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A Trade Magazin meglepetésajándéka a 30 éves CSAOSZ számára. Köszönjük! 

 



A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Gyász a Halaspacknál: elhunyt Bodrogi József 
 

 

Hatvanöt éves korában, súlyos betegség következtében elhunyt BODROGI JÓZSEF, a német Kunert-cso-

porthoz tartozó Halaspack Bt. cégvezetője. Mérnök-közgazdászként eleinte marketing-, majd vállalko-

zásiosztály-vezetőként dolgozott Kiskunhalas korábban is híres papírgyárában, majd 1991-tól a Ha-

laspack Rt., később az azonos nevű Bt. vezérigazgatója lett. 

Bodrogi József nem csak a vállalatért – és ezzel a helyi gazdaság- és városfejlesztésért – tett sokat.  

A felelősségteljes, pontos, vérbeli szakemberként ismert cégvezető számos közérdekű szerepet is vállalt: 

elnöke volt a nevezetes kiskunhalasi csipke-manufaktúra közalapítvány felügyelő bizottságának, s részt 

vett a helyi könyvtárt támogató alapítványban is.  

A helyi papíripar és ezzel a város érdekében vállalt munkáját az önkormányzat Év Vállalkozója Díjjal  

ismerte el 2007-ben. 

Forrás: Transpack Szaklap, részlet 

Jogalkotási kérdések 

Korábbi hírlevelünkben már írtuk, hogy a SUP néven ismertté vált, egyes, egyszer használatos műanyag-

termékek visszaszorítását szolgáló irányelv hazai jogrendbe átültetése folyamatban van.  

Az uniós szintű egyeztetések keretében a magyar jogszabály tervezetével szemben Lengyelország kifo-

gással élt:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hu/search/?trisaction=se-

arch.detail&year=2020&num=423 

Az észrevételt tevő lengyel műanyagipari szervezet azt kifogásolja, hogy nemcsak a PST hab, hanem a 

„sima” műanyag poharakat, valamint a 15 mikron falvastagság feletti könnyű, nem lebomló anyagból 

készülő műanyag hordtasakokat is be kívánja tiltani Magyarország. 

Leírják, hogy e termékkör esetében az uniós irányelv nem tiltást tartalmaz, hanem a mennyiségi szabá-

lyozás, a jelölés, a szemléletformálás és az EPR rendszer (kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer) alkal-

mazását követeli meg. 

A notifikációs eljárás szeptemberben járt le, ezzel az észrevételezéssel 2021. január 4. utáni időszakra 

tolódik ki a hazai kormányrendelet megjelenése. 

Kíváncsian várjuk az ITM válaszát. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hu/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=423
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hu/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=423


Jogi elemzés 

 

A CSAOSZ az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel együttműködésben jogi szakvéleményt kért a nyár elején 

megismert, a „A hulladékgazdálkodási ágazat intézkedéseiről” szóló kormány-előterjesztés tervezeté-

ben foglalt javaslatok kapcsán. 

Amint a júliusi hírlevelünkben írtuk, az ITM a hulladékgazdálkodást kizárólag állam által végezhető gaz-

dasági tevékenységgé kívánja minősíteni. E feladatát azonban koncesszió formájában akarja elvégez-

tetni. 

Az elemzés célja az volt, hogy választ kapjuk azon jogi visszásságokra, melyeket a tervezet előidéz. 

A szakvélemény megállapítása szerint a tervezet számos Európai Uniós és Alaptörvényen nyugvó ren-

delkezést sért, amelyek – esetleges bevezetésük esetén – beláthatatlan jogi és anyagi következmé-

nyekkel járnának.  

A kormány-előterjesztésben foglalt rendelkezések: 

1. ellentétesek az Európai Unió szabályozásának szennyező fizet elvével, a kiterjesztett gyártói  

felelősség elvével, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjra irányadó rendelkezésekkel; 

2. ellentétesek az Európai Unió versenyszabályaival, a szolgáltatási szabadságára irányadó és az 

állami támogatások tilalmára vonatkozó rendelkezésekkel;  

3. súlyosan sértik az Alaptörvény rendelkezéseit azáltal, hogy ellentétes rendelkezéseket tartal-

maznak a tulajdonjog védelmét [XIII. cikk], az egészséges környezethez való jogot [XXI. cikk],  

a jövő nemzedékek védelmét [P) cikk], a vállalkozások szabadságát [M) cikk], a diszkrimináció 

tilalmát [XV. cikk] előíró alkotmányos jogokkal; 

4. sértik a jogbiztonságot azáltal, hogy a koncesszió jogosultjának kiválasztása és a díjak meghatá-

rozása nem jogszabályi keretek között történik. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a hulladékgazdálkodás rendszere nem hasonlítható sem a szerencsejáték, 

sem a dohánykereskedelem állami gazdálkodási körbe vonásához, ugyanis lényegesen szélesebb 

gazdálkodói kört, terméket és jogviszonyt érint. Méretéből kifolyólag átalakítása ráadásul hosszabb 

tervezést és megfontolást igényel, így egy esetlegesen hibás jogalkotói döntésen nyugvó paradigmavál-

tás lényegesen hosszabb korrekciós időszakot, a környezet védelme szempontjából pedig helyrehozha-

tatlan károkat jelent. 

Sikeres volt a CSAOSZ első online szakmai konferenciája 

 

Idén ősszel sorrendben az ötödik CSAOSZ szakmai konferenciára készültünk, amely ismét összehozta 

volna a szakma képviselőit egy személyes találkozásra és alkalmat adott volna a HUNGAROPACK Magyar 

Csomagolási Verseny díjazottjainak megünneplésére is. Először november 5-ét tűztük ki, majd október 

6-ra előrehoztuk a program időpontját, végül az online forma mellett döntöttünk. 

Beláttuk, a járványhelyzet most nem teszi lehetővé a személyes, nagylétszámú találkozókat – közös ér-

dekünk a biztonság és egymás védelme. Ezért döntöttünk a konferencia online formája mellett – remél-

jük csak ideiglenesen. 



A korábban nyitó plenáris ülés – három szekció ülés – ünnepélyes díjkiosztó felépítésű konferenciánkat 

három délelőttre osztottuk szét, részben azért, hogy a lehető legkevesebb időre szakítsunk ki mindenkit 

a munkából, részben pedig azért, hogy a terítékre kerülő eltérő témakörök elkülönült napokon kerülje-

nek megrendezésre. 

A konferencia első napját facebook live élő közvetítés formájában tartottuk, 2020. október 14-én, egy-

időben 71 résztvevő kísérte figyelemmel programunkat, amely 1500-as elérési mutatót eredményezett. 

A konferencia technikai lebonyolításáért a Sipos Group-nak, személy szerint SIPOS BALÁZSNAK nagy köszö-

nettel tartozunk. A konferenciát megelőző facebook bejelentkezéseink nyomán a CSAOSZ facebook  

oldalát kedvelők száma 270-re, követőinek száma pedig 307-re növekedett. 

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 2020. évi díjazottjai 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2020-ban sorrendben a 

37.  HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt rendezte meg. A nemzeti 

csomagolási verseny még 1967-ben indult útjára és gyökeres politikai-gazdasági 

változások után is fenn tudott maradni, megtartotta vonzerejét, a szakmát moz-

gósító képességét.  

A verseny alapvető célja az elmúlt évtizedek alatt semmit sem változott, a hazai csomagolástechnika 

fejlődésének bemutatása és az újdonságok mielőbbi széleskörű elterjesztésének önzetlen segítése.  

Idén, a koronavírusjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések idején még bizonytalan volt, hogy 

meg lehet-e szervezni a versenyt, de a pályázók megkeresései alapján mégis a megrendezés mellett 

döntöttünk és ráadásul több nevezés is érkezett, mint legutóbb. Köszönjük a bíztatást. 

Az utolsó pillanati visszalépéssel együtt is a tavalyinál eggyel több, 59 nevezést regisztrálhattunk, a ka-

tegóriákat tekintve pedig 49 fogyasztói és gyűjtőcsomagolással, valamint 10 szállítási csomagolással pá-

lyáztak a résztvevők. A nevező vállalatok száma: 29 volt, közülük rendszeres pályázó: 20, néhány év ki-

hagyást követően visszatérő: 2 és 7 új (ebből 3 társnevező). A nevezések közel 60%-át hat vállalat adta. 

A Bírálóbizottság 2020. szeptember 2-án személyes részvétellel tartotta meg ülését és alakította ki az 

egyenként bemutatott pályázatokról alkotott véleményét, majd döntését. 

A zsűri szavazatai alapján a következő díjak kerültek odaítélésre: 

HUNGAROPACK 2020 díjat kapott – abc-rendben 

DS Smith Packaging Hungary Kft.  

Teqball Teq Lite csomagolása 

Dunapack Kft. és Borsodi Sörgyár Kft. 

Leffe és Hoegaarden sörválogatás csomagolásai 

Keskeny és Társai 2001 Kft. 

Várda Distillery kulacs díszdoboza 

Mátrametál Kft. 

Dombornyomott (Embossed) kialakítású aeroszol palack nevezése 

RONDO Hullámkartongyártó Kft. 

Természetes elegancia – kézműves termékek szett csomagolása 

Sz.Variáns Kft. 

Webáruház csomagküldő dobozcsaládja 
 



HUNGAROPACK 2020 FENNTARTHATÓSÁGI díjat kapott 

Neopac Hungary Kft. és Manna Natúrkozmetikum Európa Zrt. 

Manna arcradír újrahasznosított tubusban nevezése 
 

HUNGAROPACK 2020 IPARI KREATIVITÁS díjat kapott 

DS Smith Packaging Hungary Kft. 

E-kereskedelmi dobozcsaládja  
 

HUNGAROPACK 2020 MARKETING díjat kapott 

STI Petőfi Nyomda Kft. 

Zwack Fütyülős díszdoboza – valósághű termékábrázolás nevezése 
 

HUNGAROPACK 2020 PRINT díjat kapott 

Intergraf Digiflex Kft. és Pandan Kft. 

Gierlinger kockázott császárszalonna csomagolóanyaga 
 

HUNGAROPACK 2020 SAVE FOOD díjat kapott 

Intergraf Digiflex Kft. és Pandan Kft. 

TOLLE szeletelt sajtok fogyasztói csomagolása 
 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíját kapta 

Box Print-FSD Packaging Kft. 

Koronavírus teszter kartondoboza 

NEFAB Packaging Hungary Kft. 

Újrahasználható csomagolás repülőgép alkatrészhez nevezése 

Volánpack Csomagoló és Szolgáltató Zrt. 

Generátor főegység szállítási csomagolása 
 

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. különdíját kapta 

Color Pack Zrt. 

0,05 l-es Unicum díszdoboza 

KOMPRESS Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. 

GE Soft White Indoor Floodlight égő fogyasztói csomagolása 
 

A Magyar Grafika Szaklap különdíját kapta 

Color Pack Zrt. 

Tungsram Sportlight és Megalight dobozok nevezése 

Intergraf Digiflex Kft. és Mondi Békéscsaba Kft. 

Julius-K9 kutyaeledel csomagolóeszköze 
 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége különdíját kapta 

Logipack Packaging Kft. 

Optikai eszköz mechanikai védelmének csomagolási megoldása 
 

A Magyar Műanyagipari Szövetség különdíját kapta 

Sipospack Kft. 

Sipos DoyPPack polipropilén állótasakja 

Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft. 

Felső víztér magtároló tálca nevezése 

 
 



A Nyomda- és Papíripari Szövetség különdíját kapta 

STI Petőfi Nyomda Kft. 

Beefeater díszdoboza – egy karakteres ízvilág csomagolása 
 

A Packaging Magazin különdíját kapta 

Intergraf Digiflex Kft. és Mondi Békéscsaba Kft. 

PREMIERE macskaeledel csomagolóeszköze 

Keskeny és Társai 2001 Kft. 

Limitált kiadású Kisherceg könyvtok nevezése 
 

A Pack-Market Portál különdíját kapta 

Dunapack Kft. 

Tároló doboz raktári polcrendszerhez nevezése 

Intergraf Digiflex Kft. és Mondi Békéscsaba Kft. 

LABB Hund kutyaeledel csomagolóeszköze 
 

A Polimerek Szaklap különdíját kapta 

Neopac Hungary Kft. és Manna Natúrkozmetikum Európa Zrt. 

Manna arcradír újrahasznosított tubusban nevezése 
 

A Print&Publishing Magazin különdíját kapta 

Color Pack Zrt. 

Czemiczki István boros díszdoboza 
 

A Store Insider Szaklap különdíját kapta 

Bolyhos és Fia Kft. 

Bolyhos Party box termékcsalád gyűjtőcsomagolása 

Dunapack Kft. 

Família tészta kínáló doboza 
 

A TRADE Magazin különdíját kapta 

Dunapack Kft. 

Deli'Cheese twinbox családja 

Edelmann Hungary Packaging Zrt. 

L'atelier húsvéti díszdobozos termékcsalád nevezése 

Keskeny és Társai 2001 Kft. 

Panyolai pálinkák díszdoboza 
 

A Transpack Szaklap különdíját kapta 

Green Packaging Kft. 

Ablaktörlő modul szállítási csomagolásának optimalizálásáért 

LC Packaging TPI Kft. 

LC Home and Garden kertészeti csomag nevezése 

RONDO Hullámkartongyártó Kft. 

Szalámi csomagolási családja 
 

Okleveles elismerésben részesültek 

DS Smith Packaging Hungary Kft. 

Fűnyíró motor gyűjtőcsomagolása és Akkumulátor csomagolási rendszerének optimalizálása  

Green Packaging Kft. 

E-cell alkatrészcsalád csomagolási rendszere 



Mosonpack Hullámlemez-feldolgozó Kft. 

TMP csatlakozók csomagolása 

Packking Csomagolástechnikai Kft. és Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra Kft. 

Ruby's Gin promóciós csomagolása 

RONDO Hullámkartongyártó Kft. 

Könnyített hajtogatású tálca nevezése 

A zsűri elismerő külön oklevelében részesült 
Color Pack Zrt. 

Arcpajzs nevezése 

Gratulálunk a nyerteseknek!  

Találkozunk 2021-ben! 

 

 

Szakirodalmi újdonság 

 

Dr. Schulz Péter szerzői munkája eredményeként megjelent az utóbbi húsz év első nyomdaipari szak-

könyve "Színmérés a nyomdaiparban" címmel. A szakkönyv a gyakorló szakemberek számára hiány-

pótló mű.  

A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható: http://www.p-e.hu/wp-content/uploads/2020/08/TARTALOM-

JEGYZEK.pdf 

A szerzőnek – egykori tanáromnak – gratulálok.    

http://www.p-e.hu/wp-content/uploads/2020/08/TARTALOMJEGYZEK.pdf
http://www.p-e.hu/wp-content/uploads/2020/08/TARTALOMJEGYZEK.pdf


Szakmai érdekességek 

 

Vakok számára tervezett termékcsomagolást a Kellogg’s 

A speciális csomagolást a Kellogg’s a vak emberek Royal National Institute of Blind People 

nevű, egyesült királyságbeli intézetével közösen fejlesztette ki. 

Már teszteli Coco Pops (csokoládé ízű pirított rizs) nevű terméké-

nek speciális kialakítású dobozait a Kellogg's. A különleges csoma-

goláson egy olyan színkód található, amelyet felismerve egy mo-

biltelefonos alkalmazás fennhangon ismerteti a termékre vonat-

kozó információkat.  

A módszert alapvetően látássérült emberek számára fejlesztették 

ki, és így elég, ha a felhasználó háromméteres távolságig bezáró-

lag csak nagyjából tartja a doboz felé telefonja kameráját. A cso-

magoláson egy meglehetősen nagy területet lefedve a világtalan 

vásárlók Braille-írás formájában, a gyengénlátók pedig jelentősen 

felnagyított betűkarakteren keresztül is tájékoztatást kaphatnak 

az édességről. 

Forrás: Packaging Europe 

Exkluzív rePET-palackot vezet be a Szentkirályi 

Hazánk piacvezető ásványvízmárkája hosszú évek óta dolgozik a vállalat és az egész iparág környezettu-

datos működéséért. A Szentkirályi palackok 100 százalékban újrahasznosíthatóak, ám idén ősszel, a 

fenntarthatósági törekvések folytatásaként, az ásványvízmárka bevezeti az 50 százalékban rePET-ből – 

azaz újrahasznosított PET-ből – készült 0,5 literes palackokat. 

„A Szentkirályi legújabb innovációjával a három alapelvű körforgásos gazdaság következő szintjére lép. 

Az első, már teljesített alapelv, hogy a környezetbarát tervezésnek köszönhetően a palackok 100 száza-

lékban újrahasznosítható anyagból készülnek. A második alapelv szerint kulcsfontosságú a palackok ha-

tékony visszagyűjtése, lehetőleg betétdíjas rendszerben, hiszen csak annyit lehet újrahasznosítani,  

amennyi visszajut a gyártásba. A mostani innováció a harmadik, 

másnéven „palackból-palackot” alapelvet követi, amely a legfenn-

tarthatóbb megoldás, hiszen a régiből új PET-palack készül, és ez-

zel bezárul a PET-körforgás” – mondta Balogh Levente, a Szentki-

rályi Magyarország elnöke és tulajdonosa. 

Az új, 0,5 literes kiszerelésű szénsavas és szénsavmentes ásvány-

vizeket kezdetben a netpincer.hu, a kifli.hu és az emag.hu 

webshopokban lehet beszerezni. 

Forrás: Termékmix 

  

https://www.foodbev.com/news/kelloggs-trials-coco-pops-boxes-designed-for-the-blind/?__cf_chl_jschl_tk__=f8ee717b2bd7d8e8f09ddfa79f8986f9a43d0894-1602231921-0-AX_UUpwxUnKJUs-nFIsISTa8ZneLVTdz2sxhaUOIxxymtzO3VobkPJBfbvxOz8udDzwXWpvMRCxaivlXEVVfu_rgpd60SV8krKs1fva2uOq59m4Qt5VguWDGcimhDqr4EbtPz-NesCIl1vj19JBU_CJTMscC0P24814OjecvqQdv0YUjPeEiju8t6kqV1CLfPNO69XzoEYlPKpbm4MCqjQDFFSTaIcizBh-j8PZCoDTCbG01BPt2423PP5EsIFY53T5btqYx3Bkdd4Kax0qkWzUj1-LrU3LX0jTI-_aVTmoZFPJKw3axRxb8MMgDeompCNXSKhRd_itrqoAqHHJ_o-55m-2FkOnCRZG2sauAh-K_
http://termekmix.hu/ipar/hirek/4591-exkluziv-repet-palackot-vezet-be-a-szentkiralyi


A Coca-Cola papírpalackokat fejleszt 

 

100% papír, 100% újrahasznosított anyagok. Ezen 

dolgozik a Coca-Cola vállalat, hogy megvalósuljon 

a Hulladékmentes Világ. A célok eléréséhez a 

Paboco startup céggel közösen megalkották az 

első papírpalack-prototípust. A különleges palack 

videón is megtekinthető, a felvételeken ráadásul 

bepillantást nyerhetünk a laborba, ahol a prototí-

pusok tesztelése zajlik. 

Képzelj el egy olyan jövőt, ahol minden egyes elő-

állított és eladott csomagolást felhasználás után 

összegyűjtenek és újrahasznosítanak – vagyis a Hulladékmentes Világot.  A Coca-Cola ezt tűzte ki célul: 

arra törekszik, hogy 2030-ig minden egyes eladott palackja vagy fémdoboza után összegyűjtsön és újra-

hasznosítson egyet, ezzel is jelentősen csökkentve az új, nem újrahasznosított csomagolóanyagok hasz-

nálatát, miközben csak 100%-ban újrahasznosítható csomagolóanyagokkal dolgozik. 

Mindezekhez folyamatos innovációs beruházásokra, a különböző technológiák feltárására, illetve part-

nerségekre, együttműködésekre van szükség: a jelen esetben a papírpalack adta lehetőségeket legala-

posabban vizsgáló Paboco vállalkozáshoz fordultak. 

A dán Paboco tavaly indult innovációs közössége, a Paboco Pioneer Community – melynek a Coca-Cola 

az egyik alapítótagja – azon dolgozik, hogy a világon elsőként olyan, teljesen bioalapú és újrahasznosít-

ható papírpalackot hozzon létre, ami üdítők, szépségápolási cikkek és más mindennapos fogyasztói ter-

mékek csomagolásaként is szolgálhat. 

Az újrahasznosítható papírpalack prototípusa már elkészült, de a tökéletes megvalósításáig még további 

teendők vannak. Az első generációs palack még mindig tartalmaz valamennyi műanyagot. 

„Ez a prototípus papírvázból áll, de még egy vékony műanyag a bélése. Ez a műanyag persze 100%-ban 

újrahasznosított műanyagból készül, amely felhasználás után ismét újrahasznosítható. De olyan papír-

palackot szeretnénk megalkotni, amely teljes egészében papírként hasznosítható újra. A következő lé-

pésben arra keressük a megoldást, hogy műanyagréteg nélküli palackot hozzunk létre - mondta a pro-

jekten dolgozó STIJN FRANSSEN, a Coca-Cola EMEA Kutatás-Fejlesztés csomagolási innovációs mene-

dzsere.   

… 

Forrás: Termékmix 

 

http://termekmix.hu/csomagolas/4586-a-coca-cola-papirpalackokat-fejleszt


 


