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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

CSAOSZ közgyűlés 2018. április 6-án 

A CSAOSZ éves közgyűlésének napirendje gazdagnak ígérkezi. 

Bevezető előadónak idén DR. DINYA LÁSZLÓ professzor urat sikerült megnyerni, aki Verseny-

futás az innovációs gazdaságban – a játékszabályok teljes átalakulása címmel tart 30 perces 

előadást, a már közeljövőben várható változásokról, a bennünket érő kihívásokról fog – min-

den bizonnyal lenyűgöző – előadást tartani. 

A továbbiakban már a közgyűlés hivatalos része következik, amelynek része az Elnökség be-

számolója a CSAOSZ 2017. évi tevékenységéről, a 2018. évi feladatokról, továbbá a CSAOSZ 

2017. évi pénzügyi beszámolójának, mérleg és eredmény-kimutatásának, valamint a 2018. 

évi költségvetésének bemutatása. 

A szakmai és pénzügyi beszámolót követően a Felügyelőbizottság elnöke ismerteti az ellen-

őrző testület megelőző évben végzett munkáját, egyben áttekinti az elmúlt három esztendő-

ben elvégzett feladatait. 

A beszámolók szavazását követően a Jelölőbizottság vezetője kap szót. A tavalyi Elnökség 

választása után ezúttal a Felügyelőbizottság tagjaira kell szavazni.  

A háromtagú bizottságba öt jelölés érkezett, részben a jelenlegiek mandátumának meghosz-

szabbítására, részben új tagokra kaptunk javaslatok. 

Írásbeli szavazást tervezünk. 

A Felügyelőbizottság tagjai név szerint szerepelnek az Alapszabályban, ezért annak módosí-

tására, szavazásra is sor kerül. 

E programokkal a közgyűlés hivatalos része véget ér, díjátadás következik.  

Elsőként a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny eredményhirdetését 

tartjuk, amit a CSAOSZ szakmai elismeréseinek átadása kísér.  

Idén „A csomagolóipar haladásáért” díjat három kolléga, TIEFBRUNNER ANNA, TÓTH ISTVÁN és 

VARGA ENDRE kapja.  

„A szakmáért” életműdíjat a tagvállalatok javaslata alapján és az Elnökség döntése értelmé-

ben DR. MADAI GYULA veheti át. 

Az Elnöki zárszót követően ebédre hívjuk a megjelenteket.  

Beszámoló az ANUGA FoodTec közösségi stand munkájáról 

2018. március 20-23. között került megrendezésre borús, esős, hideg időben a világ legjelen-

tősebb élelmiszeripari kiállításának beszállítói fóruma az ANUGA FoodTec Kölnben.  

A CSAOSZ teljes körű lebonyolítással közösségi standot szervezett, amelyen négy, élelmiszer-

csomagolásban érdekelt – egy kivétellel (egyelőre) – tagvállalatunk vett részt: Flexo-2000 Kft., 

Kajári és Fia Kft., Krajcár Kft. és a Pandan Kft. 



A szakmai megkeresések eltérő számban oszlottak meg a négy társaság között, de a zárást 

követően a kiállítók elégedetten nyilatkoztak. A képen a 14 fős magyar csapat tagjai láthatók. 

 

Ígéretüket megtartva a WPO elnöke PIERRE PIENAAR úr (jobb szélen) és SZEGNER BALÁZS úr (közé-

pen) düsseldorfi főkonzul úr is standunk vendége volt. 

 

 



Az Európai Bizottság műanyag stratégiája 

Megtartotta második ülését is a Nemzetgazdasági Minisztérium műanyag stratégiával foglal-

kozó munkacsoportja.  

Az ülést követően munkacsoportokba lehetett jelentkezni.  VISZKEI GYÖRGY társelnök a hulladék, 

NAGY MIKLÓS pedig a csomagolóanyag munkabizottságba jelezte részvételi szándékát. 

Food contact témában szakmai napot szervez a CSAOSZ 

 
Az élelmiszerbiztonság világszerte kulcsfontosságú tényezővé vált. A Föld növekvő lélekszáma 

egészséges élelmiszerrel csak úgy látható el biztonságosan, ha csomagoljuk azokat. A csoma-

golás alapvető funkciója pedig az, hogy megvédje a terméket a környezet hatásaitól, és a kör-

nyezetet is a termékétől. 

Az élelmiszerbiztonság azonban nem csak ezt jelenti. 

Élelmiszerbiztonsági kérdés például az, hogy a csomagolóanyag az élelmiszerrel közvetlenül 

érintkezve ne adjon át az egészségre esetlegesen veszélyt jelentő komponenseket. 

Az Európai Parlament és Tanács 2002. óta több rendeletet és irányelvet is alkotott az élelmi-

szerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak szabályozásáról. 

A szakmai nap célja az, hogy célirányosan, a csomagolásra összpontosítva tekintse át a 

jogszabályi környezetet, az anyagvizsgálati lehetőségeket, a vállalati felkészülést és a ható-

sági ellenőrzés gyakorlatát. 

A szakmai napon való részvételt ajánljuk minden csomagolással foglalkozó szakembernek és 

nemcsak csomagolószer-, hanem csomagológép-gyártóknak is, hiszen egyes gépelemek is 

érintkeznek az élelmiszerrel. 

A részvételt azért is tartjuk különösen fontosnak, mert 2017 tavaszán az Európai Unió audit 

csoportja a Health and Food Audits and Analysis program keretén belül már tényfeltáró vizs-

gálatot végzett hazánkban az FCM-ek hatósági ellenőrzésének területén. Az ellenőrzések bi-

zonyára rendszeressé fognak válni, ezt pedig a vállalatok felkészülten kell fogadják. 



Együttműködő partnereink:  

− Földművelésügyi Minisztérium,  

− Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,  

− ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály,  

− Wessling Hungary Kft.,  

− Kaldera Kft.,  

− STI Petőfi Nyomda Kft. 

 

A program: 

10.05-10.30 Az élelmiszerrel érintkező anyagok szabályozása – a csomagolóipar sürgős teendői 

 Előadó: felkérés alatt, Földművelésügyi Minisztérium 

10.35-11.00 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok migránsai és azok 

vizsgálati lehetőségei a WESSLING Hungary Kft.-nél 

 Előadó: Dr. Szigeti Tamás János üzletfejlesztési igazgató, WESSLING Hungary Kft. 

11.05-11.30 Élelmiszer-biztonság a kartondoboz-gyártásban 

Előadó: Szebellédi István EHS manager, élelmiszerbiztonsági csoportvezető,  

STI Petőfi Nyomda Kft. 

11.35-12.00 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkező anyagok vizsgálati lehetősé-

gei az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztályánál 

 Előadó: Süvegesné Váradi Gabriella osztályvezető, ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály. 

13.00-13.25 Élelmiszer-biztonság a konzervdoboz-gyártásban – gyakorlati megközelítésből 

 Előadó: Tóth Zoltán nyomdamérnök, minőségirányítási mérnök, Kaldera Kft. 

13.30-14.00 A NÉBIH feladatai az élelmiszer-biztonság felügyeletében 

Előadó: Dr. Szilvássy Blanka, PhD, Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal 

Jelentkezési lap a Hírlevél végén található. 

Környezetvédelmi termékdíj komplex tanfolyam 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség környezetvédelmi termékdíjjal kapcso-

latos tájékoztató, tudásközvetítő munkája régóta ismert. Az eddigi tanfolyamainkon, konfe-



renciáinkon keresztül már nagyon sok szakembert elértünk és sikerült őket a törvény, vala-

mint a kapcsolódó végrehajtási kormányrendelet változásairól folyamatosan tájékoztatni.  

Célunk e munkával a témafelelősök ismereteinek mélyítése és a vállalatok jogkövető magatar-

tásának segítése. 

A most megrendezésre kerülő tanfolyamsorozat a környezetvédelmi termékdíj törvény alkal-

mazása szempontjából kritikus területeket egymással összefüggő, egymásra épülő, de önálló-

an is hallgatható részterületekre bontja. A tananyag átadását, a megértetést a nagy oktatói 

tapasztalattal rendelkező, a jogalkotási munkában és a hatósági ellenőrzésben is jártas  

DEBRECZENI LÁSZLÓra bízzuk, munkáját csomagolási ismeretekkel NAGY MIKLÓS főtitkár segíti. 

A 2018 májusában induló tanfolyam egyes előadásai: 

1. Termékdíj-köteles termékek osztályozása, adózási besorolása 
(a termékdíj feladatok ezzel kezdődnek) 

2. Átvállalási szerződés a termékdíjas szabályozásban 

3. Visszaigénylés – átvállalás – nyilatkozattal történő beszerzés – 
termékdíj raktár 

4. Egyéni hulladékkezelés a termékdíjban 

 További részletekről bővebb információ a www.csaosz.hu honlapunkon található. 

Szakmai vicces kép 

 



Szakmai sajtóközlemény 

Tranzakció a szállítási-csomagolások piacán –  

a Green Packaging Kft. szakmai befektetőként megvásárolta a  

100%-os magyar tulajdonban lévő Salgóbox Kft.-t. 

A fejlesztett szállítási-csomagolások piacának jelentős szereplője, a Green 

Packaging Kft. stratégiailag fontos beruházást valósított meg a tranzakci-

óval. A vállalat szakmai befektetőként vásárolta meg a 100 százalékos 

magyar tulajdonban lévő Salgóbox Kft-t. Az eladó Schmírel József és csa-

ládja, akik két és fél évtizede sikeres vállalkozásukat értékesítették a 

Green Packaging Kft. részére.  

A hazai fejlesztett szállítási-csomagolási piac két jelentős szereplője mostantól kapacitásait és 

szakmai tapasztalatát egyesítve látja el tevékenységeit. „A Green Packaging cégcsoport meg-

kerülhetetlen szereplője a magyar és a Szlovákiai fejlesztett szállítási-csomagolási piacnak, 

ezzel a lépéssel tovább erősíti pozícióját Magyarországon, ezt az új, kiemelkedő befektetés 

mutatja, mivel csoportunk felismerte a magyarországi piacban rejlő potenciált és hisz az ága-

zat további fejlődésében. A Green Packaging Kft. a regionális szintű növekedés és innovatív 

szolgáltatásai révén jelentősen megváltoztatja majd a hazai piac erőviszonyait” – nyilatkozták 

Ladányi Zsolt és Vaszkó Tibor, a Green Packaging Kft., továbbá a Green Packaging Slovakia 

s.r.o, és most már a Salgóbox Kft. tulajdonos-ügyvezetői. 

A Salgóbox Kft. a Salgóbox márkanév tulajdonosaként tevékenységét fenntartja és a Salgótar-

jáni telephely fejlesztését is tervezi a cégcsoport. A cégcsoport erőssége az autóipar, elektro-

nikai és gépipar valamint az orvosi műszergyártás számára fejlesztett csomagolások gyártása 

és kereskedelme. A csomagolásokat környezetvédelmi szempontok mentén fejlesztik, így le-

het egyutas vagy visszaforgó szállítási csomagolás, anyagában minden esetben újrahasznosít-

ható, vagy újrahasznosított. Jellemző anyagtípusok a papír (hullámpapír lemez), műszaki ha-

bok, fa, visszaforgó csomagolásoknál műanyag vagy acél. 

„A Salgóbox Kft. megvásárlását kitűnő befektetésnek ítéljük, amelynek révén tovább erősíthet-

jük pozícióinkat a magyarországi fejlesztett szállítási-csomagolási piacon és kihasználhatjuk a 

közös működésből fakadó szinergiákat. A jelentősen kibővült termelési kapacitás és a kiterjedt 

országos lefedettség szolgáltatásaink minőségének további javulását és piaci részesedésünk 

növekedését eredményezhetik. A jövőre vonatkozó terveink szempontjából nagy fontossággal 

bír továbbá a Salgóbox autóiparban, gépiparban, irodai archiválás ellátásban szerzett tapasz-

talata és szolgáltatása” – mondta Vaszkó Tibor, a Green Packaging Kft. társ-ügyvezető igazga-

tója. 

„Örömteli fejlemény a most lebonyolított ügylet” – véli Schmírel József, a Salgóbox Kft. korábbi 

tulajdonosa. „Komoly sikerként értékeljük, hogy egy magyar családi vállalkozás iránt a Green 

Packaging Kft. mutatott érdeklődést, és a vásárlással nem csak piacot szerzett, hanem fenn-

tartja a Salgóbox.Kft. további töretlen fejlődését.” 

Forrás: MTI OS 



 



Jelentkezési lap 

Csomagolószerek, mint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen kapcsolatba kerülő anyagok 

című szakmai nap a CSAOSZ szervezésében 

2018. április 11. (szerda), GRIFF Hotel (Budapest XI., Bartók Béla út 152.) 

A résztvevő neve:  

Vállalat név:  

Levelezési cím:  

Számlázási cím:  

Adószám:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

RÉSZVÉTELI DÍJ (KÉRJÜK MEGJELÖLNI) 

Egy résztvevő esetén 

 

Második és további résztvevő  

azonos vállalattól 

CSAOSZ tagvállalat számára INGYENES  12.000 Ft + áfa / fő  

nem CSAOSZ tagvállalat 

számára 
16.000 Ft + áfa / fő  16.000 Ft + áfa / fő  

Csomagolástechnika szak-

irányos egyetemi, főiskolai 

hallgatóknak 

INGYENES   INGYENES  

 

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-

megrendelésnek 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  

2018. április 06-ig 

visszaküldeni szíveskedjen e-mail-en a  

csaosz@csaosz.hucímre 

A résztvevők megkapják a 

2017-2018. évi  

Magyar Csomagolási  

Évkönyv egy példányát. 


