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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

EU műanyag irányelv tervezet véleményezése 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Zöldgazdaság fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős Helyettes Államtitkárság kikérte Szövetségünk álláspontját az egyes mű-

anyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló Európai Parlament és Ta-

nács Irányelv tervezetéről. 

Észrevételeinek tartalmi és szövegmódosító részekre bontottuk, amelyek elsősorban a csomagolásokra 

vonatkozó szabályozás-részletekre koncentráltak. 

Az alábbiakban a megküldött véleményünket nem teljes részletességgel mutatjuk be. 

Tartalmi észrevételeink 

1. A forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások 

A tervezet a mellékletének B részében felsorolt egyszer használatos műanyag eszközök (SUP/EHM – 

fültisztító pálcika, evőeszközök, tányérok, keverők, szívószálak, pálca léggömbhöz) forgalomba hozatalát 

be kívánja tiltani.  

A betiltást az alternatív megoldások megléte miatt javasolta a jogalkotó, de anélkül, hogy azok hatásait, 

vagy akár praktikusságát vizsgálták volna. A javaslat nélkülözi ezen alternatív eszközök életciklus elem-

zését is. 

Az evőeszközök esetében a fa használatát javasolja, de pl. a gyorséttermi láncokban való széleskörű el-

terjedése esetén a természetes anyag szükségletének hatásaival nem számol. A tiltás eredményeként 

vélelmezhető, hogy e termékek esetében csak anyagváltás fog bekövetkezni – előzetes hatásvizsgálat 

nélkül – és ugyanazon, de más anyagból készülő eszközöket a fogyasztók változatlan – felelőtlen – ma-

gatartással kezelnek majd.  

Jeleztük a jogalkotónak, hogy növényi eredetű eszközök élelmezési célra való alkalmazását nagyon kö-

rültekintően kell kezelni!  

A NÉBIH tájékoztatása szerint Kínából származó bambuszrost alapú, komposztálhatónak jelzett műanyag 

tányérokban és evőeszközökben a Cseh és a Szlovák hatóságok határértéket meghaladó formaldehid 

kioldódást mértek, ezért EU szintű riasztást („RASFF” – Rapid Alert System for Food and Feed) kellett 

kiadni, betiltva forgalmazásukat.    

Szövetségünk úgy véli, hogy a SUP/EHM eszközök visszaszorítása a vállalkozói szektor bevonásával, új 

megoldások kidolgozásával hatékonyabb lehet, mint az egyszerű tiltás, különösen akkor, ha azokat a 

figyelemfelkeltő és oktató kampányokkal támogatják.  

A valódi megoldást nem az anyagváltás, hanem a fogyasztói magatartás megváltoztatása hozza. 

2. Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) 

A jogalkotó a kiterjesztett gyártó felelősséget a szeméttakarításra is ki kívánja terjeszteni. 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer lényege az, hogy a gyártó a terméke teljes életciklusáért fe-

lelős, esetünkben a hulladékká vált csomagolások gyűjtéséért és hasznosításáért is. A rendszer önszabá-

lyozó, a gyártókat érdekeltté téve rávezeti a forrástakarékos (kisebb anyagfelhasználással járó) 



megoldások folyamatos felkutatására, az öko-design útján pedig az előnyösebb hasznosítási lehetőségek 

elérésére, miközben a csomagolás maradéktalanul ellátja funkcióját. 

A gyártók pénzügyi hozzájárulása a szelektív gyűjtés infrastruktúrájának kiépítésére, fenntartására, a 

szemléletformáló munkára terjed ki, ezekkel és az öko-design alkalmazásával eleget tesz a hulladékkép-

ződés minimalizálási – megelőzési – követelményének. 

A környezetben – és nem korlátozva csak a tengerekre, óceánokra – felgyülemlett (műanyag) hulladékok 

elsődleges oka a felelőtlen emberi magatartás, a meglévő szelektív gyűjtési rendszerek helytelen hasz-

nálata (vagy hiánya), ez pedig már nem része a kiterjesztett gyártó felelősség rendszerének. 

A közterületeken keletkező hulladék kérdése – mind a gyűjtő helyek (szemétkosár, szelektív gyűjtőszi-

get) kialakítása, mind a szemetelés ellenőrzése – a helyi hatóságok hatáskörébe tartozik. A közterülete-

ken akarva-akaratlanul keletkező hulladék mennyiségét a helyi gyakorlat képes az EPR rendszertől füg-

getlenül befolyásolni. 

A nemrégiben módosított Hulladék keretirányelv (WDF) nem teszi kötelezetté a gyártókat a szemétel-

takarítás költségei fedezésére, sem a 8. sem a 9. cikk nem említ ilyen kötelezettséget. Sőt. 

A 8.a cikk meghatározza az EPR rendszerek résztvevőinek feladat- és hatáskörét, továbbá azt is, hogy a 

gyártókat terhelő kiadások nem haladhatják meg a hatékony hulladékkezelés költségeit. 

Aránytalan terhet jelentene a gyártóknak, ha a 10 termékkör miatt a teljes takarítási költségeket vállal-

niuk kellene. 

A gyártók csak azokért a következményekért tehetők pénzügyileg felelőssé, amelyekre befolyást képesek 

gyakorolni.  

A javaslat kontraproduktív is, hiszen amennyiben a hulladékkezelés költségeit mindenképpen megtéríti 

valaki, a lakosság és a közszolgáltató érdekeltsége is megszűnik a szelektív gyűjtés bővítése iránt,  

veszélyeztetve ezzel más irányelvekben megjelölt célok teljesitését. 

A hatástanulmányban a szemételtakarítás költségeinek EPR rendszerből való fedezésének belga és hol-

land példája nem helytálló, félreértésen alapul, mindkét országban a hulladék-megelőzési programokat 

támogatják az EPR szervezetek. 

3. Szelektív gyűjtés 

a) A tervezet 2025-ig kötelezővé kívánja tenni a tagországok számára azt, hogy a kibocsátott a műanyag 

italos palackok 90%-át elkülönített rendszerben gyűjtse össze. 

A meglévő, illetve létrehozandó EPR rendszerek valamennyi típusú műanyag csomagolási hulladék ösz-

szegyűjtéséért, a gyűjtési volumen fokozásáért – beleértve a palackokat is – (többnyire egzisztenciálisan) 

felelősek, a hasznosítási célszámok pedig a Csomagolási és csomagolási hulladék irányelvben (PPWD) 

rögzítésre is kerültek. Egy tétel, a palackok kiemelése a rendszer megbomlását eredményezi. 

A CSAOSZ a WFD és a PPWD megjelent módosítását elemezte és arra a következtetésre jutott, hogy az 

új hasznosítási célértékek – köztük a műanyagok – megemelt arányszámainak teljesítése számos anyag-

fajtánál és gyűjtési formánál a 90%-os gyűjtési teljesítmény elérését teszi szükségessé.  

Véleményünk szerint szükségtelen a PPWD mellett a SUP irányelvben olyan rendelkezést hozni, amelyet 

a most módosított alaprendelkezés (PPWD) nagy valószínűséggel teljesíteni tud. 

 



b) A 90%-os elkülönített gyűjtési arány a betétdíjas rendszer kiépítését sugallja alternatívaként. 

A kötelező betétdíjas rendszer kérdése Magyarországon is több alkalommal felmerült. Számos indok 

mellett fontos megjegyezni, hogy egy csomagolásformára bevezetett betétdíj más – nem „büntetett” – 

megoldás szinte azonnali megjelenését hozza, ami tehát nem eredményez hulladékcsökkenést.  

Többször megállapítást nyert az, hogy egymással párhuzamos rendszerek – különösen, ha egy szűk 

anyagáramra vonatkoznak – nem hatékonyak, ugyanakkor drágábbá válnak. 

Szövegmódosító javaslataink 

1. (8) Single use plastic products … 

… Certain polymeric materials are not capable of functioning as a main structural component of final mate-
rials and products, such as polymeric coatings, linings or layers, paints, inks, and adhesives. Those materials 
should not be addressed by this Directive and should therefore not be covered by the definition.  

A szövegbeszúrás pontosító és egyértelműsítő. A coatings szakmai értelme lakk, védőbevonat.  

A linings, layers belső, külső réteget jelent, amely a lakkhoz képest magasabb élelmiszerbiztonsági és 

higiénés és technológiai feladatokat lát el, de továbbra sem tölt be fő funkcionális szerepet, miután 

valamilyen anyagtársítás összetevőjét, komponensét jelenti. 

A szövegbeszúrás egyértelműsíti, hogy a nem fő funkcionális céllal műanyag réteget tartalmazó anyag-

összetételek nem tartoznak az irányelv hatálya alá. 

2. Fogalommeghatározások 

Az angol szövegváltozatot mutatjuk be, mert az fejezi ki pontosan az észrevételünk jelentőségét. 

  'plastic' means a material consisting of a polymer within the meaning of Article 3(5) of Regulation (EC) No 

1907/2006, to which additives or other substances may have been added, and which can function as a main 

structural component of final products, with the exception of natural polymers that have not been chemi-

cally modified;  

Szövegjavaslatunk egyértelműen fogalmaz. 

  'plastic' means a material consisting of a polymer within the meaning of Article 3(5) of Regulation (EC) No 

1907/2006, to which additives or other substances may have been added, and which can functions as a the 

main structural component of final products, with the exception of natural polymers that have not been 

chemically modified;  

EPIC találkozó 

2018. július 5-6-án került sor Amsterdamban az Európai Csomagolási Intézetek Konzorciuma idei máso-

dik találkozójára. 

A megjelent belga, cseh, finn, holland, lett, magyar, olasz és osztrák kollégákkal a szokottnál több témát 

és hosszabban tárgyaltunk. 

A legfontosabb feladat a 2018. szeptember 25-27. között sorra kerülő FachPack kiállításon – a jelenlévők 

együttműködésében – létesítendő közösségi megjelenés részleteinek egyeztetése volt. 

 

 



 

A „Szövetségek” standja a 6. pavilonban, a 6-261 standhelyen lesz megtalálható. A CSAOSZ a kiállítási 

területen központi helyen, a lett és az osztrák szövetségek között kapott helyet. 

A szervezetek a nyitó napon, szeptember 25-én szakmai programot is rendeznek. A CSA-

OSZ a hazai környezetvédelmi szabályozásról tart prezentációt. 

A „Szövetségek” standján való megjelenést a CSAOSZ a tagvállalatai népszerűsítésére, 

közvetett bemutatására, külkapcsolatai bővítésének segítésére kívánja felhasználni.  

A Fachpack-ra kilátogató CSAOSZ tagvállalati képviselőknek a standrészünkön esetenként 

(nem állandó jelleggel) egy-egy, szakmai partnerrel folytatandó megbeszéléshez – lehető-

ség szerint előzetes egyeztetést követően – asztalt kínálunk. 

A FachPack kiállítás a hazai csomagolási szakemberek körében komoly megbecsülést 

vívott ki, ezért a CSAOSZ terve az, hogy – folytatva az éves egy-egy külföldi szakmai 

kiállításon való megjelenés szervezését – 2019-ben saját finanszírozású közösségi stan-

dot szervez.  

A fenti lehetőségen túl pedig elkészítjük az Évkönyvből már ismert, a tagvállalatainkat bemutató össze-

állítás önálló füzetét (logo, elérhetőség, tevékenységi kör angolul) az Interpackra tavaly elkészített minta 

szerint (lásd www.csaosz.hu/letoltesek).  

Az A5 méretű kiadványban lehetőséget kívánunk adni fél-, vagy egyoldalon önálló  

hirdetéssel való megjelenésre is.  



Féloldalas megjelenésért 15.000 Ft+áfa, egész oldalasért 25.000 Ft+áfa hozzájárulást kérünk.   

Bízunk abban, hogy az idei Fachpackra tervezett füzetben való megjelenés lehetősége megnyeri tetszé-

süket. Kérjük, hogy megjelenségi szándékát augusztus 17-ig jelezze, a „lapzárta” 2018. szeptember 5., 

azaz a nyomdakész anyagot eddig kérjük eljuttatni. 

További részletekről NAGY MIKLÓS tud felvilágosítást adni a nagym@csaosz.hu, vagy a 210 0107 telefo-

non. 

 

 

 

 

A FachPack megtekintésére szervezett utat is tudunk ajánlani az Universal Travel szervezésében 

Csoportos Utazás 2018. szeptember 24-27. 

Utazás: 17+1 fős komfortos autóbusszal  

Elhelyezés: 3 éjszaka szállás Wolframs-Eschenbach-ban *** szállodában  

Ellátás: reggeli  

Előzetes program:  

Szeptember 24.  hétfő, utazás, kora reggeli indulással 

Szeptember 25-26. vásárlátogatás, majd visszautazás a szállásra  

Szeptember 27. hazautazás Budapestre  

Részvételi díj: 120.900 Ft/fő kétágyas szobában reggelivel 

Az ár tartalmazza: az utazás költségét, a 3 éjszaka szállásköltségét reggeli ellátással, a transzfert a fent 

megadott programokra. 

Az ár nem tartalmazza: az egyéni saját igény szerint felmerülő költségeket, az utasbiztosítást és a vásári 

belépőjegyet.  

Egyágyas szoba felár: 27.100 Ft / fő  

Utasbiztosítás: 2.000 Ft/fő/4 nap/ 70 éves korig (EUB Nivo)  

Jelentős árfolyamváltozás (4%) esetén az árak változhatnak!  

Fenti árak 15 fő jelentkezése esetén érvényesek!  

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 10.  

További információ:  

Universal Travel, IMRE LILLA 9022 Győr Bisinger J. stny. 12. 2/8., tel/Fax.: 96/310-939, mobil: 30/776-

6761, e-mail: info@universaltravel.hu, ililla@universaltravel.hu, www.universaltravel.hu 

  

mailto:nagym@csaosz.hu
http://www.universaltravel.hu/


  



 

 

Nyomtatás, csomagolás – jogsértések nélkül,  

avagy a szellemi tulajdon hatékony védelme 

Belegondolni is nehéz, hogy a szellemi tulajdon védelmének igénye egy vállalat életében, működésében 

hány meg hány helyen jelenik meg. Már a kezdet kezdetén, a vállalat nevének, majd arculatának, már-

káinak meghatározásakor körültekintően kell eljárni. 

A vállalat által létrehozott, vagy vásárolt szellemi termék érték, a vállalat vagyona. Épp oly számszerűsít-

hető vagyonelem, mint egy nyomdagép, vagy egy pántológép, amelynek akár csak meghibásodása is 

termeléskieséssel – szellemi termék esetében mások általi illetéktelen használata piacvesztéssel – jár. 

A nyomda- és csomagolóipar két olyan kreatív szakterület, amely a szellemi tulajdon terén nemcsak a 

napi munkában használt profi szoftverek, hanem a tervezés során kidolgozott minták, forma- és szerke-

zeti tervek védelme szempontjából is érintett.   

Szakterületeinket azonban külső tényezők is veszélyeztethetik. 

Az egyre aggasztóbb méreteket öltő termékhamisítás nem tudja nélkülözni a nyomdai és csomagoló-

szer-gyártói beszállítókat. Itt készülnek a hamisított dobozok, címkék. Büntetőügy során egy nem körül-

tekintően befogadott megrendelés a csomagolószer-gyártó jogi felelősségét is felveti és felelősségre 

vonhatóságát eredményezi! Ezért a megrendelések befogadása, majd feldolgozása során nem csak a 

megrendelő fizetőképessége lehet szempont, de minden kétséget kizáróan meg kell győződni a márka-

termékhez kötődő jogosultságáról is. 

Ezen összetett probléma kezelésének jobb megismerésére felső és középvezetőknek egyaránt ajánljuk 

a neves szakértők előadásában sorra kerülő kétnapos továbbképzésünket. 

A továbbképzés programja: 

1. Vállalkozások alakításának és fejlesztésének stratégia tervezése (vállalti- és stratégia management) 

2. Brand építés – innováció – szellemi tulajdonnal kapcsolatos feladatok, gyakorlati kérdések 

3. Szellemi tulajdon védelmi formái (szerzői jogok, védjegyek, használati minta, formatervezési minta-

oltalom, know-how, találmány)  

4. Szellemi tulajdon különböző büntető jogkövetkezményeinek bemutatása, eljárások gyakorlatok, 

amelynek hatással vannak a vállalkozásra, brandekre, fejlesztésekre 

5. Szellemi tulajdon főbb fogyasztóvédelmi feladatai 

6. Szellemi tulajdonnal összefüggő reklám és marketing feladatok 

7. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos pénzügyi és számviteli kérdések, szellemi tulajdon vagyonértékelése 

8. Kötetlen beszélgetések a részvevők szakterületein felmerülő problémákról, megoldásokról stb. 

Az egyes előadások 90 perc időtartamúak. 

A továbbképzés időpontja: egyeztetés alatt, szeptember vagy október, két egymást követő napon 

A továbbképzés helye: Griff Hotel, Budapest XI., Bartók Béla út 152. 

A részvételi díj: CSAOSZ és/vagy  PNYME tagvállalatok munkatársai számára kedvezményes: 39.000 

Ft+áfa/fő, 2 napi ebéd: 7.000 Ft+áfa/fő. 

 



CSAOSZ szakmai nap AUTOMOTIVE kiállításon 

 

A csomagolás nemcsak a terméket védi –  

csomagolási megoldások az autóipari beszállítók számára 

2018. október 18. csütörtök, 10.00-12.30 között 

A CSAOSZ számos tagvállalata és szorosan együttműködő partnere csomagolószer-gyártóként, rend-

szerszolgáltatóként érdekelt az autóipari beszállítók kiszolgálásában. 

Ez a vállalati érdekeltség vezetett arra, hogy az október közepén megrendezésre kerülő   

AUTOMOTIVE kiállításon szakmai napot szervezzünk, ahol tagvállalataink szakmai újdonságaikat, külön-

legességeiket, újszerű szolgáltatásaikat bemutathatják a kiállítás látogatóinak, kiállítóinak. 

A programot saját kapcsolatrendszerünkön túl az AUTOMOTIVE kiállítás honlapján keresztül is népsze-

rűsítjük, így kívánjuk elérni minél több lehetséges résztvevő figyelmének felkeltését. 

A tervezett program: 

 9.30.-10.00 Regisztráció  

–  a részvétel díjmentes lesz, belépésre a HUNGEXPO által adandó kód segítségével lesz lehetőség 

–  a regisztráció ideje alatt kávét, üdítőt és aprósüteményt kínálunk az érkezőknek 

10.00-10.15 Köszöntő, bevezető  

–  a köszöntő csak 5 perc lesz, de némi csúszást sajnos mindig be kell kalkulálni, ezért 15 perc a tervezett idő 

10.15-10.35 1. előadás 

–  minden előadás 20 perc hosszú, a +5 perc az esetleges kérdésekre és az előadás/előadó váltáshoz kell 

10.40-11.00 2. előadás 

11.05-11.25 3. előadás 

11.25-11.45 szünet 

11.45-12.05 4. foglalt 

12.10-12.30 5. foglalt 

Az előadásokra a kiállításhoz közeli helyen különtermet kapunk a HUNGEXPO-tól.  



A teremben a résztvevők roll-up-jai kiállíthatók, illetve szórólapjai kihelyezhetők. 

Kérjük a tagvállalatainkat, hogy előadás tartására vállalkozásukat az előadás címével, előadó szemé-

lyének megadásával és 2-3 mondat tartalmi kivonattal  

2018. augusztus 15-ig 

Nagy Miklós címére eljuttatni szíveskedjenek.  

Esetleges túljelentkezés esetén vagy hosszabb időterminust kérünk a HUNGEXPO-tól, vagy legrosszabb 

esetben a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe. 

A kivonatokból programfüzetet készítünk, amit a felhívások közzététele alkalmával használunk fel. 

A szakmai nap megszervezése költségekkel jár, terembérlet, technika, vendéglátás.  

A CSAOSZ ezért azt kéri az előadásra vállalkozó vállalatoktól, hogy járuljanak hozzá a kiadásokhoz, ez 

várhatóan 5 előadó megjelenése esetén 50.000-60.000 Ft+áfa összeget jelent. 

Csak roll up kiállítására is lehetőséget adunk, 10.000 Ft+áfa összegért. 

Amint a részletek pontosabbak lesznek, frissebb információkat küldünk. 

További információ: NAGY MIKLÓS, nagym@csaosz.hu, 06 1 210 0107 

                                         

A szakmai konferenciánkat 2017. november 7-re tervezzük, amelynek záróeseménye a HUNGAROPACK 

Magyar Csomagolási Verseny díjátadó ünnepsége lesz. 

A konferenciát ezúttal is több szekcióban kívánjuk megtartani. 

Bizonyosan foglalkozunk egy szekcióban az idén tavasszal megjelent csomagolásokra vonatkozó új EU 

irányelvekkel, irányelv tervezetekkel és ezek hazai jogrendbe illeszkedésével. 

Megkerülhetetlennek tűnik, a komposztálható műanyagok ismételt napirendre tűzése és az ipar 4.0-

hoz kapcsolódó megoldások, fejlesztések ismertetése is. 

A tagvállalatoktól a konferencia témáira, előadástartásra örömmel veszünk javaslatokat. 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2018-2019. évi kiadása 

A CSAOSZ immár 9. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind pedig küllemé-

ben igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

Az Évkönyvben való megjelenéssel kapcsolatban bármilyen kérdésre készséggel ad felvilágosítást NAGY 

MIKLÓS főtitkár a 06 1 210-0107 telefonszámon, vagy a nagym@csaosz.hu e-mail címen. 
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WORLDSTAR  

A WorldStar Csomagolási Világverseny 2019. évi pályázatát a WPO 

meghirdette.  

A nevezéseket 2018. szeptember 20-ig kell eljuttatni a szervezők-

nek. 

A szokatlanul korai határidőt a Kínában októberben sorra kerülő 

WPO második féléves találkozójának időpontja miatt kellett meg-

határozni. 

A díjátadóra 2019. májusban Prágában a cseh SYBA csomagolási 

intézet vendéglátásában kerül sor. 

További információ a CSAOSZ Titkárságtól, vagy közvetlenül a szervezőtől kérhető: 

RACHEL BAYSWATER – rachel.bayswater@iom3.org, +44 1476 513885 or visit www.worldstar.org 

Tagvállalati hírek, újdonságok 
 

O-I kemenceavató 

Az orosházi öblösüveggyárban 20 millió eurós beruházással elkészült az új kemence, így újra indult a 

termelés 145 nap után – közölte az átadási ünnepség előtt az O-I Manufacturing Magyarország Üveg-

ipari Kft. ügyvezetője az MTI-vel Orosházán. 

RENATO FRESCHI elmondta: a 20 millió eurós beruházásra azért volt szükség, mert az 1995 óta amerikai 

érdekeltségű vállalkozásnál folyamatosan üzemel a kemence, így azt 12-15 évente fel kell újítani.  

A beruházást saját forrásból valósították meg, de a Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtő 

pályázatán 12 éves adócsökkentést nyertek 25 új munkahely teremtéséért. Jelenleg 225 foglalkozta-

tottja van a cégnek. 

Az üzem évente átlagosan 114 ezer tonna alapanyagot dolgoz fel, csaknem 300 millió darab befőttes-

üveget és különböző üvegpalackot készít. Az orosházi gyár termelésének felét hazai, másik felét külpia-

cokon értékesítik, például Olaszországban, Németországban, Franciaországban és Törökországban. 

Az új kemence beállításával lényegesen csökkentik a környezetterhelést, az energiafelhasználását, de 

fokozott figyelmet fordítottak a munkabiztonsági körülmények javítására is. 

2016-ban és a 2017-ben is mintegy 200 millió forint volt a gyár adózás előtti eredménye, s az idei évre 

170 millió forintot terveznek. A csökkenés oka a több hónapos leállás. 

Az üveggyár 2016-os és 2017-es árbevétele meghaladta a 7,3 milliárd forintot, 2018-ra pedig 5,5 milliárd 

forintot terveznek. 

Forrás: MTI-Eco 
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Megújuló energiák a Tetra Paknál 

A Tetra Pak globális villamosenergia-ellátásának felét már megújuló forrásokból szerzi. Ez összhangban 

áll a cég RE100 elkötelezettségével, mely szerint 2030-ra csak megújuló villamos energiát fog használni 

világszerte.   

Csak az elmúlt két évben a megújuló villamosenergia-felhasználás 2,5-szeresére emelkedett, a 2016-os 

20%-ról. Ezt olyan kezdeményezések kombinációjával valósították meg, mint a Nemzetközi Megújuló 

Energia Tanúsítványok (I-RECs) és a napenergiával működő berendezések használata saját létesítménye-

ikben. 

 
,,A megújulóenergia használata fontos része annak a törekvésünknek, mellyel csökkentjük a működé-

sünk során keletkező káros anyag kibocsátást, ezzel segítve az éghajlatváltozás mérséklését” - mondta 

MARIO ABREU, a Tetra Pak fenntarthatóságért felelős alelnöke.  

,,A megújuló-energiatanúsítványok vásárlása révén olyan infrastrukturális fejlesztésekbe fektetünk be, 

amelyek növelik a megújuló villamosenergia-források elérhetőségét. Eközben olyan lehetőségeket is fel-

tárunk, amelyek lehetővé teszik a cég telephelyein a saját napenergia-létesítmények bővítését.” 

A Tetra Pak gyárai Svédországban, Dániában, Finnországban és Dél-Afrikában 100%-ban megújuló-ener-

giaforrásokból származó villamos energiát használnak, 17 legjelentősebb telephelye kizárólag megújuló-

energiaforrással működik. 

A cég Thaiföldön elsőként szerzett Gold-Standard I-REC-eket, ahol a helyi gyár hamarosan további 1 MW 

villamos energiát is termel majd napelemek segítségével. A Gold-Standard I-REC a megújuló forrásokból 

származó villamos energiát előállító és a szigorú határértékeket betartó vállalatok számára kiadott ta-

núsítvány. … 

Az RE100 egy globális, üzleti együttműködési kezdeményezés, melyet a The Climate Group vezet a CDP-

vel partnerségben a megújulóenergia iránti kereslet növelése és a szállítás megkönnyítése érdekében. 

Forrás: Élelmiszer Online 



Gazdasággal kapcsolatos hírek 
 

BMI: folytatódik a bővülés, enyhébb ütemben 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke: 53,0. 

 A Beszerzési Menedzser Index júniusban 

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke: 53,0. Ez alapján a válaszadók 

az előző hónaphoz képest összességében kedvezőbb folyamatokról számoltak be. Az év végi trend végig 

kedvező képet mutatott, és ez folytatódik 2018 első felében is. Az ütem némileg lassult, de az index 

továbbra is bővülést jelez. A 2018 június havi index kisebb a 2018 májusi (55,2) értéknél, és a tizedik 

legmagasabb júniusi érték. Június összességében átlag alatti hónap volt a korábbi években (az 1995 óta 

mért hosszú távú átlag értéke 52,5; a júniusoké 52,4). Az elmúlt három évben a júniusi átlag magasabb 

volt (55,0), köszönhetően a tavalyi és a 2015-ös értékeknek, de az idei érték összességében némileg így 

is átlag feletti júniusi értéknek tekinthető 1995 óta. 

A Beszerzési Menedzser Index komponensei 

A termelési mennyiség indexe csökkent májusi értékéhez képest, de 50,0 pont felett maradva a termelt 

mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve, immár harmincnegyedik alkalommal. A 

mostani érték némileg átlag feletti, 1995 óta tizenegyszer volt magasabb az index értéke júniusban. 

Az új rendelések indexe kicsit gyengült, de 50,0 pont felett maradva jelzi, hogy az új rendelések állomá-

nya ismét magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag felettinek tekinthető 1995 

óta, eddig ötször mértünk magasabb júniusi értékeket a korábbi években. 

A júniusi szállítási átfutási idő hosszabb lett májushoz képest, és az ütem enyhén gyorsult. Az index ér-

téke nyolc hónapja ismét 50,0 pont alatt van. A korábbi júniusi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb 

érték. Az index értéke szinte végig 50,0 pont alatt volt az elmúlt hét évben. 

A vásárolt készletek tizennyolcadik hónapja bővülnek, most némileg enyhébb ütemben. Az idei júniusi 

indexérték az elmúlt huszonkét év értékei alapján átlag alatti, és a kilencedik legkisebb júniusi. 2016-ban 

hat hónapban emelkedett a vásárolt készletek szintje, 2017-ben pedig minden hónap ilyen volt. 

A foglalkoztatottsági index az elmúlt hónapoktól eltérően júniusban csökkenésre utal, első alkalommal 

huszonegy hónap után. Az index értéke alacsonyabb lett májushoz képest, és ezzel a tizedik legalacso-

nyabb júniusi 1995 óta. 

Forrás: MLBKT, termékmix 

OPTEN hírek 

A Cégközlönyben 2018. 27. és 28. héten közzétett felszámolási eljárás alá került cégek listájából szak-

területünket érint esemény: 

BOXA Csomagolástechnika Kft., 1027 Budapest, Bem József utca 6 fszt. 

NEW PERFECT PACK-ING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 4034 Debrecen, Létai út 01114/155 

  

http://termekmix.hu/ipar/19-hirek/4863-bmi-folytatodik-a-bovules-enyhebb-utemben


Szakmai hírek 
 

Nyomkövetővel a hatékonyságért és a visszaélések ellen 

 Az FMCG-szektor szereplői számára talán a legfontosabb tényezők a láthatóság, az áruvédelem, a 

raktérhőmérséklet-kontroll, a nem manipulálható ajtónyitás-felügyelet, az üzemanyag-, illetve te-

vékenységkontroll. Az iData Kft. egyedi igényekre szabható riportjai támogatják a cég működését, 

amivel jelentősen növelhető a hatékonyság. Szintén fontos tényező a folyamatos láthatóság, a 

kontroll és az esetleges visszaélések minimalizálása. 

Az iTrack GPS Nyomkövető Rendszer a szokásos, sztenderd szolgáltatásokon kívül, tehát hogy merre jár 

a jármű, annak menetideje és az állásidőn kívül számos, speciális szolgáltatással van jelen a piacon. Spe-

ciális szolgáltatásokat fejlesztettünk ki a szakma logisztikai, áruterítési része számára, illetve az értékesí-

tők tevékenységének kontrollálására, hatékonyságának javítására, az ügyfélkapcsolati rendszer átlátha-

tósága és hatékony kezelése érdekében – mondta el Szabó Lajos, az iData Kft. alapító-tulajdonosa. 

Az online nyomon követés legnagyobb előnye a munkavégzés hatékonyságának a növelésében rejlik. A 

GPS-es nyomkövetéshez kapcsolódó útnyilvántartó rendszerrel elkerülhető a magánhasználat miatti fe-

lesleges üzemeltetési költség, a felesleges munkaidő-kiesés, megkönnyíti az ellenőrzést, és a megren-

delő felé tanúsítható a helyes szállítás, a munka elvégzése. Az iData szolgáltatásaink egyik legfőbb célja 

az adminisztrációs terhek csökkentése. 

– A Teljes Üzemanyagkontroll szolgáltatásunk kevesebb mint egy százalékos hibapontossággal dolgozik 

a teljes tank méretéhez viszonyítva. Méri és megmutatja a valós tankolási és fogyasztási adatokat. A 

fuvarozó, szállítmányozó cégeknél akár 5–20 százalékos költségcsökkentést is lehet realizálni az iTrack 

üzemanyagkontroll-rendszerrel. A munkagépeknél, mezőgazdasági gépeknél ez az arány elérheti akár a 

20–40 százalékot is – emelte ki az iTrack precíziós üzemanyagkontroll-rendszerével elérhető megtakarí-

tás mértékét a cégvezető. 

Középpontban a biztonság és az adatvédelem 

Az iTrack Vizsla olyan keresőprogram, amely tetszőlegesen beállítható szabályok, paraméterek alapján 

megállapítja a nyomkövetési és mérési adatokból, hogy mely időpontokban, milyen szabálytalanságok 

történtek. Szolgáltatásának lényege, hogy az iData rendszere a nap 24 órájában figyeli a beérkező ada-

tokat, és e-mail vagy SMS formájában jelzi, amennyiben bármilyen előre definiált esemény történik. Leg-

nagyobb előnye, hogy nemcsak utólagos vizsgálattal derülhet fény az egyes esetekre (például: üzem-

anyag-eltulajdonítás), hanem lehetőség van jelezni a sofőrnek, közbelépni vagy megelőzni a bajt. A cég 

által kifejlesztett iTrack lopásvédelmi rendszer egyedi blokkolási rendszerrel működik. 

Az adatvédelmi szabályok, a személyiségi jogok figyelembevétele a szolgáltatások fejlesztése során 

egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Az iData által kifejlesztett, úgynevezett privát-céges kapcsoló is ennek 

a jegyében lett megalkotva. A belső információs rendszer magas színvonalon és mindig a hatályos jog-

szabályoknak megfelelően tartja nyilván az adatokat, ezt segíti egy belső munkatárs, illetve egy tanács-

adó cég. Az iTrack-rendszer olyan rugalmas jogosultsági szisztéma, ahol a felhasználó cég határozhatja 

meg, hogy ki mit láthat a vállalaton belül. Külön említést érdemel az engedélyezett magánhasználat, ezt 

a privát-céges kapcsoló használatával lehet kezelni.  

Forrás: Trade Magazin 



Forradalmi csomagolás 

A Joseph Company International huszonöt évnyi munkát követően kifejlesztette önhűtő alumíniumdo-

bozát. A doboz alján található aktiváló kupak eltekerésével 75-90 másodperc alatt eltávoznak a hűtőgá-

zok, lehűtve ezzel a dobozt. Az önhűtő dobozokat elsőként a Fizzics Sparkling Cold Brew Coffee  

italok fogyasztásával próbálhatják ki az érdeklődők. 

 

Forrás: Trade Magazin, agrarszektor.hu 

Azonnal lebomló „nejlonzacskók” 

Két chilei mérnök, ROBERTO ASTETE és CHRISTIAN OLIVARES bemutatta legújabb fejlesztésüket: egy vízben 

oldódó, olajszármazékoktól mentes műanyag bevásárlószatyrot. Az anyag akár egy főzőedényben vagy 

mosógépben is lebontható. 

ASTETE és OLIVARES a chilei Solubags vezetői. A santiagói sajtóértekezletükön elmondták, hogy a zacskó 

titka az, hogy megváltoztatták a vízben oldódó polivinil-alkohol (C2H4O)x kémiai képletét. A sajtótájé-

koztatón bemutatott, a környezetet egyáltalán nem szennyező zacskó nem tartalmaz káros anyagokat, 

így a szatyor elterjedése hozzájárulhat a vízszennyezés megállításához. 

A nagy különbség a hagyományos műanyag zacskók és az általunk előállított között az, hogy míg az 

előbbi 150-500 évig megmaradhat a természetben, 

addig a mienk öt perc alatt lebomlik – mondta  

ASTETE. 

A cégnek van egy kínai gyártója, de az illetékesek 

szerint a környezetbarát zacskó bárhol előállítható.  

A gyártás októberben kezdődik Chilében.  

Forrás: Index, MTI 

ROBERTO ASTETE és CHRISTIAN OLIVARES (Fotó: Claudio Reyes / AFP) 


