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1 A kutatás bemutatása 

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. 

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. 

Ezt követően a csomagolás 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 formáival 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 

felhasználásra, ki kapja meg a terméket az adott csomagolóeszközben. Eszerint beszélhetünk 

ipari vagy fogyasztói csomagolásról, amire szintén kitérek a disszertációban. 
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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. 

A következő nagy 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). 

A 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 meghatározásához és 

értékeléséhez. 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, 

2004). 
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Egyes szerzők 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 játékelmélet segítségével modellezik az 

egyutas-többutas döntést (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 (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. 

(Levi et.al., 2011). 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, 



7 
 

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 költség típusok 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 a kutatás során fuzzy módszeren alapuló, átfogó keretrendszerrel nem találkoztam, 

ezért a dolgozatban a csomagolási döntés modellezésére egy fuzzy szabályokkal összekapcsolt 

fuzzy szignatúrát javaslok, a megfelelő csomagolási rendszer kiválasztásának támogatására. 
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3 Az értekezés tézisei 

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 miatt a 

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 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 

adminisztrációs költséget, S (storage) a tárolási költséget, R (repair) a javítási költséget, C 
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(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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4 A kutatás összegzése 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. 



11 
 

Irodalomjegyzék 

Accorsi, R., Cascini, A., Cholette, S., Manzini, R., Mora, C.: Economic and environmental 

assessment of reusable plastic containers: A food catering supply chain case study. International 

Journal of Production Economics, 152 (2014), 88–101. 

Azevedo, S. G., Carvalho, H., Machado, V. C.: The influence of green practices on supply 

chain performance: A case study approach. Transportation Research Part E: Logistics and 

Transportation Review, 47 (2011), 850–871. 

Böröcz, P., Mojzes, Á.: The importance of packaging in logistics. Transpack, 8 (2008), 28-

32. 

Chan, H. K.: A pro-active and collaborative approach to reverse logistics—a case study. 

Journal of Production Planning & Control, 18 (2007), 350-360. 

Cheng, Y. T.,Yang, T.: Simulation of design and analysis of a container reverse logistics 

system. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 22 (2005),189–198. 

Chung, S. H., Ma, H. L., Chan, H. K.: Maximizing recyclability and reuse of tertiary 

packaging in production and distribution network. Resources, Conservation and Recycling, 128 

(2018), 259-266. 

Cobb, B. R.: Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain. 

Transportation Research Part E, 86 (2016) 53–68. 

Conte, A., Cappelletti, G. M., Nicoletti, G. M., Russo, C., Del Nobile, M. A.: Environmental 

implications of food loss probability in packaging design. Food Research International, 78 

(2015), 11–17. 

Grimes-Casey, H. G., Seager, T. P., Theis, T. L., Powers, S. E.: A game theory framework 

for cooperative management of refillable and disposable bottle lifecycles. Journal of Cleaner 

Production, 15 (2007), 1618-1627. 

Kim, T., Glock, C.H.: On the use of RFID in the management of reusable containers in 

closed-loop supply chains under stochastic container return quantities. Transportation Research 

Part E, 64 (2014) 12–27. 

Lee, S. G., Xu, X.: A simplified life cycle assessment of re‐usable and single‐use bulk transit 

packaging. Packaging Technology and Science, 17 (2004), 67-83. 



12 
 

Levi, M., Cortesi, S., Vezzoli, C. and Salvia, G.: A Comparative Life Cycle Assessment of 

Disposable and Reusable Packaging for the Distribution of Italian Fruit and Vegetables. 

Packaging Technology and Science, 24 (2011), 387–400. 

Mollenkopf, D., Closs, D., Twede, D., Lee, S., Burgess, G.: Assessing the viability of 

reusable packaging: A relative cost approach. Journal of Business Logistics, 26(2005), 169–

197. 

Palsson H., et al.: Selection of Packaging Systems in Supply Chains from a Sustainability 

Perspective: The Case of Volvo. Packaging Technology and Science, 26 (2013), 289–310. 

Ross, S., Evans, D.: The environmental effect of reusing and recycling a plastic-based 

packaging system. Journal of Cleaner Production, 11 (2003), 561–571. 

Saghir M.: Packaging Logistics Evaluation in the Swedish Retail Supply Chain, Licentiate 

thesis, Lund University, 2002 

Silva, D. A. L., Renó, G. W. S., Sevegnani, G., Sevegnani, T. B., Truzzi, O. M. S.: 

Comparison of disposable and returnable packaging: a case study of reverse logistics in Brazil. 

Journal of Cleaner Production, 47 (2013), 377-387. 

Stock, J. R., Lambert, D. M.: Strategic Logistics Management. New York: McGraw-Hill 

Higher Education, 2001 

Vernuccio, M., et al.: An exploratory study of marketing, logistics, and ethics in packaging 

innovation. European Journal of Innovation Management 13 (2010), 333–354. 

 

 

  



13 
 

Saját publikációk listája 

Vöröskői, K: Motorgyár csomagolási ellátási láncának modellezése, LOGISZTIKAI 

ÉVKÖNYV, (2017a), 168-177. 

Vöröskői K: Packaging Perspectives In Automotive Supply Chain Management, 24th EurOMA 

conference, Edinburgh, 1-5 July, 2017b 

Vöröskői, K: Packaging practices in automotive engine supply chains, Proceedings of the 4th 

International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering (ISCAME 2016) 

Debrecen, Magyarország, (2016), 597-602. 

Vöröskői K: Logisztikai szempontú csomagolási rendszer tervezésének támogatása fuzzy 

döntéstámogató módszertan segítségével, LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV, 9 (2018), 156-164. 

Vöröskői, K.: Selection of packaging systems in automotive engine supply: The case of 

overseas transport, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Advances in 

Mechanical Engineering (ISCAME 2017) Debrecen, Magyarország, (2017c), 601-606. 

Vöröskői K., Böröcz P.: Framework for the Packaging Supply Chain of an Automotive Engine 

Company, Acta Technica Jaurinensis, 9 (2016), 191-203. 

Vöröskői K., Böröcz P.: Selection of Industrial Packaging System in Closed-loop Automotive 

Supply Chains, Acta Technica Jaurinensis, 12 (2019), 82-100. 

Vöröskői, K., Fogarasi, G., Böröcz, P, Kóczy, L.T.: Hierarchical fuzzy decision support 

methodology for dangerous goods packaging design, 10th European Symposium on 

Computational Intelligence and Mathematics (ESCIM 2018) Cádiz, Spanyolország, (2018a),  

2-3. 

Vöröskői, K., Fogarasi, G., Buruzs, A., Földesi, P. and Kóczy, T.L.: Hierarchical fuzzy decision 

support methodology for packaging system design. in "Contemporary Computational Science", 

P. Kulczycki, P.A. Kowalski, S. Łukasik (eds.), AGH-UCT Press, Cracow, (2018b), p. 140. 

 

 

 


	1 A kutatás bemutatása
	2 A témaválasztás indoklása és a kutatás által kitűzött célok
	3 Az értekezés tézisei
	1. tézis:
	2/a. tézis:
	3. tézis:
	4. tézis:

	4 A kutatás összegzése és további kutatási irányok
	Irodalomjegyzék
	Saját publikációk listája

