
 

 

 

 

 

 

 

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk! 

 

CSAOSZ HÍRLEVÉL 

 

A CSAOSZ Titkárság új címe: 

1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. 

  



A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Felügyelőbizottsági ülés 

A CSAOSZ Felügyelőbizottsága 2019. december 19-i ülésén áttekintette a Szövetség gazdálkodását és a 

költségvetési terv várható éves teljesítését.  

A CSAOSZ gazdálkodása fegyelmezett, a Szövetség éves költségvetése a tervezettnél várhatóan jobban 

alakul. 

A tagok meghallgatták a Főtitkárnak a szakmai érdekképviseleti, tájékoztatási és kapcsolatépítési mun-

káról szóló beszámolóját is. 

A Felügyelőbizottság a beszámoló alapján elismerését fejezte ki a Főtitkárnak a CSAOSZ éves munkájá-

ért. 

Csomagolási hulladékhasznosítás helyzete – tanulmány az ITM részére 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére december közepére elkészítettük a „Szakmai 

háttéranyag a 2021-2027 időszakra vonatkozó OHT készítéséhez a csomagolási hulladék anyagáram-

ra” című tanulmányt, amelyet a Minisztérium az Országos Hulladékhasznosítási Terv megalapozásához 

kíván felhasználni.  

WorldStar 2019-2020 magyar nyertesei 

A 2019-2020. évi WorldStar Csomagolási Világversenyen a magyar pályázók ismét kiemelkedő sikert 

értek el, a kilenc hazai nevezésből hét érdemelt ki WorldStar díjat. Ezzel az eredménnyel 115-re nőtt az 

1997 és 2019 között elnyert magyar WorldStar díjak száma. 

A nyertes nevezések:  

Codex Zrt.        

Green Packaging Kft.  

Rondo Hullámkartongyártó Kft.  

STI Petőfi Nyomda Kft.    

 

Gratulálunk a nyerteseknek. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2020. május 8-án kerül sor az 

Interpack nemzetközi csomagolási kiállítás keretében Németországban, Düsseldorfban. 

  



Grúz üzletember találkozó a CSAOSZ-ban 

Az üzletember-delegáció az Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter és a grúziai csoma-

golástechnikai szervezetek közötti együttműködés keretében érkezett Magyarországra.  

A találkozóra 2019. december 11-én került sor, amely egyben a CSAOSZ Titkárság új tárgyalójának 

első, húsz résztvevős eseménye lett. 

 

A látogatókat NAGY MIKLÓS fogadta, rövid prezentáció kíséretében tájékoztatást adott a CSAOSZ felada-

tairól, ezt követően pedig BATÓNÉ DR. KAPCSOS JUDIT a Volánpack Zrt. elnök-vezérigazgatója, REMÉNYI 

KÁROLY a Reményi Csomagolástechnika Kft. ügyvezető igazgatója és GÖNCI BEÁTA az ÖKO-Pannon Non-

profit Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be szervezetét. 

Az előadásokat élénk érdeklődés, számtalan kérdés követte. 

A Grúz Csomagolási Szövetség munkatársaival sikerült közvetlenebb megbeszélést is folytatni, röviden 

tapasztalatot cserélni, illetve a WPO tagság haszonsságára figyelmüket felhívni. 

A CSAOSZ Titkárság ezúton is köszöni a megjelent tagvállalati vezetők együttműködését. 

Életműdíjazottak találkozója 

Hagyományosan év vége közeledtével szervezi meg a CSAOSZ Titkársága „A szakmáért” életműdíjjal 

kitüntetettek találkozóját. Az idei összejövetelre 2019. december 10-én került sor. 

Idén is rendkívül jó hangulatú volt a találkozó, amelyen a korábban kitüntetek mellett megjelent BAKA 

ÉVA is, az idei életműdíjazott. 

 

 



 

 

A CSAOSZ szakmai elismerései – javaslattétel kérése 

A CSAOSZ elnöksége fontosnak tartja, hogy a szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégái 

munkája iránt az elismerését és köszönetét kifejezze.  

I.  „A szakmáért” életműdíj 

A CSAOSZ Elnöksége 2003-ban alapította és a 2004. évi közgyűlés keretében adta át első ízben a cso-

magolási és anyagmozgatási szakterület első szakmai elismerését. 

A díjazottra csak CSAOSZ tagvállalat képviselője tehet javaslatot, de a kitüntetett lehet nem tagvállalati 

munkatárs is.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést megelőző ülé-

sén dönt. 

Évente egy díj kerül átadásra, de ettől rendkívüli esetben el lehet térni. 

Az Elnökség a díjat posztumusz nem ítéli oda. 

A szakmai életműdíj odaítélésének kritériumai: 

− hosszabb időn át (több évtizeden keresztül) végzett szakterületi tevékenység, 

− több területen (fejlesztés, megvalósítás, szakirodalmi munka, oktatás, szervezeti munka stb.)  

végzett aktív, kiemelkedő tevékenység, 

− szakterületi ismertség és elismertség, 

− sikeresen megvalósított, a szakmát fejlesztő munkák, és/vagy sikeres vezetői tevékenység. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a jelölt kritériumoknak való megfelelését be kell mutatnia, meg kell 

indokolnia.  

A díjazott emléktárgyat kap és nettó 100.000 Ft elismerésben részesül. 

A díjazottat a szakmai sajtóban bemutatjuk, méltatása pedig a CSAOSZ honlapon olvasható.  

II. „A csomagolóipar haladásáért” díj 

„A szakmáért” életműdíj 15 éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül értékes kollégára érke-

zett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfelelve nem kaphatták meg az 

elismerést, noha szakmai munkájuk kiemelkedő, és mindenképpen megbecsülést érdemel. 

A CSAOSZ Elnöksége ezért 2016 októberében úgy döntött, hogy újabb szakmai elismerést alapít, 

 „A csomagolóipar haladásáért” elnevezéssel. 

A 2017. óta díjban részesültek méltatása ugyancsak olvasható a honlapunkon. 

Jelöltre javaslatot csak CSAOSZ tagvállalat vezetője tehet és a díjazott ugyancsak CSAOSZ tagvállalat 

aktív, vagy nyugdíjas korú munkatársa lehet.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést megelőző ülé-

sén dönt. 



Évente kettő, kivételes esetben három díj adományozható. A díjat évente egy alkalommal, az éves 

rendes Közgyűlés keretében „A szakmáért” életműdíjat megelőzően adjuk át. 

Az Elnökség a díjat posztumusz nem ítéli oda. 

A díj odaítélésének kritériumai: 

− legalább 15 éves szakmai gyakorlat, 

− a jelölt által elért műszaki teljesítmény nem csupán vállalati jelentőségű, hanem a csomagolóipar 

egy ágazatában, vagy a csomagolószer-felhasználók körében teret nyert (előremutató csomagoló-

eszköz, csomagológép konstrukció, csomagolástechnológia, környezettudatos tervezési szemlélet, 

stb), 

− nemzetközi csomagolási pályázaton legalább három alkalommal kapott elismerés, 

− a szakmai utánpótlást szolgáló oktatói, kutatói munka. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a kritériumoknak való megfelelést be kell mutatnia, meg kell indo-

kolnia. Az 1. feltételnek mindenképpen, a 2. 3. és 4. közül egynek elegendő megfelelni. 

A díjazottat a szakmai sajtóban bemutatjuk, a CSAOSZ honlapon pedig a méltatása olvasható.  

A díjjal pénzjutalom nem jár, díszmappában elhelyezett oklevelet és emléktárgyat kap a kitüntetett. 

A jelöléseket 2020. január 31-ig kérjük NAGY MIKLÓS főtitkár részére megküldeni. 

 

 

 
  

HUNGAROPACK STUDENT 2020 Csomagolástervezési Diákverseny 

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja a csomagolástechnika szaktárgyat felsőfokú 

oktatás keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára megmérettetési lehetőség te-

remtése. Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására 

lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervezőit díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést 

nyújtsunk, szakmai közvélemény előtti bemutatásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetősé-

geiket javítsuk. 

Az eddigi hazai diákversenyek résztvevői közül egy kivétellel minden évben neveztek hallgatók a 

Csomagolási Világszövetség WorldStar Student diákversenyére és minden esztendőben volt okle-

véllel díjazott magyar hallgató. 

Egy pályakezdő önéletrajzában azért egy nemeztközi elismerés nem mutat rosszul… 

A verseny szervezője: a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a Csoma-

golási Világszövetség (WPO) magyar tagja. 

A nemzeti diákverseny kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség által szervezett WORLDSTAR  

STUDENT világversenyhez, így a hazai megmérettetésen elismert nevezések részt vehetnek a nemzet-

közi rendezvényen is, az ott meghatározott feltételek szerint. 

A versenyre nevezhet egyéni nevező (hallgató), illetve kollektíva (hallgatói csoport), aki(k) felsőfokú 

tanulmányaikat folytatják és azt legkorábban2020-ban fejezi(k) be. 



Nevezni lehet: a pályázók által, a tanulmányi idejük alatt tervezett, grafika, makett formájában kidol-

gozott ötletekkel, új csomagolószer, illetve csomagolási megoldásokkal. A versenyre 2019 augusztus 

után készült pályamunkákkal lehet nevezni.  

Nem pályázhat az a hallgató, aki a nevezés tárgyát képező munkát főállású munkaviszonya kereté-

ben alkotta. 

Nevezési határidő: 2020. március 2. 

 

 

AZ ÉLELMISZER-, SÜTŐ-, CUKRÁSZ-, VENDÉGLÁTÓ 

ÉSCSOMAGOLÓIPARNEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSABUDAPESTEN 

2020. február 4-6. között várja a szakembereket is a régió legjelentősebb csomagolóipari, logisztikai, 

élelmiszeripari, szálloda- és vendéglátóipari, pék- és cukrászipari, valamint gasztronómiai szakkiállítása 

a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. 

A szakkiállításon számos konferencia várja a látogatókat, többek között a CSAOSZ is:  

Csomagolóipar az élelmiszeripar szolgálatában – új követelmények és megoldások című programjával 

2020. február 5-én a HUNGEXPO G pavilon 1. konferenciatermében. 

A csomagolóipar legjelentősebb felvevőpiaca az élelmiszeripar, és talán fordítva is igaz, az élelmiszer-

ipar egyik legjelentősebb beszállítója a csomagolóipar. 

A CSAOSZ a szakterületéhez kapcsolódó kiemelt HUNGEXPO rendezvényeket szakmai programmal 

igyekszik támogatni.  

A csomagolás szakterületét érintő több európai irányelv is megváltozott az utóbbi időszakban, amelyek 

magyar jogrendbe ültetése napirenden van. Ezek a módosítások azonban nemcsak a jogszabályokban, 

hanem a napi tervezői, technológiai gyakorlatban is változásokat kezdeményeznek. Ezért a program 

résztvevői a körforgásos gazdaság céljait szolgáló fenntartható csomagolástervezésről hallhatnak elő-

adást. 

A fenntarthatóság elveit szolgálják azok a magas áruvédelmi funkcióval rendelkező és élenjáró techno-

lógiai színvonalat jelentő csomagolások, amelyek kivitelezése csomagológépek nélkül elképzelhetetle-

nek, különösen akkor, ha ezek a gépek az Ipar 4.0 igényeit is kielégítik. 

A digitális nyomtatással készülő csomagolóanyagok gyártása egészen modern technológiának tekint-

hető Magyarországon. Az eljárás újszerűségét röviden talán úgy lehet leírni, hogy épp akkorra, épp 

akkora mennyiségben, mint szükséges, és annyi változatban, ahányat a tervező, a marketinges, vagy a 

kereskedő megálmodott. Mindezt egyszerű nyomdai előkészítéssel és gyors kivitelezéssel párosítva. 

A csupán kétórás szakmai program tehát számos érdekességet kínál, és még a kiállítás megtekintésére 

is jut idő. 

 

 

 



ANUGA FOODTEC – 2021-ben is az élelmiszergyártók és beszállítóik találkozási pontja 
 

2021. március 23-26., Köln 
 

Ha minden, ami csomagolás, akkor Interpack, Düsseldorf.  

Ha „csak” az élelmiszeripar teljes spektruma, akkor Köln. 

A CSAOSZ 2018-ban már szervezett közösségi standot a kiállításra.  

Érdeklődés esetén a Titkárság kész 2021-ben is megjelenést szervezni.  

Korainak tűnik a kezdeményezés, de a 20 EUR/m2 kedvezményt csak 

2020. február 14-ig lehet igénybe venni. 

Kilencedik alkalommal kerül megrendezésre Kölnben 2021. március 23-26. között az egyik legnagyobb 

nemzetközi ital- és élelmiszeripar-technológiai szakkiállítást. Ez az egyetlen olyan szakvásár, ahol az 

ágazatokon átívelő, folyamatorientált szemlélet nem korlátozódik egy bizonyos alapanyagra, hanem az 

élelmiszerelőállítás, adagolás, csomagolás, raktározás és disztribúció összes aspektusát érinti. Ezért a 

sokszínűségért nevezhetjük az AnugaFoodTec-et a világ első számú élelmiszeripari információszolgál-

tatási és beszerzési helyszínének. A szakvásár háromévente várja a teljes élelmiszeripar kizárólag a 

szakmai látogatóit. 

2018-ban több mint 50.000 szakmai látogató nézte meg 140.000 m2-en kiállító 1.657 cég termékeit 

és szolgáltatásait. 

2021-ben további sikerekre számítanak a szervezők, melyre az előző szakvásárok sikere a garancia.  

A kiállítás tematikája: gyártástechnológia, töltés- és csomagolástechnika, csomagolóanyagok, auto-

matizálás, adatfeldolgozás, kontrolling, szabályozástechnológia, élelmiszerbiztonság és minőségbiztosí-

tás, üzemeltetési technológiák, biotechnológia, környezetvédelmi technológia, hűtés és légkondicioná-

lás, szállítás és tárolási technikák, logisztika, összetevők és kiegészítő anyagok, alkatrészek, szerelvé-

nyek, felületkezelési technológia, tartozékok, szolgáltató cégek, szervezők, kiadók. 

A látogatói célcsoport az élelmiszeripar teljes ágazatának szereplője: élelmiszer és italgyártók (veze-

tők és munkatársaik, akik részt vesznek a kutatásban, fejlesztésben modellezésben, gyártásban, minő-

ségellenőrzésben és fejlesztésben, beszerzésben, értékesítésben és marketing tevékenységben), a 

húsipari, sütőipari, élelmiszerkereskedelem és az élelmiszeripar más területein tevékenykedő döntés-

hozók, valamint az állateledel gyártók. 

Stand bérleti díjak: EARLY BIRD jelentkezés 2020. február 14-ig! 
(minimum igényelhető terület: 9 m2) 

 2020.02.14-ig 2020.02.15-től 
Egy oldalon nyitott 224 EUR/m2 244 EUR/m2 
Sarok (2 oldalon nyitott): 244 EUR/m2 264 EUR/m2 
Sarok (3 oldalon nyitott):  254 EUR/m2 274 EUR/m2 
Sziget (4 oldalon nyitott): 264 EUR/m2 284 EUR/m2  

További kötelező költségek: 

• Marketing csomag: 35 EUR/m2 
(Nincs média csomag és látogatói promóciós csomag, helyette van a marketing csomag, amely többek 

között magában foglalja a katalógusbeiktatást, a nyomtatott online felületet, a „matchmaking365”-t, 

korlátlan látogatói belépőjegy vouchert stb.) 



− Közösköltség: 12 EUR/m2 

− AUMA:m0,60 EUR/m2 

− Előleg: 32 EUR/m2 
(Ez az összeg a kiállítás végén a ténylegesen megrendelt szolgáltatások költsége alapján kerül kom-
penzálásra /áram, víz, egyéb szolgáltatások stb.) 

A stand bérleti díja nem tartalmazza az építési költséget és az ÁFA-t.  
EU-s adószámmal rendelkező kiállítóknak nincs ÁFA fizetési kötelezettség. 
 
Kiállítói belépők: minden kiállító a számlával együtt, négyzetméterarányosan kapja meg a díjmentes 
belépőjegyet, mely érvényes a standépítés első napjától a bontás végéig: 

− stand 20m2-ig   3db 

− minden további 10m2-re 100m2-ig 1-1db 

További kiállítói belépők térítés ellenében rendelhetők 
 
A visszaigazolást 2020 augusztustól kezdve küldi meg a Koelnmesse. Számlázás 2020 decembertől. 
A jelentkezés leadásával pénzügyi kötelezettség nincs! 
 
További információval NAGY MIKLÓS, illetve a Koelnmesse magyarországi képviselete (Mon-Art Reklám-
iroda Kft., telefonszám: (06 1) 240 0810), valamint a http://www.anugafoodtec.com honlapja szolgál.  

Új szakkönyv jelent meg: Dörnyei Krisztina Rita: CSOMAGOLÁSMENEDZSMENT 

A könyv egyszerre aktuális és hiánypótló. Aktuális, mert a csomagolás kör-

nyezetre gyakorolt káros hatása már nem csak a szakemberek, de a törvény-

hozás és fogyasztók ingerküszöbét is elérte, aminek következtében a csoma-

golási szakma nagy változások, átalakulás és termékfejlesztések előtt áll. 

Hiánypótló, mert még mindig keveset tudunk arról, hogy milyen szerepet 

tölt be valójában a csomagolás a fogyasztók életében, vagy miként használ-

ható fel hatékonyan a vállalati gyakorlatban. A könyv nem csak a hazai, de a 

nemzetközi szakirodalomban is elsőként gyűjti egybe mindazon tudást, mely 

a csomagolt termékek gyártásában résztvevő szakembereket (dizájnereket, menedzsereket, KKV veze-

tőket) és az érdeklődő fogyasztókat egyaránt ellátja a csomagolásokkal, a csomagolásmenedzsmenttel 

kapcsolatos tudással.  

A szerző, Dörnyei Krisztina Rita, főiskolai tanár, közgazdász, marketinges kutatóként és tanácsadóként a csoma-

golások fogyasztói és vállalati döntéshozatalban betöltött szerepét vizsgálja évek óta. A könyv motivációja rész-

ben saját reklámkerülősége volt, részben az a felismerés, hogy a csomagolás a marketingen belül aránytalanul 

elhanyagolt eszköz a mai napig, részben a közel tíz éve írt szakmai blogjára kapott pozitív visszajelzések (csoma-

golas.blog.hu).  

Kossuth Kiadó | 6990 Ft 

csomagolamenedzsment.info 

  

http://www.anugafoodtec.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     További információ: http://kszgysz.hu/orszagostalalkozo2020/ 



Csomagolási tematikájú kiállítások 2020-ban 

 

  



 


