
1 
 

 

 

 
 

 

CSAOSZ HÍRLEVÉL 
2017. OKTÓBER 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



2 
 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

A CSAOSZ Elnöksége 2017. október 6-án tartotta idei második ülését.  

A napirenden a következő témák szerepeltek: 

 a környezetvédelmi termékdíj törvény várható változásainak bemutatása 

NAGY MIKLÓS a Parlamenti szakaszban lévő módosítástervezetről tájékoztatta az Elnökség 

tagjait. Az ismertetést megelőzően rövid áttekintést adott a NAV-tól megkapott 2016. évi 

termékdíj bevallások szakmai tapasztalatairól.  

Az ülést követően került nyilvánosságra, hogy a műanyag zacskókra kiterjeszteni tervezett 

megkülönböztető díjtétel bevezetését a képviselők elvetni javasolják. 

 tájékoztató a Csomagolási Konferencia előkészítéséről, 

A Főtitkár a program részleteivel megismertette az Elnökséget, az egyes szekciók témavá-

lasztásának okairól is beszélt.  

Ennek kapcsán elmondta, hogy a hamisítás elleni védekezés témában – egy szekció-

előadáson túl – 2018. év elején szakmai napot is szervez a Szövetség, ahol a tagokat részle-

tesebben is tájékoztatják a fenyegető veszélyekről. 

Hasonlóan szakmai nap szervezésére kerül sor az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező 

anyagok témakörében, ugyancsak jövő év elején. 

 beszámoló az idén 50 éves HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyről 

 egyebek 

E napirend keretében az Elnökség tagjai sorába kooptálta ÖRDÖGNÉ PAPDI ZSUZSANNÁT, az  

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. ügyvezető igazgatóját, aki Gyenge Éva ko-

rábbi elnökségi tag helyét vette át és az üveg csomagolószer-gyártás ügyeinek felelőse lett. 

Végezetül FEKETE BALÁZS, a Felügyelőbizottság jelen lévő tagja tájékoztatta az Elnökséget a 

testület ezévi munkájáról. 

 
 

A 2017. október 19-én került sor CSAOSZ idei szakmai konferenciájára, 

amit a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. támogatott. 

A konferencia bevezető előadását CHIKÁN ATTILA akadémikus, a Budapesti 

Corvinus Egyetem egyetemi tanára tartotta. A Professzor úr Magyarország versenyképessége 

címmel rendkívül élvezetes és mélyen elgondolkoztató előadást tartott, amelyet a hallgatóság 

hosszú tapssal köszönt meg. 



3 
 

A konferencia a továbbiakban szekciók keretében folytatta munkáját. 

A VISZKEI GYÖRGY társelnök által vezetett termékdíjas szekció a szabályozás elmúlt 5 évében 

elért eredményét mutatta be, majd a jövő évi változásokkal, az egyéni teljesítés lehetőségével 

foglalkozott, végül pedig a résztvevők közösen termékdíjas feladatokat oldottak meg. 

A Food Contact Materials szekció vezetését KÉTSZERI DÁVID, a GS1 Magyarország vevőkapcsolati 

igazgatója – élelmiszermérnök vállalta. A szekció a jogszabályi követelmények áttekintése után 

az ásványolaj- szénhidrogének élelmiszer-biztonsági kérdéseivel, csomagolóanyag-vizsgála-

tokkal  és jó vállalati példa (STI Petőfi Nyomda) bemutatásával foglalkozott. 

A legnépszerűbbnek bizonyult management szekció PANYI LÁSZLÓ elnökségi tag vezetésével 

délelőtt csomagolás-marketing kutatásokkal foglalkozott, délután pedig a csomagolószer gyár-

tókat a termékhamisítás miatt fenyegető veszélyek kérdésköre, valamint az ipar 4.0 vállalati 

működésre gyakorolt hatása került napirendre. 

A BAKA ÉVA elnökségi tag vezetésével bioműanyagok szekció a komposztálható műanyagok 

kérdéseivel, a téves ismeretek pontosításával foglalkozott. 

Az eddigi négy sikeres konferenciánk alapján jövő ősszel ismét szervezünk egy nagyszabású 

szakmai programot. A tervezett időpont: 2018. november 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A konferencia záróeseményeként szerveztük meg az idén 50 éves 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjkiosztó ünnep-

ségét. Erre az alkalomra készítettük el a verseny fél évszázada 

alatt HUNGAROPACK díjat nyert munkákat bemutató kiadvá-

nyunkat is. 

A díjazottak a kiadvány egy-egy példányát vehették át. 
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A 2017. évi sikeres Interpack után 2018. március 20-23. között az élelmiszeripar legnagyobb 

beszállítói kiállítására, az ANUGA FoodTec-re szervez a CSAOSZ közösségi megjelenést. 

Miért az ANUGA FoodTec? 

A legutóbbi ANGUGA FoodTec látogatottsági adatai: 

 50 ország 1501 kiállító, ebből 1320 nyugat-európai, 60 kelet-európai, 

 a bemutatók 127.000 m2 kiállítási területet vettek igénybe és 

 a 45.521 szakmai látogató 139 országból érkezett, Európából 39.308 

A CSAOSZ közvetlen az északi bejárat mellett fekvő 8. pavilonban kapott szigetstandot.  

 

A sziget 8*7 m méretű, azaz 56 nm alapterületű, oszlop nem rontja a standképet. 

A szigetstand kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a négy sarkán, két-két oldalról láthatóan  

jelenjenek meg a kiállítók. 
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A közös standon a résztvevők azonos területet, azonos megjelenési felületet kapnak. 

A résztvevők a költségeket maguk fedezik, a kiadások egyenlő arányban való megosztásával. 

Három kiállító már biztos résztvevője a standnak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abban az esetben, ha a negyedik szabad helyen két társaság kíván megosztozni, úgy mind az 

elfoglalható terület, mind a költségek megfeleződhetnek.  

 

 

 

 

 

Ütemterv:  

➢ résztvevők körének véglegesítése: 2017. november közepe 

➢ szóba jöhető standépítő társaságok összeírása, információgyűjtés: 2017. november közepe 

➢ standkoncepció kidolgozása: 2017. november közepe 

➢ végleges létszám után standtervek és árajánlatok bekérése: 2017. december eleje 

➢ standépítő kiválasztása: 2017. december közepe 

➢ kommunikáció indítása: 2017. december közepe  
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CSAOSZ a teljes folyamatot koordinálja, a kommunikációt segíti,  

a kiállítás idejére szakmai programot szervez.  

A várható költségek 

 

További információ kapható: Nagy Miklóstól (CSAOSZ) 210 0107 telefonon, vagy a 

nagym@csaosz.hu címen, illetve a már biztos kiállítók ügyvezetőitől. 

Megjelent a Magyar Csomagolási Évkönyv 

 

A CSAOSZ kiadásában immár 8. alkalommal készült el az évkönyv.  

Idén terjedelmesre sikerült a kiadványunk, a 88 oldal belív az eddigi leggaz-

dagabb kiadásra utal. A tartalom több témában is kapcsolódott a konferen-

cia előadásaihoz, így hasznos kiegészítője volt a szakmai napnak.  

mailto:nagym@csaosz.hu
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OPTEN céghírek – végelszámolás 

A 2017. évi 42. heti Cégközlönyben közzétett cégek listájában szakterületünket érintő hírek: 

SZIDIBOX Csomagolástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.  
4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 108. 
 

Szakmai hírek 

A Gyártó és palackozó üzemet épített a Márka 

Mintegy 3,2 milliárd forintos zöldmezős beruházással új, Közép-Európa egyik legmodernebb 

gyártó és palackozó üzemét hozta létre a Márka Üdítőgyártó Kft. Felsőlajoson, amely megva-

lósításához 500 millió forint európai uniós támogatást nyert.  

A fejlesztéssel a társaság az általa forgalmazott csendes és szén-dioxiddal dúsított Márka üdí-

tőitalok gyártását is saját kezébe veszi, valamint palackozási kapacitását bővíti, amellyel 50 új 

munkahelyet teremt a Bács-Kiskun megyei településen. A vállalkozás célja, hogy két-három 

éven belül a jelenlegi 35 millió literes éves gyártott mennyiséget 100 millió literre növelje. 

Forrás: Élelmiszer Online 

 A családi vállalkozások vezetőinek új generációja elkötelezett a digitális átalakulás mellett 

A PwC 21 országból 35 újgenerációs családi üzleti vezetővel készített mélyinterjút, és az új 

generáció további 100 tagjának megkérdezésével végzett felmérést. A felmérés eredményeit 

a Same passion, different paths: How the next generation of family business leaders are ma-

king their mark című elemzés foglalja össze. A válaszokból kiderült, hogy a következő gene-

rációs családi üzleti vezetőknek a generációs szakadék mellett a kultúra változásával is szá-

molniuk kell. 

„A kutatás azt mutatja, hogy a digitális átállás azon területek egyike, ahol a generációs sza-

kadéknak akár pozitív hatása is lehet” – mondta Dr. Antall György, a Réti, Antall és Társai 

PwC Legal cégtársa. „Míg az új generáció képviselői alig várják a digitális átállást, a mostani 

generáció gyakran fenntartással fogadja a változás tervezett ütemét.” 

A mai üzleti környezetben minden – családi vagy egyéb – vállalkozásnak kezelnie kell a digitá-

lis kihívásokat, és úgy tűnik, az új generáció tagjai ezt meg is értették. A megkérdezettek há-

romnegyede szerint a digitális korhoz igazodó stratégia kialakítása nagyon fontos vagy elen-

gedhetetlen. A „digitális generáció” tagjaiként sokkal otthonosabban boldogulnak a digitális 

technológiával, és látják annak változást előidéző potenciálját. Ugyanakkor a válaszadók 

mindössze 7%-a gondolja úgy, hogy vállalkozásuk megfelelően teljesít e tekintetben. 

A jelenlegi generációhoz tartozó vezetők közül sokan óvatosabbak az elköteleződést illetően, 

aminek oka részben a digitális váltáshoz szükséges jelentős átalakulás és befektetés. Az új 

generáció képviselőinek harmada (36%) csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a jelen-

legi generáció nem egészen érti a digitális átalakulásban rejlő lehetőségeket, illetve az ehhez 

kapcsolódó kockázatokat. 

https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/next-gen-study-2017.pdf
https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/next-gen-study-2017.pdf
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Hasonlóképpen az új generáció tagjainak túlnyomó többsége az innovációt alapvető építő-

kockának tartja: 82%-uk szerint az innováció nagyon fontos vagy elengedhetetlen az üzleti 

sikerhez. Azonban mindössze 15%-uk véli úgy, hogy az innovációra a vállalkozásán belül kellő 

hangsúlyt fektetnek. 

 Saját utakon: négy irány a siker felé 

A PwC tanulmánya szerint az új generáció tagjai számára négy út vezethet a sikerhez: a ha-

gyományos üzleti tevékenység fenntartása, az átalakulás, az üzleti lehetőségek kiaknázása a 

családi vállalkozáson belül vagy azon kívül. Az új generációs családi üzleti vezetők között akad-

nak olyanok is, akik egyszerre több, folyamatosan változó szerepet is magukénak vallanak. 

Ugyanakkor, az új generáció előtt álló kihívások, kockázatok és lehetőségek alapján a siker 

elérésének következő útvonalai különíthetők el. 

• A hagyományos üzleti tevékenység fenntartása – A családi vállalkozás hosszú távú fenn-

tarthatóságát helyezik előtérbe, valamint azt, hogy a már bevált alapvető üzleti tevékeny-

séghez ragaszkodva megőrizzék a nyereséges működést. 

• Az üzletmenet átalakítása – Akik kellő hatáskörrel és támogatással rendelkeznek, a családi 

vállalkozás jelentős átalakítását tűzhetik ki célul. 

• Üzleti lehetőségek kiaknázása a családi vállalkozáson belül – Ezt az utat azok választják, 

akik számára családjuk üzleti lehetőséget biztosít a családi vállalkozáson belül – vagyis lehe-

tőséget kapnak arra, hogy a vállalkozáson belül vállalkozhassanak. 

• Üzleti lehetőségek kiaknázása a családi vállalkozáson kívül – Saját üzleti tevékenységet 

végeznek a családi vállalkozáson kívül, gyakran teljesen eltérő ágazatban. 

Öt sikertényező 

Bár az új generáció tagjai különböző utakat választanak, a kutatásból kirajzolódnak bizonyos 

közös sikertényezők. Ezek a tényezők – a választott úttól függetlenül – valamennyi családi vál-

lalkozás számára irányadóak. 

• Kultúra – A családi vállalkozáson belül olyan „biztonságos helyet” kell kialakítani, ahol az új 

generáció képviselői tapasztalatot szerezhetnek és fejlődhetnek. 

• Kommunikáció – Őszinte, kétirányú kommunikációra van szükség a jelenlegi és az új gene-

ráció tagjai között, amelynek alapját a kölcsönös tisztelet és bizalom adja, és ami biztosítja, 

hogy a tapasztalatot megfelelően elismerjék és értékeljék az új ötleteket is. 

• Egyértelműség – Létfontosságú olyan egyértelmű stratégiát kialakítani, amelyben világo-

san el vannak határolva a feladat- és felelősségi körök – különösen olyan esetekben, ami-

kor a munkatársak közötti rokoni kapcsolat miatt nem zárható ki az érzelmi tényező. 

• Hitelesség – A „főnök gyerekeként” az új generáció tagjainak ki kell vívniuk munkatársaik 

tiszteletét, akár úgy is, hogy először a családi vállalkozáson kívül szereznek tapasztalatot. 
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• Elkötelezettség – A vállalkozásnak hosszú távon kell elköteleződnie a következő generáció 

kinevelése mellett, ugyanakkor az új generáció tagjainak is hajlandóságot kell mutatniuk  

arra, hogy időt fektessenek a vállalkozásba és nyitottak legyenek az együttműködésre. 

„Egy családi vállalkozás számára a tartós siker záloga a kompromisszumkészség, valamint a 

vállalkozás és a család – a mostani és az új generáció – szükségletei közötti egyensúly megte-

remtésére való képesség” – mondta Antall György. „Ha a fenti tényezők bármelyike hiányzik, 

vagy nem megfelelően működik, az utódlás inkább kockázatokat, mintsem lehetőségeket rejt.” 

Megjegyzések 

1. A 2017-ben készült felmérésben Rachel Gerol, a NEXUS alapítója és Francesco Lombardo, a Safe Space: Governance in 

Action szerzője osztja meg ötleteit és tanácsait az új generációhoz tartozó családi üzleti vezetőkkel. A PwC Next Gen Club 

elnevezésű hálózati programja exkluzív és izgalmas eseményeket kínál, amelyek a világ valamennyi részéről összehozzák a 

családi vállalkozások vezetőinek új generációját. További információért kérjük, keresse fel a pwc.com/nextgenclub weboldalt. 

2. A felmérés módszertana: a PwC globális piaci felmérése a családi vállalkozásokban vagy azok valamely részében dolgozó, az új 

generáció tagjainak részvételével készült. A felmérés során harmincöt mélyinterjút készítettünk a családi vállalkozásban 

kulcsszerepet betöltő vagy saját vállalkozást indító új generációs üzleti vezetővel, továbbá 102 online kérdőívet töltettünk ki 

az családi vállalkozásokban dolgozó új generáció tagjaival. A telefonos és személyes interjúkra és az online felmérésre 2017. 

június 1. és augusztus 15. között került sor 21 országban, a helyi nyelveken. 

3. Korábbi sajtóanyagainkat honlapunkon 

4. Legfrissebb Fenntarthatósági jelentésünk elérhető „Vállalati felelősségvállalás”oldalunkon. 

5. A PwC tagvállalatok a világ 158 országában jelenlévő PwC hálózat tagjai, amely mintegy 236 ezer szakértő segítségével nyújt 

minőségi könyvvizsgálati, adótanácsadási és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat, így segítve hozzá ügyfeleit a számukra fontos 

értékek megteremtéséhez. Amennyiben többet szeretne megtudni cégünkről, kérjük látogasson el honlapunkra: pwc.com. 

Forrás: Trade Magazin online 

Álláskeresés 

Az Eszterházy Károly Egyetem tanár szakán, majd a környezettan hulladékgazdálkodási szak-
irányán végzett (Bsc), angol középszintű nyelvismerettel rendelkező fiatalember hulladékgaz-
dálkodásért felelős munkatársi feladatot keres. 

A bemutatkozásából: 
„Kitűnő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezem, amelyet az eddig végzett munkám során sajátítot-
tam el. Egyaránt fontosnak tartom az új kapcsolatok kiépítését, valamint a már meglévők ápolását. 

Munkámat nagy önállóság jellemzi. A tanítási gyakorlat alatt óráról órára hospitálási jegyzőkönyvet 
kellett készítenem az oktatási anyag kifejtésével. A diákok érdeklődésének felkeltése és fenntartása 
nagyfokú kreativitást követelt. 

A rám bízott feladatokat minden esetben precízen végzem el. 

Terhelhető és rugalmas vagyok. Pozitív hozzáállásommal is próbálom javítani az általam elvégzendő 
munka minőségét. 

MOTIVÁCIÓ  
Korunk egyik legnagyobb megoldandó környezetvédelmi problémájának tartom az egyre növekvő hul-
ladék mennyiségének csökkentését. A fenntarthatóság érdekében a minél nagyobb arányú hasznosítás 
megvalósítását. Sok lehetőség rejlik az újrahasznosítás terén is. A környezeti állapot javítása szükség-
szerű, melynek alapja az erőforrásainkkal való ésszerű gazdálkodás. Szeretném tudásomat ennek a 
célnak szolgálatába állítani.” 

Önéletrajz a CSAOSZ Titkárságon! 

http://www.pwc.com/nextgenclub
http://www.pwc.com/hu/sajtoszoba
http://www.pwc.com/hu/hu/rolunk/cr.html
http://www.pwc.com/
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