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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Megtartottuk a CSAOSZ konferenciát
Sikeresen megszerveztük a CSAOSZ idei szakmai konferenciáját. Az új helyszínen, a Bara Hotelben tartott szakmai programon 107 tagvállalati és nem tagvállalati munkatárs hallgatta meg az összesen 17
előadást.
A konferencia – szokás szerint – több témakört dolgozott fel.
A bevezető előadásból az ipar által sürgetően igényelt és az MGYOSZ szakértői által kidolgozott szakképzési fejlesztési programmal ismerkedhettünk meg, amit GABLINI GÁBOR MGYOSZ alelnök rendkívül
élvezetes és meggyőző előadással mutatott be.
PESTI SÁNDOR és NAGY MIKLÓS a 2019. április 9-11. között Budapesten sorra kerülő PPDexpo kiállításról adott áttekintést, meghívva a jelenlévőket a programon kiállítói részvételre.
Az Európai jogszabály szekció célja az volt, hogy a szakmai közvéleményt tájékoztassa az idén megváltoztatott, illetve tervezetben bemutatott EU irányelvek újdonságairól, egyben az (elfogadott) jogszabályok tartalmának kötelezően nemzeti jogrendbe ültetéséből eredően a hazai törvények megváltoztatásának szükséges irányairól.
A Csomagolás- és vállalatmenedzsment szekcióban a csomagolás érintő műszaki és marketingkutatásokba adtunk betekintést, és az Ipar 4.0 gyakorlati megvalósulásáról kaphattunk ízelítőt.
A Bioműanyagok szekció témája egyre aktuálisabb, a növényi eredetű és komposztálható anyagok,
eszközök hazai elérhetőségéről, kutatás-fejlesztési munkáiról kaptunk hiteles tájékoztatást.
Jövőre folytatjuk!

Átadtuk a HUNGAROPACK díjakat

Az idén 35. alkalommal megrendezett HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjait ünnepélyes
keretek között, a konferencia záróeseményeként adtuk át.
A díjnyertes nevezések és a díjkiosztó képeit a CSAOSZ honlapján, a galéria menüpontban (alul) lehet
megtekinteni.
Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!
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Ülést tartott a CSAOSZ Kis- és középvállalkozói Tagozata
2018. november 16-án a KKV tagozat
meglátogatta a Széchenyi István
Egyetem Csomagolásvizsgáló Laboratóriumát.
A közel húsz megjelent tagvállalati
képviselőt – a CSAOSZ életműdíjával
kitüntetett – DR. PÁNCZÉL ZOLTÁN
egyetemi docens fogadta és vezette
körbe az idén felavatott új laborépületben.
A vendéglátó színes előadásából megismerkedhettünk a labor létrejöttének körülményeivel, ízelítőt kaphattunk néhány vizsgálat menetéről, és
megismerhettük a többségében új
vizsgálóberendezéseket is.
Köszönjük a látogatás lehetőségét.

Megjelent a Magyar Csomagolási Évkönyv
A CSAOSZ Titkárság szerkesztésében megjelent a Magyar Csomagolási Évkönyv kilencedik,
2018-2019. évfolyama. A minden eddiginél terjedelmesebb, 100 oldalas kiadvány a csomagolás több szakterületét részletes elemzéssel mutatja be, írott formában ismerteti a
konferencia témáját is képező európai – elfogadott és tervezett - jogszabályok tartalmát,
és számos szakmai újdonságról is számot ad.
A Szerkesztők ezúton is köszönik a szerzők és a kiadást segítők hozzájárulását az ismét
igényes küllemmel megjelent kiadvány megjelentetéséhez.
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A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) fővállalkozása mellett és a CSAOSZ szakmai
partnerségével jövő évben is megrendezésre kerül – immár 4. alkalommal – a PPDexpo.
A nyomda, a csomagolás és a digitalizáció szakkiállítása önálló programként és nem más kiállítássorozat részeként kerül megrendezésre.
A kiállítás minden alkalommal több és több kiállítót és résztvevőt vonz, részben a három, egymásba
kapcsolódó szakterület letisztult tematikájának, részben pedig a gazdag háttérprogramoknak köszönhetően.
A korábbi jelzéseknek megfelelően a PPDexpo időpontja 2019. április 9-11. (kedd csütörtök).
Helyszíne, mint az elmúlt 3 alkalommal, ismét a BOK (korábban SYMA) csarnok.
A kiállítás időpontja egybeesik az összes iskolára egységesen meghirdetett „digitális témahéttel” amiben nagyon sok szinergia lehetősége is rejlik, főleg a szakmai utánpótlás témakörben.
Szövetségünk azzal kívánja a csomagolóipar jelenlétének növelését elősegíteni, hogy 2017-hez hasonlóan „CSAOSZ standot” kíván létesíteni, ahol a háttérmunka felvállalásával is támogatjuk a hozzánk
csatlakozókat.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat önálló levél keretében küldjük meg, de a CSAOSZ honlapján már elérhetők.
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Amit az új német Csomagolási rendeletről tudni kell – RÉSZLET AZ ÉVKÖNYVBŐL
2019. január 1-én lép hatályba Németországban a Csomagolási rendelet, amely a korábbi Csomagolási
törvényt váltja fel.
A rendelet alanyi hatálya minden – nemcsak német – gyártóra, disztribútorra és online kereskedőre
kiterjed, akik/amelyek Németország területén olyan, terméket tartalmazó elsődleges (sales packaging)
és másodlagos csomagolást (secondary packaging) hoznak forgalomba, amelyek végfelhasználói a
fogyasztók. A kötelezetteknek kötelező a csomagolási hulladékok begyűjtését végző rendszerben részt
venniük, enélkül csomagolt termék forgalmazása tiltott.
Kötelező regisztráció
Minden kötelezettnek a Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivataltól a www.verpackungsregister.org
online felületen keresztül beszerezhető regisztrációs számot kell használnia, ami a termék forgalmazása
megkezdésének feltétele. Az elő-regisztrációra 2018. augusztus végétől nyílt lehetőség, az alábbi főbb
adatok megadásával:
− vállalat és kapcsolattartó neve,
− nemzeti azonosító szám, ide értve a német, illetve európai adóazonosító számot,
− a kötelezett által forgalmazott termékek márkanevei, amelyek a csomagolási hulladék begyűjtési
rendszerbe bekerülnek,
− nyilatkozat a csomagolási hulladék begyűjtési rendszert üzemeltetővel megkötött szerződésről,
− nyilatkozat a bevallott adatok valódiságáról.
A magyar gyártók érintettsége
A rendelet értelmezése alapján a kötelezettségek a csomagolt terméket Németországban forgalomba
hozni kívánó szervezetekre vonatkoznak, amennyiben áruikat közvetlenül juttatják
− el az értékesítési helyekre, azaz nincs közbeiktatott helyi közvetítő, disztribútor vagy
− a fogyasztókhoz (online kereskedelem).

A magyar csomagolószer-gyártókat
csak
abban az esetben érinti
a rendelkezés, ha áruikat online értékesítik,
illetve közvetlen áruházi
beszállítók, ez esetben
is csak a termék csomagolása és nem az árucikk miatt.
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A 2019. szeptember 24-26. között Nürnbergben sorra kerülő FachPack kiállításra a CSAOSZ immár
bizonyosan bejelentkezik közösségi stand igénylésével, mivel ez idáig öt tagvállalatunk már jelezte
részvételi szándékát a Szövetségünk koordinálásában megvalósítani tervezett közös standra.
Az „Early Bird” jelentkezés benyújtásának határideje 2018. december 15.
További tagvállalatok jelentkezését várjuk.
A részletekről, a várható költségekről NAGY MIKLÓS tud felvilágosítást adni.

6

Új elnököt választott az Európai Aeroszol Szövetség (FEA)
A FEA októberben, a Düsseldorfban tartott Aerosol Global
Event világesemény keretében tartott közgyűlésén új elnököt választott.
ROLF BAYERSDÖRFER elnöki mandátuma 9 évi után lejárt, így e
tisztségéről leköszönt.
Az elnök közel egy évtizedes, az aeroszol ipar fejlesztését szolgáló munkáját a FEA, a szervezet által
adható legmagasabb elismerés odaítélésével köszönte meg. Az aeroszolok feltalálójának nevét viselő
ERIC ROTHEIM díjat ipari szakemberek közül eddig csak nagyon kevesen kapták meg.
A közgyűlés a szervezet új elnökének – a következő két évre – a francia GILLES BAUDIN-t választotta meg,
aki a Comité Français des Aérosols (Francia Aeroszol Bizottság) képviselője. GILLES BAUDIN a L'Oréalban
több mint 30 éve foglalkozik a csomagolással, számos pozíciót tölt be az innováció, a fenntarthatóság
és a termékfejlesztés területén.
GILLES BAUDIN köszönetet mondott ROLF BAYERSDÖRFERNEK az elmúlt kilenc év kiemelkedő teljesítményéért és a FEA közgyűlésnek a bizalomért.
A FEA továbbra is saját értékeinek fogja vallani a fenntartható gazdasági növekedés elérését, szem
előtt tartva a szociális és környezetvédelmi szempontokat. Ezt az elkötelezettséget a tagok különböző
szakterületeken lévő magas szintű szakértelme teszi lehetővé, amely az aeroszolipar egész értékláncát
képviseli.

Életműdíjasok találkozója
2018. november 29-én került sor a CSAOSZ „A szakmáért” életműdíjjal kitüntetettek éves találkozójára.
A szokásosan jó hangulatú összejövetelen részt vett – díjazási sorrendben – NÉMON ZOLTÁN,
DR. DEBRECZENY ISTVÁN, POLHAMMER GYŐZŐ, DR. BIACS PÉTER, DR. KERTÉSZ BÉLA, NAGY ALEXANDRA, VÁGÓ
KATALIN, GALLI MIKLÓS, VISZKEI GYÖRGY és REMÉNYI ANTAL.

7

OPTEN hírek
A Cégközlönyben közzétett lista szerint szakterületünkön a 2018/47. héten végelszámolás alá került a:
PAPÍR-PACK Papírfeldolgozó- és Értékesítő Kft.
8330 Sümeg, Vak Bottyán u. 2.

Szakmai érdekességek
Sörösdoboz-pohár forma – A nap képe
Alumínium italosdobozok formájára készülnek a közelmúlt trendi bárpoharai. Stabilak, erősek, szinte
kínálják magukat a gravírozásra, és persze nemcsak sört csapolnak bele – sok helyen a szénsavas üdítőitalokat is ilyenben kínálják. Ára az amerikai bárpoharak átlagát tekintve nem is túl magas, darabját 4-5
dollár között lehet megvásárolni.

Forrás: Trade Magazin

A környezetrombolást is jelölnék a címkéken
Dániában született egy törvényjavaslat, amely előírná, hogy az élelmiszereken jelölni kell,
azok mennyiben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz. A környezetvédelmi miniszter szerint
ezzel azt szeretnék elérni, hogy a fogyasztók a bevásárlás során könnyebben fel tudják
mérni a termékek környezetre gyakorolt hatását.
A greenfo.hu cikke szerint amennyiben kifejlesztik a környezettudatos jelölőrendszert, az a
többi országot is a tudatosabb élelmiszer-vásárlásra ösztönözheti. A kezdeményezés egy 38
pontból álló környezetvédelmi intézkedéscsomagnak a része, amit a dán kormány nemrég
mutatott be. A tervbe beletartozik a kevésbé szennyező tömegközlekedésre, a hatékony és
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modern mezőgazdasági stratégiák kialakítására és a környezetbarát szállítmányozásra való
törekvés is.
A környezettudatos élelmiszercímkék megvalósításához a kormány együttműködne az élelmiszerboltokkal, ezért egyeztetéseket kezdeményeznek a kereskedelmi szektor szereplőivel és
az élelmiszergyártó cégekkel.
Környezetbarát termékek: zöldség-gyümölcs
Nem lesz könnyű megbízhatóan meghatározni minden egyes élelmiszer ökológiai lábnyomát.
Fontos, hogy például a húshelyettesítő növényi termékeknél azt is jelölni kell, hogy a gyakran
összetevőként szereplő szója termesztése milyen környezeti hatásokkal jár.
Az élelmiszerpiramis tetején szereplő feldolgozott élelmiszerek jellemzően sok eljáráson
mennek keresztül, mielőtt ehetővé válnak és ezért általában rengeteg energiát használnak fel.

Ezeknek az élelmiszereknek köszönhető ezért a legtöbb légszennyezés. A húsnak is óriási az
ökológiai lábnyoma. Ha az amerikaiak csak 10 dekával csökkentenék a heti marhahúsfogyasztásukat, már akkor annyival csökkenne az USA károsanyag-kibocsátása, mintha 4-6
millió autó eltűnne az utakról.
A hal- és tenger gyümölcsei fogyasztása is környezetromboló, mivel a halászhajók minden
évben 130 millió tonna szén-dioxidot bocsátanak ki. Emellett a fogyasztói kereslet hajtotta
túlhalászás is rombolja az óceánok ökoszisztémáját.
A legkörnyezetbarátabb élelmiszerek az élelmiszerpiramis alján szerepelnek. Ezek a gyümölcsök és a zöldségek, amik organikusak és helyben termesztettek.
Forrás: greenfo.hu
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A súly- és magasságnövekedés miatt több élelmiszerre lesz szükség
Nehezebb lesz élelmiszerrel ellátni a Föld 2050-re 9 milliárdra (ENSZ szerint 9,75 milliárdra – a szerk.)
becsült lakosságát, mivel napjainkhoz képest egy átlagembernek több élelemre lesz szüksége a magasság és a testtömeg növekedése, valamint a demográfiai átmenet miatt – vélik norvég kutatók.
A Sustainability című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban a kutatók azt vizsgálták,
hogyan változott a lakosság a világ 186 országában 1975 és 2014 között.
Két jelenség hatását tanulmányozták. Az egyik, hogy az emberek magasabbak és súlyosabbak lettek.
A második, hogy a lakosság idősödik.

Az első jelenség azt jelenti, hogy növekszik az élelem iránti kereslet. A második azonban némiképp
ellensúlyozza az elsőt.
A kutatók kimutatták, hogy 2014-ben egy átlagos felnőttnek 14 százalékkal volt több a súlya, 1,3 százalékkal volt magasabb és 6,2%-kal idősebb, mint 2014-ben, emellett 6,1%-kal több energiára volt szüksége. Míg 1975-ben egy átlag felnőtt 2465 kalóriát fogyasztott naponta, 2014-ben már 2615-öt.
Az országok között vannak azonban jelentős különbségek, az 1975 és 2014 közötti súlygyarapodás
6-33%, az energiaigény 0,9-16% között mozgott.
Miközben egy átlagember Tongán 93 kilogramm, Vietnamban csak 52. Ez azt jelenti, hogy előbbinek
800 kalóriával többre van szüksége naponta, ami körülbelül négy adag zabból készült ételnek felel
meg.
Egyes országokban igen gyorsmértékű a növekedés. A karibi Saint Lucia szigeten 40 év alatt átlagosan
62-ről 82 kilóra gyarapodtak az emberek.
A legkisebb és a legnagyobb változások Ázsiában és Afrikában mentek végbe.
Ez a tanulmány fontos információkat biztosít az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete
(FAO) részére, amely a globális élelmiszerbiztonság elleni harcot vezeti.
Forrás: MTI, Trade Magazin Online
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Csomagolóanyag-gyártó üzemet adtak át Hatvanban
Hárommilliárd forintból megépült, 100 embernek munkát adó csomagolóanyag-üzemet adtak
át a Heves megyei Hatvanban, az eseményen a pénzügyminiszter a gazdaság egyik erősödő
pillérének nevezte a csomagolóipart.

VARGA MIHÁLY hangsúlyozta: az elmúlt időszakban több lábra kezdett állni a magyar gazdaság;
az autóipar, a mezőgazdaság és élelmiszeripar mellett az építőipar, papír- és gyógyszeripar
egyes területei is erősítik a gazdaságot, és felzárkózik melléjük a csomagolóipar is. Az ágazat
belföldi forgalmának értéke eléri a magyar GDP 1,6 százalékát, és jelentős szerepe van az exportban is – tette hozzá.
A hatvani Nordfilm Packaging Kft. 1,3 milliárd forintos kormányzati támogatást kapott a nagyvállalati beruházási támogatási program keretében.
A pénzügyminiszter emlékeztetett rá, hogy a kormány 2015-ben indította a programot olyan
vállalkozások számára, amelyek kiszorulnak a kis-és középvállalkozóknak támaszt adó uniós
forrásokból, és a tervezett fejlesztést tőkehelyzetük nem teszi lehetővé. A Nordfilm Packaging
Kft. ilyen vállalat, az üzem modern technológiája, az új eljárások, a magas hozzáadott értékű
termékek igazolják a támogatást.
….
NAGY-KASZAP LÁSZLÓ ügyvezető igazgató elmondta: a Nordfilm Packaging Kft. magyar tulajdonú
zöldmezős beruházásának a célja az, hogy Kelet-Közép-Európa vezető csomagolóanyaggyártójává váljon. A termelőüzem része egy modern mérőműszerekkel felszerelt labor, a gyártási folyamat központja a nyomtatás. A kft. a flexibilis csomagolóanyagok piacán az állateledel,
élelmiszer és ital, higiénia, a szépségápolás, a háztartás, továbbá a vegyipar piacán kínálja
majd termékeit.
Forrás: MTI/foto: Komka Péter
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Magyarországi gyártóbázissal erősíti európai pozícióját az UFLEX

India legnagyobb multinacionális hajlékony falú csomagolóanyag-gyártó vállalata, a Uflex Csoport Magyarországon hozza létre új üzemét több mint 23 milliárd forintos beruházással.
A 170 új munkahelyet teremtő üzemben a magyarországi leányvállalat, a FlexFilms Európa Kft.
egy teljesen új típusú, Európában eddig még sehol sem gyártott fólia előállítását végzi majd
2020-tól.
A Uflex alapjait a jelenlegi elnök rakta le 1985-ben, székhelye Indiában található, ahol a legnagyobb flexibiliscsomagolóanyag-gyártással foglalkozó vállalatává nőtte ki magát. A társaság
igen széles tevékenységi portfólióval rendelkezik, világszerte több mint 140 országban szolgálja ki ügyfeleit, akik között olyan nagy márkák találhatóak, mint a P&G, a PepsiCo, a Tata Global, a L' Oreal, a FerroRocher, a GSK, a Nestlé, a Coca-Cola vagy a Johnson & Johnson.
A vállalatcsoport a 2017-2018-as üzleti évben mintegy 280 milliárd forint konszolidált bevételt
realizált, világszerte 8000 alkalmazottat foglalkoztat, csúcstechnológiával rendelkező gyártóegységei Ázsia mellett Észak-Amerikában és Afrikában is megtalálhatóak. A rétsági gyár lesz
második európai üzemük, ahol a teljes kapacitás elérése után évi 50 000 tonna termékkel tudják kiszolgálni az európai megrendelői igényeket.
Forrás: MTI
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