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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

A CSAOSZ Felügyelőbizottsága 2017. szeptember 29-én tartja soron következő ülését. A napi-

renden a CSAOSZ szerződéseinek felülvizsgálata szerepel. 

 

A CSAOSZ Elnöksége 2017. október 6-án ülésezik. A napirenden szereplő témák: 

 a környezetvédelmi termékdíj törvény várható változásainak bemutatása, 

 tájékoztató a Csomagolási Konferencia előkészítésének helyzetéről, 

 az idén 50 éves HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyről rövid beszámoló 

 egyebek. 

 
2017. október 19. (csütörtök) 

Budapest, Hotel Griff 

 

A 2017. október 19-én sorra kerülő CSAOSZ Csomagolási Konferencia programja összeállt. 

 

Megtiszteltetés, hogy a program kiemelt támogatója lett a: 

 

Ízelítő a programból! 
A konferencia bevezető előadására sikerült megnyernünk CHIKÁN ATTILA akadémikust, egyetemi tanárt, 
aki Magyarország versenyképessége témában tart előadást.  

Őt TOLNAI LÁSZLÓ követi és az Interpack 2017 kapcsán az Ipar 4.0 jelentőségéről fog beszélni. 
 
A konferencia továbbiakban szekciókban folytatja munkáját. 
 
A környezetvédelmi termékdíj szekcióban a jövő évi változásokat DEBRECZENI LÁSZLÓ ismerteti. Az egyéni 
hulladékkezelés változásait TÁNCZOS ZOLTÁN, a NAV képviselője foglalja össze. 
 
Önálló szekcióban foglalkoznunk kell az élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagok témakörével.  
A csomagolóipar teendőiről, kötelességeiről a Földművelésügyi Minisztérium osztályvezetője, DÖMÖLKI 

Marianna ad összefoglalást. A további szakmai előadások neves előadói, DR. MADAI GYULA és DR. SZIGETI 

TAMÁS. Minden élelmiszeriparba beszálló csomagolószer-gyártó számára nélkülözhetetlen e téma is-
merete. 
 
A vállalat és csomagolásmenedzsment szekcióban a csomagolástervezés újdonságaival foglalkozunk, il-
letve a hamisítás elleni védekezésben a csomagolóipar felelősségével, veszélyeztetettségével foglalko-
zunk.  
A hamisítás óriási méreteket ölt és ebben a láncban a csomagolás a bűnözők kedvenc területe. A cso-
magolószer-gyártók „időzített bombán ülnek”. A NAV, a Védjegy Egyesület és a HENT (Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület) előadóinak meghallgatását nem szabad kihagyni! 
 



A természetes alapú és komposztálással lebomló műanyagok elkerülhetetlenül részeivé válnak életünk-
nek. Mik is ezek valójában, megpróbáljuk a közszájon forgó, de téves információkat tisztába tenni. 

E két, rendszerező előadást nem lehet kihagyni – a nem műanyagosoknak sem! 

A napot a HUNGAROPACK díjkiosztóval zárjuk, ahová már két államtitkár jelezte is részvételét. 

A konferencián való részvétel díjmentes: 

 a CSAOSZ tagvállalatok és 

 a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyre nevező vállalatok 
egy-egy munkatársa számára. 
 
További részletek a jelentkezési lapon, a Hírlevél végén, illetve www.csaosz.hu honlapon. 
 

Találkozzunk a csomagolóipar idei nagy szakmai programján! 
 
Jelentkezését 2017. október 13-ig kérjük eljuttatnia csaosz@csaosz.hu e-mail címre 

 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 

 
  

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny zsűrijét Viszkei György társelnök vezetésével 2017. 

szeptember 5-én tartottuk. 

Az idei versenyre 28 vállalattól 64 érvényes nevezés érkezett, egyet nem fogadtunk el, kettőt pedig 

mégsem indítottak (ezzel meghaladtuk volna a tavalyi nevezésszámot). 

Az 64 nevezésből – idén is – 50 tartozik a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, míg 14 a szállítási csomago-

lás kategóriába. 

Idén is döntően csomagolószer-gyártóktól, csomagolási rendszerszolgáltatóktól érkeztek nevezések.  

A versenyen résztvevő 28 vállalat közül 6 első nevező (tavalyhoz képest+1), visszatérő – tehát egy-egy 

év kihagyása után, megfelelő szintű munka esetén pályázó – 3 db (-8), és a hosszabb ideje minden év-

ben pályázók száma pedig 19 (+3). 

A zsűri döntése értelmében az alábbi végeredmény született: 

HUNGAROPACK 2017 díjat nyertpályázatok 

Caola Zrt.: Caola Skin Revival bőrfiatalító termékcsalád fogyasztói csomagolása 
Dunapack Kft.: Gépjármű alkatrész hullámpapírlemez tálcája és Nagyméretű LCD TV hullámpapírlemez 

doboza 
Szkaliczki és Társai Kft.: Turbó gépjármű alkatrész újrahasználható műanyag tálcája 

Sz.Variáns Kft.: Stühmer prémium csokoládé dobozcsaládja  
 

 

http://www.csaosz.hu/
mailto:csaosz@csaosz.hu


A HUNGAROPACK 2017 Fenntarthatósági díj nyertese 

DS Smith Packaging Hungary Kft.: Party Miiix pulykafalatok optimalizált dobozcsaládja 

A HUNGAROPACK 2017 Ipari Kreativitás díj nyertese 

Codex Zrt.: Több funkciós tasakzáró ECL címke 
A HUNGAROPACK 2017 Marketing díj nyertese 

Keskeny és Társai 2001 Kft. Edelweiss Beauty Complete doboz 

A HUNGAROPACK 2017 Save Food díj nyertese 

Greiner Packaging Kft. és Sága Foods Zrt.: Fini Mini & Go mini pulykavirsli fogyasztói csomagolása 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíjainak nyertesei 

BOX PRINT- FSD Packaging Kft.: Hell bőrönd 
DS Smith Packaging Hungary Kft.: IXO Garden-Set innovatív csomagolása 
Dunapack Kft.: Az "igazi" automata doboz 
Mosonpack Kft.: Kardántengely univerzális csomagolása 
Rondo Hullámkartongyártó Kft.: Rexona háromsoros display 

Az Élelmiszer Szaklap különdíjainak nyertesei 

BOX PRINT- FSD Packaging Kft.: Kubu display 
STI Petőfi Nyomda Kft.: Iceland Luxury - ünnepi töltött liba doboza 

A Földművelésügyi Minisztérium különdíjainak nyertesei 

Coveris Rigid Hungary Kft.: 48 ml-es Eezy Spritz flakon adagoló megoldás 
O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.: 0,5 l-es Nemzeti Pálinkás üvegpalack és 
190 ml-es S alakú mézes üveg 

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. különdíjainak nyertesei 

Edelmann Hungary Packaging Zrt. 
"AZ Complete" Cast&Cure technológiával gyártott kartondoboz 

Mondi Békéscsaba Kft. és Intergraf Digiflex Kft.: Arden Grange macskatáp csomagolás 

A Magyar Grafika Szaklap különdíjának nyertese 

STI Petőfi Nyomda Kft.: JDE kávékapszula kartondoboz családja  
A Magyar Műanyagipari Szövetség különdíjának nyertese 

Szkaliczki és Társai Kft. 
CNT Clap-Box 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége különdíjának nyertese 

Dunapack Kft.: Kanapécsomagoló hullámpapírlemez dobozcsalád 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium különdíjainak nyertesei 

Green Packaging Kft.: Alfa Romeo motorháztető többanyagú egyedi védőcsomagolása 
Thermofoam Kft.: Mennyezeti lámpák logisztikai tálcája 

 



A Nyomda- és Papíripari Szövetség különdíjának nyertese 

Mondi Békéscsaba Kft. és Intergraf Digiflex Kft.: Fokker Kat Bio macskatáp csomagolás 

A Packaging Szaklap különdíjának nyertese 

Béflex Zrt.: Fragrance Poligon parfüm display 
Rondo Hullámkartongyártó Kft.: Párnatasak kínáló-gyűjtőcsomagolási rendszer 

A PackMarket Portál különdíjának nyertese 

Mondi Békéscsaba Kft. és Intergraf Digiflex Kft.: Kennels' Favourite kutyatáp termékcsalád  

A Print&Publishing Szaklap különdíjának nyertese 

Helikon Nyomda Kft.: KOCH FRISCH borcímke család 

A Trade Magazin különdíjainak nyertesei 

Greiner Packaging Kft. és Lactalis Hungária Kft.: Parmalat Extra gyümölcsjoghurt család csomagolása 
Keskeny és Társai 2001 Kft.: Aura Botanica "Meghívó" doboz  
STI Petőfi Nyomda Kft.: Chivas Regal whisky promóciós kartondoboza 

A Transpack Szaklap különdíjainak nyertesei 

DS Smith Packaging Hungary Kft.: Elektromotor újragondolt gazdaságos csomagolási megoldása  
POLIOL PET Packaging Kft. és Félegyházi Tej Kft.: Félegyházi Tej termékcsalád csomagolása  
Thermofoam Kft.: Cserepes rózsatő szállítási csomagolási rendszere 

Okleveles elismerésben részesültek 
Béflex Zrt.: MasterChef papírdisplay 
Color Pack Zrt.: FABULON Acne Stop szárító keverék kartondoboza 
DS Smith Packaging Hungary Kft. és BOS Automotive Products Magyarország Bt.: Tengerentúli cso-

magolás autóipari alkatrész számára 
Dunapack Kft.: Műanyag kerti kocsi hullámpapírlemez doboza és Smart display 
Green Packaging Kft.: Dometic főzőlapcsalád csomagolásának újratervezése  
Keskeny és Társai 2001 Kft.: Heidelberg díszdoboz, Hungarikum díszdoboz és Novo C kartondoboz 
KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft.: Demänovka ajándékdoboz 
Mosonpack Kft.: Bútorlábak egységesített hullámpapírlemez doboza 
O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.: 390 ml-es nyolcszögletű mézes üveg 
Rondo Hullámkartongyártó Kft.: Gyümölcslé család bag-in-box csomagolása 
STI Petőfi Nyomda Kft.: L'Oréal exkluzív adventi naptár és Microse cukorkás dobozcsalád 
 

Az ünnepélyes díjátadóra 2017. október 19-én egész napos Csomagolási Konferencia keretében kerül 

sor Budapesten, a Hotel Griff konferenciatermében. 

Október 6-ig lehet 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!  

A nevezések beérkezésének határideje: 2017. október 6. 



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

A WorldStar szervezőtől kaptunk néhány mintát, milyen leírást talált a zsűri tavaly követésre méltónak: 

"The blow moulded closed system container replaces an existing rotationally moulded container to take advantage 

of a 50% lower unit cost, lower transportation costs, reduced lead-times, increased production capacity and is half 

the total weight. It meets all required product protection, package distribution, functional and warehousing needs". 

"The container itself is blow moulded and the top and bottom chimes are injection moulded. This new container, 

because of the light weight, is also easier and safer for workers to lift and use. It can be produced 3 times faster 

and takes 30% less energy than the previous container". 

A Franciaországi Magyar Nagykövetség felhívása 

Szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani az alábbi, csomagolóipari start up-ok számára kiírt franciaországi 
felhívást “okos csomagolóanyagok” témájában. 

A felhívás kiírója a „Club Open Innovation” (http://clubopeninnovation.fr), melynek célja a nagyvállala-
tok és start up-ok közötti üzleti kapcsolatok előmozdítása, és amely a Paris&CO, a párizsi gazdasági in-
novációs ökoszisztéma fejlesztő ügynökségéhez tartozik (http://www.parisandco.com). 

Kérdés esetén kérem, forduljon hozzánk bizalommal. 

Üdvözlettel: 

Mariann Szűcs 
külgazdasági attasé 
 

 

AMBASSADE DE HONGRIE 
Section commerciale 
140, avenue Victor Hugo, 75116 Paris 
Tél.: 01 53 70 67 00    
Fax: 01 47 27 35 63 

E-mail: mariann.szucs@mfa.gov.hu  
Web: http://businesshungary.gov.hu/economic-attaches?france-paris 
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Paris/ 
 

 
 

OPTEN céghírek 

A 2017. évi 37-38. heti Cégközlönyben közzétett cégek listájában szakterületünket érintő hírek: 

37. héten közzétett felszámolás alá kerültek listájából: 
FöldiPack Csomagolástechnikai Kft. 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt/2.  

Digital Packaging and Promotion Kft. 7623 Pécs, Megyeri út 3. 

 

38. héten közzétett felszámolás alá kerültek listájából: 
LP Grand Packing Kft.   1223 Budapest, Nagytétényi út 190 b/1/2 

 

 

http://clubopeninnovation.fr/
http://www.parisandco.com/
mailto:mariann.szucs@mfa.gov.hu
http://businesshungary.gov.hu/economic-attaches?france-paris
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Paris/


Szabványosítási hír 

A Magyar Szabványügyi Testület tájékoztatása szerint az alábbi szabványok visszavonásra kerültek, mert 

a szabványok forrásdokumentumait a CEN visszavonta. 

55.140 
MSZ EN 12708:2000 
Dugós zárórendszer 20 és 225 liter közötti névleges űrtartalmú, műanyag csomagolóeszközökhöz 
 
55.140 
MSZ EN 12711:2000 
Acélhordók. Legalább 230 liter teljes űrtartalmú, nem levehető fedelű (tömör zárású) hordók 
 
55.140 
MSZ EN 209:2002 
Acélhordók. Levehető fedelű (nyitott), legalább 210 l űrtartalmú hordók 
 
55.140 
MSZ EN 210:2002 
Acélhordók. Rögzített fedelű (zárt), legalább 216,5 l űrtartalmú hordók 
 
Az alábbi szabvány műszaki tartalma elavult, így 2017. október 1-jén visszavonásra kerül: 
MSZ 6938:1985 Ipari csomagolású tőkehúsok általános előírásai 
 

Szakmai hírek 
 

Új, kreatív arculatot kapott a Twickel Bag in Box csomagolása 

A Twickel Szőlőbirtoknál az idei az évben kiemelt figyelmet kapott az egyre népszerűbb Bag in Box cso-

magolás, ráadásul ezúttal igazán kreatív módját választották a megújulásnak, hiszen dizájnpályázatot 

írtak ki a Kreanod pályázati oldalon keresztül a Twickel Bag in Box csomagolás-grafika újratervezésére. 

A Twickel Szőlőbirtok 2014-ben egységesítette 

termékpalettáját, arculatot váltott: a Twickel bo-

rokra új logók és új címkék kerültek. Ez olyan 

mértékű változás volt a márka életében, amelyre 

a korábbiakban nem volt példa.  

A borcsaládok címkéin jól felismerhető grafikai 

jegyek jelentek meg, egységes forma- és színvi-

lággal. A sorozatokat néhány játékosnak mond-

ható elem is megkülönbözteti egymástól. 

… 

Forrás: Trade Magazin 

 
  



  

JELENTKEZÉSI LAP 

A résztvevő neve, beosztása:  

Vállalat név:  

Levelezési cím:  

Számlázási cím:  

Adószám:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  
 

ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ SZEKCIÓ (KÉRJÜK KITÖLTENI) 

1. szekció: Termékdíj szekció   3. szekció: 
Vállalat és csomagolás mana-
gement 

 

2. szekció: FCM szekció   4. szekció: Bioműanyagok szekció  

A BIOCOMPACK – CE projekt bemutatkozása  

 

RÉSZVÉTELI DÍJ (KÉRJÜK MEGJELÖLNI) 

Egy résztvevő esetén 

 

Második és további résztvevő azonos vál-
lalattól 

CSAOSZ tagvállalat szá-
mára 

INGYENES 
 

16.000 Ft + áfa / fő  

HUNGAROPACK nevező 
vállalat számára 

INGYENES  16.000 Ft + áfa / fő  

nem CSAOSZ tagvállalat 
számára 

20.000 Ft + áfa / fő  20.000 Ft + áfa / fő  

Csomagolástechnika 
szakirányos egyetemi, 
főiskolai hallgatóknak 

INGYENES   INGYENES  

A BIOCOMPACK CE programon való részvétel díjmentes  

 

EBÉD  

 
Az ebéd opcionális, az ingyenes és a fizető résztvevők térítés ellenében kérhetik, a 7000 Ft+áfa/fő 
összeget és közterheit a résztvevő, illetve a költségviselő fizeti.  

 

 
Tudomásul vesszük, hogy a konferenciára való jelentkezés (díjfizetés alá eső esetében) szolgáltatás-megren-
delésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár. 

 
A jelentkezés alapján a CSAOSZ a részvételi díjról számlát küld. Elfogadjuk, hogy távolmaradás esetén a 
CSAOSZ visszautalást nem tud teljesíteni, viszont a bejelentett résztvevő helyettesítésére van lehetőség. 

 

 
 

 
 A szervezők a programváltozás lehetőségét fenntartják! 

Kérjük, hogy a jelentkezést legkésőbb 2017. október 13-ig 
visszaküldeni szíveskedjen e-mail-en a csaosz@csaosz.hu címre. 

A résztvevők megkapják 
a 2017-2018. évi  

Magyar Csomagolási  

Évkönyv egy példányát. 

2017. október 19. 
Hotel Griff 

Budapest XI., Bartók Béla út 152. 

mailto:csaosz@csaosz.hu

