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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Soron következő bizottsági ülések 
 

A CSAOSZ Környezetvédelmi Bizottsága 2017. június 21-én tartja soron következő ülését.  

A találkozó napirendjén az új tagok bemutatkozása, továbbá a csomagolási hulladékok gyűjtésének és 

hasznosításának aktuális magyarországi helyzetéről kapnak a tagok áttekintést. 

A CSAOSZ Magyar Aeroszol Szakbizottsága 2017. június 22-én tartja taggyűlését. 

A tagok az ülés keretében áttekintést kapnak az aeroszol piac 2016. évi hazai helyzetéről, az Európai 

Aeroszol Szövetség aktivitásáról, a szakterület előtt álló feladatokról. 

A CSAOSZ Felügyelőbizottsága 2017. június 23-án tartja idei második ülését. 

A Bizottság a CSAOSZ 2017. 1-5. havi gazdálkodását, továbbá szakmai munkáját tekinti át. 

Jogalkotás 

A CSAOSZ elnöke és főtitkára még áprilisban levélben fordult V. NÉMETH ZSOLT környezetügyért (is) fe-

lelős államtitkárhoz, a környezetvédelmi termékdíj törvény viszonteladókat, csomagolási rendszerszol-

gáltatókat hátrányosan érintő számlazáradék törvényi szintű módosítása érdekében.  

A beadványban részletesen leírtuk mely törvényi rendelkezést sérti a számlazáradék és a módosítás tar-

talmára javaslatot is tettünk. 

A beadványra még nem kaptunk még választ. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól bekértük a 2016. évi környezetvédelmi termékdíj csomagolószerekre 

vonatkozó bevallási adatokat. Ez az adatigénylésünk beleillik az elmúlt évek folyamatában, amikor is 

évente áttekintjük a szakterületünket leginkább terhelő szabályozás eredményeit. 

Amint az adatokat megkapjuk, a feldolgozást megkezdjük és áttekintést adunk az eredményről. 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 

  

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny idén ünnepeli alapításának 50. 

évfordulóját.  

A verseny történetét áttekintve, az elmúlt fél évszázadban megrendezett va-

lamennyi versenyt az élelmiszeriparért felelős miniszter mindenkor támogatta. 

Szervezőként azzal szeretnénk megköszönni ezt a támogatást, hogy VISZKEI GYÖRGY társelnök – a verseny 

Bírálóbizottságának elnöke – és NAGY MIKLÓS főtitkár DR. FAZEKAS SÁNDOR miniszter urat felkérte a verseny 

fővédnökének. A Földművelésügyi Minisztérium a programunkat támogatásáról biztosította. 

Időközben megérkezett az első nevezés is. A Kompress Nyomdaipari Kft. „Demanovka likőr kartodo-

boza” című pályázata nyitotta a nevezések sorát. 

A nevezések beérkezési határideje: 2017. június 30. 
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Újabb három évre bezárta kapuit az Interpack 

 

2017. május 4-10. között Düsseldorfban megint összegyűlt a csomagolóipar színe-java. A 2865 kiállító 

bemutatójára 168 országból érkezett 170.500 látogató volt kíváncsi – 74%-uk külföldi. 

Az MNKH által támogatott és a CSAOSZ szakmai szervezőmunkája mellett megvalósult közösségi stan-

don az alábbi hazai cégek képviseltették magukat: BoxPrint-FSD, Packaging Kft., Codex Zrt., Flexo  

Innovációs Klaszter, Krajcár Kft., Mátrametál Kft., Pikopack Zrt. és a Sipospack Kft.  

Önálló kiállítóként vettek részt: a Bervina Kft. (Components kiállítás), Budagép Kft., Hacona Kft.,  

Poliol PET Packaging Kft., Pro Form Kft., Ziegler János Kft. (édesipari kiállítás). 

A május 5-én tartott ünnepélyes standmegnyitón – ahová meghívást kaptak a nem közösségi kiállítók is 

– NAGY MIKLÓS főtitkár mellett SZEGNER BALÁZS főkonzul is köszöntötte a résztvevőket.  

Nagy Miklós kiemelte a fenntarthatóság jelentőségét a csomagolóanyag-gyártásban, elmondta Európá-

ban évente átlagosan 160 kg, Magyarországon pedig 102 kg a csomagolóanyagok egy főre eső felhasz-

nálása. Fontos szempont a hosszabb eltarthatósóhatóságot biztosító innovatív csomagolóanyagok elő-

állítása, amely elősegíti az élelmiszerekkel, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást.  

 A Csomagolási Világszövetség (WPO) szervezésében és a tagszervezetek – köz-

tük a CSAOSZ – együttműködésében az Innovationpark pavilonban kapott helyet 

a Packaging that Saves Food bemutató. Itt a nemzeti csomagolási versenyeken – 

így a magyar HUNGAROPACK-on – Save Food díjjal elismert csomagolások bemu-

tatására került sor.  

Magyarországról a Greiner Packaging Kft. Sága Snacki&Go műanyag poharas  

csomagolása, továbbá a dr-PLAST Engineering Zrt. Megnövelt eltarthatóságot le-

hetővé tevő frissen tartó fóliája került bemutatásra. A kiállított munkákat átte-

kintve nem kis büszkeséggel megállapíthattuk, hogy a két magyar munka komoly 

szakmai újdonságot takar és valóban képes hozzájárulni az élelmiszerveszteség 

mérsékléséhez. 
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Ez a program olyan sikeresnek bizonyult, hogy a WPO júniusban Bangkokban, a ProPak Ázsia kiállítás 

keretében újra bemutatja a díjazott munkák posztereit. 

Május 7-én ugyancsak a magyar standon került sor a Német-Magyar Vállalkozók Klubjának rendezvé-

nyére, amelyen köszöntőt mondott FANCSIK ZOLTÁN, a szervezet társelnöke, NAGY MIKLÓS, a CSAOSZ fő-

titkára és KARDOS LEVENTE külgazdasági attasé. A klub célja, hogy találkozási pontokat teremtsen az 

észak-rajna-vesztfáliai és magyar vállalkozók között. A rendezvény során a résztvevő német és magyar 

cégek között több b2b megbeszélésre is sor került. A Német-Magyar Vállalkozók Klubja, amely ez év 

márciusban a düsseldorfi Főkonzulátuson alakult.      

A magyar stand résztvevői számára nagy örömet jelentett az is, hogy a CSAOSZ standján üdvözölhettük 

Pierre Pienaar urat, a WPO 2018-ban hivatalba lépő új elnökét (fenti fotón balról a második). 

Hét fáradtságos nap után május 10-én bezárt az Interpack.  

Mind a kiállítás, mind pedig a stand látogatottságának összesítése még folyamatban van, de ezúttal is 

kiemelkedő érdeklődés követte ezt a közösségi szakmai eseményt.  

Köszönjük a MNKH-nak a támogatást és köszönjük a kiállítók kitartó munkáját. 

A CSAOSZ, mint a magyar stand szakmai szervezője, kész a 2020. évi közösségi megjelenést koordinálni. 

 

     
 

Az Interpack ideje alatt került sor a Csomagolási Világverseny díjátadó ünnepségére is.  

Magyarország, a magyar nyomdaipar/csomagolóipar itt is kiemelkedően szerepelt. Az STI Petőfi 

Nyomda Kft. két, a Codex Értékpapírnyomda Zrt. pedig egy munkája után vehette át a WorldStar díjat, 

a negyedik elismerést a dr-PLAST Engineering Zrt. pályázata érdemelte ki.  

E négy elismeréssel 1997 és 2017 között 91 világdíjat érdemeltek ki a magyar pályázók, az STI Petőfi 

Nyomda pedig 29. (!) WorldStar díját vehette át. 

Gratulálunk a nyerteseknek. 

OPTEN hírek 

A Cégközlöny 2017. évi 21. hetében közzétett számában végelszámolási eljárás alá került cégek lis-

tája szakterületünkről az alábbi társaságot tartalmazza: 

Dekopack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

2083 Solymár, Hóvirág utca 8. földszint 4. 
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Tagvállalati hírek 
 

A Tetra Pak üzeme megszerezte a Teljes Körű Hatékony Karbantartás díj 4. szintjét 

 

 

A Tetra Pak budaörsi üzeme megszerezte az ötfokozatú Teljes Körű Hatékony Karbantartás 

(Total Productive Maintenance; TPM) díj 4. szintjét. A Japán Üzemi Karbantartási Intézet 

(Japan Institute of Plant Maintenance; JIPM) által alapított, „ipari Oscar-díjként” ismert ran-

gos elismerés azon társaságok működését díjazza, amelyek a lehető legkevesebb hulladék, 

üzemi baleset és műszaki leállás mellett képesek termékeiket előállítani. A budaörsi gyártó-

üzem képviselői a közelmúltban, Kiotóban vették át a kitüntetést, és ezzel a Tetra Pak lett 

az első olyan magyar csomagolóanyag-gyártó cég, amely teljesítette a TPM-díj 4. fokozatát. 

A hatékonyságnövelés évtizede 

A Tetra Pak budaörsi üzeme 2008-ban kezdte meg a TPM-módszer bevezetését, és 2010-ben 

szerezte meg a díj első (Kiválóság) fokozatát. Ezt követően, a folyamatos hatékonyságnövelés-

nek köszönhetően a TPM második fokozatát (Folyamatos kiválóság) 2012-ben, míg a harmadik 

fokozatát (Kitűnőség) 2014-ben sikerült teljesítenie a cégnek. A negyedik fokozat (Haladó kitű-

nőség) megszerzését megelőző audit 2016 végén zárult le, az elismerő díjat pedig nemrég  

Japánban vették át a gyár vezetői. 

„A hatékonyságnövelés nem csak a versenyképesség-javítás egyik alapeleme, de egyben lehe-

tővé teszi a fenntarthatóbb működést, így jobb minőségű termékeket állíthatunk elő, kevesebb 

energia és kevesebb nyersanyag felhasználásával” – mondta Jose Maria Vincenti, a Tetra Pak 

budaörsi gyárának igazgatója. „Büszkék vagyunk arra, hogy a Tetra Pak az első magyar csoma-

golóanyag-gyártó vállalat, amely megszerezte a TPM-díj 4. szintjének tanúsítását. Terveink  

között szerepel a legmagasabb fokozat elérése 2019-ben” – tette hozzá az igazgató. 
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A hatékonyságba való beruházás megtérül 

A Tetra Pak 17 féle méretben gyárt italos kartondobozt Budaörsön, és ezeket több mint 52 

országba exportálja. Mióta az üzem megkezdte a TPM-módszer alkalmazását, a gyártási hulla-

dék mennyisége 31 százalékkal, a relatív energiafogyasztás 25 százalékkal, míg a CO2-kibocsátás 

7,5 százalékkal csökkent. A mutatószámok alapján a budaörsi üzem a leghatékonyabb Tetra Pak 

gyáregység az Európai Unióban. 

„Igazán büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évtized során nem csak fenntartani, de még javí-

tani is tudtuk teljesítményünket, különösen úgy, hogy eközben – a 2013 és 2016 között tartó, 

átfogó bővítési projektünknek köszönhetően – üzemünk termelőkapacitása 2,8 milliárdról 4,07 

milliárd egységre nőtt” – mondta Jose Maria Vincenti.  

 

Szigorú feltételek, komoly hagyományok 

A TPM-módszer segít a gyártási veszteség-csökkentésben, az ügyfél-elégedettség növelésében 

és az ellátási lánc hatékonyságának javításában.  

A módszer három fő részből áll: a veszteségtérkép elkészítése, a veszteséget csökkentő megol-

dások felkutatása és a munkatársak bevonása. Kiemelkedően fontos eszköze a kaizenszemlélet, 

miszerint minden veszteség egyben lehetőség a fejlődésre. 

 (forrás: Élelmiszer Online) 
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EPAL Szimpózium 

 

A Budapesten 4. alkalommal megrendezett EPAL szimpóziumon a gitterbox javítási tevékeny-

ségéért EPAL kiválósági díjat kapott a Green Packaging Kft. 

Gratulálunk! 
 

Szakmai programok 
 

Beszállítói nap 

Győrben, 2017. június 20-án (kedden) az Osztrák Nagykövetség Keres-

kedelmi Osztálya a Győr- Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamarával együttműködésben Beszállítói napot szervez. 

A témakörök, amelyben keresnek partnereket az osztrák társaságok, 

az alábbiak: 

 
 

Jelentkezési határidő: 2017. június 4. 

Helyszín:  

Nemzetközi Kereskedelmi Központ - Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

9021 Győr, Szent István u. 10/a. 

Szervező:  Kapcsolattartók: 

Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztály  Szente Thomas, Tel: +36 1 461 5061 

Tel: +36 1 461 50 40, Fax: +36 1 351 1204  Lehotzky Zsófia, Tel: +36 1 461 5065  

e-mail: budapest@advantageaustria.org 

Bal oldalon Ladányi Zsolt, mellette Vaszkó Tibor, a Green Packaging Kft. két vezetője 
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Külgazdasági értekezlet 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium idén júniusban rendezi meg a Külgazdasági  

Értekezletet, amelynek keretében a vállalkozások rövid találkozások formájában sze-

mélyesen vehetik fel a kapcsolatot a külgazdasági attasékkal, akik a külföldi országok 

piacát és az exportlehetőségeket jól ismerő, magyar szakemberek.  

A rendezők a cégek képviselőit 2017. június 28-30-án, szerdától péntekig várják a Mercure  

Budapest Buda Hotel Mátyás termébe.  

A rendezvényen a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.  

Regisztrálni 2017. június 15-ig a https://www.b2match.eu/kulgazdasagiertekezlet2017 olda-

lon keresztül lehet, amely felület segítségével könnyen megszervezhetők a B2B találkozások is. 

ANUGA FoodTec – 2018. március, Köln 
 

Még nincs három hete, hogy az Interpack-ot befejeztük és máris egy 

újabb kiállításon való részvételre teszünk közzé felhívást. 

2018. március 20-23. között Kölnben kerül megrendezésre az ANUGA  

FoodTec kiállítás.  

Az ANUGA az élelmiszeripar Interpack-ja, az ANUGA FoodTec pedig az élelmiszeripar beszállí-

tóinak kiállítása, így – nem kizárólagosan – a csomagolóiparé is. 

Az ANUGA FoodTec tematikája a teljes élelmiszeripart lefedi: gyártástechnológia, töltés- és cso-

magolástechnika, csomagolóanyagok, automatizálás, adatfeldolgozás, controlling, szabályozás-

technológia, élelmiszerbiztonság és minőségbiztosítás, üzemeltetési technológiák, biotechno-

lógia, környezetvédelmi technológia, hűtés és légkondicionálás,  szállítás és tárolási technikák, 

logisztika, összetevők és kiegészítő anyagok, alkatrészek, szerelvények, felületkezelési techno-

lógia, tartozékok, szolgáltató cégek.  

 

A legutóbbi ANGUGA FoodTec látogatottsági adatai: 

 50 országból 1501 kiállító érkezett, ebből 1320 nyugat-európai, 60 kelet-európai volt, 

 a bemutatók 127.000 m2 kiállítási területet vettek igénybe és 

 a 45.521 szakmai látogató 139 országból érkezett, Európából 39.308. 

A számok azt mutatják, komoly kiállításról van szó: 

 az Interpackhoz viszonyított kb. fele terület azt jelzi, hogy még épp áttekinthető méretű, 

 az európai látogatók döntő hányada pedig arra utal, hogy az csomagolóipar számára ésszerű 

határok (szállítási távolságok) között maradnak az érdeklődők, 

 a négynapos nyitva tartás (kedd-péntek) épp jónak mondható, nem érint kevésbé látogatott 

hétvégi napokat.  

 

https://www.b2match.eu/kulgazdasagiertekezlet2017
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A Kölni vásártársaság képviselője megkereste a Titkárságot egy közösségi magyar stand létesí-

tésének gondolatával. Az Interpack szerveződésnek híre ment… 

A Titkárság támogatja a javaslatot, mert tudjuk, hogy a folyamatos külpiaci megjelenés rendkí-

vül fontos, az élelmiszeripar pedig a csomagolóipar legnagyobb felvevőpiaca, Magyarországon 

részesedése eléri az 50%-ot. 

Miben gondolkodunk? 

Kiindulásként 50 m2, CSAOSZ által koordinált közösségi magyar stand és kb. öt társkiállító bevo-

nását tervezzük, további gondolatunk az, hogy ezúttal az MNKH bevonása nélkül, saját finanszí-

rozásban jelenünk meg. 

A kölni vásárképviselettől azt a kedvezményt kaptuk, hogy 2017. május 31-i bejelentkezéssel az 

„early bird” kedvezményt megkaphatjuk, ugyanakkor kötelezettség nélkül visszamondhatjuk 

igényünket 2017. júliusig. 

A Vásárképviselők segítségével elkészítettük a kiinduló elképzelés szerinti költségvetés terveze-

tét.  

Ez egy első költségterv és két részre bontható.  

Az első része a területarányos hely és infrastrukturális díjakat tartalmazza. A terveinkben 3 ol-

dalról nyitott stand szerepel (nem a legolcsóbb), ami szerintünk jól áttekinthetővé és kevésbé 

zsúfolttá tenné a területet.  

Annyi mozgásterünk van lefelé, hogy a sor-, illetve a sarokstand olcsóbb (10, illetve 14 EUR/m2). 

Szorító tényező ugyanakkor, ha 2017. május 31-ig nem küldjük el jelentkezésünket, akkor  

később egységesen 30 EUR/m2 helydíj-növekedéssel kell számolnunk. 

A standhelyet és az infrastruktúrát ÁFA nem terheli. 

A költségek második részét a standépítés, üzemeltetés jelenti.  

Itt egyedi standban gondolkodtunk, magyar kivitelezővel. Itt több a mozgásterünk. A jelenlegi 

ajánlat felelősséggel készült, de a végső hely és standméret ismeretében lehet véglegesíteni, 

de nagyságrendi eltérést nem hozhat. 

A várható részvételi díj e paraméterek mellett: kb. 2,2 mFt+áfa/vállalat (az áfa nem a teljes 

összeget terheli). 

Amit kérünk 

Szeretnék 2017. június 15-ig legkésőbb hivatalos visszajelzést kérni részvételi szándékokról, 

hogy júliusig a végső döntést – részt veszünk-e vagy sem – meghozhassuk. 

Pozitív visszajelzések esetén a jelentkezők felé a Titkárság elkészíti a „szokásos” Szándéknyilat-

kozatot, amely a fizetési ütemezést is tartalmazó szerződés. 

Kérdésekre készséggel válaszol NAGY MIKLÓS. 
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A Magyar Csomagolási Évkönyv 2017-2018. évi kiadása 

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

küllemében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

Az évkönyvben kiemelten kívánunk foglalkozni a 2017májusában Düsseldorfban megrendezett 

Interpack kiállításon megfigyelhető trendekkel.  

A kiadvánnyal az a célunk, hogy szakterületünkről egy éves képet készítsünk, egyaránt bemutatva 

a gazdasági és szabályozási környezetünket, valamint a műszaki-technológiai előrehaladást.  

Az Évkönyvben való megjelenéssel kapcsolatban bármilyen kérdésre készséggel ad felvilágosí-

tást NAGY MIKLÓS a 06 1 210-0107 telefonszámon, vagy a nagym@csaosz.hu e-mail címen. 

Csomagolási konferencia – 2017. október 

A CSAOSZ Titkársága 2017 október közepén a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 

díjkiosztó ünnepsége napjára szakmai konferenciát szervez, ahogy 2014-ben és 2015-ben. 

Az elmúlt rendezvényeket száz főt meghaladó érdeklődés mellett tudtuk megszervezni. 

Azért, hogy az idei is sikeres lehessen, keressük a szakembereket érdeklő témákat, amelyek 

feldolgozására készek vagyunk. 

Jelenleg az alábbi témakörökben gondolkodunk, ezek bővíthetők, vagy el is hagyhatók. 

Főbb tervezett témák:  

 Rakodólapgazdálkodás  

Sok gondot okoznak a kibocsátott jó minőségű rakodólapokkal nem azonos minőségben 

visszaérkező rakodólapok. Van megoldási lehetőség? Mik a rakodólapok minőségi fokoza-

tai, a megengedhető hibák stb? Rakodólapjavítás. 
 

 Jogszabályi környezet, körforgásos gazdaság 

Hagyományosan kiemelten látogatott szekciója a konferenciának a jogszabályokkal, külö-

nösen a környezetvédelmi termékdíjas szabályozással foglalkozó blokk. 
 

 Food Contact szabályozás 
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tényfeltáró vizsgálatot végzett hazánkban az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintke-

zésbe kerülő anyagok témakörében. A vizsgálat ugyan nem marasztalta el Magyarországot, 

de a témafelelős Földművelésügyi Minisztérium aggasztónak találta a (meglátogatott) vál-

lalatok felkészültségét, ezért a követelmények tudatosítása, az érintett csomagolóipari vál-

lalkozások képzése kötelességünk. 
 

 csomagolással kapcsolatos kutatások, vizsgálatok tapasztalatai  

Itt elsősorban egyetemi oktatók, vizsgáló intézmények a szakmai közvélemény számára  

tanulságul szolgáló kutatásaik, esettanulmányaik közreadására gondolunk.  

 

A „szokásoknak megfelelően”, a konferencián minden CSAOSZ tagvállalalt egy munkatársa, to-

vábbá a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjazott társaság egy képviselője díj-

mentesen vehet részt. 

 

Érdekesség 
 

Üveggyűjtő edényeket helyez el összes áruházában a SPAR 
  

A hulladékszigeti vagy a műanyag zsákos házhoz menő szelektív hulladékszelekció mostohája a 

nem visszaváltható csomagolási üveghulladék-gyűjtés. Ezen igyekszik változtatni a SPAR Ma-

gyarország partnere, az ARW Magyarország Kft. A vállalat egy országszerte bárki számára köny-

nyen elérhető rendszert fejlesztett ki, melynek célja a háztartásokban keletkező csomagolások 

hatékony visszagyűjtése. Az együttműködés keretében a SPAR áruházaiban üveggyűjtő edénye-

ket helyeztek el, hogy a környezettudatos vásárlók segítségével nőjön a szelektíven gyűjtött 

üveghulladék mennyisége.  

Az ARW Magyarország Kft. 2010-ben hozta létre az egyedülálló technológiai felszereltséggel 

rendelkező üveghulladék-hasznosító üzemét, ahol a legújabb generációs optikai válogató be-

rendezések segítségével a különböző gyűjtési módszerekkel és minőségben beérkező csoma-

golási üveghulladékokból az üveggyáraknak kiváló minőségű üvegcserép-alapanyagot állít elő. 

A technológia Magyarországon egyedülálló, mivel ilyen modern gépek, berendezések sehol 

máshol nincsenek az országban. Az üvegcserép előállításával mind az üveggyárak, mind a kör-

nyezetvédelem jelentős előnyökhöz jut, hiszen energiát spórol meg az új üveg előállításakor 

(1300 helyett csak 900 Celsius fokra kell hevíteni az olvasztókemencét), az üveggyártáshoz szük-

séges alapanyagokat (kvarchomok, mészkő) teljes mértékben helyettesíti, és csökkennek a kör-

nyezeti terhek, valamint a széndioxid-kibocsátás is. 

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető, hol találhatók üveggyűjtő pontok:  

http://www.uveggyujtes.hu 

(forrás: Élelmiszer Online) 

 

 


