust, utána nincs más dolga, mint azt 

visszafordítani egy valósághő mechanizmussá. Ezzel a látszólag körülményes módszerrel, a 

kutatóknak sikerült olyan intézményi tervezési problémákra megoldásokat találni, amelyekre 

egyébként nem lett volna egyéb más hatékony eszközük. 

Természetesen ahhoz, hogy egy kutató azonosítani tudjon egy adott célfüggvényt (mint a 

társadalmi jólétet) optimalizáló mechanizmust, ahhoz elıbb be kell határolnia a szóba jöhetı 

                                                           
28 A mechanizmustervezés elméletének alapjainak a lefektetésért közgazdasági Nobel-díjat kapott 2007-ben 
Leonid Hurwicz, Eric Maskin és Roger Myerson. 
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mechanizmusokat, majd meg kell határoznia az egyensúly kritériumát, amivel elıre lehet 

jelezni a szereplık viselkedését (Serrano 2004). 

5.1.4. A LOGISZTIKAI CSOMAGOLÓESZKÖZÖK KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI KÉRDÉSEI 

A csomagolásból származó környezeti károk pontos felmérése korántsem tőnik könnyő 

feladatnak. A probléma, hogy tudnunk kellene egy létrehozott eszköz gazdasági értékének 

esetében, hogy az vajon nagyobb-e, mint az elıállításhoz felhasznált vagy megkárosított 

környezeti érték. Nyílván a csomagolás teljes mellızése még elméleti szinten is lehetetlen. 

Így annak környezeti következményeit vizsgálni szükséges, hogy adott esetben mely 

csomagolási típust használjuk. 

A gazdaság mőködésénél létrejövı környezeti problémák orvoslásával a környezet-

gazdaságtan foglalkozik. Eszerint a szennyezésnek létezik egy gazdasági-társadalmi 

optimális mértéke, melynek elérésével a környezeti problémák megoldhatók. Ugyanakkor az 

optimum elérése nem jelenti azt, hogy a problémát teljesen felszámoltuk, hanem csak hogy 

társadalmilag hatékonyan enyhítettük (lásd. Kiss és Pál 2006). 

Bár a keletkezı csomagolási hulladékot megfelelı technológiákkal újrahasznosítani és 

ártalmatlanítani lehet, mégis terheli a környezetünket, a környezetünk állapotát rontja, így a 

társadalmi jólétet csökkenti. Ha megnézzük a logisztikában használatos csomagolási típusok 

környezeti költségeit, akkor azt találjuk, hogy az egyes típusoknál (egyutas/többutas) eltérı 

az egyes életciklusok fázisaiban a környezeti terhelésnek a mértéke, illetve figyelemmel kell 

lennünk arra is, hogy típusonként eltér a fázisok száma is. Errıl késıbb részletesen fogok szót 

ejteni e tanulmány keretein belül. 

Az állami környezetvédelmi szabályozás célja röviden úgy foglalható össze, hogy a 

gazdálkodó szervezeteket kényszerítsük oly módon, hogy a tevékenység végzésekor a 

környezet állapota a megfelelı minıségben tartósan fennmaradjon. A megfelelı 

szabályozásnak Kerekes (1998) szerint a következıknek kell megfelelni: rugalmas legyen, 

azaz igazodjon a gazdasági körülményekhez; áttekinthetı legyen, figyelembe kell, hogy 

vegye a piac tökéletlenségét; politikailag elfogadható legyen, szankciókat és szennyezési 

normákat kell, hogy megállapítson, stb. Felmerülhet a kérdés, amely szerint a csomagolásból 

származó hulladék magyarországi szabályozása ezeket e feltételeket kielégíti-e, a termékdíj 

alkalmas-e a megfelelı szabályozásra? Késıbb errıl a magyarországi viszonyok 

bemutatásánál errıl még szólni fogok. 
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Környezetgazdaságtani kifejezést használva a csomagolásból származó szennyezés a 

gazdasági aktvitás során keletkezik, azaz az érintettek jóléti változásának függvényében (a 

termelés függvényében) értelmezhetı. A csomagolást felhasználónak a gazdasági aktivitása 

során ez pozitív végeredménnyel társul (haszonnal), miközben nem szándékoltan szennyezést 

bocsát ki, azaz a szennyezés, mint negatív externália jelentkezik. A szakirodalomban ezt úgy 

nevezik, hogy jóléti konfliktus lép fel. 

Ha a csomagolásból származó környezetszennyezés társadalmi optimumát keressük, akkor 

górcsı alá kell vennünk a szennyezı hasznát és a szennyezés károsultjainak a költségeit. 

Majd az ehhez tartozó gazdasági aktivitási értéket kell meghatároznunk (kibocsátási szintet). 

Pearce és Turner (1990) szerint ennek értéke általánosan a szennyezı egyéni határprofitjának 

(MΠ) és az externális határköltség görbének (MEC, marginal external cost) a metszésénél 

található, azaz egyenlık egymással. 

Hogy hogyan biztosítható ez a társadalmi optimum, arra a szakirodalom az állami 

szabályozás esetében közvetlen (normatív) és közvetett (adók) adókat különböztet meg. Az 

állami beavatkozás aspektusából vizsgálva az optimális szennyezés elérésének leggyakoribb 

formája a környezetvédelmi adó. A csomagolás tekintetében ez Magyarországon a termékdíj 

rendszerben determinált adófizetési kötelezettség. Az adónak azt a mértékét, mely egyenlı a 

társadalmilag optimális szennyezéshez tartozó externális határköltséggel, Pigou-adónak 

nevezzük (Pigou 1960). 

Ahhoz hogy érzékeltessem a pigou-i adó hatását, az 5.2. ábrán egyszerően átláthatjuk a 

szennyezı tevékenységét. Az adózás bevezetése elıtt a szennyezés mennyisége (Q), a 

társadalmilag optimális mennyiség pedig (Q*) lenne. Ezt a szintet egy (t* ) adó bevezetésével 

biztosítjuk. A szennyezı a költségét természetesen a szennyezés mértékének csökkentésével 

redukálhatja, adót takaríthat meg. 
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 haszon, költség 

gazdasági aktivitás  (Q) / 

szennyezés kibocsátása (q) 

t* : adó nagysága 

     Q* ; q*             Q max ; qmax 

MEC MΠ 

MΠ-t* 

 

5.2.ábra: Pigou adó hatásmechanizmusa 

Forrás: Kiss és Pál, 2006 

A csomagolóeszközökre vonatkozó magyarországi termékdíj szabályozás kérdése több felıl 

is kérdéseket vet fel, amelyeket egyébként a szakirodalmi teoretikus megállapítások is 

általánosan felvetnek a Pigou adóval kapcsolatosan.  

• Ilyen például, hogy az állami rendszer az egyes határhaszon görbék jellegét nem 

ismerik, illetve azok megismerése további bonyolultságot okozna a rendszerbe. 

• Ha a csomagolási rendszereket differenciáljuk környezeti hatásaik szerint, akkor 

annak környezeti következményei lényegesen eltérhetnek egymástól. 

• További probléma, hogy a csomagolást felhasználó vállalatok sem ismerik az általuk 

végzett tevékenység pontos társadalmi kárait. 

• A magyar termékdíj törvény is egységnyi felhasználáshoz, egységnyi adót rendel. 

Kérdés, hogy ha az állami szabályozásnak az optimális szennyezés kibocsátására kell 

koncentrálnia, akkor miért a termelést adóztatja meg. 

• Az állami termékdíj bevétel vajon milyen szerepet jelent az állami költségvetés 

finanszírozásában, illetve a bevétel visszajutatása az állami újraelosztó rendszerekben 

érvényesül társadalmilag jóléti szempontból. 

Lényeges kérdést vet fel, hogy ha az egyes csomagolási rendszereket differenciáljuk 

mőködésük szerint (egyutas/többutas), akkor vajon hogyan alakulna a felhasználó egyéni 

határprofitja (MΠ), illetve a metszéspont az externális határköltség görbén (MEC). Hiszen a 



84 

többutas rendszerek használata esetén értelemszerően kevesebb a kibocsátott szennyezés 

mértéke, ezért a (Qmax) már önmagában alacsonyabb. Természetesen adott nagyságú szállítási 

körzeten belül érvényes ez, hiszen a szállítási távolság növekedésével a visszaszállítás által 

kibocsátott szennyezés meghaladja egy új eszköz elıállítása során kibocsátott szennyezést. 

Így viszont ha a többutas eszközök felhasználási arányait ösztönöznénk, és figyelembe 

vennénk kedvezı hatásait az adó mértékének meghatározásakor, akkor a felhasználó 

vállalatokat motiválhatjuk, hogy olyan csomagolási eszközt válasszanak, amelynek a 

környezeti externális teljes költsége adott esetben jóval kedvezıbb. 

5.1.5. A KÖRNYEZETI HATÁSOK, A CO2 KIBOCSÁTÁS JELENTİSÉGE 

A csomagolás felhasználása elsısorban a gyártásnál, illetve a logisztikai láncból való 

kikerülése után jelent veszélyt a környezetre. E részben arra kívánom felhívni a figyelmet, 

hogy a különbözı ipari-szállítási csomagolási rendszerek vizsgálatánál jelentıs eltérések 

tapasztalhatók a környezetre való ártalmasság szempontjából. Ez azért is fontos, mivel 

teoretikus megközelítésben az állami szabályozásoknak ehhez szorosan kellene illeszkedniük, 

értelemszerően ösztönzıleg kellene fellépniük a kevésbé ártalmas rendszerek tekintetében. 

Továbbá a CO2 kérdésköre, hogy jelenleg ez az állami szabályozások olyan objektív 

indoklási bázisa, amely központi kérdéssé vált a szabályozások kialakításakor. 

Összehasonlítás a csomagolási rendszerek környezeti hatásai szerint. 

- az egyutas rendszer: 

o magas darabszámú kibocsátási arányok miatt magas a kimerülı erıforrás és 

energiafelhasználás, jelentıs káros anyag kibocsátással számolhatunk a gyártás 

során (CO2); 

o nagy tömegő hulladék-elhelyezési problémával szembesülünk29 (illegális 

lerakások); 

o a hulladék-anyag energetikai felhasználása (ártalmatlanítása) során keletkezı 

további emisszió aránya a nagyobb felhasznált darabszám miatt magas; 

                                                           
29

 A gyakorlatban ennek szakszerő megvalósítása a legnehezebben ellenırizhetı a hivatalok számára. 
Mindannyiunk számára ismert a hulladékkal való kereskedelem anomáliája, és az illegális hulladéklerakások 
ellenırizhetetlensége. 
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o az anyagában újrahasznosított eszközök gyártása során további kimerülı erıforrás 

és energiafelhasználás jelentkezik, ebbıl további káros anyag kibocsátás merül fel 

(CO2). 

- a többutas rendszer: 

o alacsonyabb darabszámú kibocsátás, amely gyártásával közvetlenül csökkenti a káros-

anyag kibocsátást (CO2), illetve védi a kimerülı energiaforrásokat; 

o alacsonyabb a hulladék anyag képzıdése; 

o alacsonyabb hulladék-elhelyezési következménnyel szembesülünk; 

o alacsonyabb a feldolgozott hulladék mennyisége (akár az energetikai ártalmatlanítást, 

akár az anyagában való újrahasznosítást nézzük), így a további káros anyag emisszió 

(CO2) 

o az újrahasználathoz szükséges tisztítás során szennyvíz jelenik meg; 

o adott esetben hatékonyabbá teheti a szállítást és az alacsonyabb szállítási 

teljesítménybıl származóan alacsonyabb környezeti következményekkel 

számolhatunk (kevesebb menet, kevesebb üzemanyag, alacsonyabb káros anyag 

kibocsátás a jármő részérıl); 

o adott esetben ugyanakkor hátrányként jelentkezhet a visszaszállításból adódó további 

káros anyag kibocsátás. 

A fentiekbıl látható, hogy szükséges lenne vizsgálni az egyes csomagolási eszközök 

energiafelhasználási igényeit, illetve az életciklusuk során keletkezı CO2 kibocsátást is a 

környezeti károk elégséges megállapításánál. Ezt a korábban említett példában szereplı 

környezetvédelmi adó kivetése a csomagolási termékekre egyáltalán nem veszi figyelembe, 

sıt a továbbiakban is látható majd, hogy az egyes állami szabályozások sem foglalkoznak 

vele és az adók megállapításánál nem veszik figyelembe az ehhez főzıdı elınyöket, 

hátrányokat. Elsıdlegesen a kibocsátott mennyiséget adóztatják vagy tömeg alapúan, vagy 

darabszám alapúan. 

Megállapítható továbbá, hogy ha a gyártás és hasznosítás káros anyag kibocsátását, illetve a 

kimerülı erıforrások felhasználást vizsgáljuk, akkor az egyutas rendszer ezen elemeit kell 

összevetni (azaz egy újabb darab gyártását, ártalmatlanítását) a többutas rendszer 

használatánál felmerülı visszaszállítás káros anyag kibocsátásával. Ezt azt jelenti, hogy adott 
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távolság felett elképzelhetınek tőnik, hogy az egyutas rendszer elınyösebb környezetei 

hatásokkal bír. 

A többutas csomagolási eszközökre végzett LCA (életciklus) elemzések többsége a világ 

számos országában egyébként arra az álláspontra helyezkedik, hogy a többutas 

csomagolóeszközök elıállításához és elfogyasztásához, továbbá hulladékká válásához kötıdı 

környezetterhelések kisebbek az egyutaséhoz képest (lásd többek között a következı 

tanulmányok megállapításait: GUA & IFIP 2000; Platt és Rowe 2002; RDCE Environment 

and Pira International 2001). 

Megnézzük a logisztikában használatos csomagolási típusok környezeti költségeit, akkor azt 

találjuk, hogy az egyes típusoknál (egyutas/többutas) eltérı az egyes életciklusok fázisaiban a 

környezeti terhelésnek a mértéke, illetve figyelemmel kell lennünk arra is, hogy típusonként 

eltér a fázisok száma is. 

Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a CO2 kibocsátás közel 40%-a kapcsolódik a 

termékek gyártásához, azaz ebbıl az aspektusból is vizsgálnunk kell a környezeti hatásokat a 

szállítási csomagolások felhasználásakor. Hekkert et al. (2000) szerint a szállítási 

csomagolási rendszerek30 választásánál a CO2 kibocsátás szempontjából a legnagyobb 

csökkentést úgy érhetjük el, ha az egyutas eszközöket többutasokra cseréljük. Ez közel 16%-

os CO2 kibocsátás csökkenéshez vezethet a teljes életciklus függvényében. A tanulmány a 

CO2 kibocsátást vizsgálva rámutat arra is, hogy a visszaszállítás31 távolságának növelése 

jelentıs mértékben csökkenti a két rendszer közötti differencia mértékét. Ez úgy érvényes a 

termékek típusára külön-külön, hogy eltérı visszaszállítási távolságot rendelhetünk hozzájuk 

abból a célból, hogy adott esetben a kedvezıbb rendszer választhassuk még. 

A CO2 kibocsátás mértékének elemzését számos országokban elvégzik, de ott is elsısorban 

csak a kereskedelmi csomagolások tekintetében. Így például a PET palack, a fémalapú 

csomagolás vagy az újratölthetı üvegek életciklusának CO2 emisszió elemzésénél32. 

                                                           
30

 Hekkert összehasonlító vizsgálata többféle szállítási csomagolási eszközre terjedt ki úgy, mint például az 
egyszerő zsákok, ipari mérető zsákok, szállítási ládák vagy rakodólapok (azok helyettesítése megfelelı többutas 
esközzel). A vizsgálat Nyugat-Európa által határolt földrajzi területre koncentrálódik, 1000 kilogramm anyag 
felhasználása, és 1000 menet függvényében, 100km-es visszaszállítási távolsággal. Megjegyzem, hogy az egyes 
többutas eszközök használhatósági számától jelentısen függ a lehetséges CO2 kibocsátás csökkentési lehetıség. 
31

 A CO2 kibocsátás 22%-ért a szállítmányozási szektor a felelıs (IPCC 1996) melynek aránya csak a 1990-
2004-es idıszak között csak az EU-ban 26%-kal növekedett. 
32

 Lásd a Gesellshaft für umfassende Analysen GmbH – Comparison  of one-way and refillable packaging in 
Austria by analys of costs, ecological effects, employment and value added, Auszria, 2001-es évi elemzését. 
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Általában elmondhatjuk, hogy a szállítási és ipari csomagolások tekintetében nem 

vizsgálják33, pedig mint korábban említettem az összes csomagolási kibocsátás 45%-ban ipari 

jellegő csomagolás, így jelentısége nem törpül el a kereskedelmi csomagolások mellett. 

Található a szakirodalomban matematikai elméleti megközelítés, amely azt vizsgálja, hogy 

egy újrahasználható csomagolási rendszer bevezetésénél több lehetséges alternatíva esetén 

hogyan alakulnak a kapcsolódó környezeti hatások és vállalati költségek (Jarupan et al. 

2003). De sajnos ezek a megközelítések sem ad összehasonlítási alapot egy ugyanolyan 

mőszaki funkciókkal rendelkezı egyutas eszköz használatára vonatkozólag. 

5.2. AZ EURÓPAI GYAKORLAT 

Az európai unióban alkalmazott állami szabályozások a csomagolás területén gyakorlatilag a 

gyártói felelısség követelményét hangsúlyozzák az EU szabályozásának alapelveként. A 

gyártó (a csomagolt termék kibocsátója, nem az eszközt gyártó) a csomagolás teljes 

életútjának a megtervezésért felelıs, így feladata a keletkezı hulladék begyőjtésérıl, illetve 

hasznosításáról gondoskodni. A szabályozás alapjául a 94/62//EK csomagolásról és a 

csomagolási hulladékról szóló irányelv, és annak módosítása a 2004/12/EK irányelv a 

mérvadó. 

A 94-es irányelv szerint fı célként kell kezelni a csomagolási hulladék kezelésének 

megelızését, az újrahasználatot, az újrafeldolgozást és a hasznosítást. A lényegi 

követelmények, hogy törekedjünk a minimálisan elégséges anyag felhasználására a 

tervezésnél, és tegyük lehetıvé a csomagolás újrafelhasználását vagy hasznosítását, továbbá 

minimalizáljuk a környezetre gyakorolt hatást, amikor a csomagolás már tovább nem 

hasznosítható fel, azaz hulladékká válik. Szabályozó számokat lényegében a 2004-s irányelv 

tartalmaz, itt is kizárólag csak a hasznosítás és újrafeldolgozás területén. Így a tagállamok 

területén 2008 végéig (Magyarország számára 2012 végéig) a következı arányokat kell elérni 

az újrahasznosítás területén: a kibocsátott csomagolóanyag legalább 55%-át (legfeljebb 80%) 

dolgozzák fel újra, a csomagolás legalább 60%-át hasznosítják vagy égetik el hulladékégetı 

mővekben, energetikai hasznosítással (94/12/EK, 2004/12/EK). Kérdéses, hogy az arányokat 

az egyes tagállamok hogyan fogják teljesíteni a 2006-os év adatainak a tükrében (lásd: az 5.3. 

ábrát). 

                                                           
33

 Ez alól talán az egyetlen kivétel az „újrahasználható rakodólap és konténer szövetség” becslése az Egyesült 
Államokban, amely az újrahasználható eszközök gyártáshoz használt összesen szükséges energiaigényt, és a 
kibocsátott káros anyag mennyiségének törtrészét százalékosan is megadja. (www.rpcc.us) 
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5.3. ábra. Az újrahasznosítási arányok az Európai Unióban (2006-os adatok alapján) 

Forrás: Eurostat 2010 

A csomagolási hulladékról szóló EU direktívának és az azzal összefüggı környezetvédelmi 

adók gazdasági hasznait, illetve a piaci mechanizmusok állami szabályozását a közgazdasági 

irodalom több ízben taglalja. A környezetvédelemmel foglalkozó közgazdászok régóta 

foglalkoznak azzal, hogy mely környezeti politika tudja leginkább letisztulva integrálni a 

környezeti költségeket a gazdaságba (Pearce és Barbier 2000, Ekins és Speck 1999). Közös 

véleményük, hogy az ún. „command and control” (rendelkezés-ellenırzés) gazdasági 

szabályozás gazdaságilag eredménytelen, mivel a szennyezıket egyforma kötelezettségekkel 

látja el a képességükre való tekintet nélkül, amely komoly ellenállást válthat ki az ipari 

szereplıktıl. Másrészt a vállalatokat nincsenek ösztönözve, hogy a beállított irányszámokon 

felül további csökkenést érjenek el (Pearce és Barbier 2000). 

Ekins (1999) szerint is a rendelkezés-ellenırzés rendszere és a piac alapú szabályozás is 

elsıdlegesen pénzügyileg ösztönzi a szennyezés csökkenését a kibocsátónál (a szabályozó 

számokkal, és az adókkal), ugyanakkor a piaci alapú mechanizmusok nagyobb mozgásteret 

adnak a szennyezı számára a választáskor, hogy folytatja-e a szennyezést és emelkedik a 

költsége, vagy csökkenti a környezetileg káros tevékenységét. 



89 

Itt kell megjegyeznem, hogy e fejezetben a hulladékkezeléssel foglalkozó törvényeket, mint 

olyan jogszabályi környezetet mutattam be, amely a logisztikai csomagolások 

megválasztásánál befolyásoló tényezı lehet. Ugyanakkor a törvény hátterének a részletes 

elemzésére nem tértek ki. Ennek oka, hogy az EU direktívákra épülı hulladékkezelési 

törvények között az EU-ban sincsen jelentıs regionális, illetve nemzeti eltérés, holott 

valószínőleg kellene hogy legyen (valószínősíthetıen ennek többek között jogtechnikai okai 

is vannak). Ezzel szemben a csomagolás, újrahasználat és termékdíj jogszabályok 

tárgykörében jelentısen eltérnek a szabályozások, így ennek részletes elemzését végzem el és 

emelem ki, mint nemzetenként eltérı szempontot a logisztikai termék-csomagolási rendszer 

értékelésekor, tervezésekor. Itt is ki kell hangsúlyoznom, hogy az egyes regionális eltéréseket 

a csomagolással kapcsolatos jogszabályok jelenleg egyáltalán nem érvényesítik. 

Az értekezés keretein belül a terjedelmi okok miatt két rendszer összehasonlítását végzem el, 

a német és brit modellekét. Mindkettı a 94-es EK rendelet irányelveire épül, de mégis 

hatékonyságukban és felépítésükben lényegesen eltérnek egymástól a végrehajtási 

rendszerükben. 

5.2.1. A BRIT ÉS A NÉMET MODELL 

A brit modell azt az elvet követi, hogy a direktíva átültetését az ipari szférára kevésébe 

terhelje át. Következésképpen a direktíva által meghatározott minimumnormák betartását 

írták elı (Egyesült Királysági jogszabály 1997). Ez a késıbbiekben sem változott. A 2008-as 

elıírások is az EU irányelv szerinti határ minimumát írják elı kötelezıen. Az elıírás az 55%-

os újrahasznosítási mérték, illetve a legalább 60%-os energetikai hasznosítást írja elı, 

ugyanakkor ún. célszámokat is meghatároznak, amely 2008-ban 72% (Egyesült Királysági 

jogszabály 2008). A brit rendszer az EU tagországainak a többségéhez hasonlóan az 

újrahasznosítást, illetve energetikai hasznosítást szabályozza részletesen, az újrahasználható 

csomagolási eszközök (többutas rendszerek) kötelezıen használt mértékével nem 

foglalkozik. A brit rendszer sajátossága, hogy azokat a kisvállalkozásokat, amelyek éves 

forgalma nem éri el a 2 millió fontot, vagy kevesebb, mint 50 tonna csomagolást használnak 

fel, azok a vállalkozások mentesülnek az energetikai hasznosítási kötelezettség alól34, a többi 

vállalatnak ún. PRNs-t kell beszerezni. Ez egy, a gyártói felelısségi rendeletek részeként 

meghatározott, átruházható igazolási rendszer az egyes vállalati újrahasznosítási 

kötelezettségekrıl. Gyakorlatilag ez által az egyes kvótákkal kereskedni lehet („packaging 

                                                           
34

 A rendszer e részének a környezetvédelmi hatásaival részletes foglalkozik Baily (1999.) 
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recovery notes” – PRN) (Egyesült Királysági jogszabály 2008). A rendszernek több további 

érdekessége, hogy így a csomagolás visszagyőjtését és újrahasznosítását végzı vállalat a 

rendszer legaktívabb szereplıje, (Baily 2002). Végül megosztják a felelısséget aszerint, hogy 

a csomagolás életútja során mely gazdálkodó szektor az, amelyik leginkább felelıs a 

környezeti hatásokért. 

A német rendszer szerint a csomagolóeszközt gyártó és felhasználó is felelıs a környezeti 

károkért. Különös hangsúlyt fektetnek az újrahasználható csomagolási rendszerek (többutas) 

mőködtetésére is, illetve megkövetelik a kiskereskedıktıl is a használt csomagolások 

visszagyőjtését. A brit modelltıl eltérıen itt nincsen mentesség a kisvállalkozások számára, 

mely az ı versenyhelyzetüket javíthatná. A szabályozás elsısorban csak kevesebb szektorra 

korlátozódik, azzal az elvárással, hogy a hatások az ellátási láncon keresztül átkerülnek más 

szektorokra is. Azok a vállalatok, amelyek csatlakoznak egy ún. „Dual System” rendszerhez, 

azok mentesülhetnek a szabályozás alól. Németországban ez a DSD (Dual System 

Deutschland, 1998)35 koordinál minden felhasznált csomagolást azért, hogy a nemzeti 

újrahasznosítási célokat elérjék. Ezzel az EU direktíva normáinak a maximuma felé 

törekednek. Összehasonlításképpen a 2005-ös adatok szerint a teljes kibocsátás 

újrahasznosítása Németországban 68,2% volt, míg az Egyesület Királyságban 54,4% (EK 

Bizottsági tanulmány 2005). A DSD rendszerez csatlakozó vállalatok a termékeiken 

feltüntethetik az ún. Green Dot logót, mellyel jelezhetik, hogy rész vesznek a rendszerben. A 

PRN rendszerrel ellentétben a díjak számolásakor a DSD termékéletciklus elemzése kiterjed 

minden egyes csomagolóanyagra, és lényegesen alaposabban vizsgálja az eszközök életciklus 

fázisaihoz tarozó felelısségi köröket. 

5.2.2. ÁLTALÁNOSAN AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

Végeredményben valamennyi tagállam megalkotta a csomagolási hulladékra vonatkozó 

visszaváltási, újrahasznosítási és energetikai hasznosítási szabályozásait. A tagállamok 

többsége alkalmaz a fent bemutatott gyártói felelısségi rendszert, mely némelyike kiterjed a 

csomagolási hulladék győjtésének, válogatásának és újrafeldolgozásának teljes költségére, 

gyakorlatilag LCA (Life Cycle Assessment) elemzést felhasználva. 

2003 végén Dánia, Svédország és Németország kötelezı betétdíj rendszert vezetett be 

egyelıre csak a kereskedelmi eldobható csomagolások egyes típusaira. A gazdasági 

                                                           
35

 Lehmann (2005) körültekintı elemzést ad a német önkéntes DSD rendszerrıl. Rámutat a DSD speciális 
megoldás struktúráinak egyes jellemzıire. 
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eszközökön belül Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Magyarország és Írország 

alkalmaz adókat vagy differenciált adóztatást. Számos tagállam alkalmaz ösztönzı 

támogatásokat is. A legtöbb tagállamnak van a csomagolások újrafeldolgozásra ösztönzı 

intézkedése. Ezek különbözı típusú terveket, megállapodásokat és gazdasági eszközöket 

(adók és különösen kutatási és fejlesztési támogatások) foglalnak magukban (EK Bizottsági 

tanulmány 2006). 

Összességében a legelterjedtebben használt gazdasági szabályozó eszközök a következık: 

ökoadó (elsısorban északi országok, nem a bevételszerzés cél, hanem a szankció); termékdíj; 

értékesíthetı engedélyek (brit példa, a visszagyőjtık és az újrahasznosítók ösztönzik a 

rendszert); kötelezı betétdíj (Németország, Ausztria, Svájc); hulladék elhelyezési adó 

(Franciaország, Belgium), állami támogatás. 

Az egyes állami instrumentumok gyakorlatilag három pontban összegezhetık: 

- ösztönzı adók: olyan adók, melyek a környezetileg hátrányos viselkedésre 

szabnak ki, hogy növeljék a szennyezést kibocsátó határköltségét; 

- költség-fedezı díjak: olyan díj, mellyel a különbözı erıforrásokat használók 

hozzájárulnak az ellenırzés és enyhítés költségéhez; 

- állami bevételt emelı adók: mindegyik környezeti adó bevételt teremt, mely 

alkalmas a felhasználás csökkentésére, a közös államháztartási pénzügyekhez való 

hozzájárulásra, vagy a termék adóztatására. 

A nemzetközi szakirodalmat áttekintve kijelenthetjük, hogy a környezeti adók és a 

csomagolási hulladék menedzsmentje között nincsen erıs kapcsolat. Ez alól talán egyedül a 

német „Green Dot” rendszer a kivétel, ahol a kiszabott adók és díjak összességében jóval 

magasabbak. 

Itt kell megjegyezni, hogy ma már a modern logisztika nemzetközi ellátási láncokat 

mőködtet, így az egyes tagországokban használt csomagoláshoz kötıdı állami szabályozások 

szakszerő harmonizálása hiányában gyakorlatilag lehetetlen a pontos végeredményeket 

behatárolni (Baily 2002). Ezen felül, ha eltérı, hogy a szennyezési lánc melyik elemét 

akarjuk különbözı gazdasági eszközökkel megcélozni (az én esetemben a csomagolási 

hulladékok tekintetében), akkor eltérı eredményt fogunk kapni, mind a felhasználás 

tekintetében, mind a hulladékcsökkentési szándék tekintetében. Mindazonáltal a gazdasági 
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eszközök és jogi szabályozások kevert rendszere szakszerőbbnek tőnik a cél elérésének 

érdekében, elısegítve a költséghatékonyság megvalósítását is. 

5.2.3. A MAGYARORSZÁGI SZABÁLYOZÁS HELYZETE 

A hazai csomagolóeszköz felhasználásának piaci értéke folyamatosan emelkedik, 2007-ben 

megközelítette a 400 milliárd forintot36. A felhasználás növekedése elsısorban az egyutas 

eszközökre korlátozódik, azaz a nem újrafelhasználható eszközökre, mely miatt jelentıs 

mértékő és egyre nagyobb mennyiségő hulladékot produkál az ipari szféra. 

A magyarországi csomagolással kapcsolatos környezetvédelmi állami szabályozás alapját 

ugyancsak a már korábban említett 94/62/EK irányelv képezi. Egyik oldalról egy adó jellegő 

termékdíj megfizetésére kötelezettek körét szabályozza (1995. évi LVI. törvény), a másik 

oldalról pedig az egyéni vagy koordináló szervezeten keresztül teljesített megfelelı arányú 

hulladékhasznosításhoz37 kötött részleges vagy teljes termékdíj-mentesség mértékét és 

lehetséges formáit szabályozza (53/2003. (IV.11.) Korm rendelet). Magyarországon tehát ez a 

kettıs gyakorlat alakult ki, és mőködik jelenleg is. Az elıbbi rendszer esetében a csomagolást 

felhasználók az általuk felhasznált csomagolóanyagok és eszközök tömege alapján az 

érvényben levı termékdíj összegét fizetik meg (egyébként e legtöbb hazai vállalkozás ezt a 

gyakorlatot követi). A csomagolási termékdíj fizetési kötelezettség átvállalható. Az 

átvállalást a törvény szerint a hasznosító-koordináló szervet, vagy a csomagolás összetevıit 

gyártó és forgalmazó38 vállalhatja át. 

A termékdíj mentességet, illetve a visszaigénylés és átvállalás rendszerét a 53/2003. (IV.11.) 

Korm. rendelet (a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és 

átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl) részletezi. E 

szerint a termékdíjmentesség feltétele a forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált 

termékdíjköteles csomagolás mennyiségének megfelelı, hulladékká vált csomagolás 

mennyiségének a begyőjtse és tárgyévben hasznosítsa, vagy a hasznosításra való átadás-

átvétel tényének igazolása a következıkben meghatározottak szerint. A csomagolás, mint 

termékdíj köteles termékre vonatkozó mentesség feltételei és a hasznosítási arány mértékei: 

                                                           
36

 Az adat forrása a statinfo.ksh.hu. Az oldalon fellelhetı (ipari termékek éves termelési) adatok kumulálását 
végeztem el, így az adat valószínőleg alulról közelíti a valós számokat, mivel a nyilvántartás nem teljes körő. 
37 A magyar szabályozás által kötelezıen elıírt visszagyőjtési és hasznosítási arányok egyébként megegyeznek 
az EU direktívájában meghatározott célértékekkel. Az elıírások szerint az újrahasznosítási kötelezettség évrıl 
évre emelkedik. 
38 Amennyiben a hasznosítással koordináló szervezeten keresztül mentességet élvez. 
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A mentességi kritériumok teljesítése nem újrahasználható termékek esetén 

Egyéni és hasznosítást koordináló szervezet bevonásával történı teljesítés esetén is a saját 

célú felhasználás során keletkezı csomagolás termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy a 

termékdíj fizetésre kötelezett a saját célú felhasználás során keletkezı csomagolási hulladékot 

- ideértve a hulladékká vált kereskedelmi csomagolást – anyagfajtánként elkülönítve 

összegyőjtse, és azt az alábbi táblázatban (5.1. táblázat) szereplı arányban, anyagában 

hasznosítsa. 

5.1. táblázat: A csomagolások hasznosítási arányai egyéni és koordináló szervezet 
bevonásával történı teljesítı esetében 

Év 2010 2011 2012 

Minimális hasznosítási arány (hm) 54% 57% 60% 

Anyagában történı hasznosítási arány (ha) 40% 47% 55% 

Forrás: 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet 

Ha a csomagolás forgalomba kerül, akkor a csomagolás termékdíja alóli mentesség feltétele, 

hogy a kötelezett a forgalomba hozott csomagolási hulladékot anyagfajtánként elkülönítve is 

összegyőjtse, és azt az 5.2. táblázatban szereplı arányban anyagában hasznosítsa is, továbbá a 

termékdíj-fizetési kötelezettsége 2,5%-ának megfelelı összeget a környezettudatos 

gondolkodás ösztönzése érdekében tájékoztató tevékenységre fordítson. 

5.2. táblázat: Minimális hasznosítási arányok (csomagolási anyagonként) teljesítése a 
csomagolás forgalomba hozásakor a termékdíjmentességhez 

Év 2010 2011 2012 

Minimális hasznosítási arány    

Papír 60% 60% 60% 

Fa 15% 16% 17% 

Üveg 32% 45% 60% 

Mőanyag 21% 22% 23% 

Társított 21% 22% 23% 

Fém (beleértve az önállóan elszámolható 
alumíniumot is) 

50% 52% 55% 

Alumínium 29% 35% 40% 

Forrás: 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet 
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Újrahasználható termékdíj köteles termék esetén a hasznosítási kötelezettség alapjának 

korrekciója: 

A = Ae+Auk, ahol Auk = F-(V-S) 

Ae: az egyszer használható termékdíj köteles termékösszetevı mennyisége 

Auk: az újrahasználható termékdíj köteles termékösszetevı korrigált mennyisége 

F: a forgalomba hozott újrahasználható mennyiség 

V: a visszagyőjtött újrahasználható mennyiség 

S: a visszagyőjtött újrahasználható mennyiségbıl leselejtezett mennyiség 

Termékdíj-mentesség feltétele kereskedelmi csomagolás esetén 

A termékdíj fizetésére kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolásmennyiség legalább 

5.3. táblázat szerinti arányának megfelelı hulladékká vált csomagolást kell, hogy 

hasznosítson (hm) oly módon, hogy az anyagában történı hasznosítás mértéke a teljes 

mennyiség vonatkozásában (ha) és a hasznosítás csomagolás anyagonként is elérje az egyéni 

teljesítés esetén, illetve a koordináló szervezet igazolása esetén az 5.1. és 5.2. táblázatban 

szereplı arányokat. 

5.3. táblázat: Kereskedelmi csomagolások hulladékká vált hasznosítási arányai a termékdíj-
mentességhez 

Év 2010 2011 2012 

Felsı hasznosítási arány (hm) 56% 59% 62% 

Forrás: 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet 

A kereskedelmi csomagolás forgalomba hozatala után - elıbbieken túl fennmaradó - a nem 

újrahasználható kereskedelmi csomagolásból keletkezett hulladék saját begyőjtésbıl 

származó, vagy koordináló szervezet esetén annak rendszerében begyőjtött mennyiségének az 

anyagában történı hasznosítás ténye vagy az anyagában történı hasznosításra való átadás-

átvétel ténye igazolásra kell, hogy kerüljön. 

Amint az korábbiakban látható volt, a hazai gyakorlatban mőködik egy ún. koordináló 

szervezeti modell, amely gazdálkodó nonprofit szervezetként mőködik, és a csomagolást 
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felhasználó gazdálkodó szervezetek önkéntes szervezıdésén alapul39. A koordináló szervezet 

vállalja a törvényben mentességi feltételként megszabott újrahasznosítási arányokat, majd a 

vele szerzıdött csomagolást kibocsátó vállalatok számára termékdíj mentességet tud nyújtani 

részben, vagy egészben. Ugyanakkor a hasznosítás költségeinek fedezetére ún. licencdíjat 

kér, amely körülbelül a fele a termékdíj mértéknek. Ezeknek a szervezeteknek tehát 

elsısorban az a feladatuk, hogy a csomagoló anyag-kibocsátók hasznosítási kötelezettségét 

licencdíj ellenében átvállalják. A díj ellenében a hulladékokat elszállítják, kezelik és 

anyagában, illetve energetikailag hasznosítják. A koordináló szervezet kötelezettséget vállal a 

hasznosítási díjat megfizetı gazdálkodókra vonatkozó kvóták teljesítésére. A koordináló 

szervezetnek természetesen nem azt kell vállalnia, hogy minden egyes szerzıdéses partnerére 

lebontva teljesül a követelmény, hanem azt, hogy az összes befizetıre vonatkozó elıírások 

együttesen teljesüljenek. Ez a módszer teljességgel eleget tesz a vonatkozó valamennyi 

rendeletnek. Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve pedig a gazdálkodók számára 

elınyösebb. 

A többutas csomagolások esetében a jogszabály a szigorú elıírások mellett számos kedvezı 

lehetıséget biztosít a gazdálkodóknak. Nyilvánvaló, hogy a jogalkotó célja az volt, hogy a 

keletkezı hulladékok mennyiségének csökkentése jelentıs támogatást biztosít az ezt 

elısegítı lehetıségeknek, így az újrahasználatnak is. Az újrahasználható termékek esetében 

díjlevonási, illetve díj-visszaigénylési lehetıséggel élhet az arra kötelezett, illetve ezen 

termékek esetében a termékdíjat egyszer, az elsı belföldi forgalomba hozatalkor kell csak 

megfizetnie. Azonban ezt a kedvezı feltételt csak oly módon veheti igénybe a szervezet, ha 

bejelenti a csomagolást többutasként. Ha ezt a bejelentést elmulasztja a kötelezett, akkor a 

termék nem minısül újrahasználhatónak és azt minden forgalomba hozatal esetén termékdíj-

fizetési kötelezettség terheli. 

Észrevételek 

Kérdés az, hogy ha egy egyutas csomagolást az egyik oldalról hulladékként kezelünk, míg 

egy másik oldalról ismét felhasználjuk, mint például egy tárolóedényzet, vagy pedig 

feljavítjuk újra csomagolásként és ismét forgalomba hozzuk, vagy egyszerően az egyutas 

eszköz többutas eszközként kerül felhasználásra, akkor hogyan kell termékdíjat fizetni? Van-

e elég kényszerítı erı, hogy adott helyzetben a környezeti hatásokat tekintve a legkedvezıbb 

externális tulajdonságokkal rendelkezı csomagolóeszköz kerüljön felhasználásra? Miért nem 
                                                           
39

 Példa erre az Öko-Pannon Kht., amely a magyarországi csomagolási kibocsátás 71%-át koordinálta 2008-ban. 
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vizsgálja a jogalkotó a többutas rendszer felhasználási ciklusainak a számát, vagy pedig a 

visszagyőjtési/elıállítási erıforrás szükséglet nagyságát? 

További fontos, és nem elhanyagolható területként kell kezelnünk az állami termékdíjból 

származó bevétel nagyságát, hiszen elméletileg e bevétel felhasználása több irányban is 

befolyásolhatja a rendszert akkor, ha az újraelosztó rendszer ösztönözni kívánja a 

csomagolási rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket (K+F+I), vagy a keletkezı hulladékok 

hasznosításának hatásfoknövelı beruházásait. 

5.4. táblázat: A csomagolási kibocsátásból származó állami termékdíj bevétel 
Magyarországon 

(millió forintban) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Termékdíj 
csomagolásból 

5 572 5 662 8 519 7 642 8 184 13 471 

Összes termékdíj 
bevétel 

25 459 20 009 19 616 20 131 20 928 24 675 

Csomagolás a teljes 
%-ban 

21,8% 28,3% 43,4% 37,9% 39,1% 54,6% 

Forrás: 2003-2008-ig a költségvetési év zárszámadásáról szóló törvény mellékletei. 
www.pm.gov.hu 

Érdekes, hogy ez a bevétel Magyarországon még csak meg sem közelíti az EU országokban 

kivetett adókból származó nemzeti bevételek arányát a teljes költségvetési mérlegben. Ez 

körülbelül 0,3-0,5% körül mozog, míg az EU-ban átlagosan a költségvetési kiadások 5-10% 

fedezi. A 2005-ös hirtelen bevétel növekedés a termékdíjak emelésnek következménye. Bár a 

hazai bevételek egy része40 a már fent említett állami környezetvédelmi ösztönzı 

rendszerekben determinálódnak, mégis ennek teljes összege is kevésnek mondható a 

ténylegesen társadalmilag megkívánt cél elérésének érdekében. Az 5.4. táblázatból 

egyértelmően látszik, hogy a csomagolásból származó állami bevétel az összes termékdíj 

bevételen belül jelentıs arányt képvisel. Sıt mi több, ennek emelkedése továbbra is várható. 

5.2.2.1. Az aktuális 2010-es szabályok specifikumai Magyarországon 

2010. január 1-tıl jelentısen megváltozott hazánkban a termékdíjas szabályozás, illetve 

számos változáson megy keresztül a termékdíjas szabályozás általános elıírásaival 

kapcsolatosan, így a csomagolásokkal összefüggésben is. Új fogalmakat vezettek be, továbbá 

változott a mentességek, levonások lehetısége, de változtak az általános szabályok is. 

                                                           
40 Egyes felmérések szerint a beszedett termékdíjból hulladékkezelési fejlesztésekre az összes beszedett forrás 
15-20%-a kerül kifizetésre.  
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Megjelent egy új elem is a szabályozásban. Alkalmazhatóvá vált a termékdíj-fizetési 

kötelezettség készletre vételkor történı keletkeztetése. 

Termékdíj-fizetési kötelezettség készletre vétellel történı meghatározása 

A termékdíjas szabályozás eddigi rendszere szerint a kötelezettek termékdíj-fizetési 

keletkezése az elsı belföldi forgalomba hozatalhoz vagy a saját célú felhasználás költségként 

történı elszámolásához volt köthetı. Ez sok esetben problémát jelent a gazdálkodóknak, 

mivel nyilvántartási rendszerük, nem vagy csak nehezen tudja követni a forgalomba hozatali 

oldalt termékdíjas szempontból. Így gyakori az az eset, hogy a kötelezettek jelenleg is a 

beszerzéskor fizetik meg a termékdíjat. De ez csak részben ad új lehetıségeket a gazdálkodó 

szervezetek számára, hiszen nem mindenki számára jó megoldás a készletre vételkor történı 

kötelezettség keletkeztetése. Azoknak az esetében nehézséget okozna ez a lehetıség, akik 

exportra vagy a Közösség más tagországába értékesítenek termékdíj-köteles terméket, hiszen 

ez esetben visszaigénylést kell alkalmazniuk, míg ha az értékesítéshez kötött kötelezettség 

keletkezésnél maradnak, akkor export vagy Közösségbe történı értékesítés esetén nem kell a 

termékdíjat megfizetni (mivel nem keletkezik kötelezettség). 

A termékdíj-köteles termékek kapcsán a csomagolás fogalmának meghatározása 

A csomagolás esetében a termékdíj-köteles termékek meghatározása sok esetben nehézséget 

okoz, mivel sok esetben még mindig problémát jelent a csomagolás (termékdíj-köteles 

termék) és a csomagolószer (ami nem termékdíj-köteles termék) elkülönítése. A jogszabály 

szerint a csomagolás akkor jön létre, amikor a csomagolószerbe vagy arra árut, terméket 

csomagolnak. Ha a nyelvtani szabályokat hívjuk segítségül, akkor a csomagolás fınévvel 

meghatározható termék lesz termékdíj köteles.  

Példa (1): mőanyag pohár és tányér önmagában még nem termékdíj-köteles (hiszen 

csomagolóeszköz), akkor válik azzá, amikor abba árut csomagolnak, tehát pl. a tányérra ételt 

tesznek vagy a pohárba üdítıitalt töltenek a vevınek. 

Példa (2): a szemeteszsák termékdíj-köteles-e? A jogszabály szerint a csomagolás „olyan 

termék, amelyet termékek, áruk beburkolására, befogadására a megóvásuk, kezelésük, 

szállításuk, csoportosításuk és kínálásuk érdekében használnak”. Mivel a hulladék alapvetıen 

nem áru vagy termék, így az azt tartalmazó szemeteszsák nem tartozik a termékdíj-köteles 

termékek körébe. Azonban ha a szemeteszsák nem hulladékot tartalmaz vagy a benne lévı 

hulladék áruként funkcionál, már termékdíj-kötelessé válik. 
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Többutas csomagolások problémája 

A termékdíj-fizetési kötelezettség általában nem köthetı tulajdonjoghoz. Így az lesz a 

kötelezett, aki a csomagolást elsıként belföldön forgalomba hozza, vagy saját célra 

felhasználja, függetlenül attól, hogy egyébként a többutas csomagolás kinek a tulajdonába 

van. Ez az eset többségében a külföldrıl történı be-, és a külföldre történı kiszállításnál 

jelentkezik. Amennyiben a díj fizetésére kötelezetthez üresen érkezik a csomagolószer és ı 

ebben/azon külföldre szállít, akkor nem keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettsége, hiszen a 

bejövı oldalon csomagolószer van (ami nem termékdíj-köteles), amíg a kimenı oldal pedig 

külföldre történı értékesítés, ami nem keletkeztet termékdíj-fizetési kötelezettséget. Ekkor a 

gazdálkodónak be sem kell jelentkeznie a termékdíjas rendszerbe. De ha áruval érkezik a 

többutasként használható csomagolás, pl. raklap, akkor az áru kibontását követıen a 

csomagolás saját célú felhasználása címén keletkezik termékdíj-fizetési kötelezettsége. 

Továbbá, ha az adott szervezet nem jelenti be újrahasználhatónak az eszközt és İ ebben a 

jövıben értékesíteni szándékozik, akkor ismét termékdíj-fizetési kötelezettsége keletkezik. 

Ha bejelenti újrahasználhatóként a beérkezı csomagolást, majd ezen eszközökbe csomagolva 

külföldre értékesít, úgy lehetısége van levonni az éves bevallásban a beérkezı 

csomagolásokra fizetendı termékdíjból a tárgyidıszakban igazoltan külföldre szállított 

termékek termékdíját. 

5.2.2. AZ ELEMZÉS KAPCSÁN FELMERÜLT KRITIKAI ÉSZREVÉTELEK 

A dolgozat e részében több gondolati sík alapján döntöttem el, hogy mely részeket emelem ki 

a logisztikában használatos csomagolások állami környezetvédelmi szerepvállalásával 

kapcsolatosan. Egyrészt megfogalmazom a mőködı rendszerek általános problémáját, 

összehasonlítva egy „utópisztikus” rendszer ugyanazon mőködı elemeivel, másrészt 

megfogalmazom azokat az anomáliákat, amelyek a magyarországi viszonyok tekintetében 

érthetetlennek tőnı, bár formailag elégséges rendszernek a szők keresztmetszetei. 

A stratégiai célokat formálisan kielégítı csomagolási szabályozások számos, elsısorban 

hatékonysági kérdéseket vetnek fel. Az állami szabályozások fıként a felhasznált 

csomagolási mennyiségekre fókuszálnak, amelyek önmagukban nem generálnak optimális 

környezeti egyensúlyt. A társadalmi jóléti szempontból azonban sokkal összetettebb a 

rendszer. Így például a többutas csomagolóeszközök újrahasználatából (győjtéssel, 

szállítással, újrahasználattal együtt) nagyobb hasznok származtathatók a természeti 

erıforrások megtakarításával, az elmaradó plusz felhasználások szennyezéseinek 
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megelızésével, illetve a hulladékkezelési eljárások szükségtelenné válásával. Az állami 

szabályozásoknak erre tekintettel kell lennie az adómentességi, adókedvezményi rendszerek 

és hulladékhasznosítást - csökkentést ösztönzı szabályok megfelelı összhangba hozásával. 

Mivel a piaci, gazdaságföldrajzi és egyéb körülményektıl, továbbá a csomagolások anyagától 

függıen más és más a hasznosítás költsége, továbbá a hasznosítás haszna is nagyon 

különbözı, ezért az ésszerő hasznosítás mértéke meglehetısen változó lehet. 

Mindenekelıtt azt a megállapítást kell megtenni, hogy az általánosan használt egyutas-

többutas csomagolási rendszerek között jelentıs különbség található a környezeti externális 

költségek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a szabályozásnak nem lehet egy kalap alá venni a 

kiszabott adó, illetve teljesítetı mentességek rendszerében a két rendszert. Így a 

közgazdaságilag értelmezett marginal social benefit (MSB, társadalmi határhaszon), illetve a 

marginal social costs (MSC, társadalmi határköltség) görbéinek lefutása nem azonos. Egy 

alaposabb vizsgálat választ adhat az adott helyzetekben a görbék pozitív vagy negatív 

eltolódásának mértékérıl. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy ha kellı információval 

rendelkezünk a felhasznált csomagolás, például LCA által mért környezeti költségeivel, 

akkor az állami szabályozás eredménye az elvárt „céltábla” közelében fog mozogni. 

Sajnos egyik csomagolással foglalkozó jogszabály sem definiálja pontosan a többutas és az 

egyutas csomagolást, csak utalnak rá. Továbbá teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a 

többutas csomagolások rendszerbe szervezıdnek, és a rendszereknek eltérı sajátosságaik 

vannak az újrahasznosítás és az újrahasználhatóság tekintetében. A szabályozás abból a 

szempontból sem teljes, hogy egyes csomagolások sajátosságainak köszönhetı többszörös 

elınyöket lekicsinyít, amíg kicsiny hátrányokat jelentısen felnagyíthat. 

A gyakorlati tapasztaltok alapján a gazdálkodók a termékdíj megfizetésével teljesítettnek 

tekintik a kötelezettségeiket, pedig ezzel csak egy „büntetést” fizetnek meg. Ugyanakkor a 

tevékenységükbıl származó hulladékok visszagyőjtésének, újrahasznosításhoz való 

elıkészítési költségeihez egyáltalán nem járulnak hozzá. 

Természetesen annak eldöntése, hogy az állami környezetvédelmi célokat szolgáló 

szabályozás-mechanizmus mely formákat ölti magára, és milyen módszereket használ fel, 

felveti annak a kérdését is, hogy hogyan történik az eredmények verifikálása. Hiszen 

megkérdezhetjük, hogy vajon beállítja-e egy ilyen rendszer a keletkezı csomagolási 

hulladékmennyiség optimális mértékét? Azért is érdekes ez, hiszen egyáltalán nem található 

semmilyen hivatalos mérési módszer, amely alátámasztaná az adó kedvezı szintjének 
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meghatározását. Mekkora legyen az adó mértéke? Milyen elveket kövessen egy termékdíj-

mentességi politika? Vajon a termékdíj-mentesség ösztönöz a keletkezı csomagolási 

hulladékmennyiség csökkentésére? Hát a válaszom, hogy természetesen nem. Az igazi 

ösztönzés az innovációs munka, a kutatás-fejlesztés, amely eredményes válaszokat adhat az 

anyagmennyiségek felhasználásának és a környezeti externáliák csökkentésére, a jobb és 

kedvezıbb hatásfokkal, illetve életciklus lefutással mőködı csomagolási rendszerek 

bevezetésénél. 

Az általánosan megfogalmazott nemzeti és EU iránylevek céljaik tekintetében követik az 

elterjedt nézetek keretrendszerét - a 3R alapelvét (reduce, reuse, recycling). Mégis ez csak 

formailag igaz, mert a sorrend már a következık szerint alakul (recycling, reduce, reuse)41. 

Nyilvánvaló, hogy egy rendszer így már teljesen más optimum-kritériumokkal rendelkezik. 

Erre már csak azért is figyelni kell, hiszen újabb piaci aktorok megjelenése, mint például a 

hulladékgyőjtı szervezet vagy koordináló szervezetek elsısorban abban érdekeltek, hogy 

minél nagyobb mennyiségő hulladékot ártalmatlanítsanak, vagy hasznosítsanak. Ezt 

kimondottan szemben áll azzal, hogy a kibocsátást optimális szintre kell csökkenteni. Vajon 

ez az oka, hogy a többutas csomagolási rendszerek gyakorlatilag teljesen eltőntek az utóbbi 

években? Pedig az abból származó hulladékot is lehet hasznosítani, csak természetesen 

kevesebb mennyiségben. 

Úgy vélem, hogy sem az Európai Unióban, sem Magyarországon a szabályozás nem 

törekszik arra, hogy a költséghaszon optimális arányát megállapítsák, és azt a szabályozási 

környezetébe helyezzék. Arra is tekintettel kellene lenni, hogy nemzetenként eltér a 

hasznosításhoz kötıdı költségek mértéke. Sıt a szakirodalom szerint is a legkevésbé 

hatékony rendszer, hogy normával határozzuk meg az egyes anyagok újrahasznosítási 

arányait. Valószínőleg csak egy olyan állami szabályozás érhetné el a kedvezı helyzetet, 

amely kombinálja az egyes állami mechanizmusokat, részben adóval, részben 

adókedvezménnyel, illetve egyéb ösztönzéssel, vagy kényszerítéssel (például kötelezı 

betétdíjjal). De miért is választanánk a többutas rendszert, ha a termékdíj megfizetése, és a 

mentesség is hasonló elvek szerint szabályozott, miközben a környezeti externális költségei 

az egyes rendszereknek lényegesen eltérnek egymástól. 

                                                           
41 Példa erre, hogy az újrahasználat kérdéskör tárgyalása gyakorlatilag teljesen hiányzik a magyarországi 
országos hulladékgazdálkodási tervbıl. 
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Ha abból a hagyományos nézetbıl indulunk ki, amely szerint egy környezetvédelmi 

szabályozórendszernek - ahogy a környezetgazdálkodással foglalkozó szakkönyvek írják, 

rugalmasnak kell lennie -, akkor megállapíthatjuk, hogy például a magyarországi egyáltalán 

nem az, sıt kimondottan alacsony fokú rugalmassággal rendelkezik, ezáltal alacsony 

hatékonysággal is rendelkezik. Természetesen ennek oka részben az lehet, hogy a belföldi 

vállalakozások nemzeti piacok való versenyelınyét rejtett módon fenntartsuk. 

A fejezet összegzéseként elmondhatom, hogy a felhasznált csomagolások környezeti 

stratégiai céloknak megfelelı szabályozása önmagában nem jelenti egy norma vagy adó 

mértékének politikailag megfelelı megállapítását. A szabályozásoknak fejlesztése szükséges 

azért, hogy egyrészrıl rugalmasak legyenek, és szabályai összhangban legyenek a piaci 

innovációs folyamatokkal, ösztönözzék és támogatassák az adott körülmények között 

bizonyíthatóan jobb környezeti externális költségekkel rendelkezı csomagolási rendszer 

alkalmazását, legyen az egy, akár többutas rendszer az adott felhasználási cél tekintetében. 

Ennek a szabályozási rendszernek abból az aspektusból kell vizsgálnia a folyamatokat, amely 

szerint a társdalomnak mi az „olcsóbb”, a többutas rendszerekre való átállás egyszeri 

költsége, vagy az egyutasok fenntartása, esetleg a megfelelı arányú olyan kombináció 

kialakításra való ösztönzés, amelyben a funkciótól függı csomagolási rendszerhez kötıdı 

elınyök a választást befolyásolják. 

Ki emelni, hogy abban az esetben, ha a szabályozás hatékonyságának hatásfokát a 

mechanizmusok kombinálásával, vagy új mechanizmusok bevezetésével akarjuk növelni, 

akkor nagyságrendekkel több információra van szükségünk a felhasználók oldaláról, így 

felmerül egy többlet adatszolgáltatás, és feldolgozás kérdése is. Ez viszont egyúttal azt is 

jelenti, hogy bonyolítjuk a jelenlegi rendszert, de az biztos, hogy semmiképp sem 

egyszerősítjük, és a bonyolult rendszerek nem kedveznek a hatékonyságnak. Továbbá 

feltételezi, hogy megfelelı alapadatokhoz és bázishoz viszonyíthatóvá kell tenni a beérkezı 

adatokat, amelyek a technológia fejlıdések tekintetében gyakoribb változtatást igényelnének. 

Fel kell tennünk azt a két kérdést is magunknak, hogy vajon a napjainkban egyre nagyobb 

szerepet kapó inverz logisztika és LSR felértékelıdése hogyan járul hozzá a vállalatok jobb 

környezeti teljesítményéhez. Nem csak esetleg az elsıdleges vállalati hasznok 

maximalizálását és költségek minimalizálását szolgálja-e? 



102 

6. MATEMATIKAI MODELLEZÉSI LEHET İSÉGEK – DÖNTÉSI MODELL 

KIDOLGOZÁSA  

Mottó: „az ökológiai és logisztikai rendszerek egyensúlyba hozása minden szereplı számára 

többletköltségként jelenik meg, mely konfliktust csak a folyamatban résztvevık 

magatartásának elemzésével és harmonizálásával lehet feloldani.” (Böröcz Péter János) 

Napjainkban a fokozódó versenyzıi piacon a logisztikai rendszerek szereplıinek a közös 

döntéshozatal még ösztönellenes cselekedetnek számít. Az ipari ökológiai és 

vállalatgazdaságossági szempontok még a legerısebb környezetvédelmi kormányzati 

beavatkozások és társadalmi elvárások ellenére sem determinálódnak kooperációs stratégiák 

kidolgozásában. Bár egy közös stratégia megválasztása nem az egyén, vagy a szervezet 

számára biztosítja az elméletileg legjobb eredményt, mégis olyan egyensúlyi állapotot 

teremthet, amelytıl adott esetben egyik érdekelt félnek sem érdemes eltérni. Ebben a 

fejezetben arra keresem a megoldást, hogy a logisztikai szállítási-csomagolások tervezése 

során mely feltételek teljesülése szükséges egy olyan stratéga kidolgozásához, amely 

végeredményében egyensúlyi állapothoz vezethet. A modell kidolgozásához játékelméleti 

módszert alkalmazva törekszünk a döntéselméleti probléma részletes elemzésére, a lehetséges 

végkimenetelek megállapítására. 

6.1. A PROBLÉMA DÖNTÉSELMÉLETI ELEMZÉSE 

A modern logisztikai rendszereket elemezni, és értékelni azok költsége, várható eredménye, 

illetve külsı környezeti befolyásolása és hatásai szerint még a legbonyolultabb döntéselméleti 

modellekkel is csak közelítıleg lehetséges. Az ez irányú törekvések legtöbbször már az 

elemzések korai fázisában, még a felsı menedzsment szintjét el nem érı ún. operatív döntési 

szinteken akadályokba ütközik. A szállítási láncok sokrétősége, az elemek és résztvevık nagy 

száma, a környezeti hatások figyelembevétele, a jogi szabályozások kényszerítı ereje 

önmagában elegendı input paraméterei annak a rendszernek, melyekben az érdekeltek az 

egyes láncelemekben csak a személyes költséghatékonyságot, erıforrás felhasználás 

csökkentését és az egyes tranzakciós költségek kapcsolatát próbálják optimalizálni céljaik 

elérése végett (Prezenszki 2002, Földesi 2004).  

A mőszaki és a gazdasági életben gyakori az olyan helyzet, amelyben több döntéshozó 

egymással ellentétes érdekeit kell figyelembe venni egyidejőleg, és a helyzet alakulása függ a 
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döntéshozók döntéseitıl. Az ilyen helyzetek elemzésére az egyik legnépszerőbb módszer és 

modell a játékelméleten alapul (Forgó et al. 1999). 

A játékelmélet e fejezetben az elemek közötti (szállító-vevı) hajlandóságát kívánja vizsgálni 

azért, hogy elımozdítsa a rendszer közös hasznát (eredményét) úgy, hogy közben ne sértse az 

egyes érdekelt felek saját hasznosságát. Ezt bonyolítja tovább a mai ipari ökológia azon 

törekvése, hogy redukálja az egyes felhasznált elemekbıl származó környezeti terhelést és 

költségeket. Többek között a fentiek miatt is került mindinkább elıtérbe került az értekezés 

során már többször tárgyalt LCA (lifecycles assessment – életciklust elemzés), mely 

ugyanakkor nem magyarázza a motivációkat az ipari ökológia elveinek alkalmazásra, és azt 

sem, hogy az egyes szereplık hogyan hatnak a láncolat további folyamataira és szereplıire 

(USEPA 1993). A játékelméleti definíció szerint ez az, amikor az egyének (csoportok), más 

egyénekkel (csoportokkal) szembeni viselkedésükrıl (magatartásukról) döntenek, 

szembesülniük kell azzal, hogy magatartásuk befolyásolja a többiek döntését, magatartását 

(Mészáros 2005). 

A csomagolástechnikával foglalkozó szakemberek számos alkalommal szembesülnek azzal a 

problémával, hogy a termelı cégek a többutas (a célra, mint a termék megvédésére elégséges 

állapotban maradó többször használatos) csomagolóeszközök kísérletezésével foglalkoznak, 

melynek eredményeként a hosszú távú költségmegtakarítás jegyében drágább, tartósabb és 

„erısebb” eszközök applikálását tőzik ki célul. Mégis vajon mi az oka, hogy nem tudják az 

elızetesen várható értékeket teljesíteni? 

Ebben a fejezetben játékelméleti módszert használok, hogy bemutassak egy a logisztikában 

használatos szállítási-csomagolási rendszerek (több-, illetve egyutas rendszerek) közötti 

döntéselméleti modell alkalmazási lehetıségét. A modellben a döntési alternatívák a több, 

illetve egyutas szállítási-csomagolási rendszerek közötti döntési lehetıséget feltételezi. A 

döntést hozó személyek a termelı cég (szállító) és a terméket fogadó cég (vevı). Az 

elgondolás nem új kelető. Hasonló elvek szerint elemezhetı az újratölthetı és eldobható 

palackok közötti döntési probléma is (Grimes-Casey et al. 2006). 

A gyakorlatban az ipari ökológiai kutatások azt kívánják meg, hogy a rendszerek 

hagyományos határait úgy terjesszék ki, hogy egy kölcsönös kapcsolatot keressenek a cégek 

a környezeti hatások (Farmer et al. 2001), és az erıforrások hatékonyságának a növelésére 

(Harris és Pritchard 2004). Sajnos a közös döntéshozatal ma még a versenyzı piacon a 

szállítók és a vevık között még mindig ösztönellenes cselekvésnek minısül. Az LCA, mint 
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elemzı eszköz is csak az egyes mérhetı pénzügyi adatok vagy pénzügyi-alapú paraméterek 

szerint írja le az életciklus folyamatát, mely a legtöbbször elhomályosítja a kapcsolatot a 

személyes döntések és azok más cégeknél való konzekvenciája között (Norris 2001). A 

jövıbeli elemzési módszereknek informálniuk kell majd a döntéshozókat arról is, hogy az 

egyes költségek, hasznok és környezeti következmények a vevı és a szállító közötti hogyan 

oszlanak meg, és vajon ki mekkora felelısséget élvez ebbıl. Az egyes kutatások azt 

bizonyítják, hogy az életciklus menedzselése egyre nagyobb figyelmet fog fordítani mind a 

vevı, mind a szállító hatásainak a vizsgálatára (Korhonen 2003) (Seager és Theis 2002). Sıt 

napjainkban az egyes piaci szereplık együttmőködése és kapcsolata erısödik, amelynek okai 

között említhetı például meg a megválasztott alap-, és segédanyagok 

újrafelhasználhatóságának a szerepe. 

6.2. A JÁTÉKELMÉLET ALKALMAZÁSI LEHET İSÉGE, MINT LEHETSÉGES MEGOLDÁS 

A játékelmélet elsısorban a szállító, illetve vevı egyéni szintjén, illetve a csoportos döntések 

és vezetıi együttmőködések szintjén alkalmazható a célból, hogy megtaláljuk a sajátos 

döntési folyamat potenciális hatásait és haszonelemeit. A játékelméleti modell a döntéshozót, 

mint racionális szereplıt értelmezi, aki cselekvési lehetıségek közül választ, hogy egymástól 

kölcsönösen függı stratégiához és megoldásokhoz jusson (Nash 1951), mely mind 

pénzügyileg, mind többféle társadalmi mennyiségekkel mérhetı (Dixit és Skeath 1999). A 

játékelmélet alkalmazásának a célja, hogy egy megfelelı keretet nyújtson az optimális 

stratégia bevezetésére (Jones 1996) a csomagolási eszköz életciklus tervezési folyamatában. 

Meghatározza, hogy az egy, illetve többutas csomagolóeszköz közötti döntési lehetıség 

hogyan vezethet a „legjobb” pénzügyi és környezeti teljesítményhez, illetve milyen 

feltételeknek kell teljesülnie a résztvevıkre nézve (szállító, vevı), hogy az egybeessen a 

stratégiájukkal. 

Mely feltételek teljesülése estén jelenik meg egyensúly, amelyben az egyes válaszok az egyik 

résztvevı részérıl stratégiai kombinációt jelentek a másik résztvevı lehetséges lépéseire. 

Természetesen ez az egyensúlyi állapot nem feltétlenül jelenti, hogy a döntéshozó a 

legjobban jár, sıt gyakran egyik résztvevı sem jár jól. Olyan egyensúlyi állapotot keresünk, 

amelyben a stratégiai kombinációtól a résztvevıknek nem érdemes eltérni. 

A játék szabályainak tartalmaznia kell a játékosok pontos meghatározását, az egyes játékosok 

stratégiáit, a stratégiákhoz tartozó kifizetéseket, és a játékosok racionalitását. 
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Esetünkben feltételezem, hogy a többször alkalmazható csomagolószer magasabb költséget 

jelent a vevı számára, amelyrıl dönthet, hogy amennyiben visszajutatja a szállítónak, akkor 

ez az összeg, mint betét jelentkezik, és visszatéríthetı számára. Azaz a játék nagyban függ a 

vevı hajlandóságától, hogy visszajutatja-e, illetve hajlandó-e fizetni a drágább 

csomagolószerért, és függ attól, hogy a szállító ösztönzi-e a visszaszállításra és újra 

felhasználásra. (Természetesen a betétdíj, mint feltételezés a gyakorlatban sok esetben létezik 

valóság. Ilyen például, amikor egy adott szállítási lánc során egyes csomagolóeszközök akár 

a lánc egy elemének kizárólagos tulajdonában van, melynek nem visszaküldése költséget 

jelent a lánc szomszédos elemeinek). 

Ez a játékelméleti keretrendszer szélesebb körben is alkalmazható más javakra, így például 

tartós élettartamú fogyasztói csomagolásokra is. Lehet ez például egy eldobható palack, vagy 

„egyszer használatos” fényképezıgép, üveg. Ezek a termékek ugyancsak új kapcsolatokat 

hoztak létre a gyártó iparban. A gyártó vállalatok sokszor fizetnek, hogy valaki összegyőjtse 

és visszaszállítsa a használt eszközöket és a még használható alkatrészeket. 

A játékelméleti fogalmak ebben a modellben a következık szerint definiálható: Csoport v. 

Személy: szereplık (szállító, vevı), akik a döntéseket hozzák; Interakció: egyik szereplı 

döntése közvetlenül befolyásolja a másik szereplı magatartását (mint például az 

csomagolószer letéti díjának bevezetése hat a szereplı magatartására); Stratégia42: a 

szereplık figyelembe veszik az kölcsönös függıséget cselekvésük során; Racionalitás: a 

szereplık a legjobb cselekvést választják. A vizsgált csomagolási rendszerek logisztikai 

szereplıivel kapcsolatosan azt is itt kell definiálni, hogy a játék a gyakorlatban minden 

esetben teljes információjú43 játéknak tekinthetı, továbbá, hogy nem kooperatív játék, mivel 

a versenyzıi piac ezt nem teheti lehetıvé számukra. 

6.2.1. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉS ÉS A JÁTÉK KIMENETELEI 

Egy általános életciklus elemzés megkövetel bizonyos egyszerősítéseket, hogy azonosítani 

tudjuk az elemeket, és azoknak az életciklus egyes lépcsıiben történı interakcióit.  

Esetünkben egy csomagolószer életciklus (6.1.-es ábra) elemzését kell elvégeznünk úgy, 

                                                           
42

 A stratégia gyakorlatilag egy döntéssorozat-tervként is felfogható, amely a játék minden lehetséges 
döntéshelyzetére és az ebben tapasztalható minden lehetséges állapotára elıír egy konkrét döntést. Egyes 
játékokban véletlen faktorok is szerepet kapnak, ezektıl azonban itt eltekintek. 
43

 A teljes információjú játékot akkor definiálhatjuk, ha fennáll, hogy a résztvevık birtokolják az összes 
vonatkozó adatot (szabályok, lehetséges választások, eddigi események). 
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hogy pontosan megállapítható legyen az egyes fázisokban a kimenetelek minısége, azaz, 

hogy a csomagolószer hogyan vándorol, és milyen mögöttes információkat keressünk, 

melyekhez értékeket rendelhetünk hozzá. 

Továbbá cél az, hogy meg tudjuk találni a ciklus azon pontjait, ahol egy adott szereplı 

stratégiai szereplı-e, vagy egyáltalán nem az. Esetünkben például a kormányzati 

beavatkozások, mint kényszererık a fenntartható fejlıdés szempontjából lényeges szereplık, 

de ırájuk a vizsgált két szereplı stratégiája nincsen hatással. 

A kormányzati cselekvés külsı kényszer a döntéshozásban, illetve a stratégiában. 

Szabályozásaival és elıírásaival a szereplık aspektusából vizsgálva a játék minden 

cselekményére hatással van. Itt kell megemlítenem még a beszállítókat, újrafelhasználókat 

vagy termékösszegyőjtı szereplıket, akik szerepe ugyancsak kiemelkedı fontosságú, de 

nincs stratégiai szerepe, és ezáltal nincs is közvetlen hatással a csomagolószer árára (vagy a 

teljes életciklus költségére). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. ábra. A csomagolószer életciklus-diagramja (LCA) 

Forrás: saját szerkesztés 
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vagy egy új egyutas csomagolószert vegyen a beszállítójától? Vagy a vevınek el kell-e dobni 

a használt csomagolószert vagy küldje vissza a szállítójának? 

Természetesen a döntések elsısorban mindig a lehetséges költségtényezıktıl függnek, 

amelyek elméletileg rendkívül sok lehetséges egyensúlyt adhatnak. 

Esetleg csak arról van szó, hogy a hangsúly elsısorban csak az egyes szereplık 

eredményének a függvényein van, amelyekben nincs alternatív cselekvésre lehetıség, hanem 

csak a magasabb haszonra való törekvés. A probléma játékelméleti elemzése tisztázhatja 

azokat a feltételeket, melyeket a játék vagy a játékosok lehetıségeinek a „szabályozása” 

teremt meg, mely által így egy egyensúlyi megoldás lesz a „legjobb”. Hangsúlyozom, hogy a 

„legjobb” szó a közös eredményt jelent, és mint egyensúly értelmezendı. 

Fontos megjegyeznem, hogy néha a legjobb egyensúlyi megoldást csupán a résztvevık 

személyes eredményei határozzák meg. Ez esetben mindenki a saját legjobb stratégiáját 

választja. Ez nagyon gyakori példa az ipari szférában, ilyenkor a kölcsönös viszony 

valamilyen szerzıdés szerint szabályozott, melyben az érdekeltek cselekvését a saját legjobb 

eredményessége vezérli. Tovább ez gyakori eset egyoldalúan is, mikor egy nagyobb vállalat 

kényszererıként jelentkezik és „erejével” diktálja a „játék” feltételeit. Ezt definiálhatjuk úgy 

is, mint egy nem kooperatív játék. De amikor egy harmadik kényszererı jelenik meg, mely 

indukálja a résztvevıket, hogy új stratégiák felé terelıdjenek és növeli a késıbbi 

eredményességüket, akkor már kooperatív játékról beszélhetünk. Tudni kell, hogy ez bizony 

nem mehet végbe a megfelelı fokú egymás közötti bizalom nélkül. 

6.2.2. A CSOMAGOLÓSZEREK VISSZATÉRÉSÉNEK ELEMZÉSE 

A játék kimenetele természetesen több olyan döntési változó függvénye, melyek szoros 

összefüggésben vannak a csomagolószer visszaérkezésével, illetve attól függnek. A végsı 

költségek determinálására elsısorban a többutas eszközök egyenkénti költsége, a 

visszaérkezés aránya, a visszaszállítás költsége és a visszaérkezési valószínőség van döntı 

hatással, és majd csak ezek összehasonlítása az egyutas eszköz költségeivel adja meg a 

végleges stratégia kialakítását. 

A többutas csomagolószerek mindamellett, hogy gazdaságilag hatékonyabbak lehetnek, mint 

az egyutas eszközök, azokkal környezetvédelmi szempontból is magasabb „hozamot” 

érhetünk el. A szilárd hulladék anyagok közel 50%-a használható fel újból, mely az 

alapanyagárak csökkentésén felül csökkenti az elıállítási költségeket.  Esetünkben ez azt is 
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jelentheti, hogy az a többutas csomagolóeszköz, mely úrjafeldolgozott anyagból készült, és 

többszörösen lett használva nem csak a közvetlen költségeket, hanem egyéb közvetett 

hatásokat is érvényesít, mint például a vállalat gazdálkodására (energiafelhasználására), mind 

közvetetten további pozitív környezetkímélı eredményeket von maga után. 

Annak ellenére, hogy a többutas csomagolóeszköznek kézzelfogható haszna könnyen 

leírható, mégis az ipari gyakorlatban az egyutas csomagolóeszközök alkalmazása egyre 

nagyobb szerephez jut. Ennek oka lehet, hogy a nem megfelelı kezelésbıl származó 

csomagolóeszköz károk rendkívül jelentısek, továbbá, hogy az egyutas eszközt a vevık 

könnyebben tudják kezelni egyetlen használat után, hiszen nem kell tárolni, rendezni, 

elıkészíteni és csak ritkán igényel további költséges cselekvéseket. 

Fı szempont azonban a többutas csomagolóeszköz árában rejlik, mely a vevı hajlandóságát 

befolyásolja az alkalmazás szempontjából. Többletköltséget jelent-e ez neki, avagy külsı 

kényszer hatására alkalmazza azt? A többletköltség, azaz a „betétdíj” csökkenteni fogja a 

hajlandóságát, ugyanakkor használat esetén viszont növeli a visszaérkezések számát. 

Természetesen a többutas eszköz további kényelmetlenségeket okoz, nem csak a vevınél, 

hanem a szállítónál is. Külön helyet igényel, tárolni, leltározni és kezelni kell, a minıségét 

ellenırizni. Ezek mind további költségtényezıi lesznek a többutas rendszernek 

A vevı serkentése, hogy használja a többutas csomagolóeszközt a szállítók oldaláról azt 

jelenti, hogy mint egy göngyöleg használatánál külön díjat szabnak hozzá, mely elég ok lehet 

a vevınek, hogy érdemes legyen visszaküldenie az eszközt. 

Következésképpen a szállító és vevı választási lehetıségei egy sorozatos játékként 

modellezhetı, amelyben a szállító elıször kiválasztja a csomagolóeszköz típusát és a vevı 

eldönti, hogy visszaküldi, avagy eldobja a csomagolószert a használat után (legyen egy, akár 

többutas eszközrıl szó). 

Ha ezt egyszerő példán keresztül kívánom bemutatni, akkor azt jelenti, hogy a szállító az egy 

darab csomagolószer költségét (C) akarja minimalizálni. Az elemzésem keretén belül az 

egyéb elhelyezési költségek hatását nem vizsgálom (ee). Így egy darab egyutas 

csomagolószer beszerzési költsége (Pe) a következı: 

)( eee ePC += , 
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Értelemszerően a Pe kisebb kell, hogy legyen, mint egy többutas (erısebb, tartósabb) 

csomagolószer költsége (PT). Azonban a többutas esetében további költségek merülnek fel, 

úgy, mint a visszaszállítási költség, tárolási költség, stb., melyet jelöljünk tc-val. Ha tc kisebb, 

mint egy új egyutas csomagolószer költsége, akkor nagy a motiváció egy új stratégia 

bevezetésére a többutas eszközök használata felé. Az egy darab többutas csomagolóeszköz 

elméleti költsége az újrafelhasználhatóság számával becsülhetı meg, azaz PT osztva a 

használatok számával (u), ehhez adódik a tc, mint a minden egyes többutas csomagolószer 

után keletkezett költség, mint például a visszaszállítás i-dik költsége. Meg kell jegyezni, ha 

különbözı többutas csomagolásokat kívánunk összehasonlítani költség szerint úgy, hogy 

egyébként feltételezzük a beszerzési árról, vagy a használhatóság számáról, hogy azonos, 

akkor jelentıs szerephez jut a visszaszállítás költsége. Ez esetben a már korábban említettek 

szerint az csomagolóeszköz redukálhatósági foka jelentıs szerephez juthat, csökkentve a 

visszaszállítás egységköltségét. 

)( )1( Tc
T

T etu
u

P
C +−+=  (6.1) 

/ A többutas eszköz használatainak száma, és annak használati aránya a következıképpen 

definiálható: 
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Mivel a szállító aszerint fogja használni a többutas csomagolószert, ahogy a vevı dönt a 

visszaküldésrıl, a szállítónak ösztönözni kell a vevıt, vagy megkísérelni uralni a teljes 

folyamatot és diktálni a feltételeket, amit például egy betétdíj bevezetésével lehet megoldani. 

Nyilvánvaló, hogy ez a csomagolási plusz díj (betétdíj, D) lehet kevesebb, egyenlı, vagy akár 

magasabb is, mint egy többutas eszköz újra beszerzésének a költsége. De ha az eszköz újbóli 

használatra nem alkalmas állapotban tér vissza, vagy egyáltalán nem kerül vissza, akkor a 

csomagolási plusz díj majd a szállítónál marad. 

Ez az egyszerő piaci folyamat értelmezhetı egy véges stratégiai játékként, ábrázolható egy 

fával, amelynek minden végpontjában minden egyes ághoz tartozik egy költségfüggvény-

érték (6.2. ábra). E szerint minden egyes résztvevı csak egyszer dönthet, sorban egymás után, 
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és a szállító fog elıször dönteni. A második körben döntık (vevı) már ismerik az elsı kör 

(szállító) döntését, de nem függenek attól. Ezért a szállító kiválasztja a legjobb döntési 

lehetıséget, választja a legjobb csomagolórendszer típust, tudva azt, hogy a vevı hogyan 

válaszol akár egy többutas, akár egy egyutas eszköz használatára. 

A vevı mN stratégiából választhat, ahol (N) a döntési csomópontok száma, és (m) a döntési 

lehetıséges száma az egyes csomópontokban. Nyílván a vevınek azt a játékot kell játszania, 

ahol a legkevesebb a költsége, azaz az eldobásból származó költsége (d1, d2) és az eszköz 

betéti díjával együtt (D) kevesebb. Belátható, hogy a többutas eszköz eldobási költsége 

egyszerően a d2 = d1/u képlettel megadható, melynek a gyakorlatban a folyamatos használat 

során egyre alacsonyabb értékőnek kell lennie az egyszeri használatra vetítve, mint az 

egyutas esetében. 
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6.2. ábra. Játékfa a visszaküldésre és az eldobásra. 

Forrás: saját szerkesztés 

A fenti játékfa engedi, hogy a vevı az egyutas eszközt is visszaküldje, de mivel ez nem 

kívánatos a szállító számára, ezért a vevınek ugyanúgy díjat kell fizetnie, mint amikor nem 

küldi vissza (azaz eldobná) az eszközt. Gyakorlatilag a döntési fa szerint négy lehetséges 

kimenetele van a játéknak. Az egyes kifizetések (eredmények) az egyes stratégiai lépésekre 

az extenzív formájú játék végpontjaiban van. Felfedezhetı ugyanakkor a vevınek bizonyos 

domináns stratégiája, hiszen számára közömbös, hogy visszaküldi-e az egyutas eszközt vagy 

nem, mert mindkét kifizetés ugyanakkora lesz. Tehát a szállítónak úgy kell ebben az esetben 

becsülnie, hogy a vevı a domináns stratégiát játssza. Az indukció hátrafelé oldja meg ezt az 
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egyszerő játékot úgy, hogy az egyes döntési pontokat alá- és fölérendelten kezeli, a legkisebb 

költséget választva, és alulról felfelé tart a mozgása. A megoldás egy Nash egyensúly44, 

melyben a szállító többutas eszközt választ, a vevı pedig választja a visszaküldést, melyben 

már egyik játékos sem csökkentheti a költségeit egy újabb eltérı stratégiával. Meg kel 

jegyeznem, hogy az egyensúly létezése általában nem garantált, és ha létezik egyensúly, 

akkor sem feltétlenül egyetlen. 

Az egyensúly lehet tiszta stratégiák halmazán is, de lehet kevert stratégiák halmazán is (azaz 

amikor bizonyos fix gyakorisággal az egyik, bizonyos fix gyakorisággal pedig egy másik 

stratégiát játszik a szereplı). 

6.2.3. KOOPERATÍV LEHETİSÉGEK, ÉS AZ „N”  SZEREPLİS JÁTÉK 

Figyelembe kell vennünk azokat az eseteket is, hogy a logisztikai lánc nem határozható meg 

egyértelmően két egymás melletti szereplı általános magatartásával, hanem „n” szereplı 

részvételét is felismerhetjük. Továbbá azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a vállalati magatartás 

adott esetben a korábbikban feltételezettektıl eltérıen kooperatív jelleget is ölthet fel. 

A Nash által kooperatívnak nevezett játékokban egyrészrıl a játékosok a döntéseiket közösen 

hozzák (tehát a játékosok között létezik kiterjedt kommunikáció), másrészrıl egy elızetes 

megkötött megállapodás köti a játékosokat adott viselkedésformához adott döntési 

helyzetben. 

A kooperatív jellegő játékra jó példa, ha három szereplı (játékos) esetén kettı koalíciót 

alkotva összehangolhatja döntéseit a harmadik játékos kárára. Ezt Kóczy (2006) nagyon jól 

szemlélteti: azaz „a gondolat elméletileg tetszıleges „n” játékosra is kiterjeszthetı úgy, hogy 

a játékosok egy csoportja alkot koalíciót, hogy ezáltal hatékonyabban képviselje érdekeit. A 

koalíció a külvilág számára olyan, mint egy játékos: stratégiákat választ, illetve kifizetést kap. 

A nyerı stratégiák keresése szempontjából tehát lényegtelen az, hogy egy koalíció egy vagy 

több játékosból áll.” Kóczy szerint, ha létrejön egy koalíció, a többi játékosnak ugyanúgy 

érdeke egy koalíció alakítása, hiszen így tudnak legjobban védekezni az elsıként kialakult 

koalíció „támadásai” ellen. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy ez a jelenség a logisztikai 

láncokban szinte lehetetlen, mivel az esetek döntı többségében a lánc valamelyik 

                                                           
44

 A játékelméletben Nash egyensúlynak nevezzük azt a stratégia együttest, amelyre igaz, hogy a játékosok 
kölcsönösen a legjobb választ adják egymás stratégiáira. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a többi játékos nem 
változtat stratégiáján, az adott játékosnak sem érdemes változtatnia. 
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szereplıjének dominanciája az uralkodó a játékban. Mindamellett a létrejött két koalíció 

megfeleltethetı a már korábban ismertetett kétszemélyes játék két játékosának is. 

6.2.4. AZ ESZKÖZ ÉRTÉKVÁLTOZÁSÁNAK A HATÁSA 

Mint már említettem a korábban alkalmazott döntési fa rendkívül leegyszerősített példaként 

értelmezhetı, hiszen az egyes szereplık magatartásai ennél sokkal bonyolultabban lehetnek, 

és a lehetséges kimenetelek száma és hatása így jóval több (6.3. ábra).  
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6.3. ábra. Játékfa változó értékő eszköz esetén 

Forrás: saját szerkesztés 

Nézzük a fenti példát, mikor a csomagolóeszköz díja magasabb, mint a beépített díj (betétdíj). 

Ez esetben a vevı megfontolhatja, hogy a csomagolóeszközt megtartja, hiszen elméletileg ez 

adja számára a legkedvezıbb végkimenetelt. Amennyiben a vevı megtartja a többutas 

eszközt, ez neki (D) egységbe kerül, mely lehetséges elméletileg a Pi, minden helyén. Ez úgy 

is értelmezhetı, minthogy kára (kiesı bevétele) keletkezik, ha visszaküldi, (n). Hiszen ha 

visszaküldi ez +n kiesett bevételt jelent neki, mert a többletérték nála maradhatott volna. A 

költsége D-PT ha megtartja, és D+d2 ha eldobja. Értelemszerően abban az esetben a vevı 

sosem fogja visszaküldeni az eszközt, míg n magasabb, mint D-PT,és magasabb, mint D+d2. 
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A fenti esetben a szállító megteheti akár azt is, hogy választja az egyutas csomagolószert, 

hogy ezzel kizárja azt a többutas eszköz pótlásának költségét, melyet egyébként a vevı nem 

küldene vissza. Így a szállító törekedni fog arra, hogy magasabbra állítsa a többutas eszköz 

díját, mint az elméleti ára (D>PT), mellyel ösztönzi a vevıt a visszaszállításra, vagy tudja 

fedezni a saját költségét abban az esetben, ha újra kell vásárolnia az adott eszközt. De meg 

kell jegyezni, hogy a túl magas díj így elmozdít az egyensúlyból, hiszen ha ezt preferálná a 

szállító (ez az ı számára legjobb kimenetel), akkor a vevıvel nem alakul ki egy közös 

stratégia, és nem lesz közös érdekeltség. 

6.2.5. ESZKÖZ DÍJÁNAK A HATÁRÉRTÉKE, ÉS A VISSZAKERÜLÉS ARÁNY 

Egy csomagolószer díjának (betétdíjának) a meghatározása a szállító választási lehetısége, 

melyet annak függvényében kell vizsgálnia, hogy a vevı adott érték mellet mennyire 

hajlandó visszaküldeni az eszközt.  Röviden a vevı azon érzékenységét jelenti, mely esetben 

a díj magas értéke már eltántorítaná a használatától, ugyanis ez gátolná az értékesíthetıséget. 

Tulajdonképpen így a szállítónak egyidejőleg több választási lehetıséget kell kidolgoznia.  A 

fent említett fogyasztói érzékenység lesz elsısorban a meghatározója az eszköz 

visszaérkezési aránynak a többutas csomagolószer esetében, mely egészen a 0-tól a 100%-ig 

terjedhet.  Tehát a játék végkimenetele ebben a stratégiai sorozatban az eszköz árától és a 

visszaérkezési aránytól függ (azaz a magas visszaérkezési arány eltolja az eredményt a 

többutas eszközök használata, míg az alacsony arány az egyutas eszközök használta felé.  A 

szállító teljes költsége (SCe) a következık alapján határozható meg, mely mind az egyéb 

elhelyezési (Ee), illetve változó költségeket tartalmazza (azaz a beszerzési költséget, Pe), és a 

teljes használandó mennyiséget. 

eee EQPQC +⋅=)(   (6.2) 

Többutas csomagolószerek alkalmazása esetén a teljes költsége a szállítónak úgy fog 

csökkenni, amilyen arányban (RV) visszakerül a csomagolószer. Esetünkben ez azt jelenti, 

hogy a használati arány arányos a visszaküldési (visszakerülési) aránnyal, azaz RH~RV.  Már 

korábban tárgyalt egy eszközre jutó megfordulási arány. Így például ha az eszközök 100%-

ban visszaérkeznek, akkor a hosszú távú haszna a szállítónak a végtelen felé tart, míg a 

beszerzési költsége minimális lesz, azaz tart a 0 felé. A 100%-nál alacsonyabb visszaérkezés 

esetén növekedı költség az átlagos visszaérkezések számával írható le. Így a többutas 

eszközök használata estén a szállító teljes költsége (CT) az alábbiak szerint írható fel: 
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')()1()1()()( RVQQeQRVutRVQQPQQPC teTTT ⋅⋅⋅+⋅⋅−+−⋅⋅+⋅=∑  (6.3) 

Tehát a magas visszakerülési arány csökkenti a teljes beszerzési költségét a szállítónak, a 

betétdíj pedig negatívan hat a vevı használati hajlandóságára. Alacsony díj esetén a vevı 

valószínőleg visszaküldi az eszközt, mellyel visszakapja az eredeti költségét, mely egyébként 

egyszerően árnövelı tényezıként vehetı figyelembe, amit a vevı csökkenteni szeretne. 

Magas díj esetén a vevı még jobban ügyel, hogy visszaküldje az eszközt, hogy nehogy 

elveszítse a díjat (azaz kárt szenvedjen el, n), így a szállítónak egy olyan árat kell választani, 

mellyel csökkenti a termék valós eladási árát úgy, hogy közben saját költségét csökkentse a 

csomagolószerek felhasználása tekintetében, sıt ezt a terhet eltolja a vevı felé.  Ezért a 

többutas eszközök hozzáadott díjjal való vevıi keresletét úgyis lehet értelmezni, mint az 

egyutas eszközök alkalmazásának igényét, mely változása csökkenthetı (φ)-vel, ahol (φ) egy 

dimenzió nélküli hányada a teljes visszaérkezı mennyiségnek. (Si adott keresletet bármelyik 

eszközre nézve, valamely árszinten, mikor az eszköznek egyéb díja nincsen.) 

ϕeT SS =   (6.4) 

Megbecsülhetı, hogy a vevı, aki szembekerül a szállító azon döntésével, hogy többutas 

eszközöket alkalmaz, az milyen arányban fogja visszaküldi azokat, és ezzel csökkenteni a 

költségét, vagy adott ár mellett a leendı kárát. Ha a szállító nem képes elıre megbecsülni a 

vevı döntési eredményét (arányát adott díjszint mellett), vagy nem tudja megbecsülni a vevı 

kárát, akkor a vevı, mint független változó fog szerepelni az egyenlıségben. Természetesen 

minden egyes díjszinten a szállító szeretné tudni, hogy milyen visszakerülési arány szükséges 

ahhoz, hogy a mindenki számára optimális stratégát ki tudja alakítani, vagy jobban meg tudja 

határozni, hogy egyutas eszközt mely esetekben használjon. 

Értelemszerően ez az adott vevıi visszaküldési arány (szállítóhoz való visszakerülés) 

meghatározott egy racionálisan kialakított szállítói eszközdíj esetén, mely által csökkenthetı 

az eszközök beszerzési összköltsége. Ezeknek a határpontoknak a megtalálását (azaz, hogy 

mely értékarányban hogyan módosul a visszakerülési arány, és ehhez milyen költség társul, a 

következı alfejezetben vizsgálom meg). 

Nyilvánvaló, hogy a vizsgálat során ügyelnünk kell arra az esetre, ha az utolsó szállítást 

követıen az eszköz a vevı telephelyén marad, és nem kerül vissza. Ebben az esetben a 

visszatérést nem kell az egyenletünk részévé tenni, és elméletileg minden eszköz a vevı 

lelhetı fel, és ezáltal ıneki lesznek további költségei, úgy, mint az ott maradt teljes 
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mennyiségre értelmezett elhelyezési költség. Így tényleges RV-vel nem számolhatunk, 

hanem be kell vezetnünk egy RV’-t az egyenletünkbe. Értelemszerően RV ≤ RV’ ≤ 1 kell, 

hogy legyen, mivel minden bizonnyal az összes eszköz a vevı depóján nem lelhetıek fel, és 

ezeket úgy tekinthetjük, mintha a vevı visszaküldte volna az eszközöket. 

Továbbá ha az eszközök visszakerülnek a szállítóhoz, akkor viszont kalkulálnunk kell az 

utolsó visszaszállítás költségével is (+u) és nem kell használnunk RV’-t. Ez esetben az RV 

értékét úgy használjuk, mint a vevı teljes logisztikai költségét a csomagolóeszközökkel 

kapcsolatosan, amely a következıképpen fejezhetı ki: 

QQeRVQRVutRVQQPQQPC teTTT ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+−⋅⋅⋅+⋅=∑ )()1()()(  (6.5) 

6.2.6. A BETÉTDÍJ ÉRTÉKÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA ÉS A VISSZAKERÜLÉSI ARÁNY 

ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK AZ ELEMZÉSE 

A különbözı hozzáadott költségek, mint például a betétdíj arra kell, hogy szolgáljon, hogy a 

használatok hajlandóságát befolyásolja úgy, hogy a visszatérések számát lehetıleg növelje. 

Egy magas betétdíj arra ösztönzi a vevıt, hogy a csomagolóeszközt visszaküldje, mivel így 

nem veszíti el a betéti díját. Így a szállítónak az a feladata, hogy olyan mértékben állapítsa 

meg azt, amely a termék valós értékesítési árában van, nem gátolva az értékesíthetısége, de 

többek között fedezze a felhasznált csomagolás költségét is, gyakorlatilag a vevıre 

kényszerítve azt. 

A fentiekre alapozva, a többutas eszköz visszaküldés aránya úgy válik megbecsülhetıvé, 

mint ahogy a visszatérés csökkenti a vevı költségét vagy lehetséges veszteségét. Ha a szállító 

nem képes elırelátni a vevı végleges döntését (a visszaküldési arány adott betétdíj szinten), 

akkor a szállítónak ezt az arányt, mint független változót kell a korábban ismertetett 

egyenletben alkalmaznia. 

Ezek a költségek úgy kerülhetnek megbecsülésre, hogy összehasonlítjuk a szállító teljes 

költségét a betétíjakból származó teljes bevételével. Ily módon könnyen meghatározhatóvá 

válik a teljes rendszer csomagolási és az éppen aktuális mőködési költsége. Ez a fajta 

meghatározás a bejövı összegek és a rendszer használatából eredı költségek összevetése (az 

eszköz pótlási költsége és a mőködtetés teljes költsége). A fentiek alapján úgy számolhatunk, 

hogy a bevétellel (IT) a betétdíjakból nálunk fog maradni. Költség ugyanakkor pedig az újabb 

(pótlólagos) eszközök beszerzési költsége és a visszatérés-szállítás, stb. költsége. A 
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szállítónak meg kell próbálnia a lehetı legalacsonyabb teljes költséget megtalálnia. Ezt 

hívhatjuk úgy, mint a végleges módosított költsége a többutas csomagolásnak (MCT): 

u

RVDQ

u

DRVQu
I T

)'1()1()1( −⋅⋅
+

⋅−⋅⋅−
=   (6.6) 

Az egyenlet elsı részében az összes bejövı betétdíjunk, amely az utolsó szállításig 

beérkezett, míg az egyenlet második része a betéti díj az utolsó visszatérésbıl, abban az 

esetben, ha a vevı nem küldte vissza az eszközöket. 

Ezek alapján a szállító módosított költsége az alábbiak szerint határozható meg: 

min→

−=∑
T

TTT

MC

ICMC
     (6.7) 

Ahol az MCT kell minimalizálni. Ezen a ponton kell megtalálnunk, hogy melyik változónak 

van tényleges hatása a teljes logisztikai folyamatra (magára a visszatérésre). Könnyen 

belátható, hogy ez a paraméter a betétdíj (D). Ez alapján a visszatérési arány (RV) a 

csomagolóeszköz árának (PT) és a betétdíj mértéken az arányától (6.4. ábra) fog függni. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. ábra. A visszatérés függvénye a D/PT arányában 

Forrás: saját szerkesztés 

Feltételezve azt, hogy az RV sohasem éri el a 100%-ot. Ez lehetséges, mivel a gyakorlati 

tapasztalatok azt mutatják, hogy sosem érkezik vissza minden egyes darab eszköz. Ha egy 

megfelelı függvényt választunk az RV részre, akkor a következı formula írható fel: 

ε









=

TP

D
RV   (6.8) 

, ahol (ε) egy rugalmassági modulus. 

 

RV 

100% 

D/Pt 
 



117 

Feltételezzük, hogy:  
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A feladat, hogy a (7) egyenlet minimumát keressük meg. Itt azt az esetet kívánjuk vizsgálni, 

amikor az utolsó szállítást követıen az eszközök nem érkeznek már vissza. Az alábbi 

egyenletet kapjuk, ha a (4), (6) and (8) egyenletek behelyettesítve a (7)-be: 
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Az analitikai módszert felhasználva egy optimális betétdíj nagyságot találhatunk (Dopt). ne 

feledjük azonban, hogy ebben az esetben a betétdíj szintje (értéke) a szállító választása. 

A feladat numerikus példán keresztül szemléltetve 

Az elsı számításos példa alapján feltelezhetjük, hogy adott értékő eszköz esetén a szállítói 

több betétdíj nagyságot is választhat, ezáltal csökkentve a teljes költségét. A számítás során 

konstansnak vettem a szállítás (tc) és a használhatósági számot (u). Ahogy a korábbikban is, 

feltételeztem, hogy 0 < ε < 1, és ez hatással van a visszaérkezések számára (RV). 

6.5. és 6.6. ábrákon látható, hogy a betétdíj és az eszköz áraránya a különbözı rugalmasságok 

szerint milyen végeredményeket mutat.  
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6.1. táblázat: a szállító pénzügyi egyenlege különbözı mértékő D/PT arány és rugalmasság 
mellet 

MCT ; D = 5% MCT ; D = 10% MCT ; D = 20% MCT ; D = 40% 
ε 

D (D/PT)
ε
 MCT D (D/PT)

ε
 MCT D (D/PT)

ε
 MCT D (D/PT)

ε
 MCT 

0 5 1 100 10 1 100 20 1 100 40 1 100 

0,05 5 0,86089 99,52 10 0,891 99,96 20 0,923 100,2 40 0,955 100,4 

0,1 5 0,74113 99,42 10 0,794 100,2 20 0,851 100,7 40 0,912 101 

0,15 5 0,63804 99,7 10 0,708 100,8 20 0,786 101,5 40 0,872 102,1 

0,2 5 0,54928 100,4 10 0,631 101,8 20 0,725 102,9 40 0,833 103,8 

0,25 5 0,47287 101,7 10 0,562 103,5 20 0,669 105,1 40 0,795 106,7 

0,3 5 0,40709 103,6 10 0,501 106 20 0,617 108,5 40 0,76 111,2 

0,35 5 0,35046 106,4 10 0,447 109,8 20 0,569 113,7 40 0,726 118,3 

0,4 5 0,30171 110,3 10 0,398 115,4 20 0,525 121,6 40 0,693 129,4 

0,45 5 0,25974 116 10 0,355 123,6 20 0,485 133,6 40 0,662 146,9 

0,5 5 0,22361 123,9 10 0,316 135,6 20 0,447 151,8 40 0,632 174,3 

0,55 5 0,1925 135 10 0,282 153,1 20 0,413 179,2 40 0,604 217,1 

0,6 5 0,16572 150,6 10 0,251 178,5 20 0,381 220,5 40 0,577 283,9 

0,65 5 0,14267 172,4 10 0,224 215,4 20 0,351 282,7 40 0,551 388 

0,7 5 0,12282 202,9 10 0,2 269,1 20 0,324 376,2 40 0,527 550,2 

0,75 5 0,10574 245,7 10 0,178 346,9 20 0,299 516,8 40 0,503 802,5 

0,8 5 0,09103 305,6 10 0,158 459,7 20 0,276 727,9 40 0,48 1195 

0,85 5 0,07837 389,3 10 0,141 623,2 20 0,255 1045 40 0,459 1804 

0,9 5 0,06746 506,3 10 0,126 859,9 20 0,235 1520 40 0,438 2751 

0,95 5 0,05808 669,8 10 0,112 1203 20 0,217 2232 40 0,419 4220 

1 5 0,05 898,2 10 0,1 1698 20 0,2 3298 40 0,4 6498 

PT = 100, u= 5, tc = 1, D/PT = 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,40 

 

6.5. ábra. A pénzügyi egyenleg csökkenése különbözı betétdíj arány (ε) mellett, a betétdíj / 
eszköz-ár arányának teljes spektrumán 
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Nyilvánvaló, hogy a legalacsonyabb költséget minden esetben akkor tudjuk elérni, ha a 

visszaérkezések minél inkább megközelítik a 100%-ot, ugyanis ha betétdíj alacsony mértékő 

és nem fedezi a beszerzési költséget, akkor a magas betétdíjra rugalmasan kell reagálnia 

vevınek, azaz a visszaérkezések számának magasnak kell lennie. 

 

6.6. ábra. A pénzügyi egyenleg csökkenése különbözı betétdíj arányok mellett (ε), a betétdíj / 
eszköz-ár arány alacsony mértéke függvényében 

Ezen a ponton kell még megjegyezni azt is, hogy ha a betétdíj arányát nem megfelelıen 

választja meg a szállító, akkor oly mértékben eltántorítja a vevıt az eszköz használatától, 

hogy gyakorlatilag a többutas eszköz használata feleslegesség válik. Ha ε � 0, akkor a RV 

� 1, ezáltal a visszaérkezések számát növelve csökkenti a szállító teljes költségét. Fordított 

esetben pedig a visszaérkezések jelentıs csökkenése és az új pótlólagos eszköz beszerzése 

miatt a hosszú távú költség tart a végtelen felé. 

A 6.2. táblázatban olyan mintaszámítás adatai láthatók, amely esetben a betétdíj mértékét 

változatlanul hagytam, hogy vizsgálni lehessen az egyéb más tényezık hatását a teljes 

költségre. Így a 6.7. ábrából látható, hogy ha a visszaküldés költségét, vagy a használatok 

számát változtatjuk, akkor lényeges különbség lesz az alacsony rugalmassági szinteken. Itt 

lesz érdekes, hogy adott csomagolóeszköz redukálhatósági foka a visszaszállítás során milyen 

jelentıs hatással van a költségek alakulására. Azaz minél inkább összecsukható, vagy 

összehajtható, annál inkább érdemes az összehasonlító vizsgálatotok elvégezni, ezáltal 

jelentısen ösztönözve a többutas eszköz használatát, fejlesztését. Nagyon fontos megjegyezni 

azonban, hogy a modell nem tartalmazza az olyan egyéb költségeket, mint a karbantartási, 
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javítási, tisztítási, tárolási, hulladék-elhelyezési, stb. költségeket, amelyek szinergikus hatása 

még szignifikusabb eltéréseket mutatna. 

6.2. táblázat: a szállító pénzügyi egyenlege különbözı mértékő u és tc esetén 

MCT ; D = 5% MCT ; D = 10% ε (D/PT)
ε 

tc u MCT tc u MCT 

0 1 10 5 100 0,1 15 100 

0,05 0,8912509 10 5 99,829579 0,1 15 99,55496 

0,1 0,7943282 10 5 99,948887 0,1 15 99,516439 

0,15 0,7079458 10 5 100,3884 0,1 15 99,905695 

0,2 0,6309573 10 5 101,20882 0,1 15 100,78192 

0,25 0,5623413 10 5 102,5101 0,1 15 102,25224 

0,3 0,5011872 10 5 104,4445 0,1 15 104,48669 

0,35 0,4466836 10 5 107,2355 0,1 15 107,73979 

0,4 0,3981072 10 5 111,20439 0,1 15 112,38148 

0,45 0,3548134 10 5 116,80795 0,1 15 118,94071 

0,5 0,3162278 10 5 124,69117 0,1 15 128,16686 

0,55 0,2818383 10 5 135,76113 0,1 15 141,11571 

0,6 0,2511886 10 5 151,2902 0,1 15 159,26981 

0,65 0,2238721 10 5 173,0601 0,1 15 184,70634 

0,7 0,1995262 10 5 203,56278 0,1 15 220,33146 

0,75 0,1778279 10 5 246,28034 0,1 15 270,20679 

0,8 0,1584893 10 5 306,07492 0,1 15 340,00419 

0,85 0,1412538 10 5 389,73135 0,1 15 437,6389 

0,9 0,1258925 10 5 506,71236 0,1 15 574,15045 

0,95 0,1122018 10 5 670,20882 0,1 15 764,92802 

1 0,1 10 5 898,6 0,1 15 1031,414 

PT = 100, u= 5 és 15, tc = 1 és 0,1 D/PT = 0,05 

 

6.7. ábra. A pénzügyi egyenleg alakulása a visszaszállítási költség és a használatok száma 
változásának esetén, a betéti díj / eszköz-ár arány függvényében 
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6.2.7. A KÉNYSZERÍTETT BETÉTDÍJ HATÁSA 

A fentiek mellet meg kellene említeni még egy olyan lehetséges esetet is, amikor a betétdíj 

valamely állami szabályozó intézmény (jogi, vagy kormányzati) által adott mértékő kell, 

hogy legyen (Dc: kötelezı minimum betétdíj). Ebben az esetben ez lesz a betétdíj minimális 

szintje. 

A korábban bemutatottakat összegezve az alábbiak szerint három végeredmény állapítható 

meg.  

- ha a betétdíj (D) szintjét egy külsı erı határozza meg, akkor a szállító könnyen 

meg tudja állapítani a Dopt mértékét. 

i) ha Dc < Dopt, akkor a szállító a Dopt nagyságot választja. 

ii)  ha Dc = Dopt, akkor a szállító automatikusan a módosított költség minimumába kerül. 

iii)  ha Dc > Dopt, akkor a szállító nem érheti el a minimumot. 

Az elsı esetben (i) a (9) egyenlet egy megfelelı megoldás, hogy a szállító a minimum pontba 

kerülhessen. A második esetben (ii) a szállítónak nem kell semmit meg tennie. A harmadik 

eset szerint (iii) a szállítónak szükséges egy harmadik utat keresnie ahhoz, hogy megtalálja a 

minimális költségét. Ez már távolabbra vezet, mint a vizsgált probléma, mivel a szállító 

ebben az esetben vagy szabályokat kell, hogy szegjen, vagy adott esetben át kellene térnie 

egyutas csomagolási rendszerre.  

Gyakorlati tapasztalatok és lehetıségek 

Nem feledkezhetünk meg azokról a példákról sem, amely esetben a jelenlegi ipari gyakorlat 

már bevezetett többutas eszközökre érvényes lehet (fıként a költséghatékonyság 

szempontjából, és nem környezetterhelési csökkentések megfontolásából). Szolgálhat ilyen 

példára egy multinacionális vállalat szállítási láncában résztevı göngyöleg áruja is, melynek 

tulajdonosa a konkrét vállalat, és a vevıt, illetve a beszállítót kényszeríti az alkalmazására. 

Majd elvesztés, vagy nem visszaküldés esetén a másik fél költségét fogja növeli. Az értékét a 

vállalat egyszerően érvényesít a teljes értékesítési árban, vagy a teljes beszerzési árban, ha 

nem kerül vissza. 

De adott esetben az is érdekes jelenségeket is von maga után, ha a vállalat saját tulajdonú 

másik gyárába küld árut. Ez már a szereplı saját dominanciáját jelenti a saját határain belül 
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(egy ugyanazon cég, két egysége közötti szállítás esetén). További speciális eset lehet, hogy a 

vállalat adott gyára által elküldött termék a másik gyárában milyen döntési kifizetéseket 

eredményez. Vajon a nem visszaküldés esetén a vállalat saját magát, illetve egy-egy 

leányvállalatát is bünteti (melybıl kár fog keletkezni, n)? 

6.3. MEGÁLLAPÍTÁSOK 

Az ipari gyakorlat, és a fogyasztói piac számos területén található olyan folyamatsorozat, 

melyre a fentebb vázolt modell alkalmazható. Sajnos mégis elterjedtebb a gyakorlatban, hogy 

ilyen szintő döntések nehezen fogalmazódnak meg a szereplıkben, ugyanis a rendkívül 

bonyolult rendszerek minden egyes végeredménye (kifizetése) csak nehezen becsülhetı meg. 

Ráadásul egyensúly csak igazán nehezen alakulhat ki akkor, amikor a vevı, vagy fogyasztó 

nincsen elegendıen rákényszerítve a visszaküldésre, sıt az eldobás (avagy az egyutas 

eszközök használata) alacsonyabb költségeket mutat az egyéni döntések függvényében.  

Természetesen e folyamatot tovább bonyolítja az egyes környezetvédelmi elıírások és 

szabályozások kényszerítı mivolta, mely a kölcsönös stratégiák kialakulásának egyik 

legfontosabb tényezıje lehet. Ilyen például a környezetvédelmi és újra használati elıírások 

megjelenése az elmúlt 10-15 évben. Figyelembe kell vennünk azonban, hogy a kialakulandó 

egyensúly egyik szereplı számára sem jelenti a költségfüggvényük minimalizálását, vagy a 

profitfüggvényük maximalizálást, hanem csupán egy olyan stratégia alkalmazását, melytıl 

nem érdemes adott esetben eltérni. 

A kialakult helyzet azért is mozgásban van, és változik, mivel a láncolatban olyan új 

szereplık jelennek meg, melyek a különbözı külsı kényszererık által gerjesztett piac 

profitabilitását akarják meglovagolni. Ilyenek lehetnek a hulladékok összegyőjtésére, a 

többutas csomagolószerek fejlesztésére létrejött vállalatok, vagy a legmodernebb 

technológiával felvértezett újrahasznosító cégek piaci megjelenése. Ezek az új szereplık 

további döntési problémát jelentek a kölcsönös egyensúlyi stratégia megteremtésében, legyen 

szó akár egy több szereplıs stratégiai feladatról is. 

A bemutatott modellek és példák késıbb eredményezhetik majd a gazdaságossági és 

környezetvédelmi hatékonyság együttes növekedését a vevı, a szállító és a társadalom 

szempontjából, közösen. De figyelemmel kell lennünk arra is, hogy ezek az 

együttmőködésbıl származó kimenetelek sajnos csak nehezen képzelhetık el kormányzati 

kényszererık, illetve kormányzati megegyezések nélkül. 
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A tanulmány során bemutattam, hogy a játékelmélet hogyan alkalmazható az egy-, illetve 

többutas csomagolórendszerek közötti döntési mechanizmusok meghatározására. 

Meg kell határozni egy olyan vevıi, illetve szállítói görbét, mely az adott feltételek mellett a 

döntési végeredményeket határolja le amellett, hogy vevı igényének érzékenysége alacsony 

vagy magas. Erre az eszköz értékének és az eszköz visszatérési arányának a függvényei 

késıbbi vizsgálata alapján kerülhet sor. 

Itt kell ugyancsak megjegyezni, hogy a többutas eszköz visszaszállítás és tárolás során 

felmerülı redukálhatósági fokát meg kell állapítani, hogy egyértelmően dönteni lehessen több 

csomagolóeszköz alternatív választásának lehetısége esetén. 

Meg kell említenem olyan további alkalmazási lehetıségeket is a fogyasztói piacon, melyre a 

bemutatott modell könnyen érvényesíthetı. Ilyen például egyes tartós fogyasztói áruk, vagy 

olyan fogyasztói áruk melyek újrafelhasználása vagy gyártása alacsony költségekkel véghez 

vihetı, vagy környezetvédelmi szempontból szignifikáns jelentısége van.  Sok ilyen terméket 

találhatunk az elektronikai iparban (pl.: a mobiltelefonok visszagyőjtése), a fémhulladék vagy 

elemiparban, amelyben a termékek visszagyőjtése és újrafeldolgozása, esetenként újra 

felhasználása rendkívül gyakori. 

Érdekes kérdés lehet továbbá, hogy mekkora mértékő kell, hogy legyen adott logisztikai 

rendszerben a ténylegesen „forgó” optimális eszközmennyiség, és ehhez kapcsolódóan annak 

összértéke, illetve hogy hogyan kell módosítani az elveszett, elhagyott, nem visszaküldött 

eszközök értékével ezt. Alapvetıen ez az összmennyiségi érték kell, hogy szembe kerüljön 

majd az egyutas eszközök teljes alkalmazandó mennyiségének összértékével azért, hogy meg 

tudjuk határozni az optimálisan alkalmazandó mennyiséget. Ehhez górcsı alá kell venni a 

visszatérési arányokat a költségek függvényében, mely függvénynek a minimumhoz kell 

közelítenie. Ez az ipari gyakorlatban is rendkívül hasznos lehet, hiszen a döntést 

végeredményben ez fogja meghatározni (azaz, hogy mennyibe kerül, és meddig tudja az adott 

eszközt használni egy szereplı). Hiszen ezt a célfüggvényt kell optimalizálnunk. 

További érdekes vizsgálati terület lehet, ha a két szereplıt (vevı, szállító) egy nagyobb 

csoportba helyezzük a lánc többi szereplıi közé, mely esetben már egy n szereplıs modellel 

kell majd dolgoznunk tovább, és lehetıség nyílik a két szereplı közös stratégiájának, illetve 

kooperációs hatásának a vizsgálata a többi szereplı cselekvésére (a többi szereplı: a 

feldolgozó, az újrahasznosító, az eszközgyártó). 
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Távolabbi cél lehet, hogy legyen továbbá egy Dc megfelelı mértékő megállapítása abból a 

célból, hogy képesek legyünk kialakítani egy egyensúlyt a logisztikai lánc egyes résztvevıi 

és a társadalmi (állami) elvárások között Egy próbateszt sorozat talán megfelelı választ 

nyújthatna a bemutatott modell alkalmazhatóságára, ugyanakkor csak olyan intézményi 

keretek között lenne elvégezhetı, amely egy egyszerő kutató számára gyakorlatilag 

elvégezhetetlen. 

Be kell látni a játékelméleti modellezés kapcsán, hogy az ipari szállítási csomagolások esetén, 

hosszútávon egy kooperatív stratégia kevésbé stabil, mint a nem kooperatív stratégia, mivel 

az egymás kapcsolatban lévı szereplık közül a domináns fél elıre determinálja a 

végkimeneteleket (illetve a játék feltételrendszerét). Ugyanakkor a fogyasztói csomagolások 

esetén (természetesen oligopol piaci körülményeket feltétezve) ez már nem törvényszerő, és a 

közös egyeztetés, kooperáció (például: piaci igény felmérés, fogyasztóbarát kezelhetıség) 

eldönti a játék stratégiájának a mivoltát.  

A mechanizmustervezéssel az intézményeket nem kooperatív játékokként definiálhatjuk, és a 

különbözı intézményeket ezen játékok egyensúlyi kimeneteleinek segítségével hasonlíthatjuk 

össze. Ezzel viszont lehetıség nyílna, hogy a különbözı intézmények teljesítményét 

elemezzék az elméleti optimumok tükrében. A mechanizmustervezéssel olyan alkalmazások 

is elérhetıvé válhatnak, amelyek mind a gazdaságpolitikát, mind a piaci intézmények 

magatartását befolyásolhatják. 
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7. REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK HATÁSA ÉS KITERJESZTÉSE A 

DÖNTÉSI MODELLRE  

Törvényszerő volt, hogy az elmúlt évszázadok során a világ egyes részei eltérı mértékben 

fejlıdtek, illetve emiatt mára jelentısen különböznek a gazdasági fejlettségi szintek45. Míg 

egyes területeken (régiókban, országokban) adott iparágakat részesítettek elınybe, vagy a 

terület került politikai és gazdasági okok miatt elınybe az elmúlt évszázad során, addig más 

területeken más ágazatokban más típusú, illetıleg alacsonyabb fejlıdés volt tapasztalható. 

Gondoljuk csak arra, hogy hogyan oszlik meg a világ ipari termelésének, vagy k+f 

beruházásaink az aránya az egyes területek között a világban. De sokszor más korlátozó 

tényezık is jelentıs szerepet játszanak ebben. Még mindig tapasztalhatók az egyes földrészek 

között olyan „egyszerő” eltérések, mint például a mértékegységek nem egységes jelölése 

(metrikus vagy SI). Nyilvánvaló, hogy az eltérı gazdasági fejlettség magába hordozza azokat 

az ismérveket, hogy akár a fejlesztés, akár az innovációval felvértezett technológiai 

megoldások, akár a fejlett szolgáltatások elérhetısége miért korlátos határokon belül megy 

végbe. 

A szakemberek szerint az elmúlt 20 év legfejlettebb46 csomagolási rendszerének a „pool” 

rendszert tartják, illetve az abban használatos csomagolási eszközöket (bérelhetı, többutas 

eszközök), amelyek elınyeirıl a korábbi fejezetek alkalmával már részletesen tárgyaltam. De 

itt meg kell említeni a „pool” rendszer elıfutárának nevezhetı olyan világhálózatban mőködı 

csererendszereket is, mint az univerzális konténer- vagy raklap-rendszerek, amelyek mára a 

globalizálódó világgazdaságunk szerves részéve váltak. 

Bár a csomagolási rendszerek területi határokon végbemenı fejlettségbeli eltérései a 

multinacionális vállalatok térnyerésével a gazdaság nagyfokú integrációjának (fıként az 

utóbbi évek Kína gazdasági elszívó erejének), továbbá az iparágak benchmarking 

politikájának köszönhetıen csökkentek, mégis a csomagolási rendszerek esetén a területi 

sajátosságok szignifikáns jelentıséggel bírnak az innovatív csomagolástechnikai megoldások, 

illetve a használt csomagolási rendszerek tekintetében. Természetesen e csomagolási 

megoldásokat elsısorban az ipari jellegő csomagolások felhasználási területén (győjtı, 

                                                           
45

 A gazdasági fejlettség alapján a szakirodalom fejlett, illetve fejlıdı országokra (továbbá átmeneti országokra) 
osztja a világ országait. 
46

 A fejlett csomagolás definiálása nem szerencsés, de racionális elınyei ismertek, úgy mint a költség-
hatékonyság, és környezetkímélı mivolta. 
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szállítási) kell vizsgálni, mivel a fogyasztói csomagolások területén a „pool” rendszer 

megvalósítása gyakorlatilag megvalósíthatatlan akadályokba ütközik. 

Ha csak egy egyszerő példát vizsgálunk, mint például az EUR raklap fejlıdése, akkor azt 

látjuk, hogy a fejlıdés egy kis régióban kezdıdött, és terjedése mai napig korlátos határokon 

belül megy végre. Az Európai Rakodólap (Palett) Pool (EPP) kezdete akkorra tehetı, amikor 

1960-ban az egykori NSZK és Svájc között megindult a csere alapon szervezett rakodólapos 

forgalom. 1968 végére pedig már 18 ország volt a tagja a Poolnak. Ugyanakkor mai napig 

nem tudta az európai korlátjait ténylegesen áttörni. Még jelen pillanatban is a szállítók és 

vevık napi logisztikai problémája az európai kontinensen általában használt szabványos 

800x1200 mm-es rakodólap47, és az USA gazdaságában használatos szabvány szerinti 

1000x1200 mm-es rakodólap méretbeli különbözısége. 

Ebben a fejezetben azt kívánom vizsgálni, hogy a csomagolási innovatív megoldások miként 

(értve itt a legmodernebbnek tekinthetı csomagolási rendszereket), és miért bizonyos 

területekre koncentrálódnak. Vajon tervezhetı-e, hogy hol jelenik meg a fejtett csomagolás, 

illetıleg hol fogják használni a fejlett csomagolási rendszereket? Vajon milyen ismérvek 

alapján becsülhetjük meg elıre ez elıre? Mielıtt tovább vizsgálódnék, le kell szögezni, hogy 

a „pool” rendszer alapvetıen területhez, területi egységekhez köthetı, és létezésének alapvetı 

relevanciájaként kell kezelni legalább egy meglévı telephelyet. 

7.1. A RÉGIÓ, MINT TERÜLETI EGYSÉG ÉS AZ INNOVÁCIÓ KAPCSOLATA 

A „terület” szót általánosságban a földi térgeometriai lehatárolására használják, függetlenül 

attól, hogy a térségre jellemzı-e bármiféle közös egynemőség. Ezzel szemben a „régió” 

kifejezés olyan területi egységre vonatkozik, amelyre jellemzı valamilyen közös tulajdonság, 

kohézió a téren. 

Az egyetlen vagy több jellemzı alapján csoportosított régiók három típusa különíthetı el 

(Haggett 2006): 

- egyetlen jellemzı alapján meghatározott régió, 

- több jellemzı alapján meghatározott régió, 

- komplex régió. 

                                                           
47

 Meg kell azonban jegyezni, hogy a konténeres szállítás esetén az európai kontinensen is az 1000x1200 mm-es 
rakodólapot használják, amelynek az oka természetesen a tengerentúli szállítási célhely. 



127 

A földrajzkutatók további csoportosítását is megadnak: 

- egységes homogén régiók (homogeneous region), 

- csomóponti régiók (nodal region), 

- tervezési programozási régió (planning or programming region). 

A homogén régióra jellemzı, hogy részei nagyon hasonlóak különbözı ismérvek és 

jellemzık alapján. A tervezési régiókat többnyire közigazgatási, tervezési és 

információgyőjtési szempontok alapján határolják le. Csomóponti régiónak nevezzük azt a 

régiót, amely valamilyen térbeli sőrősödés következtében koncentrálódik valami köré és 

ezáltal térbeli csomópont keletkezik, vonzáskörzet alakul ki. 

A régiók fogalmára a legkülönbözıbb válaszokat találhatjuk, egységesen elfogadott konkrét 

definíció nincs a regionális tudomány képviselıi között. 

A regionális tudományok elemzéseiben feltőnnek a lokalizációs és koncentrációs elınyök, 

amelyek a telephelydöntésekre is kihatnak. A szakirodalom részletesen tanulmányozza a 

globális folyamatokból kialakult helyzetet, és annak következményeként létrejövı lokális 

elınyöket valamint képzıdményeit: a regionális klasztereket. Rechnitzer (2008) szerint pedig 

a lokális elınyök is jelenthetik a vállalatok számára a globális eredményeket, a tartós 

versenyelınyöket. 

A regionális tudományok eredményei alapján nem véletlen tehát, hogy kialakultak a 

megfelelı infrastruktúra (fıként nagyvárosok környezetében) és egyéb megfelelı feltételek 

mellett a modern „pool” rendszerő csomagolási megoldások. 

A regionális tudomány szakirodalmában fellelhetı tanulmányok szerint alapvetıen két részre 

bontható a regionális fejlıdés háttere. A globalizáció által a nemzetközi hatások 

determinálják a regionális fejlıdéseket, Magyarországon is (Enyedi 2000, Bernek 2000). E 

tanulmányok mutatnak rá arra, hogy a települések olyan versenyben vannak a megszerezhetı 

telephelyekért, amelyben viszont olyan lokálisan elérhetı erıforrások is szerepet vállalnak, 

mint például a megfelelı innovációs környezet. Az eddigi vizsgálatokból lényegében csak azt 

tudtuk megállapítani, hogy mely területi egységek preferálódtak, a klasszikus centrum-

periféria viszony miként termelıdött újjá, a regionális különbségek milyen jellegőek voltak. 

Rechnitzer (2008) szerint is túl kell lépni a hagyományos, regionális versenyképességet 

befolyásoló tényezıkön, úgy, mint a társadalmi, gazdasági vagy infrastrukturális tıke 

megfelelı vizsgálatán. 
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A kutatásom esetén a fentiekbıl indultam ki. Azaz vizsgálnom kellett azt, hogy milyen 

objektív, mérhetı, számszerősíthetı paraméterek alapján vizsgálható a „pool” rendszer 

kialakulása és megjelentése, és azt milyen egyéb szubjektív paraméterek befolyásolják. 

7.1.1. A FEJLETT CSOMAGOLÁSI RENDSZER ÉS AZ IPARI PARKOK MEGJELENÉSI 

ELMÉLETÉNEK A KAPCSOLATA 

A korábban bemutatott indokok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy egy modern 

csomagolási rendszer megjelenésének az igénye hasonló elvet kell, hogy kövessen, mint egy 

ipari park megjelenése. Ugyanis mindkét esetben a területi határok között már meglévı, 

fıként termelési tényezık vizsgálatát szükséges elvégezni azért, hogy megállapíthatóvá 

váljon a megjelenést kiváltó ok-okozati összefüggés. 

A telephelyelméleteknek széleskörő szakirodalma van. A telephely fogalmi meghatározása 

azonban nem teljesen egyértelmő, és a nemzetközi szakirodalomban is különbözı jellegő 

terminológia ismeretes. Az ipari parkokban tömörülı vállalkozások egy helyen 

koncentrálódnak, általában megfelelı infrastruktúra, nagyvárosi közelségében. 

„Az ipari területek ugyanakkor jól elkülönültek a településtıl, azok önálló településrészt 

képeztek, hiszen itt nem a lakó, hanem a termelı funkciók domináltak.”(Rechnitzer 2002) 

„Az ipari parkok legtágabb fogalmi keretét az ipari hasznosítású területek, zónák, övezetek, 

térségek jelentik, de általánosságban az alábbiak szerint határozhatók meg: 

- relatíve nagy kiterjedéső területen fekszik (ez tipikusan 40-80 hektár), 

- a megtelepedett vállalatok egyaránt hozzáférnek a közüzemi (víz, villany stb.) és egyéb 

közszolgáltatásokhoz, az alapvetı mőszaki infrastruktúra számukra biztosított, 

- fejlesztése más, általánosabb fejlesztési (fıleg terület- és településfejlesztési) tervekkel 

összhangban történik, 

- különbözı közös (központosított), adminisztratív funkciók is megtalálhatók a területen, 

többféle ügyviteli szolgáltatást is nyújtanak, így például menedzseri, technikai és pénzügyi 

feladatokat is végeznek.” (Lengyel Imre et al. 2002) 

Az ipari parkoknak viszont manapság nem csak a betelepülı vállalatoknak kell megfelelniük, 

hanem a társadalomnak is (Gerstlberger 2004), hiszen a fenntartható fejlıdés jegyében 

próbálnak mőködni. Ehhez tartozik az olyan csomagolási rendszer használata is a logisztikai 

tevékenységükben, amely lehetıvé teszi ezt számukra. 
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Az ipari parkok fejlıdési pályáját, ezen keresztül a modern csomagolási rendszer 

megjelenését azonban nagyban meghatározza az ország, a régió, a térség és a nagyváros 

egyedi sajátossága. A beruházáshoz a már korábban megismert alapvetı gazdasági és 

társadalmi feltételrendszeren túl azonban hosszú távon elengedhetetlen feltétel a munkaerı 

képzettsége, fejlıdési képessége és innovációs hajlandósága is. Az utóbbi két jellemzı 

mérése nehezebb feladat. 

7.2. A TERÜLETI POTENCIÁL MEGÁLLAPÍTÁSA A FEJLETT CSOMAGOLÁSI 

RENDSZER BEFOGADÁSÁRA, MEGJELENÉSÉRE 

Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk, hogy vajon egy adott területen kialakul-e, vagy „beköltözik”-e 

egy modern csomagolási rendszer, vagy annak szolgáltatója, ahhoz azt is vizsgálni szükséges, 

hogy a betelepítı vagy azt létrehozó vállalkozás milyen szempontok alapján dönt a terület 

megválasztásáról. 

Miként korábban említettem a telephely választásának széles szakirodalma létezik, 

amelyekben a kutatók fıként a vállalatok aspektusából közelítik meg a kérdéskört, és teszik 

fel a kérdést, hogyan választ telephelyet egy vállalat magának. Az általánosan elfogadott 

stratégiát a következı fázisok jellemzik: szelektálás, telephely kiválasztás, majd a fizikai 

tervezés. 

A fenti módszer alapvetıen egy adott terület (régió) mikro-, makrogazdasági és szociális 

helyzetét vizsgálta. Napjainkra ez már kiegészült különbözı piacbecslési módszerekkel, és a 

szakképzett munkaerı meglétének a követelményével is. Ami az elmúlt évtizedekben 

változott, az az elemzés módszere volt (Fernández 2009). A döntés, hogy a legmegfelelıbb 

helyet válasszuk meg egy „pool” szolgáltatás nyújtására azonban egyéb kritériumok meglétét 

is igényli. 

Ilyen meglévı adottság különösen az innovációra való hajlandóság, vagy a környezetbarát 

vállalati filozófia megléte, amelyek nem vonhatók egyértelmően objektív vizsgálat alá. 

Ahhoz, hogy górcsı alá vegyük a probléma egészét, vizsgálnunk kell a meglévı helyi 

adottságokat, úgy, mint az adott terület társadalmi, gazdasági és infrastrukturális helyzetét. 

Viszont ha az adott területen meglévı szubjektív tényezık vizsgálatát kívánjuk elvégezni, 

akkor nem fogunk tudni azonos analitikai módszereket alkalmazni. 

Az ilyen tényezık vizsgálatára viszont alkalmas megoldást jelenthet a fuzzy elmélet 

felhasználása (Bojadziev 1997). Ebben a fejezetben azt kívánom megvizsgálni, hogy ha egy 
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régiónak létezik objektív alapunk nyugvó potenciálja egy modern csomagolás befogadására, 

akkor annak vizsgálata kiterjeszthetı szubjektív tényezıkkel a fuzzy módszer bevonásával. 

Ezáltal a régió potenciálja úgy kerül megállapításra, hogy az tartalmazni fogja a modern 

csomagolás megjelenésének a lehetıségét is. 

7.2.1. A MODELL 

A modell célja, hogy megállapítsa egy adott régió (körzet) potenciálját. Ez a modell alkalmas 

lehet arra, hogy döntés-elıkészítési eszközként használjuk, egy adott telepítéstervezési 

feladathoz. A módszer egy multi-kritériumos értékelési módszeren alapul, és arra törekszik, 

hogy a lehetséges különbözı telepítési körzeteket megfelelı elemzését és 

összehasonlíthatóságát biztosítsa. 

A modell három, külön fázisokban értelmezhetı elemzést kíván meg. Az elsı fázisban a 

terület földrajzi megválasztása és szelektálása történik meg. Ez az elemzés a régiót még 

széles körben értékeli. A célja, hogy az új, lehetséges fejlesztési területétet értékelje, illetve 

megállapítsa, hogy mely elhelyezés lenne a legmegfelelıbb a földrajzi szempontok szerint 

például egy „pool” rendszer bevezetésére, illetıleg „pool” szolgáltatás elindítására. Ez a 

folyamat az adott körzetnek azt a potenciálját adja meg, amellyel a késıbbiekben 

összehasonlíthatóvá válik a két terület egymáshoz viszonyított jellemzı értéke. Az adott 

régiót (Pi)-vel jelölöm, ahol (i) jelöli i-dik régiót. 

A második fázisban be kell határolni azokat az objektív tényezıket, amelyek biztosan 

hatással vannak a régió potenciáljára, illetıleg közvetlen módon biztosíthatják a 

legmegfelelıbb választást. Ezek a tényezık hierarchikus szinteken elıre meghatározott 

változók, amelyek kategóriákba és alkategóriákba csoportosíthatók. A kategóriák és 

alkategóriák a középsı szintet képviselik a döntés meghozatala, illetve a modell elemzı 

munkája során. A változók azoknak a szükséges követelményeknek a meglétét vizsgálják, 

amelyek alapvetıen szükségesek a lehetséges fejlesztéshez. Végeredményben a rendelkezésre 

álló erıforrások értékelése végezhetı el velük. A megfelelı kategóriákat világos, érthetı 

módon kell meghatározni és csoportosítani, majd így egy adott terület alappotenciálját 

határozhatjuk meg velük. 

Így például a következı alappotenciál kategóriák alakíthatjuk ki: társadalmi (Si), gazdasági 

(Ei), infrastrukturális (I i), kutatás-fejlesztési ráfordítás (Ki) és például a helyi szabályrendszer 

(Ri) (a csoportosítás a 7.1. táblázatban). Mindegyik tényezı paraméterként értékelhetı, vagy 
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pedig ha csak az egyszerő létezése a kérdés, akkor dönthetünk arról, hogy az adott régióban 

létezik-e, vagy sem. 

7.1. táblázat: Kategóriák és néhány lehetséges mérıszámuk a területi potenciál mérésére 

Kategóriák Kategóriák és néhány lehetséges mérıszámuk 

Társadalmi - Demográfiai mérıszámok (születések és halázási arány, 
migrációs egyenleg stb….) 

- Képzettség (végzettségek szerinti arányok, stb…) 
- Munkaerı (munkanélküliek arány, stb….) 
- stb. 

Gazdasági - Gazdasági aktivitás (ipari és szolgáltatási szektorok létezése, 
stb….) 

- költségek (erıforrás, munkaerı, hulladék-elhelyezés, stb…) 
- stb. 

Infrastruktúra 

 

- Közlekedés hálózat (közút, vasút, légi, stb..) 
- Energia, víz, stb.. 
- Újrahasznosítás (hulladék gazdálkodás, újrahasznosítási 

lehetıségek, stb…..) 
- Kommunikáció, IT (internet, telefonhálózat, stb….) 
- stb. 

Tudás - K+F központok száma, a K+F ráfordítás aránya a GPD-ben, 
stb…. 

Szabályrendszer - Jogi keretrendszer 
- Adók 
- Állami támogatások 

Forrás: Saját szerkesztés 

Könnyen belátható, hogy a régió potenciálja a fentiek szerint levezethetı, különbözı változók 

függvényeként meghatározható. Természetesen a pontos végeredményhez szükséges a 

kategóriákat a lehetı legszélesebb körben kiterjeszteni. Ha a megfelelı kategóriákat 

kompletten vizsgáljuk, akkor feltételezhetjük, hogy Pi = f (Si , Ei , Ki , Ii , Ri). 

Egyértelmő, hogy a különbözı tényezık különbözı kiterjesztéssel, mértékegységgel adhatók 

meg. Ezért szükséges valamilyen összehasonlításukat kategóriánként megvizsgálni. Így 

például egy lehetséges megoldás, ha a vizsgált régiók egyes tényezıin belül a legkedvezıbb 

értékkel rendelkezı régióhoz viszonyítjuk a többi régió tényezıjének az értékét. A 

legkedvezıbb érték lehet az adott csoporton belüli minimum vagy maximum érték is, attól 

függıen, hogy az adott érték felsı vagy alsó határértéke tekinthetı logikailag a 

legkedvezıbbnek. 

A modell feltöltésére az alábbi tényezıket választottam ki: 

si: a munkanélküliség aránya az adott régióban, 

ei: a GDP egy fıre jutó értéke az adott régióban, 

ki: a K+F költségek aránya a GDP-ben az adott régióban, 
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i i: az autópályák négyzetkilométerenkénti értéke az adott régióban. 

A szabályrendszert a modellbıl azért hagytam ki, mivel egy életszerő, egzakt érték 

meghatározása alapos jogi ismeret nélkül szinte lehetetlen. 

Tehát, azt mondjuk, hogy az adott területi egységen a kategóriákhoz tartozó értékek a 

következıképpen adhatók meg: 
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Egy adott régió potenciáljának az értékelésére egy lehetséges forma a (7.1) egyenlet. Ezzel 

azt adom meg, hogy milyen módon adhatók össze a független változók által meghatározott 

értékek: 

 iIiKiEiSi iakaeasaP +++=  (7.1) 

Az (a) jelölés az adott objektív paraméternek a súlyát mutatja az adott régióban. Belátható, 

hogy az egyenlet további paraméterekkel bıvíthetı még, amelyek bizonyos esetekben 

szükségesek lehetnek még kettı vagy több régió megfelelı összehasonlítási eljárásában. Itt 

kell megemlíteni, hogy az egyenlet kizárólag csak létezı lehetséges objektív paramétereket 

tartalmaz, a teljesség igénye nélkül, ugyanakkor nem ad kielégítı információt a régió 

szubjektív paramétereiként értelmezhetı jellemzıkrıl. 

A modell harmadik fázisa a szubjektív tényezık lehatárolása, amelyek közvetlen hatással 

lehetnek a régió potenciáljára, illetve módosítják a potenciál értékét. Ilyen alkalmas 

paraméter például az innovációra való hajlandóság vagy innovációs környezet, amely 

közvetlen hatással lehet az alappotenciálunkra. 

Ahhoz, hogy egy ilyen paramétert elemezni lehessen, felhasználhatjuk a fuzzy elmélet 

logikáját, ami a klasszikus logika kiterjesztéseként a valós és hamis értékek felismerésén túli 

logikát is vizsgálja (Bojadziev 1997). Ennek következtében a fenti feladatot úgy értelmezi, 

hogy vizsgálja az igaz, illetve hamis jelentések fokát is. Ez már engedi a matematikai 

formulák felhasználását ahhoz, hogy az ilyen információkat kezelni és elemezni tudjuk. Így 

értelmezni tudjuk a szubjektív paramétereket és a nem pontosan meghatározható fogalmakat. 

A fuzzy logika nagyon hasznos a valós világ jelenségeinek a kezelésére, amit rengeteg 

bizonytalanság és komplex ismérv karakterizál (Boclin Campos 2006). 
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Például, ha létezik egy olyan szubjektív faktor, amely hatással van a régió azon potenciáljára, 

hogy egy fejlett csomagolási rendszer megjelenik, akkor a fuzzy logikával elemezhetjük ezt 

úgy, mint kiterjesztett függvényt az alap függvényünkön. Ezt hívjuk Pi*-nak, ahol (*) jelöli a 

módosított potenciált, aminek fuzzy kitevıje van (Földesi et al. 2008). A kitevı a potenciál 

függvényünk meredekségét különbözı módon befolyásolhatja (7.1. ábra). Ezt a fuzzy kitevıt 

jelöljük (b)-vel. 

 

 

7.1. ábra: A potenciál görbe változása a fuzzy kitevıvel 

Forrás: saját szerkesztés 

Ha az (7.1)-es egyenletet kiterjesszük a bemutatott fuzzy kitevıvel, akkor a következı lépést 

határozhatjuk meg. Ha Pi létezik, akkor a módosított potenciál (Pi* ) a szubjektív 

paraméterekkel kiterjesztett valós potenciált fogja mutatni. Így találunk olyan régiót, ahol 

alacsonyabb vagy magasabb lehet a potenciál a fejlett csomagolás megjelenésére. 

 
IKES b

iI
b

iK
b

iE
b

iSi iakaeasaP +++=∗
 (7.2) 

A fenti egyenlet egy olyan négyváltozós egyenlet, amelyet hagyományos analízis 

módszerekkel nem könnyő megoldani, ezért valamilyen keresı algoritmus alkalmazását kell 

bevonni. Ráadásul mivel a kitevı értéke bizonytalan, ezért ugyancsak érthetı a fuzzy logika 

bevonása. Meg kell említeni, hogy a függvények lehetséges szakadása miatt egy 

differenciálszámítás is nehézségekbe ütközne. 

A gyakorlatban a fuzzy kitevı értékét az innovációs hatás ereje határozza meg. Errıl kell 

megfelelı információkat begyőjtjük. Így például vizsgálhatjuk, hogy az adott régióban 

milyen mennyiségben jelentettek be szabadalmakat csomagolási témákat, vagy például 

mennyi tudományos publikáció jelenik meg az adott területen csomagolási témában, stb. 

(b) 

(Si , Ei , Ki , Ii) 

Pi
* 
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Természetesen minden vizsgálat esetén meg kell adnunk a megfelelı súlyozási értékeket az 

adott kategóriákra. 

A fenti modellben részben aszimmetrikus és szimmetrikus fuzzy megoldás alkalmazható a 

korábban bemutatott független változók elemzésére (Földesi et al. 2008). 

Az aszimmetrikus és szimmetrikus ábrázolás képes kezelni az innovációs hatás erejének a 

bizonytalanságát (lásd 7.2. ábra). 

 

7.2. ábra: A kitevı aszimmetrikus ábrázolása különbözı 1-(α-vágatok) 

Forrás: Földesi et al. 2008 
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, ahol λ=1, az (P) pedig az si, ei, ki, ii egyes tényezık fuzzy kitevıvel bıvített végeredménye. 

Az (α) értékének megválasztásával tudjuk azt keresni, hogy az innovációs hatás ereje 

mennyire modellezhetı fuzzy értékként. A (b) jelöli, hogy az alsó – L, középesı – C, felsı – 

R határok hol találhatók. Természetesen a (C) szimmetrikus és aszimmetrikus esetekben 

eltérı lesz. 

7.2.2. A FUZZY KITEVİ ALKALMAZÁSA EGY NUMERIKUS PÉLDÁN KERESZTÜL 

A modell ellenırzésére a már korábban említett fejlett csomagolási rendszer keresését fogom 

három ország területén a vizsgálat alá vonni. Ezek az országok Németország, Portugália és 

Magyarország. A tényezık meghatározása kategóriánként: 

si: a munkanélküliség aránya az adott országban (%), 2006 

ei: a GDP egy fıre jutó értéke az adott országban (USD/fı), 2006 

ki: a K+F költségek aránya a GDP-ben az adott országban (%), 2006 
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i i: az autópályák négyzetkilométerenkénti értéke az adott országban (km/km2), 2006 

b: fuzzy kitevı, innovációs hatás ereje 

a: objektív tényezı fontossága (súlyszám). 

Könnyen belátható, hogy az (a) értékét tényezınként úgy kell megállapítani, hogy az 

nagyságrendileg módosítsa az egyes tényezık jelentıségét a modellben. Esetemben arra a 

következtetésre jutottam, hogy a csomagolástechnikai innováció és fejlettség szempontjából a 

legkisebb hatással a munkanélküliségi ráta (hiszen egy-két százalékos eltérés esetén is szinte 

független a csomagolástechnika fejlettsége és csak közvetett hatással van), illetve a kutatás-

fejlesztési költségek GDP-ben lévı aránya (hiszen a kutatásnak erısen célirányosnak kell 

lenni, illetve a kutatási tárgynak a csomagolástechnikai igényessége kell, hogy jelentıs 

legyen) van, amelyek így alacsonyabb súlyozást kaptak. Az aS=0,1, aK=0,2 értékekkel 

számolok. Itt meg kell jegyeznem, hogy mivel súlyozásról van szó, nem feltétlenül kell a 

súlyszámoknak összességében 1-nek lennie. Az egy fıre jutó GDP értékét fontosabbnak 

tartottam a fenti két tényezınél, mivel azt feltételezi, hogy az adott területen magas az ipari 

kibocsátás, ami egyúttal azt is jelenti, hogy magas a csomagolástechnológiai igény is. Így 

értékét 0,3-al vettem. Az infrastrukturális tényezıt tekintem jelen tárgykörben a legerısebb 

mutatónak. Ennek két oka van, egyrészrıl a közlekedési hálózat sőrősége mutatja az ipari 

körzetek jelentıs számát, ezen keresztül az ipari volumen nagyságát, illetve feltételezi, hogy 

a szállítási igénybevételek a jelentıs árutonnakilométerek függvényében szignifikáns szerepet 

kapnak, azaz a csomagolástechnikai megoldások fejlettségi szintje magasabb kell, hogy 

legyen. Ennek értékét így 0,4 súllyal állapítottam meg. 

A vizsgált periódus a 2006-os év, mivel erre az évre vonatkozólag az adatok teljes körően 

hozzáférhetık voltak. Az adatokat az IMF, az OECD és az EUROSTAT statisztikai 

adatbázisából győjtöttem. 

7.2. táblázat: A vizsgált terület szubjektív tényezıinek az értéke, és a súlyozások értékei 

  aS si aE ei aK ki aI ii 
Si 

% 
Ei 

GDP/fı 
Ki 

%/GDP 
I i 

km/km
2 

Portugália 0,96 0,525 0,32 0,785 7,8 18 464 0,8 2,8 
Németország 0,77 1 1 1 9,8 35 203 2,5 3,5 

Magyarország 

0,1 

1 

0,3 

0,322 

0,2 

0,4 

0,4 

0,24 7,5 11 340 1 0,8 

Forrás: Saját szerkesztés 

A fuzzy kitevı megállapítását (b) ugyancsak logikai alapon szükséges megvizsgálni, azaz az 

adott tényezıre vonatkozóan az innovációnak milyen hatása van, illetve ha megfelelıen erıs 
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vagy gyenge az innovációs hatás, akkor az ténylegesen miként befolyásol. Ezek alapján 

következtethetı, hogy a munkanélküliségi ráta vagy a kutatás-fejlesztési költségek 

tekintetében az innovációs hatás ereje az erı növekedésével emelkedik (7.3. ábra), míg ez az 

infrastrukturális feltételek és a GDP értéke esetén csak egy megadott értékig emelkedik, majd 

ezt követıen nincsen hatással rá. Ezért a (b) fuzzy kitevı értékét az aS esetén 1,01 – 1,4 

(aszimmetrikusan), az aK esetén 1,00 – 1,5 között (aszimmetrikusan) vizsgálom, az aI esetén 

0,5-0,9 (szimmetrikusan), és aE esetén pedig 0,6 – 1,0 (szimmetrikusan) között vizsgálom. 

 

 

 

 

 

 

7.3. ábra: A fuzzy kitevı megválasztásának értéke, és hatása 

Forrás: saját szerkesztés 

7.3. táblázat: Az egyes objektív tényezık fuzzy kitevıvel számított értéke erıs fuzzy 
környezetet feltételezve (alacsony α) 

    s, e, k, i y x y-fuzzy βL βC βR alfa cent bal jobb 

Portugália 0,96 0,95414 0,96 0,9527517 1,15 1,01 1,4 0,01 0,3201811 0,3187778 0,3137928 

Németország 0,77 0,7404 0,77 0,7340626 1,15 1,01 1,4 0,01 0,2484552 0,2550443 0,2305631 

Magyarország 

S 

1 1 1 1 1,15 1,01 1,4 0,01 0,3355705 0,3322148 0,3322148 
                          

Portugália 0,525 0,59721 0,525 0,6004444 0,8 0,6 1 0,01 0,2004062 0,2254005 0,1746377 

Németország 1 1 1 1 0,8 0,6 1 0,01 0,3355705 0,3322148 0,3322148 

Magyarország 

E 

0,322 0,40391 0,322 0,4106939 0,8 0,6 1 0,01 0,1355403 0,1679377 0,1072159 
                          

Portugália 0,32 0,25479 0,32 0,2519095 1,2 1 1,5 0,01 0,0854995 0,1060667 0,0603432 

Németország 1 1 1 1 1,2 1 1,5 0,01 0,3355705 0,3322148 0,3322148 

Magyarország 

K 

0,4 0,33302 0,4 0,3286705 1,2 1 1,5 0,01 0,1117521 0,1326426 0,0842758 
                          

Portugália 0,32 0,45041 0,32 0,4580553 0,7 0,5 0,9 0,01 0,1511432 0,1875013 0,1194108 

Németország 1 1 1 1 0,7 0,5 0,9 0,01 0,3355705 0,3322148 0,3322148 

Magyarország 

I 

0,4 0,52655 0,4 0,5323265 0,7 0,5 0,9 0,01 0,1766956 0,2097264 0,1459045 

Forrás: saját számítás alapján 

fSi ; fKi 

Si, Ki 

bS ; bK > 1 
f Ii ; fEi 

I i, Ei 

bI ; bE < 1 
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A fenti számítás alapján, a 7.2. egyenletbe való behelyettesítéssel, a megadott súlyszámokkal 

való korrigálás után és a kategóriánkénti értékek összegezésével a következı eredményt 

kapjuk a módosított potenciál értékére, 

Portugália  0, 509 
Németország  0, 973 
Magyarország  0, 502 

Feltételezve, hogy az innovációs hatás ereje minél inkább fuzzyszerő, úgy a potenciál a fejlett 

csomagolás megjelenésére Németországban a legmagasabb lenne, míg Portugália és 

Magyarország hasonló potenciállal rendelkezne. 

Amennyiben azt feltételezzük, hogy az innovációs hatás ereje kevésbé tekinthetı 

fuzzyszerőnek, úgy az alábbi eredményeket kapjuk. 

7.4. táblázat: Az egyes objektív tényezık fuzzy kitevıvel számított értéke gyenge fuzzy 
környezetet feltételezve (magas α) 

    s, e, k, i y x y-fuzzy βL βC βR alfa cent bal jobb 

Portugália 0,96 0,95414 0,96 0,9541039 1,15 1,01 1,4 0,9 0,7951163 0,0795571 0,0794305 

Németország 0,77 0,7404 0,77 0,7402208 1,15 1,01 1,4 0,9 0,6169971 0,0619259 0,0612979 

Magyarország 

S 

1 1 1 1 1,15 1,01 1,4 0,9 0,8333333 0,0833333 0,0833333 
                          

Portugália 0,525 0,59721 0,525 0,5972188 0,8 0,6 1 0,9 0,4976754 0,0504131 0,0491303 

Németország 1 1 1 1 0,8 0,6 1 0,9 0,8333333 0,0833333 0,0833333 

Magyarország 

E 

0,322 0,40391 0,322 0,4039274 0,8 0,6 1 0,9 0,3365917 0,0344307 0,0329049 
                          

Portugália 0,32 0,25479 0,32 0,2545645 1,2 1 1,5 0,9 0,2123238 0,0217218 0,0205189 

Németország 1 1 1 1 1,2 1 1,5 0,9 0,8333333 0,0833333 0,0833333 

Magyarország 

K 

0,4 0,33302 0,4 0,3327821 1,2 1 1,5 0,9 0,2775177 0,028265 0,0269993 
                          

Portugália 0,32 0,45041 0,32 0,4504263 0,7 0,5 0,9 0,9 0,375339 0,0383991 0,0366882 

Németország 1 1 1 1 0,7 0,5 0,9 0,9 0,8333333 0,0833333 0,0833333 

Magyarország 

I 

0,4 0,52655 0,4 0,5265676 0,7 0,5 0,9 0,9 0,4387941 0,0446909 0,0430826 

Forrás: saját számítás alapján 

Portugália  0, 505 
Németország  0, 974 
Magyarország  0, 498 

Az eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy ha az innovációs hatás ereje 

kevésbé fuzzyszerő, úgy a potenciál a fejlett csomagolás megjelenésére Németországban a 

legmagasabb, továbbá Portugália és Magyarország ugyancsak közel hasonló potenciállal 

rendelkezne. 



138 

A számításokból az a következtetés vonható le, hogy míg az objektív alakító tényezık erısen 

determinálják a végeredményt, addig a fuzzy kitevı (innovációs hatás ereje) nem tekinthetı 

erıs befolyásoló tényezınek. 

A példa ellenırzése 

Ha a bemutatott modell ellenırzését a gyakorlati életben is elıforduló csomagolási rendszer 

tekintetében kívánjuk megvizsgálni, akkor nagyon jó példa lehet a már korábban említett 

CHEP csomagolási rendszer. A CHEP rendszer jelenleg több mint 45 országban érhetı el a 

világ különbözı kontinensein (7.4. ábra). Eltérı számú raktárral és szerviz-központtal 

rendelkezik a világ különbözı területein (régióiban, országaiban). 

 

7.4. ábra: A CHEP rendszer elérhetısége a világban 

Forrás: www.chep.com 

Azok az országok, amelyeket vizsgáltam a következı számú központtal rendelkeznek az 

adott ország területén: Portugália 6 db, Németország: 16 darab, Magyarország 1 db. 

A modell eredménye Magyarországra vetítve, továbbá a lakosság számával korrigálva: 

Modell eredménye:     Lakosságra vetítve: 

Portugália (0,509)  1,01  Portugália (10,5 millió fı)  1,06 

Németország (0,973)  1,93  Németország (82,0 millió fı)  15,82 

Magyarország (0,502) 1,00  Magyarország (10,0 millió fı) 1,00 
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Összehasonlítva a modell végeredményeként kapott elızetes adatokat a gyakorlati életben 

található adatokkal, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az adatok csak közelítıleg korrelálnak. 

Míg a modellben Németország rendelkezett a legmagasabb potenciál értékkel, addig az ipari 

gyakorlatban is ez így ment végbe, sıt még arányszámok is gyakorlatilag megegyeznek. 

Portugália és Magyarország esetén a modell ugyanakkor közel azonos eredményeket adott, 

pedig a valós értékek jelentıs eltéréseket mutatnak. Ennek oka lehet, hogy a modellben több 

olyan objektív tényezıt is figyelembe kellene venni, mint a tengeri áruszállítás, tranzit 

hatását, amely Portugália esetén jelentıs befolyással lehet. 

Természetesen, azt sem jelenthetjük ki egyértelmően, hogy a megválasztott objektív tényezık 

és a kialakított súlyszámok a valóságot teljes körően lefednék, nyílván a modellnek nem is ez 

a célja. A cél az volt, hogy egy lehetséges megoldási javaslattal éljek, és felkínáljam a 

lehetıséget a csomagolástechnikai szakember számára, hogy érdeklıdéssel fogadják a fejlett 

csomagolásokat, illetve adott idıhorizontot vizsgálva tudjanak dönteni a használatukról vagy 

sem. 

Megállapítások 

A fejezet összefoglalásaként kijelenthetı, hogy az innovációs millió elengedhetetlen feltétele 

a fejlett csomagolás bevezetésének, megjelenésének, de ez legtöbbször a helyi termelési 

tényezık és területi sajátosságok szinergikus hatásán nyugszik. Modellezése korántsem olyan 

könnyő, mint azt elsıre gondolnánk, ugyanis az egyes szubjektív tényezık meghatározása, 

összefüggéseik értelmezése hagyományos analitikai módszerekkel gyakorlatilag lehetetlen. 

A bemutatott modell megerısíti azokat az utóbbi évek kutatási eredményeket, hogy nem 

elegendı csak és kizárólag a makro- és mikroökonómia tényezık szakszerő vizsgálata ahhoz, 

hogy versenyelınyöket és versenyhátrányokat határozzunk meg egy adott határok közötti 

területre. Tudomásul kell venni, hogy a tudás, és a tudás által generált szellemi – innovációs 

környezetnek szignifikáns szerepe van a gazdasági rendszerek alakításában, fejlıdésében. 

Bár a modell egyértelmően nem bizonyítja, hogy minden egyes esetben alkalmazható lenne a 

logikai úton való megközelítése a fejlett terület (régió) – fejlett csomagolás összefüggésnek, 

mégis alkalmas arra, hogy becslésként és elırejelzésként felhasználjuk egy globális 

logisztikai folyamat átfogó vizsgálata során. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS, HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE ÉS TOVÁBBI 

KUTATÁSI IRÁNYOK  

A kutatás összefoglalásaként elmondhatom, hogy a szándék, mely szerint az egyutas és 

többutas csomagolások tárgykörét kívántam tanulmányozni és kutatni a doktori 

tanulmányaim ideje alatt, sikerült. 

Átfogó képet adtam a csomagolás szerepérıl a logisztikában, bemutattam és elemeztem a 

jelenleg használatos rendszereket, azok logisztikai szervezési kérdéseivel együtt. Módszert 

dolgoztam ki arra, hogy megállapítható legyen egy ellátási lánc során a résztvevı felek 

közötti magatartásviszony, illetve szándékpreferencia. 

Javaslatokkal éltem a csomagolás hatályos jogi szabályozásaihoz kapcsolódó állami és 

társadalmi elvárásokkal kapcsolatosan. Feltártam azok anomáliáit, és összehasonlító 

elemzéssel rámutattam gyengeségeire és erısségeire, mind nemzeti, mind nemzetközi 

kitekintésben. 

Kutattam, hogy a területi-regionális szinteken értelmezhetı objektív termelési tényezık 

milyen módon kerülhetnek összefüggésbe a logisztikai csomagolások fejlettségi szintjével. 

Mindvégig törekedtem arra, hogy a lehetı legszélesebb spektrumon tudjam elemezni a 

csomagolás és a hozzá kötıdı feladatok, problémák jellemzıit. A kutatás során különös 

figyelmet fordítottam arra, hogy a gyakorlati életben tapasztaltakhoz képest a megfelelı 

szakirodalmi bázist alakítsam ki, és erre építve megfogalmazzam saját állításaim, 

következtetéseim. Tettem ezt minden esetben úgy, hogy megadtam a kutatás eredményeinek 

a gyakorlati relevanciáját is. 

A hipotézisek értékelése 

H1. A csomagolások típusai (egy-, illetve többutas) olyan rendszerekbe 

szervezhetık, amelyek visszavezethetık egyszerősített lineáris, ciklikus és hibrid elvi 

struktúrákra. A struktúrákban a szervezıdési szintek olyan végeredményekkel 

rendelkezhetnek, hogy egyes esetekben az egyik rendszer a másik rendszerré 

szervezıdik át. 

Az elemzéseim rámutattak arra, hogy a csomagolások használata során a logisztikai, mőszaki 

és közgazdasági feltételrendszer lehetıvé teszi, hogy az egyutas csomagolás többutas 
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csomagolási eszközként viselkedjen, illetve többutas rendszerbe szervezıdjön. Történhet ez 

ugyanazon vagy egy teljesen új szállítási és ellátási viszonylatban is. A hipotézis igaznak 

bizonyult. 

H2. Az elsı tézisben definiált rendszerek mind gazdaságossági, mind mőszaki-

szervezési szempontból nagyszámú véletlen jelenséget tartalmaznak. A lehetséges 

változatú viselkedésformák elemzésére a játékelmélet korszerő módszereivel 

megfelelı válasz-intervallumok határozhatók meg. 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy az ellátási láncban értelmezhetı szállítók és vevık 

magatartását modellezni lehet játékelméleti módszerekkel. Arra is fény derült, hogy ezen 

rendszerekben Nash egyensúly tud kialakulni, ezáltal optimális döntési preferenciák 

dolgozhatók ki a részes felek között. A hipotézis igaznak bizonyult. 

H2.1. A termelési és elosztási rendszerekben az 1-es pontban definiált rendszerek 

optimális megoldását mindig a „vevıi” részrendszer optimuma határozza meg annak 

ellenére, hogy ez alacsonyabb rendő optimum, mint a teljes rendszer optimuma. A 

mindenkori vevı domináns stratégiája határozza meg a végleges eredményt. 

A játékelméleti modellezés során egyértelmővé vált, hogy az esetek többségében a vevı 

dominanciája érvényesül a csomagolás megválasztásakor, azaz a szállító döntése a vevıi 

hajlandóság függvényében kell, hogy kidolgozásra kerüljön. A hipotézis igaznak bizonyult. 

H2.2. A többutas csomagolási rendszerek esetén, a gazdaságossági számítások 

elvégzéséhez be kell vezetni, egy ún. térfogat redukálhatósági tényezıt, amellyel egy 

adott többutas csomagolás egyedi jellemzıje adható meg, és ez által mérhetıvé válik 

a logisztikai ellátási láncban történı pontos költségelınye, illetve hátránya más 

csomagoláshoz viszonyítva. 

Kiderült a kutatás során, hogy nem elegendı a költségoptimalizáló eljárás alkalmazásában az 

általánosén vett paraméterek (ár, betétdíj, szállítási-, tisztítási-, deponálási- költség, stb.) 

vizsgálata, hanem vizsgálni szükséges a többutas csomagolás visszaszállítása során 

érvényesíthetı olyan mőszaki megoldások, amelyek által a szállított térfogat és tömeg 

arányában a legkedvezıbb végeredményt adják az egymáshoz viszonyított többutas 

csomagolások. A matematikai módszerek bemutatását követıen, és az eredményeket tekintve 

a hipotézis igaznak bizonyult. 



142 

H3. Az általános, vállalatokra kényszerített állami mechanizmusok (szabályozások) 

termékdíjakon és díjmentességeken alapuló rendszeréhez kidolgozott jogi 

szabályozásban található, és a szakmában elterjedt fogalmak rendszere között 

nincsen elégséges összhang. A jogszabályok nem feleltetnek egyértelmően meg 

egyutas és többutas csomagolásokat, illetve rendszereket. A hatályos 

jogszabályokkal a csomagolás tényleges logisztikai társadalmi felelıssége (közös 

környezetvédelmi elvárások), illetve annak szükséges módosító tényezıi nem 

határozhatók meg. 

A jogszabályok újrahasználható és újrahasznosítható fogalmakat, a szabványok nyitott, zárt 

és hibrid rendszereket, míg az ipari gyakorlat egyutas és többutas rendszereket különböztet 

meg. A fogalomrendszer összehasonlítása és elemzése által, továbbá a jogszabályok nem 

egyértelmően levezetett csomagolási megfeleltethetısége és az egyes csomagolások 

környezetgazdaságossági bizonyíthatóságnak hiányában egyértelmően kijelenthetı, hogy az 

aktuális jogszabályok csak elnagyoltan foglalkoznak a logisztika társadalmi felelısségének 

kérdéskörével. A hipotézis igaznak bizonyult. 

H4. A csomagolási rendszerek kialakulását, megválasztásának fajtáját regionális 

szinten megfigyelhetı, és régiónként eltérı, objektív és szubjektív hatások 

befolyásolják. Egyes speciális, illetıleg környezettudatos csomagolási rendszernek 

(így a közvetett, közvetlen csererendszerő és „pool” rendszerő többutas 

csomagolóeszközök, pl. CHEP, EUR rakodólap., ISO konténer stb.) megjelenését egy 

adott régióban jelentısen befolyásolja a regionális fejlettségi szint ismert objektív és 

szubjektív tényezıi, továbbá modellezhetı fuzzy alapú módszerekkel. 

A kutatás során csak részben bizonyosodott be, hogy a területi sajátosságok egyértelmően 

befolyásolnák a területi határokon fellelhetı, vagy késıbbiekben felbukkanó fejlett 

csomagolási rendszereket. Bár a termelési tényezık és a szubjektív innovációs környezet jól 

meghatározható input paraméterei lehetnek egy ilyen modell megalkotásának, de részint az 

erıs szubjektivitás, részint a jelentıs regionális különbségek miatt a modell általános 

érvényét nem lehet kimondani, azaz régiónként esetlegesen más-más paraméterek lehetnek 

meghatározóak. Így a hipotézist csak részben fogadom el. 
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További kutatási irányok, jövıbeli tervek 

A kutatás lezárásaként fontos tartom megadni azokat a lehetséges irányokat, amelyek mentén 

a továbbiakban, jelen értekezés eredményeire építkezve új tudományos eredmények 

születhetnek. 

Így fontosnak tartom a játékelmélet matematikai módszereit kibıvíteni egy kooperatív modell 

kidolgozásával, ezáltal megvizsgálni a lehetséges végkimeneteleit a kooperatív 

magatartásnak. Bár elsıre könnyőnek tőnik a közös optimum meghatározása, ugyanakkor „n” 

számú résztvevı bevonásával már rendkívül megbonyolódik a döntési mechanizmus. 

Fontosnak tartom, hogy a közvetett és közvetlen csererendszerek hálózati összefüggéseit is 

vizsgálni kell, ezáltal megadva a hálózat gyenge, illetve erıs csomópontjait, amelyek által 

generált élek mentén meghatározható lenne egy adott csomagolás, adott hálózatban betöltött 

elınye, illetve hátránya. 

A késıbbiekben górcsı alá kívánom helyezni több többutas csomagolás teljes életciklusának 

az elemzését is, az életciklus egyes fázisaiban pontosan meghatározott környezeti 

externáliákkal együtt. Ezáltal egy pontosabb eredményt kaphatnánk az általános érvényő jogi 

szabályozások verifikálásának a tárgyában. 

Meg kell megemlíteni, hogy bármelyik lehetséges irány önállóan is több évi kutatási 

periódust ölel fel, így folytatása korántsem tőnik egyszerő feladatnak. 
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1. MELLÉKLET : EGYUTAS CSOMAGOLÁSOK 

Fogyasztói (kereskedelmi) csomagolások 

PE palack     Fém palack 

   

Társított PE-papír tasak   PP szövött háló 

  

Győjtıcsomagolások 

HPL-bıl készül T-F doboz   Polietilén (PE) zsugorfólia 
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Kombinált győjtı tálca (papír-m.hab) PE győjtıtálca 

   

Szállítási csomagolások 

Papír alapú rakodólap    Papír alapú élvédı 

  

 

Nyújtható fólia    Egyutas fa rakodólap 
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PE pántszalag     FIBC szövött zsák 

   

Ipari fa rekesz 
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2. MELLÉKLET : TÖBBUTAS CSOMAGOLÁSOK  

Az általánosan nyitott és zárt rendszerben használt eszközök a megnevezés mögött jelzem. 

Fogyasztói (kereskedelmi) csomagolások 

Üvegpalack (nyitott)     Újratölthetı PET palack (nyitott) 

     

Győjtıcsomagolások 

PP (húsipari) láda (nyitott)   PP (söripari) rekesz (nyitott) 

   

HDPE mélyhúzott tálca (zárt)  PE rekeszek 
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Szállítási csomagolások 

Raklap magasító (zárt)    Clip lock fa láda (zárt) 

  

EUR raklap (nyitott és csere)    Felújított EUR raklap (nyitott és csere) 

 

IBC tartály (zárt)     Oldalfalas rakodólap (gitterbox) (zárt) 
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3. MELLÉKLET : „ POOL”  RENDSZERŐ CSOMAGOLÁSOK  

CHEP rakodólap (800x1200)    CHEP rakodólap (1000x1200) 

  
 
 
Kleinladungstrager (KLT)    Grossladungstrager (GLT) 
 

   
 
 
Mőanyag rakodólap     Speciális szállítási csomagolás 
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4. MELLÉKLET : ÁTALAKULÓ CSOMAGOLÁSOK  

PE mőanyag vödör     Papír-mőanyag társított thermobox 

   
 
Felújított (ADR) acél hordó    Bélelt, mőanyag szövött FIBC zsák 

      
 
Élelmiszeripari farekesz    Mőanyaghordó 
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5. MELLÉKLET : EUROSTAT ADATOK 

K+F költségek a GDP értékében, 2006, EU tagországok 

 

Az összes autópálya kilométer Németországban, Magyarországon és Portugáliában, 2006 
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A munkanélküliek aránya Németországban, Magyarországon és Portugáliában, 2006 

 

Forrás: EUROSTAT 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics 
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6. MELLÉKLET : VIZSGÁLAT ALÁ VONT VÁLLALATI CSOMAGOLÁSI 

RENDSZEREK  

 

FOGYASZTÓI (kereskedelmi) csomagolások területén 
Coca-Cola Beverages Kft. 

Az egyutas (pille palack) és a többutas PET palack összehasonlító elemzése, az 
egyutas palack megfelelı visszagyőjtési rendszer kiépítésével hatékonyabbnak tőnik. 

Richter Gedeon Rt., Sanofi Aventis Kft., Novartis Hungary Kft., Medimpex Kft., 
Hungaropharma Kft. 

A papír alapú egyutas győjtıcsomagolások használatát többutas eszközként 
használják, de nem ugyanazon felhasználónál. 

Buszesz Zrt. 
Az egyutas (pille palack) és a többutas PET palack összehasonlító elemzése, az 
egyutas palack megfelelı visszagyőjtési rendszer kiépítésével hatékonyabbnak tőnik. 
Rendkívül jelentıs az egyutas alumínium italosdobozok hatékonysága az üveggel 
szemben. 

 
IPARI CSOMAGOLÁS (győjtı és szállítási csomagolások terén) 
Coca-Cola Beverages Kft. 

Szörpsőrítményt tartalmazó mőanyag kannák egy vagy többutasként való kezelése.  
Richter Gedeon Rt., Sanofi Aventis Kft., Novartis Hungary Kft., Medimpex Kft., 
Hungaropharma Kft. 

Jelentıs költségő hıszigetelt termoszdobozok egyutas eszközökként való 
felhasználásának átalakítása többutas rendszerré. 

IBM Storage Kft., PHILIP Kft., Flextronics Kft. 
Számítástechnikai részegységek és késztermékek párnázott győjtıcsomagolásainak 
egy- vagy többutas megoldása a desztináció függvényében. 

NCR Kft. 
Elektronikai késztermékek párnázott győjtıcsomagolásainak egy- vagy többutas 
megoldása a desztináció függvényében. 

NEFAB Kft. 
Csomagolási szolgáltatást végzı cég esetén az egy- és többutas megoldás hatása a 
cégmőködés hatékonyságára, „pool” rendszerő csomagolások bevezetésének 
összehasonlító elemzése. 

SCA Packaging Kft. 
Csomagolási szolgáltatást végzı cég esetén az egy- és többutas megoldás hatása a 
cégmőködés hatékonyságára, „pool” rendszerő csomagolások bevezetésének 
összehasonlító elemzése. 

IBIDEN Hungary Kft., AUDI AHM, General Motors Kft., BOS Kft. 
Különösen érzékeny és nagyértékő autóipari alkatrészek egy-, illetve többutas 
csomagolásainak összehasonlító vizsgálata. 

EURASIASPED Kft. 
Csomagolási szolgáltatást végzı cég esetén az egy- és többutas megoldás hatása a 
cégmőködés hatékonyságára. 
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Közös vállalati kutatás-fejlesztési tevékenységeim 
Önálló kutatási feladat: „Új módszertan kidolgozása az újratölthetı, illetve eldobható PET 
palackok döntéselméleti keretrendszerének a tervezéshez” 

Kutatási forrás: Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Kutatás idıtartam: 2008-02-01 – 2008-
11-30, 10 hónap. 

Kutatási feladat – részfeladatok elvégzése: „A DS 8000-es csomagolási rendszerének 
fejlesztési lehetıségei (Development of DS 8000 packaging system) 2. A beérkezı anyagok 
csomagolásának felmérése az egy vagy többutas csomagolás eldöntéséhez (Survey of the 
incoming parts' packagings to investigate the possibility of more way packaging devices)  

Kutatási forrás: IBM Data Storage Systems Kft.,  Kutatás idıtartam: 2008-01-01 – 2008-
10-30., 10 hónap 

Kutatási feladat – részfeladatok elvégzése:  „Félmerev falú, klíma-érzékeny anyagú 
logisztikai csomagolóeszközök teherbírásának tervezése reológiai módszerek alkalmazásával 
A papíralapú csomagolóeszközök szerkezeti károsodása és érzékenysége igénybevételekre, a 
jelenleg alkalmazott tervezési és vizsgálati eljárások kritikai értékelése. „ 

Kutatási forrás: Eurasia Sped Kft.  Kutatás idıtartam: 2009-01-01 – 2009-06-30., 6 hónap, 

Kutatási feladat – részfeladatok elvégzése: A DS 8000-es tároló szerver szállítási 
csomagolásának MES/FRU termékcsoport területén alkalmazott csomagolási és 
egységrakományképzı eszközök fejlesztése, különös tekintettel a hulladékképzıdés és a 
szerves/biológiailag lebomló csomagolóanyagok alkalmazásának figyelembevételével 
(Development of the applied packaging and loading unit devices and investigation of using 
biodegradable packaging materials in the field of MES/FRU products) 

Kutatási forrás: IBM Data Storage Systems Kft., Kutatás idıtartam: 2009-08-01 – 2009-12-
30., 5 hónap 

 


