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ÖSSZEFOGLALÁS 

A vállalati döntések a csomagolási megoldások alkalmazása területén elsősorban a minimálisan 

szükséges csomagolási funkciók és optimális kiadások megtalálását és meghatározását 

célozzák meg. Ez a döntés a csomagolási rendszerek közötti választás mechanizmusát is 

magába foglalja, azaz, hogy egyszer használható (egyutas) vagy újrahasználható (többutas) 

rendszert alkalmazunk-e. Itt kell megjegyezni, hogy a gyakorlatban a döntést bonyolítja, hogy 

nem mindig lehet éles határvonalat húzni az egyes csomagolási funkciók (fogyasztói / gyűjtő / 

szállítási ) tekintetében. 

A szakirodalmi háttér vizsgálata során is sokféle megközelítéssel találkozhatunk a csomagolási 

döntéshozatal területén. A megfelelő csomagolás kiválasztása sok esetben stratégiai döntés 

lehet egy vállalat életében, ehhez pedig fontos ismerni, hogy a termék milyen folyamatokon 

keresztül jut el az alapanyagok legyártásától és beszerzésétől egészen a fogyasztóig. Ezért az 

értekezésben foglalkozom az ellátási láncok fejlődésével, folyamataival és a különböző ellátási 

lánc menedzsment stratégiákkal is, amelyek a végső döntési helyzetekre hatással vannak. A 

csomagolási rendszer tervezése során felmerülő kérdéseken kívül részletesebben foglalkozom 

az egyutas és többutas csomagolások jellemzőivel és a többutas rendszer használatával 

kapcsolatban felmerülő költségösszetevőkkel az egyszerűbb, egyutas rendszerhez képest. A 

költség összetevők meghatározásánál alapul vettem a feldolgozott szakirodalomban lévő 

megközelítéseket és ezek kiegészítésével hoztam létre egy kiterjesztett modellt, amelyhez saját 

matematikai formulát is társítottam. 

A kutatás során egyértelművé vált, hogy nem elegendő csupán a költségek vizsgálata az 

egyutas-többutas kérdés eldöntésének megalapozására, és felmerült az igény arra, hogy a 

gazdaságossági szempontokon túl egy olyan átfogó, tudományos igényű szempontrendszer 

szülessen, ami a termék egyedi tulajdonságait meghaladóan az ellátási lánc sajátosságait és 

egyéb külső tényezőket is figyelembe vesz. Mivel a hagyományos, kétértékű logika nem 

alkalmas ennek a problémának a modellezésére, ezért a dolgozatban fuzzy megközelítést 

mutatok be, és a csomagolási döntést modellező, több lépcsős fuzzy szignatúrát javaslok. 

A modell verifikációja érdekében a felállított fuzzy szignatúrás modell segítségével 

megvizsgáltam néhány tipikus árufajtát, felállítva az ezekhez rendelhető alapvető döntési fuzzy 

szignatúrákat, és meghatároztam a szignatúrák belső csúcsaiban található fuzzy aggregációkat. 

Az így nyert szignatúrákat közvetlenül kiértékelve az ismert csomagolás típussal (egyutas vs. 

többutas) lényegében egyező gyökérpontbeli fuzzy tagsági értéket nyertem. 
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SUMMARY 

 
The corporate decisions in the field of packaging aim to find and determine the optimal 

packaging functions and expenses at the same time. The decisions often involve a choice 

between one-way (disposable) and re-usable (returnable) packaging solutions. It should be 

noted however that different packaging functions (primary / secondary / tertiary) cannot always 

be separated clearly in the practice. 

The literature review also reveals many approaches in the field of packaging decision making. 

Choosing the right packaging can be a strategic decision for the companies, therefore, it is 

important to know the processes the product is going through from the manufacturing and 

purchasing of the raw materials until the end consumer.  

That is why I discuss supply chain development, processes, and different supply chain strategies 

in my thesis, which affect final decision situations. 

Besides the issues, while designing or choosing a packaging system, characteristics of 

disposable and returnable packaging systems and cost components of returnable packaging 

disposable are discussed. In order to determine the cost components, the reviewed literature 

was considered and completed and I created my own extended model with a formula based on 

that.  

A comprehensive criteria system needed to be formed, which, beyond the individual 

characteristics of the product, also considers supply chain characteristics and other external 

factors. 

Since traditional (two-valued) logic is not suitable for modelling this problem, so here the 

application of a fuzzy approach, and because of the metrical aspects, a fuzzy signature approach 

is considered.  

In order to verify the model two real-life examples were also given. 
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1 BEVEZETÉS 

A csomagolás hatásai rendkívül fontosak az ellátási lánc menedzsmentben, különös tekintettel 

a költséghatékonyságra és a környezetterhelésre. A megfelelő csomagolás megtervezése vagy 

kiválasztása és a hozzá tartozó fejlesztési folyamat legtöbbször a logisztikai tevékenységek 

fontos eleme (Stock and Lambert, 2001). A döntéshozatal és a különböző csomagolási 

megoldásokra és rendszerekre irányuló stratégiák viszont sokfélék lehetnek, ezért is tartottam 

fontosnak a dolgozatban elsőként a különböző ellátási lánc menedzsment fogalmak, 

sajátosságok és stratégiák tárgyalását. Az ellátási láncok fejlődése és növekvő integrációja 

magával hozta a csomagolóeszközök átalakulását, fejlődését is. Az egyre hosszabb ellátási 

láncok kialakulása miatt megnőtt szállítási távolságok szintén hatással vannak a csomagolási 

döntésekre.  

A kutatási témát a járműiparon keresztül fogom bemutatni. A járműipari ellátási láncokat ezért 

külön alfejezetben tárgyalom, mivel a későbbiekben több ponton is találkozhatunk olyan 

próbaszámításokkal, illetve a modellek alkalmazhatóságát alátámasztani hivatott példákkal, 

amelyek erről a területről származnak. 

A csomagolás egy olyan összehangolt rendszerként határozható meg, amely az áruk 

biztonságos és hatékony kezelését, szállítását, elosztását, tárolását, értékesítését, fogyasztását 

és hasznosítását, újbóli felhasználását vagy eldobását készíti elő, és ezzel egyidőben a 

fogyasztói érték, az eladások és így a profit maximalizálását segíti elő. (Saghir, 2002) A 

dolgozatban ezt a rendszerszemlélet igyekszem erősíteni, „csomagolási rendszer” alatt ezért 

elsősorban komplex logisztikai és technológiai rendszert kell érteni a továbbiakban. 

A negyedik fejezetben a csomagolóeszköz és a csomagolási rendszer tervezése során felmerülő 

kérdésekkel foglalkozom, amelyhez elengedhetetlen a témakörrel kapcsolatos alapfogalmak, 

illetve a különböző csomagolóanyagok, és a terméket és a csomagolást az ellátási lánc 

folyamataiban érő lehetséges igénybevételek ismertetése. Ezen kívül a csomagolás, mint 

rendszer lehetséges előfordulási alapformáival vagy szintjeivel (fogyasztói, gyűjtő- és szállítási 

csomagolás) is tisztában kell lenni ahhoz, hogy pontosan meg lehessen állapítani, hogy milyen 

elvárásokat is támaszthatunk az adott csomagolóeszközzel és annak komponenseivel szemben. 

A csomagolástervezésnek a műszaki követelményeken túl természetesen más aspektusai is 

lehetnek, hiszen a fogyasztói csomagolás sok esetben marketing eszközként is jelen van 

(Vernuccio et.al., 2010). Éppen emiatt is érdemes különbséget tenni a csomagolások között 

aszerint is, hogy az ellátási lánc melyik szakaszában, vagy folyamataiban kerülnek 
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felhasználásra, ki kapja meg a terméket az adott csomagolóeszközben. Eszerint beszélhetünk 

ipari vagy fogyasztói csomagolásról, amire szintén kitérek a disszertációban. 

A vállalati döntések a csomagolás területén elsősorban az optimális csomagolási funkciók és 

kiadások megtalálását és meghatározását célozzák meg (Böröcz és Mojzes, 2008). Ez a döntés 

alapvetően a csomagolási rendszerek közötti választás mechanizmusát foglalja magában, azaz, 

hogy egyszer használható/eldobható (egyutas) vagy újrahasználható (többutas) rendszert 

alkalmazunk-e.  

Az egyutas-többutas dilemma esetében találkozhatunk a gyakorlatban olyan csomagolási és 

egységrakomány-képző megoldásokkal, ahol viszonylag egyértelmű a döntés. Ilyen például az 

ISO konténer vagy a többutas EUR raklap, amikor a technológiai szempontok felülírják a 

többit, mindenképpen a szállításhoz, illetve a fuvareszközhöz jól igazodó szállítási csomagolási 

megoldás szükséges. A másik véglet, amikor teljes mértékben a fogyasztói, vevői szempontok 

érvényesülnek, például a csokoládécsomagolást mindenképpen egyutasra tervezzük, és 

fogyasztói csomagolásként definiálhatjuk. Gyakran azonban nem lehet ilyen éles határvonalat 

húzni a fogyasztói-szállítási csomagolás és éppen ezért az egyutas-többutas kérdésben. 

Gondoljunk például az ásványvizes palackokra vagy a sörösüvegekre, mint csomagolásra. A 

sörös rekesznek nagy előnye, hogy megkönnyíti a termékek kezelését és szállítását, megvédi 

őket a sérüléstől. Többutasnak is tekinthetjük a műanyag rekeszt egészen addig a pontig, amíg 

a vásárló néhány darabot visz haza, és nem merül fel az igény egy teljes rekesznyi termék 

értékesítésére. Ezen a ponton már más igényeket támasztanak a csomagolással szemben. Az 

ásványvizes palack, mint fogyasztói csomagolás pedig azért lehet jó példa, mert az eredetileg 

logisztikai célok miatt kifejlesztett zsugorfólia, mint gyűjtőcsomagolás ma már akár fogyasztói 

csomagolásnak is tekinthető, ha megnézzük, hogy mennyi fogyasztó viszi haza a terméket 

ebben a formában, ezért itt sem húzható éles határ. Az ilyen és ehhez hasonló döntési szituációk 

nehézségeket okozhatnak az ipari szereplők számára. A dolgozat fő célja ezért, hogy a folyamat 

(ellátási lánc) egészét figyelembe véve vizsgálja meg, hogy a kevésbé egyértelmű szituációkban 

milyen szempontokat lehet érdemes figyelembe venni. 

Az ötödik fejezetben ezért részletesebben foglalkozom az egy- és többutas csomagolási 

rendszerek működtetésével kapcsolatos költségek összetevőivel, és a zárt láncú, többutas 

csomagolási rendszer költségfüggvényeinek leírására teszek kísérletet. A költség összetevők 

meghatározásánál alapul vettem a feldolgozott szakirodalomban lévő megközelítéseket és ezek 

kiegészítésével hoztam létre egy kiterjesztett modellt, amelyhez saját matematikai formulát is 

társítottam.  
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A kutatás során egyértelművé vált, hogy nem elegendő csupán a költségek vizsgálata az 

egyutas-többutas kérdés eldöntésének támogatására, és felmerült az igény arra, hogy a 

gazdaságossági szempontokon túl egy olyan átfogó, tudományos igényű szempontrendszer 

szülessen, ami a termék tulajdonságain túl az ellátási lánc sajátosságokat és egyéb külső 

tényezőket is figyelembe veszi. 

Mivel a hagyományos (kétértékű) logika nem alkalmas ennek a problémának a modellezésére, 

ezért a dolgozatban fuzzy megközelítést mutatok be, a csomagolási döntést modellező, több 

lépcsős fuzzy szignatúrát javaslok. 
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2 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A KUTATÁS ÁLTAL KITŰZÖTT 

CÉLOK 

Ha megvizsgáljuk a tudományos kutatások adatbázisait, egyértelműen látszik, hogy a 

csomagolás egyre hangsúlyosabb az ellátási lánc menedzsment témájú cikkeken belül, egyre 

több tudományos igényű kutatás foglalkozik vele. Ugyanakkor az elmúlt körülbelül 20 év 

kutatási irányait vizsgálva többféle megközelítéssel találkozhatunk (Vöröskői, 2017b). 

Az bevezetésben már említett egyutas-többutas dilemma esetében nem csupán a technológiai 

szempontok definiálhatják a döntés bonyolultságát. Felmerül az is, hogy a csomagolás 

tervezése, kiválasztása során az egyes szereplőknek (marketing, termelés, fuvarozó) milyen 

szerepük van. Továbbá rendkívül fontos, hogy a termék értéke és a logisztikai költség 

egymáshoz hogyan viszonyul, ha nagyon drága a termék, akkor a logisztikai költségek kevésbé 

hangsúlyosak, ezért a csomagolás is elsősorban a fogyasztói (és nem a logisztikai) igényekhez 

fog igazodni, már-már a termék részét képezi. Gondoljunk csak például a parfümökre, ahol a 

védelmi funkció mellett a marketing szempontok mérvadók, és a csomagolás sokszor készül 

magas minőségű anyagokból, nem szokványos formában és dizájn elemekkel. Ezzel szemben 

egy olcsó termék (mint például a hypo) csomagolásának kialakításánál előtérbe kerül a 

rakatolhatóság és a könnyű szállíthatóság.  

A kutatói elemzések a csomagolás területén alapvetően kétféle megközelítést alkalmaznak: 

gazdaságossági, költségcsökkentési célkitűzésekből indulnak ki és/vagy a csomagolási rendszer 

környezetterhelésének csökkentésére irányulnak. 

A fenntarthatóság (zöld ellátási láncok és környezeti szempontok) szorosan kapcsolódik tehát 

az ellátási lánc menedzsment döntésekhez (Accorsi et al., 2014). A zöld tevékenységek, 

beleértve a zöld beszerzést, a zöld gyártást, a zöld csomagolást, az újrafeldolgozást és a 

hulladékkezelést mind-mind arra irányulnak, hogy az ellátási lánc menedzsment 

költséghatékonyabbá és környezettudatosabbá válhasson (Azevedo et al., 2011). Az LCA (Life 

Cycle Assessment = életciklus-elemzés) egy általánosan használt módszer a termékhez, 

folyamathoz vagy tevékenységhez kapcsolódó teljes környezeti terhelés meghatározására és 

értékelésére. Lényege a felhasznált anyagok, energia és a környezetbe juttatott hulladék 

azonosítása és számszerűsítése (Ross and Evans, 2003; Conte et al., 2015). Mivel a csomagolás 

felelős a keletkezett hulladék jelentős részéért a logisztikai folyamatokban, ezért több kutatás 

is alkalmazza az említett módszert a csomagolásra vonatkozóan, például az eldobható és 

többutas szállítási csomagolás környezeti hatásait vizsgálva (Levi et.al., 2011; Lee and Xu, 
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2004). Mindazonáltal, ha csupán a fenntarthatóságot önmagában tartjuk szem előtt, és a 

gazdasági szereplők nem érdekeltek ennek megvalósításában, akkor nem is fog kellő hangsúlyt 

kapni a döntéshozatal során. Hasonló megközelítést alkalmaz Grimes-Casey, aki szerint az 

LCA eszközök nem terjednek ki arra, hogy a gyártók és vevők hajlandósága és motivációi 

hogyan befolyásolják a többutas csomagolás által egyébként elérhető környezeti és gazdasági 

előnyöket, ezért egy játékelméleti modellt javasol annak eldöntésére, hogy eldobható vagy 

újratölthető palackokat alkalmazzon az adott cég (Grimes-Casey et.al., 2007). 

Vannak olyan gazdasági összehasonlító elemzések, amelyek az inverz logisztika (reverse 

logistics) oldaláról közelítik meg a kérdést, és a hulladék mennyiségének csökkentése mellett a 

versenyképesség növekedésének lehetőségét a logisztikai folyamatok hatékonyabbá tételében 

látják a szerzők (Silva et.al., 2013; Chan, 2007). 

A többutas, zárt rendszerben (closed loop) működő csomagolási rendszerekre irányuló 

kutatások gyakran leszűkülnek a szállítási csomagolás területére.  

Mollenkopf egy eldobható (újrahasznosítható) és újrahasználható (reusable) 

csomagolóeszközöket összehasonlító modellt fejlesztett, amely mindkét rendszer teljes 

működési költségét megmutatja. A szerzők mindkét csomagolási rendszerre olyan 

összeköltséget leíró képletet dolgoztak ki, amely figyelembe veszi a szállítási költséget, a 

keresleti rátát, a csomagolási mennyiséget konténerenként vagy az eldobás (ártalmatlanítás) 

költségét, azonban például a rakodótér-kihasználást vagy a csomagolóeszköz 

összecsukhatóságát nem, pedig a szállítási költségeket például ezen tényezők is befolyásolják 

(Mollenkopf et.al., 2005). 

Cheng és Yang három különböző csomagolási rendszer (eldobható, újrahasznosítható és 

újrahasználható) összehasonlítására alkalmas diszkrét esemény vezérelt szimulációs modellt 

fejlesztett. Mindegyik alternatívára költségfüggvényt írtak fel, majd optimalizációs módszerek 

segítségével kiszámolták a szükséges csomagolóeszköz mennyiségét és a rendszer 

működéséhez szükséges minimális költségeket (Cheng and Yang, 2005). 

Levi a gyümölcs és zöldség disztribúció példáján keresztül olyan modellt fejlesztett, amely az 

egyutas (papír) és a többutas (műanyag) csomagolószer összehasonlításában nyújt segítséget. 

A szerzők először egy adatgyűjtési módszert javasolnak, majd egy olyan modell került 

kidolgozásra, amely mindkét típusú rendszerben használt csomagolóeszközök teljes életciklusa 

során megvizsgálja a költségeket és a környezeti kérdéseket egyaránt (Levi et.al., 2011). 

Menesatti et.al. szintén az egy- és többutas csomagolóeszközök összehasonlítását modellezte, 

virágok (zárt) csomagolási ellátási láncát alapul véve. A két különböző csomagolási megoldás 
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költségszerkezetén kívül a szerzők a hulladékgazdálkodási lehetőségeket is figyelembe veszik 

a modellben (Menesatti, 2012). 

Palsson két alternatív, autóipari csomagolási rendszer teljesítményének értékelésére dolgozott 

ki egy modellt, figyelembe véve a csomagolási rendszer költségeit és környezeti hatásait is 

(Palsson et.al., 2013). 

Láthatjuk, hogy sokféle megközelítés létezik a gyakorlatban és a szakirodalomban egyaránt, 

azonban az egyutas-többutas kérdésre még mindig nem született egyértelmű megoldás, ez volt 

a kutatásom egyik fő motivációja is. 

A fentieken kívül olyan modellekkel találkozunk még, amelyek a többutas szállítási 

egységekkel (returnable transport item = RTI) működő rendszer irányításával kapcsolatosak, 

mint például a biztonsági készlet kielégítő szintjének meghatározása, az újonnan beszerzett és 

a javított csomagolóeszközök arányának és a ciklusidőknek a figyelembe vételével (Cobb, 

2016), illetve a már használatban lévő többutas csomagolások visszagyűjtésének 

maximalizálásának optimalizálási lehetőségei az elosztási rendszerben (Chung et.al., 2016). 

Más szerzők a beszállítóhoz sztochasztikusan visszatérő csomagolóeszközök 

nyomonkövetésének támogatási lehetőségeit vizsgálják RFID technológia bevezetésével, 

szintén zárt ellátási láncban. Az RFID alkalmazásával olyan információk állnak rendelkezésre, 

amelyek elősegítik a csomagolások visszatérésének jobb előrejelezhetőségét és ezért nagyobb 

visszatérési arányhoz vezetnek a modellben (Kim and Glock, 2014). 

A legtöbb esetben a vállalati döntések még napjainkban is a hagyományokon alapulnak, és 

főként az anyag- és beruházási költségeket veszik figyelembe, nem terjednek ki más 

szempontok vagy költségtípusok vizsgálatára, így ez nem feltétlenül elegendő az optimális 

megoldás megtalálásához. A csomagolási döntések modellezésénél a szakirodalomban gyakran 

előkerül az egyutas-többutas csomagolás közötti választás, mint stratégiai fontosságú döntés, 

azonban fuzzy módszeren alapuló, átfogó keretrendszerrel nem találkoztam a kutatás során, 

ezért a dolgozatban egy fuzzy szabályokkal összekapcsolt fuzzy szignatúrát javaslok a 

csomagolási döntés modellezésére, a megfelelő csomagolási rendszer kiválasztásának 

támogatására. 
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3 ELLÁTÁSI LÁNCOK 

3.1 Az ellátási láncok fejlődése 

Az ellátási lánc integrációja tehát az emberek, a folyamatok, az információ, a tudás és stratégiák 

összekapcsolása, összehangolása és koordinálása a láncon keresztül (Stevens, 2016). Ezt az 

integrációt olyan rendszerek és technológiák tehetik lehetővé, mint például az e-kereskedelem 

(Gunasekaran and Ngai, 2004), MRP és ERP rendszerek (Bagchi et. al., 2005) és/vagy az RFID 

technológia (McFarlane and Sheff, 2003), azonban ez nem csupán a technológiáról szól. Az 

ellátási lánc integrációja éppen annyira utal a stratégiai és szervezeti egybeolvasztás 

szükségességére a vállalatokon belül és azokon átívelve, mint a vevőkkel és beszállítókkal 

kiépített integrált kapcsolatra (Benton, W.C. and Maloni, M, 2005). Az ellátási lánc integrációja 

ezért kiterjed az irányításra, szervezeti felépítésre, rendszerekre, kapcsolat-kezelésre, üzleti 

stratégiára, folyamattervezésre és a teljesítmény-mérésre egyaránt (Stevens, 2016). 

Az ellátási lánc szemlélet gyorsan fejlődött. A korai szakaszban a hangsúlyt a gyártási 

hatékonyság javítása céljából a szervezetek a készletgazdálkodás (inventory management), 

illetve a termeléstervezés és –irányítás (production planning and control) fejlesztésére 

helyezték, majd ez kiegészült a nyersanyagok beszállításának javításával (transport 

management). Az ellátási lánc menedzsment (supply chain management = SCM) evolúciójának 

egy következő fázisát az anyagok, a termelés és szállítás rendszerezése jelentette (MRP, MRP 

II., ERP). Az 1980-as évek második felében a nyugati cégek felismerték, hogy a japán 

módszerek segítségével magasabb termelékenységet érhetnek el, ez vezetett a teljes körű 

minőségirányítás (Total Quality Management) és a Lean implementálásához, amely főleg a 

készletek csökkentését jelentette. A végső felhasználók igényének megnövekedésével az egyre 

szélesebb termékválaszték iránt, a cégek is igyekeztek az agilis ellátási lánc (agile) 

létrehozására a rugalmas reagálás érdekében. 

Az 1990-es években a fókusz az alapvető kompetenciákra (core competences) helyeződött, ami 

a vállalat számára nem alapvető tevékenységek kiszervezéséhez vezetett (outsourcing). Ezt a 

tendenciát a szabadkereskedelmi akadályok eltávolítása is tovább erősítette. (Russel and 

Taylor, 2011). A kiszervezések (3PL, később 4PL) alapjaiban változtatták meg az anyag- és 

információáramlást, ezáltal pedig az egész ellátási lánc topológiát, és növelték egyre inkább az 

integráció fontosságát. 
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3.2 Folyamatok az ellátási láncban 

A globális piacon tehát az egyedülálló, független szervezetként működő cégek már nem tudták 

felvenni a versenyt, egy ellátási lánc szerves részeként viszont sokkal inkább. Ezért egy vállalat 

sikere azon a képességén múlik, hogy hogyan tudja az ellátási lánc tagjai közötti üzleti 

kapcsolatokat integrálni, koordinálni, irányítani (Drucker, 1998; Lambert and Cooper, 2000). 

Az ellátási láncokat általában egy integrált rendszerként említi a szakirodalom, amely 

egymással is összefüggő üzleti folyamatokat szinkronizál (1) alapanyagok és alkatrészek 

beszerzése; (2) az alapanyagok és alkatrészek késztermékké alakítása; (3) értékteremtés; (4) 

ezen termékek kiskereskedőknek, illetve vevőknek való elosztása és népszerűsítése; (5) az 

egyes üzleti egységek közötti információ információcsere lehetővé tétele céljából. Az ellátási 

lánc tehát anyagok és információk áramlása az egyes szereplők között: beszállítók, gyártók, 

elosztók, kereskedők, logisztikai szolgáltatók és a lánc végén elhelyezkedő vevők (Min and 

Zhou, 2002). 

 

1. ábra: Folyamatok az ellátási láncban (saját szerkesztés Min and Zhou, 2002 alapján) 

Tömörebben megfogalmazva, az ellátási lánc menedzsment kulcsfontosságú üzleti folyamatok 

integrációja a végfelhasználótól a kezdeti beszállítókon is át, amely biztosítja a termékek, 

szolgáltatások, információ áramlását, és értéket teremt a vevők, illetve a folyamatban részt vevő 

más felek számára (Cooper et. al., 1998). Ahogy az 1. ábrán is látható, az ellátási láncot 

jellemzően két fő üzleti folyamat alkotja: anyagkezelés (bejövő logisztika) és fizikai elosztás 

(kimenő logisztika). Az anyagkezelés a gyártáshoz szükséges anyagok belső irányítását 

támogatja, az alapanyagok és alkatrészek beszerzését és tárolását menedzseli. A fizikai elosztás 
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a kimenő logisztikai folyamatokat jelenti, mint például a szállítmányozás vagy vevőszolgálat. 

A megnevezés ellenére az ellátási lánc általában nem üzleti egységek közötti lineáris lánc, 

sokkal inkább számos, különböző szinteken elhelyezkedő cégek hálózata. 

A legtávolabbi, a láncban a központi cég előtt elhelyezkedő tagok jellemzően támogató 

partnerek, miközben a központi cég utániak a lánc végét képviselik. Jellemzően itt már nincs 

hozzáadott érték, a termék és/vagy szolgáltatás felhasználásra kerül (Min and Zhou, 2002).  

Egy hagyományos csomagolási ellátási lánc (packaging supply chain) szereplői lehetnek a 

döntéshozó szervek, csomagolás gyártók, a csomagolást “megtöltők”, a beszállítók, értékesítők, 

végfelhasználók és megsemmisítők (újrahasználat, újrahasznosítás és –feldolgozás), illetve a 

szállítási csatorna további szereplői (Chan et.al.,2005). 

A SCM szakirodalom legnagyobb gyengesége, hogy a szerzők sok esetben azt feltételezik, hogy 

mindenki pontosan tudja, kik a tagok az ellátási láncban. Csekély törekvés van arra 

vonatkozóan, hogy azonosítsák az integrációt igénylő kulcsfolyamatokat, illetve, hogy a 

vezetésnek mit kellene tennie annak érdekében, hogy sikeresen irányítsák az ellátási láncot.   

Az ellátási lánc tehát valójában nem hasonlít egy lánchoz vagy lineáris szállítási rendszerhez, 

inkább egy „kitépett fához”, ahol az ágak és gyökerek a vevők és beszállítók kiterjedt 

hálózatának feleltethetők meg. A kapcsolat mélysége az ellátási lánc különböző pontjain eltérő 

lehet. A menedzsmentnek helyesen kell megválasztania a partnerség szintjét az egyes 

láncszemekkel (Lambert and Cooper, 2000).  

Egy cég hálózati struktúrájának három fő aspektusa: (1) a SC tagjai (2) a hálózat strukturális 

dimenziói (3) különböző típusú kapcsolatok a láncban. 

Amikor az OEM (original equipment manufacturer) új termék fejlesztésén dolgozik, szorosan 

együttműködik az alkatrészgyártóval, ezáltal is biztosítva, hogy az új termékhez szükséges 

megfelelő alkatrészek elérhetőek legyenek. Ezért ez a beszállító elsődleges tagja az OEM 

termékfejlesztési folyamatának. Később, amikor a gyártás megkezdődik, ugyanaz a beszállító 

már támogató szerepet vállal a gyártási folyamat irányításában, mivel az alkatrészellátás nem 

ad hozzá értéket a folyamat kimeneteléhez, habár az alkatrész maga igen (Lambert and Cooper, 

2000). Ugyanez a csomagolást gyártó alvállalkozókra is igaz lehet, például az olyan 

iparágakban, ahol sok vállalkozás van jelen a piacon, ezért a kiélezett versenyhelyzetben a 

csomagolóeszköz marketing szempontjai már a korai tervezés szakaszában előtérbe kerülnek. 

Azon termékek esetében viszont, ahol a csomagolás akár a termék részeként is értelmezhető 

(például csomagolóeszközből történő felhasználás esetén), a csomagolóeszköz nem megfelelő 

minősége vagy késedelmes rendelkezésre állása kárt okozhatnak a termékben vagy a folyamat 
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során, ilyenkor a sorozatgyártás megkezdése után is fontos szerep juthat a csomagolás 

gyártójának.  

A magas fokú integráció megvalósulásával tulajdonképpen a kínálat helyett a keresletre 

helyeződik a hangsúly, emiatt egyes szerzők bevezetik a keresleti lánc (demand chain) 

fogalmát. A keresleti lánc menedzsmentet olyan gyakorlatként definiálhatnánk, ami az ellátási 

láncot a végső fogyasztóktól visszafelé a beszállítókig irányítja és koordinálja (Vollmann et. al, 

2000). Kiterjedt felfelé és lefelé irányuló integrációt igényel az üzleti partnerek között, amit 

kizárólag az internet megjelenésével kialakult kapcsolatok tettek lehetővé. Ezek 

elengedhetetlenek például a valós idejű keresleti adatok és készlet átláthatóság 

megvalósulásához (Frohlich and Westbrook, 2002). A kereslet-irányított ellátási láncok nem 

csupán a meglévő ügyfelek jobb kiszolgálását teszik lehetővé, de az új ügyfelek megszerzését 

is új piacokon (Magretta, 1998; Waller et. al., 1999). Az integráció szintje és a lánc 

teljesítménye között egyértelmű összefüggés mutatható ki: mégpedig minél magasabb az első 

(általában és a fogyasztó irányában egyaránt), annál jobb a teljesítmény. A DCM (demand chain 

management) tehát az egyik legerősebb web-alapú integrációs stratégia, amit egy gyártó 

alkalmazhat (Frohlich and Westbrook, 2002). 

A kereslet integrációja magában foglalja a keresleti információkhoz való megnövelt hozzáférést 

az ellátási lánc mentén, ezáltal lehetővé téve a gyors és hatékony szállítást, koordinált tervezést 

és a tökéletesített logisztikai kommunikációt. A keresleti lánc tehát egy olyan ellátási lánc, 

amely a piaci közvetítést (market mediation) a termék hatékony fizikai ellátásának 

biztosításánál magasabb szintre emeli (Treville et.al., 2004). Hibás lenne azonban azt hinni, 

hogy az információs rendszerbe való közvetlen befektetés és az információáramlás fejlesztése 

önmagában csökkenti például az átfutási időt. Egyes esetekben ez sokkal inkább az operatív 

kezdeményezéseknek köszönhető, mint például a lean gyártás bevezetése (Rabinovich et al, 

2003). 

3.3 Ellátási lánc menedzsment stratégiák 

Az ellátási lánc egy olyan rendszer, melynek alkotóelemei az alapanyagbeszállítók, termelő 

létesítmények, elosztó szolgáltatók és a fogyasztók, akik az anyag és információk áramlásán 

keresztül kapcsolódnak egymáshoz (Stevens, 1989). 

Egy integrált ellátási lánc célja az anyagok, pénz, erőforrások és információ akadálytalan 

áramlásának megkönnyítése. A SC megközelítések egy másik típusa, amikor a lean és agile 
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termelési paradigmákat egy időben integrálják a teljes ellátási láncba. A szakirodalom erre a 

jelenségre a ’leagility’ kifejezést használja.  

Itt be kell vezetnünk a ’decoupling point’ (szétkapcsolási pontként fordíthatnánk) fogalmát. Ez 

egy elválasztási pont (vagy néhány esetben pontok) az ellátási lánc rendelés orientált része és 

az előzetes tervezésen alapuló része között. A két rész elválasztására a paradigmák közötti 

különbségek miatt van szükség. A lean gyártás lényege minden, nem szükséges folyamat 

megszüntetése, mindez pedig optimális esetben minimum készletszintet eredményez. Az agilis 

gyártásnak is ugyanez a célja (a lehető legtöbb nem értékteremtő tevékenység kiiktatása), de ez 

a rendszer a készlet és kapacitás követelményeket körültekintően határozza meg annak 

érdekében, hogy az ellátási lánc változásaira mindig rugalmasan tudjon reagálni. Máshogy 

megfogalmazva: a lánc a szétkapcsolási pont egyik irányában piac által hajtott, míg a másik 

irányban előrejelzés alapú (Naylor et al, 1999). Az egyes stratégiák sajátosságai a csomagolási 

döntéseket is nagymértékben befolyásolhatják. 

 

2. ábra: Ellátási lánc stratégiák (saját szerkesztés Naylor et al, 1999 alapján) 

A szétválasztási pont elhelyezésének megváltoztatásával öt csoportra oszthatjuk az ellátási 

láncokat: rendelésre beszerzés, rendelésre gyártás, rendelésre összeszerelés, készletre gyártás, 

készletre szállítás. Az első ellátási lánc (rendelésre beszerzés) olyan egyedi termékek esetében 

alkalmas, amelyekhez a szükséges alapanyagok sem feltétlenül egyeznek. A második esetben 

(rendelésre gyártás) a termékek iránti kereslet különböző lehet, de ezek megváltoztatására van 

is lehetőség, amennyiben ugyanabból az alapanyagból készülnek. Összeszerelésre gyártáskor 

az ellátási lánc testre szabása a lehető legkésőbbi pontra halasztódik, ugyanakkor az átfutási 
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idők jelentősen csökkennek. Az utolsó két ellátási láncban egy előre meghatározott 

tartományon belüli szabványos termék biztosított, de e stratégiák alkalmazása esetén az ellátási 

lánc tagjainak nagyon pontosan előre kell tudniuk jelezni a keresletet. 

A csomagolási ellátási láncok esetében általában az egyes felhasználási fázisok után váltanak 

csomagolóeszközt. Ha feldolgozás, illetve anyagátalakítás szükséges, akkor ez valószínűleg 

csomagolás-váltást is jelent, kereskedelmi tevékenység esetén nem jellemző.  

Az ellátási lánc hatékonyságának fejlesztése megköveteli, hogy az egyes, elszigetelt 

folyamatok helyett a folyamatok interakciójára fókuszáljunk. Ahogy a cégek megértették, hogy 

az ellátási lánc nem egy lineáris hálózat, rájöttek arra is, hogy profitálhatnak a kereslet láthatóvá 

tételével a még nem integrált beszállítók számára. Ez a hatékonyság növelésén kívül felfedheti 

a potenciális kockázatokat is. Többek között ez vezetett az ún. klaszterek kialakulásához. A 

klaszter cégek egy könnyebben irányítható, kisebb hálózata. Például a járműiparra is jellemző, 

hogy a vezető beszállítókra bízzák a klaszterek irányítását (Stevens, 2016). 

Egy másik megközelítésben Fisher az ellátási láncokat az általuk előállított termékek iránti 

keresleti minták szerint osztályozza, amelyek lehetnek funkcionálisak vagy innovatívok. A 

funkcionális termékek alapvető szükségleteket elégítenek ki, jellemző rájuk az előre 

meghatározható kereslet és hosszú termék életciklus. Ugyanakkor ez a stabilitás versenyt szül, 

ami gyakran alacsony haszonkulcshoz vezet. Habár az innováció magasabb haszonkulcsot tesz 

lehetővé, az innovatív termékek iránti kereslet kiszámíthatatlan és a termékek életciklusa rövid. 

A funkcionális termékek esetében a cégek főleg a fizikai költségekre fókuszálnak (mint a 

gyártási-, szállítási- és készletezési költség). Egy másik jellemzőjük az általában 4 vagy 6 hetes 

gyártási ütemterv, és a gyártási erőforrás tervező (MRP) szoftverek használata a készletek 

minimalizálása és a termelési hatékonyság maximalizálása érdekében. Az információáramlás a 

beszállítók, gyártók és a kereskedők között történik. Ez a stratégia nem működik az innovatív 

termékek esetében, mert a bizonytalan piaci reakció növeli a hiány vagy a túlkínálat kockázatát. 

Ilyenkor a napi eladási adatok figyelembevétele és gyors reagálás szükséges. Nem csupán a 

láncon belül jelentős az információk áramlása, de a piactól a láncig is. A kritikus döntések 

tárgya nem a költségek minimalizálása, hanem, hogy a készletek és a termelési kapacitás hova 

kerülnek a láncban. A beszállítók kiválasztásának elsődleges szempontja nem az alacsony 

költség, sokkal inkább a rugalmasság. Fisher meghatározása szerint az autókra alapvető 

funkcionális termékként is tekinthetünk, de innovatív formában is gyárthatók: „Egy lean, 

hatékony disztribúciós csatorna tökéletesen megfelel a funkcionális autók számára, azonban 
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teljesen alkalmatlan az innovatív járműveknek, amelyek gyártása puffer készleteket igényel a 

bizonytalan kereslet elnyelésére.” (Fisher, 1997)  

3.4 Járműipari ellátási láncok sajátosságai 

Az autóipar cégek és szervezetek széles skálája, amely magában foglalja az autók tervezési, 

fejlesztési, gyártási, marketing és értékesítési tevékenységeit. Ez az iparág bevétele alapján a 

legjelentősebb gazdasági szektornak számít. Emellett, az autóipar rendkívül koncentrált, a 10 

legnagyobb járműipari konszern osztozik a piac csaknem 80 %-án (Lowry, 2014). 

Egy átlagos autót napjainkban több mint tízezer elemi alkatrészből szerel össze az ún. OEM 

(Original Equipment Manufacturer), ami hozzájárul a szükséges alkatrészek meglétének 

bizonytalanságához, illetve lecsökkenti a tervezési ciklust a logisztikai folyamatban (Battini, 

D., et al, 2013).  

A gyártó telephelyekre nagy mennyiségű alkatrész érkezik naponta. Ezek az ellátási láncok, a 

folyamatok egyszerűsítésére való törekvés ellenére, feltételezhetően egyre összetettebbé válnak 

majd a jövőben. Több tanulmány és előrejelzés vonja le ugyanazt a következtetést: az autópiac 

folyamatosan növekedni fog a következő években (Kalmbach et.al., 2011; Funda, 2014).  

A járműipari ellátási lánc (automotive supply chain) egy globális gyártási és elosztási hálózat, 

amely az nyersanyagok bányászásával kezdődik. A feldolgozott nyersanyagra a beszállítóknak 

van szüksége, akik alkatrészeket, összetettebb komponenseket vagy teljes modulokat képesek 

előállítani. A lánc utolsó lépéseként az OEM az összes alkatrészt kész autóvá szereli össze 

(Kerkow and Müller, 2012).  

Az OEM szerepe a járműipari ellátási láncban, hogy komponenseket vásárol és integrál egy 

kész járműbe. Ezért a jelentősebb OEM-ek az alapvető kompetenciákra fókuszálnak. Ez azt 

jelenti, hogy a hatalmas számú alkatrész kezelése helyett teljes modulok összeszerelésére 

tolódott a hangsúly, amelyeket közvetlenül, lényegesen kisebb számú beszállítótól szereznek 

be, mint korábban (Doran, 2005). A beszállítók elsődleges (first-tier), másodlagos (second-tier) 

és harmadlagos (third-tier) kategóriákba sorolhatók az OEM-ek által (Pereira et.al. ,2011).  

Az alapvető kompetenciákra fókuszálás trendje szerint a beszállítók egyre jelentősebb funkciót 

töltenek be a járműipari ellátási láncban. Veloso és szerzőtársai a szerepük alapján négy fő 

kategóriába sorolta a beszállítókat: rendszerintegrátor (system integrator), rendszergyártó 

(system manufacturer), komponens specialista (component specialist) és nyersanyag beszállító 

(raw material supplier): 
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a) A rendszerintegrátor beszállító rendelkezik a komponensek, alegységek és rendszerek 

megtervezésének és modulokba integrálásának képességével, amelyek közvetlenül az 

OEM összeszerelő üzemeihez kerülnek beszállításra. (Például az alváz vagy az ajtók.) 

b) A rendszergyártók olyan cégek, amelyek egy alkatrész vagy rendszer globális 

szabványát állítják be. Ők tervezik, fejlesztik és gyártják ezeket a rendszereket és 

közvetlenül vagy közvetetten, a rendszerintegrátoron keresztül ellátják az OEM-t 

(Veloso et.al., 2000).  

c) A komponens specialista a speciális alrendszerek vagy komponensek tervezését és 

előállítását végzi egy adott jármű számára (Veloso and Kumar, 2002). Továbbá ezek a 

beszállítók folyamat specialisták is lehetnek, mint például fémpréselők, fröccsöntők 

vagy kovácsolók. Ilyen például a teljes ülés összeszerelése is (Doran, 2004). 

d) A nyersanyag beszállító az OEM-nek és beszállítóinak egyaránt szolgáltat. A szükséges 

alkatrészeknek és komponenseknek időben és megfelelő állapotban kell az összeszerelő 

sorhoz érniük, különben a termelés megállhat és az OEM minden 60-90 másodpercben 

elveszíti egy autóból származó profitját (Boysen et.al., 2015).  

 

 

 

3. ábra: Autóipari ellátási lánc szereplői (saját szerkesztés) 
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A járműipari ellátási lánc csoportosítása látható a 3. ábrán. Ebben az esetben, a motorgyártó 

játssza a rendszerintegrátor szerepét, az OEM a jármű összeszerelő üzemmel egyezik meg. A 

vevő az a fogyasztó vagy kereskedés, aki a kész járművet megvásárolja, bár csomagolási 

szempontból az ellátási lánc ezen része már kevésbé érdekes számunkra. Ki kell emelni, hogy 

a motor gyártók általában az OEM-el megegyező tulajdonú konszern céghez tartoznak, így 

termékeik legnagyobb részét konszern cégeknek és leányvállalatoknak adják el. A 

későbbiekben egyébként főként ezt a szakaszt vizsgálom csomagolás szempontjából a 

dolgozatban. Továbbá beszállítóik egy része azonos más konszern motorgyárak vagy az OEM 

beszállítóival. Emiatt a különleges tulajdonosi struktúra miatt előfordulhat, a járműipari ellátási 

láncot más iparágaktól eltérően kell szervezni, amely a csomagolási döntéseket is jelentősen 

befolyásolhatja (Vöröskői, 2017a). 

A járműgyártásban a 1900-as évek végén indult el az a tendencia, miszerint a modellek száma 

növekedett, azonban modellenkénti átlagos eladások csökkentek. 

Amellett, hogy a fogyasztói elvárások egyértelműen meghatározzák az ipar fejlődésének 

irányát az egész világon, a kormányzati szabályozások is fontos szerepet játszanak benne. A 

környezetkárosítás az egyik olyan terület, ahol a kormányok rendkívül aktívan léptek fel. A 

károsanyag-kibocsátás és az egész üzemanyag-gazdálkodást szabályozása az 1960-as években 

kezdett szigorodni Európában, Japánban és az Egyesült Államokban. Napjainkban az 

újrahasznosítás is a szabályozások tárgyává vált. 

Ugyanakkor az autók egyre inkább „támaszkodnak” az elektronikára és egyre kevésbé a 

mechanikára. Ezen kívül az elektronika a motor és a hajtás fejlődésének eszközéül is szolgál, 

és kulcsszerepet játszik ezen rendszerek teljesítményének ellenőrzésében. Mindazonáltal ennek 

a területnek a forradalma – a hibrid járművek és üzemanyagcellák megjelenésével – még 

előttünk áll. 

Annak érdekében, hogy magához a járműhöz szorosan kötődő szolgáltatásokra fókuszálhasson, 

illetve meg tudjon birkózni az egyre növekvő számú új modullal és rendszerrel, melyekhez 

magas költség társul, az OEM egyre kevésbé vesz részt a gyártásban és összeszerelésben, 

átadva a felelősséget a beszállítóinak (Veloso and Kumar, 2002). Valójában a járműipari ellátási 

láncban teremtett hozzáadott érték 75%-a a beszállítóknak köszönhető.  A tier 3 szinten vagy 

lejjebb elhelyezkedő beszállítókra a költséghatékony gyártás érdekében van szükség, míg tier 

1 és 2 beszállítók egyesítik a technológiai kompetenciákat és az összetettebb folyamatok 

integrációját irányítják (Kerkow and Müller, 2012).  
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A gyártási folyamat megváltozott, amikor a just in time (JIT) elvű gyártást a legtöbb OEM 

adoptálta (Boysen et.al., 2015). A gyártósorra JIT érkező anyagok segítségével az OEM 

jelentősen le tudta csökkenteni a készleteket és ezáltal a költségeket is. Kezdetben az autók 

egységesek voltak, a fogyasztóknak nem volt annyi lehetősége válogatni. A legutóbbi trend 

azonban magával hozta az individualizációt ezen a területen is. Egyes prémium márkák 

esetében a fogyasztó a szállítás előtt 6 héttel még változtathat az igényein (Gunasekaran and 

Ngai, 2005).  
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4 A CSOMAGOLÁS, MINT A LOGISZTIKAI RENDSZER FONTOS ELEME 

4.1 A csomagolás fogalma és alapvető funkciói 

A csomagolás alapvető feladata, hogy biztosítsa a termék eljutását a fogyasztóhoz, mindezt a 

használati érték csökkenése nélkül, a lehető leggazdaságosabb módon. A hangsúly napjainkban 

a termék védelme mellett a csomagolás marketing funkcióira is helyeződik, a csomagolás egyre 

inkább marketing eszközzé válik. Emellett a környezetvédelmi kérdések is újabb és újabb 

kihívások elé állítják a tervezőket és gyártókat, ezen szempontok figyelembe vétele nélkül nem 

lehet piacképes az adott csomagolás (Tiefbrunner, 2010). 

A csomagolás a logisztikai rendszer jelentős eleme, a legfontosabb logisztikai tevékenységek 

egyike (Stock and Lambert, 2001). A becsomagolt terméket a logisztikai folyamatok során 

különböző külső hatások érik, melyeket igénybevételeknek nevezünk, és a terméke mennyiségi 

vagy minőségi károsodásához vezethetnek a megfelelő áruvédelem hiányában. Ahhoz, hogy 

műszakilag és gazdaságilag optimális csomagolást alakíthassunk ki, minden esetben ismerni 

kell ezeket a lehetséges igénybevételeket, amelyek mechanikai, klimatikus, biológiai vagy 

emberi tevékenységből származó káros hatások lehetnek (Tiefbrunner, 2010). Figyelemre 

méltó hatással van a logisztikai költségre és teljesítményre is, különösen a szállítmányozás vagy 

a raktározás területén. (Twede, 1992; Bowersox et al., 2002) 

A csomagolás a termékek befogadására és védelmére alkalmas technológia az elosztás, tárolás, 

értékesítés és használat során. A csomagolás továbbá a csomagok tervezésére, értékelésére és 

gyártására is vonatkozik, valamennyi szállítási és tárolási művelet, rakodási vagy más 

árukezelési folyamat szerves része (Tiefbrunner, 2010). Egy összehangolt rendszerként 

jellemezhető, amely előkészíti az árukat a szállításra, raktározásra, valamint más logisztikai 

tevékenységekre, eladásra és a végső felhasználásra. A csomagolás tárol, véd, megőrzi a termék 

állagát, információt nyújt és „eladja a terméket” (Soroka, 2009). 
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4. ábra: A csomagolással szemben támasztott követelmények (saját szerkesztés Dominic, 2000 alapján) 

A csomagolásnak változatos és összetett funkciókat kell ellátnia, ez látható a 4. ábrán. Paine a 

hangsúlyt az alapvető funkciók esetében a védelemre, tárolásra, állagmegőrzésre és a termékkel 

kapcsolatos kommunikációra helyezi (Paine, 1981). A csomagolás azonban nem csupán a 

terméket védi meg a környezeti hatásoktól, de ezzel egy időben a környezetet is védheti a 

terméktől. Erre a legjobb példa a veszélyes áruk csomagolása. Egyértelmű, hogy minden 

terméket tárolni kell a könnyebb kezelés, raktározás és szállítás érdekében. A legtöbb termék 

esetében az állagmegőrzés is létfontosságú feladat, ez biztosítja a megfelelő minőségű termék 

eladását. 

A csomagolás kommunikációs funkciója hármas: információ megosztás (például tartalom, 

rendeltetési hely, kezelési módok és eszközök), a termék népszerűsítése és a vevőkkel történő 

kommunikáció fokozása. A kommunikációs funkció marketing eszközként való alkalmazása 

különösen azoknál a piaci csatornáknál kimagasló, ahol jelentős verseny van a kiskereskedelmi 

értékesítésben. További fontos, kevésbé magától értetődő funkciók lehetnek az egységképzés 

és a termékek kívánatos mennyiségekre való felosztása (Hellström and Saghir, 2007). A 

csomagolás sokféle, tartalmában és megjelenésében különböző információt hordozhat, ezek 

egy része a termék előállítója által megfogalmazott, másik része pedig a hatóság részéről 

támasztott követelmény (Tiefbrunner, 2010). 

 

A következőkben a kutatási témához szorosan kapcsolódó, illetve a későbbi fejezet megértését 

szolgáló fogalmakat tisztázom. 
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Belső csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz, amelyet a szállításhoz külső csomagolással 

kell ellátni. 

Csomagolóeszköz (csomagolás): egy vagy több tartály és minden egyéb szerkezeti elem vagy 

anyag, amely szükséges ahhoz, hogy a tartály betölthesse befogadó és egyéb biztonsági 

funkcióját. 

Csomagolóanyag: valamely termék burkolatának elsődleges eleme, amelyet általában 

csomagolóeszközzé alakítanak. Egyes fajtái csomagolásra közvetlenül is használhatók.  

Ide tartoznak: a papír, fém, műanyag, üveg, fa, textil és a kombinált anyagok. 

Csomagolószer: a csomagolóanyag, a csomagolóeszköz és a csomagolási segédanyag 

gyűjtőfogalma (Pánczél, 2004). 

Csomagolási segédanyag: a csomagolás lényeges alkotóeleme, mely önmagában nem 

alkalmas az ideiglenes védőburkolat szerepének betöltésére, de alkalmazása a 

csomagolóeszköz és csomagolás kialakítása, valamint a védelem biztosítása szempontjából 

nélkülözhetetlen. Például: záróelem, szeg, pánt, címke, ragasztószalag (Kerekes, 2000). 

Egyesítőcsomagolás: olyan burkolat, amit egy vagy több küldeménydarab egységbe fogására 

használnak a szállítás alatti könnyebb kezelés és rakodás céljából. Például: 

a) a rakományképző eszköz, pl. rakodólap, amelyre több küldeménydarabot raknak vagy 

halmazolnak és műanyag pántszalaggal, zsugor- vagy nyújtható fóliával vagy más alkalmas 

módon rögzítenek; vagy 

b) a külső védőcsomagolás, mint pl. láda vagy rekesz. 

Hulladék: olyan anyag, oldat, keverék és tárgy, amelyet általában közvetlenül nem lehet 

felhasználni, de amelyet újrahasznosítási eljárás, lerakóhelyen való tárolás, égetéssel vagy más 

módon történő ártalmatlanítás céljából szállítanak. 

Újrahasználat (reuse): Minden olyan művelet, amellyel az olyan csomagolást, amelyet 

élettartamán belül többszöri használat vagy körforgás teljesítésére terveztek, újra töltik vagy 

ugyanazon célra használják fel, amelyre tervezték, a piacon lévő olyan kisegítő termékek 

segítségével vagy anélkül, amelyek lehetővé teszik a csomagolás újratöltését; az ilyen 

ismételten használt csomagolás akkor válik csomagolási hulladékká, ha már nem lehet 

újrahasználni. 

Újrahasznosítás (recycling): Hulladék újrafeldolgozása gyártási folyamatban az eredeti vagy 

más célra, beleértve a szerves hasznosítást, az energetikai hasznosítás kivételével. (Böröcz, 

2010) 
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Itt fontos megjegyezni, hogy veszélyes áruk esetében azokat az üres, tisztítatlan 

csomagolóeszközöket, nagycsomagolásokat és IBC-ket, illetve részeiket, amelyeket 

ártalmatlanítás, újrahasznosítás vagy anyagukban való hasznosítás (ide nem értve a felújítást, 

javítást, rendszeres karbantartást, átalakítást és az ismételt felhasználást) céljából szállítanak, 

az UN 3509 tétel alá kell sorolni, és ugyanolyan feltételek mellett szállíthatók, mintha veszélyes 

árut tartalmaznának (ADR 2.1.5). 

Ismételten felhasznált csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz, amelyet megvizsgáltak és 

minden olyan sérüléstől mentesnek találtak, amely befolyásolná a teljesítőképességi 

vizsgálatok elviselését. A fogalom kiterjed azokra a csomagolóeszközökre is, amelyeket azonos 

vagy hasonló összeférhetőségű termékkel töltenek meg ismételten és a termék feladója által 

ellenőrzött elosztási láncban szállítanak. 

Kombinált csomagolás: szállítási csomagolóeszköz-kombináció, amely egy vagy több belső 

csomagolóeszközből áll, amelye(ke)t külső csomagolóeszközbe helyeztek el. 

Konténer: olyan szállítóeszköz (daruzható, emelhető vagy más hasonló szerkezet), amely 

• tartós jellegű és ennek megfelelően elég szilárd ahhoz, hogy ismételten felhasználható 

legyen; 

• kifejezetten úgy van kialakítva, hogy megkönnyítse az áruknak egy vagy több 

szállítóeszközzel 

• a rakomány megbontása nélkül – történő szállítását; 

• a rakodást és a különböző szállítóeszközök közötti gyors átrakást lehetővé tevő 

elemekkel van ellátva; 

• kialakításánál fogva az áru egyszerűen berakható és kirakható; 

• (a radioaktív anyagok szállítására használt konténerek kivételével) befogadóképessége 

legalább 1 m3. 

Köztes csomagolóeszköz: olyan csomagolóeszköz, amelyet a belső csomagolások vagy 

tárgyak és a külső csomagolás közé helyeznek (például köztes lap). 

Küldemény: olyan áru küldeménydarab vagy rakomány, amelyet a feladó szállításra átad. 

Külső csomagolóeszköz: az összetett csomagolás vagy kombinált csomagolás külső védelme 

felszívó anyaggal, tömítőanyaggal és minden egyéb elemmel, ami szükséges a belső tartályok 

vagy belső csomagolóeszközök befogadásához és védelméhez. 



26 
 

4.2 Csomagolóanyagok 

Ebben a fejezetben a csomagolási célú anyagok és csomagolóeszközök nagyobb csoportjait 

tekintem át. Igyekeztem ezt a lényegre koncentrálva, illetve a teljesség igénye nélkül megtenni, 

mivel stratégiai döntéshozói szinten a különböző csomagolóanyagokról kevésbé részletes 

információval is elegendő rendelkezni. 

Papír csomagolószerek 

Hazánkban az összes csomagolóanyag-felhasználás értékarányában kb. 40%-ot képvisel a 

papír. Ez azt jelenti, hogy – ha csak a fogyasztói csomagolásokat vesszük figyelembe – a 

második helyen áll a csomagolóanyagok között a műanyag csomagolószerek után (Tiefbrunner, 

2010). 

A papír csomagolószerek változatos jellemzőkkel és viszonylag alacsony áron állíthatók elő, 

anyaguk megújuló nyersanyagforrásból származik és többször újrafeldolgozható. Elmondható, 

hogy a papír egyszerű technológiák segítségével csomagolóeszközzé alakítható, azonban az 

egyik legnagyobb hátránya, hogy gyenge a nedvességgel szembeni ellenállóképessége 

(Tiefbrunner, 2010). A készpapír tulajdonságai ugyanakkor adalékanyagok hozzáadásával, a 

kész papírlap felületének bevonásával vagy mechanika úton való kezelésével módosíthatók, így 

számtalan új tulajdonsággal ruházható fel (Kerekes, 2000). 

A papír vegyi kezelésének célja a tulajdonságok megváltoztatása, javítása, illetve speciális 

jellemzők kialakítása lehet. 

A mechanikailag kezelt papírok mechanikai védelmet nyújtanak a termékeknek, 

mozgáscsillapításra, illetve párnázásra készülnek. Kezeléskor a papír rugalmassága, nyúlása, 

térfogattömege megváltozik, azonban anyagában kémiai átalakulás nem történik. A 

gyümölcsök, desszertek csomagolásánál mozgásmentesítő, köztes lapként használt golyós 

papírt vagy a nagy rugalmasságú, kreppelt papírt lehet példaként említeni. A második 

dekorációs célra, illetve virágok, bútorok felületvédelmére, gépek burkolócsomagolásaként 

terjedt el. A mechanikailag kezelt papírok közül a legnagyobb jelentősége a hullámpapírnak 

van a gyakorlatban (Tiefbrunner, 2010). 

A hajlékony falú csomagolóeszközök jellemzője, hogy nem rendelkeznek határozott 

térformával, alakjukat főként a betöltött termék mennyisége és alakja határozza meg. (Kerekes, 

2000) Hajlékony falú csomagolóeszközök papírból: 

• tasak: alacsony négyzetmétertömegű papírból készül, lapos, általában 100 g alatti 

termékmennyiség befogadására szolgál (például gyógyteát, fűszerek, vetőmagok) 



27 
 

• zacskó: nagyobb szilárdságú, gyakran többrétegű vagy bevont; a csomagolt 

termékmennyiség a 10 kg-ot is elérheti (például liszt, cukor) 

• papírzsák: alapanyaga 3-7 réteg, nagy szilárdságú nátron csomagolópapír, általában 10 

kg felett termék befogadására készül; jelentős felhasználója a vegyipar 

• reklámtáska: pozitív környezeti megítélésének köszönhetően egyre kedveltebb a 

kereskedelemben (Tiefbrunner, 2010). 

A kartonból és papírlemezekből készített, merev falú csomagolószerek határozott térformával 

rendelkeznek, szögletes alakúak. Általában üresen is alaktartók, egyes típusok laposra 

összehajthatók (Kerekes, 2000). 

A hullámpapírlemez páratlan számú, hullámosított és sima papírrétegekből épül fel. A 

sokoldalú követelményeknek megfelelve az ipar különböző változatokat fejlesztett ki. A 

hullámpapírt főleg párnázásra használják, míg a három- vagy többrétegű (általában öt- vagy 

hétrétegű) hullámpapírlemezt csomagolóeszközzé, dobozzá dolgozzák fel (Pánczél, 2004). 

Az utóbbi években egyre több, úgynevezett polckész (SRP = self ready packaging) csomagolás 

jelenik meg a hullámpapírlemez dobozos gyűjtőcsomagolások területén. Olyan megoldásokat 

kell érteni ez alatt, ahol a gyűjtődobozok értékesítésre készen érkeznek az üzletekbe, és ott a 

termékkel együtt kihelyezhetők. Ennek előnye, hogy nyomtatásukkal kiemelkedő reklámhatás 

érhető el és a jellemzően mikro- vagy finomhullámú lemezből gyártott dobozok szerkezete 

lehetővé teszi a gyors összeállítást és segíti a felbontást az üzletben. 

A papír újrafeldolgozása segítségével csökken a környezetterhelés, azonban a hulladékpapírból 

előállított másodlagos rostok tulajdonságai jelentősen eltérnek a primer nyersanyagokétól. 

Ennek egyik oka, hogy többfajta növény rostjai megtalálhatók a hulladékpapírban, illetve az 

egyes gyártók más-más technológiákat alkalmaznak. A másodlagos rost enyvező-, színező- és 

egyéb segédanyagokat tartalmaz, ami gyengébb lapképző tulajdonságot eredményez, mivel  

rostok rövidebbek. A hulladékpapírból készült termékek szilárdsága ezért általában kisebb. A 

gyengébb minőség azonban csak akkor okoz hátrányt, ha nem választják meg helyesen azokat 

a papírtermékeket, amelyek másodlagos rostokból készülnek. Például a higiéniai vagy 

hullámpapírlemez alappapírok 100% hulladékból készülhetnek, míg más termékeknél friss 

rostokat keverve állítják elő a megfelelő minőséget (Tiefbrunner, 2010). 

Műanyag csomagolószerek 

A csomagolási célú anyagokon belül a műanyagok jelentik a leggyorsabban fejlődő csoportot, 

felhasználásuk a fejlett országokban folyamatosan nő. Széles körű csomagolástechnikai 
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felhasználásuk több kedvező tulajdonságukkal indokolható: kis tömegű, változatos 

jellemzőkkel állítható elő és mindenféle formájú és funkciójú csomagolóeszköz készíthető 

belőle. 

A műanyagok az 1800-as évek végén jelentek meg először, alapvetően két nagy csoportra 

oszthatók: 

• természetes alapú műanyagok és 

• szintetikus műanyagok. 

A természetes műanyagok előállításához a természetben előforduló, nagy molekulájú (például 

szénhidrát, fehérje) anyagokat alakítják át kémiai eljárással. A kismolekulájú vegyületekből, a 

molekulák összekapcsolásával létrehozott új anyagok a szintetikus műanyagok. Napjainkban a 

természetes alapú műanyagok a kedvezőtlen feldolgozási jellemzőik és viszonylag magas 

előállítási költségük miatt folyamatosan veszítenek jelentőségükből. A viszkózfóliát (más 

néven celofánt) például speciális fenyőcellulózból állítják elő. A keletkező hártya víztiszta és 

vegyszerálló, azonban kicsi a szakítószilárdsága, könnyen reped és a nedvességre érzékenyen 

reagál, ezért a legtöbb területen már felváltotta az olcsóbb polipropilén fólia. 

A szintetikus csomagolási célú műanyagok csoportosítása: 

• poliolefinek 

o polietilén 

o polipropilén 

• klórtartalmú polimerek 

• poliészter 

• polisztirol 

• poliamid 

• poli-vinil-alkohol 

• polietilén-vinil-alkohol 

• poliuretán 

A poliolefienek a legjelentősebb és legnagyobb mennyiségben gyártott a hőre lágyuló 

műanyagok. Két csoportja van: a polietilén és a polipropilén. 

Kis sűrűségű polietilénből (LDPE) hajlékony falú csomagolószereket, például tasakokat, 

zsákokat, zsugor- és nyújtható fóliát, valamint tubusokat és merev falú flakonokat készítenek. 

A legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló, nem tartalmaz mérgező anyagot. Nagyon jó 

vízgőzzárást biztosít, ugyanakkor gázzáró tulajdonsága kedvezőtlen, ezért önállóan nem 
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alkalmas erős illatanyagokat tartalmazó vagy szagokat megkötni képes termékek 

csomagolására. Hőmérséklet tűrése -60 °C és +60 °C közötti, így alkalmas gyorsfagyasztott 

termékek csomagolására. A belőle készült fólia jól hegeszthető, de nehezen nyomtatható. A 

legdinamikusabban fejlődő felhasználási területe a zsugorfólia, amelynek legnagyobb 

felhasználói az italgyártók. Ezért a PET-palackok, fém dobozok és a karton tartalmú italos 

dobozok gyűjtőcsomagolására jelent egyszerű és gazdaságos megoldást. 

A nagy sűrűségű polietilént (HDPE) leginkább flakonok, rekeszek, hordók gyártására 

használják, de tasak vagy reklámtáska is készülhet belőle. Mechanikai tulajdonságai 

kedvezőbbek, mint a kis sűrűségű polietiléné. A hőmérsékletet -40 °C és +100 °C között bírja, 

ami a mélyhűtést és főzést egyaránt lehetővé teszi. 

A polipropilén (PP) elsősorban fóliák, tasakok, zsugorfóliák, flakonok, poharak és vödrök 

alapanyagaként jelentős. Ezen kívül további felhasználási területe az egységrakomány-rögzítést 

segítő pántolószalagok, valamint a textil csomagolószerek. Vegyszerálló, vízgőzzárása 

megfelelő, de gáz- és aromazárása nem a legjobb. A fólia húzószilárdsága jó, viszont az 

előállítás módjából adódóan a beszakadási szilárdsága kicsi. Nem alkalmas hűtött tárolásra 

hosszabb ideig, mert alacsony hőmérsékleten törékennyé válik. Hőmérséklettűrésének felső 

határa +130 °C, ezért használható hőkezelésre kerülő termékek (például konzerv) 

csomagolására is. 

A műanyagok közül a poli(vinil-klorid) (PVC) környezeti hatásait vitatják leginkább, bár az 

életciklus-elemzések alapján ez a gazdaságilag nagyon hatékony anyag felelősen kezelve nem 

jelent fokozott környezetterhelést.  A PVC hő és fény hatására könnyen bomlik, ezért stabilizáló 

és lágyító anyagokat adnak hozzá, amelyek azonban az emberi szervezetben felszaporodva 

mérgező hatásúak lehetnek. Emiatt előírások rögzítik, hogy az egyes termékek csomagolásához 

milyen mennyiségű PVC használható fel. Nyúlása és rugalmassága könnyen kezelhetővé teszi, 

ezért nagy sebességű csomagológépeken is feldolgozható. Jellemzően jó gáz- és aromazáró 

tulajdonságú, vízgőzzárása a adalékanyagok mennyiségétől függ. Hőformázással tégelyeket, 

tálcákat készítenek belőle, de blister csomagoláshoz és gyógyszerek átnyomó csomagolásához 

is alkalmazzák, bár ezeken a területeken kívül folyamatosan csökken a szerepe a 

csomagolástechnikában. 

A poliészterek (PET) csomagolási célra való felhasználásának legjelentősebb területe a PET 

palackok és flakonok gyártása. Kiváló zárótulajdonsága, nagy mechanikai szilárdsága és 

kopásállósága teszi alkalmassá a magas szén-dioxid tartalmú italok csomagolására. Fóliaként 

önmagában vagy polietilénnel társítva például sajtok, húsok, készételek esetében használják. 
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Az egyik leghőállóbb műanyag, -50 °C és +160 °C közötti hőtűrőképességgel. A poliészterből 

készült, öntött vagy szövött pántolószalag alkalmas nagy tömegű egységrakományok 

rögzítésére. 

A „visszaváltható vagy eldobható” kérdés egyidős a PET palackok megjelenésével. A többutas 

palackok magasabb követelményeket támasztanak mind a technológiával, mind az 

alapanyaggal szemben, mivel a visszaváltható palackok mechanikai jellemzői meg kell, hogy 

közelítsék az üvegpalackokét. Ez utóbbiak esetében a csomagolóeszköz élettartama legalább 

15-20 újratöltésig tart, ehhez pedig megfelelő falvastagságra és rendkívüli kopásállóságra van 

szükség. A technológiai fejlesztések lehetővé tették a többszöri használathoz szükséges 

szilárdság elérését, azonban a felületen idővel megjelenő karcolások bizonytalanságot 

kelthetnek a fogyasztókban. Ezen kívül a szabad szemmel nem látható sérülések miatt az 

újratöltés előtti ellenőrzés során a palackok jelentős hányada selejtezésre kerül, mivel nem felel 

meg a minőségi követelményeknek. További problémát okoz annak megállapítása, hogy a 

visszaváltást megelőzően esetleg volt-e olyan anyag a palackban, ami az emberi egészségre 

ártalmas lehet (például vegyszerek, benzin, olaj, alkohol, stb.). 

A PET palackok rossz hatásfokú újratöltése mára oda vezetett, hogy a cégek többsége 

megszüntette a visszaváltható palackos termékek forgalmazását. A fejlesztés már elsősorban a 

csomagolóeszköz tömegének csökkentésére irányul. Ez nem csupán anyagmegtakarítást 

eredményez, hanem a szállítási költség mérséklését is.  

A polisztirol (PS) lemezekből hőformázással poharak, dobozok és tégelyek készülnek. A 

habosított polisztirol (EPS) a csomagolóeszközön belüli mozgásmentesítésben játszik szerepet, 

bár egyre inkább megfigyelhető ezek visszaszorulása az alternatív, környezetkímélőbb 

megoldásokkal szemben. (Tiefbrunner, 2010) 

Fém csomagolószerek 

A fém csomagolószereket leginkább az élelmiszeripar alkalmazza, de jelentős mértékben 

előfordulnak a kozmetikumok, a gyógyszerek és a vegyipari termékek piacán is. 

A fémek ellenállók a mechanikai hatásokkal szemben, oxigén-, vízgőz- és aromazárást 

biztosítanak, illetve megvédik a terméket a káros fényhatásoktól és mikroorganizmusoktól. A 

fém felülete lakkozható, jól nyomtatható, azonban nagy a sűrűsége, ezért a csomagolóeszközök 

üres állapotban is nehezek, amit vékonyfalú csomagolások kialakításával lehet ellensúlyozni.  

Alapanyagát tekintve fém csomagolóeszköz acélból vagy alumíniumból készülhet. Nagyrészt 

ötvözetlen, lágy acélból gyártott lemezeket használnak, melyet korrózióálló bevonattal látnak 
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el. Mind az acéllemezek, mind az alumínium alapú csomagolások fejlődését is az egyre kisebb 

falvastagság jellemzi. 

A fém csomagolószerek legnagyobb hányadát a konzervdobozok teszik ki, de jelentősek a 

különböző záróelemek, kannák, illetve szállítási csomagolásra használt hordók, tartályok. Az 

alumínium csomagolószerek között a dobozok, tubusok, aeroszol palackok gyártása említhető 

meg. Ezen kívül az alumíniumfóliát használják burkolócsomagolásként, zárófóliaként vagy 

társított csomagolóanyagok részeként. 

A hőkezeléssel tartósított élelmiszerek körülbelül 70%-át fémdobozba, 30%-át üvegbe töltik. 

A fémdoboz előnye, hogy olcsóbb, nem törik, fényvédelmet biztosít, az üvegnél kisebb tömegű. 

Ezen kívül az alternatív megoldásokkal összehasonlítva, ez képes biztosítani a leghosszabb 

minőségmegőrzési időt (akár 3 évet) a tartósított élelmiszereknek. 

A fém italos dobozok népszerűsége hazánkban is nagy, ehhez az is hozzájárul, hogy nagy 

csomagolási sebességet biztosítanak. Elsősorban szénsavas italok töltésére használják. 

Készülhet fehérlemezből és alumíniumból is, azonban a korrózióvédelem szempontjából az 

alumínium kedvezőbb alapanyag. 

Az aeroszol a példa arra, amikor a csomagolás elválaszthatatlan az árutól. A terméket, a 

palackot, a hajtógázt és az adagolószelepet integráló rendszer, anyaga lehet acél vagy 

alumínium. 

Üveg csomagolóeszközök 

Az üveg csomagolóeszközök felhasználása az utóbbi években csökken, ami főként a PET 

palackok térnyerésének köszönhető. A csomagolási formák változásán túl ez a jelenség a 

termékek és a fogyasztói szokások átalakulásával is összefügg. Ma már sokszor 

gyűjtőcsomagolásban vásároljuk a termékeket, ami önmagában is nagyobb tömeg 

megmozgatását jelenti, ezért az üvegpalackok nem tudják felvenni a versenyt a műanyag 

csomagolóeszközökkel. Néhány termékcsoport esetén azonban még mindig van 

létjogosultságuk, például a borok, szeszesitalok, sörök, prémium kozmetikumok esetén és a 

gyógyszeripar egyes területein. 

Az üveg alapanyaga olcsó és mindenhol nagytömegben fellelhető. Kémiailag semleges, nem 

lép kapcsolatba a beletöltött termékkel. Mosással könnyen tisztítható, kémiai hatásoknak 

ellenálló és a műanyag palackokkal ellentétben, más ízű, illatú és összetételű termékkel is 

újratölthető. Nagy mechanikai szilárdsága lehetővé teszi a csomagolóeszközök halmazolását. 

Hátránya ugyanakkor, hogy ütésre érzékeny és könnyen törik. A hőkezelést jól bírja, azonban 

a gyors hőmérsékletváltozásra nem reagál jól, elpattan. Kiváló vízgőz-, gáz- és aromazáró 
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tulajdonságokkal rendelkezik. Fényre érzékeny termékeknél azonban színezni kell, a zöld vagy 

barna üveg nem engedi át a termékre káros UV sugarakat. 

Egy további érv mellette, hogy szinte kizárólag az üveg csomagolóeszközök felelnek meg az 

újrahasználat szigorú követelményeinek. 

4.3 A csomagolási rendszert érő igénybevételek 

A csomagolás védelmi feladata tehát kétirányú: 

• egyrészt biztosítja a termék védelmét a külső környezeti (szállítás, légköri viszonyok, 

kártevők) hatások ellen 

• másrészt megőrzi a környezetet a termék és a csomagolás (illatanyagok, hulladék) 

hatásaival szemben (Kerekes, 2000). 

Veszélyes áruk esetében természetesen a másodikra még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ezen 

kívül minden csomagolóeszközön, amelyet az ADR szerinti használatra szánnak, rajta kell lenni 

a jelölésnek, amely tartós, jól látható, olyan helyen van és a csomagolóeszközhöz képest olyan 

méretű, hogy könnyen olvasható legyen. 

A csomagolásnak jó minőségűnek és elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon azoknak 

az igénybevételeknek, ütődéseknek, amelyeknek rendes körülmények között a szállítás során, 

az áruszállító egységek közötti átrakás, az áruszállító egységekből a raktárba való berakodás 

során ki van téve, illetve amelyek akkor léphetnek fel, amikor további kézi vagy gépi árukezelés 

céljából a rakodólapról vagy az egyesítőcsomagolásból eltávolítják. A csomagolóeszközöket 

úgy kell gyártani és lezárni, hogy elkerülhető legyen a tartalom bármilyen szivárgása vagy 

kiszóródása. Ez a szokásos szállítási körülmények között különösen a rezgésekből, illetve a 

hőmérséklet, a páratartalom vagy a nyomás változásából adódhat (ADR). 

A becsomagolt termékre az ellátási láncban (tárolás, rakodás, szállítás, értékesítés) különböző 

igénybevételek hatnak, melyek különféle formában, intenzitással és kombináltan 

érvényesülnek. Ezeket a csomagolás megtervezésekor figyelembe kell venni. Ez különösen 

érvényes a szállítási csomagolásokra, mivel a termék helyváltoztatása hosszabb útvonalon is 

történhet, többféle szállítóeszközzel, beleértve a különböző hosszúságú időtartamokat és a 

különleges időjárási viszonyokat.  

Jellegük szerint az igénybevételek három csoportra oszthatók: 

• mechanikus 

• klimatikus és 

• biológiai igénybevételek. 
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4.3.1 Mechanikai igénybevételek 

Az ellátási láncban fellépő erőhatások lehetnek: 

• statikus (állandóan ható) és 

• dinamikus (szakaszosan bekövetkező) hatások. 

A statikus hatás a nyomás, ami az egymásra helyezett csomagok tömegéből ered és a felületre 

ható nyomóerőben fejezhető ki. A tárolási időtartam és egyes csomagolóeszközöknél (papír, 

fa) a klímaviszonyok befolyásolják az igénybevétel nagyságát, mivel ezek a csomagolóeszköz 

statikus kifáradását növelik. Ez ellen a megfelelő anyagok és konstrukciók megválasztásával 

lehet védekezni.  

A dinamikus hatások közül a rázás vagy vibráció legtöbbször véletlenszerűen és szakaszosan 

jelentkezik, de bizonyos esetekben fellépnek periodikus mozgások is. A rezgés a kitérés 

nagyságával (amplitúdó) és gyakoriságával (frekvencia) jellemezhető.  

Az ejtés az egyik leggyakrabban előforduló igénybevétel. Nem a szállítóeszköztől vagy a 

szállítási útvonaltól, hanem az átrakások jellegétől és számától függ. A tapasztalatok alapján az 

ejtési magasság fordítottan arányos a csomag méretével és tömegével. Az ejtések gyakorisága 

csökkenthető a rakodások gépesítésével, illetve a munkaszervezés javításával. 

Az ütés olyan dinamikus igénybevétel, amikor a csomag külső felületének egy viszonylag jól 

körülhatárolható területét egyszeri erőbehatás éri. Ezt okozhatják anyagmozgató gépek, 

berendezések, vagy esetleg a helytelen csomagkezelés is. Mivel nem tervezhető, ezért nehéz 

védekezni ellene, a megoldás ilyenkor a csomagolóanyag helyes megválasztása lehet. 

Az ütközés jellegzetesen vasúti szállítás során fellépő igénybevétel, akkor következik be, mikor 

a tolatáskor a vagonok összeütköznek. A kocsi belsejében való megfelelő rögzítéssel lehet 

védekezni a fellépő erőhatások ellen. 

4.3.2 Klimatikus igénybevételek 

A klíma az adott hely átlagos időjárását és annak változását jelenti. Az időjárás meghatározott 

helyen és időben a légkörben lezajló folyamatok, mint: 

• a hőmérséklet, 

• a csapadék, 

• a légnyomás, 

• a légmozgás,  

• a napsugárzás és 

• és a légnedvesség változások által kialakult fizikai állapotok sorozata. 
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A fenti tényezők együttes hatása és változása nagymértékben befolyásolja a csomagolószerek 

fizikai és kémiai állapotát, illetve időbeni változásait. Ezen kívül hatással vannak a becsomagolt 

termékekre is (Kerekes, 2000). 

A globalizációnak köszönhetően a tengeri szállítások elterjedésével felmerült a különböző 

éghajlati övekben fellépő klimatikus viszonyok elleni védelem igénye is. A fő probléma a vas 

és acél termékek felületén lecsapódó pára, mivel a korrózió komoly károkat tud okozni. Az 

ilyen termékek szállítása csomagolástechnikai szempontból gondos előkészítést igényel, habár 

napjainkban már nem a víz kizárása, hanem a vízgőz elleni védelem okoz gondot. A nedvesség 

távoltartása lehetséges bevonattal és/vagy burkolattal, a korróziót gátló viszonyok 

kialakításával a csomagolás belső terében (például VCI technológia), illetve a csomagolás belső 

terében a nedvesség megkötésével különböző páralekötő anyagokkal (Pánczél és Böröcz, 

2008). 

4.3.3 Biológiai igénybevételek 

A biológiai kártevők jelenléte és tevékenysége nagymértékben függ a klímaviszonyoktól, 

illetve az ember által kialakított higiénés körülményektől. A hőmérséklet és a 

nedvességtartalom megfelelő tápanyagok jelenlétében kedvező feltételeket teremt a 

mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok és gombák) elszaporodásához, melyek károsító 

mechanizmussal támadják a csomagolóanyagokat és a becsomagolt termékeket egyaránt. A 

gombák különböző fajtái például megtelepszenek a csomagolóeszközt alkotó fa vagy 

papíranyagon, lerontva annak szilárdságát. 

A csomagolással és a vele szorosan összefüggő eljárásokkal (gyorsfagyasztás, konzerválás) 

védekezni lehet a mikroorganizmusok ellen. A csomagolóanyag megfelelő megválasztásával 

hőkezelésre vagy mélyfűtésre alkalmas csomagolásokat lehet alkalmazni, melyekben 

elpusztíthatják a mikroorganizmusokat vagy leállíthatják az élettevékenységüket. A gázzáró 

fóliák nem engedik át a mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges oxigént.  

A biológiai kártevők másik két nagy csoportja a rovarok és a rágcsálók. Raktárakban, 

gyártóhelyeken és csomagolóhelyiségekben okoznak problémát. Csak csomagolással általában 

nem lehet védekezni ellenük, folyamatos és szervezett irtás is szükséges. (Kerekes, 2000) 

Az összetett ellátási láncokban mindezen igénybevételek lehetséges hatásait együttesen kell 

vizsgálni ahhoz, hogy a megfelelő csomagolás kerüljön megtervezésre. A multimodális 

szállítás például magasabb kockázatot jelent. Ezért is érdemes méréseket végezni és ezek 

segítségével a lehetséges fizikai események veszélyeit elemezni az ellátási láncokban, 

különösen akkor, ha a felek között hosszú távú együttműködés áll fenn.  
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A szállítási egységek képzéséhez széles körben használt sztreccsfólia teljesítményét például 

csökkenteni tudják bizonyos környezeti és fizikai feltételek. Kinti tárolás esetén a napsugárzás 

gyengíti ezt a csomagolószert, a magas hőmérséklet pedig lágyabbá is teszi, ezáltal könnyebben 

deformálódik (Yam, 2009). 

A szállítási csomagolásokra vonatkozó szabványos vizsgálatokon túl lehetséges például a rázás, 

a hőmérséklet vagy a relatív páratartalom mérése közúti és tengeri szállítás esetén (Böröcz and 

Vastag, 2015) vagy vasúton és vízen történő intermodális, ISO konténeres szállításoknál (Singh 

et.al., 2012). 

Összességében elmondható, hogy a csomagolóanyag tulajdonságait és az ellátási lánc során 

fellépő lehetséges igénybevételek mértékét együttesen kell figyelembe venni, különösen akkor, 

hogyha egy csomagolóeszközt többszöri használatra szánunk. A döntéshozatal során 

figyelembe vehető további fontos szempontok pedig a későbbiekben kerülnek említésre a 

dolgozatban. 

4.4 A csomagolási rendszer szintjei és összetevői 

Az ellátott feladatai alapján a csomagolásnak három megjelenési szintje különböztethető meg: 

• a fogyasztói, 

• a gyűjtő- és 

• a szállítási csomagolás (lásd 5. ábra). 
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5. ábra: A csomagolási rendszer szintjei (saját szerkesztés) 

4.4.1 Fogyasztói csomagolás (primary packaging) 

A szakirodalomban eltérő álláspontok vannak, hogy pontosan mit tekintünk fogyasztói (vagy 

más néven elsődleges) csomagolásnak. A következőkben néhány különböző megközelítést 

mutatok be. 

• Az elsődleges csomagolás az az anyag, amely először beborítja és bent tartja a terméket. 

Ez általában az elosztás vagy a használat legkisebb egysége, amely közvetlen 

kapcsolatban van a csomag tartalmával (Hellström and Saghir, 2007).  

• A fogyasztói csomagolást (consumer packaging) néhányan úgy azonosítják, mint 

amelyik a fogyasztó vagy háztartás felé irányul (Orth and Malkewitz, 2008). 

• A fogyasztói csomagolás az alapcsomagolás, amely a feldolgozott terméket magában 

foglalja (Hellström and Saghir, 2007).   

• A fogyasztói csomagolás az árut a fogyasztóig kíséri, de önmagában általában nem 

alkalmas a szállításra (Tiefbrunner, 2010). 



37 
 

Ahogy azt már említettem, a csomagolás alapvető marketing funkciókkal is rendelkezik, mint 

a  termékről alkotott kép és a termék láthatóságának támogatása, illetve a fogyasztók 

figyelmének felhívása (Vernuccio et.al., 2010). 

• Egyes szerzők szerint a fogyasztói csomagolásnak elsődlegesen egyértelműen 

marketing feladatai vannak, fontos célja a márka megjelenítése (Orth and Malkewitz, 

2008) és a fogyasztói megítélés formálása (Venter et.al., 2011). 

• Kereskedelmi csomagolásnak is hívják (sales packaging), ami szintén a marketinghez 

kapcsolódást mutatja (Barlow and Morgan, 2013). 

4.4.2 Gyűjtő csomagolás (secondary packaging) 

A másodlagos csomagolás az elsődlegesen kívül helyezkedik el, és a kisebb lopások 

elkerülésére vagy több elsődleges csomagolás csoportosítására alkalmas (Hellström and 

Saghir, 2007).   

A gyűjtő (vagy másodlagos) csomagolás olyan meghatározott mennyiségű csomagolt vagy 

csomagolatlan terméket nagyobb egységbe összefogó csomagolás, amely a nyilvántartást, 

árukezelést, raktározást szállítást hivatott megkönnyíteni (Pánczél, 2004). 

Jellemzője, hogy mindig azonos fajtájú és azonos mennyiségű árut tartalmaz és megfelelő 

méretezésével lehetővé teszi az egységrakomány képzést (Tiefbrunner, 2010). Gyűjtő 

csomagolás lehet a kartondoboz, szállítóláda vagy tálca. 

A gyógyszeriparban például az a csomagolási komponens minősül fogyasztói (elsődleges) 

csomagolásnak, amelyik közvetlen kapcsolatban van a gyógyszerrel. A gyűjtő csomagolásra ez 

már nem igaz (ebben az esetben ez a gyűjtő kartondoboz, amely több blisztert tartalmaz, pedig 

a fogyasztó általában ezt viszi haza). A csomagolás ebben az iparágban fontos szerepet játszik 

a minőség fenntartásában, a csomagolóanyagok ellenállása a fénnyel és nedvességgel szemben 

jelentősen befolyásolja a gyógyszerek megfelelő állapotát. 

4.4.3 Szállítási csomagolás (tertiary packaging) 

A szállítási csomagolás (tertiary packaging vagy transport packaging) egyesíti az összes 

gyűjtőcsomagolást egy raklapon (vagy más egységrakomány-képző eszközben). 

A szállítási csomagolás (transport packaging vagy distribution packaging) célja a termék 

állagának megőrzése a gyártási ponttól a vevőig történő eljutás során. Ilyen lehet egy 

szállítóláda, belső védőcsomagolás vagy bármely szállításhoz felhasznált anyag. Csomagolás 

nélkül az ellátási láncon keresztüli anyagmozgatás és szállítmányozás bonyolult és drága lenne. 
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A szállítási csomagolás célja egy a termék számára megfelelő „dizájn” tervezése anélkül, hogy 

túl sok vagy túl kevés anyagot használnánk fel (Yam, 2009). 

A szállítási (vagy más néven elosztási) csomagolás lehet az a konténer, amiben szállítják, 

tárolják és kezelik terméket vagy belső csomagolást (Hellström and Saghir, 2007).   

A harmadlagos vagy szállítási csomagolás a tömeges kezelésre, raktári tárolásra és szállításra 

szolgál. Leggyakoribb formája a raklapos egységrakomány, amely helytakarékosan rakodható 

például konténerekbe. 

A szállítási csomagolás funkciói a következők lehetnek (Yam, 2009): 

• Tárolás (alapvető cél, értéket ad a termékhez) 

• Védelem (biztosítja a csomagolás tartalmának sértetlenségét és biztonságát, illetve 

alkalmanként a terméktől is megvédi a környezetet) 

• Teljesítmény (szállítás, kezelés, tárolás, értékesítés és a termék használata közben) 

• Kommunikáció (a tartalom azonosítása és informálás a csomag jellemzőkről és 

követelményekről)  

Bár az előzőek alapján láthattuk, hogy a csomagolási rendszernek három különböző szintje 

lehet (primary, secondary and tertiary), a csomagolás funkcióinak ellátására rendszer 

szempontból kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a teljes csomagolási rendszernek kell például 

megvédeni az adott terméket, tehát a gyűjtő csomagolás által nyújtott védelem megerősítése a 

fogyasztói csomagolás által biztosított védelmi funkciók csökkenésével járhat együtt (Palsson 

et.al., 2013). 

4.4.4 Egységrakomány-képzés (unit load) 

Az egység-képzés (egységrakomány képzés) az a folyamat, melynek során a kisebb, különálló 

elemeket összegyűjtik, és nagyobb egységrakományokat képeznek.  

Ennek előnyei a következők: 

• Alacsonyabb kezelési költségek (minél nagyobb mennyiségű, méretű vagy tömegű árut 

kezelünk egyszerre, annál kisebbre csökken az egységre vetített költség) 

• Munkaerő megtakarítás (az egységben kezelt áruk kezelése kevésbé időigényes, a 

csomagolt áruk mozgatása és szállítása közben munkaórát takaríthatunk meg, ami 

gyorsabb áruáramlást eredményez a raktárban és a gyárban egyaránt) 

• Megtakarítások a szállítás során (az áruk mozgásának sebessége növekszik, a fel- és 

lerakodások kevesebb időt igényelnek) 

• A helykihasználás optimalizálása a szállító járművön 
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• Védelem, melynek három aspektusa van: 

o A lopás kockázata csökken és az egységrakományok könnyebben nyomon 

követhetők, mint az egyedülálló csomagok 

o A sérülés kockázata csökkenthető a raklapon, targoncával való mozgatással 

(kézi anyagmozgatás helyett) 

o A raklapos termékek nagyobb valószínűséggel bírják el a rájuk rakott, nehéz 

árukat 

• Készlet felügyelete (az egységrakományok azonosítása, számolása és irányítása 

egyszerűbb lehet) 

• Ügyfélszolgálat (az egységrakomány ezeket az előnyöket az ellátási lánc további 

folyamataiban is megőrzi). (Yam, 2009) 

4.4.5 Az ipari és fogyasztói csomagolás eltérései 

A ellátási láncban a termék többféle csomagolóeszköz segítségével is eljuthat a végső 

felhasználóhoz. Ezen kívül nem csupán a késztermékek esetében van szükség a megfelelő 

csomagolás kiválasztására, az ellátási lánc különböző területein más-más csomagolószerek 

használata lehet indokolt. A termék felhasználójának szempontjából megközelítve ezért két 

nagy csoportra bonthatjuk a csomagolási rendszereket: 

• ipari csomagolási 

• fogyasztói csomagolás. 

A fentiek alapján az ipari csomagolás lehet például egy cégcsoport telephelyein belül használt 

csomagolóeszköz, amellyel a fogyasztó egyáltalán nem találkozik.  

Az egyutas-többutas kérdés vizsgálatakor azért fontos ennek a két csoportnak a 

megkülönböztetése, mert a fogyasztói csomagolás esetén megjelenik egy további, szubjektív 

szempont, ami nagymértékben befolyásolja a többutas csomagolási rendszer kialakításának 

lehetőségét: a fogyasztói magatartás, amelyet nem lehet teljes mértékben befolyásolni. Ezt 

érzékelteti a 6. ábra. 
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6. ábra: A vevői magatartás befolyásoló szerepe (saját szerkesztés) 

A következőkben két példát mutatok be fogyasztói és ipari csomagolási rendszerek közötti 

különbségekre, az eldobható (egyutas) és visszatérő (többutas) komponenseket kiemelve (lásd 

7. és 8. ábra). 

 

7. ábra: Példa egy fogyasztói csomagolás egyutas és többutas komponenseire (saját szerkesztés) 

A termék folyékony halmazállapotú, a fogyasztók általában egy vagy néhány darab üveget 

vásárolnak és visznek haza fogyasztásra. Az ábrán látható, hogy milyen összetett csomagolási 

rendszerrel rendelkezik ez a viszonylag egyszerű termék (sör).  

A többutas komponenseket félkövérrel jelöltem (az ábrán a felső sor). A csomagolási rendszer 

szintjeit tekintve a fogyasztói csomagolás része a többször használatos üveg 

csomagolóeszközön kívül az eldobható kupak, a címke, illetve a tömítőgyűrű. Utóbbiakat 

minden újrafelhasználás előtt pótolni kell. A gyűjtőcsomagolás ebben az esetben a szintén 
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többutas műanyag rekesz. A szállítási csomagolás általában többutas EUR raklap, de a 

gyűjtőcsomagolások rögzítéséhez felhasználhatnak további egyutas komponenseket, mint a 

pántszalag és zsugorfólia. Az árucímkék sérülései, dörzsölődései is vásárlói gyanakvásokat 

okoznak. A vonalkódok sérülései értékesítési, logisztikai problémákat okozhatnak. Éppen ezért 

és mivel a csomagolóanyag (üveg) könnyen törik, a gyűjtőcsomagolásnak ebben az esetben 

fontos védelmi szerepe van, illetve a halmazolhatóságot is biztosítja az egységrakományban, 

mivel önmagában is merev egységnek tekinthető. A csomagolás reklámgrafikai tervezése a 

vállalt marketingstratégiájának fontos eszköze, ezt a szerepet a címke látja el a sör esetében. 

Ezen kívül az utóbbi években a kézműves sörök egyre népszerűbbé válása új kihívások elé 

állítja a szakembereket. Megjelentek a kisebb kiszerelések, illetve a fogyasztók számára 

kartonpapírból kialakított hatos csomagok („6-pack carrier”). A termék a megszokottnál 

magasabb minőségű, illetve az egyre távolabbi vásárlók kiszolgálása is cél, ezért innovációra 

van szükség a csomagolás területén. A csomagolás tervezőinek egyre inkább a könnyebb, 

olcsóbb és lehetőleg biológiailag lebomló csomagolóeszközök irányába kell haladnia. 

Az ipari csomagolások esetén a fogyasztói csomagolás elmarad és a termelési, logisztikai 

szempontok kerülnek előtérbe. Ebben az esetben egy drága és érzékeny termékről van szó, 

amelyet a motorgyárból szállítanak a felhasználónak, azaz valamelyik konszern cég 

telephelyére, ahol a kész autóba beépítik. Az útvonal akár tengerentúli szállítást is magában 

foglalhat. A terméket a fokozott védelem érdekében VCI fóliába csomagolják, és csappantyúval 

rögzítik a kalodához. Ezen kívül a bezsákolt motorokat kábelkötegelővel is rögzítik, és közéjük 

szivacsokat helyeznek (a 8. ábrán pirossal jelölve). A kész palettán felállított keretet 

sarokvasakkal és facsavarokkal kell rögzíteni, majd a megfelelő papírokkal ellátni. Ezeknek a 

címkéknek azonban kizárólag a logisztikai szempontú azonosításnál van jelentősége.  

 

8. ábra: Példa egy ipari csomagolás egyutas és többutas komponenseire (saját szerkesztés) 
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4.5 A csomagolástervezés kérdései 

A csomagolás hatóköre tehát széles, felöleli a technikai tevékenységeket, mint a géptervezés, 

grafikai tervezés, küldemény/csomagfejlesztés és előállítás, eltarthatósági vizsgálatok, elosztás 

és marketing. A csomagolások különböző formáival foglalkozik, a fémdobozokat, üveg 

tartályokat, papírdobozokat, műanyag dobozokat és tasakokat beleértve. Magában foglalja a 

csomagolási kutatók és mérnökök, csomagolóanyag beszállítók és átalakítók, a gyártók, 

kiskereskedők és szabályozó szervek részvételét (Yam, 2009).   

A műszaki tervezés a csomagolószerek, csomagológépek és csomagolási módok kiválasztását 

jelenti. Ezek a tényezők főként a termék tulajdonságaitól és a vállalat üzemi adottságaitól 

függnek. A beszállításra kerülő csomagolószerek minőségének meghatározása szintén a 

csomagolástervezők feladata. 

Fontos, hogy olyan csomagolást tervezzünk, ami – amellett, hogy megvédi az árut – kezelési 

és szállítási egységként is funkcionál. A csomagolt termékből ezért lehetőség szerint könnyen 

kezelhető rakodási és szállítási egységet kell képezni, ehhez pedig figyelembe kell venni a 

különböző egységrakomány-képzők, illetve a szállítóeszközök méretét. 

Ezen kívül a szállítási egység tömegét és térfogatát célszerű úgy kialakítani, hogy biztosítsa a 

szállítóeszközök lehető legjobb térkihasználását és számításba kell venni a jármű rakodási, 

illetve halmazolási magasságát. A csomagolás megfelelő szerkezeti kialakítása pedig 

csökkentheti a rakodási időt és a bérjellegű költségeket, mivel elősegíti az árukezelés 

gépesíthetőségét. 

Tárolásnál is fontos szerepet tölt be a csomagolás, a cél ilyenkor a tárolási, tárfoglalási és egyéb 

kezelési költségek csökkentése. Ehhez azonban ismerni kell a logisztikai folyamatokban 

igénybe vett raktárak sajátosságait (például szerkezeti kialakítás és berendezések). 

Mindezen követelmények mellett arra is figyelni kell, hogy a csomagolási művelet 

befejezésével a hulladékká vált csomagolószer a lehető legkisebb mértékben terhelje a 

környezetet. Környezetbarát csomagolási megoldásokról lényegében nem beszélhetünk, mivel 

valamilyen mértékben minden csomagolószer terheli a környezetet, viszont törekedhetünk rá, 

hogy a legkevésbé káros anyagokat és technológiákat alkalmazzuk.  

A csomagolás megtervezésének másik területe főként a marketinghez köthető, mivel a 

csomagolószer reklámhordozó szerepet is betölt. Megfelelő reklámhatással segít a termék által 

már elért piaci helyzet megőrzésében és új piacok megteremtésében (Tiefbrunner, 2010). 

Ez a reklámhordozó szerep elsősorban fogyasztói csomagolások esetében érvényesül, de egyes 

gyűjtőcsomagolások kialakításakor is fontos, amikor a fogyasztó akár ebben a formában is 
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megvásárolja a terméket. Talán a legtipikusabb lehet példa erre az ásványvíz, mint fogyasztási 

cikk, mivel gyűjtőcsomagolásban ugyanúgy értékesítik az üzletek, mint egyesével. 

A formatervezés (dizájn) során kaphat figyelmet a fogyasztóbarát csomagolás létrehozásának 

szempontja. A csomagolás akkor fogyasztóbarát, ha olyan szolgáltatást nyújt, amely 

kényelmesebbé teszi a termék alkalmazását azáltal, hogy gyorsabb, egyszerűbb felhasználást 

tesz lehetővé. 

Mivel az egyes csomagolási alapformák (fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás) a 

meghatározott feladatokat csak együtt képesek ellátni, mindig szerves egészként, rendszerként 

kell kezelni őket. Éppen ezért van a tervezésnek egy olyan aspektusa, amire a gyakorlatban már 

ritkán helyeznek megfelelő hangsúlyt, ez pedig magának a csomagolási rendszernek a 

megtervezése.  

Gyakran előfordul, hogy a termékek (és a csomagolás) előállításával foglalkozó rendszerek 

elkülönülnek a vevőhöz, illetve felhasználóhoz a terméket eljuttató szállítási láncrendszerektől. 

Ez nem csupán azzal a gyakorlati problémával jár együtt, hogy a terméket előállítók gyakran 

nem ismerik, hogy a logisztika szállítási szakaszában a termékükre milyen külső hatások hatnak 

(Pánczél, 2009), hanem sok esetben a csomagolással kapcsolatos gazdaságossági döntéseket 

sem tudják megfelelően előkészíteni. Ez különösen többször használható (többutas) 

csomagolási rendszerek esetében lehet fontos. 

A szakirodalomban találhatunk néhány példát elméleti modellekre, de ezek inkább 

fenntarthatósági szempontból közelítik meg a problémakört. Az SPD modell (sustainable 

packaging development) például a következő változókat veszi figyelembe: 

• Műszaki tervezés – a csomagolási struktúra és – anyag a termék védelme érdekében 

• Ellátási lánc tervezés – a műszaki tervezés kiterjesztése az ellátási lánc rendszerén belül 

(tervezéstől a felhasználás utáni fázisig) a hulladék redukálása miatt 

• Környezeti tervezés – a csomagolóanyag újrafelhasználásának növelése és az eldobások 

csökkentése a káros anyag kibocsátás optimalizálására (Dominic, 2015). 
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5 EGY-ÉS TÖBBUTAS CSOMAGOLÁSI RENDSZEREK KÖLTSÉGEINEK 

ANALÍZISE 

A logisztikai csomagolás területén a cégek döntéseket hoznak annak érdekében, hogy az 

optimális csomagolási költségeket meghatározzák. Ez a döntéshozatali szituáció gyakorlatilag 

az egyutas és többutas (eldobható vagy újrahasználható) csomagolási rendszerek közötti 

választást jelenti (Böröcz, 2009). 

Természetesen a környezeti szempontok is fontos részei a folyamatnak, ide értve a keletkezett 

hulladék mennyiségének csökkentését a gyártás során. Továbbá, a csomagolás 

hatékonyságának növelése egy fontos stratégiai cél a szervezetek számára, a fenntarthatóság és 

gazdaságosság szempontjait figyelembe véve. A jogszabályok is a csomagolási műveletek 

újragondolására kényszerítik a cégeket (Smith, 2012). 

5.1 Eldobható, egyutas csomagolások 

Az egyutas csomagolás csak egy használatra alkalmas. Általánosságban elmondható, hogy az 

egyutas rendszer fő problémája a használat után keletkezett hulladék, ezzel egyidejűleg a 

csomagolás relatív előállítási költsége alacsonyabb (Böröcz és Földesi, 2008). 

A környezetszennyezés csökkentésének egyik eszköze a környezetvédelmi termékdíj. A 

csomagolás vagy csomagolószer alapanyaga befolyásolja a termékdíj összegét. Legmagasabb 

összeg a műanyag csomagolásokhoz társul, ezeknek a mértékét szeretné leginkább csökkenteni 

a jogalkotó (pl. reklámtáskák és az italok elsődleges fogyasztói csomagolása). 

5.2 Visszatérő, többutas csomagolások 

Az újrahasználható (más néven visszatérő, visszaforgó vagy többutas) tárolókat megtöltik a 

termékkel és elküldik a rendeltetési helyre, ezután az üres tárolót visszaküldik a beszállítónak, 

újratöltik, és ez a kör ismétlődik újra és újra (Yam, 2009). Míg az egyutas csomagolások esetén 

a keletkező hulladék lehet a fő probléma, addig a többutas eszközök esetén a szállítási és 

fenntartási költségek jelentősek lehetnek (Böröcz és Földesi, 2008). 

Természetesen a csomagolás elsődleges funkciója bármely iparágban a termékek és alkatrészek 

védelme a teljes logisztikai költségre optimalizálva. Ezért az elosztási környezet és a logisztikai 

költségek együttesen definiálják a csomagolás lehetséges formáit, és aztán meghatározzák a 

végső megoldást (Böröcz, 2009). 

A többutas csomagolási rendszerek menedzselése nem csupán a visszfuvarok megszervezését 

jelenti. A tárolók tisztítása és karbantartása, tárolása és adminisztrációja is a folyamat részei 
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(Kroon and Vrijens, 1995). Gyakran használnak szabványosított szállítóeszközöket többutas 

csomagolásként például a járműipari ellátási láncban, mint például az EUR raklap, állványok 

vagy speciális tartók bizonyos típusú alkatrészekhez (Boysen et.al, 2015). 

Bár a többutas csomagolások számos formája megfigyelhető a gyakorlatban, funkcióik 

ugyanazon fogalmi struktúra alapján épülnek fel. A rendszer összetettsége magasabb fokú, ha 

a résztvevők száma a különböző szinteken emelkedik. A bonyolultabb többutas rendszer 

szervezése jellemzően csak szabványosított eszközökkel valósítható meg. Ki kell azonban 

emelnünk, hogy az ilyen csomagolási eszközök nem minden esetben térnek vissza üresen, 

hanem újrahasznosítják őket más célra, vagy termékkel részben megtöltve küldik vissza őket. 

Az eldobható csomagolással is előfordulhat, hogy újra betölti szerepét. A „pooling” rendszer 

alapvetően egy csomagolás bérlési lehetőség szabványosított eszközökre. Ebben az esetben a 

felhasználó a bérleti szolgáltatás előnyeit élvezi, a többutas csomagolás megvásárlásának 

alternatívájaként. Egyrészt a rendszer használatával a befektetett eszköz mennyisége csökken, 

másrészt lehetségessé válik a logisztikai csomagolási folyamatok hatékonyságának növelése a 

rejtett költségek elkerülésével, ami közvetlen hatással van a csomagolás összköltségére 

(Dubiel, 1996). A költség struktúráról bővebben a következő fejezetben lesz szó. 

Habár a megfelelő csomagolás kiválasztása előtt részletes elemzés készül, legtöbb esetben a 

lánc különböző résztvevői közötti tárgyalás lehetősége nem szokott felmerülni. A rendszer 

használatát a lánc egymást követő elemei általában más módon értelmezik. Ezért egyutas 

csomagolásokat többutasként használnak és fordítva, más funkciót betöltve. 

Zhang és szerzőtársa a többutas csomagolás kezelését két különböző módra osztják fel: 

(1) megosztott (vagy vevő által menedzselt) mód, amikor a csomagolás az összeszerelő 

tulajdonában van, és a beszállítók megosztják egymás között; 

(2) dedikált (vagy eladó által menedzselt) mód, amikor a csomagolás a beszállítók tulajdonában 

van, és nem oszthatják meg egymás között. A dedikált módszernek az egyszerű menedzsment 

az előnye, ugyanakkor a megosztott módszerrel a biztonsági készlet és a csomagolási károk 

csökkentése érhető el (Zhang et al, 2015). 

Többutas csomagolási rendszerek esetében megkülönböztetünk: 

• zárt láncú 

• nyitott láncú és 

• hibrid rendszereket (lásd 9. ábra).  
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9. ábra: Nyitott és zárt láncú többutas csomagolási rendszerek (saját szerkesztés) 

A nyitott láncú rendszerre a csomagolási fajták mindhárom esetében találhatunk gyakorlati 

példát. A gyűjtő és szállítási csomagolások esetében az univerzálisan használható ládák, 

rekeszek, keretek említhetők meg olyan csomagolóeszközöknek, amelyek ilyen rendszerben 

használatosak, vagy a legismertebb egységrakomány-képző eszközök az EUR raklap, illetőleg 

az ISO konténerek. 

5.3 A csomagolási rendszer költségelemei 

Egy többutas csomagolási rendszer bevezetésének folyamata összetett feladat lehet. A 

különböző gyártási stratégiák, volumen vagy a szállítások szervezése mind olyan paraméterek, 

melyek elengedhetetlenek a csomagolás vagy egységrakomány kiválasztásánál (Vöröskői és 

Böröcz, 2016). 

Mivel a logisztika a csomagolási követelmények egyik fő mozgatórugója, a vállalatok 

környezetbarátabb logisztikai műveleteket dolgozhatnak ki a csomagolási hulladék csökkentése 

érdekében. A cégek nem csak minimálisra csökkenthetik ökológiai lábnyomukat az 

újrafelhasználható csomagolás használatával, hanem sok vállalat megállapította, hogy 

jelentősen csökkenthetik a költségeket is (Mollenkopf et.al, 2005). 

A csomagolás újbóli felhasználásának előnyei mellett tehát a többutas csomagolás 

kereskedelmi szempontból akár jövedelmező megoldás is lehet (Kroon and Vrijens, 1995). 

Mindazonáltal ezek a gazdasági előnyök számos tényezőtől függhetnek. 
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Annak érdekében, hogy elemezni tudjuk, az egy- vagy többutas megoldás használata 

jövedelmezőbb-e, számos tényezőt figyelembe kell vennünk.  

Egy tanulmány szerint a két legfontosabb ezek közül a szállítási távolság és a szezonális 

ingadozások, ahogy ez a 10. ábrán is látható. Amennyiben nagy távolságra kell szállítani és az 

igények időszakos ingadozása is magas, az egyutas csomagolás használata a legmegfelelőbb. 

Ennek az az oka, hogy az üres csomagolás visszaszállításának költsége adott esetben túl magas 

lehet (Dominic, 2000). 

 

 

10. ábra: A szállítási távolság és a szezonális igény hatása az egy- és többutas csomagolások közötti választásra 
(saját szerkesztés Dominic, 2000 alapján) 

 
Annak érdekében, hogy tovább tudjuk elemezni, melyik rendszer a legalkalmasabb, további 

tényezőket határozhatunk meg (Dominic, 2000): 

• lekötött tőke (Tied up capital) 

• szállítási költség (Transport cost) 

• visszatérő csomagolások kezelése (Return handling) 

• veszteségek (Loss) 

• környezet (Environment) 

• ergonómia (Ergonomics) 

A csomagolás forgási sebessége/visszaszállítási aránya (turnover rate) alapvető hatással van a 

lekötött tőkére. Gyors forgási idővel a rendszerben lévő csomagolások teljes mennyisége 
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alacsonyabb lesz, aminek következtében a lekötött tőke mértéke és a raktározás költsége is 

kisebb lesz az alacsonyabb tárolóhely igénynek köszönhetően. 

A szállítás költségeit két részre oszthatjuk: a célhelyre való továbbítás és a visszaszállítás. Az 

üres tárolók visszaküldési és visszaszállítási költségét a következő tényezők határozzák meg: 

• A szállítási távolság a gyártól a létesítményig, ahol az üres csomagolásokat gyűjtik 

össze 

• A nem kiegyenlített szállítási folyamatból adódó lehetőségek, mint például a visszatérő 

csomagolások megtöltése 

• Az összecsukható vagy egymásba helyezhető csomagolások segítségével 

maximalizálható a tér kihasználása a visszaszállítás során 

A visszatérő csomagolások kezelése és adminisztrációja szintén befolyásolja a gazdasági 

eredményt. Néhány ehhez kapcsolódó szempont: 

• Összenyomhatóság – ha a csomagolás összecsukható vagy egymásba rakható, akkor ez 

a tárolásra és kezelésre is pozitív hatással van 

• A lépések száma a visszaforgó csomagolások kezelésében – Minél kevesebb lépésben 

végzünk egy tevékenységet, annál gazdaságosabb a rendszer 

• Tisztítási igény – a többutas csomagolások tisztítása gyakran elengedhetetlen az újabb 

használat előtt, és azáltal plusz költséget generál  

• Adminisztráció – A forgási arány növelése, illetve a csomagolások nyomon nem 

követéséből adódó veszteségek minimalizálása érdekében egy ellenőrző rendszer 

szükséges. Ennek a rendszernek a fenntartása adminisztrációs költségként jelentkezik. 

• Eldobási költség – Az elhasznált csomagoláshoz eldobási költség társul. Sok esetben a 

csomagolási veszteség határozza meg, hogy egy csomagolás hányszor használható az 

élettartama során.  

Az ergonómiai szempont azért jelenhet meg ebben a felsorolásban, mert a többutas 

csomagolások kezelése sok esetben egyszerűbb, és ezáltal gyorsabb munkafolyamatot tesz 

lehetővé az egyutashoz képest (Dominic, 2000). 

Összefoglalva a többutas csomagolási rendszer használatát, miután a 

tárolóban/csomagolószerben eljuttatják a terméket a feladótól a megrendelőig, az üres 

csomagolást el kell juttatni a következő feladóhoz vagy vissza a kiindulási helyre (Kroon and 

Vrijens, 1995). Ráadásul egy többutas csomagolási rendszer tisztítást, karbantartást, tárolást és 

adminisztrációs tevékenységet igényel.  
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A többutas csomagolóeszközök kezelésére operatív szinten alapvetően háromféle módszer 

létezik: a „switch-pool” rendszer, visszáru-logisztikával (return logistics) rendelkező rendszer, 

illetve  visszáru-logisztika nélküli rendszer.  

• Az első esetben minden szereplő rendelkezik a szükséges mennyiségű csomagolással, 

amiért mindenki maga felelős. Ez azt jelenti, hogy minden résztvevő egyénileg végzi a 

tisztítást, karbantartást, tárolást, a csomagolások allokációját és ennek 

adminisztrációját.  A switch-pool rendszernek két változata létezik.  

o Az egyiknél csak a küldő és a fogadó fél allokálhatja a csomagolóeszközöket 

olyan formában, hogy a feladó elküldi a termékkel megtöltött csomagolást, a 

fogadó pedig visszaküldi az üres csomagolóeszközt azzal a feltétellel, hogy a 

darabszámnak természetesen meg kell egyeznie.  

o A második változat esetében a fuvarozó is rendelkezik egy bizonyos számú 

csomagolással. Ilyenkor a fuvarozó a termékek felvételekor megfelelő számú 

üres csomagolóeszközt hagy a feladónál, aki nem felelős az általa kiküldött 

csomagolások üres állapotban történő menedzseléséért (Kroon and Vrijens, 

1995). 

• A visszáru logisztikával rendelkező rendszer esetében a csomagolások tulajdonosa egy 

központi szervezet (ügynökség), amelyik a csomagolóeszközök visszaszállításáért 

felelős. Mindazonáltal kiszámlázhatja az üres csomagolás elszállítási díját a szervezet 

depójába. További ismertetőjele ennek a rendszernek, ami megkülönbözteti a többitől: 

o transzfer rendszer: a küldő fél mindig ugyanazt a csomagolást használja. Az 

átviteli (transzfer) rendszer csak a csomagolásoknak a címzettől a feladóhoz 

történő visszaküldésében vesz részt. A rendszer fenntartásáért a feladó felelős. 

o depó rendszer: lényege, hogy a nem használt csomagolásokat az erre kialakított 

raktárban tárolják, és innen látják el a feladót a szükséges mennyiségű 

csomagolással. Miután a címzetthez megérkezett és kiürítették a 

csomagolásokat, összegyűjtik azokat és visszaküldik a depóba. Adminisztrációs 

szempontból két megoldás lehetséges. A könyveléses rendszer esetén a feladó 

számlával rendelkezik, ezt terhelik vagy jóváírják attól függően, hogy a feladó 

csomagolóeszközt kap vagy küld. A másik esetben a feladó a csomagolásokért 

betétdíjat fizet, amelyet a lánc minden szereplője a következő szereplőre terhel 

egészen addig, amíg a csomagolóezköz vissza nem kerül az ügynök 

szervezethez. 
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• A visszáru-logisztika nélküli rendszerben a feladó egy ügynökségtől béreli a 

csomagolást, és amikor már nincs rá szüksége, akkor visszaküldi. Bár a feladó felelős a 

karbantartásért, a csomagolás bérlésével az állandó költségeit csökkenteni tudja. Az 

ügynökség csak bérbe adja a csomagolást, a logisztikai folyamatokat nem ő szervezi 

(Kroon and Virjens, 1994). 

5.3.1 Csomagolóanyag  

A csomagolóanyag magában foglalja a fogyasztói csomagolást és annak zárását, a szállítási 

csomagolást és minden egységképzéshez szükséges anyagot is. A csomagolóanyag költsége 

elsősorban a nyersanyagok/alapanyagok költségétől függ (műanyag, papír, fa, üveg és/vagy 

fém), illetve az ezek csomagolássá alakításához szükséges költségektől (Yam, 2009). 

A többutas csomagolási rendszerekkel kapcsolatban több kutatás is azt tartja az egyik 

legfontosabb előnynek, hogy használatukkal a felhasznált csomagolóanyag fajlagos 

mennyisége csökkenthető, ezért a környezetre gyakorolt hatásuk általában kedvezőbb, mint az 

egyutas csomagolás esetében (Palsson et.al., 2013). 

A fenntartható csomagolás tervezésének környezetvédelmi kritériumán belül hat indikátort 

definiálnak a szerzők, ezek közül kettő utal a csomagolóanyagra (Svanes et.al., 2010): 

• Bruttó anyagintenzitás (Gross material intensity): a csomagolási rendszerben 

felhasznált teljes mennyiségét tartalmazza, beleértve az öt fő típus újrafelhasználását 

(papír, műanyag, üveg, fém és fa). Ez a paraméter figyelembe veszi az újrahasználatot. 

• Nettó anyagintenzitás (Net material intensity): meghatározza a nem újrahasznosítható 

csomagolóanyagok tömegét, így a logisztikai rendszerből származó csomagolási 

hulladék teljes mennyiségének becsléseként is tekinthetünk rá. 

A csomagolás beszerzési költsége közvetlenül befolyásolni tudja a lekötött tőke költségét. A 

fokozottabb termékvédelem miatt a többutas csomagolóeszközök akár öt-tízszer drágábbak 

lehetnek, mint az egyutas változat, amit helyettesíteni szeretnénk velük (Mollenkopf et.al., 

2005). 

Az általam alkalmazott költség modellben a csomagolóanyag a csomagolóeszköz beszerzési 

árában benne foglalva jelenik meg, minden egyéb, az eszköz legyártásával kapcsolatos 

költséggel együtt. 
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5.3.2 Visszaszállítás költsége 

A csomagoláshoz köthető szállítási költség alapvetően két részre osztható: a felhasználási 

helyre történő fuvar és az üres csomagolóeszköz visszaszállítása a rendeltetési helyre. A 

visszaszállítás költségét főként az alábbi tényezők befolyásolják: 

• a szállítási távolság a gyártótól a csomagolást összegyűjtő szereplőig (zárt láncban ez 

a feladót jelenti, míg nyitott rendszer esetén lehet egy gyűjtőpont vagy a csomagolás 

tulajdonosa, aki aztán a csomagolószer újra elosztását végzi) 

• a szállítási lánc kiegyensúlyozatlanságából eredő előnyök kihasználásának lehetősége, 

illetve, hogy a visszaszállítás során összevonhatók-e az egyes rakományok 

• amennyiben a csomagolás összecsukható, tehát a térfogata üres állapotban 

csökkenthető, az lehetővé teszi a fuvareszköz kihasználtságát a visszaszállítás során  

(Dominic, 2000). 

A csomagolással kapcsolatos szállítási tevékenység az egész járműipari ellátási láncban jelen 

van, a kutatásomban azonban elsősorban a motorgyártó és a vevő (OEM) közötti útvonalra 

vizsgáltam. Mivel a próbaszámításban a rendeltetési hely megegyezik az egyutas és a többutas 

csomagolóeszköz esetén és így az első szállítás költsége mindkét megoldásnál ugyanannyi 

(feltételezve, hogy a két csomagolószer tömegében nincs jelentős eltérés), ezért csak az üres 

tárolók visszaszállítási költségét vettem figyelembe. 

Korábbi fejeztben írtam róla, hogy a szállítási távolság alapvetően befolyásolja a szállítási 

költséget. Szintén fontos megemlíteni a ciklusidőt, azaz, hogy a többutas csomagolás átlagosan 

mennyi idő alatt érkezik vissza a rendeltetési helyre egy zárt láncon belül. Általánosságban 

elmondható, hogy a rövidebb ciklusidő alacsonyabb kezdeti beruházási költséget 

eredményezhet, mivel kisebb számú eszköz beszerzésére van szükség a rendszer 

működtetéséhez. Ezen kívül fontos még hangsúlyozni, hogy a szállítási távolság és a ciklusidő 

vizsgálata önmagában nem elegendő, figyelembe kell még vennünk az útvonal és az ellátási 

lánc komplexitását. Mindazonáltal ez a költségmodellben nehezen megjeleníthető, de a 

dolgozat 6. fejezetében, a fuzzy modellben helyet kap majd.  

5.3.3 Adminisztráció, tisztítás, javítás és megsemmisítés költsége 

Az adminisztrációs költség mind az egyutas, mind a többutas csomagolás gazdaságosságát 

befolyásolja, azonban a többutas csomagolás estében a rendszer irányítását is magában foglalja, 

mint például az ehhez kapcsolódó munkaerő és az információs rendszer költsége. A tisztítási és 

javítási költségek csak a többutas csomagolás esetében jelennek meg a csomagolóeszköz 

megfelelő állapotának fenntartása érdekében. A többutas csomagolás használata minimalizálja 
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a keletkezett hulladék mennyiségét, így a megsemmisítés költsége is alacsonyabb, ha a rendszer 

egészét tekintjük.  

5.4 A használatok száma és a csomagolóeszközök mennyisége 

Az egyutas csomagolás egyszeri használatra alkalmas, azonban a többutas megoldás esetében 

a tervezett és tényleges használatok száma fontos kérdéseket vet fel. Ha például a 

csomagolóeszköz - például a nem megfelelő kezelés miatt - azelőtt használhatatlanná válik, 

hogy elértük volna a tervezett használatok számát, akkor az növeli a teljes költséget. Fordított 

esetben, ha többször használhatjuk fel gazdaságosan az eredetileg tervezettnél, akkor az pedig 

költségcsökkenést eredményez. 

Összességében elmondható, hogy ha ebből a szempontból kell összehasonlítanunk az egy- és 

többutas csomagolást, akkor vagy az olcsóbb egyutas megoldás éri meg, vagy ha a drágább 

többutas csomagolóeszköz mellett döntünk, akkor minél magasabb használati számra kell 

törekednünk. A második esetben olyan műszaki megoldást kell találni, ahol a fejlesztés célja 

tehát a használatok számának maximalizálása. Mindenesetre a többutas csomagolóeszköz idő 

előtti elvesztése vagy megrongálódása kedvezőtlen gazdasági következményekkel jár.  

 

11. ábra: Használati arány (usage ratio) (Vöröskői and Böröcz, 2019) 

A 11. ábra megmutatja, hogyan befolyásolja a használatok száma (U) a többutas csomagolás 

árának (PR) alakulását, összehasonlítva az egyutas egységárával (PD). Három lehetséges esetet 

különböztettem meg (Vöröskői, 2017c): 

• Idő előtti elhasználódás/károsodás (premature damage): akkor fordul elő, ha a 

kiválasztott csomagolás műszaki és mechanikai tulajdonságai nem megfelelőek, illetve 
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ha váratlan esemény történik (mint például a nem megfelelő anyagkezelés miatti 

sérülés vagy a csomagolóeszköz elvesztése, ahogy korábban utaltam rá) 

• Optimális számú felhasználás (optimal number of uses): ha a használatok száma eléri 

a tervezett számot, akkor a csomagolóeszköz költsége eléri az optimális szintet (a 

használatok számára vetítve), még akkor is, ha a csomagolószer kezdeti beszerzési ára 

magasabb, mint az egyutas megoldás esetén 

• Túlhasználat (over usage): akkor következik be, miután a csomagolás túllépi az 

optimális használatok számát és a megfelelő műszaki állapot fenntartásához szükséges 

javítások költsége olyan magas, hogy már nem éri meg a rendszerben tartani az adott 

csomagolóeszközt. Ezen kívül a termék sérülésnek kockázata is megnövekszik ebben 

a szakaszban, ami további költségnövekedést eredményez. 

 

A csomagolóeszközök mennyisége a többutas rendszerben egyidejűleg használt eszközök teljes 

számát jelenti vagy a beszerezni szükséges egyutas tárolókét. A használatok száma 

természetesen erősen befolyásolja a mennyiséget, a visszaszállítási arány (ezt a későbbiekben 

kifejtem) szintén. 

Mollenkopf és szerzőtársai arra a következtetésre jutottak, hogy a csomagolási mennyiség 

növekedése hozzájárulhat a többutas rendszer kialakításához. Ezen kívül a napi volumen és a 

ciklusidő is jelentősen befolyásolhatja a kezdeti beruházási költséget (Mollenkopf et.al., 2005). 

5.5 Költségmodell 

A fentiek figyelembevételével az egy- és többutas csomagolási rendszerekre saját 

költségmodellt alkottam meg. Az 1. táblázat tartalmazza a modellben alkalmazott jelöléseket: 



54 
 

1. táblázat: A költségmodellben alkalmazott jelölések 

 

5.5.1 Egyutas csomagolás költségmodellje 

Az egyutas (eldobható) csomagolási rendszer költségszerkezete viszonylag egyszerűen 

meghatározható, összetevőit a következőképpen adhatjuk meg: 

• a csomagolószer beszerzési ára 

• tárolás költsége 

• adminisztrációs költség 

• eldobás (hulladékkeletkezés) költsége 

Ezt a következő képlettel írhatjuk fel: 

 

∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷 =  𝑃𝑃𝐷𝐷 𝑄𝑄 + 𝐴𝐴𝐷𝐷𝑄𝑄 + 𝑆𝑆𝐷𝐷𝑄𝑄 + 𝑊𝑊𝐷𝐷𝑄𝑄 = 𝑄𝑄(𝑃𝑃𝐷𝐷 + 𝐴𝐴𝐷𝐷 + 𝑆𝑆𝐷𝐷 + 𝑊𝑊𝐷𝐷)    (5.5.1 – 1) 

 

ahol CTD az egyutas csomagolás teljes költségét (total cost of disposable packaging) jelöli és 

az eldobható csomagolóeszköz beszerzési árának (PD = price of disposable packaging), az 

egységre vetített adminisztrációs (A = unit cost of administration), tárolási (S = storage) és 

eldobási (W = waste) költségnek az összegeként értelmezzük, a mennyiséggel megszorozva (Q 

= quantity). 

CTD egyutas csomagolás teljes költsége (total cost of disposable packaging) €
CTR többutas csomagolás teljes költsége (total cost of returnable packaging) €
PD egyutas csomagolóeszköz beszerzési ára (price of disposable packaging) €/db
PR többutas csomagolóeszköz beszerzési ára (price of returnable packaging) €/db
Q mennyiség (quantity) db
TR visszaszállítás költsége (cost of return transport) €/db
U használatok száma (number of uses) db
S tárolási költség (cost of storage) €/db
R javítás átlagos költsége (repair cost) €/db
C tisztítás átlagos költsége (cleaning cost) €/db
A adminisztrációs költség (administration cost) €/db
W megsemmisítés költsége (cost of disposal/waste) €/db

Jelölések
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5.5.2 Többutas csomagolás költségmodellje 

A többutas csomagolási rendszer költségszerkezete sokkal összetettebb, mint az egyszer 

használható csomagolás esetében. A zárt rendszerben működő többutas, ipari csomagolás 

esetében azonban a vállalati döntéseket elsősorban ez alapján hozzák meg. 

A teljes költség meghatározásához a következő elemeket kell ismernünk: 

• a csomagolószer beszerzési ára 

• a visszaszállítás költsége 

• a tárolás, javítás és tisztítás költsége 

• adminisztrációs költség 

• eldobás (hulladékkeletkezés) költsége 

• a csomagolásra kerülő áru mennyisége 

• a tervezetett használatok száma 

• visszaszállítási arány 

 

Ezt a következő képlettel írhatjuk fel:       (5.5.2 – 1) 

 

� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 =  𝑃𝑃𝑅𝑅  ·
𝑄𝑄
𝑈𝑈

+ 𝑃𝑃𝑅𝑅 ·
𝑄𝑄
𝑈𝑈

 (1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝐶𝐶𝑅𝑅(𝑈𝑈 − 1)
𝑄𝑄
𝑈𝑈

 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐴𝐴 · 𝑄𝑄 + (𝑆𝑆 + 𝑅𝑅 + 𝐶𝐶) 𝑄𝑄 ·  𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑊𝑊 ·
𝑄𝑄
𝑈𝑈

 

 

ahol CTR a többutas csomagolási rendszer teljes költségét (total cost of returnable packaging) 

jelöli és az alábbi elemekből tevődik össze: 

• a többutas csomagolóeszköz beszerzési ára (PR – price of the returnable packaging 

material) és a mennyiség (Q – quantity) szorzata, osztva a használatok számával (U – 

number of uses) 

• a vissza nem térő csomagolóeszközök újra beszerzési költsége 

• a visszaszállítás költsége (TR – cost of return transport), az utolsó használatot (utat) 

kivéve, azonban csak a ténylegesen visszatérő csomagolóeszközök esetében (RR = 

return ratio) 

• az egységre vetített adminisztrációs (A = unit cost of administration), tárolási (S = 

storage), javítási (R = rapair), tisztítási (C = cleaning) költség, megszorozva a 

mennyiséggel (Q), szintén csak a ténylegesen visszatérő csomagolóeszközök esetében 

(RR) 

• az eldobás (W = waste) költsége, szorozva a mennyiséggel (Q), osztva a használatok 

számával (U – number of uses) 
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Modell feltételek: 

 

A csomagolás ára és a visszaszállítás költsége közötti kapcsolat 

Két eset lehetséges: 

(1) az új csomagolóeszköz beszerzési ára magasabb vagy ugyanakkora, mint a már meglévő 

csomagolás visszaszállítási költsége: PR ≥ TR 

(2) az új csomagolóeszköz beszerzési ára alacsonyabb vagy ugyanakkora, mint a már meglévő 

csomagolás visszaszállítási költsége: PR ≤ TR 

A modellben feltételezem, hogy a többutas, zárt csomagolási rendszer esetén az új 

csomagolóeszköz beszerzési költségének magasabbnak kell lennie, mint a visszaszállítás 

költsége, különben nem logikus visszahozni a kiürült eszközt, hanem logikusabb lenne újat 

vásárolni helyette. 

 

Visszaszállítási arány (return ratio) bevezetése 

A visszaszállítási (vagy visszaküldési) arány (RR) az egész „pool”-ból visszatérő 

csomagolóeszközök százalékos arányát jelenti, ezért értéke mindig 0% és 100% közé esik. RR 

feltételezhetően sosem éri el a 100%-ot, mert az azt jelentené, hogy minden csomagolóeszköz 

visszatér, ami a gyakorlatban nem fordul elő.  

A visszaszállítási arányt a visszaszállítási költség és az új eszköz beszerzési költségének 

függvényeként definiálom a modellben (Vöröskői and Böröcz, 2019):  

 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  1 − �𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑅𝑅

�
𝜀𝜀
  , [0, 1]       (5.5.2 – 2) 

  

Mivel az RR és a T/P hányados közötti kapcsolat nem lineáris, egy rugalmassági tényezőt (Ɛ) 

vezetek be a valós körülmények modellezhetősége érdekében. Előfordulhat például a működési 

feltételek hiánya, mint például a nem megfelelő közúti vagy IT infrastruktúra, illetve az ellátási 

lánc szereplőinek alacsony motivációja a visszaküldésre, ami ezt a tényezőt befolyásolhatja. 

Az Ɛ értéke mindig 0 és 1 közé esik: 0 < Ɛ < 1. 

Mivel PR ≥ TR, ezért: 

 

0 ≤  𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑅𝑅

 ≤ 1 és 0 ≤ �𝑇𝑇𝑅𝑅
𝑃𝑃𝑅𝑅

�
𝜀𝜀
≤ 1 
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12. ábra: T/P hatása a visszaküldési arányra (saját szerkesztés) 

Ha RR képletét behelyettesítjük a többutas csomagolási rendszer költségének képletébe, akkor 

a következőt kapjuk:         (5.5.2 – 3) 

 

� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑅𝑅
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5.6 A modell alkalmazhatósága 

A modell alkalmazhatóságát egy próbaszámításon keresztül mutatom be, amelyben CKD 

(completely knocked down) motorok tengerentúli kiszállítását vizsgálom. Az autó motorok 

szállítására ugyanazt a többutas csomagolóeszközt használják Európából két különböző 

célállomásra, Indiába és Kínába. 

A gyakorlatban a csomagolás ugyanaz a több útra kifejlesztett konstrukció, amelyet Kínából 

visszaszállítanak, Indiából azonban nem. Mindkét esetben multimodális fuvarozási módot 

alkalmaznak, azaz közúti, vasúti és tengeri fuvarozás egyaránt történik. Ha a teljes szállítási 

távolságot vizsgáljuk, akkor az útvonal több mint 85%-a tengeri, és csupán körülbelül 3% (India 

esetében) és 1% (Kína irányában) közúti szállítással valósul meg. 

A kész CKD motorokról elmondható, hogy érzékeny és drága termékek, ezért az erre a célra 

speciálisan kialakított motorkalodákban történik a szállítás, amelyek biztosítják a megbízható 

és biztonságos eljutásukat a rendeltetési helyre (13. ábra). A oszlopok összecsukhatók annak 
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érdekében, hogy a visszaszállítás során üres állapotban helyet lehessen megtakarítani. A 

motortartó bakok tartják a motorokat a helyükön mozgatás közben, de üres állapotban ezek is 

lecsukhatók. A többutas csomagolóeszköz egyutas komponenseket is tartalmaz, úgy mint az 

eldobható VCI fólia, amely a korrózió elleni védelmet biztosítja az út során (Vöröskői, 2016). 

 

 

13. ábra: Példák ipari CKD csomagolásra 

Az autóiparban egyébként többféle megoldás is létezik a hasonló motorok szállítására, az ábrán 

láthatunk egyutas megoldást hullámpapír lemezből, de vas, illetve fa kalodát is. 

Ebben az ellátási láncban a motorgyár a rendszer integrátor szerepét tölti be, az OEM pedig a 

jármű összeszerelő üzem, amelyik a motort a kész járműbe beépíti.  
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14. ábra: Példa autóipari csomagolási ellátási láncra (saját szerkesztés) 

A 14. ábrán (pirossal jelölve) is látszik, hogy a többutas csomagolást leginkább a kifelé irányuló 

logisztikai folyamatokban használják a motorgyárak.  

A példában a változó visszaszállítási költség hatását vizsgálom, konstans beszerzési ár esetén, 

különböző tervezett használati számok mellett. A számítás empirikus adatokon és a fenti 

elméleti keretrendszeren alapul. 

A példában (lásd 15. ábra) a becsomagolt termékek mennyisége (Q) 100 darab. A 

csomagolóeszköz ára állandó, €75. Mivel a modellben megfogalmazott egyik feltétel szerint a 

visszaszállítási költség nem lehet magasabb, mint a beszerzési ár, ezért a visszaszállítási 

költséget csak €1 és €75 között vizsgáltam. A tárolás, javítás, tisztítás és adminisztráció 

egységre vetített költsége szintén állandó a modellben, ezeket a következő táblázat tartalmazza: 

 

 

 

 

 

 



60 
 

2. táblázat: A többutas rendszer költségelemei 

Tárolási költség  €/db 1,50 

Átlagos javítási költség €/db 2,50 

Tisztítási költség €/db 0,20 

Adminisztrációs költség €/db 0,01 

Eldobás költsége €/db 10,00 

 

 

 

15. ábra: A teljes költség alakulása változó visszaszállítási költség és különböző tervezett használati számok 
esetén (saját szerkesztés) 

 

Mindazonáltal azonos beszerzési árat feltételezve, a lekötött tőke értéke kisebb lesz a többször 

használható eszközök esetében. Ez arra enged következtetni, olyan csomagolási rendszert 

érdemes létrehozni, amelyben elfogadható ár mellett a lehető legtöbb felhasználásra alkalmas 

csomagolóeszközt választunk és a zárt lánc szereplőit ösztönözni kell a visszaküldésre.  

A próbaszámításban tehát azt feltételeztem, hogy a műszakilag megfelelő csomagolóeszköz 

beszerzési ára állandó, ezért a visszaszállítási útvonal és költség szerint optimalizáltam a 

modellben annak érdekében, hogy a gazdaságosság szempontjából legkedvezőbb többutas 

csomagolási rendszert meg tudjam határozni. Annak ellenére, hogy az eredmény egy konkrét 

példára vonatkozik, a képlet a zárt láncú, többutas csomagolási rendszerekre általánosítható.  
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6 FUZZY SZIGNATÚRA ALAPÚ DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELL 

A logisztikai csomagolások területén a vállalatoknak folyamatosan döntéseket kell hozniuk az 

optimális csomagolási megoldások és költségek meghatározására. Ez a döntés gyakran 

tulajdonképpen az ellátási láncban használt egy- vagy többutas csomagolási rendszerek közötti 

választást jelenti. A gyakorlati tapasztalatok alapján a cégek ezeket a döntéseket még 

napjainkban is legtöbbször tradíciók alapján, illetve csupán néhány költségtényező figyelembe 

vételével hozzák meg, mint például a csomagolóanyag költsége és a beruházás nagysága. Bár 

ezen költségek természetesen nagyon fontosak, kizárólagos vizsgálatuk nem minden esetben 

elegendő az optimális megoldás megtalálásához, számos további tényező figyelembe vételére 

lehet szükség. 

Sok esetben a hagyományos (kétértékű) logika nem alkalmas az adott jelenség modellezésére 

vagy leírására. Például egy csomagolási rendszer esetében nem határozható meg élesen, hogy 

mikor mondhatjuk a csomagolószerre, hogy többutas. Ez azzal magyarázható elsősorban, hogy 

egy többutas csomagolóeszköznek is lehetnek egyutas komponensei, amelyeket egy használat 

után eldobunk. Erre láthatunk példát egy korábbi fejezetben. Ezen kívül nehezen határozható 

meg előre a tervezett és tényleges használatok száma is. A fuzzy módszer lehetőséget ad 

átmenetek definiálására, megenged bizonyos pontatlanságot és elmosódott határokat, ezért 

közelebb áll az emberi gondolkodásmódhoz (Kóczy and Tikk, 2001). 

A logisztika, illetve a csomagolás területén csupán néhány tudományos kutatásban 

találkozhatunk a fuzzy módszer alkalmazásával, de a következőkben láthatjuk, hogy ezek 

mindegyike távol esik a dolgozat témájától. Nem találkoztam olyan kutatással, amely a fuzzy 

módszert a csomagolási döntés modellezésére alkalmazná.  

Egyes szerzők a szállítószalagok összehangolására fuzzy logikai vezérlőt alkalmaztak egy 

csomagolóüzemben (Braglia et.al., 2003). Más szerzők fuzzy ANP (analytic network process) 

modellt javasolnak a csomagolás beszállítók értékelésére (Kang et.al., 2012). Az 

élelmiszercsomagolás területén Reig és szerzőtársai a fuzzy AHP módszert említik az ismérvek 

súlyozására a nanoanyagok többkritériumú döntéselemzésében (Reig et.al., 2014). Más 

kutatásokban a papír és a biomasszából készült csomagolóanyagok alkalmazásának 

indokoltságának átfogó fuzzy értékelését adják környezeti, erőforrásfelhasználási és gazdasági 

szempontból (Kang and Li, 2010), ezen kívül fuzzy logikát alkalmaznak a csomagolási hulladék 

profilok azonosítására (Lozano-Olvera et.al., 2008). 

A megfelelő csomagolási rendszer kiválasztásának modellezése olyan összetett feladat, 

amelynek a tényezői jól strukturáltak és egy hierarchikus struktúra építhető fel belőlük. 



62 
 

Hierarchikus struktúrára épülő feladatok modellezésére jól alkalmazhatóak tehát a fuzzy 

szignatúrák (Kóczy et.al., 1999). Munkám során megalkottam egy módszert, amelyben fuzzy 

szignatúrákkal modellezem az egyutas-többutas döntést befolyásoló tényezőket. 

Ebben a fejezetben egy fuzzy szignatúra alapján működő döntési fa kerül bemutatásra, 

amelynek a bemeneti adatai azok a tényezők, melyek az eldobható vagy visszatérő csomagolás 

kiválasztásánál vehetők figyelembe.   

A fuzzy szignatúra alkalmazásával létrehoztam egy döntéstámogató modellt, amely alkalmas 

arra, hogy a bemeneti adatok ismerete mellett javaslatot adjon arra vonatkozóan, hogy érdemes-

e többutas csomagolási rendszert kialakítani. A modell alkalmazásával kapott eredményekből 

következtetni lehet, hogy mely tényező csoportok segítik elő, illetve csökkentik a visszatérő 

csomagolóeszköz alkalmazhatóságát az adott feltételek mellett. 

A kidolgozott módszer alkalmazását a 6.2.6. fejezetben már a gyakorlatban létező példák 

(csomagolóeszközök) vizsgálatán keresztül mutatom be. 

6.1 Fuzzy alapok 

6.1.1 Fuzzy halmazok 

Számos olyan állítás létezik, amelyekről nem lehet éles határokkal eldönteni, hogy igaz-e vagy 

hamis, hanem csak valamilyen mértéket lehet mondani az állítás igazságtartalmáról. Már 

régebben felmerült a kétértékű logika oly módú kiterjesztése, hogy ne csak két logikai érték (az 

igaz és a hamis logikai érték) legyen, hanem lehetőség legyen átmenetek definiálására. 

A lágy számítási módszerek közé tartozó fuzzy logika a hagyományos bináris logika olyan 

kiterjesztése, amely megtartja annak alapaxiómáit. Bevezetése L.A. Zadeh professzor nevéhez 

fűződik az 1960-as évek elején (Zadeh, 1965). A fuzzy logikai változók intervalluma [0,1], ezen 

belül bármilyen tetszőleges értéket felvehetnek. 0 érték felvétele esetén az alkalmazott nyelvi 

változó a „teljesen hamis”, míg 1 érték felvétele esetén a „teljesen igaz”, 0.5 értéknél az állítás 

„félig igaz” míg, például, 0.8 érték esetén „majdnem igaz”. 

A hagyományos halmazelméletben minden x alaphalmazbeli érték egyértelműen vagy eleme 

vagy nem eleme az A halmaznak. 

Fuzzy halmazok esetén nincs ilyen éles (crisp) határ a két eset között, azaz a halmazok határa 

nem éles, hanem fuzzy. Az A fuzzy halmazt az úgynevezett tagsági függvényével adhatjuk meg 

(Kóczy and Tikk, 2001). A tagsági függvény minden x ∈ X alaphalmazbeli értékhez egy, a [0;1] 

intervallumból vett értéket rendel aszerint, hogy az adott x érték mekkora mértékben eleme 

(tagja) az A fuzzy halmaznak: 
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μA(x) : x → [0;1]; ∀ x ∈ X; 

ahol μA(x) az A fuzzy halmaz tagsági függvénye. Egy tagsági függvény egyértelműen 

meghatározza a fuzzy halmazt. A különböző, definiálható tagsági függvények közül leginkább 

a háromszög, a trapéz és a Gauss-görbe alakú tagsági függvények terjedtek el. A tagsági 

függvény alakjától függően különböző mértékű bizonytalanság vihető bele az adott 

megoldásba. 

 

16. ábra: Fuzzy tagsági függvények (Tamás, 2008) 

A 16. ábrán az 5-ös értékű valós szám különböző fuzzy leírásai láthatók (Kóczy and Tikk, 2001). 

Az első esetben egy háromszög jellemzi a számot, ekkor csak x = 5-nél 1 a fuzzy halmazba 

tartozás mértéke, és ahogy nő x távolsága 5-től, úgy csökken a fuzzy halmazban x tagsági értéke. 

A második esetben egy trapéz alakú függvény jellemzi a számot, ekkor az 5-nél kicsit kisebb 

és kicsit nagyobb valós számok is teljes mértékben tagjai az x=5-öt jellemző fuzzy halmaznak 

és ahogy x távolodik a „kicsit nagyobb” és a „kicsit kisebb” értékektől, a tagsági érték lineárisan 

csökken. A harmadik esetben egy Gauss görbe jellemzi a számot. Ekkor az ötös értéktől egész 

távol eső valósok is tagjai kismértékben a fuzzy halmaznak. 

Szakaszonként lineáris fuzzy halmazok 

A szakaszonként lineáris tagsági függvényeket a trapéz alakú fuzzy halmazok 

általánosításaként lehet bevezetni. Egy szakaszonként lineáris tagsági függvény a töréspontjait 

összekötő lineáris szakaszokból áll. A tagsági függvény töréspontjai úgy definiálhatók, mint 

azok a pontokat a síkon, ahol a tagsági függvény meredeksége megváltozik. 

A 17. ábrán látható példa tagsági függvény öt töréspontból áll (ezeket az ábrán a fekete pontok 

jelölik). A töréspontok alaphalmazbeli értékének meghatározásához ezen pontokat az x-

tengelyre kell vetíteni (ezt a szaggatott vonalak jelölik). A töréspontok tagsági értékeit y-

tengelyre vetítéssel lehet megkapni (ezt a pontozott vonalak jelölik). Az ábrán a p-vel jelölt 

pontra ez a két érték 0.6 és 1. 
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17. ábra: Egy példa szakaszonként lineáris tagsági függvényre (Tamás, 2008) 

6.1.2 Fuzzy szignatúrák 

A fuzzy szignatúrák koncepcióját az összetett, de jól strukturálható problémák modellezésére 

vezették be, ahol a megfigyelt adathalmazon belül hierarchikus kapcsolat áll fenn az egyes 

tényezők között (Tamás and Kóczy, 2008). Ez azt jelenti, hogy egy vagy néhány komponens 

magasabb szinten helyezkedik el a fa struktúrán belül (tehát részfákat tudunk definiálni).  

A fuzzy szignatúrákat a vektor értékű fuzzy halmazok általánosításaként vezették be, azzal a 

kiterjesztéssel élve, hogy az alaphalmaz egy eleméhez rendelt vektor minden eleme lehet 

önmaga is egy további vektor (Kóczy et.al., 1999). Ezt a kiterjesztést iteratívan folytatva, akár 

m mélységű szignatúrák is létrehozhatók. 

A fuzzy szignatúrák struktúrája egymásba ágyazott vektorokként és a szemléletesebb 

fastruktúrás alakban is ábrázolható. A fastruktúrás alakban a definícióban szereplő minden 

egyes beágyazott vektort a fastruktúra egy részfája írja le. Ezt a következő egyszerű példa 

szemlélteti. 

Legyen az alapvektor: 𝑥𝑥 =  �

𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
𝑥𝑥4

�. 

Ebben a vektorban az alábbi részfák szerepelnek: 𝑥𝑥1 = �
𝑥𝑥11
𝑥𝑥12

� , 𝑥𝑥2 = �
𝑥𝑥21
𝑥𝑥22
𝑥𝑥23

�, ahol x22 helyen egy 

újabb mélységű egymásba ágyazás történik: 𝑥𝑥22 = �
𝑥𝑥221
𝑥𝑥222
𝑥𝑥223

� , és 𝑥𝑥3 = �
𝑥𝑥31
𝑥𝑥32

�. 

A bemutatott példa fuzzy szignatúra teljes struktúrája (mind vektor, mind fastruktúra 

formájában) a 18. ábrán látható. 
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18. ábra: Egy fuzzy szignatúra fastruktúrás alakja és vektorformája (Tamás, 2008) 

Gyakran a szakértők rendelkezésére álló információk kissé különböző struktúrával írhatók le és 

ráadásul az éppen aktuális megfigyelés struktúrája is eltérő lehet. Mégis, a szakterület szakértői 

ez alapján kell meghozzák döntéseiket. A szignatúrák segítségével ezeknek a strukturális 

eltéréseknek a kezelésére is lehetőség nyílik. Éppen ebben, az eltérő struktúrájú szignatúrák 

kezelésében rejlik a fuzzy szignatúrák jelentős előnye. 

Továbbá, a szignatúrák segítségével a feladatról alkotott modell hierarchikus rendszerbe 

szervezhető (Wong et.al., 2003), ami nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az emberi szakértők 

gondolkodnak. 

A fuzzy halmaz szignatúrák felépítése nagyon hasonlít az előzőekben bemutatott, úgynevezett 

fuzzy szingleton szignatúrák felépítéséhez. A kétféle fuzzy szignatúra struktúrája teljesen 

megegyezik (mindkettő ugyanúgy egymásba ágyazott vektorokból áll). A különbség abban 

mutatkozik meg, hogy a struktúra egyes levelein tárolt fuzzy érték helyett egy fuzzy halmaz 

(egy tagsági függvény) található. A fuzzy halmaz szignatúrában a leveleken szereplő tagsági 

függvényekkel szemben támasztott egyetlen követelmény az, hogy az alaphalmazuk a [0;1] 

intervallum legyen. 

6.1.3 Aggregációk 

Az aggregációs operátorok felhasználásával nyílik lehetőség a fuzzy szignatúrák struktúrájának 

módosítására oly módon, hogy a változók egy részfáját redukáljuk a részfa gyökerére (a 

szülőre). A szülő csúcshoz rendelt fuzzy értéket (vagy halmazt) a gyermek csúcsok fuzzy 
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értékeinek (vagy halmazainak) aggregálásával számíthatjuk ki. Ezt a redukciós folyamatot csak 

akkor lehet végrehajtani, ha az aggregálandó részfa minden csúcsa a struktúrának levele, amely 

tartalmaz értéket. Amennyiben a részfa valamelyik eleme maga is egy részfának a gyökere, 

először a rész-részfát kell aggregációval redukálni a szülőjére (ami utódja az eredeti 

gyökérelemnek), annak érdekében, hogy végül az eredeti részfát az eredeti szülő csúcsra 

redukálhassuk. A rész-részfa redukcióját követően az eredeti részfa redukciója is végrehajtható. 

Itt fontos megjegyezni, hogy csak teljes részfa redukálására van lehetőség, tehát ha például egy 

csúcsnak éppen öt utódja van, akkor az aggregációban feltétlenül részt vesz mind az öt gyermek 

értéke, nincs lehetőség például csak három utód értékeinek aggregálására. 

A fentiek miatt érdemes a szignatúra egy előre definiált struktúrára való redukálásakor az 

alulról-felfelé módszert alkalmazni. Eszerint a redukciót a struktúra leveleinél kell elkezdeni, 

majd a kapott értéket fel kell használni a szignatúra következő szintjén. A redukció során a 

szignatúra szintjein egyesével haladunk felfelé a kívánt struktúra felé (Tamás, 2008). 

Ez a rekurzív folyamat látható a következő ábrán, ahol az xi gyökerű részfa redukálásához 

először az xi2-vel jelölt csúcs részfáját kell aggregálni, majd az így kapott értéket fel kell 

használni az xi-vel jelölt csúcs redukálásakor. 

 

19. ábra: Rekurzió egy többszintű részfa redukciójához (saját szerkesztés) 

A fuzzy szignatúrák azon definíciója következtében, miszerint a változók egy részcsoportja 

közösen határoz meg egy komponenst egy magasabb szinten, a struktúra egyes részfáiban 

található komponensek teljesen másképpen viszonyulhatnak a részfa szülő csúcsához, mint más 

részfák komponensei az ő szüleikhez. Emiatt nem minden esetben elég a fuzzy szignatúrákhoz 

egyetlen, a teljes struktúrán érvényes, aggregációs operátor megadása, hanem akár a fuzzy 

szignatúra struktúra minden egyes csúcsához különböző aggregációs operátor rendelhető.  

A megfelelő aggregációs operátorok definiálása a fuzzy szignatúrák egyik nagyon fontos 

kérdése. A súlyozott aggregáció bevezetésével (Mendis et.al., 2005) további szakértői tudás 

vehető figyelembe a modellezendő szakterületről. A szignatúra minden egyes csúcsához 

bevezetett relevancia súly megadja azt, hogy egy csúcs mennyire releváns a szülője részfájában, 
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azaz a magasabb szinten. Az általam használt aggregációs operátorról a következő fejezetben 

írok részletesebben. 

6.2 A modell felállítása 

6.2.1 A fuzzy szignatúra alapstruktúrája a modellben 

A modellezéshez először a problémára jellemző fuzzy szignatúra alapstruktúrát építettem fel 

szakértői vélemények segítségével. Az egyes tényezőkhöz meghatároztam a fuzzy rendszerben 

használható fuzzy tagsági függvényeket. A struktúra levelein található fuzzy tagsági értékekkel 

szemben támasztott követelmény, hogy a [0,1] intervallumba essenek. 

Háromszintű fuzzy szignatúra alapstruktúrát alkalmaztam, mivel az említett csomagolási 

döntés vizsgálata során ezt a mélységet tartottam szükségesnek a megfelelő pontosságú állapot 

meghatározás eléréséhez.  

Szakértői tudás alapján a kezdeti modellben (első szignatúra = S1) három fő szempont csoportot 

definiáltam, ez volt az továbbfejlesztett, háromszignatúrás modellem alapja (Vöröskői et.al., 

2018b). Ez a három szempont a következő volt: 

• a termék tulajdonságai, amelyhez csomagolást tervezünk 

• az ellátási lánc jellemzői 

• egyéb külső tényezők. 

Az előbbi három figyelembe vétele után további szempontokkal egészítettem ki a modellt, 

melyek vizsgálata szintén elengedhetetlen a döntés meghozatalához (második szignatúra = S2): 

• a csomagolóanyag jellemzői. 

A harmadik szignatúrában (S3) pedig a költségeket adtam hozzá az előbbi tényezőkhöz annak 

érdekében, hogy megszülethessen a végső döntés (lásd 20. ábra). 
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20. ábra: A modellben vizsgált fő szempontok (saját szerkesztés) 

A három szignatúra közötti kapcsolatot a következő fuzzy szabálybázis határozza meg:  

R: 

S1: if µS1 ≥ 0.5 then S2 else egyutas 

S2: if µS1 ≥ 0.5 and µS2 ≥ 0.5 then S3 else egyutas 

S3: if µS1 ≥ 0.5 and µS2 ≥ 0.5 and µS3 ≥ 0.5 then többutas else egyutas 

A következő ábrán a fuzzy szignatúra látható fa struktúra formájában. A fa összes levele (µi) 

felvesz egy értéket a [0,1] intervallumból. A csomópontokhoz tartozó értékek a modell az adott 

tényező logisztikai jelentése vagy szerepe alapján létrehozott tagsági függvény segítségével 

számolja ki. Az egyes, azonos szinten elhelyezkedő leszármazottak közötti kapcsolatot a 

megfelelő aggregációk határozzák meg (6.2.2. fejezet). A modell célja az egy- vagy többutas 

csomagolási rendszerek közötti döntés támogatása. Ha a döntési fa gyökerében (a0) kiszámolt 

végső érték 0-hoz közelít, akkor inkább egyutas, ha 1-hez, akkor pedig inkább többutas 

csomagolást kellene választanunk. 
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21. ábra: A fuzzy szignatúrák fa struktúra formában (saját szerkesztés) 
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22. ábra: A fuzzy szignatúrák beágyazott vektor formában (saját szerkesztés) 

6.2.2 A aggregációs operátorok meghatározása 

A struktúrában egyazon szinten elhelyezkedő levelek közötti kapcsolatot a megfelelő 

aggregációk határozzák meg. A kutatás során kezdeti modellben a végül alkalmazott súlyozott 

számtani átlag mellett más aggregációs operátorokat is használtam, úgy mint az algebrai összeg 

(algebraic sum) vagy az algebrai szorzat (algebraic product), azonban ezek nem az előzetes 
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várakozásoknak megfelelő irányban vitték tovább a számítási folyamatot (Vöröskői et.al, 

2018a). 

Szakértői vélemények alapján ezért az összes, a modellben alkalmazott aggregáció a súlyozott 

számtani átlag típusába tartozik, mivel az egyes jellemzők és a jellemzők összetevői 

összehasonlítható fontosságúak, amit azonos nagyságrendű súlyokkal lehet kifejezni.  

�̅�𝜇 =
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝜇𝜇𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

ahol µ1, µ2, …, µn a halmaz elemeit, w1, w2, …, wn pedig a nemnegatív súlyokat jelenti. 

A valós vállalatok által használt valós csomagolási technológiákon alapuló példák pedig 

alátámasztották az ebben a meglehetősen összetett fuzzy szignatúrában használt értékeket.  

6.2.3 A szempontok és súlyok meghatározása a modellben 

Ebben a fejezetben a szülő és gyermek csúcsok csoportokban kerülnek bemutatásra, a belső 

csúcsokhoz tartozó súlyokat a táblázatok tartalmazzák. 

A táblázatban a sorrend a struktúrában azonos szinten elhelyezkedő szempontok fontossági 

sorrendjét jelenti, az utolsó oszlopban pedig az aggregációs súlyok találhatóak. Az ID az adott 

szempont fuzzy szignatúrában való pozícióját jelenti (levélként, illetve aggregációként). Ez a 

szám egyébként egyedi minden jellemző esetében, így ez alapján minden jellemző pontos helye 

meghatározható a szignatúra struktúrán belül. 

Az egyes szempontok tagsági értékét adó tagsági függvényekkel külön fejezetben foglalkozom. 
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3. táblázat: A termékjellemzőkhöz és azok részfáinak szempontjaihoz tartozó súlyok (saját szerkesztés) 

 
 

A 3. táblázat a megfelelő csomagolás tervezéséhez kapcsolódó műszaki szempontokat gyűjti 

össze egy adott termékre vonatkozóan. A termék gyártási sorozatnagysága, illetve forgási 

sebessége azért tekinthető két rendkívül fontos szempontnak, mert alapvetően meghatározza, 

hogy felmerülhet-e a többutas csomagolási rendszer bevezetése, mivel az egyedi vagy kis 

mennyiségben gyártott termékek esetén a visszatérő csomagolás ritkán gazdaságos. A termék 

geometriai tulajdonságai, mint alak, méret vagy tömeg, szintén fontos szerepet játszanak a 

csomagolás meghatározásánál. Ezen kívül figyelembe kell venni a termék fizikai, biológiai 

vagy kémiai érzékenységét és értékét is.  

ID Jellemző Sorrend Súly
11211 gyártási sorozatnagyság 1-2. 9
11212 forgási sebesség 1-2. 9
11213 geometriai 3. 7
11214 érzékenység 4-5. 2
11215 érték 4-5. 2

ID Jellemző Sorrend Súly
112131 alak 1. 4
112132 méret 2-3. 1
112133 tömeg 2-3. 1

ID Jellemző Sorrend Súly
112141 fizikai 1. 6
112142 biológiai 2. 3
112143 kémiai 3. 2

ID Jellemző Sorrend Súly
1121411 mechanikai 1. 6
1121412 klíma 2. 4

1 termék jellemzők

1.3 geometriai jellemzők

1.4 érzékenység

1.4.1 fizikai
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4. táblázat: Az ellátási lánc jellemzőkhöz és azok részfáinak szempontjaihoz tartozó súlyok (saját szerkesztés) 

 
 

Az ellátási láncon belüli szállítás kiemelt szerepet kap a modellben, ugyanakkor az 

anyagmozgatás és IT támogatás is elengedhetetlen a hatékony működéshez (lásd 4. táblázat). 

Ahogy már a korábbiakban is említésre került, a szállítási távolság nagyon fontos, csakúgy, 

mint az egyidejűleg továbbított áruk mennyisége (volumen). Csomagolási szempontból a 

különböző környezeti igénybevételek (hőmérséklet, rázás, páratartalom) alapvetően 

befolyásolhatják a döntést. Az infrastruktúra minősége és a fuvarozási módok (modalitás) 

szintén nem hagyhatók figyelmen kívül. Az anyagmozgatáshoz tartozik minden olyan 

kitárolási, betárolási és átrakási tevékenység az ellátási láncban, ahol a csomagoláshoz 

„nyúlunk”. A kocsirakományok szervezettségi szintje – full truck load (FTL), illetve less than 

truck load (LTL) – azért merül fel szempontként, mert a logisztikai feladatok bonyolultságát és 

a résztvevő szereplők számát modellezhetjük vele például. 

ID Jellemző Sorrend Súly
11221 szállítás 1. 8
11222 IT támogatás 2. 7
11223 anyagmozgatás 3. 2

ID Jellemző Sorrend Súly
112211 távolság 1. 8
112212 volumen 2. 7
112213 igénybevétel 3. 5
112214 infrastruktúra 4. 3
112215 modalitás 5. 1

ID Jellemző Sorrend Súly
112231 átrakások 1. 8
112232 FTL/LTL 2. 2

ID Jellemző Sorrend Súly
1122131 hőmérséklet 1. 4
1122132 rázás 2. 3
1122133 páratartalom 3. 2

2.1 szállítás

2 ellátási lánc jellemzők

2.3 anyagmozgatás

2.1.3 környezeti igénybevétel
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5. táblázat: A külső tényezőkhöz és azok részfáinak szempontjaihoz tartozó súlyok (saját szerkesztés) 

 
 

Az 5. táblázat az egyéb külső tényezőket és a hozzájuk tartozó súlyokat tartalmazza. Az ellátási 

lánc résztvevői közötti együttműködés alacsony szintje szinte kizárja a többutas csomagolás 

használatának lehetőségét. Ezt úgy kell érteni például, hogy ha a célhelyen lévő partner nem 

hajlandó a kiürült csomagolóeszköz visszaküldésére, akkor a többi szereplő hiába szeretne 

többutas rendszert működtetni. Bár a környezeti szempontok a vállalati gyakorlatban nehezen 

mérhetők vagy nem mindig mutathatók ki egyértelműen, de beépítésük a modellbe 

szükségszerű. Ide tartozik a gyártás során felhasznált anyagok és energia mennyisége, a 

visszaszállítás során kibocsátott káros anyagok (főként a CO2), a hatékony jármű kihasználtság 

és az úgynevezett „pool size”, ami a rendszer stabil működéséhez szükséges, egyidejűleg 

rendelkezésre álló csomagolószerek mennyiségét jelenti. 

ID Jellemző Sorrend Súly
11231 partner együttműködés 1. 8
11232 szabályozások 2. 3
11233 jogi 3-4. 2
11234 környezeti hatások 3-4. 2

ID Jellemző Sorrend Súly
112321 környezeti   1-4. 2
112322 egészségügyi 1-4. 2
112323 kedvezmények 1-4. 2
112324 szabványok 1-4. 2

ID Jellemző Sorrend Súly
112341 gyártásközi 1 10
112342 CO2 kibocsátás 2 8
112343 "pool size" 3 7
112344 járműkihasználtság 4 5

ID Jellemző Sorrend Súly
1123411 alapanyag 1. 10
1123412 energia 2. 8

3 külső tényezők

3.2 szabályozások

3.4 környezeti hatások

3.4.1 gyártásközi
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6. táblázat: A csomagolószerhez tartozó súlyok (saját szerkesztés) 

 
Ha az első szignatúra eredményeképpen azt kapjuk, hogy a csomagolásnak inkább többutasnak 

kellene lennie, akkor a bemutatott szabály alapján a modell tovább lép a következő szempont-

csoport vizsgálatára (S2). A második szignatúra a csomagolóanyaggal kapcsolatos jellemzőket 

és tervezési kérdéseket is figyelembe veszi (lásd 6. táblázat), felülvizsgálva ezáltal a korábban 

kapott eredményt. Ha tehát a termék és az ellátási lánc tulajdonságai, illetve az egyéb külső 

tényezők alapján többutas csomagolás javasolt, a csomagolóanyaggal kapcsolatos szempontok 

még felülírhatják ezt az eredményt és akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy az egyutas 

megoldás indokolt inkább. 

Ahogy a korábbi fejezetekben már írtam róla, a többszöri használatra tervezett 

csomagolószernek a legtöbb esetben erősebbnek kell lennie, hogy a sokszoros igénybevétel 

során is megfelelő védelmet tudjon biztosítani a termék számára. A csomagolóanyag 

tekintetében ezért a robusztusság a felhasznált anyag mennyiségére és minőségére utal. Az 

elérhetőség az anyag beszerzési lehetőségeit jelenti, míg az újrahasználhatóság, illetve 

újrahasznosíthatóság a használat utáni újrafelhasználási vagy újrahasznosíthatósági lehetőségek 

szempontjából játszik fontos szerepet az ellátási láncban. A csomagolóanyag saját tömege (tára 

tömeg), összecsukhatósága (a térfogata üres állapotban csökkenthető-e) és kihasználtsága 

(„packaging fill rate”-ként találkozhatunk vele a szakirodalomban és a csomagolás töltöttségi 

szintjét értjük alatta) alapvetően meghatározzák a kapacitás kihasználást a szállítás és 

különösen a visszaszállítás során. A használatok száma a modellben a csomagolóeszköz újra 

felhasználáshoz szükséges műszaki alkalmasságát jelenti. 

 

ID Jellemző Sorrend Súly
1111 felhasznált anyag 1. 9
1112 kihasználtság 2-4. 8
1113 használatok száma 2-4. 7
1114 összecsukhatóság 2-4. 7

ID Jellemző Sorrend Súly
11111 robusztusság 1. 8
11112 elérhetőség 2. 7
11113 újrahasznosíthatóság 3-4. 4
11114 újrahasználhatóság 3-4. 4
11115 saját tömeg 5. 2

4 csomagolószer

4.1 felhasznált anyag
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7. táblázat: A költség szempontokhoz tartozó súlyok (saját szerkesztés) 

 
A költség tényezők jelentős szerepet játszanak a vállalati döntések során, mégis a harmadik 

szignatúrában kapnak helyet a modellben. Ennek oka az egy- és többutas csomagolási 

rendszerek eltérő költségszerkezete, mivel vannak bizonyos költség elemek, amelyek csak a 

többutas megoldás esetén merülnek fel (például a tisztítás és karbantartás költsége vagy az 

adminisztráció). Ezen a ponton a modellben az eredmények már alátámasztották vagy cáfolták 

a többutas csomagolószer alkalmazsának lehetőségét és a fuzzy szabálybázis csak abban az 

esetben vizsgálja a költséggel kapcsolatos szempontokat, hogyha a többi szempont alátámasztja 

ennek létjogosultságát. A harmadik szignatúrában (S3) vizsgált jellemzőkhöz tartozó súlyokat 

a 7. táblázat, a további csomópontokhoz tartozó súlyokat pedig a 8. táblázat tartalmazza.  

8. táblázat: A csomópontok súlyozása a szignatúrában (saját szerkesztés) 

 

A súlyok értékének meghatározása egyszerű sorrendi skála alapján, szakértői megkérdezéssel 

történt. (A személyes megkérdezések során alkalmazott kérdőív a dolgozat mellékletei között 

megtalálható.) További kutatás során alkalmazható lenne például a Guilford-féle eljárás a 

súlyszámok meghatározására (komplex rendszerek páros összehasonlítása), azonban fontos 

hangsúlyozni, hogy a dolgozatnak nem célja a súlyok pontos meghatározása. Sokkal inkább a 

módszertanon van a hangsúly, amely általánosan felhasználható bármilyen termék vagy 

csomagolóeszköz esetében, a súlyok megállapítása az adott projektre újra elvégezhető, ezzel is 

növelve a modell rugalmasságát. 

ID Jellemző Sorrend Súly
121 felhasznált anyagok 1-6. 5
122 eldobás 1-6. 5
123 lekötött tőke 1-6. 5
124 tisztítás és karbantartás 1-6. 5
125 tárolás 1-6. 5
126 adminisztráció 1-6. 5

5 költség

ID Jellemző Súly
1121 termék jellemzők 3
1122 ellátási lánc 9
1123 külső tényezők 2
112 S1 gyökér 4
111 csomagolóanyag 8
11 S2 gyökér 4
12 költség 8



77 
 

6.2.4 Az egyes szempontokhoz tartozó tagsági függvények meghatározása 

Ebben a fejezetben az egyes tagsági függvények kerülnek részletesebben bemutatásra, 

amelyekből a modell levelein található tagsági értékek számolódnak.  

Az alkotott tagsági függvények az egyszerű kezelhetőség és számítások miatt szakaszonként 

lineárisok, háromszög vagy trapéz alakúak (lásd az 23. ábrán). 

 

23. ábra: A modellben alkalmazott tagsági függvények két fő típusa (saját szerkesztés) 

A fuzzy tagsági függvényeknél megszokott módon a µi tengely a tagsági értéket tartalmazza, 

ahol ebben az esetben 0 az inkább egyutas, 1 pedig az inkább többutas csomagolást jelenti. A 

vízszintes tengelyre minden esetben valamilyen változó került a szakértői vélemények 

segítségével, ami az adott szempontot, illetve annak hatását az egyutas-többutas döntésre 

legjobban modellezni tudja.  

Legtöbb esetben ez számszerűsíthető, illetve „paraméterezhető” értékeket jelent, azonban 

néhány esetben az adott tényező annyira szubjektív, hogy konkrét mérőszámokat vagy értékeket 

nem lehetett hozzárendelni, ezért előre definiált kategóriákat alkalmaztam. Szükség volt 

továbbá néhány alapvető feltétel elfogadására, amelyeket a szakirodalmi áttekintés és az 

empirikus kutatás után megállapítottam és ezek képezték a változók létrehozásának alapját. 

Ezeket a kiinduló feltételeket az egyes tagsági függvényekhez tartozó magyarázatban 

ismertetem a továbbiakban. 
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Gyártási sorozatnagyság (µ11211) 

 

24. ábra: A gyártási sorozatnagyság tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A termék gyártási sorozatnagysága abból a szempontból játszik szerepet az egyutas-többutas 

döntés meghozatalában, hogy egy bizonyos legyártott darabszám alatt egyáltalán nem érdemes 

többutas csomagolást alkalmazni. A termék ismeretében tudjuk definiálni, hogy meddig lehet 

egyedi gyártásról beszélni és mikortól számít tömeggyártásnak. Ezt megadhatjuk műszakra 

vagy akár évre vetítve is (például darab/év). Az ábrán is látható, hogy minél nagyobb a gyártási 

sorozatnagyság, annál jobban megéri többutas csomagolóeszközbe fektetni. Ebben az esetben 

csak ezt a két metszéspontot kell helyesen meghatározni. Azt fontos azonban megemlíteni, hogy 

a termék nem csak késztermék lehet, hanem bármilyen komponens, alkatrész, félkész termék, 

amelyhez csomagolást kell tervezni. Ezért fontos, hogy a modell – ahogy már korábban 

említettem – ennek megfelelően „paraméterezhető” legyen. A tagsági függvény ezért hasonlóan 

néz ki minden esetben, de a metszéspontokat tetszőlegesen tudjuk megválasztani. 

Forgási sebesség (µ11212) 

 

25. ábra: A forgási sebesség tagsági függvénye (saját szerkesztés) 
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A termék forgási sebessége összefügg az előző szemponttal, a gyártási sorozatnagysággal, de 

ebben az esetben azt is figyelembe kell venni, hogy milyen gyorsan forog az adott termék, ezt 

pedig úgy lehet leginkább számszerűsíteni, hogy milyen időközönként keletkezik egy 

rendelésre elegendő áru a gyártás során. Feltételezhetően minél több a legyártott darabszám 

vagy nagyobb a vevői igény, annál gyakrabban keletkezik egy rendelésnyi mennyiség és 

nagyobb a forgási sebesség, ami kisebb ciklusidőt eredményez, ezért elősegíti a többutas 

csomagolási rendszer hatékony működtetését.  

A termék geometriai tulajdonságai – alak (µ112131) 

 

26. ábra: A termék alakjához tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A többutas csomagolási rendszer bevezetését minden esetben megkönnyíti a szabványosítás, 

ezért a termék esetében minél inkább szabályos / szabványos az alak, és minél kevésbé egyedi, 

annál nagyobb eséllyel választható többször használatos csomagolóeszköz. Ennél szempontnál 

ezért a mindenki által ismert EUR raklap méreteiből indultam ki, amit az alaknál térfogatban 

(1,2 m x 0,8 m x 2 m = 1,92 m3 ≈ 2 m3) fejeztem ki, ez látható a tagsági függvény vízszintes 

tengelyén. 
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A termék geometriai tulajdonságai –méret (µ112132) 

 

27. ábra: A termék méretéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Az előző szempontnál alkalmazott logikát követtem itt is, szintén a szabványos EUR raklap 

méreteiből indultam ki, amit a méretnél területben (1,2 m x 0,8 m = 0,96 m2 ≈ 1 m2) fejeztem 

ki.  

A termék geometriai tulajdonságai – tömeg (µ112133) 

 

28. ábra: A termék tömegéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A termék tömegénél abból az általános feltételezésből indultam ki, hogy a többutas 

csomagolóeszköz általában erősebb, több anyagból épül fel, mivel többszöri használatra 

tervezik. Minél nagyobb tömegű egy termék, annál robusztusabb, strapabíróbb csomagolásra 

van szükség a terméke védelmének biztosítására, viszont a túl nehéz termék már sokszor 

speciális csomagolási megoldásokat igényel. Ezek alapján igyekeztem meghatározni azokat az 

általános tömeghatárokat, amikor még többutas csomagolás indokolt, illetve amikor még vagy 

már nem feltétlenül. 
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A termék biológiai (µ112142) érzékenysége 

 

29. ábra: A termék biológiai érzékenységéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Van néhány olyan kevésbé objektív szempont a modellben, amelyeket számszerűsítés helyett 

egy 1-5 terjedő skálán értelmeztem, ahol az egyes kategóriák például az érzékenység fokát 

jelentik (lásd 31. ábra). Ebben az esetben a termék biológiai érzékenységét szakértői vélemény 

alapján 1-5 osztályozom (1 jelenti a nem érzékeny, 5 pedig a nagyon érzékeny kategóriát).  

A termék kémiai (µ112143) érzékenysége 

 

30. ábra: A termék kémiai érzékenységéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Az előzőhöz hasonló szubjektív szempont a kémiai érzékenység, ezért számszerűsítés helyett 

ezt is egy 1-5 terjedő skálán értelmeztem, ahol az egyes kategóriák az érzékenység fokát jelentik 

(lásd 32. ábra). Ebben az esetben a termék kémiai érzékenységét szakértői vélemény alapján 1-

5 osztályozom (1 jelenti a nem érzékeny, 5 pedig a nagyon érzékeny kategóriát).  
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A termék klimatikus (µ1121412) érzékenysége 

 

31. ábra: A termék klimatikus érzékenységéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Az előző két szemponthoz hasonlóan ebben az esetben a termék klimatikus érzékenységét 

szakértői vélemény alapján 1-5 osztályozom (1 jelenti a nem érzékeny, 5 pedig a nagyon 

érzékeny kategóriát). Klimatikus érzékenység esetén például megvizsgálhatjuk, hogy az adott 

termék a hőmérsékletre mennyire érzékeny. 

A termék mechanikai érzékenysége (µ1121411) 

 

32. ábra: A mechanikai érzékenység tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Az előzőkkel ellentétben a mechanikai érzékenység kifejezhető konkrét értékkel, ez pedig a G 

(fragility) segítségével adható meg. Az érzékenységi fok dimenzió nélküli viszonyszám, amely 

azt mutatja meg, hogy a termék a nehézségi gyorsulás hányszorosát képes elviselni sérülés 

veszélye nélkül. Érzékenységük alapján a termék különböző csoportokba sorolhatók, a 

rendkívül törékenytől (15-25), mint a precíziós készülékek és villamosvezérlő berendezések az 
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érzéketlenig (110-150), mint a gépek és motorok. Ezt ábrázoltam a tagsági függvény vízszintes 

tengelyén. 

A termék értéke (µ11215) 

 

33. ábra: A termék értékéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Ha bármilyen termék számára tervezünk csomagolást, azt minden esetben meg kell vizsgálni, 

hogy a termék eladási árához képest a csomagolási költség hogyan alakul. A termék értéke 

olyan szempontból befolyásolja a többutas csomagolási választást, hogy ha már egyébként is 

viszonylag drága csomagolást választunk, akkor annál inkább érdemes megvizsgálni, hogy ne 

eldobható legyen. A tagsági függvény vízszintes tengelyén ezért ebben az esetben a csomagolás 

értékének és a termék eladási árának arányát tüntettem fel, százalékos arányban.  

Szállítási távolság (µ112211) 

 

34. ábra: A szállítási távolság tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Habár létezik ellenpélda is a gyakorlatban, de általában a szállítási távolság növekedésével 

egyre kevésbé éri meg a többutas rendszer kialakítása, tekintve, hogy az üres 
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csomagolóeszközöknek nagy távolságot kell megtenniük, ami növeli a visszaszállítás idejét és 

költségét. Egy bizonyos szállítási távolság felett ezért valószínűleg indokoltabb az egyutas 

csomagolás használata, amit aztán a célhelyen eldobnak, más célra újrahasználnak vagy 

anyagában újrahasznosítanak. 

Szállítási volumen (µ112212) 

 

35. ábra: A szállítási volumen tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A szállítási volumen a szállítások intenzitását jelenti, azaz, hogy a többutas rendszer 

működtetéséhez mekkora árumennyiségre van szükség. Ez a szempont összefügg a 

korábbiakban tárgyalt gyártási sorozatnagysággal és a termék forgási sebességével, de itt azt 

vizsgálom, hogy mennyi szállítási egység keletkezik egy bizonyos időintervallumon belül. A 

szállítási egység lehet konténer vagy jelentheti bármilyen jármű rakterének megtöltését a 

modellben, az intervallum pedig például hétben adható meg. 

A szállítás közben fellépő igénybevételek – hőmérséklet (µ1122131) 

 

36. ábra: A hőmérséklethez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 
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A szállítás közben fellépő igénybevételek közül a hőmérséklet változása önmagában nem 

indokolja az egyutas csomagolás választását. Mindazonáltal a nagyon alacsony vagy nagyon 

magas hőmérséklet indokolja a nagyobb védelmet nyújtó csomagolási megoldás kialakítását. 

Mivel a többutas csomagolás általában erősebb, nagyobb mennyiségű anyag felhasználásával 

készül, hogy nagyobb védelmet biztosítson, ezért a nagy hőmérsékleti eltérések akár 

indokolhatják az adott csomagolóeszköz többszöri használatának lehetőségének 

megvizsgálását.  

A szállítás közben fellépő igénybevételek – rázás (µ1122132) 

 

37. ábra: A záráshoz tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A rázás intenzitását egy 10 fokozatú skálán jelölhetjük. A kiinduló feltétel hasonló, ha nagyobb 

rázkódásnak lesz kitéve a csomagolási rendszer (és a termék) a szállítási útvonalon, akkor 

nagyobb védelmet igényel.  

A szállítás közben fellépő igénybevételek – páratartalom (µ1122133) 

 

38. ábra: A páratartalomhoz tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 
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A szállítás során fellépő igénybevételek közül a relatív légnedvességnek főként a korrózió elleni 

védelemben van szerepe, ez pedig 70% feletti légnedvesség esetében okozhat problémákat 

például a fém csomagolóeszközöknél. Ezen érték felett fokozott védelmet igényel a termék, 

melyet a csomagolóeszköz anyagának megválasztásával vagy megfelelő védelmet nyújtó 

bevonatok vagy csomagolási komponensek segítségével lehet biztosítani.  

Infrastruktúra (µ112214) az ellátási láncban  

 

39. ábra: A infrastruktúra tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Az infrastruktúra minősége a szállítás során alapvetően meghatározza a többutas csomagolás 

bevezetésének lehetőségét. A nem megfelelő közúti infrastruktúra például lehetetlenné teheti 

az üres csomagolóeszközök visszaszállítását, mert előfordulhat, hogy a csomagolás már az 

odaúton annyira sérül, hogy nem érdemes többször használni. Mivel ez szubjektív szempont, 

ezért 1-5 skálán értékelhető a modellben, ahol az 1 a legkevésbé jó, 5 pedig a kiváló.  

IT (µ11222) támogatás az ellátási láncban  

 

40. ábra: Az IT támogatás tagsági függvénye (saját szerkesztés) 
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Az IT infrastruktúra/támogatás jelenléte és fejlettsége alapvetően meghatározza a többutas 

csomagolás bevezetésének lehetőségét. Az IT rendszerek az ellátási lánc összes érintett 

szereplőjénél elengedhetetlenek az adminisztráció és nyomon követes támogatásához. Mivel ez 

szubjektív szempont, ezért 1-5 skálán értékelhetők a modellben, ahol az 1 a legkevésbé jó, 5 

pedig a kiváló.  

Modalitás (µ112215)  

 

41. ábra: A modalitáshoz tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Az eddig felsorolt tényezőkön túl az ellátási lánc bonyolultsága az a szempont, amelyik 

„nehezítheti” a többutas rendszer bevezetését. Az egyik olyan szempont, amivel ki tudjuk ezt 

fejezni, az a modalitás, mivel szervezési szempontból a multimodális szállítás több problémát 

vethet fel a kiürült csomagolóeszközök visszaszállítása során. Minél több fuvarozási módot kell 

igénybe venni egy szállítási feladatban, általában annál bonyolultabb. A modellben ezért ezt a 

darabszámot vesszük figyelembe. 

Az átrakások száma (µ112231) 

 

42. ábra: Az átrakások számához tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 



88 
 

 

A termék vagy szállítási egység átrakásainak számánál hasonló logikát követtem a modellben, 

azonban – míg az előző szempont a szállításra vonatkozott – itt az anyagmozgatásra vonatkozik 

ez a tényező. 

FTL – LTL (µ112232) 

 

43. ábra: FTL-LTL szempont tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Leegyszerűsítve az FTL a teljes kocsirakományt jelenti, általában egy megbízó és egy címzett 

van. Az LTL legjellemzőbb formája a gyűjtőszállítmányozás, ahol több megbízó és több 

címzett is lehet, ezért teljesen más szervezést igényel, mint az előző. A kocsirakományok 

szervezettségi szintje – full truck load (FTL), illetve less than truck load (LTL) – azért merül 

fel szempontként, mert a logisztikai feladatok bonyolultságát és a résztvevő szereplők számát 

modellezhetjük vele például. A tagsági függvény vízszintes tengelyén ezért a megbízók vagy 

címzettek száma látható. 

A partnerek közötti együttműködés (µ11231) 

 

44. ábra: A partnerek közötti kooperáció tagsági függvénye (saját szerkesztés) 
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A partnerek közötti együttműködésen a kooperáció mértékét értem az ellátási lánc szereplői 

között. Ez a tényező sem számszerűsíthető, ezért itt is az osztályozós rendszert használom. 

Ebben az esetben a skála 1-5 terjed és azt mutatja meg, hogy a szereplők közül hányan 

hajlandóak az együttműködésre a többutas rendszer működtetésében. Természetesen ez a szám 

növelhető, de a tagsági függvényt ez csak kismértékben változtatja meg. Azért nagyon fontos 

ez a szempont, mert ha akár már egy partnernél nincs meg a hajlandóság vagy nem adottak a 

feltételek (például erőforrások, logisztikai tényezők, stb.), az nagymértékben megnehezíti a 

többutas rendszer kialakítását és hatékony működését. 

A jogi érzékenység (µ11233) 

 

45. ábra: A jogi érzékenység tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Ennél a szempontnál a célországban lehetséges jogi szabályozásokra, illetve egyes esetekben a 

büntetőtarifákra kell gondolni. A jogi érzékenység tagsági függvénye hasonló az előző 

szempontéhoz, azonban a kategóriákat másképp kell értelmezni. Itt az 1-5 osztályzat az 

érzékenység mértékét jelenti.  

Környezeti (µ112321) szabályozások  

A csomagolásra vonatkozó környezeti szabályozásoknál három kategóriát különböztettem meg 

a modellben: 

• 1: nincs 

• 2: van, de nem kötelező 

• 3: van és kötelező. 
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46. ábra: A környezetvédelmi szabályozások tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A környezetvédelmi korlátozások arra hivatottak, hogy növeljék a nem újrahasználható, nem 

újra feldolgozható, hulladékká vált eszközök használatának költségét, ennek pedig az a célja, 

hogy a vállaltok érdekeltek legyenek a többutas csomagolások alkalmazásában. 

Emiatt a környezeti szabályozások megléte és kötelező jellege elősegíti a többutas csomagolási 

rendszer kialakítását.  

Egészségügyi (µ112322) szabályozások  

A csomagolásra vonatkozó egészségügyi szabályozásoknál szintén három kategóriát 

különböztettem meg a modellben: 

• 1: nincs 

• 2: van, de nem kötelező 

• 3: van és kötelező. 

 

47. ábra: Az egészségügyi szabályozások tagsági függvénye (saját szerkesztés) 
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Míg a környezeti szabályozások megléte és kötelező jellege elősegíti, addig az egészségügyi 

előírások megnehezítik a többutas csomagolási rendszer kialakítását.  

Kedvezmények (µ112323)  

 

48. ábra: A kedvezményekhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A csomagolás területén napjainkban egyre inkább előtérbe helyeződnek a környezetvédelmi 

szempontok. Ahogy már korábban volt róla szó a dolgozatban, a többutas csomagolószerek 

alkalmazásának egyik legnagyobb előnye az egyutassal szemben, hogy sokkal kevesebb 

hulladékot eredményez. A különböző szervezetek, döntéshozók ezért alkalmazhatnak 

kedvezményeket a gyártó vállalatok ösztönzésére. Ilyenek lehetnek például az 

adókedvezmények, ennek mértékét ábrázoltam a tagsági függvényen, ahol 5 jelenti a 

legnagyobb mértékű kedvezményt.  

Szabványok (µ112324) 

 

49. ábra: A szabványokhoz tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

 



92 
 

Bár a szabványok az EU területén nem kötelező érvényűek, a szabványosítási és harmonizálási 

lehetőségek fontos szerepet játszhatnak a döntésnél. A szabványosított eszközök használata 

megkönnyíti a többutas rendszer kialakítását, ezért ennél a szempontnál ezt ábrázoltam a 

vízszintes tengelyen (szabványosítás mértéke; 1 – legkevésbé, 5 – leginkább szabványos). 

Alapanyag- (µ1123411) és energiafelhasználás (µ1123412) a gyártás közben 

 

50. ábra: Az alapanyag- és energiafelhasználás tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A gyártás során felhasznált alapanyag- és energiafelhasználás szorosan összefügg egymással, a 

tagsági függvényük is megegyezik, ezért együtt tárgyalom ezt a két szempontot. A 

csomagolásra kerülő termékek annyira különbözőek, hogy egyedileg lehetne mérőszámokat 

meghatározni hozzájuk, ezért ezt a szempontot a gyártási technológia irányából közelítettem 

meg. Például a fa felhasználása esetében viszonylag egyszerű, kevés lépcsős technológiát kell 

alkalmazni (kivágni, fűrészelni) ahhoz, hogy csomagolóeszközzé alakítható legyen. Ezzel 

szemben a műanyagokat nagyon bonyolult és hosszadalmasabb technológia segítségével 

gyártják és alakítják csomagolóeszközzé, ami magával hozza a nagyobb energia felhasználást 

is. Ezért a különböző bonyolultságú technológiákat egy 1-5 terjedő skálán lehet elhelyezni a 

modellben, ahol az 5 jelenti a leginkább bonyolult kategóriát. 
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CO2 kibocsátás (µ112342) 

 

51. ábra: A CO2 kibocsátás tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

E szempont alatt a visszaszállítás során a fuvareszköz által kibocsátott CO2 mennyiségét értjük. 

A fuvarozás során más károsanyagok is jutnak a légtérbe, de ezek körül a CO2 okozza a 

legjelentősebb környezeti problémát, ezért ezt vizsgálom a modellben. A tagsági függvény 

vízszintes tengelyén tetszőleges szám megadható attól függően, hogy melyik fuvarozási módról 

van szó, mivel nagy eltérések lehetnek az egyes ágazatok között. A legkedvezőbb egységre 

vetített (g/tkm) károsanyag kibocsátási értékkel a vasúti és folyami fuvarozás rendelkezik, a 

legkörnyezetszennyezőbb pedig messze a légi fuvarozás, melyet a közúti követ, szintén nagyon 

CO2 kibocsátással. 

Pool size (µ112343) 

 

 

52. ábra: A "pool size" tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A „pool size” a rendszer stabil működéséhez szükséges, egyidejűleg rendelkezésre álló 

csomagolószerek mennyiségét jelenti. A vízszintes tengelyen a rendszer elindításához a 

csomagolóeszközből szükséges mennyiség (100%) többszöröseit ábrázoltam és ebben az 
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esetben háromszoros mennyiség (300%) felett már kevésbé érdemes többutas 

csomagolóeszközt használni, mert nagyon nagy a befektetési igény.  

Járműkihasználtság (µ112344) 

 

53. ábra: A járműkihasználtság tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A járműkihasználtság esetében egy térfogatkihasználási tényezőt vezettem be, ezért a 

csomagolóeszköz és a raktér egymáshoz viszonyított arányát kell figyelembe venni, illetve azt, 

hogy a mennyi a fennmaradó üres hely. Ha a töltött csomagolások (termék és csomagolás 

együttesen) térfogata jól kihasználja a rakteret, akkor érdemes többutassá tenni a csomagolást. 

A vízszintes tengelyen a fennmaradó üres tér van ábrázolva, ez minél kisebb, annál inkább 

többutas lehet a csomagolás, minél nagyobb (maximum 1, ami egységnyi rakteret jelent), annál 

inkább egyutasnak kellene lennie a csomagolószernek.  

A csomagolóanyag robusztussága (µ11111) 

 

54. ábra: A csomagolóanyag robusztusságához tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A korábbiakban már volt róla szó, hogy minél erősebb egy csomagolóeszköz, annál nagyobb 

eséllyel lesz alkalmas műszakilag arra, hogy többször használjuk, így többutas csomagolás 



95 
 

vágjon belőle. Ezt leginkább a csomagolószerhez felhasznált anyag robusztussága tudja 

biztosítani, ezért a tagsági függvény vízszintes tengelyén ezt lehet 1-5 értékelni, ahol a 5 a 

legerősebb anyagot jelenti.  

A csomagolóanyag elérhetősége (µ11112) 

 

55. ábra: A csomagolóanyag elérhetőségéhez tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A csomagolóanyag elérhetősége alatt azt kell érteni a modellben, hogy mennyire könnyen 

beszerezhető. A vízszintes tengelyen az 5 jelenti azt, hogyha nagyon könnyen be tudom az adott 

anyagot szerezni, ebben az esetben nem feltétlenül indokolt visszahozni, azonban ha nm 

elérhető vagy nehezen beszerezhető, akkor érdemes többutas változatot létrehozni belőle. 

Újrahasznosíthatóság (µ11113) 

 

56. ábra: Az újrahasznosíthatóság tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A csomagolóanyag minél nagyobb mértékű, anyagában történő újrahasznosítása indokolhatja 

egyszerűsítheti a megsemmisítést és ilyenkor nem igazán indokolt az eszköz többutassá tétele. 

Ezért a vízszintes tengelyen az újrahasznosíthatóság mértéke látható, százalékban kifejezve. 
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Újrahasználhatóság (µ11114) 

 

57. ábra: Az újrahasználat tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Újrahasználat alatt a csomagolóeszköz azonos formában, de akár ugyanarra, akár más célra való 

újbóli használatát értjük. A modellben azt vizsgáltam, hogy műszaki szempontból milyen 

mértékben használható újra az adott csomagolás, ahol az 5 érték jelenti, hogy teljesen. 

A csomagolóanyag saját tömege (µ11115) 

 

58. ábra: A csomagolóanyag tömegének tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A csomagolóanyag saját tömege abból a szempontból játszik szerepet, hogy előfordulhat, hogy 

a termék olyan jellegű védelmet igényel, hogy ez nagy mennyiségű vagy nagyon erős (és nehéz) 

csomagolóanyaggal lehet megoldani, viszont ebben az esetben az üres csomagolóeszköz 

visszaszállítása valószínűleg nem éri meg. Az ábrán látható 1 metszéspont a 

termék/csomagolóanyag tömegének arányát jelenti. Tehát, ha a csomagolóanyag tömege eléri 

a termék tömegét vagy meghaladja azt, akkor annál inkább nem érdemes többutas rendszerben 

gondolkodni.  
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A csomagolóeszköz kihasználtsága (µ1112) 

 

59. ábra: A csomagolóeszközök kihasználtságához tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

Ez a szempont a töltöttségi szintet jelenti (packaging fill rate) a modellben, ami maximum 100% 

lehet, ez látható a vízszintes tengelyen. 

A használatok száma (µ1113) 

 

60. ábra: A használatok számához tartozó tagsági függvény (saját szerkesztés) 

A használatok száma már önmagában definiálja, hogy többutas vagy nem többutas 

csomagolásról beszélünk, mert elméletben a már legalább kétszer felhasznált csomagolóeszköz 

is többutasnak tekinthető. Azonban a modellben vizsgált esetekben a legalább 10 darab 

használatot tekintettem szigorúan többutasnak, a 1-10 közötti használatokat pedig ennek 

megfelelően növekvő mértékben. 20 felhasználásnál több ritkán fordul elő a gyakorlatban az 

általam vizsgált példák esetében, de másik termékre értelmezve ez a szám tetszés szerint 

növelhető, illetve a metszéspont is változtatható.  
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Összecsukhatóság (µ1114) 

 

61. ábra: Az összecsukhatóság tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

Az összecsukhatóság azt jelenti, hogy a csomagolóeszköz térfogata üres állapotban milyen 

mértékben csökkenthető, ami a visszaszállítás költségét jelentősen befolyásolhatja. A vízszintes 

tengelyen azt ábrázoltam, hogy az eredeti mérethez képest hány százalékkal csökkenthető üres 

állapotban az adott csomagolás. 

A felhasznált anyagok költsége (µ121) 

 

62. ábra: A felhasznált anyagok költségének tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A többutas csomagolás sokszor erősebb és drágább anyagok felhasználását igényli, azonban ha 

ezt összehasonlítjuk az ugyanazon feladatot ellátni képes egyutas csomagolószerhez felhasznált 

anyagok költségével, akkor nagyon nagy eltérés ritkán indokolható, mivel abban az esetben 

jobban megérheti az egyutas rendszer alkalmazása. A tagsági függvény vízszinten tengelyén 

ezért az 1 egységnyi ár az egyutas csomagolás ára, amelyhez képest az ugyanazon termék 

számára tervezett többutas csomagolás költsége 2, 3, 4 vagy 5-szöröse lehet a modellben, 

azonban egyre kevésbé éri meg a többutas, ahogy az ár emelkedik. 
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A megsemmisítés költsége (µ122) 

 

63. ábra: A megsemmisítés költségének tagsági függvénye (saját szerkesztés) 

A már nem használt csomagolóanyag megsemmisítése mindig valamilyen költséggel jár. Minél 

nagyobb ez a költség a célhelyen, annál inkább nem éri meg egyutas megoldásban gondolkodni. 

Az 1-5 skálán az eldobás költségének mértékét tüntettem fel.  

A többutas csomagolás egyéb költségei: lekötött tőke (µ123), tisztítás és karbantartás (µ124), 

tárolás (µ125), adminisztráció (µ126) 

 

64. ábra: A lekötött tőke, tisztítás, karbantartás és megsemmisítés költségének tagsági függvénye (saját 
szerkesztés) 

Ezek a költségek az egyutas rendszerben nincsenek jelen, csupán a többutas csomagolás 

esetében merülnek fel. A tagsági függvényük azonos, ezért egyben tárgyalom őket. A lekötött 

tőke költségével, a tisztítás és karbantartás, tárolás és adminisztráció költségével tehát 

mindenképpen számolni kell, hogyha a csomagolást többször használjuk. A tagsági függvényen 

ezen költségek mértéke látható. Minél magasabbak ezek a költségek, annál kisebb 

valószínűsége, hogy a visszatérő csomagolási rendszer megéri a résztvevők számára. A 

függvényen a mértéket akár minden termék és költségfajta esetén egyedileg meg lehet határozni 
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attól függően, hogy hol van az a határ, ahol még hajlandóak vagyunk az adott költséget viselni. 

A 1-5 csupán a költségnövekedést hivatott megmutatni (1 a legalacsonyabb, 5 a legmagasabb 

egységnyi költséget jelenti). 

6.2.5 A modellezéshez használt szoftver 

A szoftver implementációt (C++) nyelven Fogarasi Gergő készítette el, akinek ezúton is 

szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. 

A program rekurzívan dolgozza fel a szövegfájlt, amely az input adatokat tartalmazza a 

következőképpen: 

• ha a sor nem kötőjellel kezdődik, akkor gyökér csomópont és egyben aggregáció is, 

ezért „a” betűvel jelölt, amelyet a csomópont azonosító száma (ID) és az aggregáció 

típusa követ. A súly-paraméter csak akkor engedélyezett, ha az adott csomópont AWA-

típusú (arithmetic weighted average) szülővel rendelkezik. 

• minden más sor kötőjellel (vagy kötőjelekkel) kezdődik, amelyek száma az adott 

csomópont szintjét jelenti a modellben. Tehát ha egy sor n számú kötőjellel kezdődik, 

akkor minden gyermekének n+1 darab kötőjellel kell kezdődnie. Az „u” betű a fuzzy 

tagsági függvényre utal (u = µ), amelyet itt is a csomópont azonosító száma követ (ID). 

 

65. ábra: Példa a bemeneti (input) fájl szintaxisából (saját szerkesztés) 

A program háromszög és trapéz alakú, lineáris tagsági függvényeket tud kezelni. A 

szakaszonként lineáris tagsági függvényeket egyszerűen lehet definiálni a töréspontjaik alapján. 

Mivel a fuzzy szignatúrák bevezetésekor (6.1.2. fejezet) kikötöttük, hogy a fuzzy halmaz 

szignatúrák levelein csak olyan fuzzy halmazok szerepelhetnek, amelyeknek az alaphalmaza a 

[0;1] intervallum, így az implementációban is csak ezen alaphalmaz feletti tagsági függvények 

definiálhatók. 

A szoftver futtatása után egy szintén szöveges fájlt kapunk, ezt feldolgozva értékelhető az 

eredmény. Nagy előnye ennek a megoldásnak, hogy a részeredmények is lépésenként láthatóak, 

ezért a kiértékelésnél részletesen elemezni tudjuk, hogy mely szempontok hogyan befolyásolták 
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a végeredményt, másrészt azonnal kiderül, ha az input adatokban valamilyen hiba van és azt is 

pontosan lehet tudni, hogy melyik tagsági függvénynél. 

Az input és output fájlokra egy-egy példa a dolgozat mellékletében megtalálható. 

6.2.6 A modell alkalmazhatósága 

A modell alkalmazhatóságát két példán keresztül mutatom be, a dolgozatban korábban elemzett 

eltérések miatt az egyik az ipari, a másik pedig a fogyasztói csomagolások területéről.  

Az első esetben a termék a korábban ismertetett CKD motor, amelyet a jelenlegi gyakorlat 

szerint többutas kalodában szállítanak ki. A program minden részfa eredményét a korábban 

bemutatott fuzzy szignatúra alapján számolja ki. A levelek értékeit (µi) a tagsági függvényekből 

származó tagsági értékek, a szülő csomópontokhoz tartozó értékeket pedig a megadott 

aggregációk és súlyok alapján számolja a modell. Az egyes jellemzőket logisztikai szakértői 

vélemények alapján adtam meg. A fuzzy modell első, egyszerűbb verziója - ami pontosan a 

jelenlegi modell első szignatúrájával (S1) egyezik meg – segítségével is elvégeztem ezt a 

számítást korábban, ennek eredménye a112 = 0.6089 volt. (Vöröskői, 2018) Mivel ez az érték 

0.5 feletti, ez azt jelenti, hogy a csomagolásnak inkább többutasnak kell lennie a vizsgált 

szempontok alapján. Amennyiben a három lépcsős fuzzy szignatúra alapú modell segítségével 

újra lefuttatjuk a programot, a továbbfejlesztett modell eredménye a0=0.6103. Ez még inkább 

alátámasztja a korábbi eredményt, ami egyébként összehangban van a vállalati gyakorlatban is 

alkalmazott megoldással. 

A második példában a mindenki által jól ismert fogyasztói csomagolást vizsgáltam, a például 

ásványvíz szállítására használt PET palackot. A módszer ugyanaz, mint az ipari csomagolás 

esetében. Az első fuzzy szignatúra (S1) alapján az eredmény a112 = 0.519534 volt, míg a három 

lépcsős fuzzy szignatúrában a program a szabály alkalmazása miatt (S2: if µS1 ≥ 0.5 and µS2 ≥ 

0.5 then S3 else egyutas) a második lépcső után nem fut tovább, mert itt az eredmény 

a11=0.481103. Habár a gyakorlatban az eldobható és a visszaváltható palackra is láthattunk már 

példát és néhány helyen még napjainkban is létezik többutas üdítőitalos palack, a modell 

szempontjai alapján tehát inkább az egyutas megoldás indokolt.  
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7 TÉZISEK 

1. tézis: 

Az autóipari ellátási láncokban kialakuló többutas csomagolási rendszerek megjelenési 

formáját elsősorban a központi autóipari vállalat, mint domináns szereplő determinálja, gyakran 

a rendszer kialakulásában számító tényezők egyoldalú vizsgálatával, és a saját 

üzlethatókörükön kívüli döntési folyamatok dominálásával. A kutatás során megállapítottam, 

hogy az egyoldalú vizsgálatok helyett olyan szempontrendszer tudományos igényű 

megalapozása szükséges, mely a járműgyártó vállalat számára is világossá teszi, hogy ellátási 

lánc szintű szinergiák elérésével neki, mint egyéni entitásnak is anyagi érdeke a megjelenési 

formák fejlesztése. 

2/a. tézis: 

A motorgyártás és szállítás területén kialakuló gyártóbázisok földrajzi koncentrációja miatt a 

hagyományos többutas és zárt láncú csomagolási rendszerek műszaki megoldásainak 

alkalmazása nehezen megvalósítható, illetve a szállítási célhelyek alkalmatlansága miatta 

többutas csomagolóeszköz egyutassá válhat a rendszeren belül. Ennek fő okai a következők: 

alacsony áruáramlási intenzitás és/vagy hiányos infrastrukturális feltételek a célhelyen, illetőleg 

az adott célhely áruáramlásának iránya és távolsága jelentős mértékben eltér az  azonos 

áruáramlás más célhelyeitől. 

2/b. tézis: 

A zárt láncú többutas csomagolási rendszer költségfüggvényeinek leírásával megállapítottam, 

hogy motorgyárak esetén a változó visszaszállítási költségek hatása által a felhasználhatósági 

számok függvényében határozható meg az a darabszám és beszerzési ár, amely a többutas 

rendszer költségoptimális megoldását adja. 

A zárt láncú többutas ipari csomagolási rendszer teljes költsége (total cost of a returnable 

packaging system - CTR) az alábbi képlettel írható le: 

� 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 =  𝑃𝑃𝑅𝑅  ·
𝑄𝑄
𝑈𝑈

+ 𝑃𝑃𝑅𝑅 ·
𝑄𝑄
𝑈𝑈

 (1 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝐶𝐶𝑅𝑅(𝑈𝑈 − 1)
𝑄𝑄
𝑈𝑈

 · 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐴𝐴 · 𝑄𝑄 + (𝑆𝑆 + 𝑅𝑅 + 𝐶𝐶) 𝑄𝑄 ·  𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑊𝑊 ·
𝑄𝑄
𝑈𝑈

 

 

ahol  PR (price of the returnable packaging material) a többutas csomagolószer beszerzési árát, 

Q (quantity) a mennyiséget, TR (cost of return transport) a visszaszállítási költséget, RR (return 

ratio) a visszatérési arányt, U (number of uses) a használatok számát, A (administration) az 
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adminisztrációs költséget, S (storage) a tárolási költséget, R (repair) a javítási költséget, C 

(cleaning) a tisztítás költségeit, W (waste) pedig az eldobás költségét jelenti. Az optimális 

költség megállapításához ennek a minimumát kell keresni. 

A fentiek alapján egy egzakt matematikai-logikai döntési modellt alkottam, amelyhez fuzzy 

döntéstámogató módszert használtam. 

3. tézis: 

Megvizsgáltam az egy- és többutas csomagolási rendszerekkel kapcsolatos döntéseket 

befolyásoló tényezőket, és megállapítottam, hogy ezek hierarchikusan rendezhető strukturált 

csoportokat alkotnak. Megállapítottam továbbá, hogy a  döntések alapjául szolgáló feltételek 

definíciós jellegű bizonytalan elemeket tartalmaznak, melyek leírására a fuzzy halmazok 

módszere alkalmas. A fentiek alapján javaslatot tettem az egy- és többutas csomagolási 

rendszerekkel kapcsolatos döntések alapjául szolgáló tényezők fuzzy szignatúrával történő 

modellezésére.  

4. tézis: 

A többutas csomagolással kapcsolatos fuzzy szignatúrás modellek alkalmazása 

eredményeképpen megmutattam, hogy a többutas csomagolással kapcsolatos döntés 

meghozatalához további részszignatúrák figyelembe vétele szükséges. Javaslatot tettem egy 

három lépcsős, fokozatosan bővülő struktúrájú és fuzzy szabályokkal összekapcsolt fuzzy 

szignatúrás modell alkalmazására, amely a többutas csomagolás esetén mindhárom lépésben ez 

utóbbira utaló gyökérbeli eredő tagsági értéket eredményez. 

Megállapítottam, hogy a bevezetett három lépcsős, bővülő struktúrájú fuzzy szignatúra az 

egyutas-többutas csomagolással kapcsolatos döntésnél az általam elvégzett vizsgálatokkal 

egybehangzó eredményt ad. 
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8 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TOVÁBBI KUTATÁSI IRÁNYOK 

A csomagolással kapcsolatos vállalati döntések főként az optimális csomagolási funkciók és 

költségek megtalálását és meghatározását célozzák meg. Ez a döntés alapvetően a csomagolási 

rendszerek közötti választást foglalja magában, azaz, hogy egyszer használható (egyutas) vagy 

újrahasználható (többutas) csomagolási rendszert alkalmazunk-e. 

Az empirikus kutatás eredményeképpen a járműipari csomagolási ellátási láncokkal 

foglalkoztam részletesebben. A zárt láncú többutas csomagolási rendszer költségfüggvényeinek 

leírásával megállapítottam, hogy a változó visszaszállítási költségek hatása által a 

felhasználhatósági számok függvényében határozható meg az a beszerzési ár, amely a többutas 

rendszer költségoptimális megoldását adja. 

Ezt követően egy egzakt matematikai-logikai döntési modellt hoztam létre, amelyhez fuzzy 

döntéstámogató módszert használtam. Javaslatot tettem az egy- és többutas csomagolási 

rendszerekkel kapcsolatos döntések alapjául szolgáló tényezők fuzzy szignatúrával történő 

modellezésére.  

A kutatás jövőbeni lehetséges irányának egyrészt annak vizsgálatát tartom, hogy a 

csomagolóanyag minőségének megválasztása hogyan befolyásolja a csomagolóeszköz 

lehetséges használatainak számát. A különböző vizsgálati szabványok lehetőséget adnak a 

csomagolási rendszert az ellátási láncban érő igénybevételek vizsgálólaboratóriumban történő 

modellezésére, azonban arra irányuló teszteket is el lehetne végezni, hogy a különböző műszaki 

tulajdonságokkal rendelkező csomagolóanyagok hogyan biztosítják a többszöri használatot, 

illetve hogyan határozható meg laboratóriumi körülmények között, hogy az adott 

csomagolóeszköz valószínűleg 5, 10 vagy akár 15 utat is kibírhatna.  

Másrészt a rázás csillapítására használt párnázóelemek esetében lehet érdemes azt vizsgálni, 

hogy a gyakran előforduló ütési igénybevétel során az első ütésnél mennyire deformálódik az 

adott anyag, mivel ezután már a rázás csillapításra korlátozottan alkalmas, ami visszahat a 

további használatra. Míg egyutas csomagolás esetén ez a jelenség nem olyan meghatározó, 

addig többszöri használat mellett indokolt lehet egy olyan fejlesztés, amikor a párnázóanyag 

rugalmas tud maradni, ezáltal hosszú távon tudja csillapítani a rázást és ténylegesen megelőzni 

a terméke elmozdulását a csomagolóeszközön belül. 
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MELLÉKLETEK 

1. sz. melléklet: Kérdőív szakértői megkérdezéshez 

Milyen mértékben befolyásolja a megnevezett szempont az egyutas-többutas döntést? 

 Nem fontos Nagyon fontos 

1. Termék jellemzők 

 1.1 Gyártási sorozatnagyság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Forgási sebesség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3 Geometriai jellemzők           

 1.3.1 Alak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.2 Méret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.3 Tömeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4 Érzékenység           

 1.4.1 Fizikai           

 1.4.1.1 Mechanikai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.1.2 Klíma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.2 Biológiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.3 Kémiai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5 Érték 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Ellátási lánc jellemzők 

 2.1 Szállítás           

 2.1.1 Távolság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.2 Volumen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.3 Igénybevételek           

 2.1.3.1 Hőmérséklet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.3.2 Rázás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.3.3 Páratartalom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.4 Infrastruktúra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.5 Modalitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.2 IT támogatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3 Anyagmozgatás           

 2.3.1 Átrakások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.2 FTL/LTL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Külső tényezők 

 3.1 Partner együttműködés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2 Szabályozások           

 3.2.1 Környezeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.2 Egészségügyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.3 Kedvezmények 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2.4 Szabványok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 Jogi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4 Környezeti hatások           

 3.4.1 Gyártásközi           

 3.4.1.1 Alapanyag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4.1.2 Energia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4.2 CO2 kibocsátás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 3.4.3 "Pool size" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.4.4 Járműkihasználtság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Csomagolószer 

 4.1 Felhasznált anyag           

 4.1.1 Robusztusság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.2 Elérhetőség 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.3 Újrahasznosíthatóság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.4 Újrahasználhatóság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.5 Saját tömeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.2 Kihasználtság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.3 Használatok száma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4.4 Összecsukhatóság 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Költség 

 5.1 Csomagolóanyag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.2 Eldobás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.3 Lekötött tőke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.4 Tisztítás és karbantartás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.5 Tárolás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.6 Adminisztráció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. sz. melléklet: A (C++) program input és output szövegfájljai  

 
a0_AWA 
-a1_AWA weight_3.0 
--u11 0H50.0 1H25000.0 ?20000.0 weight_9.0 
--u12 0H0.0 1H300.0 ?120.0 weight_9.0 
--a13_AWA weight_7.0 
---u131 0H0.0 1H2.0 0H10.0 ?1.2 weight_4.0 
---u132 0H0.0 1H1.0 0H10.0 ?2.2 weight_1.0 
---u133 0H0.0 1H1000.0 1H2000.0 0H3000.0 ?500.0 weight_1.0 
--a14_AWA weight_2.0 
---a141_AWA weight_6.0 
----u1411 1H0.0 1H15.0 0H150.0 ?18.0 weight_6.0 
----u1412 1H0.0 0H5.0 ?0.8 weight_4.0 
---u142 1H0.0 0H5.0 ?0.5 weight_3.0 
---u143 1H0.0 0H5.0 ?0.2 weight_2.0 
--u15 0H0.0 1H10.0 1H100.0 ?15.0 weight_2.0 
-a2_AWA weight_9.0 
--a21_AWA weight_8.0 
---u211 1H0.0 0H10000.0 ?9000.0 weight_8.0 
---u212 0H0.0 1H100.0 ?10.0 weight_7.0 
---a213_AWA weight_5.0 
----u2131 1H0.0 FH64.0 1H110.0 ?70.0 weight_4.0 
----u2132 0H0.0 1H10.0 ?8.0 weight_3.0 
----u2133 0H0.0 1H100.0 ?80.0 weight_2.0 
---u214 0H0.0 1H5.0 ?3.0 weight_3.0 
---u215 1H0.0 1H2.0 0H6.0 ?4.0 weight_1.0 
--u22 0H0.0 1H5.0 ?4.0 weight_7.0 
--a23_AWA weight_2.0 
---u231 1H0.0 1H3.0 0H10.0 ?2.0 weight_8.0 
---u232 1H0.0 0H10.0 ?2.0 weight_2.0 
-a3_AWA weight_2.0 
--u31 0H0.0 1H5.0 ?3.0 weight_8.0 
--a32_AWA weight_3.0 
---u321 0H0.0 1H5.0 ?4.0 weight_2.0 
---u322 1H0.0 0H3.0 ?1.5 weight_2.0 
---u323 0H0.0 1H5.0 ?3.0 weight_2.0 
---u324 0H0.0 1H5.0 ?2.0 weight_2.0 
--u33 0H0.0 1H5.0 ?3.0 weight_2.0 
--a34_AWA weight_2.0 
---a341_AWA weight_10.0 
----u3411 0H0.0 1H5.0 ?4.0 weight_10.0 
----u3412 0H0.0 1H5.0 ?5.0 weight_8.0 
---u342 1H0.0 1H100.0 0H120.0 ?80.0 weight_8.0 
---u343 1H0.0 1H300.0 0H1000.0 ?200.0 weight_7.0 
---u344 1H0.0 0H1.0 ?0.5 weight_5.0 
END_OF_FILE 
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calculating entity named 0, which is an aggregation, + its 3 pcs children. 
calculating entity named 1, which is an aggregation, + its 5 pcs children. 
calculating entity named 11, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     11's value: 0.799599 
calculating entity named 12, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     12's value: 0.4 
calculating entity named 13, which is an aggregation, + its 3 pcs children. 
calculating entity named 131, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     131's value: 0.6 
calculating entity named 132, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     132's value: 0.866667 
calculating entity named 133, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     133's value: 0.5 
    (AWA aggregation) 13's value: 0.627778 
calculating entity named 14, which is an aggregation, + its 3 pcs children. 
calculating entity named 141, which is an aggregation, + its 2 pcs children. 
calculating entity named 1411, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     1411's value: 0.977778 
calculating entity named 1412, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     1412's value: 0.84 
    (AWA aggregation) 141's value: 0.922667 
calculating entity named 142, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     142's value: 0.9 
calculating entity named 143, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     143's value: 0.96 
    (AWA aggregation) 14's value: 0.923273 
calculating entity named 15, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     15's value: 1 
    (AWA aggregation) 1's value: 0.656461 
calculating entity named 2, which is an aggregation, + its 3 pcs children. 
calculating entity named 21, which is an aggregation, + its 5 pcs children. 
calculating entity named 211, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     211's value: 0.1 
calculating entity named 212, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     212's value: 0.1 
calculating entity named 213, which is an aggregation, + its 3 pcs children. 
calculating entity named 2131, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     2131's value: 0.630435 
calculating entity named 2132, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     2132's value: 0.8 
calculating entity named 2133, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     2133's value: 0.8 
    (AWA aggregation) 213's value: 0.724638 
calculating entity named 214, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     214's value: 0.6 
calculating entity named 215, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     215's value: 0.5 
    (AWA aggregation) 21's value: 0.3093 
calculating entity named 22, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     22's value: 0.8 
calculating entity named 23, which is an aggregation, + its 2 pcs children. 
calculating entity named 231, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     231's value: 1 
calculating entity named 232, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     232's value: 0.8 
    (AWA aggregation) 23's value: 0.96 
    (AWA aggregation) 2's value: 0.587906 
calculating entity named 3, which is an aggregation, + its 4 pcs children. 
calculating entity named 31, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     31's value: 0.6 
calculating entity named 32, which is an aggregation, + its 4 pcs children. 
calculating entity named 321, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     321's value: 0.8 
calculating entity named 322, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
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    (fuzzy graph)     322's value: 0.5 
calculating entity named 323, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     323's value: 0.6 
calculating entity named 324, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     324's value: 0.4 
    (AWA aggregation) 32's value: 0.575 
calculating entity named 33, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     33's value: 0.6 
calculating entity named 34, which is an aggregation, + its 4 pcs children. 
calculating entity named 341, which is an aggregation, + its 2 pcs children. 
calculating entity named 3411, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     3411's value: 0.8 
calculating entity named 3412, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     3412's value: 1 
    (AWA aggregation) 341's value: 0.888889 
calculating entity named 342, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     342's value: 1 
calculating entity named 343, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     343's value: 1 
calculating entity named 344, which is a fuzzygraph (so not an aggregation) 
    (fuzzy graph)     344's value: 0.5 
    (AWA aggregation) 34's value: 0.87963 
    (AWA aggregation) 3's value: 0.632284 
    (AWA aggregation) 0's value: 0.608936 
The output result: 0.608936 
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