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Csomagolási Világszövetség Budapesten

Mint a CSAOSZ tagok számára már ismert, a Csomagolási Világszövetség (World Packaging Organisation –
WPO) 2016. május 22-26. között tartotta Budapesten a tavaszi ülésszakát.
Az ötnapos eseménysorozat első négy napján a WPO irányító testületének, munkabizottságainak üléseire,
végül pedig a közgyűlésére került sor.
A program ötödik napja a szakmai közösség számára nyitott volt, napközben nemzetközi részvétellel a
csomagolási konferenciára, az este folyamán pedig a WorldStar csomagolási világverseny díjátadó gálájára
került sor.
A konferencia a Csomagolási innovációk a fenntarthatóságért és a biztonságért címmel kerül
megrendezésre.
A WorldStar díjátadó gála a szakma Oscar-díjának tekinthető, a világszerte kifejlesztett legújabb
csomagolószerek, csomagolások esszenciája, a
nemzeti csomagolási versenyeken megmérettetett
legkiválóbb csomagolási megoldások alkotói kapták
meg méltó elismerésüket az est folyamán.
Magyarországot a gálán 8 nyertes vállalat 11 elismerés
átvételével képviselte.
A rendezvényeken együttesen több mint 350
szakember vett részt, akik a Föld öt kontinensének 34
országából érkeztek. Magyarországon mindezidáig
egyidőben ennyi külföldi és magyar csomagolási
szakember nem gyűlt össze.
A Csomagolási Világszövetség magyarországi,
budapesti látogatása részben annak a magas szintű
szakmai munkának az elismerése, amit az 1997 és 2015
között elnyert 87 WorldStar díj és a mögötte lévő tudás
jellemez, továbbá annak a szakmadiplomáciai
aktivitásnak a jutalma, amelyet a világszínvonalon
termelő, a nemzeti GDP közel 2%-át előállító és
produktumainak 50%-át fejlett exportpiacokon
értékesíteni képes csomagolóipar nemzetközi szintű
bemutatása és elismertetése érdekében már több
mint 25 éve a CSAOSZ végez.
Az esemény kapcsán a Világgazdaság közölt hírt az
eseményről.
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Az eseményt követően több elismerő levelet is kaptunk. Ezeket alább másoljuk be. Célunk a dicsérő szavak
közreadásával elsősorban az, hogy a CSAOSZ nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő esemény
házigazdája tudott lenni, amivel Magyarországról és a magyar csomagolóiparról emlékezetes és pozitív
képet tudott kialakítani az ide látogató szakemberek körében.
Tom Schneider WPO elnök levele:
Subject: WorldStar Awards 26 May 2016
Miklós and his team have been extraordinary. They have created a model for future meetings!
Regards,
Tom Schneider, CPP
President
World Packaging Organisation

Bencs Attila elnök úrnak írt levél:
Subject: Thank you Attila
Dear Attila
It is a pleasure for me to write this email to you. Thank you so much for hosting us all in your wonderful country and
in a very beautiful city. You were the perfect host.
As the sitting president of your association, I am well aware of your enormous role that you played in achieving the
success that you did. You guided all those involved with precision of a true leader, well done, and thank you so much.
You are to be complimented on a fine Packaging Week. There were many hours of planning, re-arranging, the
changing events, the changing of plans as your team progressed during those final months leading up to this past
week. You have raised the bar on WPO meetings, into the future as we will always compare WPO meetings to the
one held this past week in Budapest. You are to be complimented on all the staff involved in making the week so
successful. All those involved were professional at all times, most helpful, informed and knew what next to do, all
ran so smoothly. They were never flustered and irritated by all our many questions.
We were sorry to come to the end of the week because we were all enjoying ourselves so much. Thank you for the
chats we had, we should have chatted more. I have always wanted to visit Budapest, since my parents told me about
it as a youngster, and I always wanted to go on a boat on the Danube, and now I have fulfilled that desire and dream.
The conference was extremely well run, well organised and professionally orchestrated.
The pinnacle of the week was WorldStars and what an outstanding event. What an achievement, what a highlight
for all of us and how well the evening went. We so enjoyed the evening, it went past too fast. It was of a high
standard, something other countries might find difficult to match in quality and grandeur. The dancing group was
world class, thank you so much for all that we enjoyed on the night.
Thank you, thank you. My invitation stands, should you ever come to Australia, do come and spend a few days with
Deanna and I on the Gold Coast.
I will also be writing to Miklos Galli, Miklos Nagy and Nicolette to thank each of them.
Pierre Pienaar (Prof) MSc, FAIP, CPP
Vice President: Education
World Packaging Organisation
M: +61 (0) 421 606 028
E: pierrewpo@aipack.com.au
W:www.worldpackaging.org
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Rachel Bayswater WorldStar szervezőnek írt levél:
Subject: WorldPackaging Gala Ceremony 2016 Budapest
Dear Rachel,
I was really impressed by the World Packaging gala ceremony last week!
Every detail was professionally and perfectly organized: The content and process of the evening, the individual
interviews, the dinner with excellent food and beverages - all in a beautiful and elegant setting.
Please extend my congratulations and thanks to the WPO committee for having arranged such an unforgettable
event.
With your award you clearly inspire innovative packaging technology as well as motivation, education and creativity
of students.

With kind regards,
Matthias Seyfang
President Victorinox Fragrances
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HUNGAROPACK 2016 Magyar Csomagolási Verseny

Ebben az esztendőben is megszervezzük, immáron 33. alkalommal a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási
Versenyt.
Az évenként meghirdetett nemzeti esemény célja, hogy lehetőséget nyújtson a csomagolóipar
fejlődésének nyomon követésére, az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és
csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási eljárások hazai megismertetésére és elterjesztésére.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű
megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO)
WorldStar versenyéhez.
A versenyt szervező Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség csatlakozott a WPO által is
támogatott „Save Food” programhoz és vállalta, hogy az élelmiszercsomagolás terén bemutatott legújabb
és leginnovatívabb magyar csomagolási megoldásoknak, vagy csomagolószereknek célzott elismerést ad
és ezzel megteremti a lehetőségét a 2017. évi Interpack kiállítás „Save Food” pavilonjában való
megjelenésre.
A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának elismeréséhez, akik a
csomagolástechnika előrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet fejtettek ki és
kiemelkedő eredményeket értek el.

A nevezések beérkezési határideje: 2016. június 30.
A nevezéssel kapcsolatos részletek a www.csaosz.hu honlapunkon megtalálhatók.
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A Magyar Csomagolási Évkönyv 2016-2017. évi kiadása
A CSAOSZ immár 7. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind pedig küllemében
igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet.
A kiadvány első része az elmúlt években már kialakult logikai rendet követi. Bevezetésként a
szakterületünk aktuális helyzetét, a tendenciákat mutatjuk be, amit az iparágat közvetlenül érintő új
jogszabályok áttekintésével folytatunk. Ezt követen a WPO budapesti programja kapcsán szervezett
nemzetközi konferencián elhangzott előadások tömörített változatát adjuk közre. Végül a hazai, illetve a
csomagolási világverseny díjazottjait mutatjuk be, legvégén pedig a CSAOSZ tagvállalatok listájával zárunk.
A kiadvánnyal az a célunk, hogy szakterületünkről egy éves képet készítsünk, egyaránt bemutatva a
gazdasági és szabályozási környezetünket, valamint nemzetközi kitekintésben a műszaki-technológiai
előrehaladást.

Az évkönyvet a CSAOSZ szervezésében várhatóan októberben sorra
kerülő HUNGAROPACK díjkiosztóra időzítve tervezzük
megjelentetni.

A kiadvány célcsoportja
A minimum 500 példányban nyomtatott és „lapozható”, digitális formában megjelenő kiadványt az eddigi
gyakorlat szerint a tagvállalatainkon és támogatóinkon túl eljuttatjuk a jelentősebb hazai csomagolószerfelhasználó vállalatok szakembereihez, továbbá a Magyarországon működő nagykövetségek kereskedelmi
kirendeltségei vezetőinek és Európa számos államában működő magyar kereskedelmi irodához.
Az Évkönyv „lapozható” digitális változatát a CSAOSZ honlapján folyamatosan elérhetővé tesszük. Az
elmúlt években a nyomtatott példányszámnál is magasabb, ezres nagyságrendben töltötték le az
Évkönyveket.
Kiadvány-készítési ütemterv
A cikkek kéziratát, a hirdetéseket július végére kérjük megküldeni. Szeptemberben már a jóváhagyásokat,
a nyomdai előkészítést kell elvégezni.
Az Évkönyv támogatói díjai
Az Évkönyv kivitelezési és terjesztési (ez a magasabb!) költségeit a megjelentetést támogatók által vállalt
díjakból fedezzük. A differenciált hirdetési tarifáink több éve változatlanok és a CSAOSZ tagvállalatokat
kedvezményben részesítik. A díjakat csak a jóváhagyást követően a IV. negyedévben számlázzuk.
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Nem
CSAOSZ tagvállalat
100%

CSAOSZ
tagvállalat
-15%

Borító 4

250.000 + áfa

Borító 2,3

200.000 + áfa

egész oldalas hirdetés, vagy 2 A4 oldalas cikk

100.000 + áfa

85.000 + áfa

½ oldalas hirdetés fekvő, 170x120 mm

50.000 + áfa

42.500 + áfa

¼ oldalas hirdetés álló, 85x120 mm

30.000 + áfa

25.500 + áfa

Az Évkönyvben való megjelenéssel kapcsolatban bármilyen kérdésre készséggel ad felvilágosítást Nagy
Miklós főtitkár a 06 1 210-0107 telefonszámon, vagy a nagym@csaosz.hu e-mail címen.

Szabványosítási hírek
A Magyar Szabványügyi Testület az alábbi szabványok módosítás-tervezetét adta közre.
prEN 15007:2016
Aerosol containers — Tinplate containers — Dimensions of two and three-piece cans
Aeroszol palackok. Acél palackok. A két- és háromrészes palackok méretei
prEN 15008:2016
Aerosol containers — Aluminium containers — Dimensions of one-piece cans with 25,4 mm aperture
Aeroszol palackok. Alumínium palackok. Az egyrészes, 25,4 mm átmérőjű palackok méretei
MSZ EN ISO 8611-2:2012/A1
Rakodólapok anyagmozgatáshoz. Sík rakodólapok. 2. rész: Teljesítménykövetelmények és a vizsgálatok
kiválasztása (ISO 8611-1:2011/Amd 1:2016)
Pallets for materials handling. Flat pallets. Part 2: Performance requirements and selection of tests (ISO
8611-2:2011/Amd 1:2016)

OPTEN hírek
A 2016/16-os Cégközlöny szerint végelszámolási eljárás alá az alábbi, szakterületünkön működő társaság
került:
RIDESZ Csomagoló- és Dekorációs Anyagokat Előkészítő Kkt.
1121 Budapest, Eötvös út 43-45. 12. ép. fszt. 1.
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Saját fejlesztésű játék a szelektív hulladékgyűjtésről

Játékosan tanítja meg a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés fortélyaira a KukaLand, az OKTF Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) saját fejlesztésű multiplatform játéka.
…
A KukaLand végre egy olyan játék, amely színt visz a gyerekek által legtöbbször játszott verekedős és
lövöldözős játékok világába, ráadásul kifejezetten hasznos is – így nyilatkoztak a helyszínen a szülők,
miután a gyermekükkel közösen kipróbálták a játékot. A hétvégi rendezvényen legalább 1.200 család
fordult meg az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) standjánál és próbálta ki a
KukaLand játékot.
A KukaLand egy ismeretterjesztő és attitűdformáló multiplatform játék, amely a fiatal célcsoport digitális
játékok iránti elköteleződésére alapozva, mind megjelenésében, kivitelezésében, mind pedig a különböző
platformokra optimalizált játékok kifejlesztésével a kor elvárásaihoz igazodva igyekszik elragadni a
felhasználók figyelmét.
Az OKTF NHI saját fejlesztésű játéka keretében a játékosok négy különböző – papír, műanyag, fém és üveg
– világban barangolva az adott hulladéktípushoz és annak szelektív gyűjtéséhez kapcsolódó információkat
sajátíthatnak el szórakoztató módon, miközben próbára tehetik ügyességüket, gyorsaságukat és
kreativitásukat. A játék alapvetően nem arra fókuszál, hogy melyik kukába milyen hulladékot kell dobni,
hanem a szelektív hulladékgyűjtés helyes módját (kiürítés, lapítás, válogatás) segít rögzíteni a
gyerekekben.
Az ismeretterjesztést az egyes játékok végén edukációs üzenetek és egyéb érdekes, figyelemfelhívó
információk segítik.
Forrás: Termékmix
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Állást keres: Logisztikai mérnök (Msc)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán
közlekedésmérnöki (logisztikai folyamatok szervezése szakmai blokk) alapképzésben, majd logisztikai
mérnöki nappali tagozatos mesterképzésben diplomát szerzett hölgy állást keres.
2012 és 2015 között a DS Smith Packaging Hungary Kft.-nél pénzügyi asszisztensként, majd a logisztika
területen szerzett gyakorlatot. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-nél pedig 6 hónapig
gyakornok volt az összeszerelő üzemben, feladatai közé tartott az éves leltár előkészületeinek
megszervezése és a lebonyolításában való részvétel.
Nyelvismerete: német középfok, kommunikációképes olasz és angol alapfok (folyamatban).
Számítógépes ismeretek: MS Office, SAP felhasználói szintű kezelése, CAD programok, Solid Edge, LIBRA
Egyéb:
2014 novemberétől az MLBKT Ifjúsági Tagozatának tagja
2015. április NLV Klub által szervezett logisztikai csapatbajnokság 2. helyezett
B kategóriás jogosítvány
Nem dohányzó
A jelentkező elérhetősége a CSAOSZ Titkárságon.

9

