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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Ülésezik a CSAOSZ Elnöksége

A CSAOSZ Elnökségének közgyűlést előkészítő ülését 2018. március 2-án tartjuk a Hotel Griff
épületében.
A tervezett napirend:
− „Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi feladatokról”
című előterjesztés megvitatása,
− a 2017. évi pénzügyi beszámoló és a 2018. évi költségvetés tervezetének megvitatása,
− a Felügyelőbizottság elnökének beszámolója,
− a Jelölőbizottság létrehozása – a Felügyelőbizottság 3 éves mandátuma lejár,
− a Közgyűlés időpontjának (tervezett: 2018. 04. 06.) és programjának megvitatása,
− „A szakmáért” és „A csomagolóipar haladásáért” kitüntetések odaítélése,
− egyebek (WPO 100. közgyűlésével kapcsolatos hír, Hungaropack Student diákversenyről
ismertető).
A CSAOSZ Felügyelőbizottsága az elnökségi ülést megelőzően ugyancsak ülést tart, a napirendje
az elnökségi beszámoló megvitatása.
Az Európai Bizottság műanyag stratégiája

Az Európai Bizottság kidolgozta a „Műanyagok körforgásos gazdaságba történő integrálása”
című stratégiát, amelynek távlati célja a környezet védelme és új műanyag-gazdálkodás megalapozását.
A tervezett új rendszer gyökeresen meg kívánja változtatni Európában a termékek tervezését,
előállítását, használatát és újrahasznosítását. Elő kívánja mozdítani azt, hogy a gazdasági szereplők a tervezés és az előállítás során teljes mértékben figyelembe vegyék az újrahasználatra,
javításra és újrahasznosításra irányuló igényeket, és fenntarthatóbb anyagokat fejlesszenek ki.
A stratégia segíteni fog a környezetszennyezés csökkentésében. A Bizottság egyúttal pedig támogatni fogja az innovációt azért, hogy intelligensebb, jobban újrahasznosítható műanyagok
kerüljenek kifejlesztésre.
A Bizottság e stratégiáját a Nemzetgazdasági Minisztérium már beépítette az Irinyi terv részét
képező Zöldgazdaság fejlesztésének programjába és Szövetségünk meghívást is kapott a NGM
Egyeztető Fórumán való részvételre.
A CSAOSZ-t VISZKEI GYÖRGY társelnök és NAGY MIKLÓS főtitkár képviselte.
Beszámoló a SIRHA programról

A WESSLING Hungary Kft. és a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség közös konferenciáját a SIRHA Budapest kiállításon, 2018. február 8-én rendeztük meg.

DR. SZILVÁSSY BLANKA, a NÉBIH munkatársa az FCM-ek (az élelmiszerekkel rendeltetés-szerűen
érintkezésbe kerülő anyagok – Food Contact Material) komplex világa - a jogszabályoktól az új
kihívásokig címmel tartott előadást.
DR. SZIGETI TAMÁS JÁNOS a WESSLING Hungary Kft. munkatársa előadásából az derült ki, hogy az
FCM-ek analitikája a kutatóknak nehéz feladatot ad, hiszen több mint százezer anyag vizsgálatához kellene módszereket kifejleszteni, amihez a megfelelő kapacitás elengedhetetlen.
NAGY MIKLÓS, a CSAOSZ főtitkára a csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelésével foglalkozott.
BORDÓS GÁBOR, a WESSLING Hungary Kft. projektmenedzsere egy új környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági kockázatra hívta fel a figyelmet, a mikroműanyagok problémájára.
A CSAOSZ 2018. április 11-én (szerdán) egésznapos szakmai programot szervez a Griff Hotelben, amikor jogalkotói, hatósági ellenőrzési, vizsgálói és jogalkalmazói oldalról tárgyaljuk a
kérdést.
A programon való részvétel minden CSAOSZ tagvállalat egy munkatársa számára ingyenes
lesz.
Hungaropack Student Csomagolástervezési Diákverseny

A CSAOSZ idén is megrendezi a HUNGAROPACK STUDENT Csomagolástervezési Diákversenyt. A
nevezési határidő 2018. március 14. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a CSAOSZ ezévi közgyűlésén, április 6.-án kerül sor.
Környezetvédelmi termékdíj komplex tanfolyam

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tájékoztató, tudásközvetítő munkája régóta ismert. Az eddigi tanfolyamainkon, konferenciáinkon keresztül már nagyon sok szakembert elértünk és sikerült őket a törvény, valamint a
kapcsolódó végrehajtási kormányrendelet változásairól folyamatosan tájékoztatni.

Célunk e munkával a témafelelősök ismereteinek mélyítése és a vállalatok jogkövető magatartásának segítése.
A most megrendezésre kerülő tanfolyamsorozat a környezetvédelmi termékdíj törvény alkalmazása szempontjából kritikus területeket egymással összefüggő, egymásra épülő, de önállóan
is hallgatható részterületekre bontja. A tananyag átadását, a megértetést a nagy oktatói tapasztalattal rendelkező, a jogalkotási munkában és a hatósági ellenőrzésben is jártas DEBRECZENI
LÁSZLÓra bízzuk, munkáját csomagolási ismeretekkel NAGY MIKLÓS főtitkár segíti.
A tanfolyam sorozat részletes programját mellékletben küldjük.
Közösségi stand az ANUGA FoodTec kiállításon Kölnben

2018. március 20-23. között kerül megrendezésre a világ legjelentősebb élelmiszeripari kiállításának beszállítói fóruma az ANUGA FoodTec Kölnben. A CSAOSZ közösségi standot szervez.
A WPO elnöke PIERRE PIENAAR úr és SZEGNER BALÁZS düsseldorfi főkonzul úr is standunk vendége
lesz.
Ez az egyetlen olyan vásár, ahol az ágazatokon átívelő, folyamat-orientált szemlélet nem korlátozódik egy bizonyos alapanyagra, hanem az élelmiszerelőállítás, adagolás, csomagolás, raktározás és disztribúció összes aspektusát érinti.
Emiatt a sokszínűség miatt nevezhetjük az Anuga FoodTec-et a világ első számú élelmiszeripari
információ-szolgáltatási és beszerzési helyszínének. A kiállítás három évente kerül megrendezésre.
A CSAOSZ által szervezett közösségi magyar stand helye: 8.1 pavilon C-020 – D-029.
A közösségi standon részt vesznek: Flexo-2000 Kft., Kajári és Fia Kft., Krajcár Kft. és a Pandan
Kft.
Opten hírek

2018. 04. héten közzétett felszámolás alá került vállalatok listája
Szigetcsúcs Exportcsomagoló Termékgyártó és Szolgáltató Szövetkezet
1211 Budapest, Weiss Manfréd út

Úton a körforgásos gazdaság felé

2017. december 18-án megszületett az Európai
Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodása az Európai Bizottság körforgásos gazdaság javaslatcsomagjáról, a hulladékkeretirányelv, a hulladéklerakókra vonatkozó
irányelv, a csomagolási irányelv, az e-hulladékokra
vonatkozó irányelv, a roncsautókra vonatkozó irányelv, valamint a hulladékelemekre és akkumulátorokra vonatkozó irányelv módosításáról.
A megállapodással érintett konkrét jogszabálytervezetek véglegesítésére előreláthatólag februárban sor kerül. Ezután a tervezeteket végleges elfogadás céljából továbbítják az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Az ideiglenes megállapodásra is tekintettel „Úton a körforgásos gazdaság felé” címmel konferenciát szervezünk, amelynek keretében ismertetni szeretnénk az elfogadott javaslatcsomag
legfontosabb elemeit, annak hazánk hulladékgazdálkodására gyakorolt várható hatásait, továbbá gyakorló szakemberek segítségével főbb hulladékáramonként be kívánjuk mutatni a hulladékhasznosítás jelenlegi helyzetét, ezáltal is elemezve az előttünk álló kihívásokat.
Időpont: 2018. március 27. (kedd), 9.30 – 15.30 óra között, regisztráció 9.00 órától.
Helyszín: Danubius Hotel Aréna**** (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
Jelentkezés: a honlapon megtalálható jelentkezési lap visszaküldésével az oktatas@hosz.org
e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2018. március 20., jelentős kedvezmény 2018. március 7-ig!
További tájékoztatás a honlapon, illetve MAJOR ÁGNES képzési vezető elérhetőségein: +36
30 900 7323, oktatas@hosz.org
Szakmai hírek

Európában a tengeri mikro-műanyag szenynyezés elsődleges forrása az autó gumiabroncs, amely a szennyvízcsatornán keresztül
jut el a tengerbe: a teljes szennyezés 42% -át
teszi ki. A második jelentős szennyezés forrás: a mosásból származó műanyagok. Ezt
egy Wageningen modell segítségével tárta
fel a Vízrendszerek és a globális változás (Carolien Kroeze) és a Vízi ökológia és a vízminőség
(Bart Koelmans) csoport. A Kroeze csoport a felszíni vízszennyezés modellezésével foglalkozik.
Egyik modellüket használta fel egy mesterképzésen részt vevő hallgató, Max Siegfried az európai tengerek szennyvízből kimutatható mikro-műanyag szennyezettségének feltérképezésére.
A projekt a műanyagok által megtett útvonalra fókuszált: a csatornákon és a folyókon keresztül
a tengerbe kerülnek..

Világszinten is egyedülálló töltősorral bővül a HELL szikszói üzeme
Január 22-én kezdte meg legújabb fémdobozos töltősorának telepítését a
HELL ENERGY Magyarország Kft. Az
összesen 5 milliárd forintos beruházással több mint duplájára növeli gyártókapacitását a világ 48 országában jelen
lévő hazai energiaital brand, ezzel
mintegy 70 új munkahelyet teremtve a
hátrányos helyzetű borsodi régióban.
Négy héten át, több mint 60 kamion
szállítja a Borsod megyei Szikszóra, a HELL üzemcsarnokába az új, 120 000 doboz/óra teljesítményű töltősor elemeit. A HELL ezzel a most megvalósuló bővítéssel – amelyet az exportpiacok
biztonságos kiszolgálásának igénye ösztönzött – több mint duplájára növeli gyártókapacitását,
a 3. gyártósor beüzemelése után a napi összteljesítmény már 4,5 millió doboz/nap lesz. Az érkező, óriás teljesítményű gépsor – a 250 milliliteres kiszerelés vonatkozásában – higiéniai és
töltéstechnológiai szempontból a világ legmodernebb, sebességét tekintve pedig Közép-Európa
egyik leggyorsabb töltősora lesz.
Forrás: Termékmix

2018. április 19-én lesz a Logisztika Napja
Idén 2018. április 19-én rendezzük meg újra Magyarországon a Logisztika napját. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság immár 7. alkalommal segít a jelentkezőknek, hogy
ingyenes programjaik híre eljusson a logisztika
iránt érdeklődőkhöz.
Kik szervezhetnek programot?
Bárki, akinek van mondanivalója a logisztikával kapcsolatban, és szívesen szervez egy ingyenes programot laikusoknak és/vagy szakmai közönségnek. Lehet oktatási intézmény, szakmai
szervezet, vállalat, de akár magánszemély is.
Milyen programokkal lehet jelentkezni?
Azt javasoljuk, minél kreatívabb rendezvénnyel készüljenek, hogy megmutathassuk, mennyire
sok mindent jelent az ellátási láncok hatékony és gördülékeny működésének biztosítása –hiszen
tágabb értelemben véve erről szól ennek a szektornak a tevékenysége.

Programjavaslatok:
−
üzemlátogatás: ahol teljesen laikus érdeklődők is beleshetnek egy gyártó- vagy termelő
cég mindennapjaiba
−
nyílt nap: logisztikai szolgáltatók mutathatják be innovatív, a nagyközönség számára is érdekes megoldásaikat
−
minikonferencia, találkozó: szakmai szervezetek vagy oktatási intézmények adhatnak fórumot különféle szakmai eszmecserének
−
bármilyen nem hagyományos rendezvény, amely felkeltheti az érdeklődést a szakma
iránt, keressen meg minket, szívesen segítünk az ötletelésben
A tavalyi év programjaiból itt bőven talál ízelítőt.
Hogyan lehet jelentkezni programmal?
Az MLBKT végzi a programkínálat koordinálását és promócióját, de az események megszervezésben nem vesz rész. A regisztrációs linken lehet eseményt bejelenteni, ezeket folyamatosan
tesszük közzé honlapunkon és kezeljük a befutó jelentkezéseket, amennyiben regisztrációköteles eseményről van szó.
A programok csak ingyenesek lehetnek!
Hogyan kell jelentkezni a programokon való részvételre?
Folyamatosan frissítjük a honlapot a beérkező programokkal, és február közepétől lesz lehetőség jelentkezni. Ha nem akarsz lemaradni a létszámkorlátos eseményekről sem, írj a logisztikanapja@logisztika.hu címre és első kézből értesítünk.
Forrás: MLBKT

