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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Történelmi sikert aratott a magyar csomagolóipara WorldStar-on! 

 

A Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation - WPO), amelynek magyar tagja a 

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2015. október 8-11. között tartotta őszi 

ülésszakát, amelyen egyebek mellett a WorldStar Csomagolási Világversenyre érkezett nevezéseket 

bírálta el. 
A WorldStarra a WPO által elismert nemzeti csomagolási versenyen díjat nyert munkákkal lehetett 
pályázni, így Magyarországról a Hungaropack Magyar Csomagolási Versenyen elismert nevezések 
megvalósítói indulhattak. 
A világversenyre 33 országából közel 300 nevezés érkezett, amelyet a tagszervezetek vezetői 
szakembereiből álló zsűri értékelt. Magyarország, a magyar csomagolóipar történelmi sikert ért el, 
nyolc pályázó vállalat 11 nevezését értékelte a zsűri a szakma Oscar-díjának számító WorldStar 
elismeréssel. 
A siker értékét külön emeli, hogy a világverseny díjátadó ünnepségére 2016 májusában a CSAOSZ 
szervezésében Budapesten, nemzetközi csomagolási konferenciát követően, a világ vezető 
csomagolási szakembereinek körében kerül sor. 
A magyar csomagolóipar a hazai GDP közel 2%-át adja és a termelésének 50%-át exportálja. E 
kiemelkedő eredményével újabb bizonyítékát adta a magas szintű felkészültségének és a kiválóan 
képzett, a szakmájukat szerető tervezőink kiemelkedő kreativitásának. 
 

 

2015. október 6-án ülésezett a CSAOSZ elnöksége 

 

AZ elnökségi ülés napirendi pontjai az alábbiak voltak: 

 tájékoztató a CSAOSZ nyári, rendkívüli Közgyűléséről, az Alapszabály módosításának helyzetéről, 

 a Felügyelőbizottság által megtárgyalt Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, 

 tájékoztató a Csomagolási Világszövetség 2016. évi budapesti programjának aktuális helyzetéről, 

 áttekintés a CSAOSZ őszi feladatairól (Csomagolási Konferencia, HUNGAROPACK Magyar 

Csomagolási Verseny, Magyar Csomagolási Évkönyv), 

 egyebek. 

  

Az Alapszabály törvényszéki bejegyzésének helyzete 

Az elnökségi ülés kezdetéig a Fővárosi Törvényszéktől semmilyen értesítést nem kaptunk az a 

hiánypótlással kiegészített és augusztus folyamán beadott Alapszabály elfogadásáról. Az 

elektronikus úton beadott irataink befogadásáról a rendszerüzeneteket megkaptuk, így azok 

igazoltan a Fővárosi Törvényszék rendelkezésére állnak. 

Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 

Az Elnökség tagjai előzetesen írásban megkapták az SZMSZ tervezetét, amelyet a CSAOSZ 

Felügyelőbizottsága 2015. szeptember 7-i ülésén megtárgyalt és elfogadott. 

Az SZMSZ elkészítését az indokolta, hogy az 1990-ben kidolgozott eredeti változat nem elérhető, az 

alapszabály pedig több alkalommal is hivatkozik rá. 

Az SZMSSZ tervezetéhez VISZKEI GYÖRGY és GALLI MIKLÓS fűzött módisító észrevételeket.  

Tájékoztató a Csomagolási Világszövetség 2016. évi budapesti programjának aktuális helyzetéről 

NAGY MIKLÓS prezentáció kíséretében áttekintést adott a WPO jövő évi budapesti találkozója el-

készítésének helyzetéről és megköszönte a program partneri támogatását több elnökségi tagnak. 

http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=484:11-est-kapott-a-magyar-csomagoloipar&catid=16:fooldali-hirek&Itemid=101&lang=hu
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Áttekintés a CSAOSZ őszi feladatairól (Csomagolási Konferencia, HUNGAROPACK Magyar Csomagolási  

 Verseny, Magyar Csomagolási Évkönyv) 

A megjelentek tájékoztatást kaptak a 2015. november 3-án sorra kerülő CSAOSZ Csomagolási 

Konferencia programjáról. 

A megjelentek rövid áttekintést kaptak a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny idei 

pályázatairól, a verseny idei magasabb színvonaláról. 

A Magyar Csomagolási Évkönyv véglegesítés előtti teljes változatát kivetítve valamennyi elnökségi 

tag megtekinthette. 

Egyebek 

Az ülést megelőző héten kapta kézhez a CSAOSZ a környezetvédelmi termékdíj törvény 2016. évre 

tervezett módosításának tervezetét.  

NAGY MIKLÓS tájékoztatta az Elnökség tagjait a CSAOSZ által készített és a Földművelésügyi 

Minisztériumnak eljuttatott véleményéről.  

REMÉNYI ANTAL elnökségi tag ezúttal is kifogásolta a hivatalos kötelezetti szám (19807) alacsony 

voltát. Elmondta, hogy a törvény még most is importösztönző hatású, ami versenyhátrányt jelent a 

hazai társaságoknak. 

A CSAOSZ új logója. A CSAOSZ 2015. júliusi rendkívüli közgyűlésén a résztvevők a bemutatott új 

változatokhoz módosítási javaslatokat adtak. Ezek figyelembe vételével elkészül újabb változatokat 

a megjelentek megtekinthették. Végül szavazással került kiválasztásra az új változat. 

NAGY MIKLÓS tájékoztatta az elnökséget a CSAOSZ június folyamán ellopott gépkocsijának kártérítési 

helyzetéről és a pótlásról. 

 

 

Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottságának ülése 

 
A CSAOSZ Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága 2015. október 20-án Annavölgyben 

tartotta legutóbbi, őszi ülését. 

 

 

Kis- és Középvállalkozói tagozat ülése 

 
A CSAOSZ Kis- és Középvállalkozói tagozata a Holofon Zrt. vendéglátásában 2015. október 21-én 

Annavölgyben tartotta legutóbbi ülését. 

A megjelentek TORONYI ZOLTÁN vezérigazgató előadásából megismerkedhettek a Holofon Zrt. műanyag 

újrahasznosító technológiájával és annak üzemi gyakorlatát is megtekintették. 

A résztvevők számos kérdést intéztek a vendéglátóhoz, komoly érdeklődést tanusítva a csomagolási 

hulladékok utóéletét illetően. 

Ezúton is köszönjük a vendéglátást. 

 

 

HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny 

 

Az idén immáron hetedik alkalommal megrendezett Hungaropack Student Csomagolástervezési 

Diákverseny zsűrijét 2015. október 26-án tartottuk, NAGY ALEXANDRA, REMÉNYI ANTAL és TIEFBRUNNER 

ANNA részvételével. 

http://www.holofon.hu/
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A pályamunkák az Óbudai, a Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint a KREA Kortárs Művészeti Iskola 

hallgatóitól érkeztek. 

Közérdekű hírek 
 

900 milliárd forint fölé ugrott a GINOP-keret 

 

A kormány elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves fejlesztési 

keretének módosítását, így 74 milliárd forinttal, 902,48 milliárd forintra emelkedett az év végéig 

pályázható fejlesztési támogatás.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása alapján az őszi-téli periódus intenzív lesz, a GINOP-ban 

mintegy 30 pályázati felhívás jelenik meg közel 400 milliárd Forint értékben. 

A népszerű, mikro-, kis-és középvállalkozásoknak (kkv) szóló, termelési kapacitásbővítő típusú 

felhívások kerete 34 milliárd forintra emelkedik. Ez biztosítja, hogy minden, formailag és tartalmilag 

megfelelő projektnek megítélhető legyen a támogatás. 

A jelenleg is futó, a kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatására irányuló felhívásnál 20-ról 40 

milliárd forintra emelkedik a keret. A növekmény elsősorban a nagyobb gazdasági felzárkózást igénylő 

Szabad Vállalkozási Zónákban lesz felhasználható a tájékoztatás szerint. 

A GINOP keretében eddig 22 pályázati felhívás jelent meg, amelyek elérhető forráskerete 541 milliárd 

forint. A kormány korábbi döntése értelmében 2017 június végéig a teljes keretösszeg, vagyis a 2700 

milliárd forint áll rendelkezésre majd a megjelenő felhívásokon keresztül. 
(forrás: MTI) 
  

 

 

 

 
 
 
 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent rendelkezések 
 
2015. szeptember 29. 
A Bizottság (EU) 2015/1735 végrehajtási határozata (2015. szeptember 24.) a tasakban forgalmazott 
cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos elhelyezéséről  
 

2015. október 14. 

A Bizottság (EU) 2015/1842 végrehajtási határozata (2015. október 9.) a dohányzásra szánt 

dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására és 

alakjára vonatkozó műszaki előírásokról 

 

 

A 2015. évi 41. Cégközlöny tartalmából  

 

Felszámolási eljárás alá került cégek szakterületünket érintő listája 

INNOVA-PACK Műszaki, Fejlesztő Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. 

MICROPACK Raktározó Kft. 1211 Budapest, Öntöde u. 4. 

ASTRO-PACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1045 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2. 
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Innováció 

 
Csomagolószer-gyártási különlegesség 

 

Az ARAGH Csoport az University of Twente és az EMMI, holland  tejtermékeket gyártó vállalat közösen 

kifejlesztett  egy mikrózható fémdobozt az „All in One Fondü”-höz.  

 
 

Környezetvédelem 
 

PET-palack újrahasznosító központot avattak Karcagon 

 

Csaknem 3 milliárd forintból épült, PET-palackok teljes újrahasznosítását szolgáló innovációs 

kutatóközpontot avattak fel ünnepélyes keretek között a Karcagi Ipari Parkban.  

A  projekt célja a PET-palackba csomagolt ásványvíz és üdítőitalok iránti folyamatos 

keresletnövekedéssel járó környezeti terhelés minimálisra csökkentése, illetve hogy hosszú távon akár 

száz százalékban is lehetséges legyen az élelmiszeripar csomagolásakor keletkező PET 

műanyaghulladék, mint másodnyersanyag újrahasznosítása. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az eseményen elmondta: Magyarországon egyedülálló, 21. 

századi, magas színvonalú beruházás jött létre Karcagon, amely elsőként képes hazánkban teljes 

mértékben újrahasznosítani a kidobott PET-palackokat és azokból olyan anyagot előállítani, amelyből 

ismételten élelmiszeripari minőségű alapanyag, vagyis regranulátum készíthető.     

Magyarországon évente 1,4-1,6 milliárd PET-palack hulladék keletkezik, amelynek jelenleg alig 20 

százalékát hasznosítják újra az országban, egy része külföldre kerül. A beruházás azért is kiemelkedő, 

mert enyhíti az importfüggőséget, csökkenti a környezetterhelést, fontos szerepet játszik a 

kutatásfejlesztésben és új munkahelyeket teremt.      

A beruházás 50 új munkahelyet teremtett, jelenleg félszázan dolgoznak a Recy-Pet Hungária Kft.-nél.  

A szelektíven összegyűjtött műanyaghulladékot a karcagi Recy-Pet üzemben bezúzzák, megtisztítják, 

és fröccsöntéssel regranulátumot készítenek belőle. A regranulátum a palackgyártás jelenlegi 

alapanyagát, a szűz granulátumot hivatott kiváltani, amelyet nagyrészt külföldről importálnak 
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Magyarországra, jelentős mértékben kiszolgáltatva ezzel a termelést a nemzetközi piacnak, a gazdasági 

viszonyoknak.      

Kezdetben 10 ezer tonna alapanyagot dolgoznak fel, az üzem óránként 1000 kg PET-palackot képes 

bedarálni, és éves szinten körülbelül 7000-8000 tonna regranulátum gyártására alkalmas.      

Az előállított regranulátumot elsősorban az ásványvíz, üdítő- és energiaital-, valamint ecetgyártó 

Aquarius-BUSZESZ csoport vásárolja, illetve használja majd fel termékei csomagolásához. 
 
(Forrás: MTI) 

 
 

Továbbképzés 

 

 

 

 
A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ) 2015. november 24-i workshop rendezvényének 

témája: az új ISO 9001 és 14001 szabványok.  

 

A HOSZ szervezésében hamarosan induló képzések:  

 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő OKJ-s képzés,  

 környezetvédelmi angol szaknyelvi tanfolyam 

  
További információ és jelentkezési lap a honlapon: www.hoe.hu érhető el, illetve felvilágosítást ad: 

Major Ágnes képzési vezető 

 

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ)  

(Korábban: Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete) 

1088 Budapest, Vas u. 12. II/2. 

Tel.: +36 30 900 7323 

Fax:  +36 1 343 0985 

 

 

Konferenciák, workshopok 
 

Mindig a mikrobáké az utolsó szó! 

 

A csomagolóanyagoknak kulcsszerepük van az élelmiszer-biztonságban – állapították meg a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) képviselői és laboratóriumi szakemberek egy 

konferencián. Csomagolóanyagok kioldódása, laboratóriumi vizsgálata, mikrobiológiai veszélyek, 

jogi szabályozás – e fontos témaköröket járták körbe a maga nemében egyedülálló tanácskozáson, 

ahol nem csak a csomagolóanyag-gyártók, hanem a nagyközönség számára is rendkívül hasznos 

tudnivalók hangzottak el…  

 

Hogy mi mindenre jó a csomagolás? Amellett, hogy egyben tartja az élelmiszert, védi a környezet 

hatásaitól (és fordítva), jobban eltarthatóvá teszi, mint amilyenek a lédig termékek, biztonságos, 

ráadásul fontos üzenetet, információkat hordoz, valamint marketingcélokat is szolgál – foglalta össze 

http://www.hoe.hu/
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Dr. Kovács Ágnes, Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok vizsgálata című konferenciát 

szervező, független laboratóriumokat működtető WESSLING. 

Felhívta a figyelmet a csomagolásból való kioldódást is meghatározó diffúzió jelenségére, és annak 

hőmérsékleti vetületeire, ennek köszönhető például, hogy a forró autóban hagyott üdítős palackból 

hamarább beleoldódnak a részecskék az italba. Hangsúlyozta, hogy az életünk folyamán több mint 

300 grammnyi csomagolóanyagot fogyasztunk el. 

Az EU tagállamaiban közvetlenül alkalmazandó az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 

kerülő anyagokról és tárgyakról szól az 1935/2004/EK rendelet, amely az általános követelményeket 

és alapelveket határozza meg az FCM (Food Contact Material) anyagokra.  

Magyarországon az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya 

kiterjed az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép 

előállítására, higiéniai alkalmasságának, megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára is. 

A jogalkotók megpróbálják nyomon követni a csomagolóanyag-gyártók tevékenységét, és a hatóság 

is igyekszik minél nagyobb figyelmet fordítani erre a területre. 

A legfontosabb szempont, hogy a csomagolóanyagok nem lehetnek mikroorganizmusok hordozói – 

az élelmiszer-eredetű megbetegedések a világ lakosságának 30 százalékát érintik. A kereskedelem a 

gyártókat a minőség-megőrzési idő kitolására kényszeríti, éppen ezért új tartósító eljárásokra és új 

csomagolásokra van szükség, csomagolóanyagoknak túl sok feladatot szánnak, amelyek csak akkor 

realizálódhatnak, hogyha a csomagolástechnikát az adott élelmiszer-csoporthoz alkalmazzák. 

 
 Forrás: Élelmiszer Online 

 

 

Szakmai workshop az STI Petőfi Nyomda Kft. szervezésében 

 

2015. október 15-én megrendelői körében színmérés témakörében tartott szakmai workshop-ot az STI 

Petőfi Nyomda Kft. A színmérés jelentőségén túl a résztvevők előadást hallhattak a hamisíthatatlan 

gyógyszeres dobozról, a társaság új címkegyártó beruházásról és a lean személet vállalati 

bevezetéséről. NAGY MIKLÓS CSAOSZ főtitkár pedig lehetőséget kapott a Csomagolási Világszövetség 

2016. május 22-26. között sorra kerülő tervezett programjának ismertetésére. 

 

 

Globális ellátási lánc-szabványok és megoldások honvédelmi alkalmazása a visegrádi országokban 

 

 

 

  

 

címmel 2015. október 27-én nemzetközi konferenciára került sor Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a 

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. közös szervezésében a NKE Ludovika Campusában. 
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