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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

Rendeletmódosítás 

A Földművelésügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a környezetvédelmi 

termékdíj törvény végrehajtási rendeletének módosítását. 

A 343/2011 számú Kormányrendelet megjelenése csak december közepére várható. Két ele-

met kívánunk kiemelni a tervezett változtatásból: 

 a komposztálható műanyag csomagolószereknek az MSZ EN 13432 szabványnak való meg-

felelőségét akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálat jegyzőkönyvével kell dokumen-

tálni. A tervezet nem tér ki az import eredetű komposztálható csomagolószerek dokumen-

tációjára, ezért úgy értelmezhető a rendelkezés, hogy külföldi vizsgálószervezet jegyző-

könyve is megfelelő lehet; 

 azon kötelezetteknek, akiknek elektromos-elektronikus készülékekre átvállalási szerződésük 

van, a VTSZ számok változása miatt 2018. január 31-ig módosítaniuk kell e szerződéseiket! 

A CSAOSZ Titkársága 2018. január közepén a törvényi és rendeleti változásokról konzultációt 

fog szervezni. 

WPO – WorldStar - beléptünk a 100-asok klubjába 

 
A Csomagolási Világszövetség 2017. november első hetében tartotta őszi ülését. A tavasszal 

2018-2020. évekre megválasztott új elnök, PIERRE PIENAAR úr bemutatta a szervezet új alelnö-

keit, főtitkárát és az újonnan létrehozott nagyköveti cím elnyerőit.  

Főtitkár:  

JOHANNES BERGMAIR, 

Alelnökök: 

LUCIANA PELLEGRINO marketing, 

ASLIHAN ARIKAN oktatás, 
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SOHA ATALLAH konferenciák, kiállítások, versenyek, 

ANTRO SÄILÄ fenntarthatóság és a Save Food program 

Kommunikáció felelőse:  

LILIAM BENZI 

Nagykövetek: 

CHAKRAVARTHI AVPS, KISHAN SINGH, CARL OSLMATS. 

 Az őszi ülés fontos programja volt a WorldStar csomagolási világversenyre 

beérkezett nevezések bírálata. Habár a hivatalos eredményhirdetésre dec-

ember elejéig várni kell, annyi elárulható, hogy a magyar nevezők kiváló 

eredményt értek el és 7 WorldStar díjjal 103-ra növelték az utóbbi 20 év-

ben megnyert világdíjak számát.  

Gratulálunk a kreatív magyar tervezőknek a remek munkáikért! 

Kis- és középvállalkozói tagozati ülés 

A CSAOSZ Kis- és középvállalkozói Tagozata 2017. november 28-án tartotta idei második 

ülését.  

A találkozón örvendetesen sokan vettek részt, minden bizonnyal az érdekesnek ígérkező prog-

ram miatt. 

A program során elsőként a WolrdStar Csomagolási Világverseny idei pályázataiból NAGY MIKLÓS 

főtitkár több mint 60 pályázat kiemelésével áttekintést, ötleteket adott a megjelent szakem-

bereknek. 

Ezt követően a környezetvédelmi termékdíj törvény jövő évi változásait érintette a Főtitkár, 

majd a Magyar Csomagolási Évkönyveb megjelent kis- és középvállalatok helyzetét érintő cikk 

kapcsán indult élénk eszmecsere. A cikk ötletadója és gondozója Reményi Antal fűzött kiegé-

szítést a cikk megállapításaihoz. 

Életműdíjas találkozó 

A CSAOSZ Titkársága idén ötödik alkalommal hívja meg „A szakmáért” életműdíjjal kitüntetett 

kollégákat egy kötetlen találkozóra. 

Idén november 30-án kerül sor BENCS ATTILA elnök vendéglátásában az összejövetelre, ahol 

meghallgathatjuk hogyan töltik mindennapjaikat kitüntetettjeink és a CSAOSZ is beszámol 

elvégzett munkájáról, a csomagolóipar helyzetéről. 

Ülést tart a CSAOSZ Felügyelőbizottsága 

A CSAOSZ Felügyelőbizottsága 2017. december 14-én tartja idei utolsó ülését. A napirenden 

a CSAOSZ 2017. 1-11. havi pénzforgalmi szemléletű beszámolója szerepel. 
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Véglegessé vált a résztvevők köre a 2018. évi Anuga FoodTec kiállítás CSAOSZ standján 

 

 

 

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. 

Az 56 m2-es szigetstandon három jelenlegi és egy reménybeli tagvállalattal jelenünk meg az 

élelmiszeripar nagy seregszemléjén. 

Megjelent a Magyar Csomagolási Évkönyv 

A CSAOSZ Titkársága minden tagvállalatának postai úton október és november első felében 

megküldte az idei Évkönyv egy példányát. 

Nagyon sok visszajelzést kaptunk arról, hogy a posta nem kézbesítette a küldeményünket. 

Kérünk minden tagvállalati vezető, hogy akik nem kapták volna még 

meg a kiadványuk példányát, jelezze a Titkárságnak (06 1 210 0107, 

csaosz@csaosz.hu) és ismételten megküldjük – esetleg nem a posta 

szolgáltatását igénybe véve. 

  

mailto:csaosz@csaosz.hu
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Szakmai kiállítások 2018-ban 
 

A kiállítás neve 
Helye  

(város, ország) 
Tervezett ideje 

Európa 

Upakovka Moszkva, Oroszország Január 23-26. 

Gastropak Bratislava, Szlovákia Január 25-28. 

Aerosol & Dispensing Forum Párizs, Franciaország Január 31-február 1. 

Embax Print Brno, Csehország Február 27-március 2. 

Packaging Innovations Birmingham Birmingham, Anglia Február 28-március 1. 

Converflex Milánó, Olaszország Március 15-18. 

Cosmopack Bologna, Olaszország Március 15-18. 

Empack Netherlands (Macropack) Utrecht, Hollandia Április 10-12. 

Empack Zürich Zürich, Svájc Április 11-12. 

Interfood St. Petersburg Szentpétervár, Oroszország Április 17-19. 

Packaging Innovations  Varsó, Lengyelország Április 17-18. 

Packaging Innovations Germany Hamburg, Németország Április (?) 

Hispack Barcelona, Spanyolország Május 8-10. 

Packexpo Romania Bukarest, Románia Május 16-19. 

IPACK Caspian Baku, Azerbajdzsán Május 23-25. 

PLMA Amsterdam, Hollandia Május 29-30. 

Pactec Helsinki, Finnország Május 29-31. 

Reklama/ Polygraf Prága, Csehország Május 29-31. 

Ipack-Ima Milánó, Olaszország Május 29-június 1. 

Prodmash, Holod, Upack Minszk, Belorusszia Június 5-9. 

RosUpack Moszkva, Oroszország Június 26-29. 

Sejem Inpak Gornja Radgona, Szlovénia Augusztus (?) 

Fachpack Nürnberg, Németország Szeptember 25-27. 

PPMA 2018 Birmingham, Anglia Szeptember 25-27. 

Riga Food Riga, Litvánia Szeptember (?) 

Taropak Poznan, Lengyelország Október 1-4. 

Syskevasia Athén, Görögország Október 12-15. 

Scanpack  Göteborg, Svédország Október 23-26. 

Empack Brussels Brüsszel, Belgium Október (?) 

Konya Food Processing Fair Konya, Törökország Október (?) 

All4Pack Paris Párizs, Franciaország November 12-15. 

Emballage 2018  Párizs, Franciaország November 26-29. 

Interfood Siberia Novoszibirszk, Oroszország November (?) 

Empack Madrid Madrid, Spanyolország November (?) 

Amerika 

14th International Conference and 
Exhibition on Device Packaging 

Fountain Hills, Arizona, USA Március 6-8. 

HealthPack Kansas City, Missouri, USA Március 6-8. 

Pack Expo East 2018 Philalelphia, Pennsylvania, USA Április 16-18. 

PACK EXPO International 2018  Chicago, Illinois, USA Október 14-17. 

http://www.biztradeshows.com/trade-events/aerosol-forum.html
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Ázsia 

IC Packaging Technology Expo Tokió, Japán Január 17-19. 

Sino Pack Guangdong, Kína Március 10-12. 

Propak Vietnam Ho Chi Minh város, Vietnam Március 20-22. 

Korea Pack 2018 Szöul, Dél-Korea Április 17-18. 

Propak Asia Bangkok, Thaiföld Június 13-16. 

Tokyo Pack Tokió, Japán Október 2-5. 

 

Szakmai program 

 

http://www.biztradeshows.com/trade-events/ic-packaging-technology-expo.html
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Szakmai hírek 

Növekszik az STI Petőfi Nyomda 

 

Nyomda Kft. székhelyén évente 30 000 tonna hajtogatott kartont állítanak elő, amely 1,5 
milliárd darab dobozt jelent. A dobozgyártás, mint fő profil mellett 15 millió m2 öntapadó 
címke készül éves szinten. A kecskeméti cég sikerének titka többek között az innováció, 
továbbá sajátos versenyelőnyt jelent a nyitottság, a kreativitás és az elkötelezett, képzett 
szakemberek, munkatársak. Eredményekről, kitűzött célokról beszélgettünk a Petőfi 
Nyomda értékesítési igazgatójával, Kolozsvári Györggyel, aki beszámolt a 2017-es beruhá-

zásokról, technológiai fejlesztésekről is. 

2017-ben 1,5 milliárd forintos beruházás keretében két beren-
dezéssel bővült a géppark, a jelenleg legkorszerűbb Heidelberg 
nyomógéppel és egy kiváló teljesítményű Bobst stancagéppel. 
A beruházás beváltotta a hozzá fűzött reményeket? 

– Igen, mindenképpen. A gépek immár közel hét hónapja futnak 
és eddig kiválóak a tapasztalatok. Sok területen sikerült előrelép-
nünk és fejlesztenünk, a hatékonyság egy kulcselem a mai világ-
ban és elengedhetetlen annak folyamatos fejlesztése. A gépekkel 

nemcsak a hatékonyság, de a minőség területén is történt előrelé-
pés. Ezek a berendezések mindazonáltal, hogy gyorsabbak, már 
olyan modulokkal rendelkeznek, amelyek beigazítás és termelés 
közben is képesek a minőség megfelelő felügyeletére, ellenőrzésé-
re és annak javítására is. 

A nyomógép dupla lakkozója kiváló és számos lehetőséget ad a 
felületnemesítés szempontjából, a stancagép digitális regiszterével 
pedig a stancolás pontossága javul és akár grafikára is be tudunk 
állni a jobb eredmény érdekében. Egyszóval igen, nagyon jó és eredményes beruházásokat 
hajtottunk végre. 

Terveznek 2018-ban további beruházásokat, fejlesztéseket? 

– Természetesen. A tervekről még nem szeretnék beszélni addig, míg a tulajdonos nem végle-
gesíti a beruházási tervet, de annyit elmondhatok, hogy továbbra is a hozzáadott értéket kép-
viselő termékek irányába törekszünk fejleszteni. Ez azt jelenti, hogy olyan technikákat, techno-
lógiákat kívánunk behozni, telepíteni, amelyek szélesítik az STI Petőfi Nyomda termékeinek 
tudását. 
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A negyedik ipari forradalom térnyerése már érzékelhető. Ön szerint milyen hatással lesz az 
ipar 4.0 a csomagolóanyag-gyártásra és ezen belül a Petőfi Nyomdára? 

– Ma nagyon divatos az „ipar 4.0” kifejezés, úton, útfélen halljuk. A gépek és technológiák 
következő szintje a hálózatba kapcsolás – network – és az ezáltal megvalósítható plusz funk-
ció, szolgáltatás vagy bármi egyéb, ez jelenti az ipar 4.0-t. Ebben a tekintetben a nyomdaipari 
gépek és berendezések már ma is hálózaton, hálózatban vannak. Egyik ilyen példa a távsegít-
ség, amikor is a gépgyártó online hibaellenőrzést és sok esetben javítást is képes végezni. 

Ezeken a csatornákon már számos adat is gyűjthető, elemezhető és értékelhető, majd innen 
csak egy lépés a vevői oldal bekapcsolása és készen is van a teljes hálózat. Ha csak a saját 
iparágunk határait nézem, akkor a „hálózati előnyök” akár a fogyasztótól, a bolton át, a gyár-
tókig összekapcsolhat mindenkit és már készen is van az ipar 4.0. Persze ez csak az én és egy-
előre egy kicsit futurisztikus szemszögem, de kétségtelen, hogy a Petőfi Nyomdának is lesz 
ezzel dolga, ha piacvezető helyét szeretné megőrizni. Úgy érzem, teljes mértékben készen 
állunk rá és várjuk az ezzel kapcsolatos kihívásokat. 

Forrás: Élelmiszer Online 

 


