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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának közleményei 

 

Idén is sikeresen megszerveztük a Csomagolási Konferenciát 

 

A CSAOSZ tavaly határozta el, hogy 

hagyományteremtő céllal egyelőre 

egynapos, de nagyszabású, több 

szekcióba szervezett konferenciát hoz 

létre, a csomagolási szakterület és 

kapcsolódó ágazatai friss szakmai 

fejlesztései, kutatási, vizsgálati 

eredményei bemutatására. E programhoz 

kapcsoltuk a HUNGAROPACK Magyar 

Csomagolási Verseny és a HUNGAROPACK 

Student Csomagolástervezési Diákverseny 

díjátadó ünnepségét is. A célunk az volt, 

hogy teljes értékű szakmai napot, a 

szakma ünnepét hozzuk létre. 

Az elmúlt évben 108 érdeklődőt, előadót, 

meghívott vendéget köszönthettünk 

programunkon, amely arra ösztönzött bennünket, hogy idén újra megpróbálkozzunk a magasra tett 

mérce megugrására. A szervezés során különös figyelemmel voltunk az elmúlt évben a résztvevőktől 

kapott észrevételek, kritikák és tanácsok megfogadására. 

2015. november 3-án 128 résztvevő – hallgató, előadó – jelenlétében tartottuk meg éves szakmai 

konferenciánkat. A nyitó és záró plenáris ülésen, továbbá a négy szekcióban összesen 22 előadás 

hangzott el.  

A résztvevők elégedettségét felmérő kérdőívünkre kapott válaszok alapján a szakmai nap programja 

idén is nagyon jónak volt értékelhető.  

Az előadók felkészültségére vonatkozó kérdésünkre adott értékelés átlaga 4,65-es „osztályzatot” 

eredményezett, ez az elmúlt évi 4,84-hez képest kicsit alacsonyabb, de még mindig jeles. 

A konferencia meghirdetését, az előzetes tájékoztatást, 4,78-ra minősítették a résztvevők, ami viszont 

javulást mutat (tavaly: 4,66).  

A szervezéssel kapcsolatos kérdéseink közül a helyszínválasztás 4,35-ös értékelése a tavalyival 

lényegében megegyező (4,31), a technikai feltételek (vetítés, berendezés) már csak 4,05-ös (tavaly: 

4,21) osztályzatot kaptak.  

A vendéglátást a 4,35-ös (tavaly 4,21) eredménnyel ismerték el a résztvevők.  

A nagyobb befogadóképességű és ezért esetleg drágább helyszínválasztásra vonatkozó kérdésünkre a 

válaszadók 86%-a igennel válaszolt. 

A budapesti helyett vidéki helyszínválasztásra vonatkozó kérdés megítélése: 55% igen és 45% nem.  

A kritikus válaszokért a résztvevőknek köszönettel tartozunk, az észrevételeket – ahogy idén is tettük –, 

a jövőben is figyelembe vesszük. 

Dr. Koltai László előadása a csomagolási szakmérnök képzésről 
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A konferencia záróeseménye, a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny és a 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjkiosztó ünnepsége jó hangulatban telt el, a végén a 

díjazottak pezsgős koccintással búcsúzhattak a szakmai naptól. 

 

Ünnepelt a hazai csomagolási szakma –  
átadtuk a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjait 

 
A 32. HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjátadó ünnepségét Szövetségünk idén is az éves 
csomagolási konferenciája keretében szervezte meg. 

A nemzeti versenyen HUNGAROPACK díjat vehetett át: 

 a Helia-D Kft. Helia-D Age Control Plus termékcsalád, 

 a Mosonpack Kft. a kúp- és tányérkerék tengerentúli szállítási csomagolása, 

 az O-I Manufacturing Magyarország Kft. a 750 ml-es belső mintázatú üvegpalack, 

 az STI Petőfi Nyomda Kft. a hamisítás elleni védelmi megoldásokkal ellátott gyógyszeres doboz és 

 a Volánpack Zrt. a megmunkálandó fémgyűrű újrahasználható szállítási csomagolása 

nevezéséért. 

Az idei évben első ízben adtuk ki – a Csomagolási Világszövetség (WPO) kezdeményezéséhez 
csatlakozva – a HUNGAROPACK Save Food díjas elismerést, amelyet olyan nevezés kaphatott meg, 
amely újszerű megoldásával képes hozzájárulni az élelmiszerpazarlás és -veszteség mérsékléséhez. A 
díjat a Greiner Packaging Kft. és SáGa Foods Zrt.  Snacki & Go! pulykavirsli csomagolása érdemelte ki. 

A további kiemelkedő pályamunkákat a verseny Bírálóbizottsága különdíjakkal és oklevelekkel tüntette ki. 
 

 
 

A díjátadón vendégünk volt Dr. Makai Martina NFM és Dr. Bognár Lajos Levente FM helyettes államtitkár 

 
A díjazottak ünnepségen a felajánlott különdíjak átadására megjelent Dr. Bognár Lajos Levente, a 
Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és Dr. Makai Marina, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkára. 

A verseny színvonala kiemelkedőnek bizonyult, az elismertek közül 13 nevezés részt vett a WorldStar 
Csomagolási Világversenyen és 11 a szakma Oscar-díjának számító elismerést kapta, a világdíjak 
ünnepélyes átadására 2016 május 26.-án Budapesten, a CSAOSZ szervezésében kerül sor. 

A jövő évi világtalálkozóról további információ: www.wpobudapest2016.org 

http://www.wpobudapest2016.org/
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Életműdíjazottak találkozója – 2015. november 26. 

 

   
 

A találkozó ötletét Biacs professzor vetette fel tavaly és a kezdeményezést örömmel karoltuk fel.  

Idén második alkalommal szerveztük meg a találkozót, ami reményeink szerint hagyománnyá is válik 

és a jövőben minden évben egyre gyarapodó létszámmal jöhetünk össze. 

Az életműdíjjal kitüntetettekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ezért is hívjuk meg őket a 

közgyűlésére, a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjátadójára és idén a 25. éves jubileumi 

találkozón is vendégül láthattuk őket.  

Célunk, hogy időről-időre tájékoztassuk kitüntetetteinket a CSAOSZ életéről, fontosabb feladatairól.  

A CSAOSZ első ízben 2004-ben ítélte oda az életműdíjat, azóta 13-an kaphatták meg az elismerést. 

Ketten közülük elhunytak, az első kitüntetett Kerekes Titusz és Dr. Borbély Éva (2007). 

A meghívottak voltak: Somogyi Róbert (2005), Némon Zoltán (2006), Dr. Debreczeny István és 

Polhammer Győző (2008), Dr. Biacs Péter (2009), Eiler Olga (2010), Dr. Kertész Béla (2011), Nagy 

Alexandra (2012), Vágó Katalin (2013), Galli Miklós (2014) és Viszkei György (2015). 
 

  

WPO Budapest 2016 program 

 
2015. novemberében két Platina fokozatú partnerrel tovább bővült a Csomagolási Világszövetség 

2016. május 22-26. közötti budapesti programját támogató vállalatok köre. 

Platina fokozatú partner lett a Prinzhorn Csoport és az STI Group. 
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A WPO budapesti programjának fontos eleme a Csomagolási innováció a fenntarthatóságért és a 

biztonságért című Nemzetközi Csomagolási Konferencia, amelyre előadás tartását már elvállalta: 

illetve egyeztetés alatt: 

Thomas L. Schneider 

WPO elnök – Csomagolás globális szemszögből – trendek, kérdések és kihívások 

Fenntarthatóság 

GS1 Magyarország 

 Michaël Nieuwesteeg  

igazgató, Holland Csomagolási Intézet – A csomagolás élethosszig tartó tanulása  

Biztonság 

Johannes Bergmair 

WPO alelnök, OFI Osztrák Csomagolási Intézet – Élelmiszerbiztonságról globálisan  

Bernd Jablonowski 

Interpack igazgató, Messe Düsseldorf – Save Food – egy globális kezdeményezés 

Innováció 

Pierre Pienaar 

WPO alelnök, Ausztrál Csomagolási Intézet – Találékonyság a csomagolástervezésben 

Claudia Rivinius 

marketing igazgató, STI Group 

A. V. P. S. Chakravarthi  

CEO, Ecobliss – Gyógyszer-csomagolási innovációk egy változó világban 

Martin Leibrandt  

igazgató, EPAL European Pallet Association – EPAL rakodólapok innovációi 

 

A programra a regisztráció várhatóan 2015. december közepétől lehetséges: 

www.wpobudapest2016.org 

 

Interpack 2017 – újra közösségi magyar stand a CSAOSZ közreműködésével 

 
November hónap folyamán Nagy Miklós és a BD-Expo Kft. ügyvezető igazgatója, Máté Szilvia az 

Interpack magyar képviselője a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) ágazati tanácsadójával a 

2017. évi Interpackon közösségi magyar stand létesítéséről és az MNKH ezzel kapcsolatos 

álláspontjáról tárgyalt.  

A CSAOSZ tájékoztatta az MNKH-t, hogy az előzetes megkeresések, a kétoldalú megbeszélések és a 

CSAOSZ konferencia utáni egyeztetés alapján: 
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- 7 magyar vállalat részvétele az Interpack közösségi magyar standon biztosra vehető, 

- további 8 vállalat érdeklődik, de választ még nem adott megkeresésünkre. 

 

A CSAOSZ jelezte, hogy a 2014-ben megvalósult programhoz hasonlóan, ez alkalommal is aktív szerepet 

kíván játszani a közösségi stand létrehozásában, a kiállítók megnyerésében, a későbbi megjelenés 

feltételeinek egyeztetésében, a közös publikációk szervezésében.  

Az MNKH ágazati tanácsadója támogatja közösségi magyar stand létrehozását, a vezetői előterjesztés 

elkészítését a megbeszélésünk utánra ígérte. Az MNKH a CSAOSZ katalizátori szerepére számít. 

Az MNKH elképzelése az, hogy legalább 100-120 m2 szigetstandon jelenjünk meg, és kb. 12 vállalat 

kapjon lehetőséget a bemutatkozásra. Miután már most szinte biztosra vehető e létszám, fontos lenne 

mielőbb tudni a reálisan megkapható terület méretét. Ez határozza meg a standon ténylegesen részt 

vehető vállalatok számát.  

Az MNKH további terve az, hogy a költségek túlnyomó részét – de nem a teljeset! – magukra 

vállalják, vállalatonként kb. 1,2 millió Ft+áfa fizetését tervezik kérni. 

Kértük az MNKH képviselőit, hogy a 2016. február 29-i jelentkezési határidőnél lényegesen korábban 

adják be jelentkezést, ezt 2015. december 15-ig meg is kívánják tenni.  

Amit ezúttal kérünk: minden érdeklődő tagvállalat 1 héten belül jelezze a CSAOSZ irányába 

hivatalosan is a részvételi szándékát. Ez képezi majd a helyigény véglegesítésének az alapját. 

 

Európai és hazai jogszabályváltozások 

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapja tartalmából  

58. évfolyam, 2015. november 10. 

Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről 

és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2011. március 

10-i 286/2011/EU bizottsági rendelethez (Az Európai Unió 

Hivatalos Lapja L 83., 2011. március 30.). 

 

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 172. számában jelent meg a környezetvédelmi termékdíj törvény 2016. 

január 1-jétől hatályos módosítása. 

 

Felszámolási hírek 

 

Az Igazságügyi Minisztériumtól kapott hivatalos Cégközlöny adatok szerint a 2015. év 47. hetében 

szakterületünkön az alábbi felszámolás indult:  

VÁKUUMPACK HUNGARIA Kereskedelmi, Szolgáltató és Csomagolástechnikai Kft.  

1077 Budapest, Izabella u. 3/a. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:L:2011:083:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=OJ:L:2011:083:TOC
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Környezetvédelem 

 

Háromoldalú környezetügyi partnerségi megállapodást írt alá a Földművelésügyi Minisztérium (FM), a 

CO-OP Hungary Zrt., valamint a Környezetbarát Termékek Nonprofit Kft. a megállapodással 

környezetbarát mintaprojektet indítottak az ökocímkével rendelkező termékek népszerűsítésére. 

Az ökocímkés körbe olyan termékek kerülhetnek be, amelyeknek az előállítása más termékekkel 

összevetve anyag- és energiatakarékos, veszélyes 

anyagot nem, vagy csak csekély mértékben 

tartalmaznak. Továbbá egész életciklusuk során 

kevésbé hatnak károsan a környezetre, az 

emberek egészségére – mondta az FM környezet-

ügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért 

felelős államtitkára. V. Németh Zsolt hozzátette: 

reményei szerint a megállapodás aláírásával 

Magyarországon nagyobb figyelem irányul majd a 

környezetbarát termékekre. 

 

Zöld Díj pályázat eredményhirdetése 

 
2015. november 20-án ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a 2015. évi Zöld díjak 

A Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesülettel közösen megrendezett Zöld Minikonferenciával 

egybekötött ünnepélyes GPwA 2015 díjkiosztó programja az alábbi volt: 
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A CSAOSZ a program felett védnökséget vállalt és öröm, hogy idén már több, csomagolószer-gyártással 

foglalkozó nyomda is csatlakoztak a kezdeményezéshez. 

 

 

Pályázati lehetőségek 

 

A kisebb innovációs projekteket is támogatják! 

Megjelent a GINOP-2.1.7-15 kódjelű, „Prototípus, termék-, technológia – és szolgáltatásfejlesztés” 

című pályázat! A kisebb innovációs projekteket is támogatják! 

A felhívás célja, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai 

fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújtson. A kiírás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen 

finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek 

eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.  

  

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 15-től lehetséges! 

Pályázhatnak: a konvergencia régióban működő kis- és középvállalkozások 

A pályázaton akár induló kis- és középvállalkozások is jogosultak indulni! 

  

Támogatható tevékenységek: 

- Kísérleti fejlesztés 

- Projekt előkészítése 

- Kiállításon való megjelenés 

- Iparjogvédelmi tevékenység 

- Eszközbeszerzés 

- Immateriális javak beszerzése 

 

  Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás 

Kísérleti fejlesztés 45%  35% 

Kísérleti fejlesztés alábbi esetben:  

az eredmények terjesztése  
60% 50% 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 70% 

Regionális beruházási támogatás Régióként eltérő támogatási intenzitás, 35%-70% 

Kis- és középvállalkozások részére 

tanácsadáshoz nyújtott támogatás 
50% 

  

Október végén megjelent a Kormány 1786/2015. (X.30.) határozata, melyben megállapításra került a 

2015. évi Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) éves fejlesztési kerete. 

A Program során az érintettek pályázatok nyújthatnak majd be többek között kapacitásbővítésre, 

infrastruktúrafejlesztésre, piaci megjelenés támogatására, és K+F+I tevékenységek támogatására is. 
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A keretösszegeket az alábbi táblázatokban láthatja: 

1. Vállalkozások versenyképességének javítása 

 
 

2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 

 
  

http://www.gwconsulting.hu/wp-content/uploads/2015/11/vekop1.png
http://www.gwconsulting.hu/wp-content/uploads/2015/11/vekop2.png
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