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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Elnökségi és felügyelőbizottsági ülés
A 2019. évi Közgyűlést előkészítő elnökségi ülésre 2019. március 8-án kerül sor Dunaújvárosban.
Az ülés napirendjén az alábbi témák szerepelnek:
− „Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi feladatokról” című
előterjesztés megvitatása,
− a 2018. évi pénzügyi beszámoló és a 2019. évi költségvetés tervezetének áttekintése,
− a közgyűlés időpontjának, programjának megvitatása,
− „A szakmáért” és „A csomagolóipar haladásáért” kitüntetések odaítélése,
− egyebek.
Az elnökségi ülést megelőző napon azonos napirenddel tartja ezévi első ülését a CSAOSZ
Felügyelőbizottsága.

A CSAOSZ bekapcsolódott az új környezetvédelmi jogszabályokat előkészítő munkába
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Államtitkárságtól
Szövetségünk meghívást kapott az EU Körforgásos Gazdaság programhoz kapcsolódó uniós jogszabályok hazai átültetését előkészítő két szakértői munkacsoportba.
A Kiterjesztett Gyártói Felelősségi Rendszer (EPR) munkacsoportban VISZKEI GYÖRGY társelnök, a Kiemelt
Anyagáramok munkacsoportba pedig NAGY MIKLÓS főtitkár vesz részt. A CSAOSZ elnökségének sorából
„más színekben” BAKA ÉVA, BENCS ATTILA és GALLI MIKLÓS is részt vesz.
A 2019. januári alakuló ülést követően az EPR munkabizottság február 19-én tartott, a kiemelt anyagáramok munkabizottság pedig március 5-én tartja ülését.
A minisztériumi megbeszélések között szűk szakmai stáb folyamatosan dolgozik a részleteken, számításokat végez, de emellett heti rendszerességgel egyeztetünk is a szakmai társszervezetekkel.
Mindkét munkacsoport szakmai szervezeti képviselőinek egyeztető fórumát GALLI MIKLÓS és VISZKEI
GYÖRGY vezeti.
Kihelyezett csomagolási tanfolyamot tartottunk
Az MBE Hungary Kft. megbízásából 2019. február 19-20-án kihelyezett alapfokú csomagolástechnikai
tanfolyamot tartottunk Budapesten.
A CSAOSZ munkáját előadások megtartásával segítette BÁNYAI ATTILA, az AMSY Jelöléstechnika Kft.
értékesítési vezetője, REMÉNYI ANTAL és SZABÓ SÁNDOR a Reményi Csomagolástechnika Kft. képviseletében, valamint VASZKÓ TIBOR, a Green Packaging Kft. műszaki ügyvezetője.
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Az Európai Bizottság konzultációt hirdetett az élelmiszerrel kapcsolatba kerül anyagok
szabályozásával kapcsolatban
Miért indították ezt a konzultációt?
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok közé tartozik minden olyan csomagolás, konyhai
eszköz, evőeszköz és anyag, amely az ipari élelmiszer-gyártás, -készítés, -tárolás és -forgalmazás során
étellel érintkezik.
A meghatározás kiterjed olyan cikkekre is, amelyek feltételezhetően érintkeznek étellel.
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló jogszabály harmonizált uniós jogi keretet biztosít az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok számára, meghatározza ezek biztonságosságának
általános elveit, valamint a címkézésre, a megfelelőségi dokumentumokra és a nyomonkövethetőségre
vonatkozó szabályokat.
Az említett jogszabályok biztosítják az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét,
valamint a belső piac hatékony működését az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok forgalomba
hozatala terén.
Ez a konzultáció az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó uniós jogszabályok
Európai Bizottság általi értékelésének részét képezi.
Az értékelés célja annak felmérése, hogy az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó
jelenlegi uniós jogi keret mennyiben felel meg a célnak és éri el az elvárt eredményeket, továbbá okoz-e
váratlan hatásokat vagy problémákat.
Az értékelés azt is megmutatja majd, hogy e jogszabályok célkitűzései és eszközei továbbra is relevánsak és koherensek-e.
Ennek a konzultációnak az a célja, hogy összegyűjtse minél többféle érdekelt fél véleményét és tapasztalatát az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok alkalmazásáról, valamint az e jogszabályok által a vállalkozások és a hatóságok számára előírt követelményekről.
A konzultáció során kapott visszajelzések figyelembevételre kerülnek az értékelés során.
Az értékelés lezárását követően közzétételre fog kerülni a konzultációs tevékenységek összefoglalása.
A konzultációs kérdőív kitöltése
Aki részt kíván venni a nyilvános konzultációban, kérjük, töltse ki az online konzultációs kérdőívet.
A kérdőívek az összes uniós hivatalos nyelven elérhetők és bármelyik hivatalos nyelven beküldhetők a
válaszok.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5809429/public-consultation_hu

Konferencia Food Contact témában
A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Karának (SZIE-ÉTK) Alkalmazott Kémia Tanszéke, valamint
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2019. április 11-én szakmai konferenciát szervez
az Élelmiszerekkel Érintkezésbe Kerülő Anyagok (Food Contact Materials, FCM) témakörében.
Az eseményen való részvétel ingyenes.
A konferenciára a szervezők a témában kutatást, fejlesztést folytató egyetemeket, ipari képviselőket,
valamint a szakmai szervezeteket és analitikai vizsgálatokat folytató laboratóriumokat is meghívják.
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A konferencia célja, hogy megismerjék egymást az ezen a területen dolgozó, kutató szakértők, szakmai
képviselők, valamint, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy a tapasztalatok megosztása által komplexebb
ismeretekre tehessenek szert.
A program szekciói közé tartozik a jogszabályok bemutatása, a tapasztalatok megosztása a hatóság
oldaláról, az eddig elvégzett vagy éppen folyó kutatások ismertetése az egyetemek, illetve kutatást
folytató intézetek oldaláról, a piaci szereplők tapasztalatainak megosztása, valamint a laboratóriumok
vizsgálatokkal kapcsolatos tapasztalatainak bemutatása.
E program keretében a Krajcár Kft. tagvállalatunk Élelmiszerekkel érintkező csomagolóanyagok szabvány szerinti ellenőrzése üzemi körülmények között címmel előadás tartására vállalakozott, amelynek
keretében újonnan létrehozott laboratóriumukról adnak hírt.
A konferencia időpontja: 2019. április 11. 9:30-16:00
Helyszín: Szent István Egyetem, Rektori Tanácsterem (1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület)
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelynek határideje: 2019. április 5.
A konferenciával kapcsolatos felmerülő kérdésekről a szilvassyb@nebih.gov.hu, valamint a
Fodor.Peter@etk.szie e-mail címeken lehet érdeklődni.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) fővállalkozása mellett és a CSAOSZ szakmai
partnerségével ezévben 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

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, továbbá a helyszínen tervezi az éves közgyűlést is megtartani.
A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat önálló levél keretében küldjük meg, de a CSAOSZ honlapján már elérhetők.
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2019-ben 36. alkalommal hirdeti meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.
A nemzeti esemény célja
− a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése,
− fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segédanyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére,
− a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű
megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO)
WorldStar versenyéhez.
A HUNGAROPACK 2019 két kategóriában kerül lebonyolításra:
I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
II. Szállítási csomagolás.
Mindkét kategóriában pályázni lehet a

2017. június 1. és 2019. május 17.
között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:
a) terméket tartalmazó kész csomagolással (beleértve a promóciós, az ajándék-, a bemutató- és a
csoportcsomagolásokat is), annak forgalomba hozott formájában, tehát a szükséges jelölésekkel
ellátva,
továbbá
b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbefogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.),
c)
d)

csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség
szerint
csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható
ki a csomagolás.
A nevezések beérkezési határideje:

2019. május 17.
A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1113 Budapest XI.,
Bartók Béla út 152. VI. 613. szoba) kérjük megküldeni.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2019 októberében, a CSAOSZ által szervezett
díjátadó keretében kerül sor.
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FachPack 2019

Véglegessé vált, hogy a 2019. szeptember 24-26. között Nürnbergben sorra kerülő FachPack CSAOSZ
közösségi standján 8 résztvevő jelenik meg, akik a következők: Flexo-2000 Kft., Kajári és Fia Kft., Karsai
Alba Kft., Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft., Pandan Kft., Szkaliczki és Társai Kft., Varga Flexo Kft. és
VinerPack Kft.
A közösségi stand iránt nem várt érdeklődés mutatkozott, habár volt visszalépőnk, de sikerült hamar új
résztvevő találnunk.
Az örömbe üröm is keveredett.
Kitartó lobbitevékenységünk ellenére a 2020. évi Interpack kiállításon való részvételhez – amelynek
jelentkezési határideje 2019. február 28. – nem sikerült az exportösztönzésben érdekelt állami szervezet támogatását megszereznünk – legalább is egy nappal a „jogvesztő” határidő előtt. A részvételüket
tervezők többsége a támogatás nélküli megjelenést nem vállalja az egyébként drága és rendkívül hoszszú kiállításon.

MASZ hírek
A FEA 2019. március 12-13-án tartja első féléves gyűlését Brüsszelben, a nemezti szövetségek vezetőinek ülésén NAGY MIKLÓS vesz részt.
Szimbólumok a csomagolásokon
Hiánypótló kiadvány kézirata készült el a CSAOSZ Titkárság szerkesztésében.
A csomagolásokon a legkülönbözőbb piktogramok, védjegyek, logok láthatók. Ezek útvesztőjében
igyekszik eligazodást nyújtani a CSAOSZ kiadványa.
A kiadvány a CSAOSZ tagvállalatok számára díjmentes lesz, külső megkeresésére azonban csak díjazás
ellenében tudjuk kiadni.
További információ a CSAOSZ Titkárságon.

Szakmai érdekességek
A Corporate Finance Advisors Kft. (CF Advisors) Insight című kiadványának legutóbbi számában a vállalatfelvásárlási tranzakciókat és a vállalatértékeléseket tekinti át az európai csomagolószer-gyártó
iparágban.
A vállalatfinanszírozási tanácsadásra szakosodott CF Advisors vállalatértékesítésekhez és felvásárlásokhoz, valamint tőkebevonáshoz, tőzsdei bevezetésekhez kapcsolódó tanácsadással foglalkozik.
E munkáikhoz szervesen kapcsolódik a vállalkozások üzleti értékének meghatározása (cégértékelés),
valamint a cégérték lehetséges növelésével kapcsolatos tanácsadás.
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Ügyfeleik olyan vállalatok, amelyek számára fontos, hogy tudatos felkészülést és gondos előkészítést
követően hajtsák végre tranzakcióikat, akár cégük értékesítését, akár további, felvásárlások útján megvalósított bővítését, vagy tőkebevonását, tőzsdei bevezetését.
Tanácsadási tevékenységükről és munkatársaik referenciáiról a www.cfadvisors.hu honlap tartalmaz
további részleteket.
TEMPIX címkék
A CSAOSZ Titkárságon látogatás tettek a TEMPIX címkék magyarországi bevezetéséért felelős szakemberek. Látogatásuk adta az apropó a címkék rövid bemutatására.
Fontos szerepet játszanak az élelmiszerbiztonságban azok a csomagolási megoldások, amelyek megmutatják, hogy nem szakadt-e meg a hűtési lánc.
A svéd Tempix cég olyan címkéket fejlesztett ki, amelyek jelzik, ha az áru hőmérséklete meghaladta a
számára meghatározott hőmérsékleti határértéket. Ha megszakad a hűtési lánc, akkor a címke vonalkódja is megsemmisül, ezért a terméket már nem lehet eladni (azzal, hogy a pénztárgép nem tud mit
leolvasni).

A Borsodi márka termékei új csomagolást kapnak
A Borsodi Sörgyár az idei év első felében a Borsodi márka termékeit új csomagolásba
öltözteti.
Februártól kezdődően új külsővel, de a megszokott magas minőségű tartalommal kereshetők a boltok polcain a klasszikus világos Borsodik, majd ezt követően folyamatosan
megújul a teljes Borsodi portfólió (Borsodi Mester, Borsodi Bivaly, Borsodi Tüzes, Borsodi Jeges, Borsodi Póló) külalakja is.
Forrás: Termékmix
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Cappy gyümölcsitalok: Tetra Pak csomagolás és új ízek

A Tetra Pak csomagolású, kartondobozos gyümölcsitalok között is megjelentek a Coca-Cola HBC
Magyarország Cappy termékei: a közkedvelt alma és őszibarack italok mellett immár vegyes ízek is
kaphatók.
Forrás: Trade Magazin Online

Álláskeresés
Jelenleg Hulladékgazdálkodási szakügyintézőként kormányzati szervnél dolgozó férfi állást változtatna.
Szívesen dolgozna a képzettségéből adódóan a környezetvédelem, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás területén.
Elérhetőség CSAOSZ Titkárságon.
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