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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

 

A CSAOSZ Elnöksége 2016. január 25-én tartotta idei első, egyben a Közgyűlést előkészítő ülését. 

A napirenden szerepelt: 

 az Elnökség beszámolója a 2015. évben végzett munkáról és a 2016. évi feladatokról szóló elnökségi 

beszámoló, valamint a pénzügyi beszámoló és terv megvitatása, 

 a 2016. évi életműdíjazott megválasztása, 

 a Közgyűlés időpontjának és programjának meghatározása, 

 befektetési előterjesztés megvitatása, 

 a WPO májusi talákozója előkészítésének aktuális helyzetéről tájékoztatás, 

 a Logisztikai Egyeztető fórum-hoz való csatlakozási felkérés megbeszélése. 

Az Elnökség részletesen megtárgyalta a Szövetség 2015. évebn végzett munkájáról szóló beszámolót. 

A tervezethez Galli Miklós, Reményi Antal, Tóth Sándor és Viszkei György fűzött észrrevételeket. A 

beszámolót a kért kiegészítések után az Elnökségég a Közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte. 

A CSAOSZ 2015. évi pénzügyi beszámolójához Fábián Endre és Galli Miklós fűzött észrevételt.  

Az Elnökség döntött a 2016. évi Közgyűlés időpontjáról. 

A Közgyűlésre 2016. március 10-én (csütörtök) 10 órai kezdettel kerül sor a CSAOSZ irodáinak is helyt 

adó GRIFF Irodaház Smaragd konferencia-termében. A Közgyűlés alkalmával kerül átadásra az odaítélt 

Életműdíj is. 

Az Elnökség tagjai megismerhették annak a befektetési javaslatnak az előterjesztését, amelyet Viszkei 

György részleteiben ismertetett. 

Nagy Miklós részletes tájékoztatást adott a Csomagoási Világszövetség májusi budapesti programjának 

részleteiről. 

Az Elnökség áttanulmányozta a Logisztikai Egyeztető Fórum által a csatlakozásunk érdekében 

megküldött szabályzatot. Az Elnökség úgy döntött, hogy a Főtitkár kérjen be az állásfoglalásaikból 

néhányat, hogy további ismeretekre tehessünk szert a Fórum működéséről. 

A CSAOSZ Elnökségének ülését megelőzően tartotta ülését a Felügyelőbizottság is, amely egyhangúlag 

elfogadta a tevékenységi és pénzügyi beszámoló Elnökség elé kerülő változatát. 

 

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

2016. január 19-én. 

A szakmai nap rendkívül gazdag programot kínált. A vendégeket Dr. Cser-Palkovics András Székesfe-

hérvár polgármestere köszöntötte, majd a CSAOSZ főtitkárának bevezető előadására került sor. Az elő-

adók között köszönthettük – többek között – az osztrák és a bajor külgazdasági attasét, Valdo Voleket 

a Cseh Csomagolási Intézet igazgatóját, továbbá Bogáthy Gyulát, a HIPA vezető tanácsadóját, Dr. Koltai 
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Lászlót, az Óbudai Egyetem dékánhelyettesét, valamint Seenger Viktort, a Dunapack, Gergely Máriát 

az EPAL képviseletében. 

A szervezők ígérete szerint: .. jövőre újra ugyanitt …. 

Új tagvállalataink 

2015 decembere és 2016 januárja folyamán a CSAOSZ tagvállalatai közé kérte felvételét: 

           Manuli Stretch Magyarország Kft. és a 

Doroti Pack Kft. 

 

CSAOSZ – WPO Nemzetközi Csomagolási Konferencia előzetese 

 

09.00-09.10 CSAOSZ – Bencs Attila A magyar csomagolóipar és a CSAOSZ bemutatása 

09.10-09.30 WPO – Thomas L. Schneider Csomagolás globális megközelítésből – trendek, kihívások 

09.30-09.50  Kormányzati meghívott  

  Innováció szekció 

09.55-10.10 
Ausztrál Csomagolási Intézet, 

WPO alelnök – Pierre Pienaar 
A csomagolástervezés alapja a kreativitás 

10:10-10.40 Kávé szünet 

10.45-11.05 GS1 AISBL – Jim Bracken 
Csomagolási adatok cseréje a szállítási lánc folyamatában –  

Innovációs trend a csomagolóiparban 

11.10-11.30 STI Group – Claudia Rivinius  Nagyot üt, mégsem sérülsz meg – ez a csomagolás! 

11.35-11.55 EPAL – Martin Leibrandt Az EPAL rakodólapok innovációi 

11.55-13.15 Ebéd 

  Biztonság szekció 

13.15-13.35 
OFI, WPO alelnök –  

Dr. Johannes Bergmair 
Élelmiszerbiztonság a világban 

13.40-14.00 Interpack – Bernd Jablonowski Save Food – egy globális kezdeményezés 

14.05-14.25 GS1 Hungary – Kétszeri Dávid A magyar élelmiszer-nyomon követési platform bemutatása 

14.30-14.50 
Ecobliss, India –  

Chakravarthi AVPS 
Gyógyszer-csomagolási innovációk egy változó világban 

14.50-15.20 Kávé szünet 

  Fenntarthatóság szekció 
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15.20-15.40 
Holland Csomagolási Intézet –  

Dr. Michaël Nieuwesteeg  

Elkészítetted a mai házi feladatod? Miért nélkülözhetetlen a fenntartható  

csomagolásfejlesztéshez az élethosszig tartó üzleti képzés 

 

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 már lehetséges: www.wpobudapest2016.org 

 

Időközben ismertté vált, hogy a WorldStar díjkiosztó gálára a RaM Colosseumban kerül sor és a részt-

vevők az ExperiDance egy produkcióját tekinthetik majd meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nemzeti Nyomonkövetési Platformot hozott létre az FM és a GS1 

2016. január 20-án dr. Bognár Lajos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyet-

tes államtitkár nyitotta meg a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform 

http://www.wpobudapest2016.org/
http://www.wpobudapest2016.org/
http://termekmix.hu/technologia/52-ellatasi-lanc/2253-nemzeti-nyomonkovetesi-platformot-hozott-letre-az-fm-es-a-gs1
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alakuló konferenciáját, melyen közel 150 meghívott vett részt a hazai élelmiszeripari vállalkozások, az 

érintett hatóságok, szakmai szervezetek és szolgáltatók képviseletében, a Földművelésügyi Miniszté-

rium Darányi Ignác termében. 

 

A Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform célja 

2015 októberében együttműködési megállapodás született a Földművelésügyi Minisztérium és a GS1 

Magyarország Nonprofit Zrt. között a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform létrehozásáról 

amelynek célja, hogy a szektor szereplőivel történő folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet 

széles körű feltárásával és megismertetésével, a legjobb gyakorlatok bemutatásával, folyamatos és ki-

terjedt kommunikációval, a szükséges kapcsolatrendszer kiépítésével és lobbi-tevékenységgel segítse 

a vállalkozásokat a kötelezettségek azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatáro-

zásában és alkalmazásba vételében. 

A megnyitó konferencián dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár ki-

emelte, hogy uniós szabály is előírja a termékek nyomon követhetőségének megvalósítását az alap-

anyagoktól a termékek forgalomba kerüléséig. Ennek szellemében írta alá múlt év őszén a szaktárca 

Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. azt a megál-

lapodást, amelynek célja volt a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform elindítása, és, hogy tá-

mogatást nyújtsanak a magyar élelmiszerágazatban tevékenykedő vállalkozások fogyasztói kommuni-

kációjához. 

Az államtitkár kifejtette: a platform keretében nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomon kö-

vetési szabványokra épülő, korszerű, internet-alapú és mobiltechnológiát alkalmazó megoldásokat kí-

vánnak létrehozni. Ennek megvalósítása érdekében szakmai munkacsoportok felállítását tervezik. Bíz-

nak abban, hogy a különböző termékcsoportok képviselőit tömörítő platform létrehozása és munkája 

segíteni fogja a minisztérium és az élelmiszerbiztonsági hatóság kommunikációját az érintett vállalko-

zásokkal, valamint hatékonyabbá teszi a vállalkozások feladatainak ellátását is. Arra is felhívta a figyel-

met, hogy a 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában, illetve a 2015-ben elfogadott 

Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott jövőkép értelmében az élelmiszerlánc minden 

résztvevőjének kiemelt felelőssége a legnagyobb gondossággal eljárni saját területén az élelmiszerbiz-

tonság érdekében. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozott-

sággal, átfogó módon, megelőző szemlélettel és integrált megközelítéssel kezelje az élelmiszerlánc 

minden szereplője, ezzel csökkenteni lehet az egészségügyi és gazdasági kockázatokat - hangsúlyozta. 

Emlékeztetett: a jó nyomon követhetőséget biztosító rendszerek segítenek csökkenteni a termelésben 

és az ellátási láncban a kétes vagy rossz minőségű termékek előfordulását. Az élelmiszerrel kapcsolatos 

kifogás esetén lehetővé teszik a nem biztonságos élelmiszer azonosítását, és azt követően a piacról 

történő kivonását vagy visszahívását - szögezte le helyettes államtitkár. 

Szegedyné Fricz Ágnes, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztályának főosz-

tályvezető-helyettese ismertette a nemzetközi szintű, szigorodó jogszabályi kereteket, a szabályozások 

vertikális és horizontális struktúráját és az utóbbi időben leginkább fókuszba kerülő kötelezően feltün-

tetendő információkat, mint amilyen a tápérték jelölés, vagy az allergén összetevők. Felhívta a figyel-

met arra is, hogy a gyártók, kereskedők, valamint az élelmiszer ellátási láncok összes szereplője saját 

hatáskörén belül felelősséggel tartozik a fogyasztók biztonságos élelmiszerrel történő kiszolgálásért, 
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az élelmiszerrel kapcsolatos információk, jelölések meglétéért és pontosságáért, így a teljes ellátási 

lánc mentén megvalósuló átláthatóság és szigorú nyomon követés bevezetése immár elengedhetetlen 

feladat és szükséglet hazánkban is. A helyzetet tovább árnyalja a távértékesítés egyre bővülő piaca is, 

ahol szintén előírás, hogy a vásárlási folyamat befejezése előtt a fogyasztó rendelkezésére álljanak a 

fent említett információk. 

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. üzletfejlesztési igazgatója, Vatai Krisztina bevezetőjében bemutatta 

a GS1 szervezet és szabványrendszer által nyújtott globális lehetőségeket. Kiemelte, hogy minden GS1 

szabványalapú lehetőség, amely rendelkezésre áll, szektorsemleges és felhasználók által vezérelt mó-

don kerül fejlesztésre. Ezt követően az igazgatónő bemutatta a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési 

Platform felépítését, melyet első körben 4 fő ágazati munkacsoport – Zöldség és gyümölcs; Hal és hús; 

Tejtermékek; Bor és pálinka – alkot, valamint létrehoztak egy ötödik, átfogó csoportot is, mely a Hori-

zontális munkacsoport nevet kapta, valamint a Platform és a munkacsoportok logóit és a kommuniká-

ciót támogató honlapot is (www.nenyp.hu). Ismertetésre került a Platform és a munkacsoportok szá-

mára összeállított működési és kommunikációs rend, valamint a munkacsoportok 

számára kidolgozott ütemterv, amely negyedéves bontásban tartalmazza a rész-

célokat és feladatokat. 

Forrás: Termékmix 

Új szakkönyv a környezetvédelmi termékdíjról 

Elkészült és tördelés alatt áll a Környezetvédelmi termékdíj 2016. szakkönyv.  

A szerzők a termékdíjas szakterület és termékdíjas képzések ismert szakértői, oktatói. 

Ez a szakmai könyv az OKJ-s képzések tankönyve is lesz.  

Forrás: e-Termékdíj.hu Kft. 

 

 

Innovációs voucher címmel megjelent a legújabb K+F pályázat! 

Megjelent a GINOP-2.1.4-15 kódjelű, „Innovációs voucher” című felhívás, amely 2016. március 21-től 

benyújtható! 

A pályázat célkitűzése, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásokat bevonják az innovációs láncba, 

illetve a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások innovációs 

tevékenységének intenzitása fokozódjon. 

Lehetőség nyílik az elnyert támogatással egyrészt a vállalkozások számára szükséges, de általuk nem 

megvalósítható tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás igénybevételére, másrészt, hogy a 

vállalkozások saját ötleteikkel, elképzeléseikkel közvetlenül megkeressen egy-egy szolgáltatót, és 

azoktól innovatív termék, eljárás, vagy szolgáltatás kifejlesztése érdekében K+F+I-hez kapcsolódó 

szolgáltatást vegyenek igénybe. 

A kiírásra pályázatot nyújthatnak be mikro-, kis- és középvállalkozások. 

Támogatható tevékenységek körébe tartozik az Innovációs tanácsadás és az innovációs támogató 

szolgáltatások igénybevétele. 
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A területi korlátozás értelmében sajnos nem lesznek támogathatóak a Közép-magyarországi régió 

területén megvalósuló projektek. 

Az egyes pályázók maximum 75 %-os támogatási igénnyel nyújthatnak be pályázatot. 

Támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft 

Forrás: kkvhaz.hu 

 OPTEN céghírek 

2016/01-es Cégközlöny szerint csődeljárás alá került:  

CSENG Baromfi Húsfeldolgozó - Csomagoló Kereskedelmi Kft., 9721 Gencsapáti, Ipar út 5.  

 

2016/03-as Cégközlöny szerint felszámolás alá került: 

Szeleczki Pack Kereskedelmi Kft. , 6230 Soltvadkert, Dankó Pista utca 16. 

 

2016/03-as Cégközlöny szerint végelszámolás alá került: 

Eastpack Tanácsadó Bt., 2022 Tahitótfalu, Hosszúmező 9046. 

 

Az EU körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomagja és hatása 

 a hazai hulladékgazdálkodásra 
 

A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ) soron következő, „Az EU körforgásos gazdaságra 

vonatkozó javaslatcsomagja és hatása a hazai hulladékgazdálkodásra” című workshop rendezvényét 

az Európai Bizottság 2015 decemberében közzétett, a körforgásos gazdaságra vonatkozó új javaslat-

csomagjáról tartja. A téma fontosságát mutatja, hogy a javaslatcsomag alapvetően meghatározhatja a 

magyarországi hulladékgazdálkodás jövőbeli fejlesztési irányát.  

A hagyományoknak megfelelően a résztvevők kérdéseiket is feltehetik az előadóknak: az FM illetékes 

államtitkársága képviselőjének, Jeffrey D. Kimballnak (EuRIC elnökségi tag, EUROMETREC alelnök) és 

Héjja Eszternek (HOSZ).  

A fórumot kerekasztal-beszélgetés zárja, résztvevői: Dr. Farkas Hilda (KSZGYSZ), Dzubay László 

(MGYOSZ), Kriza Máté (Körforgásos Gazdaságért Alapítvány), Makó Balázs (P.M.R. Kft., HOSZ). 

Időpont: 2016. február 5., 10.00-13.15 óra között 

Helyszín: Lion’s Garden Hotel **** (1146 Budapest, Cházár András u. 4.) 

Melléklet: tájékoztató (a módosításra javasolt jogszabályok listájával) és jelentkezési lap.  

További tájékoztatást ad: Major Ágnes képzési vezető: oktatas@hosz.org 

 

Újból megszerezte a pénzügyileg legstabilabb cégek tanúsítványát a Rondo 

Ismét a pénzügyileg legstabilabb magyarországi vállalkozások közé választották a Rondo Hullám-

kartongyártó Kft.-t, amelynek immár harmadik alkalommal ítélték oda a Bisnode AAA tanúsítványát. A 

magyarországi cégek mindössze 0,63 százaléka rendelkezik hasonló minősítéssel. A tanúsítvány azt az 

üzenetet hordozza magában, hogy a birtokosával történő üzleti kapcsolatépítés pénzügyi kockázata 

mailto:oktatas@hosz.org
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rendkívül alacsony szintű. Ma már a csomagolóiparban sem elég elérhető áron termelni, a jó 

termékminőség, valamint a rugalmasság és a megbízhatóság is nélkülözhetetlen a tartós piaci sikerhez 

- hangsúlyozta a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezetője. 

Forrás: Goodwill Communications 

 

Külföldi szakmai program 

 

  Végső búcsú 

Elhunyt Papp Ferenc, a Dunapack Kft. korábbi értékesítési igazgatóhelyettese. 

Nyugodjék békében. 
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