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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

 2017. március 17-én tartottuk a CSAOSZ közgyűlését 

 

A már kezdéskor határozatképes közgyűlés bevezető előadását Matolay Gábor úr tartotta „Generá-

cióváltás. Előzmények és hagyományok nélkül” címmel. A CSAOSZ tagjai körében is aktuális téma iránt 

komoly érdeklődés mutatkozott, az előadó esetpéldái nagy figyelmet kaptak.  

A CSAOSZ közgyűlése elfogadta a Szövetség 2016. évi munkájáról és költségvetéséről tartott beszá-

molót és jóváhagyta az idei munkatervet, prioritásokat, valamint a gazdálkodási kereteket. 

A közgyűlés második felében a tagság megválasztotta a Szövetség elnökségét:  

 az elnöki feladatok ellátására Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, 

 a társelnöki feladatok ellátására Fábián Endre, az STI Petőfi Nyomda Kft. ügyvezető igazgatója és 

Viszkei György, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. elnöke, 

 elnökségi tagságra: Baka Éva, Galli Miklós, Gyenge Éva, Magyar Béla, Magyar Kálmán, Panyi László, 

Reményi Antal, Róta Tamás, Sipos Gyula, Tóth Sándor, Tuza István, valamint új elnökségi tagként 

Mérges Márta kapott bizalmat. 

A közgyűlés végén pedig ünnepi pillanatokra került sor. Bencs Attila elnök átadta a 2017-ben első 

ízben odaítélt „A csomagolóipar haladásáért” díjat Birta István és Starcz Zoltán uraknak, majd „A szak-

máért” életműdíjat Reményi Antal és Sárdi Sándor uraknak. Méltatásuk a CSAOSZ megújult honlapján 

megtalálható. 

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.  

 

A képen balról jobbra: Starcz Zoltán, Reményi Antal, Viszkei György, Sárdi Sándor, Birta István és Bencs Attila 

  



 

2017. március 28-30. között került sor az immáron harmadik alkalommal megszervezett PPDexpo 

kiállításra. 

A CSAOSZ közösségi standot szervezett, a 99 m2-es kiállítási területen részt vett az AMCO Kft., az 

AMSY Jelöléstechnika Kft., az Omnipack Klaszter, a Reményi Csomagolástechnika Kft., a CSAOSZ-szal 

társkiállítóként pedig a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 

A csomagolóipart képviselte még a kiállításon a Flexo Innovációs klaszter öt vállalata (Flexo 2000. Kft., 

Kajári Kft., Krajcár Kft., Varga Flexo Kft., VinerPack Kft.), továbbá önálló kiállítási területen a Manuli 

Stretch Magyarország Kft. és a Transpack Szaklap. 

A kiállítás ideje alatt a CSAOSZ két szakmai programot is szervezett, a szerdai napi eseményt komoly 

érdeklődés mellett tudtuk megtartani. 

 

A kiállítás hasznos szakmai találkozók lebonyolítására is jó lehetőséget adott. 

CSAOSZ tanfolyam 

Vámtarifaszám besorolás a környezetvédelmi termékdíjban – különös tekintettel a csomagolószerekre 

Miért fontos a tanfolyam? 

A környezetvédelmi termékdíj törvény 2012. január 1-től hatályos változata a kötelezettség keletkezését – 

csomagolószerek esetében – a termék csomagolás létrehozására való alkalmasságán túl – vámtarifaszám sze-

rinti besorolástól teszi függővé. 

A helyes tarifálás tehát a pénzügyi kötelezettség keletkezésére (vagy nem keletkezésére) kihat. 

A tanfolyam a nyilvántartás-vezetés és a termékdíj szabályzat elkészítéséhez is segítséget kínál. 



A tanfolyam programja CSAOSZ honlapján megtalálható. 

A tanfolyam a bonyolult rendszerben való eligazodást, az összefüggések megismerését, a környezetvédelmi 

termékdíj törvény szakszerűbb alkalmazását segíti, a résztvevők a gyakorlatban kiválóan használható ismere-

tekhez juthatnak. 

A tanfolyam elvégzéséről a CSAOSZ oklevelet állít ki. 

Miért lényeges a helyes vámtarifaszám meghatározása? 

Áruismeret és áruosztályozás nélkül teljesen felesleges a termékhez illeszteni a termékdíj-kötelezettség és a 

hasznosítási kötelezettség gazdálkodóra szabott megoldásait, mivel mindennek az alapja a pontos tarifaszám 

megállapítása, amelyhez egy sor tárgyi és személyi feltételnek kell együttesen fennállnia. 

A helytelen vámtarifaszám megállapítása jelentősen befolyásolja a gazdálkodó adminisztrációs és pénzügyi 

terheit, míg a megfelelő áruosztályozás és vámtarifaszám megállapítása – ami különösen érvényes a csomago-

lószerre és csomagolás részét képező csomagolószerre – biztosítja a szakszerű és megbízható működést.  

Ami a legfontosabb: pontos áruosztályozás, helyes vámtarifaszám megállapítása és a termék termékdíj érin-

tettségének vizsgálata, sőt a nem termékdíjköteles termékek részei, összetevői, amelyek lehetnek termékdíj-

ban érintettek. 

A megfelelő tarifális szakismeret biztosítja a stabil vállalati működés adózási alapjait! 

A tanfolyam időpontjai 

1. alkalom:  2017. május 18. (csütörtök) 2. alkalom:  2017. május 25. (csütörtök) 

3. alkalom:  2017. június 1. (csütörtök) 4. alkalom:  2017. június 8. (csütörtök) 

A tanfolyam időtartama, időbeosztása 

A tanfolyamot négyszeri alkalommal, összesen 30 tanóra (3*8 és 1*6 óra) terjedelemben tervezzük.  

Az előadásokat hetente egy napon, lehetőség szerint a hét azonos napjára tervezzük. 

A tanfolyamok 10 órakor kezdődnek, a délelőtti rész szünet nélkül 12:15-kor ér véget (3 tanóra), egyórás ebéd-

szünetet követően, a délutáni előadás 13:15-től kezdődik és egy 15 perces szünettel 16:30/17:15-kor ér véget 

(4 vagy 5 tanóra). 

Részvételi díj 

 CSAOSZ tagvállalat Nem CSAOSZ tagvállalat 

8 fő esetén: 95.000 Ft+áfa 99.500 Ft+áfa 

9 fő esetén: 86.000 Ft+áfa 91.000 Ft+áfa  

10 és több fő esetén: 79.000 Ft+áfa 84.000 Ft+áfa 

Opcionálisan ebéd kérhető, 3 fogásos menüebéd kávéval, 4 alkalommal összesen 8.000 Ft+áfa 

A tanfolyamot 8 főnél alacsonyabb létszámmal nem indítjuk. 

Kedvezmények 

A CSAOSZ által 2015-2017. között szervezett „Környezetvédelmi termékdíj” tanfolyamon részt vett hallgatók 

5.000 Ft+áfa kedvezményt kapnak a tanfolyam részvételi díjából. 

E programtól függetlenül – és később – megrendezésre kerülő „Csomagolások környezetvédelmi megfelelőség 

értékelése” című tanfolyam részvételi díjából 50% kedvezményt kapnak a program hallgatói. 

Jelentkezési határidő: 2017. május 2. 



 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2017-2018. évi kiadása 

A CSAOSZ immár 8. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind pedig külle-

mében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet.  

A kiadvány idei felépítése az elmúlt években már kialakult logikai rendet követi. Elsőként a szakterü-

letünk aktuális helyzetét, a tendenciákat mutatjuk be, amit az iparágat közvetlenül érintő jogszabá-

lyok áttekintésével folytatunk, majd szakmai újdonságokról, vállalatok fejlesztési eredményeiről 

adunk hírt.  

Foglalkozni kívánunk a 2017 májusában Düsseldorfban megrendezésre kerülő Interpack kiállításon 

megfigyelhető trendekkel és végül a hazai, illetve a csomagolási világverseny díjazottjait mutatjuk be, 

végül 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 a műszaki-technológiai előrehaladást.  

Tervezett témáink 

Áttekintő közlemények 

 a magyar csomagolóipar helyzetének áttekintése a 2016. évi statisztikai adatok alapján, 

 a 2017. évi Interpack tapasztalatai, levonható következtetések a jövőt illetően, 

 az ökodesign fontossága, összefüggésben az EU körforgásos gazdaság koncepciójával. 

Szakterületünket érintő jogszabályok 

 a termékdíj törvény 2017. évi változásai,  

 csomagolással kapcsolatos hatályos szabványok listája. 

Vállalati kétoldalas bemutatkozó cikkek 

 új gyárak, technológiai vonalak létesítéséről, műszaki megoldások lehetőségéről, kutatás-fejlesz-

tési eredményekről szóló beszámolók, szakmai bemutatkozások (PR cikkek). 

Szakmai aktualitások 

 a PPDexpo kiállítás 2017. évi tapasztalatai, 

 a HUNGAROPACK 2017 díjnyertes nevezéseinek bemutatása, 

 a 2016. évben WorldStar díjat nyert magyar nevezések, 

 a CSAOSZ tagvállalatok listája. 



Az évkönyvet a CSAOSZ szervezésében októberben sorra kerülő Csomagolási konferenciára idő-
zítve 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 cso-

magolószer-felhasználó vállalatok szakembereihez, továbbá a Magyarországon működő nagykövet-

ségek kereskedelmi kirendeltségei vezetőinek és Európa számos államában működő magyar kereske-

delmi irodákhoz.  

Az Évkönyvet a Csomagolási Világszövetség budapesti találkozóján is terjeszteni kívánjuk.  

Az Évkönyv „lapozható” digitális változatát a CSAOSZ honlapján folyamatosan elérhetővé tesszük. Az 

elmúlt évben a nyomtatott példányszámnál is magasabb számban töltötték le a honlapunkról a már 

megjelent Évkönyveket.  

Kiadvány-készítési ütemterv 

A cikkek kéziratát, a hirdetéseket június végére kérjük megküldeni. Szeptemberben már a jóváhagyá-

sokat, 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 tagvál-

lalatokat kedvezményben részesítik. A díjakat csak a jóváhagyást követően a IV. negyedévben szám-

lázzuk. 

 

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. 

 

mailto:nagym@csaosz.hu


 

 

Szabványosítási hírek 

Az alábbi CEN szabvány jóváhagyó közleményes (angol nyelvű) bevezetésére kerül sor.  

MSZ EN 15384-1 Csomagolás. Vizsgálati módszer a belső 

bevonat porozitásának meghatározá-

sára hajlékony alumíniumtubusok ese-

tén.  

1. rész: Nátrium-kloridos vizsgálat 

Packaging. Test method to determine 

the porosity of the internal coating of 

flexible aluminium tubes.  

Part 1: Sodium chloride test 

MSZ EN 15384-2 Csomagolás. Vizsgálati módszer a belső 

bevonat porozitásának meghatározá-

sára hajlékony alumíniumtubusok ese-

tén.  

2. rész: Réz-szulfátos teszt 

Packaging. Test method to determine 

the porosity of the internal coating of 

flexible aluminium tubes.  

Part 2: Copper sulphate test 

 

 

HUNGAROPACK 2017 TÁJÉKOZTATÓ 

Szövetségünk az 1967-ben életre hívott és alapításának 50. évfordulóját idén ünneplő 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt 

ebben az esztendőben is megszervezi. 

A Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert nemzeti esemény célja, hogy le-

hetőséget 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 meg-

mérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar 

versenyéhez. 

A CSAOSZ csatlakozott a WPO által is támogatott „Save Food” programhoz és vállalta, hogy az élelmiszercso-

magolás terén bemutatott legújabb és leginnovatívabb magyar csomagolási megoldásoknak, vagy csomago-

lószereknek célzott elismerést ad.  

2016 óta a marketig szempontból leginkább kiemelkedő jelentőségű pályamunkának a HUNGAROPACK Mar-

keting, a legegyedibb csomagolásnak pedig a HUNGAROPACK Ipari Kreativitás díjakat is odaítéli. 

Ebben az esztendőben a környezetvédelmi szempontból előremutató megoldásnak pedig 

HUNGAROPACK Fenntarthatósági díjat ítél oda. 



 

A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának elismeréséhez, akik a cso-

magolástechnika előrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet fejtettek ki és 

kiemelkedő eredményeket értek el.  

1. A verseny területe 

A HUNGAROPACK 2017 két kategóriában kerül lebonyolításra: 

  I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás, 

  II. Szállítási csomagolás.  

Az egyes kategóriákban pályázni lehet a 

2015. június 1. és 2017. május 31. 

között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett: 

a) terméket tartalmazó kész fogyasztói, gyűjtő- (I.) és szállítási csomagolással (II.) (beleértve a promó-

ciós, az ajándék-, a bemutató- és csoportcsomagolásokat is), annak forgalomba hozott formájában, tehát 

a szükséges jelölésekkel ellátva,  

továbbá 

b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbe-fogá-

sára, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.), 

c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség szerint, 

d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki a 

csomagolás. 

Régi termék fenti időszakban megújított, tovább-fejlesztett csomagolásával is lehet pályázni. 

 

2. A jelentkezés és feltételei 

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett cso-

magolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi 

eredetű). 

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, 

kész csomagolással a csomagolást végző (kivitelező) nevezhet. 

Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat. 

Minden pályázathoz külön-külön pontosan, olvashatóan kitöltött és cégszerűen aláírt nevezési lapot kell ki-

állítani: 

   I. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtő-csomagolások  

  II. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások esetén.  

A nevezési laphoz 2 mintadarab (csomagolási segéd-anyagoknál legalább egy felhasználási mód bemutatásá-

val), vagy kész csomagolás mellékelendő.  



 

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve 

fényképes pályázati anyag is elegendő. 

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy 

nevezési tételként pályázható. 

A tételenkénti 42.000 Ft+27% áfa nevezési díjat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szám-

lája alapján kell megfizetni, amelyet a nevezési lap beérkezése után küld meg a szervező. 

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési lapról hiányzik a cégszerű aláírás, a nevezési díj befizetését elmu-

lasztják, vagy az értékeléshez szükséges minták nem állnak rendelkezésre. 

A nevezések beérkezési határideje: 

2017. június 30. 

A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1113 

Budapest XI., Bartók Béla út 152.) kérjük megküldeni.  

A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a "Nevezési-lap"-on kérjük feltüntetni. Ebben az 

esetben a mintát a Szervezőtitkárral egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.  

 

3. Értékelés 

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság 

(zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a  

HUNGAROPACK 2017, 

HUNGAROPACK Fenntarthatóság 2017, 

HUNGAROPACK Ipari Kreativitás 2017, 

HUNGAROPACK Marketing 2017, 

HUNGAROPACK Save Food 2017 díjakat, 

a különdíjakat, továbbá az elismerő okleveleket. 

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja. 

Az elbírálás szempontjai:  

 áruvédelmi hatékonyság, 

 korszerűség, 

 eredetiség, új ötlet, 

 esztétikai érték, reklámhatás (I.)/ megjelenés (II.), 

 környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság, 

 fogyasztói követelmények (I.)/ logisztikai (II.) követelmények. 

A díjnyertes pályázók jogosultak arra, hogy a díjnyertes nevezéssel – a Csomagolási Világszövetség WorldStar 

versenye nevezési felhívásának megfelelő módon – részt vegyenek a csomagolási világversenyen, amelynek 

időpontjáról és a jelentkezés módjáról a CSAOSZ a díjnyerteseket értesíti. 

A nyertesek a csomagolásokon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logoját.  



 

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2017 októberében a CSAOSZ által szervezett díját-

adó keretében kerül sor.  

Az egész napos konferencián minden HUNGAROPACK résztvevő szervezet egy munkatársa díjmentesen részt 

vehet. 

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes szervezőtitkár, il-

letve Nagy Miklós főtitkár. 

 

 

 

Céghírek 

 

A Cégközlönyben 2017. 09. héten közzétett, felszámolás alá kerültek listája szakterületünkről: 

CLEAN-PACK Csomagoló és Szolgáltató Kft. 

1225 Budapest, Bányalég utca 108 

A Cégközlönyben 2017. 11. héten közzétett, felszámolás alá kerültek listája szakterületünkről: 

CIMKER Miskolc Műanyag és Papíripari Kft.  

3527 Miskolc, Zsolcai kapu 17. A 

A Cégközlönyben 2017. 11. héten közzétett, végelszámolás alá kerültek listája szakterületünkről: 

MULTIPACK Csomagolóanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.  

9400 Sopron, Lajta köz 4. D. ép. 

Interpack füzet 

Hamarosan elkészül az Interpack közösségi magyar standon bemutat-

kozókat, a hirdetőket, valamint a CSAOSZ tagvállalatokat is bemutató 

füzet, amelyet a 2017. május 4-10 között nyitva tartó Interpack kiállí-

táson terjesztünk. 

 

 

 



 

Szakmai érdekességek 

 

Unilever a körkörös gazdaságért 

Az Unilever bejelentette, hogy 2025-ig az összes műanyag csomagolóanyaga teljes mértékben újra-

felhasználható, újrahasznosítható vagy komposztálható lesz. A vállalat egyúttal arra szólította fel a 

napi fogyasztási cikkeket (FMCG) gyártó ipar szereplőit, hogy gyorsítsák fel az ún. körkörös gazdaság 

megvalósításáért tett erőfeszítéseiket. 

Az Unilever – kötelezettségvállalása részeként – azt is biztosítja, hogy 2025-re technikailag lehetővé 

teszi műanyag csomagolásainak újrafelhasználását vagy újrahasznosítását, továbbá megalapozott és 

bizonyítékokkal alátámasztott példákkal szolgál arra, hogy az újrahasznosítás a műanyag-

újrafeldolgozók számára gazdaságilag is életképesnek számít. 

Az Unilever már korábban, a fenntarthatósági terve részeként (Unilever Sustainable Living Plan, USLP) 

kötelezettséget vállalt arra, hogy az ebben az évtizedben felhasznált csomagolóanyagok tömegét har-

madával csökkenti 2020-ig, illetve 2025-ig legalább 25 százalékra növeli az újrahasznosított műanya-

gok arányát a csomagolásban.  

A vállalat 2015-ben teljesítette azt a vállalását, amely szerint gyárai egyáltalán nem küldenek nem 

veszélyes hulladékot a hulladéklerakókba. 

Forrás: Élelmiszer online 

 

Az STI Group sikere három címszóban 

 

Mi szükséges egy vállalat sikeres fejlődéséhez?  

Az STI Group három címszóban megadja minderre a választ: Service, 

Technology, International, azaz szerviz, technológia és a nemzetközi háló-

zat. 

Szerviz 

Az STI Group teljes körű szolgáltatást nyújt partnereinek a display, doboz vagy öntapadó címke konst-

rukciók megálmodásától kezdve a késztermék kiszállításáig, sőt akár az üzletekben történő termékki-

helyezésig. Ennek köszönhetően a POS- és csomagolási koncepciók komplexen kezelhetők. A vállalat 

szakemberei ismerik a sikerhez vezető folyamatok egymásutániságát, több évtizedes tapasztalattal 

rendelkeznek a siker kulcstényezői tekintetében, megkímélve a megrendelőket a felesleges kísérle-

tezésektől és kockázatoktól. A cég legújabb fejlesztéseit, kuta-

tásait, tanulmányait megosztja megrendelőivel, ötletet adva 

számukra az optimális termék kifejlesztéséhez, előállításához. 

 Az STI Group által kifejlesztett Open Close konstrukció egy kar-

tonból készült doboz szemcsés termékek számára – cukor,  



 

állateledel, mosószer, só –, amely könnyedén nyitható, egyszerűen használható és visszazárható. A 

csomagolási megoldás SilverPack díjat nyert 2017-ben. Ha szeretne további sikeres konstrukciókat 

megismerni, látogasson el weboldalunkra. http://www.sti-group.com/hu/showroom.html 

Technológia 

Hazai vizeken evezve, említésre méltó a kecskeméti STI Petőfi Nyomda idei beruházása. A magyaror-

szági gyár, a nyolc gyáregységgel rendelkező STI Group legnagyobb nyomdája. Folyamatosan növekvő 

rendelésállománya indokolta egy új, hatszínes, UV lakkos ofszet nyomógép megvásárlását, amely be-

épített, automata logisztikával rendelkezik. „A piac kedvező hatásait érezzük, valóban növekedik a 

kiskereskedelmi fogyasztás és ennek nyomán partnereink termékei is kelendőek, a csomagolóanyagra 

is nagyobb az igény” – nyilatkozta Kolozsvári György, az STI Petőfi Nyomda Kft. értékesítési igazgatója. 

A Heidelberg típusú gépet, amely várhatóan a második negyedév végén már termelni fog, elsősorban 

a magas hozzáadott értékű termékek nyomtatására fogják alkalmazni. „Az FMCG szektor minden 

résztvevőjének tudunk a géppel termelni, sőt a gyógyszeripar számára is van benne lehetőség, hiszen 

az OTC területén már számos termék rendelkezik valamilyen különleges felületnemesítési megoldás-

sal” – folytatta Kolozsvári György. A beruházás elsődleges célja a kecskeméti dobozüzem kapacitása-

inak növelése, a hatékonyság szintjének emelése. 

Nemzetközi hálózat 

Egy nemzetközi globális kampány kivitelezése nem könnyű, Európa-szerte nagy különbségek vannak 

a vásárlói preferenciákban és a kereskedelmi követelményekben. Mint Európa vezető csomagoló-

anyag és display-gyártója, az STI Group nagy szakértelemmel rendelkezik a koncepciók egységesítése 

és egymásra építhetősége terén. A csomagolási megoldások összehangolása és egységesítése az STI 

Group csomagolási szakértőinek fő területe. A szaktanácsadói csoport először megvizsgálja az összes 

követelményt az értéklánc során, majd elemzi a hulladékot és a magtakarítási lehetőségeket. A ter-

vezők ezután elemes csomagolási szerkezeteket fejlesztenek, amelyek feltöltése gépesítve vagy kéz-

zel történik, illetve olyan csomagolási folyamatokat ajánlanak, amelyek a legideálisabbak a megren-

delő számára. „Számos tenderen veszünk részt, amelyeken a fejlesztőknek a tender bizonyos fázisá-

ban be kell mutatnunk az ötleteinket fizikai valójukban. Az STI Group ereje valójában itt mutatkozik 

meg a leginkább, hiszen mi nem csak egy csomagolóanyagot előállító vállalat vagyunk, hanem egy 

nemzetközi és teljes körű szolgáltatáscsomag áll a hátunk mögött” – mondja Tóth Zoltán az STI Petőfi 

Nyomda Kft. termékfejlesztési csoportvezetője. 

Forrás: Élelmiszer online 

 

Retail Ready Packaging trendje 2015-2023 között 

 
 

Retail Ready Packaging (RRP) csomagolások piaca 2015-

ben meghaladta az 58 milliárd USD értéket és a várako-

zások szerint 2023-ra 71 milliárd USD-ra növekedik, évi 

3%-os bővülést valószínűsítve. 

http://www.sti-group.com/hu/showroom.html
https://image-store.slidesharecdn.com/8587cfb9-bf87-469a-abae-6ddc40007a65-medium.png


 

Az RRP megoldások piaca mennyiségben mérve 29 millió tonna volt 2015-ben és 35 millió tonnára 

növekedését valószínűsítik a kutatók, 3,1%-os bővülést feltételezve 2023-ig. 

Az RRP megoldások alkalmazásában Európa meghatározó, a rendszer korai bevezetésnek köszönhe-

tően. E régióban a várakozások magasabb növekedésről szólnak. Észak-Amerikai várakozások ugyan-

csak jelentősek, az Egyesült Államok és Kanada piacának növekedése miatt.  

India és Kína fogyasztói vásárlóerejének növekedése várhatóan e földrajzi területen is növekedést 

eredményez, a szupermarketek térnyerése és a vásárlói szokások változásának következtében. 

Forrás: LinkedIn - WPO 

 

Szakmai programok 

 

Üzleti delegáció Kanadába a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 

2017. június 10-16. - Torontó 

Kanada a világ egyik legfejlettebb gazdasága - a G7 csoport tagja - kiemelkedően magas életszínvonal, 

technikai és ipari fejlettség jellemzi. A kiutazó üzleti delegáció célja az általános üzleti kapcsolatok 

fejlesztésén túl a két ország vállalkozói közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése az inno-

váció valamint a kutatás és fejlesztés terén. 

Célcsoport  

Kanada iránt érdeklődő exportorientált és innovatív cégprofilú vállalkozások, amelyek lehetőség sze-

rint az alábbi területeken tevékenykednek: 

 ICT 

 élettudományok 

 környezeti, tiszta technológiák 

 gépipar 

 mezőgazdasági technológiák 

 élelmiszeripar 

Tervezett programok 

 tájékoztató konzultáció a Torontói Főkonzulátus munkatársaival 

 látogatás a Toronto Region Board of Trade szervezetnél és az Ontario Chamber of Commerce  

kamaránál 

 Üzleti fórum és üzletember-találkozó a Főkonzulátuson 

 Fogadás a delegáció tiszteletére 

 Canada’s Technology’s Triangle innovációs központ látogatása Waterloo-ban 

 Látogatás a MaRS Discovery District (ICT, élettudományok és tiszta technológiák) innovációs és 

akcelerátor központba 

 Látogatás DMZ (Digital Media Zone) akcelerátor központba 



 

 A megfelelő mennyiségű és minőségű üzleti partnerek felkutatása a külföldi partnereink felelőssége, 

erre vonatkozólag az MKIK nem tud garanciát vállalni. 

Miért érdemes részt venni? 

 ingyenes részvétel a szakmai programokon 

 tájékozódási lehetőség Kanada gazdasági és üzleti környezetéről, a magyar-kanadai gazdasági 

együttműködési lehetőségekről 

 tárgyalási lehetőség potenciális kanadai üzleti partnerekkel 

 a program szerinti öt éjszakára korlátozott számban lehetőségünk van a külföldi szállásköltség ma-

ximum 50%-os finanszírozására a jelentkezések sorrendjében vállalkozásonként 1 szoba erejéig a 

Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogatásával (1 fő egyágyas vagy 2 fő 1db kétágyas 

szobában történő elhelyezés esetén) 

 ingyenes transzferek  

A szállástámogatás feltételei 

 exportorientált és innovatív cégprofil 

 a kiutazás során szervezett szakmai programokon való részvétel 

 kamarai regisztráció 

 előnyben részesülnek az MKIK bilaterális tagozatainak tagvállalatai és az önkéntes kamarai tagok. 

Szervezők 

A Magyar Kereskedelmi Iparkamara Magyarország Torontói Főkonzulátusával együttműködve a helyi 

kamarai és üzleti partnerek támogatásával. 

A szakmai programok nyelve az angol, magyar tolmácsolást a szervezők nem tudnak biztosítani. 

Várható költségek 

 repülőjegy (kb. 198.000 Ft/fő) 

 minimum 2 éjszaka szállásköltsége (kb. 203 CAD/szoba/éj) 

 reggeli (11.02 CAD /fő/ reggeli) 

 programon kívüli étkezések 

Jelentkezési határidő: 2017. április 5. 

A jelentkezéshez az alábbiakban felsorolt 3 dokumentumot kitöltve, 2017. április 5-ig a 

baki.magdolna@mkik.hu e-mail címre várjuk. 

 jelentkezési lap, 

 szállásfinanszírozás igénylése esetén nyilatkozat, 

 angol nyelvű cégprofil (kattintson ide a letöltéshez) 

A jelentkezést csak a 3 melléklet együttes megküldésével fogadjuk el. 

Az üzleti delegáció minimum 10 fő érdeklődése esetén valósul meg, ezért kérjük, hogy foglalásukat 

csak visszajelzésünket követően véglegesítsék. 

Kapcsolattartó: Baki Magdolna, baki.magdolna@mkik.hu, tel:474 5146 



 

 

Az MLBKT különös hangsúlyt fektet arra, hogy programjai és képzései ne csak a fővárosban és agglo-

merációjában tevékenykedőknek nyújtson lehetőséget új, korszerű ismeretek elsajátítására, hanem 

azokban a régiókban is szolgáltasson, ahol erre igény mutatkozik. Észak-nyugat-Magyarország dina-

mikusan fejlődő ipara és kereskedelme speciális igényeket jelent az MLBKT SCM Tréning Központja 

felé, ennek az elvárásnak megfelelően indítunk képzést a régióban „Fókuszban a raktár-optimalizálás” 

címmel. 

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT – Az MLBKT SCM Tréning Központja szervezésében 

Fókuszban a raktár-optimalizálás 

 

Egyedülálló képzést hirdet meg Tréning Központunk, amely a raktár-optimalizálással kapcsolatos tud-

nivalók és a szabályozás aktualitásainak ismertetése mellett gyakorlati feladatokkal segíti elsősorban 

a raktárvezetők, de a logisztikai vezetők, anyaggazdálkodók munkáját is. 

A raktár látogatási program során a Hungarian Alliance Logistics Kft. (Renault) raktárépületét tekintjük 

meg, majd konkrét monitoring rendszer használatával mérési és egyéb feladatokat végzünk. A méré-

sek és feladatok, azok pontos értékelésének elsajátításával a résztvevők képessé válnak arra, hogy 

hasonló módszerekkel saját cégüknél is azonosítani tudják a fejlesztést igénylő folyamatokat. 

A tréning harmadik napján interaktív szimulációs környezetben dolgozunk, ahol a résztvevők külön-

böző szerepekben próbálják ki magukat. 

A háromnapos tréning során a résztvevők válaszokat kaphatnak a saját cégük raktármenedzsmentjé-

vel kapcsolatos kérdéseire is. Kiemelten foglalkoznak a raktári mutatószámokkal, valamint olyan gya-

korlati ismereteket sajátíthatnak el, amelyeket azonnal alkalmazhatnak vállalatuk raktár gazdálkodási 

folyamatainak fejlesztése érdekében. 

Jelentkezési határidő: 2017. április 30. 

Képzési napok: 2017.05.30-31. és 2017.06.07. 

Helyszín: Győr 

Jelentkezés, bővebb felvilágosítás: 

Hegedüs Sándor 

operatív és marketing vezető 

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) 

Iroda: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Tel./Fax: +36 1 267 8740, Mobil: +36 30 370 8366 

E-mail:  sandor.hegedus@logisztika.hu 

Weboldal: www.logisztika.hu  

http://scmtrening.hu/logisztika/folyamatfejlesztesi-kurzusok/raktarozas-menedzsment/?utm_source=eDM&utm_medium=email&utm_campaign=Raktar_tavasz_2_Gyor&utm_term=&utm_content=het_14
http://scmtrening.hu/logisztika/folyamatfejlesztesi-kurzusok/raktarozas-menedzsment/?utm_source=eDM&utm_medium=email&utm_campaign=Raktar_tavasz_2_Gyor&utm_term=&utm_content=het_14
mailto:sandor.hegedus@logisztika.hu
http://www.logisztika.hu/
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