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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

HUNGAROPACK 2017 – az 50 éves verseny 

 

Az a megtiszteltetés érte a Szövetségünket, hogy az alapításának 50. évfordulóját ünneplő 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny feletti védnökséget Dr. Fazekas Sándor miniszter 

elvállalta. A felkérésnek az adta az apropóját, hogy az eltelt fél évszázad alatt megszervezett 33 versenyt 

egyedül csak az élelmiszeriparért mindenkor felelős miniszter támogatta. A szervezők megkeresését a 

Miniszter örömmel fogadta. 

Az idei 34. versenyre 66 nevezés érkezett, ami épp meghaladja az elmúlt évben elért „egyéni csúcsot”. 

Köszönettel tartozunk a nevezéseket benyújtó vállalatoknak és csomagolásfejlesztőknek. 

A verseny zsűrijét 2017. szeptember 5-én tartjuk, Viszkei György társelnök vezetésével. 

A díjátadó ünnepségre 2017. október 19-én, a Csomagolási konferencia záróeseményeként 15.30 

órai kezdettel kerül sor a Hotel Griff nagytermében, Budapesten. 

A konferencián a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyen résztvevő vállalatok egy képviselője 

díjmentesen vehet részt. Ez a kedvezmény a CSAOSZ tagvállalatok egy-egy munkatársára is érvényes. 

A konferenciaprogramon a Titkárság dolgozik, igyekszik minél hamarabb részletes tájékoztatást 

adni. 

MGYOSZ a szakképzési rendszer fejlesztéséért 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) bejelentette: egy országos, minden 

megyére kiterjedő eseménysorozatot szervez ősszel, hogy meghallgassa és összegezze a jelenlegi 

szakképzési rendszer problémáit, és az érintettek (munkaadók, munkavállalók, önkormányzati 

képviselők, a szakképzéssel foglalkozó intézmények vezetői) bevonásával közös megoldásokat találjon. 

Az MGYOSZ egy vlogger közreműködésével, illetve közösségi oldalán is aktívan támogatja az országos 

sorozatot. 

Az MGYOSZ szerint a szakképzés átalakítása és ezáltal a munkaerőpiaci helyzet javítása közép- és hosszú 

távon hozzájárul a gazdaság nemzetközi versenyképességének javításához és a bérek felzárkóz-

tatásához. A szövetség elkötelezett a minőségi szakképzés hatékony megvalósításában, melynek egyik 

feltétele az összes érdekelttel történő kiegyensúlyozott együttműködés. 

Lehet már nevezni a 2017-2018. évi WORLDSTAR-ra 

A Csomagolási Világszövetség idén is meghirdette a Csomagolási Világversenyt, a WorldStar-t. 

A magyar pályázók hagyományosan remekül szerepelnek e versenyen. A legfrissebb, vállalati adatokkal 

is kiegészített nyilvántartásunk szerint Magyarország 96 díjat nyert ezidáig. Rióban meglehet a 100. is! 

Csak küldjünk nevezéseket!  



Fontos dátumok: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2017. október 6. 

A zsűri ideje: 2017. november 9., Rio de Janeiro, Brazília 

Eredményhirdetés: 2018. május 2., Hotel SurfersParadise, Queensland, Australia 

Nevezni lehet a 2016. és a 2017. évben a nemzeti versenyen – HUNGAROPACK – díjazott munkákkal. 

Közösségi stand az ANUGA Food Tec kiállításon Kölnben 

 

Közel megvan a teljes létszám a 2018. március 20-23. között Kölnben sorra kerülő ANUGA FOOD TEC 

élelmiszeripari beszállítói kiállítás CSAOSZ standjára. 

A megrendelésben 50 nm sarokstandot foglaltunk le még az early bird időszakban. A kiállítás 

szervezését, felépítését a CSAOSZ fogja össze, a finanszírozást teljes egészében a résztvevők 

vállalták. 

E programmal újabb külföldi megjelenést tudunk kínálni – elsősorban – a CSAOSZ 

tagvállalatoknak.  

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. 

A kiadvány idei felépítése az elmúlt években már kialakult logikai rendet követi.  

Elsőként a szakterületünk aktuális helyzetét, a tendenciákat mutatjuk be, amit az iparágat közvetlenül 

érintő új jogszabályok áttekintésével folytatunk. Kiemelten kívánunk foglalkozni az élelmiszerrel 

érintkező csomagolóanyagok kérdésével, mind a papír, mind a műanyag csomagolószerekre tekintettel. 

Kitérünk a megjelenés alatt álló aeroszol rendelet újdonságaira, valamint a termékdíj törvényben a 

bioműanyagokra vonatkozó szabályozásra. Ezután szakmai újdonságokról, vállalatok fejlesztési 

eredményeiről adunk hírt. Foglalkozni kívánunk a 2017. évben Düsseldorfban megrendezett Interpack 



kiállítás tapasztalataival 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.  

Az Évkönyv kivitelezési és terjesztési 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 számlázzuk. 

 
Nem 

CSAOSZ tagvállalat 
100% 

CSAOSZ 
tagvállalat 

-15% 

egész oldalas hirdetés, vagy 2 A4 oldalas cikk 100.000+áfa 85.000+áfa 

½ oldalas hirdetésfekvő, 170x120 mm 50.000+áfa 42.500+áfa 

¼ oldalas hirdetésálló, 85x120 mm 30.000+áfa 25.500+áfa 

További részletekről Nagy Miklós a 210-0107 telefonon tud tájékoztatást adni. 

Ausztriai postai címke közbeszerzési hirdetménye 

2017 július közepén került közzétételre egy ausztriai közbeszerzési kiírás, melyről bővebb információ a 

következő internetoldalon illetve a csatolt melléklet szerint áll rendelkezésre: 

https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=D1BE6C84-1951-4A6A-B1F8-C572434E1C72&action=show 

 

Pályázat beadási határideje: 2017. 08. 17. 11.00 óra 

Csomagológép forgalmazót keres koreai gyártó 
 

A Koreai Nagykövetség Kereskedelmi Kirendeltsége (KOTRA Budapest) a 

Szövetségünk segítségét kéri gyógyszeripari csomagoló berendezések 

forgalmazásával kapcsolatban.  

Egy koreai ügyfelük, a SkySoftgel& Pack magyarországi forgalmazókat, illetve 

vásárlókat keres csomagoló berendezéseinek.  

Portfóliójukban vannak lágygél kapszulázó gépek, bliszteres csomagológépek, sorozatszámláló gépek és 

autobag tasakoló gépek.  

A megkeresés keretében megküldött pdf formátumú katalógus a CSAOSZ Titkárságon is elérhető.  

További információ: 

Farkas Fanni piackutató 

Koreai Nagykövetség Kereskedelmi Kirendeltség 

1123 Budapest, Alkotás utca 50. Alkotás Point, B épület, 3. em. 

Tel: +36 1 799 5407 | Mobile: +36 30 701 9188 | Fax: +36 1 488 0184 

E-mail: fanni.farkas@koreatrade.hu, honlap: www.koreatrade.hu 

https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=D1BE6C84-1951-4A6A-B1F8-C572434E1C72&action=show
http://www.skysoftgel.com/en/index.html
mailto:fanni.farkas@koreatrade.hu
http://www.koreatrade.hu/


A PNYME szervezésében 

Kínai szakmai tanulmányút, ezen belül  

a SWOP (Sanghaj Word Of Packaging) csomagolási világkiállítás 

2017. november 06. – 14. Sanghaj-Peking 
 

A PNYME Titkársága meghirdette a megvalósítható úti-csomagot.  

Kérik, az érdeklődők soron kívül vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy részt vennének-e ezen a szakmai 

programon és vállalni tudják-e a költségeket és minél előbb, de legkésőbb augusztus 31-ig jelezzenek 

vissza, ha igen. 

Az utazás megszervezésének feltételei: 

 Az utat legalább 15 fő résztvevővel tudják rentábilisan meghirdetni. Ennél kevesebb résztvevő esetén 

is lehetséges, hogy elinduljon az út, ha a résztvevők egy újra kalkulálást követően vállalják a rájuk jutó 

költségnövekedést.  (Ami persze nem biztos, hogy növekszik, csak feltételezhető.) 

 A szakmai program része a kiállításon való megjelenés. A kiállítás szervezői VIP delegációként kezelik 

a magyar csoportot, ami nem csak hízelgő és előnyös, de azzal is jár, hogy mindenkinek „illik” részt 

venni egy rövid protokoll eseményen is (tájékoztatón, esetleg üzletember találkozón, válaszolni a 

helyi sajtó kérdéseire). Ez várhatóan nem több, mint egy/másfél órás program a kiállításon belül, de 

az ezen való részvétel elvárás minden velünk utazótól! 

 Hasonló a helyzet a szervezés alatt álló üzemlátogatásokkal. Igyekszünk olyan partnereket találni, 

akik profilja találkozik a kiutazók érdeklődésével.  DE! Ha leszervezzük az üzemlátogatást, akkor 

azokon „illik” részt is venni. 

 A repülőjegy-árak egyéni árak. Manapság jellemzően a csoportos repülőjegy árak semmivel sem 

olcsóbbak, viszont rugalmasabban kezelhetőek pl. a névváltoztatásoknál, vagyis egyetlen előnyük, 

hogy nagyobb a szabadságfok. De csoportos jegyet is csak akkor tudunk befoglalni, ha biztosan 

összeáll a kiutazó csapat, mert ez esetben is jellemzően 1 héten belül és elég magas % foglalási díjat 

kell befizetni, hogy ne törlődjön a foglalás. Vagyis: mindent megteszünk, hogy az előkalkulált ár minél 

pontosabb legyen, de a végleges árakkal kalkulált részvételi díj és ezzel együtt az utazás elfogadására 

csak pár nap áll majd rendelkezésre! 

A jelen ajánlatra jelentkezés még semmilyen fizetési kötelezettséget nem jelent!  

Kizárólag arra ad információt, hogy most már konkrét program és kapcsolódó irányár ismeretében kik 

azok, akiket érdekel a kínai tanulmányút lehetősége és a költségeit is vállalni tudják! Ez szükséges, hogy 

folytathassuk a szervezést a kínai partnerekkel. 

A szervezés bonyolultsága miatt az előjelentkezést követően mindenkivel személyesen is egyeztet a 

PNYME Titkársága!  

 

További részletek a Hírlevél végén és a PNYME Titkárságon 

Telefon: 36-1-783 0347, + 36-30-632 3344 

 

 

 



Átadták a Hell legújabb italdobozgyárát Szikszón 

 

A Hell cégcsoport alumínium italdobozokat gyártó üzemet létesített Szikszón, az energiaitalt gyártó 

társaság tulajdonában lévő Quality Pack Zrt. 30 milliárd forintos beruházással épült üzemét 2017. 

június 30-án adták át. 

Az avatáson Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: 

a gazdasági növekedés motorja a modern és innovatív technológiai megoldások alkalmazása, amelyre 

kiváló példa a Hell csoport legmodernebb és leghatékonyabb technológiát alkalmazó új gyára. 

A 42 ezer négyzetméter alapterületű dobozgyár évi 1,2 milliárd darabos kapacitással képes 

világszínvonalon gyártani 250 milliliteres alumínium italdobozokat és hozzá doboztetőket. 

A gyár három éven belül 150 embernek ad majd munkát. 

Forrás: MTI 

Új csomagolóüzemmel bővül a Gallicoop 

     

Új csomagolóüzemmel bővül a szarvasi Gallicoop Zrt., a mintegy 1,65 milliárd forintos beruházásból 

megépülő üzem átadása jövő év első felében várható. 

A több mint kétezer négyzetméteres 

üzem létrehozása a technológia fej-

lesztését jelenti, a beruházás gyorsabb 

vállalaton belüli árukiszolgálást tesz 

lehetővé.  

A fejlesztéshez a Nemzetgazdasági 

Minisztérium nagyvállalati fejlesztésre 

kiírt pályázatán 50 százalékos támo-

gatást nyertek. A cég minden évben 

jelentős összeget, 700-800 millió forin-

tot fordít fejlesztésre. 

… 

A 2018 végéig meghosszabbított orosz embargó is jelentősen sújtja az ágazatot és a céget, az orosz 

piacot az elrendelt embargó miatt véleménye szerint végleg elvesztették, ugyanis az oroszok mostanra 

önellátásra rendezkedtek be. Az elmúlt 25 évben kialakított termelési struktúra – állattartás, 

tojástermelés, takarmányozás – átsegíti az elmúlt időszak nehézségein a céget. 

A legnagyobb kihívás a munkaerő ellátás lesz a jövőben a vezérigazgató szerint, az idősebb szakemberek 

pótlásának megoldása nehéz, a béremeléseket támogatják. A cég ezer dolgozót foglalkoztat közvetlenül, 

és közvetve további ezret.  

Forrás: MTI 

 

 



A Beszerzési Menedzser Index (BMI) – enyhébb bővülés júniusban 

Ez alapján a válaszadók az előző hónaphoz képest összességében kedvezőbb folyamatokról számoltak 

be. A bővülési ütem tovább jelzi az elmúlt tíz hónapban megfigyelt erősebb teljesítményt, ezúttal 

visszatérve az idei fél évben gyakran tapasztalt 56-57 pontos sávhoz. A 2017 június havi index kisebb a 

májusi (61,9) értéknél, és a második legmagasabb júniusi érték. Június összességében átlag alatti hónap 

volt a korábbi években (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,2; a júniusoké 52,1). Az elmúlt 

három évben a júniusi átlag ennél magasabb volt (53,1). Az idei érték így átlag feletti júniusi értéknek 

tekinthető 1995 óta. 

Júniusban a részindexek mindegyike pozitív tartományban tartózkodott, de az indexértékek majd 

mindegyike csökkent májushoz képest. Az ütem erősebben változott, ezúttal 7,4 százalékponttal lett 

alacsonyabb az új megrendelések indexe (61,5), és ezzel negyvenkilencedszer bővült zsinórban a 

rendelésállomány. A beszerzési mennyiség indexe (57,2) romlott (6,0 százalékponttal csökkent) 

májushoz képest, de a beszerzett mennyiség további emelkedésére utal. A termelési mennyiség 

indexének (56,0) értéke 7,5 százalékponttal alacsonyabb az előző hónaphoz viszonyítva. A beszerzési 

árak indexe (56,8) ezúttal kisebb lett májushoz képest, de az árak erősebb ütemű emelkedésére utal. A 

szezonális kiigazításnak köszönhetően az elmúlt tizennégy hónapban emelkedést mutatott az index 

értéke. A szállítási átfutási idő indexe (50,8) javult, értéke 4,4 százalékponttal magasabb a májusinál, 

és e hónapban az átfutási idők rövidülésére utal. Júniusban alacsonyabb lett a vásárolt készletek 

mennyisége, és az érték közelebb került az 50,0 ponttól. A késztermékkészletek némileg nagyobbak 

lettek az elmúlt hónaphoz képest. A vásárolt készletek szintje (53,8) májusban 3,0 százalékponttal lett 

alacsonyabb. A késztermékkészletek indexe (52,0) 0,1 százalékponttal lett nagyobb, és ezzel a 

készletmennyiség további emelkedésére utal. A külpiaci mutatók májushoz képest hasonlóan alakultak. 

Az importindex (58,0) alacsonyabb lett, de továbbra is bővülést jelez. Az exportindex értéke (56,5) az 

elmúlt fél év legalacsonyabb értéke, de az export további bővülésére utal. A foglalkoztatási index (57,8) 

2016-ban hét hónapban hozott bővülést. Az előző hónaphoz képest 5,2 százalékponttal kisebb az index 

értéke, de egy hónap szűkülés után javulást jelezve hetedik alkalommal. 

Forrás: MLBKT 

Magyar – csomagolóipari – vállalkozásokat díjazott a Gazdasági Miniszter 

A hosszú távú fejlődés lehetőségét azokban a hazai vállalatokban, vállalkozásokban kell keresni, 

amelyekben megvan a folyamatos innováció és a piachoz való alkalmazkodás képessége – jelentette 

ki Varga Mihály a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerések átadásakor. 

A Díj a sikeres vállalkozásokért elismerést 2013 augusztusától adja át a nemzetgazdasági miniszter, hogy 

felhívja a figyelmet az eredményes hazai vállalkozásokra, a követésre érdemes gyakorlatokra.  

A nyerteseket minden hónapban egy szakmai zsűri döntése alapján választják ki. 

A hónap májusi beruházója a magas színvonalú csomagolási megoldásokat kínáló és innovatív papír 

raklapokat gyártó vállalat, a DS Smith Packaging Hungary Kft. lett. A társaság 3,4 milliárd forintos 

beruházását 993 millió forinttal támogatta az állam.  

… 

A hónap kis- és középvállalkozása júniusban a családi tulajdonban lévő, csomagolóanyagok értéke-

sítésével, valamint csomagológépek forgalmazásával és gyártásával foglalkozó Hacona Csomagolás-

technológia Kft. lett.  



 



 


