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– súlycsökkentési lehetőség (dobozkarton igény 
stagnál, hullámdoboz nő),
– magas termékbiztonság.
Gyenge pontok
– súly és ár versenyképesség műanyaggal szemben 
kisebb,
– funkcionális szigetelőképesség alacsonyabb gáz és 
folyadék halmazállapotra,
– szállítás és tárolás során külső szennyezés behato-
lását kevésbé korlátozza.
Ebből a fejlesztés feladatai levezethetők
– kombinációk, különösen kedvező a bioműanya-
gokkal,
– emelkedő GDP esetén jobb helyettesítési lehetőség 
az árpreferáló (feltörekvő) piacokon is a fenntart-
hatósági igény növekedésével,

– a funkcionális erősségek növelése (zárhatóság/ 
újra zárhatóság, ideális egységű csomagolás, stb.),
– életszínvonal/életminőség növekedés, demográ-
fiai változás alapján a növekvő igényhez a kozme-
tikai, egészségügyi termékekre, az egységcsomag 
nagyság csökkenésre, a növekvő kész/étel házhoz 
szállításra felkészülni.

Összefoglalás
A sokoldalú kihívásra adott megfelelő válasz es-
etében a papírfelhasználás jövője tehát nem veszé-
leztetett. A fejlődésnek és fejlesztésnek tág tere van. 
Természetesen elengedhetetlen a szürke állomány 
aktív és eredményes részvétele, hisz az igények és a 
lehetőségek reális mérlegelését, majd egyensúlyát 
tudja biztosítani.

A PNyME Papíripari Szakosztály dunaújvárosi 
csoportjának rendezvényére 2012. június 
20-án, szerdán került sor a magyar papíripar 
meghatározó helyszínén, a Hamburger Hun-
gária Kft. dunaújvárosi gyárában.  A hőség és 
a hét közepi, kora délutáni időpont ellenére 
a közel negyven érdeklődő megtöltötte az 
irodaépület 207-es tanácstermét. A részvé-
tel előzetes regisztrációhoz kötött, mindenki 
számára nyitott és ingyenes volt.

A program délután egy órakor kezdődött. 
Rövid köszöntő után a Dunapack részéről 
Seenger Viktor vezető tervező  előadása hang-
zott el „Hullámtermék-piac helyzete” címmel. 
A papírszélességek, a szabhatóság kérdésein 

túl, a konstrukció és a papírminőség kapcso-
latáról is hallhattak a jelenlévők. Az előadás 
számos technológiai érdekessége mellett, szó 
volt a megrendelők sajátos használatáról is, 
ami hullámtermékek és alappapírjaik szakny-
elvi kifejezéseitől eltér.
A szimpózium második felébe a Hamburger 
Hungaria részéről Solymosi Attila technológus 
„Német szakmai gyárlátogatás” című élmény-
beszámoló előadása hangzott el.  Mint az az 
erre vonatkozó részletes cikkben is olvasható, 
március végén öt német papírgyárat érintő 
nagyszabású tanulmányúton vettek részt a 
dunaújvárosi kollégák. Az itt szerzett tapasz-
talataikat osztották meg a szélesebb szakmai 
közönséggel egy érdekes, és sok illusztrációval 
összeállított előadásban. 
Az előadásokat követően jó hangulatú és köz-
vetlen beszélgetések alakultak ki. Ismét be-
bizonyosodott, hogy nem csak szaktudás és 
ismeretek bővítése, de személyes kapcsolatok 
ápolás miatt is nagy szükség van az ilyen ren-
dezvényekre. 
A program zárásaként a résztvevők rövid gyár-
látogatáson vehettek részt. A házigazdák most 
is remek vendéglátók voltak, így a szakmai 
kíváncsiság kielégítése mellett az éhség és 
szomjúság sem okozhatott gondot senkinek. 
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