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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

 

A CSAOSZ Felügyelőbizottságának 2015. évi harmadik ülésére december 3-án került sor. A napirenden 

a Szövetség 2015. pénzügyi helyeztének áttekintése volt.  

Nagy Miklós az írásos előterjesztéshez részletes szóbeli kiegészítést is fűzött. A CSAOSZ gazdálkodása 

2015. évben várhatóan a tervek szerint alakul. 

A Felügyelőbizottság a beszámolót elfogadta. 

A Felügyelőbizottság a 2016. évi első ülését január 25-én tartja. 

 

  Környezetvédelmi termékdíj konzultáció a Titkárság szervezésében 

A termékdíj törvény 2016. január 1.-vel ismét változik, és ez magával vonja a végrehajtási kormány-

rendelet módosítását is. A csomagolás területén új fogalmak jelentek meg, az egyéni hulladékkeze-

lést teljesítők számára adminisztratív könnyebbség lesz ….. 

A konzultációval egybekötött tanfolyamot javasoljuk nemcsak a könyvelésben dolgozók részére, ha-

nem az értékesítésben, vevőkkel, beszállítókkal kapcsolatban álló munkatársak részére is. 

A tanfolyam a szabályok áttekintésében és értelmezésében kíván segíteni, ezzel a törvény jogszerű 

alkalmazásához kíván hozzájárulni. 

Az előadást és konzultációt Debreczeni László, a NAV Adószakmai ág kormánytisztviselője tartja, 4 tan-

órányi tervezett időtartamban. 

Részvételi díj: 

- CSAOSZ tagvállalatok munkatársai számára: 18.000 Ft/fő+áfa, 

- nem CSAOSZ tagvállalatok munkatársai számára: 22.000 Ft/fő+áfa. 

Időpont: 2016. január 14 (csütörtök) 10.00 órai kezdettel. 

Helyszín: GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. tárgyalóterme (Budapest XIII., Fáy utca 1/b.), az M3-as 

metró Forgách utcai megállójánál.  

A programra a jelentkezést lehetőség szerint írásban kérjük eljuttatni a CSAOSZ Titkárságra Svraka An-

géla szervezőtitkár címére: 

- telefon/fax: 06 1 210-0107, 

- e-mail: svraka@csaosz.hu, csaosz@csaosz.hu. 

  Változott a környezetvédelmi termékdíj végrehajtási rendelete 

A Magyar Közlöny 2015. évi 196. számában jelent meg 407/2015 kormányrendeletként a 

Környezetvédelmi termékdíj törvény végrehajtási rendeletének módosítása. 

Tagvállalatunk, az ADU Alba Kft. csomagolástechnikai szakmai napot szervez Székesfehérváron, 

2016. január 19-én. 

További információ: www.adualba.hu 

 

mailto:svraka@csaosz.hu
mailto:csaosz@csaosz.hu
http://www.adualba.hu/
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CSAOSZ – WPO Nemzetközi Csomagolási Konferencia előzetese 

Csomagolási innováció a fenntarthatóságért és a biztonságért 

Előadás tartását már elvállalta, illetve egyeztetés alatt: 

Bencs Attila 

CSAOSZ elnök 

Csomagolás globális szemszögből – trendek, kérdések és kihívások  

Thomas L. Schneider, WPO elnök 

Kormányzati tisztviselő 

Fenntarthatóság 

GS1 Global Office – egyeztetés alatt 

A fenntarthatóság záloga a tudás 

Michaël Nieuwesteeg igazgató, Holland Csomagolási  

Biztonság 

Élemiszerbiztonság a világban 

Johannes Bergmair, WPO alelnök, OFI Osztrák Csomagolási Intézet  

Save Food – egy globális kezdeményezés 

Bernd Jablonowski, Interpack igazgató, Messe Düsseldorf 

Gyógyszercsomagolási innovációk egy változó világban 

A. V. P. S. Chakravarthi, CEO, Ecobliss  

GS1 Magyarország – egyeztetés alatt 
  

Innováció 

Kreativitás nélkül nincs csomagolástervezés 

Pierre Pienaar, WPO alelnök, Ausztrál Csomagolási Intézet 

Claudia Rivinius marketing igazgató, STI Group – egyeztetés alatt 

Innovatív EPAL rakodólapok 

Martin Leibrandt, ügyvezető igazgató, EPAL European Pallet Association 

A konferenciát a hazai résztvevők látogatottságának növelése érdekében szinkrontolmácsolással segít-

jük. A konferencia előadások kivonatát, az előadók bemutatását digitálisan elérhető kiadványban fog-

laljuk össze. 

A konferenciához kapcsolódóan poszter-szekcióra is, elsősorban szakmai-tudományos közlemények 

megjelentetésére nyílik lehetőség. Erre a jelentkezéseket örömmel vesszük. 

A programra a regisztráció hamarosan lehetséges: www.wpobudapest2016.org 

 

http://www.wpobudapest2016.org/
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„A szakmáért” életműdíj – javaslatokat még várunk 

A CSAOSZ 2003-ban alapította „A szakmáért” elnevezésű életműdíjat, a szakterületen elévülhetetlen ér-

demeket szerzett kollégák elismerésére és munkájuk iránt érzet megbecsülés és köszönet kifejezésére.  

A díj megalapítása óta †Kerekes Titusz, Somogyi Róbert, Némon Zoltán, †Borbély Endréné dr.,  

Dr. Debreczeny István, Polhammer Győző, Prof. Dr. Biacs Péter, Eiler Olga, Dr. Kertész Béla, Nagy Ale-

xandra, Vágó Katalin, Galli Miklós, legutóbb pedig Viszkei György vehette át a kitüntetést. 

A CSAOSZ Elnöksége „A szakmáért” életműdíjat 2015-ben is oda kívánja ítélni.  

Javaslatot csak CSAOSZ tagvállalat képviselője tehet, a jelölt azonban bárki, arra méltó személy le-

het. Az elismerést posztumusz nem ítéljük oda.   

Az ajánlás megtételekor kérjük a díj alapításakor jóváhagyott szempontok figyelembe vételét, ame-

lyek: 

 hosszabb időn át végzett szakterületi tevékenység,  

 több területen (fejlesztés, megvalósítás, szakirodalmi munkák, oktatás, szervezeti munka stb.) vég-

zett aktív, kiemelkedő tevékenység, 

 szakterületi ismertség és elismertség, 

 sikeresen megvalósított, a szakmát fejlesztő munkák, és/vagy sikeres vezetői tevékenység. 

Köszönjük az eddig megküldött javaslatokat.  

Biztosak vagyunk abban, hogy sok alkalmas kolléga méltó még e címre, ezért a javaslattételi határ-

időt meghosszabbítottuk, 2016. január 7-ig. A méltatásokat a nagym@csaosz.hu e-mail címre kérjük. 

Interpack 2017 – újra közösségi magyar stand a CSAOSZ közreműködésével 
 

 

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a CSAOSZ kezdeményezésére és akvizíciós munkájának  

köszönhetően összeállt a 2017. évi Interpack közösségi magyar stand kiállítóinak gerince. 

A közös kiállítási területen való részvételi szándékát jelezte:  

- Codex Zrt., 

- Flexo Innovációs Klaszter, 

- FSD Packaging Kft., 

- Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft.,  

- Pikopack Zrt., 

- Rotapack Zrt., 

- Sipospack Kft. 

A további még végleges választ nem adó társaságoktól is várjuk a visszajelzést, hogy a résztve-

vői kört véglegesíthessük. 

A Magyar Nemzteti Kereskedőház már el is küldte a jelentkezést a Messe Düsseldorf részére, 

így a kitűzött 2016. február végi határidő előtt a közös program első és legfontosabb lépését 

már megtettük. 

mailto:nagym@csaosz.hu
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Felszámolási hírek 

Az Igazságügyi Minisztérium 2015. év 50. Cégközlöny adatai szerint szakterületünkön az alábbi felszá-

molás indult:  

TÚR-PACK SYSTEM Kft., 1095 Budapest, Mester u. 61.  

Szabványosítás 

A Magyar Szabványügyi Testület a 2016. évi munkaprogramja összeállítását megkezdte. A MSZT/MCS 

511 Csomagolás munkacsoport az alábbi táblázatban felsorolt angol nyelvű szabványok magyar nyelvű 

kiadását támogatás ellenében elvégzi. 

CSAOSZ Titkárság kéri, hogy akit a szabványok magyarítása érdekel és támogatást is vállal, 2016. január 

21-ig a javaslatát megküldeni szíveskedjék a CSAOSZ Titkárság, Nagy Miklós részére (nagym@csaosz.hu). 

 

Hivatkozási szám Cím Prioritás1 
Támoga-

tás2 

MSZ EN 415-1:2014 
Csomagológépek biztonsága. 1. rész: Csomagológépek és a kapcsolódó berendezé-
sek fogalommeghatározása és osztályozása 

  

MSZ EN 415-6:2013  Csomagológépek biztonsága. 6. rész: Egységrakomány-burkoló gépek   

 MSZ EN 415-10:2014  Csomagológépek biztonsága. 10. rész: Általános követelmények   

 MSZ EN 12377:2015 Csomagolás. Hajlékony falú tubusok. A zárás légtömörségének vizsgálati módszere   

MSZ EN 12674-4:2015  Gördíthető rakományképzők. 4. rész: Teljesítménykövetelmények   

MSZ EN 13029:2010 
Csomagolás. Vékony falú fém csomagolóeszközök. Műanyag betoló záróelemek nyí-
lásai 

  

MSZ EN 14635:2010 Üvegcsomagolás. 26 H 126 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek   

 MSZ EN 15387:2011 
Csomagolás. Hajlékony rétegelt tubusok. Az oldalvarrat szilárdságának értékelésé-
hez alkalmazott vizsgálati módszerek 

  

 MSZ EN 16063:2012 Csomagolás. Merev falú műanyag tartályok. A műanyag-kialakítások szakszótára   

MSZ EN 16064:2012 
Csomagolás. Merev falú műanyag tartályok. 30/25 menetes szájméretű PET-palac-
kok (becsavarási hossz 18,5) 

  

MSZ EN 16065:2012 
Csomagolás. Merev falú műanyag tartályok. 30/25 menetes szájméretű PET-palac-
kok (becsavarási hossz 16,8) 

  

MSZ EN 16066:2012 
 Csomagolás. Merev falú műanyag tartályok. 26,7 menetes szájméretű PET-palac-
kok (menetbekezdés R 6,35) 

  

MSZ EN 16067:2012 
Csomagolás. Merev falú műanyag tartályok 26,7 menetes szájméretű PET-palackok 
(menetbekezdés R 9,00) 

  

MSZ EN 16068:2012 
 Csomagolás. Merev falú műanyag tartályok. 38 menetes szájméretű PET- 
palackok 

  

 MSZ EN 16210:2013 
Szállítási terhelések. Az éghajlati és egyéb terhelések mérése és értékelése. Adat-
gyűjtés és a mérőeszközök általános követelményei 

  

MSZ EN 16283:2013 
Csomagolás. Hajlékony falú alumíniumtubusok. A zárómembránt átlyukasztó erő 
mérési módszere 

  

 MSZ EN 16284:2013 
Csomagolás. Hajlékony falú rétegelt és műanyag tubusok. A zárómembrán ragasz-
tási szilárdságának meghatározási módszere 

  

MSZ EN 16285:2013 
Csomagolás. Hajlékony falú alumíniumtubusok. Az alumíniumtubus deformációjá-
nak mérési módszere (Guillotine-vizsgálat) 

  

 MSZ EN 16287-1:2014 
 Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 1. 
rész: MCA 1 szájkiképzésű visszaváltható üvegpalack 

  

 MSZ EN 16287-2:2014 
Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 2. 
rész: MCA 1 szájkiképzésű nem visszaváltható üvegpalack 

  

MSZ EN 16288-1:2014 
 Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 1. 
rész: MCA 3 szájkiképzésű visszaváltható üvegpalack 

  

MSZ EN 16288-2:2014 
 Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 2. 
rész: MCA 3 szájkiképzésű nem visszaváltható üvegpalack 

  

 MSZ EN 16289:2013 
Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 
MCA 7,5 RF szájkiképzés 

  

                                                           
1 1 – nagyon fontos, 2 – fontos, 3 – nem fontos 
2 Szíveskedjen X-szel jelölni azt a szabványt, amelynek magyar nyelvű kiadásához az Ön által képviselt szervezet anyagiakkal 
hozzájárul. 

mailto:nagym@csaosz.h
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MSZ EN 16290-1:2014 
Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 1. 
rész: MCA 7,5 R szájkiképzésű visszaváltható üvegpalack 

  

 MSZ EN 16290-2:2014 
Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 2. 
rész: MCA 7,5 R szájkiképzésű nem visszaváltható üvegpalack 

  

MSZ EN 16291-1:2013 
 Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 1. 
rész: MCA 2 szájkiképzésű visszaváltható üvegpalack 

  

MSZ EN 16291-2:2013 
Üvegcsomagolás. Kupakkal zárt nyomástartó üvegpalack menetes szájkiképzése. 2. 
rész: MCA 2 szájkiképzésű nem visszaváltható üvegpalack 

  

MSZ EN 16292:2013  Üvegcsomagolás. Menetes szájkiképzések. Hengerelt menetek   

 MSZ EN 16293:2013  Csomagolás. Üvegcsomagolás. Mély BVS-szájkiképzések csendesborokhoz   

MSZ EN 16565:2014 
 Csomagolás. Hajlékony falú tubusok. A nyitható záróelemek irányának meghatáro-
zási módszere 

  

MSZ EN 16592:2015 
Csomagolás. Merev falú műanyag csomagolóeszközök. 29/25 menetes szájméretű 
PET-palackok (becsavarási hossz 12,6) 

  

MSZ EN 16593:2015 
Csomagolás. Merev falú műanyag csomagolóeszközök. BVS 30H60 menetes szájmé-
retű PET-palackok 

  

MSZ EN 16594:2015 
Csomagolás. Merev falú műanyag csomagolóeszközök. 26/22 menetes szájméretű 
PET-palackok (becsavarási hossz 12,0) 

  

MSZ EN 16679:2015 Csomagolás. Illetéktelen hozzáférést jelző funkciók a gyógyszercsomagolásokon   

MSZ EN ISO 445:2013 Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Szakszótár (ISO 445:2013)   

 MSZ EN ISO 4180:2011 
Csomagolás. Szállításra kész csomagok és egységrakományok. Általános szabályok a 
szállítási csomagolások vizsgálati programjának összeállításához (ISO 4180:2009) 

  

 MSZ EN ISO 8611-
1:2013 

Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík rakodólapok. 1. rész: Vizsgálati módszerek 
(ISO 8611-1:2012) 

  

 MSZ EN ISO 8611-
2:2013 

 Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík rakodólapok. 2. rész: Teljesítménykövetelmé-
nyek és a vizsgálatok kiválasztása (ISO 8611-1:2011) 

  

 MSZ EN ISO 8611-
3:2013 

Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík rakodólapok. 3. rész: Legnagyobb üzemi terhe-
lés (ISO 8611-3:2011) 

  

MSZ EN ISO 12818:2015  Üvegcsomagolás. Üvegcsék szabványos tűrései (ISO 12818:2013)   

 MSZ EN ISO 12821:2015 
Üvegcsomagolás. 26 H 180 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek (ISO 
12821:2013) 

  

 MSZ EN ISO 13127:2013 
Csomagolás. Gyermekbiztos csomagolás. Visszazárható gyermekbiztos csomagolási 
rendszerek mechanikai vizsgálati módszerei (ISO 13127:2012) 

  

MSZ EN ISO 13274:2013 
 Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. A műanyagok csomagolással és 
az IBC-kkel való összeférhetőségének vizsgálatai (ISO 13274:2013) 

  

MSZ EN ISO 16495:2013 
Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Vizsgálati módszerek. (ISO 
16495:2013) 

  

MSZ EN ISO 17351:2014  Csomagolás. Braille-felirat a gyógyászati termékek csomagolásán (ISO 17351:2013)   

 MSZ EN ISO 18613:2015  Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík fa rakodólapok javítása (ISO 18613:2014)   

 

Szakkiállítás 

 

A RosUpak kiállítás 2016. június 14-17. között kiváló bemutatkozási lehetőséget kínál csomagolószer 

és -gép gyártók számára. 

2015 októberében az AstraZeneca gyógyszeripari óriás dél-Moszkvában gyógyszergyárat nyitott. 

Oroszország célja, hogy 2018-ig 90%-ra növelje gyógyszergyártó teljesítményét. 

Az élelmiszer és italipar az orosz csomagolószer-felhasználásból 70%-kal veszi ki a részét. A Smithers 

Pira előrejelzése szerint 2020-ra Oroszország fogyasztása e területeken Németországot megelőzi. 

www.rosupack.com/en-GB 

 

 

 

http://www.rosupack.com/en-GB
http://ite-group.com/itegrouplz/lz.aspx?p1=05003512S21281&CC=&w=15042&cID=0&cValue=1
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Környezetvédelem 

 

A korszerű csomagolás jelentősen csökkenti az élelmiszer-pazarlás mértékét 

 

Üzleti és környezetvédelmi szempontból is pazarlás, hogy a megtermelt élelmiszereknek közel egyhar-

mada válik hulladékká anélkül, hogy felhasználták volna. Az élelmiszerhulladékok mennyiségének nö-

vekedése egyszerre vezethető vissza a szállítási útvonalak meghosszabbodására, az átlagos háztartások 

méretének zsugorodására, valamint a fogyasztói szokások átalakulására. Éppen ezért minden korábbi-

nál fontosabb, hogy az élelmiszergyártók olyan csomagolószereket alkalmazzanak, amelyek képesek a 

szállítás és az értékesítés során a termékeket a fizikai sérülésektől megvédeni, valamint frissen tartani, 

továbbá a fogyasztói igényeknek is megfelelnek. Amennyiben gondos csomagolással sikerül megóv-

nunk egy terméket, összességében tizedannyi erőforrás felhasználására van szükségünk, mintha a 

tönkrement cikket újra előállíttatjuk - hívják fel a figyelmet a Rondo Hullámkartongyártó Kft. szakértői. 

Világszerte megoldatlan probléma a fejlődő országok gyorsan gyarapodó népességének megfelelő 

mennyiségű és minőségű élelemmel történő ellátása, miközben a fejlett országokban az élelmiszerpa-

zarlás okoz egyre nagyobb fejtörést. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 

adatai szerint a fejlődő országokban mintegy 800 millióra tehető az éhezők száma, miközben a Föld 

országaiban megtermelt élelmiszerek nem kevesebb, mint 30 százaléka válik hulladékká anélkül, hogy 

felhasználnák, vagy elfogyasztanák. 

Európai uniós szinten évente közel 90 millió tonna élelmiszer kerül a kukákba. Például csupán az Egye-

sült Királyságban naponta 1,6 millió darab banánt dobnak ki amiatt, hogy a héja elkezd barnulni. Ennek 

a mennyiségnek a jelentős részét már az üzletekben leselejtezik, tehát el sem jut a fogyasztóikig – derül 

ki a csomagolóipari vállalatokat tömörítő, The Industry Council for research on Packaging and the 

Environment (Incpen) nevű nemzetközi szakmai szervezet kutatásából. 

Pedig üzleti és környezetvédelmi szempontból is súlyos érvek szólnak a hatékonyabb felhasználás mel-

lett. Így például az Agrárgazdasági Kutató intézet adatai szerint az élelmiszerpazarlás Magyarországon 

évi mintegy 200 milliárd forintnyi veszteséget okoz. Eközben az agráriumot és az élelmiszeripart a leg-

nagyobb környezetterhelő ágazatok között tartják számon. Elegendő a mezőgazdaság műtrágya-fel-

használásra és munkaigényességére, vagy az állattenyésztő telepek üvegházhatású gázok kibocsátásá-

ban betöltött szerepére gondolni. 

Az élelmiszerhulladékok mennyiségének növekedése több okra vezethető vissza. Egyrészt a logisztika fej-

lődésének köszönhetően a szállítási útvonalak egyre hosszabbá válnak, megnövelve a fizikai sérülések és 

a romlékonyság kockázatát. Az egy háztartásban élők átlagos száma pedig egyre csökken, pl. Magyaror-

szágon már kevesebb, mint 2,4 fő. Így a háztartások egyre kevesebb élelmiszert fogyasztanak alkalman-

ként, s ezzel párhuzamosan nő a megmaradó, hulladékká váló élelmiszerek részaránya. 

Felesleges és elkerülhető környezetterheléssel jár minden olyan termék előállítása, amelyet végül nem 

használnak fel, vagy nem fogyasztanak el, ám számos megoldás segít a pazarlás csökkentésében. „Ezek 

közül az egyik legkézenfekvőbb, hogy olyan csomagolószereket alkalmazzunk, amelyek képesek a szál-

lítás és az értékesítés során a termékeket a fizikai sérülésektől megvédeni, frissen tartani, s optimális 

csomagolást biztosítani” - mondta el Sigray Mária, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezetője. A 

legmegfelelőbb csomagolás kiválasztása könnyen számszerűsíthető előnyökkel jár. Így például az 

Incpen szakértői kiszámolták: amennyiben gondos csomagolással sikerül megóvnunk egy terméket, 
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összességében tizedannyi erőforrás felhasználására van szükségünk, mintha a tönkrement cikket újra 

előállíttatjuk, legyártatjuk. 

A tudatos választás és vásárlás már csak azért is fontos a környezet védelme szempontjából, mert a 

december hagyományosan a legforgalmasabb hónap minden évben. Tavaly az év utolsó hónapjában 

907 milliárd forintot tett ki a fogyasztói költések összege, s idén ez az összeg további 30-40 milliárd 

forinttal nőhet a becslések szerint. 

 „A csomagolóipar rugalmasan reagál a megváltozott igényekre. Így képes költséghatékonyan és gyor-

san, nagy mennyiségben olyan csomagolóanyagokat gyártani, amelyek a termékek fizikai védelme és 

eltarthatósága szempontjából is optimális megoldást kínálnak, s a vevők speciális igényeinek is megfe-

lelnek” – fejtette ki Sigray Mária. 

Különösen jó mutatókkal rendelkeznek a hullámkarton csomagolószerek. A papír csomagolószerek ala-

csony tömegének köszönhetően eleve kisebb a szállítás okozta környezetterhelés, s ennek révén a lo-

gisztikai költségek is csökkenthetőek. Egy műanyag kiszerelésben forgalomba hozott 10 kilogrammos 

gyümölcsösrekesz esetén a teljes tömegből a műanyag láda súlya 1,9 kilogrammot tesz ki, amely a 

szállított tömeg 19 százalékának felel meg. Ezzel szemben egy hasonló funkcióval rendelkező papírre-

kesz tömege alig 0,6 kilogramm. Ebben az esetben tehát a szállítmány tömegének 94 százalékát teheti 

ki maga a termék. 

Forrás: Élelmiszer Online 

 

Az STI Petőfi Nyomda 2015-ben is Az Év Zöld Nyomdája lett 

 

Ötödik alkalommal hirdette meg a P&E Mérnök és Nyomdász Kft. Az Év Zöld Nyomdája (Green 

Printword Award) pályázatot, amelyen az STI Petőfi Nyomda ismét „hozta a formáját” és kiváló minő-

sítésű tanúsítványt szerezett. 

2015. november 20-án került sor a GPwA díjátadójára a Pátria Nyomdában, amelynek szervezését a 

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület támogatta. A tavalyihoz hasonlóan a díjátadót egy zöld 

minikonferencia előzte meg, csak ezután osztották ki a díjakat a környezettudatosságban élenjáró 21 

pályázónak, nyertesnek. A zsűri az elismeréssel a papír-, nyomda- és csomagolóipar területén aktív és 

példamutató környezet-központú irányítást, zöld technológiák alkalmazását és a környezettudatosság 

fejlesztését kívánta elismerni. 

Az STI Petőfi Nyomda Kft. elismerésében nagy szerepet játszott, hogy a vállalat rendelkezik ISO 14001 

tanúsítvánnyal, illetve hogy egyre több FSC- és PEFC-tanúsított termék hagyja el a kecskeméti gyárat. 

Prezentáció az energetikai auditról Szebellédi 

István (EHS vezető, STI Petőfi Nyomda Kft.) az 

energetikai auditról tartott előadást a helyszí-

nen, amely egy lehetőség a fenntartható folya-

matokra, s egyben hatósági kötelezettség is. Elő-

adása választ adott a témával kapcsolatos jogi 

kérdésekre és gyakorlati iránymutatást nyújtott 

a műszaki fejlesztések lehetséges irányaira. 

Az STI Petőfi Nyomda tanúsítását Szebellédi 

Isván dr. Endrédy Ildikótól, a P&E Mérnök és 

Nyomdász Kft. ügyvezető igazgatójától vette át. 
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Szakmai hírek 

 

Minőséget jelent a szekszárdi palack 

Szeptember közepén váltak elérhetővé az első, szekszárdi palackba töltött borok. A borvidék nevét 

magán viselő üvegpalackba kizárólag szekszárdi kadarkák, kékfrankosok és bikavérek kerülhetnek. 

Egy hároméves folyamat végeredménye az, hogy 2015 szeptemberében már közel húsz, a 2012-es és 

2013-as évjáratból származó vörösbor került letöltésre a közös, szekszárdi palackba. Az eddig tartó 

időszakban a helyi borászok egy kis csapata, a Szekszárdi Borászok Céhének elnöke vezetésével dolgo-

zott együtt azért, hogy kiválasszák a palack formáját és annak megjelenését, valamint a mindennek 

kivitelezésére képes hazai üveggyárat. 

A palackba olyan kadarkák, kékfrankosok és bikavérek kerülhetnek, amelyeket a tizenkét tagú, borászok-

ból álló bizottság kétharmada elfogadott. A vakkóstoláskor alapvető elvárás, hogy az adott tétel hibátlan 

legyen, hogy fajtajelleget vagy borstílust képviseljen, valamint termőhelyi karaktert jelenítsen meg. 

A palackot előállító orosházi üveggyár értékesítési vezetője a regionális palackban rejlő lehetőségek 

kapcsán kiemelte: Szekszárd ezzel a közös arculattal nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacon is 

sokat nyerhet, hiszen a kisebb pincészetek egyedi csomagolásaival szemben egy ilyen egységes meg-

jelenés által a szekszárdi borok könnyebben felismerhetőek a fogyasztók számára. 

Az elegáns burgundi palacktípus a szabványosnál hosszabb, extravagánsabb. Kívülről négyszer körbefut 

a Szekszárd felirat, és látható rajta a borvidék logója is. 

Forrás: Trade Magazin 

 

4,9%-os növekedés jöhet a csomagológépek piacán 

Az olasz csomagológépeket gyártó cégek szövetsége, az Ucima kutatói közzétették 

hároméves előrejelzésüket a csomagológépek iránti globális kereslet várható ala-

kulásáról. 

A szakértők szerint a világpiaci növekedés az egész iparágban 4,9%-ot tesz majd ki az 

elkövetkező három évben, amelynek becsült értéke 40,3 milliárd eurót jelent 2018-ig. 

A növekedés hajtóereje Ázsia, Afrika és Óceánia lesz (7,1%), amit Dél-Amerika követ 

majd (5,6%). 

A felhasználási területeket tekintve a legnagyobb növekedés a csomagológépek esetében a kozmetika 

területén várható (6,6%), amit egyből a vegyipar (5,4%) és az élelmiszeripar (5,2%) követ. Abszolút 

értékben az élelmiszerszektor lesz továbbra is a legnagyobb felvevőpiac 31,8%-os keresletével (12,8 

milliárd euró), amit az italok követnek 31,5%-kal (12,7 milliárd euró). 

Százalékos értékben a fóliázó gépek esetében várható a legnagyobb növekedés a hároméves periódus-

ban 5,6%-kal, amit a töltőgépek (5,2%) és a címkéző gépek (5,0%) követnek. 

Az EU-ban a teljes piac növekedése 3%-os lehet 10,7 milliárd eurós értékben, amit a kozmetikai termé-
kek csomagoló gépei hajtanak majd 4,8%-kal, míg az élelmiszeriparé 4,1%-os, a vegyiparé pedig 3,5%-
os lehet. 

Forrás: www.termekmix.hu 

 

http://www.termekmix.hu/


10 

 

Szakmai továbbképző tanfolyamok a HOSZ szervezésében 

 

  32 851 01 OKJ Hulladékfelvásárló és –telepkezelő (640/264 óra) tanfolyam 

Államilag elismert szakmát nyújtó tanfolyamunkon a kötelezően előírt magas óraszám helyett sikeres, 

dokumentált előzetes tudásmérések alapján 264 órás tanfolyamon tanulhatnak, és mintegy hét hó-

napos tanulás után szakvizsgázhatnak a résztvevők. Első csoportunk november 11-én 4,3 szakvizsga 

átlaggal végzett, az összesített elégedettségi mutató 10-es skálán 8,2 volt.  

A tanfolyamon szerezhető szakképesítés megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántar-

tásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben 

foglalt legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségnek. Erre vonatkozóan rendelke-

zünk az FM állásfoglalásával.  

Időpont: 2016. januártól (előtte Tudásfelfrissítő tréning külön jelentkezés alapján) szombati 

napokon, egyharmad részben hétköznap (angol, gyakorlati órák, vizsgák) 

Helyszín: Budapest 

Jelentkezés: 2016. január 5-ig. 

Környezetvédelmi angol szaknyelvi tanfolyam (32 óra, anyanyelvi angoltanárral) 

A középfokú nyelvtudással rendelkező szakemberek részére hirdetjük a tanfolyamot, amely segít a 

szaknyelvi alapok elsajátításában. A kurzuson angliai kiadású tankönyvet használunk (English for 

Environmental Science in Higher Education Studies). A modul elvégzése után lehetőség van a folyta-

tásra is, amihez saját oktatási segédleteink állnak rendelkezésre. 

Időpont: 2016. január (a résztvevők és a tanár órarendjének egyeztetésével) 

Helyszín: Budapest 

Jelentkezés: 2016. január 5-ig, a jelentkezési lap beküldésével 

 

További tanfolyamaink: 

Kellő számú jelentkező esetén azonnal indítjuk alábbi tanfolyamainkat: 

 Irányítási rendszerek 

 Minőségirányítás ISO 9001: 2015 

 Környezetközpontú irányítás ISO 14001: 2015 

 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság MSZ 28001 

 Információbiztonság MSZ ISO/IEC 27001 

 Energiairányítási rendszer MSZ EN ISO 50001 
 Fémkereskedő 
 Katonai robbanószerkezet felismerő  
 Tárgyalás- és irodakultúra tréning 
 Szakmai kommunikáció szervező tréning 
 

További információ, jelentkezési lap a honlapon található: www.hoe.hu,  

Major Ágnes képzési vezetőtől kérhető: oktatas@hoe.hu, 06-30-900-7323 

http://www.hoe.hu/
mailto:oktatas@hoe.hu
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