CSAOSZ HÍRLEVÉL
2017. JANUÁR

A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei
Hamarosan megváltozik a csomagolási kormányrendelet!
A Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 20-án nyilvános vitára bocsátotta a 442/2012 (XII. 29.)
csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló kormányrendelet módosítástervezetét.
A CSAOSZ Titkársága feldolgozta és véleményezte a tervezetet, amely két területet érint:
 az adatszolgáltatási kötelezettség pontosítása és
 a műanyag zacskók használatára vonatkozó EU irányelv hazai jogrendbe való átültetése.
1. A minden év január 31-ig esedékes adatszolgáltatásban a vállalkozások által előző évben forgalomba
hozott csomagolások mennyiségéről kellett bevallást készíteni a zöldhatóságnak. Erre az elmúlt években
fel is hívtuk tagjaink figyelmét és sok félreértéssel is találkoztunk.
A félreértést pedig az okozta, hogy a kormányrendeletben előírt táblázat adatigényéből a vállalatok
– amennyiben a kollektív termékdíjat fizettek – csupán a csomagolás kibocsátási mennyiségek oszlopára
rendelkeztek információval, a többiről (pl. hasznosítási mennyiségek, módok) nem állt rendelkezésükre
információ, miután az a feladat nem képezte kötelezettségüket.
A zöldhatósághoz beérkezett bevallások elenyésző száma miatt a jogalkotó úgy döntött, hogy a kollektív
termékdíjat fizető vállalkozásoktól a kormányrendelet elfogadását követően nem kér adatszolgáltatást.
A CSAOSZ a Minisztériumnak eljuttatott véleményében jelezte, hogy ezzel a tervezett intézkedéssel
megszűnik az a – jelenleg kétségkívül nem működő – adatforrás, amelyből Magyarország csomagoláskibocsátási teljesítményét meg lehetne ismerni és marad az a – könnyen cáfolható – feltételezés, hogy
a belföldön értékesített, illetve forgalomba hozott, saját célra felhasznált csomagolószerekből csomagolás készül, így ezek mennyisége megegyezik.
Továbbra is adatszolgáltatásra kötelezettek viszont a termékdíj-kötelezettséggel, termékdíj fizetési kötelezettséggel nem terhelt vállalkozások (az újrahasználható csomagolószert alkalmazó, továbbá a nyilatkozat alapján termékdíjat meg nem fizető vállalkozások).
2. A kormányrendelet másik témaköre a műanyag zacskókra vonatkozik, és az EU csomagolási irányelvének hazai jogrendbe ültetését jelenti.
A tervezet 3 féle, az áruházakban hozzáférhető zacskókat, hordtáskákat különböztet meg:
 műanyag zacskó,
 könnyű műanyag zacskó,
 nagyon könnyű műanyag zacskó.
A rendelettervezet – álláspontunk szerint – nem pontosan definiálja a három termékkört, ezért az javasoltuk, hogy a falvastagsági elkülönítés pontosan jelenjen meg a definícióban (50 mikron felett, 15-50
mikron között és 15 mikron alatt).
Ezt azért is fontosnak tartottuk, mert a környezetvédelmi termékdíj törvény végrehajtási rendelete már
e kategóriákat alkalmazza és kéri a nyilvántartást és a bevallást.
Figyelem: nemcsak tömeg, hanem darabszám szerinti nyilvántartás kell e termékkör esetén (lásd:
Ktdt Vhr. 5. melléklet)!

Fontosnak tartottuk a zacskók pontos definiálását azért is, mert a termékdíj-tételek különbözőek lesznek.
A nagyon könnyű műanyag zacskók, valamint az oxidatív úton aprózódó műanyag zacskók nem minősülnek majd bevásárló reklámtáskának, így termékdíj-tételük a normál műanyagok termékdíj-tételével
fog megegyezni. A műanyag zacskókat és a könnyű műanyag zacskókat továbbra is megkülönböztető
termékdíj-tétel terheli (1900 Ft/kg) majd.
A jelen összefoglalóban kormányrendelet tervezetét ismertettük, a módosítás még nem lépett
hatályba!
CSAOSZ Közgyűlés – a Jelölőbizottság kérése
A CSAOSZ Közgyűlése 2014-ben választott legutóbb Elnökséget. Azóta eltelt három év és 2017 márciusában lejár a megválasztott elnökségi tagok mandátuma. A 2015-ben elfogadott új Alapszabályban meg
kellett nevezzük az Elnökség tagjait, így az idei a Közgyűlésen nem csupán választásra, hanem a CSAOSZ
alapdokumentumának módosítására is sor kerül. A jogszerűség és a jogfolytonosság fenntartása érdekében 2017. március 17-én tervezzük az idei Közgyűlést megtartani.
A CSAOSZ Alapszabálya értelmében az Elnökség felkérte azt a 3 tagú Jelölőbizottságot, akiknek feladata
a tagvállalati képviselők véleményének kikérése alapján a Szövetség elnökére, társelnökeire és elnökségi
tagjaira javaslatot tenni. A Jelölőbizottságnak az Elnökség összetételére tett előterjesztése összhangban
kell legyen a tagvállalati kör szakági összetételével.
A Jelölőbizottság összetétele:
 Dr. Debreczeny István – tiszteletbeli elnökségi tag,
 Viszkei György – társelnök és
 Nagy Miklós – főtitkár.
Az Alapszabály értelmében a Jelölőbizottság a tagjai közül választ elnököt és saját eljárási rendje alapján
működik.
A Jelölőbizottság tagjaiként kérjük Önt, hogy az új, 15 tagú Elnökség összetételére – a jelenlegiek mandátumának meghosszabbítására és/vagy új tagok jelölésére –, továbbá az Elnökségben betöltendő feladatukra – elnök, társelnök, elnökségi tag – javaslatot tenni szíveskedjék.
Az Elnökség azon jelenlegi tagjainak névsorát, akik – előzetes megkeresésünk alapján és megválasztásuk
esetén – továbbra is készek feladatuk ellátására, alább olvashatják.
Elnök:
Bencs Attila

Képviselt szakterület:
a szervezet vezetése

Társelnökök:
Fábián Endre
Viszkei György

papír- és nyomdai csomagolószerek
hulladékhasznosítás

Elnökségi tagok:
Baka Éva
Galli Miklós
Gyenge Éva
Magyar Béla
Magyar Kálmán
Panyi László

társított csomagolószerek
környezetvédelem
üveg csomagolószerek
vonalkód- és azonosítástechnika
a Kis- és Középvállalkozói Tagozat elnöke
a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Reményi Antal
Róta Tamás
Sipos Gyula
Tóth Sándor
Tuza István
-

csomagolószer disztribútorok
műanyag csomagolószerek
a Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottságának elnöke
fém csomagolószerek
a Magyar Aeroszol Szakbizottság elnöke
csomagolószer-felhasználók

Tiszteletbeli elnökségi tag:
Dr. Debreczeny István

Kérjük, hogy javaslatát Nagy Miklós főtitkár részére a nagym@csaosz.hu e-mail címre 2017. február 10-ig
(péntek) eljuttatni szíveskedjék.
Nemzetközi kapcsolatok
2017. január 10-én került sor az EPIC – Európai Csomagolási Intézetek Konzorciuma – idei első találkozójára. Az Amsterdamban megtartott egynapos találkozón a belga, cseh, finn, holland, magyar, olasz és
svájci szakmai vezetők találkoztak.
Az EPIC idén ünnepeli alapításának 15. évét, ennek okán a jelenlévők a múlt emlékeinek rövid felidézése
mellett a jövőbeni feladatokról, célokról beszéltek. Szó került a Csomagolási Világszövetségnek
– amelynek az EPIC is tagja – az Interpackon sorra kerülő tavaszi találkozó programjáról, amelyen új
elnököt választ a szervezet.
Csomagolási tréning az ALDI-nál
2017. január 12-én sikeres tréninget tartottunk az ALDI Élelmiszer Bt. biatorbágyi központjában.
A társaság megkeresése alapján egynapos program keretében a karton, a hullámpapírlemez, valamint
a hajlékony falú csomagolószerek gyártása terén megfigyelhető trendekről, szakmai újdonságokról adtuk át ismereteinket a megjelent 25, leginkább beszerzési munkakörben dolgozó kollégáknak.
A program sikeres lebonyolításában a CSAOSZ segítségére volt, és ezért köszönettel tartozunk:
 Tóth Zoltánnak, az STI Petőfi Nyomda Kft.,
 Krajcár Zsoltnak, a Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. és
 Pöltl Ádámnak, valamint Seenger Viktornak a Dunapack Kft. képviselőinek.
Üzletember találkozó Bécsben
Összeállt a Bécsben, a Magyar Nagykövetség és a Magyar Nemzeti Kerekedőház Zrt. vendéglátásában
sorra kerülő Csomagolóipari szakmai nap résztvevői köre és programja.
Az üzletember találkozóra 2017. február 28-án kerül sor és egy kivételével csak CSAOSZ tagvállalatok
mutatkozhatnak be: ADU Alba Kft., Box Print-FSD Packaging Kft., Green Packaging Kft., Krajcár
Csomagolóanyagipari Kft., Pacsai Fémhordógyártó Kft., Reményi Csomagolástechnika Kft. és Omnipack
/Ugrin Pack Kft.
A találkozón kétoldalú megbeszélésekre is sor fog kerülni. Színes kiadvány készítésével készülünk a programra.

Termékdíj tanfolyam – folytatás következik

2017. január 17-én – a nagy érdeklődésre tekintettel – a tavaly évvégi termékdíj konzultációt megismételtük. Előadónk ezúttal is Debreczeni László úr volt.
A tanfolyam végeztével elhatározás született arról, hogy a termékdíjas ismeretek elmélyítése érdekében
kiegészítő programot hirdetünk meg – ugyancsak Debreczeni László közreműködésével –, amelynek
címe és témája:

Csomagolószerek és vámtarifaszámok a termékdíjban!
„Beszerzéstől a csomagolási hulladékká válásig!”
A környezetvédelmi termékdíj törvény szerint egy termékek – mi esetünkben csomagolószer – abban az
esetben esik a jogszabály hatálya alá, ha csomagolás létrehozására alkalmas és vámtarifaszám besorolása megtalálható a törvény felsorolásában, továbbá nem esik kivétel alá.
A helyes vámtarifaszám meghatározása tehát alapja a törvény helyes alkalmazásának, a kötelezettség
pontos megállapításának.
Új tanfolyamunk célja a termékdíjas ismeretekkel rendelkező kollégák ismeretinek bővítése, rendszerszemlélete kialakításának segítése.
A tanfolyamot tematikája rendkívül komoly, négynaposra tervezzük, lehetőség szerint egymás után következő hetek pénteki napjaira.
A tanfolyam díját még kalkuláljuk, de az időigényessége miatt a megszokott CSAOSZ tanfolyami díjaknál
magasabb lesz.
Tereink szerint a CSAOSZ termékdíjas konzultációin részt vett kollégák a program díjából kedvezményt
kapnak.
Az ugyancsak témához kapcsolódó és Nagy Miklós által megtartandó „Csomagolások környezetvédelmi
megfelelésének értékelése” című tanfolyamot pedig féláron látogathatják.
Részletek hamarosan!

2017. március 28-30. között ismét!
2013 és 2015 után 2017-ben ismét megszervezi a Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME), a
CSAOSZ szakmai együttműködésével a nyomda- és csomagolóipari szakterület szakkiállítását a PPDexpo-t.
A PPDexpo életre hívása három szakmai szervezet, a
PNYME, a CSAOSZ, valamint a Nyomda és Papíripari Szövetség közös döntésén alapult, nem öncélú kezdeményezés
volt.
A döntés egyik előzménye az volt, hogy a CSAOSZ – a tagvállalatai véleményének kikérése alapján –
elemezte a csomagolási szakterületen meglévő kiállítás tapasztalatait és vizsgálta miként lehetne a
CSAOSZ tagok számára kedvezőbb feltételeket teremteni.
A tagvállalati felmérés tapasztalatai azt mutatták, hogy az akkori aktuális kiállítás:
 területbérleti díjai magasak, a fizetési feltételei rugalmatlanok,
 az építés-bontás folyamata anyagmozgatási anomáliákkal terhelt,
 parkolási nehézségei megoldatlanok,
 közlekedési, megközelítési szempontból nehézkes.
A PPDexpo megalapításakor valamennyi kifogásra a vállalatok érdekeit képviselő választ tudtunk adni:
 a területbérleti díjak jelentősen alacsonyabbak a más szervezésű kiállításokkal összehasonlítva,
 más megközelítésből: a területbérleti díj és felépítmény díj együttesen közelíti meg más
kiállításszervező területbérleti díját,
 anyagmozgatási nehézségek nincsenek,
 a parkolás ingyenes,
 közlekedése, megközelítése kiváló.
A kiállításokkal szembeni kifogásokat tehát megoldottuk, nincs más megoldás lehet regisztrálni….
A PPDexpo előnyös mert:
A PPDexpo a CSAOSZ által a tagoknak kínált üzleti kapcsolatépítési fórum egyik kiemelkedő fóruma.
A PPDexpo-n a CSAOSZ közösségi standot is szervez, terheket levéve a társkiállítói válláról.
A PPDexpo megalapításakor 2017 márciusi időpontja azt jelenti, még előttünk az év java része, a befektetés meg is térülhet.
A PPDexpo mint kiállítás költséghatékony.
A PPDexpo időtakarékos, mert a kiállítás 3 napja sokkal több szakmai megbeszélés lebonyolítására ad
lehetőséget, mintha egyenként kellene azokat megszervezni.

CSAOSZ programok a PPDexpo-n
A CSAOSZ a kiállításon két, félnapos szakmai programot tervez.
Az első program „A csomagolás ajándék a környezet számára” címmel a csomagolás fejlődésében megfigyelhető trendekkel, kapcsolódó kutatási eredményekkel, új – elsősorban a fogyasztói csomagolásban
használatos – anyagokkal, továbbá a csomagolószerek feldolgozási, nyomtatási újdonságaival kíván foglalkozni.
A 4-5 előadásból álló program arra is fel kívánja hívni a figyelmet – amire a cím is utal – hogy a csomagolás, illetve a csomagolási hulladékok környezeti hatása eltörpül a hiányos csomagolás miatt használhatatlanná vált vagy tönkrement termék – legyen az iparcikk vagy élelmiszer – környezetterhelése mellett. Fegyelmezett szelektív gyűjtésével (értsd: nem eldobálásával) pedig a csomagolási hulladékok környezeti képet romboló hatása is elkerülhető.
A szakmai nap második programját a „Hatékony csomagolási megoldások alkatrészek szállításához” címmel tervezzük. E témakörben a hatékonyságot segítő csomagolási megoldások mellett a nyomon követés, és a jelölés új lehetőségeire is kitérünk.
A két szakmai program keretében jogszabályi kérdésekkel ugyan nem foglalkozunk, de környezetvédelmi termékdíj témában a CSAOSZ standon részt vevő szakértők konzultációs lehetőséget kínálnak.

CSAOSZ stand a PPDexpo-n
A CSAOSZ Titkársága több tagvállalatával együttműködve közös standot tervez létrehozni, amely a szakmai bemutatkozáson túl az összetartozást is kifejezni hivatott. Várhatóan a közösségi standon a CSAOSZ
mellett megjelenik az AMCO Kft., az Omnipack Klaszter, a Reményi Csomagolástechnika Kft.
A CSAOSZ társkiállítója lesz reményeink szerint a GS1 Magyarország Zrt. és az ÖKO-Pannon- a CSAOSZ
két leányvállalata.
További CSAOSZ tagvállalaltok csatlakozását is szívesen vesszük.
Felszámolási, végelszámolási hírek – az OPTEN kimutatásai alapján
A Cégközlöny 2016. évi 52. héten közzétett számában szakterületünkről felszámolás alá került:
Agropack Trió Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. 2. em.
Energetikai szakreferens

A 2016. decemberében hatályba lépett jogszabályok alapján 2016.12.21-tól minden olyan gazdálkodó
szervezet köteles független, külsős energetikai szakreferenst igénybe venni, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát vagy
a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

2016.12.21-tól az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) pontja
kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) pontjában meghatározott
energiafogyasztású vállalkozásnak (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat) legalább egy, tőle
munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2017. június 30. után 200.000 – 2.000.000
Ft közötti bírságot szab ki az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása
miatt. A büntetés ismételten kiszabható a korábbi büntetés 150 %-ig (maximum 3 millió Ft).
Segítség kérhető: http:/www.sourcing.hu/energetikai_szakreferens
FLEXO szimpózium 2017
Flexo technológiák – a legbiztosabb lábakon

A 2016-os drupa rengeteg újdonsága valóságos technológiai vihart keltett a print iparágakban.
A jelek arra utalnak, hogy az Interpack hatásai se lesznek kisebbek. A flexó viszont szinte egyenes
vonalban, töretlenül fejlődik, halad a maga útján és sorra foglalja el a stratégiai pozíciókat a nyomtatott
termékeknél. Ezért az idei flexo szimpóziumunk ismét a tájékozódást, a legfrissebb eredmények és a
várható trendek megismerését, a tisztánlátást szolgálja, amihez több neves külföldi előadó és a hazai
szakemberek nyújtanak segítséget.
A vezérlő elv továbbra is a versenyképességet segítő korszerű alap- és segédanyagok, berendezések és
technológiai megoldások bemutatása. Ezek mellett azonban most is minden feltétel adott lesz
az egymás közötti szakmai és üzleti információcseréhez, a kapcsolatépítésre, ápolásra és a „lazításra”
kikapcsolódásra is!
HELYSZÍNEK:
Konferencia és bankett: Hévíz, Hunguest Hotel Panoráma*** superior
www.hotelpanorama.hunguesthotels.hu
Üzemlátogatás: Helikon Nyomda, Zalaegerszeg

IDŐPONT: 2017. február 23-24. (csütörtök-péntek)
További információ: wwwpnyme.hu

Tudta?
A világ egyik leghíresebb kávémárkáját is magyar alapította
Illy Ferenc használta először a légmentes csomagolást, hogy a kávé megőrizhesse az aromáját, és ő alkotta meg a világ első automata eszpresszógépét.
Aki ismeri a frissen pörkölt kávé illatát, az tudja, hogy semmihez sem fogható. Idővel azonban elillan,
elvész a kávé legnagyobb vonzereje.
Talán ez mozgatta meg Illy Ferenc képzeletét. Szerette volna megőrizni ezt az illatot és aromát. A légmentes (vakuum) csomagolást Illy Ferenc használta először. Ezzel a speciális technológiával elérte, hogy
az általa forgalmazott kávék olyanok voltak, mintha akkor pörkölték volna frissen. Speciális dobozait nem
egyszerűen légmentesen zárta le, hanem nagy nyomás alatt az oxigént nitrogénnel helyettesítette.

Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/

