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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tárgyalójában került megtartásra a CSAOSZ 

Elnökségének soron következő ülése. 

A találkozót az előzetesen meghirdetett napirend szerint tartottuk meg.  

Elsőként az idén megjelent csomagolási és csomagolási hulladék irányelvi módosításainak 

bemutatására, majd az egyszer használatos műanyag termékek irányelv tervezetének ismerte-

tésére került sor. 

A következőkben a CSAOSZ termékdíj munkacsoportja által készített szakmai és jogi elemzés-

ről tájékoztatta az Elnökséget NAGY MIKLÓS és GALLI MIKLÓS. 

E munka eredményét a CSAOSZ szakmai közössége a novemberi konferencián ismerheti meg. 

A CSAOSZ őszi programjainak bemutatása után szó került a Titkárság irodai elhelyezésének 

bizonytalanságáról, miután a tulajdonos gazdasági okokra hivatkozva a szálloda, a konferen-

ciatermek és az étterem bezárása mellett döntött.  

CSAOSZ beszállítói szakmai délelőtt az AUTOMOTIVE kiállításon 

 

A várakozásokat messze felülmúló érdeklődés mellett sikerült megtartani a HUNGEXPO AU-

TOMOTIVE kiállítására szervezett szakmai programunkat. 

Az ötven férőhelyes teremben az előadásokat több résztvevő ülőhely hiányában állva tudta 

csak meghallgatni. 

Köszönjük az AMSY Jelöléstechnika Kft, a Green Packaging Kft., a Szkaliczki Kft, a Mosonpack – 

Dunapack Kft. és a Volánpack Zrt. vezető munkatársai által tartott színvonalas előadásokat. 

Ezúton gratulálunk az alapításának 50. évfordulóját ünneplő Volánpack Zrt. kollektívájának és 

köszönjük a találkozó végére időzített meglepetés tortát.  
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Ezzel a programmal a CSAOSZ a tagvállalatainak újabb köre számára kínált szakmai bemutat-

kozási, kapcsolatteremtési és -építési lehetőséget. 

 

 

Sikeresnek bizonyult az európai csomagolási társszövetségek közös kiállítása az idei FachPack 

szakkiállításon. 

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 standot szervez.  

A költségvetést még a konferencia előtt a Titkárság elkészíti. Early bird jelentkezés 2018. dec-

ember közepéig lehetséges! 
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CSAOSZ konferencia 

Új helyszínen, a Bara Hotelben tartjuk 2018. november 7-én a CSAOSZ idei szakmai 

konferenciáját. 

A programra legkésőbb október 31-ig kérjük a jelentkezéseket elküldeni. 
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Gyászjelentés 

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a CSAOSZ egyik alapító tagvállalata, a  

Volánpack Zrt. elnök-vezérigazgatója 

KAPCSOS LÁSZLÓ 

2018. október 1-én, életének 76. esztendejében, hosszú betegség után elhunyt.  

Nyugodjék békében. 

 

KAPCSOS LÁSZLÓ (a kép jobb oldalán) a CSAOSZ alapításának 20. évfordulója alkalmából 2010-ben szervezett  

ünnepségen az alapítókat köszöntő GALLI MIKLÓSTÓL emléklapot vesz át.  

A háttérben DR. KERTÉSZ BÉLA főtitkár látható. 

A termékdíj törvény módosításának egyeztetése az  

Innovációs és Technológiai Minisztériumban 

2018. október 19-én DR. MAKAI MARTINA helyettes államtitkár meghívására a termékdíj törvény 2019. 

évi változtatásának tervezetével kapcsolatban egyeztetésre került sor az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumban. 

A közel ötven meghívott jelenlétében megtartott egyeztetésen elsőként NAGY MIKLÓS kapott szót – 

talán az egyetlen alapos szakmai álláspont benyújtása miatt –, aki a tervezet pozitívumainak (oxo-

degradábilis műanyagok betiltása, „R” rendszerhasználati díj mérséklése) megemlítése mellett a mű-

anyag zacskók betiltása és irreálisan magas díjtétellel való sújtása ellen emelt szót. 

Felhívta a jogalkotók figyelmét, hogy sem jogalapja nincs a betiltásnak, sem pedig nem állnak rendel-

kezésre megfelelő mennyiségben alternatív megoldási lehetőségek, illetve különösen utóbbiak a hul-

ladékképződést nem fogják csökkenteni. Felhívta a figyelmet a betiltás esetére az élelmiszerveszteség 

kockázatának és az élelmiszerbiztonság romlásának növekedési veszélyére, ami sokkal nagyobb kör-

nyezetterhet jelent, mint az „üldözött” műanyagcsomagolás.  
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Szakmai érdekességek, hírek 

 

Modern csomagolócentrumot épített a Gallicoop Szarvason 

1,689 milliárd forintos beruházást hajtott végre a 

Gallicoop Zrt. Szarvason. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium támogatásával felépített új csoma-

golócentrumban három műszakban gyártanak 

pulykahúsból készült szeletelt termékeket.  

A cég éves gyártási kapacitása meghaladja a 

nyolcezer tonna húskészítményt. Hazai piaci ré-

szesedése jelenleg 41 százalékot tesz ki, árbevé-

tele 2017-ben 30,644 milliárd forint volt. 

– A beruházás fontos mérföldkő vállalatunk tör-

ténetében. A csomagolás, kiszolgálás korszerűsítésével a kényelmi, konyhakész termékek kereslete 

iránt megnőtt vásárlói igényeket még hatékonyabban ki tudjuk szolgálni.  

Az új üzemben a legmagasabb élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően zajlik a szeletelt 

termékek gyártása, a vörösáruk hűtve raktározása, csomagolása, előkészítése szállításra. A csomago-

lócentrum 1,689 milliárd forintos fejlesztés révén valósult meg. A fejlesztést 50 százalékban a Nemzet-

gazdasági Minisztérium támogatta, a fennmaradó részt a vállalat saját erőből finanszírozta. A 2200 

négyzetméteres csarnokot a legmodernebb csomagoló és hűtőberendezésekkel szerelték fel. A léte-

sítmény 55 szakembernek ad munkát. 

Forrás: Trade Magazin 

Nemzetközi csomagolási konferencia  

 

További információ:  

http://www.intergraf.eu/images/documents/PackagingConference2018_RegistrationForm.pdf 

 

http://www.intergraf.eu/images/documents/PackagingConference2018_RegistrationForm.pdf
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A nyomonkövetés elkerülhetetlen – váljon szakértővé! 

 

GS1 nyomonkövetési szakértőként versenyképes és értékes, nemzetközi innovációkon alapuló 

szaktudás birtokába jut, megszerzi a szükséges ismereteket, hogy a különböző vállalkozások-

nál a helyes nyomonkövetési gyakorlat kialakítását és bevezetését koordinálhassa. 

Napjainkban még tartja magát az a rossz gyakorlat, hogy a cégek feleslegesen magas költség-

igényű, egyedi rendszereket fejlesztenek a nyomonkövetési előírásoknak történő megfelelés 

érdekében, melynek a legnagyobb vesztesei éppen ők maguk lesznek a jövőben. Számos sike-

res fejlesztés támasztja alá, hogy ha ezek a cégen belüli rendszerek a nyílt ellátás lánc legelter-

jedtebb kereskedelmi szabványrendszerére, a GS1 szabványokra épülnek, akkor nem csak 

sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban vezethetők be egy vállalkozáson belül, de lehe-

tővé teszik az üzleti partnerek között is a gyors és harmonizált kommunikációt.  

Mindez hozzájárulhat, hogy kritikus esetben az egész ellátási lánc rövid időn belül, célzot-

tan és minimális bevételi veszteségekkel reagáljon, megvédve a fogyasztók egészségét és 

az érintett cég jövőjét egyaránt. 

 

Az emberi életet akár halálos veszéllyel is fenyegető, legtöbbször a gyártás során az élelmisze-

rekbe kerülő rossz minőségű vagy szennyezett alapanyagok egyaránt követelhetnek ember-

életeket és egyúttal jelenthetik egy addig sikeres vállalkozás vesztét. Nem véletlen, hogy az 

Európai Unió egyre szigorúbb jogszabályokkal teszi egyértelművé, hogy a termékek nyomon 

követése az ellátási lánc legelejétől – a farmoktól, gyártás helyétől – a fogyasztó asztaláig kell, 

hogy terjedjen.  

Képezze magát, vagy munkatársát nyomon-

követési szakértővé és segítse saját vállal-

kozása vagy akár több vállalkozás nyomon-

követési rendszerének megtervezését és 

fejlesztését! 
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Magyarországon egyedülálló képzés indul, amelynek sikeres elvégzésével elismert nyomon-

követési szakértővé válhat! 

Megszerzett friss szakmai tudásával: 

• segítheti a láthatóságot és átláthatóságot biztosító megoldások bevezetését; 

• hozzájárulhat a jogszabályi és üzleti elvárásoknak való megfeleléshez; 

• képes célzott, gyors és hatékony visszahívás megtervezésére és megvalósítására; 

• meg tudja tervezni a szervezet nyomonkövetési rendszerét, amelynek alkalmazásba vételét 

is képes megvalósítani; 

• fel tudja mérni a szervezet nyomonkövetési képességét, és rá tud mutatni a fejlesztendő 

területekre. 

Az őszi képzés kezdete: 2018. november 7.  

A képzésre várjuk: 

o azokat a szakembereket, akik rendelkeznek az ellátási lánc folyamataihoz kapcsolódó ta-

pasztalattal, ismerik saját vállalkozásuk vagy az őket foglalkoztató vállalkozás logisztikai fel-

adatait; 

o logisztikai munkatársakat és vezetőket; 

o agrár- és élelmiszeripari vállalkozókat. 

A képzésre maximum 15 fő jelentkezését fogadjuk el, így jelentkezzen még ma! 

A képzés díja: 195.000,- Ft + ÁFA 

Jelentkezési határidő: 2018. november 5. 

Bővebb információ és jelentkezés: https://gs1hu.org/nyomonkovetes-szakerto-kepzes 

 

 

  

https://gs1hu.org/nyomonkovetes-szakerto-kepzes


10 
 

Díjazták a Tetra Pak zöldítő erőfeszítéseit 

A Tetra Pak Hungária Zrt. nyerte idén a MET Innováció és Tehetség Díját a környezeti hatások 

csökkentéséért végzett munkája elismeréseként. A gyártási hulladék mennyiségét 15%-kal, a 

CO2-kibocsátás mértékét pedig több mint 7 tonnával csökkentette. A MET Innováció és Tehet-

ség Díjat minden évben annak a vállalatnak ítélik oda, aki mindennapi munkájával aktívan tá-

mogatja a tehetségek felkarolását, az újító szemléletet és a fenntartható jövőt. 

… 

A Tetra Pak ma az egyetlen olyan nemzetközi nagyvállalat, amely integrált feldolgozó-, csoma-

goló- és elosztó gépsorokat, üzemi megoldásokat kínál az élelmiszer-feldolgozásban. Az italos-

karton-gyártással és forgalmazással foglalkozó svéd Tetra Pak 1989-ben alapította magyaror-

szági leányvállalatát és 1992 óta gyárt italoskartonokat a budaörsi üzemben, amely az elmúlt 

több mint 25 évben a térség egyik legnagyobb gyára lett; a termelés több mint 90 százalékát 

exportálják. 

Forrás: Élelmiszer Online 

Magyar formatervezési Díjat nyert a Varga Flexo Kft. 

A Varga-Flexo Kft. OKTOFLEX PREMIUM Flexonyomógépe megnyerte az idei Magyar Formatervezési 

Díj terv kategóriáját! 

Nagyon büszkék az alkotók arra, hogy a társaságuk alapításának 25. évfordulójukat egy nemzetközileg 

is elismert díjjal tudták megkoronázni, amelyben minden Munkatársunknak, Vevőnknek és Beszállí-

tónknak nagy szerepe volt. 
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Élelmiszerbiztos öntapadócímke-megoldások az STI Petőfi Nyomdától 

Az STI Petőfi Nyomda Kft. Kelet-Közép-Európa vezető csomagoló-

anyag-gyártójaként a minőség mellett kiemelt figyelmet fordít a 

megrendelők termékeinek biztonságára is. A kecskeméti cég 2002-

ben – iparágon belül elsőként – vezette be a HACCP-elveket, majd 

2008-tól már ISO 22000 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer  

tanúsítvánnyal rendelkezett. Ezután 2011-ben megszerezte a 

BRC/IOP tanúsítványt, amely igazolja az üzleti partnerek számára a 

biztonság és minőség legmagasabb követelményeinek teljesítését. 

Az élelmiszerekkel közvetlen vagy közvetett módon érintkező csomagolóanyagokból egész-

ségkárosító vagy a termék érzékszervi tulajdonságait negatívan befolyásoló anyagok oldód-

hatnak ki. Ez veszélyeztetheti a fogyasztó egészségét, a márka iránti elkötelezettségét, vala-

mint fennállhat a termékvisszahívás kockázata is. Vass Attila, a Petőfi Nyomda értékesítési 

csoportvezetője szerint ez éppúgy igaz öntapadó címkék esetén is, mint a kartoncsomagolá-

sokat tekintve. 

"Cégünk gondosan megválogatja a felhasznált alapanyagokat, hogy azok rendelkezzenek a 

szükséges élelmiszerbiztonsági tanúsítványokkal. Alapanyagainkat mérési terv alapján élelmi-

szerbiztonsági laborvizsgálatoknak vetjük alá. 

A teljesség igénye nélkül ilyen például a specifikus migráció, az összkioldódás (overall mig-

ration), a Robinson-teszt, amely egy érzékszervi vizsgálat, vagy a MOSH-MOAH. Az utóbbi az 

ásványiolaj-kioldódás mérésére szolgáló vizsgálat a német élelmiszerbiztonsági tervezetek 

szerint, amely felkészít a várható jogszabályi változásokra is" – mondta Vass Attila. 

Az élelmiszerbiztos csomagolások gyártásához azonban nem elég csupán a megfelelő anyagok 

használata. A fent említett szabványok mentén kialakított üzemi környezet és gyártási gyakor-

lat is fontos szempont. 

"Üzemi környezetünk higiéniai megfelelőségét validáljuk akkreditált mérésekkel üzemi levegő-

re, gyártás során felhasznált ivóvízre és a gyártófelületekre.  Így kívánunk jelenlegi és jövőbeli 

partnereinknek élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő termékeket nyújtani. Az STI Petőfi 

Nyomda Kft. tehát csomagolás tekintetében ideális és biztonságos választás az élelmiszergyár-

tók számára" – hangsúlyozta az értékesítési csoportvezető. 

Forrás: Élelmiszer Online 
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Házat hullámpapírlemezből? – Lehet! 

 

https://www.wikkelhouse.com/#aboutus 

Elindult az Adidas óceáni szemétből gyártott cipőinek tömegtermelése! 

A jövő legmenőbb sportcipői szépek, kényelmesek és maximálisan környezetbarátak, ugyanis 

óceáni hulladékból készülnek. 

Megindult az Adidas óceáni szemétből gyártott cipőinek tömegtermelése 

https://www.wikkelhouse.com/#aboutus
http://ecolounge.hu/upload/gallery/3205/adidas-parley.jpg
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A Parley x adidas UltraBOOST Uncaged nevű sneaker-ből első körben 7000 pár készült, amit 

online lehet majd megvásárolni. A cipő felső része 95%-ban óceáni szemétből készült, de a 

többi rész is újrahasznosított anyagokból áll. Minden egyes pár cipő elkészítéséhez 11 PET 

palacknak megfelelő mennyiségű újrahasznosított műanyagot használtak fel. 

Az Adidas úgy tervezi, hogy 2017 végére a Parley-val együttműködésben egymilliót gyárt 

majd az UltraBOOST modellből, a végső cél pedig az, hogy termékeik gyártása során telje-

sen átálljanak az újrahasznosított műanyag használatára. 

A cipővel párhuzamosan az Adidas a Real Madrid és a Bayern München focicsapata számára is 

új mezeket készített, szintén az óceánokból összegyűjtött műanyag hulladékokból. A két klub 

ily módon szeretné felhívni a figyelmet az óceánok védelmének fontosságára. 

Forrás: ECOlounge 

Trendváltás – Idősödő fogyasztók, csökkenő háztartásméretek 

 

Az elöregedés trendje nem új, azonban meglepő módon egyre inkább olyan országokon ível 

át, amelyek fiatalosságuk és fogyasztói kedvük alapján átlagon felüli növekedési perspektívá-

val kecsegtettek. 

A gyártók és a kereskedelmi vállalatok egyaránt mindent megtesznek azért, hogy a lassan elő-

re haladó trendváltáshoz igazodjanak, mivel sok országban megfigyelhető az elöregedés. Ha 

globálisan szemügyre vesszük a helyzetet, a fogyasztók egyre idősebbek lesznek, a háztartások 

egyre kisebbek és az ellátás súlypontja pedig egyre erősebben a lakóhely közeli üzletekre és a 

házhoz szállító szolgáltatásokra koncentrálódik. Ezzel párhuzamosan világszerte növekszik az 

igény a kis adagnagyságú csomagolás iránt, ami ráadásul növeli a csomagolásból származó 

hulladékot. 

Világszerte emelkedik az idősek aránya 

2000-ben az idősek aránya a világ teljes lakosságát tekintve 11% volt. 2030-ra ez az arány 

18%-ra emelkedhet. Észak-Amerikában és Európában ez az arány 33,8, illetve 37,4% is lehet. A 

http://termekmix.hu/kulfold/48-trend/5149-trendvaltas-idosodo-fogyasztok-csokkeno-haztartasmeretek
http://termekmix.hu/kulfold/48-trend/5149-trendvaltas-idosodo-fogyasztok-csokkeno-haztartasmeretek
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fogyasztással kapcsolatos kiadásoknak lassanként a legkedvezőbb árú termékekre kell össz-

pontosulnia. A diszkontok és a lakóhelyközeli üzletek trendje erősödik, ennek ellenére a pré-

miumszektor is nyereséges. A gyártók és a kereskedelem számára ez azt jelenti, hogy a polco-

kért vívott küzdelmet az nyeri, aki elérhető árakon kínál elfogadható minőségű termékeket. Ez 

azokra a termékekre is érvényes, amelyeket az online kereskedelemben kínálnak. Az időseb-

bek kevésbé mobilisak, mint a fiatalok, ami egyre inkább a városi életmódot támogatja.  

A városi lakosság félmilliárddal emelkedik 

A PlanetRetail piackutatói abból indulnak ki, 

hogy az elkövetkező 5 évben a világ városai-

ban élő lakosság mintegy félmilliárddal fog 

emelkedni. Ez egyet jelent a lakóhelyközel-

ség, a convenience és az egyszerű hozzáfér-

hetőség utáni egyre növekvő igénnyel. Az 

elkövetkező 5 éven belül az egyszemélyes 

háztartásokra a 2 milliárd háztartás 15%-a 

esik, tehát mintegy 300 millió háztartást 

érintett. A könnyen elérhető, könnyen nyit-

ható, kis adagban előre csomagolt termékek 

trendje tehát kiegészítő impulzussal bír az 

élelmiszerek és a testápolási és háztartási 

termékek esetében is.  

Gyakoribb vásárlás, csökkenő kosárérték 

A legtöbb fogyasztó esetében a vásárlás gyakorisága növekedni fog, és egy bevásárlókosár 

átlagos tartalma kisebb lesz. A fogyasztók korábbi szokása, mely szerint hetente egyszer felke-

resnek egy hipermarketet, hogy feltöltsék a készleteket, veszíteni fog jelentőségéből. Globális 

szempontból ez ahhoz vezet, hogy a hipermarketek piaci részesedése a jelenlegi 20%-ról 5 

éven belül 16,6%-ra fog csökkenni. 

 

Forrás: TERMÉKMIX  


