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A CSAOSZ elnökségének és Titkárságának hírei 

 

Eredményesen zárult a CSAOSZ éves rendes Közgyűlése 

A közgyűlés jegyzőkönyvének rövidített változata 

BENCS ATTILA elnök – egyben a közgyűlés levezető elnöke – köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta a 

közgyűlést. 

A Levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés az Alapszabálynak megfelelően, szabályszerűen ke-

rült összehívásra. A meghívó, a napirend, illetve a határozati javaslatok kellő időben megküldésre kerül-

tek. Megállapította továbbá, hogy a határozatképességhez 36 fő részvétele szükséges, személyesen je-

len van 20 fő (ebből egy fő pártoló tagvállalatot képvisel, aki nem jogosult szavazni), meghatalmazást 

adottak száma: 22 fő, elektronikus hírközlő eszköz útján jelen van 9 fő, így a közgyűlés határozatképes. 

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének VENCZEL-GORSKI NIKOLETT CSAOSZ szervezőtitkárt, a jegyzőkönyv hi-

telesítőinek ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-t (képviseli: GÖNCI BEÁTA ügyvezető) és a Sipospack Kft.-t (képvi-

seli: SIPOS GYULA ügyvezető) javasolta. A levezető elnök szavazásra bocsátotta javaslatait. 

1. határozat: A Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét 50 db igen, 0 db nem és 0 db tartózko-

dás szavazattal elfogadta. 

2. határozat: A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 50 db igen, 0 db nem és 0 db tar-

tózkodás szavazattal elfogadta. 

A Levezető elnök kérdésére az előzetesen kiküldött napirendhez nem érkezett módosító javaslat, így 

szavazásra bocsátotta a változatlan napirend elfogadását. 

3. határozat: A Közgyűlés 50 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal elfogadta a mó-

dosított napirendet. 

10.35 kezdési időponttal a bevezető előadásra került sor. „Szökőár. Harc az infláció ellen” címmel 

meghirdetett előadás előadója NÉMETH DÁVID, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője, akit a Leveztő elnök 

mutatott be és kért fel előadása megtartására.  

11.15 kezdési időponttal meghirdetett 1. napirend: A CSAOSZ Elnökségének beszámolója a 2021. évi 

tevékenységről és a 2022. évi feladatokról 

BENCS ATTILA elmondta, hogy a tagvállalati vezetők részére a közgyűlést megelőzően megküldésre került 

az írásos elnökségi beszámoló, illetve ennek vezetői összefoglalója, majd ehhez kapcsolódó szóbeli ki-

egészítésében áttekintette a CSAOSZ 2021. évben végzett szakmai érdekképviseleti tevékenységét és 

elért eredményeit.  

A 2021. évi tevékenység összefoglalását követően ismertette a CSAOSZ 2022. évre kitűzött feladatait. 

Az elnöki tájékoztatót NAGY MIKLÓS főtitkár prezentáció kíséretében kiegészítette. 

 

11.45 kezdési időponttal meghirdetett 2. napirend: A 2021. évi pénzügyi beszámoló, valamint a 2021. 

évi mérleg és eredmény-kimutatás, továbbá a 2022. évi költségvetés megtárgyalása  

BENCS ATTILA levezető elnök felkérte NAGY MIKLÓS főtitkárt, hogy tegye meg a pénzügyi beszámolóhoz 

fűződő szóbeli kiegészítését. 



3 

 

NAGY MIKLÓS főtitkár prezentáció vetítése mellett soronként bemutatta a CSAOSZ 2021. évi költségveté-

sének terv-, illetve tényadatait, e körben külön kitért a tervtől való esetleges eltérések okainak ismerte-

tésére, majd ezt követően bemutatta a 2022. évi költségvetés tervezetét. 

A Főtitkár kérte a közgyűlés résztvevőit, hogy a 2014. óta változatlan tagdíjak átlagosan 4%-os emelését 

hagyja jóvá, majd bemutatta a tagdíjtábla módosítását.  

NAGY MIKLÓS főtitkár részletesen ismertette a pénzforgalmi beszámoló számain alapuló, a kettős könyv-

vitel szerint kidolgozott mérleget, továbbá az eredmény-kimutatást. 

Szóbeli kiegészítése végeztével megköszönte a figyelmet és visszaadta a szót a Levezető elnöknek. 

 

12.00 kezdési időponttal meghirdetett 3. napirend: A Felügyelőbizottság jelentése 

BENCS ATTILA levezető elnök felkérte a Felügyelőbizottság elnökét, DR. CSAPÓ ANNAMÁRIÁT a Felügyelőbi-

zottságnak a szakmai és pénzügyi beszámolóról alkotott álláspontjának előadására. 

DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA kifejtette, hogy a Felügyelőbizottság idei első ülésén megvitatta a CSAOSZ szakmai 

és pénzügyi beszámolóját, azokat egyhangúan elfogadásra ajánlotta mind az Elnökségnek, mind pedig a 

Közgyűlésnek, amelyet ezúton is megerősít. 

Az FB elnöke elmondta továbbá, hogy a Felügyelőbizottság 2021-ben rendszeresen ülésezett, analítikák 

alapján folyamatosan vizsgálták a CSAOSZ pénzügyi gazdálkodását és szakmai tevékenységét. 

 

12.05 kezdési időponttal meghirdetett 4. napirend: A beszámolók elfogadása 

A Levezető elnök szavazásra bocsátotta az Elnökség beszámolóját a 2021. évi tevékenységről és a 2022. 

évi feladatokról. 

4. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag, 50 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal el-

fogadta az Elnökség 2021. évi tevékenységéről és a 2022. évi feladatokról szóló beszámolóját. 

Ezt követően szavazásra bocsátotta a CSAOSZ 2021. évi pénzügyi beszámolóját és 2022. évi pénzügyi 

tervét. 

5. határozat: A Közgyűlés egyhangúlag, 50 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal el-

fogadta a CSAOSZ 2021. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót és a 2022. évi pénzügyi 

tervét. 

A Levezető elnök külön szavazásra bocsátotta a CSAOSZ 2021. évi mérlegét és eredmény-kimutatását. 

6. határozat: A Közgyűlés 50 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás szavazattal elfogadta a CSA-

OSZ 2021. évi mérlegét és eredmény-kimutatását. 

 

12.10 kezdési időponttal meghirdetett 5. napirend: Az ügyvezetés meghatalmazása a CSAOSZ alap-

tevékenységébe tartozó feladatok szerződéseinek megkötéséhez 

7. határozat: A Közgyűlés 50 db igen, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett megszavazta az Ügy-

vezetés meghatalmazását a cél szerinti tevékenységébe tartozó feladatok szerződéseinek meg-

kötéséhez. 

12.15 kezdési időponttal meghirdetett 6. napirend: „A szakmáért” életműdíj és a „A csomagolóipar 

haladásáért” díjak átadása 

A Levezető elnök felkérte NAGY MIKLÓS főtitkárt „A csomagolóipar haladásáért” díjak átadására. 
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A CSAOSZ Elnöksége 2022. évben „A csomagolóipar haladásáért” díjat KECSKÉS KATALINNAK és SÁNDOR IL-

DIKÓNAK ítélte oda.  

A CSAOSZ 2022. évi „A szakmáért” életműdíjjal CSORBA GYÖRGYÖT ÉS SZABÓ BALÁZST tüntette ki. 

NAGY MIKLÓS prezentáció vetítése mellett bemutatta a 2022. évi díjazottak csomagolóipar területén vég-

zett szakmai munkásságát és elért eredményeit. 

A díjazottak megköszönték az elismerést az őket támogató személyeknek, munkatársaknak.  

 

BENCS ATTILA levezető elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt és 12 óra 50 perckor bezárta a 

Közgyűlést és a megjelenteket ebédre invitálta. 

 

 

Újrahasznosítás szemléletű csomagolástervezés 

Packaging design for recycling 

 
A CSAOSZ 2022. június 28-án „Újrahasznosítás szemléletű csomagolástervezés” 

címmel nemzetközi és hazai előadók részvételével egész napos konferenciát szer-

vez.  

A konferencia a Csomagolási Világszövetség (WPO), az ECR Közösség és a bécsi 

Alkalmazott Tudományok Egyeteme együttműködésében készített Packaging de-

sign for recycling útmutatót dolgozza fel. A tanulmány fontos iránymutatást ad a 

gyakorló csomagolástervezők számára, mind a csomagolószer-gyártói, mind pedig 

a csomagolószer-felhasználói oldal szereplőinek. 

Ismeretes, hogy az Európai Bizottság kezdeményezésére az utóbbi két évben szá-

mos, a csomagolásokkal kapcsolatos környezetvédelmi szigorító intézkedés került 

bevezetésre. Ezek értelmezésében, az alkalmazók számára érthető formában való 

bemutatására a CSAOSZ eddig is nagy hangsúlyt fektetett és e konferenciánk is 

ezt a törekvésünket erősíti. 

A konferencia témája nagyon aktuális. Az újrahasznosításnak kiemelt jelentősége van és lesz is a jövő-

ben. Nemcsak a csomagolási hulladékhasznosítási célértékek növekednek radikálisan, nemcsak a hasz-

nosítandó csomagolóanyaghányad emelkedik, hanem az EU irányelvben leírt és a tervezés kiindulópont-

ját jelentő, a csomagolások környezetvédelmi megfelelőségét meghatározó ún. lényegi követelmények 

is szigorodnak. 
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A témát minden a csomagolásért felelősséget érző tervezőnek, fejlesztőnek, gazdasági vezetőnek ismer-

nie kell.  

A program keretében nem csupán a tanulmány lényegi kivonatát akarjuk a résztvevőkkel megismertetni, 

hanem segítségül hívtunk több, jól ismert multinacionális csomagolószer-felhasználó, illetve csomago-

lószer-gyártó vezető képviselőjét is, akik – gondolatébresztési céllal is – beavatnak abba, hogyan, milyen 

módon, milyen új fejlesztésekkel kívánják megfeleltetni csomagolásaikat, társaságukat a fenntartható-

sági követelményeknek.  

Már biztos résztvevő a tanulmány készítését vezető Dr. Ernst Krottendorfer úr, továbbá a Nestlé, az 

Alpla, az Owens-Illinois (O-I Hungary), a Greiner Packaging vezető szakembere, de napról napra gyara-

podik a felkérésünket elfogadó társaságok / előadók száma. 

A konferenciát szinkrontolmácsolás mellett hibrid formában tervezzük.  

A személyes jelenlétű programra a budaörsi Holiday Inn hotelben kerül sor. A Hotel közlekedési szem-

pontból könnyen megközelíthető, a parkolási lehetőségek pedig kiválóak. 

Az online bekapcsolódásra Zoom platformon lesz lehetőség. 

A konferencia időbeosztása feszes, 9:00 órakor kezdenünk kell, mert a felvezető előadást Nerida Kelton 

asszony, a WPO Sustainability terület alelnöke tarja, aki kb. 11 órás időeltolódással, Ausztráliából jelent-

kezik be. 

A konferencián lehetőséget biztosítunk a fenntarthatósági témában érdekelt tagjaink számára roll up-

ok, termékkatalógusok, termékminták kihelyezésére – szerény támogatás ellenében. 

A konferenciával kapcsolatban további részletekről a CSAOSZ Titkársága, Nagy Miklós és Gönci Beáta 

készséggel adnak felvilágosítást. 

 

 

 

Sikeres volt a CSAOSZ Logisztika napi, áprilisi programja 

Csomagolás a fenntartható logisztikáért címmel meghirdetett Logisztika napi szakmai programra négy 

előadással készültünk és 34 regisztrált gyakorló szakember, egyetemi oktató és hallgató kísérte figye-

lemmel programunkat: 

− Intelligens és fenntartható csomagolások – Pooling-koncepció és a hatékony göngyöleg kezelés 

VENCZEL FANNI, a WBG-Pooling GmbH képviselője, aki PL, CZ, SK és HU-ért felelős 

− Csomagolóeszközök a fenntarthatóságért a Volánpack Zrt. területén 

BATÓNÉ DR. KAPCSOS JUDIT elnök-vezérigazgató, Volánpack Zrt. 

− A papírpép csomagolás lehetőségei  

TÍMÁR PÉTER, az Alba Pulp Kft ügyvezető igazgatója 

− Útmutató példák a körforgásos csomagolástervezéshez 

NAGY MIKLÓS főtitkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 

Köszönjük a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési társaság (MLBKT) koordinációját, amelyet 

2012 óta lelkiismeretesen végez. 
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A CSAOSZ május havi szakmai programja: PPD xpo  

Az idei expokat a szervezők a nyomda- és papíripar PR rendezvényének (is) szánják, ahol egyik fő cél az 

iparágukkal szemben kialakult tévhitek ledöntése és a következő generációk megnyerése a „printed media” 

ipar számára.  

A szakmai kiállítás 2022. május 24-26. között ötödik(!) alkalommal nyitja meg kapuit. 

A PPDexpo új külső megjelenést kap, az edukációt, a fenntarthatóságot és az innovációt helyezi központba 

és a már megszokott kiállítási hangulattal, gépbemutatókkal várja a (nem csak) szakmai közönséget. 

Jöjjön el! Állítson ki! Mutassa meg cégét és építsen bizalmat! 

További infók: www.ppdexpo.hu 

Érdeklődni lehet a titkarsag@pnyme.hu és a +36 30/927-8317 telefonszámon. 

A PPD xpo-n a CSAOSZ közösségi standot szervez, és a Packking Kft., a Print Brokers Team Kft csatlakozik 

hozzánk. 

Önálló standon jelenik meg a Flexo-Line Kft., a Transpack szaklapot kiadó Horizont Média Kft., a Reményi 

Csomagolástechnika Kft., továbbá az Omnipack Klaszter (hét tagvállalatával, köztük az AMCO Kft.-vel), 

valamint a Flexo Innovációs Klaszter, tagjai között a Flexo-2000 Kft., a Kajári és Fia Kft., a Krajcár Csoma-

golóanyag-ipari Kft. és a Viner-Pack Kft. tagvállalatunk. 

A CSAOSZ a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny ünnepélyes díjátadójával készül 

a kiállításra. 

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nagy örömmel adott arról tájékoztatást, hogy a TeSzedd! – 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció – idén immáron tízedik alkalommal valósul meg. 

 

További szükséges tudnivaló felől az alábbi oldalakon lehet érdeklődni: TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért – szelektalok.hu – Amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell 

 

Amennyiben fontosnak tartja környezetünk megóvását, a következő generáció jövőjét tartson ve-

lünk Ön is a 2022. május 2. napján kezdődő szemétgyűjtési héten! 

 

ITM - Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság 

 

 

 

 

http://www.ppdexpo.hu/
mailto:titkarsag@pnyme.hu
http://szelektalok.hu/teszedd/
http://szelektalok.hu/teszedd/
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2022-ben 39. alkalommal hirdeti meg a 

Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt. 

A nemzeti esemény célja 

− a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése, 

− fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segéd-

anyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére, 

− a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.  

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű 

megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) 

WorldStar versenyéhez. 

1. A verseny területe 

A HUNGAROPACK 2022 két kategóriában kerül lebonyolításra: 

   I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás, 

  II. Szállítási csomagolás.  

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2020. június 1. és 2022. május 31. 

között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett: 

a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges 

jelölésekkel ellátva, 

továbbá 

b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbe-

fogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.), 

c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség  

szerint 

d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki 

a csomagolás. 

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni. 

 

A nevezések beérkezési határideje: 

2022. június 30. 
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Az Ellen McArthur Foundation Globális Műanyag Paktum észak amerikai platformja négy célt tűzött maga 

elé: 

− meghatározza azoknak a csomagolásoknak a listáját, amelyeket 2021-ig problémásnak vagy szükség-

telennek kell minősíteni, és hozzon intézkedéseket azok 2025-ig történő megszüntetésére. 

− 2025-re minden műanyag csomagolás 100% -ban újrafelhasználható, újrahasznosítható vagy kom-

posztálható legyen, 

− 2025-re ambiciózus intézkedéseket kell hozni a műanyag csomagolások 50%-ának hatékony újra-

hasznosítása vagy komposztálása érdekében, 

− 2025-re a műanyag csomagolások átlagos újrahasznosított tartalma vagy felelősségteljesen előállí-

tott bioalapú tartalma 30% lesz. 

A Platform 2022. január 25-én publikálta a „Problémás és szükségtelen anyagok listáját”. A lista 11 tételt 

sorol fel, amelyek jelenleg nem újrahasználhatók, vagy anyagában nem hasznosíthatók vagy nem komposz-

tálhatók az USA-ban és nem valósítható meg az anyagok körforgásban tartása, ezért a polisztirol, az EPS és 

a PVC és további polimerek használatának leállítását javasolják az évtized közepéig.  

Problémás és szükségtelen anyagok listája az alábbi: 

− evőeszközök 

− szándékoltan hozzáadott per- és polifluorozott anyagok, 

− nem érzékelhető pigmentek, mint a fekete, 

− opak vagy pigmentált anyagú PET palackok – minden halvány kéken és zöldön kívüli változat, 

− oxodegradábilis és oxo-bidegradábilis adalékok 

− PETG a merev falú csomagolásokban, 

− problémát okozó címkeanyagok (papír, PETG, PLA, PVC) 

− polisztirol, beleértve EPS-t is, 

− PVC, beleértve a PVDC-t is, 

− italkeverők, 

− szívószálak. 

A tagok útmutatót kívánnak készíteni, amely körforgásos alternatívát állít és lehetővé teszi a kérdéses téte-

lek megszüntetését. 

Az American Chamistry Council nem ért egyet a tervezettel. Nézete szerint rossza alapokon, félreértelme-

zéseken és prekoncepciókon alapulnak az állítások és hatása épp ellentétes lesz a körfogásos célokkal. 

Forrás. UPDATE - USA – Plastics Information Europe (plasteurope.com), https://usplasticspact.org) 

 

 

 

https://pieweb.plasteurope.com/Default.aspx?pageid=199&docid=249531
https://usplasticspact.org)/
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Tajvani Külkereskedelmi Fejlesztési Tanács Budapesti regionális iroda híre 

A szervezet B2B online eseményt szervez Taipei Pack and Foodtech Taipei & Bio/Pharmatech Taiwan 

névvel, amelyre 2022. június 22-én kerül sor a Taipei Nangang Exhibition Center-ben rendezendő szak-

kiállítás részeként. 

A programra május 16-ig lehet jelentkezni. 

 

"TAIPEI PACK" and "Foodtech Taipei & Bio/Pharmatech Taiwan" Online Sourcing Meetings 

Dátum: 2022. 06. 22. 14:00-18:00 (GMT+8, Taiwan Time). 

A TAIPEI PACK témakörei: Packaging Machinery,Sealing Machine,Food Filling/Packaging Machine,Filling 

Machine,Automatic Weighing & Packing Machine,Vacuum Packing Machine,Packaging Bag, Packaging 

Bottle Closure & Cap,Packaging Containers,Code Imprinter,Labeling MachinesPackage Case,Packaging 

Cup & Plate,Conveyor,Plastic Film. 

 

További információ: 

Füstös Nándor, vezető kereskedelmi tanácsadó, 06 20 984 3220 

Tajvani Külkereskedelmi Fejlesztési Tanács (TAITRA), 

Bp-i regionális iroda (HUN, SLO, CRO & SRB) 

H-1056 Budapest, Váci utca 81., 1.em. T: (1) 2 664 664 

E-mail: taitra@taitra.hu, fustos@taitra.hu, Web: www.taiwantrade.com , http://budapest.taiwant-

rade.com 

 

Bezár a magyar csomagolásmentes élelmiszerlánc 

5 év után bezár az egyik legismertebb, a főváros budai és pesti oldalán is működő csomagolásmentes 

élelmiszerlánc, a Ligeti Bolt – szúrta ki a Pénzcentrum. 

„Ez nem a vég. Nem is a vég kezdete. De talán ez a kezdet vége.” 

– ezzel a Churchill idézettel búcsúzik vásárlóitól a Ligeti Bolt. A Pesten és Budán is megtalálható csoma-

golásmentes lánc üzletei és a webshop 5 év után húzza le a rolót. 

Mint az sokaknak ismert, 2017. április 19-én nyílt meg az első Ligeti Bolt, és a bejelentés szerint még 

április végéig várják a vásárlókat. Viszont némi bizakodásra adhat okot, hogy „van rá esély, hogy majd 

egy új lendülettel, energiákkal és tervekkel rendelkező csapat veszi át a Ligeti Boltot.” 

 
Forrás: Trade Magazin 

 

 

mailto:taitra@taitra.hu
mailto:fustos@taitra.hu
http://www.taiwantrade.com/
http://budapest.taiwantrade.com/
http://budapest.taiwantrade.com/
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/20220424/kesz-vege-bezar-a-magyar-elelmiszerlanc-aprilis-vegeig-vannak-nyitva-az-uzletek-1124219

