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A CSAOSZ elnökségének és Titkárságának hírei 

 

Újrahasznosítás szemléletű csomagolástervezés 

Packaging design for recycling 

 
A CSAOSZ alapvető feladatának, egyben kötelességének tekinti a tagvállalatainak és a tágabb szakterület 

képviselőinek a legfrissebb szakmai ismeretekkel való gazdagítását.  

A CSAOSZ e hivatását kívánja betölteni akkor, amikor 2022. június 28-án „Újrahasznosítás szemléletű 

csomagolástervezés” címmel nemzetközi és hazai előadók részvételével egész napos konferenciát szer-

vez.  

Az EU körforgásos programcsomagjának megjelenése a csomagolástechnikában (is) új korszak kez-

detét jelentette. Szakítanunk kell az eddigi rutinokkal és új követelmények mentén kell áttervezni cso-

magolásainkat. Ezt nemcsak a környezetünk, a jövő generációja iránt érzett felelősségünk követeli meg, 

hanem – Európa több uniós tagállamához hasonlóan – várhatóan Magyarországon is hatályba lépő gaz-

dasági szabályozók is ki fogják kényszeríteni. Érdemes tehát a feladatoknak felkészülten neki látni. 

Az információk hosszas kutatás után elérhetők ugyan az internetes fórumokon, de a legfelkészültebb – 

több esetben a közvetlen forrást jelentő – szakemberek kínálta áttekintés, értelmezés sok-sok fáradság-

tól tudja megkímélni az amúgy is állandó időhiányban szenvedő kollégákat. 

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

Egyeteme együttműködésében készített Packaging design for recycling útmutatót dolgozza fel. A ta-

nulmány fontos iránymutatást ad a gyakorló csomagolástervezők számára, mind a csomagolószer-gyár-

tói, mind pedig a csomagolószer-felhasználói oldal szereplőinek. 

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

ben. Nemcsak a csomagolásihulladék-hasznosítási 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. 

A témát minden a csomagolásért felelősséget érző tervezőnek, fejlesztőnek, 

gazdasági vezetőnek ismernie kell.  

A program keretében nem csupán a tanulmány lényegi kivonatát akarjuk a 

résztvevőkkel megismertetni, hanem segítségül hívtunk több, jól ismert multi-

nacionális csomagolószer-felhasználó, illetve csomagolószer-gyártó vezető 

képviselőjét is, akik – gondolatébresztési céllal is – beavatnak abba, hogyan, mi-

lyen módon, milyen új fejlesztésekkel kívánják megfeleltetni csomagolásaikat, 

társaságukat a fenntarthatósági követelményeknek.  
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A tervezett program: 

Időpont Téma, előadó 

09:00-09:05 
CSAOSZ elnöki köszöntő 
Köszöntőt mond: Bencs Attila elnök, CSAOSZ  

09:05:09:25 

WPO alelnöki köszöntő, a Csomagolási Világszövetség fenntarthatósági 
programja  
Köszöntőt mond: Nerida Kelton asszony, a Csomagolási Világszövetség alelnöke,  
az AIP Ausztrál Csomagolási Intézet igazgatója 

09:30-09:55 
A Packaging design for recycling tanulmány koncepciója 
Előadó: Dr. Ernst Krottendorfer úr, University of Applied Sciences FH Campus, Bécs 

10:00-10:20 
Az európai és hazai jogszabályok áttekintése 
Előadó: Nagy Miklós főtitkár, CSAOSZ 

10:20-10:55 kávészünet 

10:55-11:30 
A hasznosításközpontú csomagolástervezés szakmai bemutatása 
Előadók: Kecskés Katalin, GS1 Magyarország Zrt. és Nagy Miklós, CSAOSZ 

11:35-12:00 
Újrahasznosíthatóságra tervezés és a Nestlé stratégiája 
Előadó: Hőgyész Anna, fenntarthatósági és vállalati kapcsolatok vezető,  
Nestlé Hungária Kft. 

12.00-13:15 ebédszünet 

13:15-13:40 
“Újratervezés a körforgásos gazdaságért” 
Nagy Ákos Technical Service Manager, Taghleef Industries Kft. 

13:45-14:10 
Újrahasznosításra tervezés – a merev falú csomagolóeszközök szempontjai   
Előadó: Simon Stadelmann, Head of Technical Sales Support ISBM & Recycling, 
ALPLA Group 

14:15-14:40 
100 éves a 100 százalékban újrahasznosítható üveg 
Előadó: Ördögné Papdi Zsuzsanna ügyvezető igazgató, O-I Hungary Kft. 

14:45- 15:00 kávészünet 

15:00-15:25 
Greiner Packaging: újrahasznosítható műanyagcsomagolások 
Előadó: Peller Zsolt ügyvezető igazgató, Greiner Packaging Kft. 

15:30-15:55 
WIPAK: fenntartható flexibilis csomagolóanyagok 
Előadó: Gyaraki Gergely WIPAK Budapest 

16:00-16:25 Funkcionális papír csomagolóanyag-gyártó: felkérés alatt 

16:25:16.30 Zárszó 

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

készséggel adnak felvilágosítást. 

Jelentkezni online úton lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOLJwPxCwx-

xQJU3JOusqhEVP4I5vrUAL8ZfwL5lsXV4L_vhw/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOLJwPxCwxxQJU3JOusqhEVP4I5vrUAL8ZfwL5lsXV4L_vhw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOLJwPxCwxxQJU3JOusqhEVP4I5vrUAL8ZfwL5lsXV4L_vhw/viewform
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Eredményesen zárult a PPDexpo a CSAOSZ számára 

 2022. május 24-26. között került sor a csomagolóipar 

számára egyre fontosabb PPDexpo-ra.  

A CSAOSZ a Packking Kft.-vel és a Print Brokers Team Kft.-

vel közös standon jelent meg, de a kiállításon a tagválla-

lataink szép számmal képviseltették magukat, így talál-

kozhattunk a Flexo 2000 Kft., Flexo Innovációs Klaszter, a 

Flexo-Line Kft., a Horizont Média Kft., (Transpack Szak-

lap), a Kajári Kft., a Krajcár Kft., az Omnipack Klaszter 

(tagja: AMCO Kft., Thermofoam Kft.)  Prosystem Kft, a Re-

ményi Kft. és a Vinerpack Kft. munkatársaival. 

A kiállítás alkalmával sikerült sok hasznos személyes ta-

lálkozóra sort keríteni. 

Ezúton is köszönjük a kiállításszervezők munkáját.  

 

Rekordszámú nevezést hozott a HUNGAROPACK Student 

Csomagolástervezési Diákverseny 

A 14. alkalommal meghirdetett HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési diákversenyre 63 

(!) nevezés érkezett öt intézmény – Corvin Rajziskola, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, 

Metropolitan Egyetem, Óbudai Egyetem, Soproni Egyetem – hallgatóitól. 

A verseny zsűrijét 2022. május 4-én tartottuk személyes és online jelenléti formában. A bírálók 

voltak: Gönci Beáta, Király László, Krajcár Zsolt, Pelczer Ágnes, Reményi Antal és Sándor Ildikó. 

A titkos szavazás eredményeként 8 HUNGAROPACK Student, 12 különdíjat és 19 oklevelet ítélt 

oda a zsűri. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2022. május 25-én, a PPDexpo kisérőrendezvényeként ke-

rült sor, amikor is a díjazott hallgatók a díjátvételt megelőzően prezentáció kíséretében bemu-

tathatták nyertes pályázataikat. 

A díjátadó módja nagyon pozitív visszahangot váltott ki a résztvevők körében. 

Ezúton is köszönjük a hallgatók értékes pályázatait, a felkészítő tanárok munkáját, külön köszö-

nettel tartozunk Rosta Péter úrnak, a Soproni Egyetem tanárának a verseny népszerűsítése ér-

dekében kifejtett munkájáért. 
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Új tagvállalatunk az EHISZ Zrt. 

 

Idén május hónapban már az ötödik vállalat csatlakozott Szövetségünkhöz. Köszöntjük tagvállalataink 

között az egri székhelyű EHISZ Zrt.-t. 

A Részvénytársaság hullámpapírlemez csomagolóeszközök gyártásával foglalkozik. Évi 10 millió négyzet-

méter hullámpapírlemez feldolgozására alkalmas gyártókapacitással és logisztikai kiszolgáló infrastruk-

túrával rendelkezik.  

Korszerű, minden igényt kielégítő gépparkjuk lehetővé teszi a most forgalomban lévő valamennyi hul-

lámpapírlemez-választék feldolgozását, így gyártmányaik között egyaránt megtalálható a mikrohullám-

lemezből, valamint a 3, 5 és 7 rétegű lemezek felhasználásával gyártott csomagolóeszközök legszélesebb 

választéka.  

Számottevő a kartonból előállított csomagolóeszközök gyártása is.  

A termelőtevékenységüket több, mint 3000 m2-es gyártócsarnokban végzik, technológiájuk mind a kis- 

és középszériás, mind a nagyszériás gyártás igényeit egyaránt ki tudja szolgálni. 

Szakmai nap a bécsi Magyar Nagykövetségen 

 

 

2022. június 9-én kerül sor az Ausztriai Kereskedelmi Ügynökök Kamarai Szövetsége és a Bécsi Magyar 

Nagykövetség Külgazdasági Irodája üzletembertalálkozójára.  

A CSAOSZ felhívása alapján is nyolc csomagolástechnikai társaság jelezte részvételi szándékát a progra-

mon, közöttük három tagvállalatunk. 

Tajvani Kereskedelmi Külképviselet híre 

A Tajvani Kereskedelmi Külképviselet – TAITRA Budapest - szeretettel meghív minden ér-

deklődőt a kiemelt – „2022 Taiwan Smart Food Packaging Machinery Day” – című       

ONLINE B2B rendezvényére. 

Időpont: 2022. június 23. csütörtök – A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött. 

TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL, BUDAPEST 

H-1056 Budapest, Váci utca 81. 

Tel: (36-1) 2 664 664, Fax: (36-1) 2 664 665 

E-mail: wieland@taitra.hu, E-mail: ttc@taitra.hu 

http://budapest.taiwantrade.com.tw, http://www.taiwantrade.com.tw 

  

mailto:wieland@taitra.hu
mailto:ttc@taitra.hu
http://budapest.taiwantrade.com.tw/
http://www.taiwantrade.com.tw/
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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 szüksé-

ges 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. 

 

 


