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A 2020. évi nemzeti csomago-
lási verseny rendkívüli idő-
szakban kerül megrendezésre. 
A koronavírus okozta fertőzés-
veszély elleni küzdelemben  
a csomagolástechnika kiemelt 
szerepet kapott. A védekezést 
irányítók számára azonnal 
világos volt, hogy a vírus elleni 
harcban a lakosság élelmiszer-
rel, gyógyszerrel való biztonsá-
gos (fertőzéstől óvó) és fenn- 
akadásmentes ellátásában a 
csomagolás nélkülözhetetlen. 
A kiszolgálás zavartalan fenn-
tartása érdekében szükséges 
azonnali intézkedések közvetí-
tésére az Agrárminisztérium  
a CSAOSZ-t kérte fel. 

A tapasztalatok birtokában 
kijelenthető: a csomagolóipar 
kiválóan teljesített. Köszönet-
tel tartozunk a napi feszített 
műszakokban helytálló  
valamennyi – a csomagoló-
szer-gyártás, csomagolás,  
kivitelezés területén dolgozó 
– munkatársnak is. A sors iró-
niája, hogy épp azok a csoma-
golószerek, csomagolási  
megoldások jelentették a leg-

hasznosabb és leggyorsabban, 
legköltséghatékonyabban 
elérhető megoldásokat, ame-
lyek visszaszorításán az euró-
pai jogalkotók után a hazaiak 
is fel kívánnak lépni.

A hazai csomagolóipar,  
a CSAOSZ által KSH-adatokból 
készített statisztikája szerint, 
2019-ben 721 milliárd forint 
forgalmat bonyolított, és bel-
földi termelésének 50%-át 
exportpiacokon, főképp  
a fejlett csomagolási kultúrájú 
nyugat-európai országokban 
értékesítette. 

A bizakodásra okot adó mé-
rőszámok mellett fontos ki-
emelni, hogy a hazai csoma-

Újra HUNGAROPACK
Nagy Miklós,
a versenyszervező CSAOSZ főtitkára 

golóipar nemzetközi szinten 
kreativitásban is megállja  
a helyét. A HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Verse-
nyen sikeresen részt vett  
pályázók a Csomagolási Világ-
szövetség (WPO) WorldStar 
világversenyén tavaly hét,  
a szakma Oscar-díjának számí-
tó díjat érdemeltek ki, amivel 
1997 és 2019 között 115-re 
emelkedett a magyar World- 
Star-díjak száma.

Az idei HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Verseny-
re 2020. június 30-ig lehet 
jelentkezni új csomagolási 
megoldásokkal vagy friss fej-
lesztésű csomagolóanyagok-
kal, eszközökkel, csomagolási 
segédanyagokkal.  A verseny 
részleteiről, a korábbi évek 
nyerteseiről a CSAOSZ honlap-
ján keresztül lehet további 
ismereteket találni.

A verseny díjátadójára  
a CSAOSZ éves szakmai konfe-
renciája záróeseményeként 
2020. november 5-én kerül sor 
– bízva a járványveszély addigi 
elmúlásában.

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 
(CSAOSZ) 2020-ban is meghirdette a HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Versenyt.


