CSAOSZ HÍRLEVÉL
2019. MÁRCIUS
Közgyűlés: 2019. április 10. (szerda) 13.30 BOK csarnok,
Budapest

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Közgyűlést előkészítő elnökségi és felügyelőbizottsági ülések
A közgyűlést előkészítő elnökségi ülésre 2019. március 8-án került sor. A Felügyelőbizottság az ülést
megelőző napon tartotta összejövetelét.
A két szervezet fő napirendje a szakmai és pénzügyi beszámoló megvitatása volt.
A napirend:
• „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 megvitatása,
• a Felügyelőbizottság elnökének beszámolója,
• a Közgyűlés időpontjának és programjának megvitatása,
• „A szakmáért” életműdíj és „A csomagolóipar haladásáért” díj odaítélése,
• egyebek.
1. napirendi pont
„Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi feladatokról” című előterjesztés megvitatása
NAGY MIKLÓS az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítést fűzött. Több EU-s irányelv módosítása miatt
az érdekképviseleti feladataink minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak.
VISZKEI GYÖRGY társelnök hozzászólásában elmondta, hogy a beszámoló jól bemutatja a CSAOSZ
tevékenységét, a statisztikákat azonban javasolta kivenni a beszámoló fő részéből, mert fals adatok miatt
megtévesztő eredményt mutat. Azt indítványozta, hogy a statisztikai táblázatokat, ábrákat mellékletben
csatolják a beszámolóhoz azzal a megjegyzéssel, hogy az adatokat fenntartással kell kezelni.
A Társelnök kérte még, hogy a 2019. évi feladatok megfogalmazásánál az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal folyó együttműködésben a CSAOSZ meghatározó szerepét hangsúlyozzuk, Szövetségünk nemcsak „passzívan vesz részt a bizottságok munkájában”, hanem konkrét, kidolgozott
javaslatokkal áll elő.
GALLI MIKLÓS hozzászólásában jelezte, hogy hibásan csak két EU-s irányelv került megemlítésre,
miközben négy tartalmaz csomagolásra, illetve csomagolási hulladékra vonatkozó rendelkezéseket.
Kérte, hogy ez a Vezetői összefoglalóban és a Beszámolóban is legyen kijavítva.
GALLI MIKLÓS elmondta, hogy a minisztérium számára előterjesztést készítettünk részletes számításokkal
alátámasztva javaslatainkat. A tervezetet az MGYOSZ Környezetvédelmi Munkabizottsága megvitatta és
egyhangúan, egyes részeket minősített többségben támogattak a szakterületi szakmai szervezetek.
BAKA ÉVA hozzátette, hogy az IKSZ külön is szerepel a bizottságokban. A termékdíj és az NHKV egyelőre
marad, az adatszolgáltatási rendszer viszont megújul.
Javasolta, hogy az elnökség tagjai kapják meg az irányelvek leírását valamint a jogi elemzéseket.
VISZKEI GYÖRGY felhívta a figyelmet, hogy a csomagolási hulladék 40%-át kb. 50 cég bocsátja ki!

• Az elnökség az Elnökségi beszámoló tervezetét a kért módosítások átvezetése mellett elfogadta
és a Közgyűlés elé terjesztésre javasolta.
2. napirendi pont
A 2018. évi pénzügyi beszámoló és a 2019. évi költségvetés tervezetének megvitatása
NAGY MIKLÓS a pénzügyi beszámoló részleteinél örömét fejezte ki, hogy pozitív szaldóval sikerült zárni az
elmúlt évet. Az idei költségvetés az ismert feladatok és kötelezettségek figyelembevételével került megtervezésre.
A Főtitkár tájékoztatta az Elnökséget, hogy három nem fizető tagvállalatnak fizetési meghagyást volt
kénytelen kiállíttatni, kettő társaság a tartozást azonnal ki is egyenlítette, a harmadikkal is sikerült későbbiekben egyezségre jutni.
3. napirendi pont
A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója
DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA a felügyelőbizottság képviseletében arra biztatott, hogy a tagdíjtartozóktól az eljárási költségeket is hajtsuk be, ahogy azt a felügyelőbizottság megszavazta.
• Az elnökség a pénzügyi beszámolót ellenvetés nélkül elfogadta.
4. napirendi pont
A Közgyűlés időpontjának és programjának megvitatása
A Közgyűlés időpontja 2019. április 10-e, 13.30 óra, helyszíne a BOK Csarnok, a PPDExpo-hoz kapcsolódva.
VISZKEI GYÖRGY nyomatékosította, hogy a Közgyűlésnek határozatképesnek kell lenni! A meghívóhoz viszszajelző lapot kell mellékelni, hogy lássuk a résztvevők számát.
• Az elnökség a Közgyűlés programját ellenvetés nélkül elfogadta.
5. napirendi pont
„A szakmáért” és „A csomagolóipar haladásáért” kitüntetések odaítélése
NAGY MIKLÓS bemutatta és méltatta a jelölteket.
Írásbeli szavazás az alábbi eredményt hozta:
„A szakmáért” kitüntetést BAKA ÉVA,
„A csomagolóipar haladásáért” díjat KEMKA PÁL és VASZKÓ TIBOR kapja.
• Az elnökség a szavazás eredményét elfogadta
Egyebek napirendhez nem érkezett megvitatni való javaslat, ezért BENCS ATTILA elnök megköszönte
a megjelenteknek a megjelenést és rövid gyárlátogatásra invitálta a kollégákat.

A Szövetségünk két leányvállalatával jelenik meg a kiállításon, így a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. munkatársaival is lehetőség nyílik a személyes találkozásra és eszmecserére. Megköszönjük, ha a személyes találkozásra az Ön időpontjavaslatát előzetesen megkaphatjuk (csaosz@csaosz.hu)
A PPDexpo a nyomdaipar, a csomagolóipar és a reklámdekoráció kétévente megrendezésre kerülő
hazai csúcsrendezvénye.
A kiállítás előregisztráció után díjmentesen megtekinthető, ehhez az alábbi link használatát kérjük:

http://www.regexpo.hu/PPD19/reg.php?tip=9&meghivo=33
Az előregisztrációs adatlap kitöltése és beküldése után a sikeres előregisztrációról e-mailben visszaigazolást fog kapni, melyet kérünk, hogy - belépése meggyorsítása érdekében - kinyomtatva hozzon
magával és mutassa be a helyszíni regisztrációs pultnál.
A látogatók idén is QR-kódos kitűzővel léphetnek be a kiállításra, amely névjegyként is használható.
Elég egy okostelefon kattintás és a szükséges információ azonnal rendelkezésre áll. Mindezek miatt
fontos, hogy Ön a regisztráció során megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait, melyeket a
szervezők továbbra is az adatvédelmi szabályok szerint kezelnek.
Időpont: 2019. április 09-11.
Helyszín: BOK (volt SYMA) csarnok, „A” csarnok F41 stand
1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Nyitva tartás: 09.00-18.00 óráig, április 09-én 11.00 órától
Agrárminisztériumi hír

DR. FELKAI BEÁTA OLGA főosztályvezető asszony arról értesítette – egyebek mellett – Szövetségünket, hogy
kezdetét vette a 2021-2027-es EU-s tervezés, melynek keretében szektorális fejlesztési terv kerül öszszeállításra.
Ennek első változata április elején kerül rögzítésre, a „finomhangolásra” terv szerint lesz utána néhány
hónap.

A tervezés során minden, az élelmiszeripart érintő lehetőség leírásra kerül majd, függetlenül attól, hogy
ezek utána milyen jellegű (EU-s vagy nemzeti) forrásból válhatnak majd finanszírozhatóvá.
A beavatkozások (program) mellett az ehhez kapcsolódó intézkedések (projekt) is meghatározásra kerülnek.
Szakterületünk több témában is érdekelt:
− csomagolási innováció: csomagolás-technológiai fejlesztések ösztönzése; új szabályozási célkitűzéseknek való megfelelés
− nyomonkövetés: eszköz (informatikai) és tudásbővítés
− feldolgozási tevékenység indítása, kapacitásbővítés – (csomagológépek dedikáltan)
− szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságát javító szemléletformálás
A témakörökhöz való fejlesztésekről célszerű az elképzeléseket mielőbb kidolgozni, hogy amikor meghirdetésre kerül a program felkészültek lehessünk.

A Magyar Szabványügyi Testület az alábbi címfordítással jelenteti meg a következő szabványt:
MSZ EN ISO 20848-3 Csomagolás. Műanyag hordók. 3. rész: 113,6 l és 220 l közötti névleges űrtartalmú
műanyag hordók dugós/dugaszos lezárási rendszere (ISO 20848-3:2018)
Packaging. Plastics drums. Part 3: Plug bung closure systems for plastics drums with a nominal capacity of 113,6 l to 220 l (ISO 20848-3:2018)
EPAL rakodólapokkal kapcsolatos hír
Az EPAL, valamint az MLBKT Raklap és Környezetvédelmi Munkacsoport az IData segítségével létrehozni
tervez egy olyan minden érintett számára elérhető adatbázist, amelyben az általuk ajánlott raklap kereskedők elérhetőségei, GPS koordinátái szerepelnek.
Ez egy pozitív lista, amely gyűjtésen alapul és olyan adatokat tartalmaz, amelyet az érintettek közzé tettek már magukról, tehát nyilvánosnak tekintendő, nem sérti a személyiségi jogokat és az adatszolgáltatásra, közzétételre vonatkozó törvényeket.
Az, hogy ki jelenhet meg a létrehozandó listában, a szervezők jó tapasztalatain alapul és az általuk megbízhatónak vélt kereskedőket tartalmazza.
Azt szeretnék hosszú távon elérni, hogy akik használják elégedettek legyenek vele, úgy, hogy amikor
használhatóvá válik, a használóktól időnként kérni fogunk (I Data) egy elégedettségi tesztet. A másik
nem titkolt cél, hogy minél többen akarjanak a kereskedők közül a listára kerülni.
További kérdések esetén felvilágosítás: Gergely Mária
European Pallet Association - EPAL e.V. Magyarországi Képviselet
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. 1. em. 123. iroda
Telefon: +36 30 212 4770, e-mail: info@epal-pallets.hu, www.epal-raklap.hu

2019. március utolsó napjaiban megkaptuk a FachPack szervezőktől a standkijelölést. Eszerint a 9. pavilon 9-358-as, 74 nm-es szigetstandját (a rajzon pirossal jelölve) vehetjük majd szeptemberben birtokba.

FCM Konferencia – 2019. 04. 11.
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.
A konferencia célja, hogy megismerjék egymást az ezen a területen dolgozó, kutató szakértők, szakmai
képviselők, valamint, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy a tapasztalatok megosztásával komplexebb ismeretekre tehessenek szert.
Helyszín: Szent István Egyetem, Rektori Tanácsterem (1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 2.
em.)
Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a férőhelyek száma limitált.
Amennyiben szeretne részt venni a konferencián, 2019. március 31-ig a részvételi szándékot a jelentkezők nevének megküldésével a szilvassyb@nebih.gov.hu e-mail címre lehet elküldeni.
Program:
9:00-9:30

Regisztráció

9:30-9:40

Megnyitó

9:40-10:00

DR. SZILVÁSSY BLANKA (NÉBIH) – Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogszabályok áttekintése

10:00-10:20

NAGY MIKLÓS (CSAOSZ) – Egyszer használatos műanyag termékek irányelve – és ami
mögötte van

10:20-10:40

DR. MADAI GYULA (MDCTec Services Gmbh) – Élelmiszerekkel érintkező anyagok kockázatértékelése

10:40-11:00

VÖRÖS ATTILA (ÉFOSZ), SZÉKELY DÓRA (SZIE) – Csomagolás a versenyképesség tükrében

11:00-11:40

KÁVÉSZÜNET

11:40-12:00

DR. MARTIN ANDREA (élelmiszerbiztonsági szakértő) – Csomagolóanyagokhoz tartozó
dokumentáció megfelelősége az Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szempontjából

12:00-12:20

LÉNÁRT MELINDA, VÖRÖS JÓZSEFNÉ (Krajcár Csomagolóanyagipari Kft.) – Élelmiszerekkel
érintkező csomagolóanyagok szabvány szerinti ellenőrzése üzemi körülmények között

12:20-12:40

DR. SZIGETI TAMÁS (WESSLING Hungary Kft.) – Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkező anyagok migrációs jelenségeinek fizikai törvényszerűségei és a vizsgálati
módszerek elve

12:40-13:40

SZENDVICSEBÉD

13:40-14:00

DR. KÓKAI ZOLTÁN (SZIE) – Élelmiszerek csomagolóanyagainak érzékszervi kölcsönhatásai

14:00-14:20

DRÁVICZKI MARIANNA (NÉBIH) – Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő melamin alapanyagokból és termékekből melamin kimutatása

14:20-14:40

DR. MAROSI GYÖRGY (BME) – Csomagolóanyagok spektroszkópiai vizsgálata és környezetkímélő technológiája

14:40-15:00

KIRCHKESZNER CSABA (ELTE) – Polipropilén és politejsavalapú élelmiszer-csomagolóanyagokból kioldódó szándékosan és nem szándékosan hozzáadott anyagok azonosítása
gázkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás módszerek segítségével (szerzők:
Kirchkeszner Csaba, Petrovics Noémi, Dr. Eke Zsuzsanna

15:00-15:20

Kérdések megbeszélése, konferencia lezárása

GPwA 2019 Zöld pályázat
A pályázat célja a papír-, nyomda- és csomagolóipari környezettudatos gondolkodás, a környezetvédelem területén végzett kiemelkedő technológiai, valamint környezetközpontú vállalatirányítási tevékenység, a papír-, nyomda és csomagolóipar környezettudatosságának fejlesztése területén végzett tudatformáló, példamutató eredmények elismerése.
Kategóriák:
− Az Év Zöld Papírkereskedője
− Az Év Zöld Nyomdája
− Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója
A pályázat beadásának határideje: 2019. június 30.
További részletek: http://www.p-e.hu/?page_id=850

Az X-Rite Pantone világszerte sikeres flexó workshopja ismét Magyarországon!

2019. május 15–16-án kerül megrendezésre Budapesten.
A flexónyomtatásban érdekelt szakemberek részére hazánkban harmadik alkalommal kerül megrendezésre az amerikai X-Rite Pantone „The eXpected” elnevezésű, világszerte sikeres workshop sorozata.
A workshop hazai trénere DR. SCHULZ PÉTER színelméleti, papír- és nyomdaipari színmérési szakértő, az
X-Rite Pantone oktatási partnere.
A gyakorlati orientációjú képzés célja az, hogy az azon résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati
ismeretek birtokában tudatosan és hatékonyan legyenek képesek felismerni, értelmezni és kezelni a
színek reprodukálásánál felmerülő gyakorlati problémákat. Az oktatási sorozat „flexós” tagja haladó
szintű, kétnapos, interaktív, kis létszámú workshop a hagyományos flexónyomtatás színes reprodukálási
munkafolyamatának átfogó megértésére épít.
További részletek a felhívás, a program és a regisztrációs formanyomtatvány az alábbi helyen érhető el:
http://www.p-e.hu/?page_id=841
Szakmai hírek
Több mint 14 milliárd forintból fejleszti dunaújvárosi papírgyárát a Hamburger Hungária Kft.
A Hamburger Hungária Kft. 14,091 milliárd forintból fejleszti a dunaújvárosi papírgyárat 2022-ig – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b), Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója (k) és
Harald Ganster, a Hamburger Containerboard GmbH. vezérigazgatója

Szijjártó Péter közölte, hogy a versenyképességet és a fenntarthatóságot javító gyárfejlesztéshez a kormány 1,637 milliárd forinttal járul hozzá. A támogatást azzal indokolta, hogy az osztrák tulajdonú Hamburger Hungária új technológiákat telepít Magyarországra, hasonlóan azokhoz a cégekhez, amelyek –
mint fogalmazott – a kedvező termelési tapasztalatoknak köszönhetően kutatási, fejlesztési és technológia-intenzív befektetéseket is terveznek.
…
A Hamburger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója szerint a gyárfejlesztést nem csupán a piaci kihívások
indokolják, de a hosszú távú bővítési és korszerűsítési igények is. Bencs Attila hozzátette, hogy a termelés hatékonyságát javító beruházás egyszerre segíti a változó piaci igények kielégítését és a természet
erőforrásainak védelmét, ráadásul a gyártói kapacitást is bővíti. A cégvezető sikertörténetnek nevezte,
hogy a dunaújvárosi papírgyár a kilencvenes években az osztrák Prinzhorn-csoport tulajdonába került,
hiszen – mint mondta – a termelés azóta is folyamatosan bővül, az üzem évente 800 ezer tonna hulladékpapírt hasznosít újra, az anyacég pedig 150 milliárd forintot fektetett be Magyarországon az elmúlt
10 évben. Utóbbiaknak köszönhető, hogy a papírgyártás energiafelhasználása harmadával csökkent, a
szén-dioxid-kibocsátás pedig a felére esett vissza – tette hozzá. A vállalat a beruházást követően új gyártósor és erőmű építésével is számol, hogy 700 ezer tonnáról 1 millió tonnára emelje a dunaújvárosi üzem
éves termelési kapacitását.
Cserna Gábor (Fidesz-KDNP), Dunaújváros polgármestere a bejelentést üdvözölve kiemelte a Hamburger Hungária Kft. társadalmi szerepvállalását, fejlesztéseit, kiemelkedő sporttámogatását és egészségügyi hozzájárulásait. A vállalat lokálpatriótának számít Dunaújvárosban azért is, mert helyi munkaerőt
foglalkoztat, hosszú távú életpályát kínálva már a szakképzéstől kezdve – tette hozzá.
A Hamburger Hungária Kft. a bécsi székhelyű Prinzhorn-csoport tagja. A 7000 munkavállalót foglalkoztató anyavállalat 2014 óta a kormány stratégiai együttműködő partnere, árbevétele eléri az 1,6 milliárd
eurót évente. Három magyarországi cége, a Hamburger Hungária Kft., a Duparec Kft. és a Dunapack Kft.
összesen 1120 embernek ad munkát.
…
Forrás: MTI

Új csomagolóanyag-gyár épült Soltvadkerten
Varga Mihály a Material-Plastik Kft. új gyártócsarnokának átadó ünnepségén, Soltvadkerten hangsúlyozta: Magyarország egyre népszerűbb befektetési célpont, országszerte zajlanak a fejlesztések, ennek is köszönhető, hogy tavaly 17 százalékkal nőttek a beruházások.
…
A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy tavaly összesen 8500 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg
Magyarországon, amelyet az otthonteremtési program, a hatéves bérmegállapodás eredményeként 9
százalékra csökkentett társasági adókulcs és az uniós források hatékony felhasználása is támogatott.
…
A műanyag csomagolóeszközöket gyártó, magyar tulajdonú Material-Plastik Kft. több mint 3 milliárd
forint összértékű beruházása révén a következő tíz évben megduplázza termelését. A kapacitásbővítéshez a kormány 1,4 milliárd forinttal járult hozzá.
Forrás: Store Insider

Papírcsomagolású NESQUIK Szerencsről
A csomagolóanyagok újrahasznosításával tett vállalásának
megfelelően a szerencsi gyárban készülő, természetes összetevőket tartalmazó termék újrahasznosítható papírtasakban lesz
kapható.
Alig két hónapja jelentette be a Nestlé azon vállalását, hogy felgyorsítja a műanyaghulladékok leküzdésére irányuló intézkedéseit, és máris itt az új NESQUIK, az első újrahasznosítható papírcsomagolású kakaópor. A szerencsi gyárban készülő NESQUIK All Natural kakaópor új csomagolása az
egyik első lépése lesz a folyamatnak, amely a Nestlé termékek műanyag csomagolását újrahasznosítható
papírcsomagolással váltja fel.
„A mai egy nagyon fontos nap mind a Nestlé, mind a szerencsi gyár életében, mert végre bemutathatjuk
az újrahasznosítható papírtasakos, csak természetes összetevőket tartalmazó NESQUIK kakaóport” –
mondta a Nestlé szerencsi gyárának igazgatója. Hozzátette: „nagyon fontosnak tartom, hogy a műanyaghulladékok leküzdésére tett vállalásunk pont egy gyerekeknek szánt termékkel indul, mellyel azt üzenjük
nekik, hogy egy jobb bolygót szeretnénk rájuk hagyni.”
…
Hozzátette: „a műanyagról papírra való átállás nagy kihívás, de fontos lépés a jövő élelmiszercsomagolásának megtervezésében. Ma egy újabb fontos lépést tettünk azért, hogy valóban megfeleljünk a fogyasztók természetes és fenntartható élelmiszerek iránti igényének.”
…
Forrás: Élelmiszer Online

Az EP tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló irányelvet fogadott el
Az Európai Parlament (EP) nagy többséggel támogatta a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló új uniós irányelvet.
Az EP strasbourgi plenáris ülésén 589 támogató, 72 elutasító szavazat, valamint kilenc tartózkodás mellett elfogadott új jogszabály számos tisztességtelen forgalmazói magatartási gyakorlattá vált szokást tilt majd be.
Ilyen egyebek mellett a romlandó élelmiszerek késedelmes kifizetése, a megrendelésektől való utolsó
pillanatban történő elállás vagy a beszállítónak a hulladéknak minősülő élelmiszerek visszavásárlására
történő kényszerítése. A promóciós, reklám- vagy értékesítési kampány költségeinek a beszállítóra való
terhelésére a jövőben csak a felek közötti előzetes és egyértelmű megállapodás esetén lesz mód.
Az új irányelv lehetőséget biztosít az élelmiszer-beszállítóknak arra, hogy panaszt tegyenek, még akkor
is, ha az unió másik tagállamában történt a tisztességtelen kereskedelmi tevékenység. A tagállamokat
pedig felhatalmazza majd az új szabályok érvényesítésére, a megállapított jogsértések szankcionálására.
A szabályok hatálya kiterjed majd a kiskereskedőkre, az élelmiszer-feldolgozókra, a nagykereskedőkre,
a szövetkezetekre és a termelői szervezetekre, illetve azokra az egyéni termelőkre, akik az azonosított
tisztességtelen forgalmazói magatartás bármelyikétől szenvedtek.

A jogszabály minden olyan vállalkozásra alkalmazandó lesz, amelynek éves árbevétele eléri a 350 millió
eurót (mintegy 111,3 milliárd forintot), míg az e küszöbérték alatti vállalkozások differenciált szintű védelemben fognak részesülni.
Az Európai Parlament keddi végszavazása után a másik uniós jogalkotó, az Agrárminiszterek Tanácsa
várhatóan hamarosan jóváhagyja az új irányelv szövegét, amely a hivatalos kihirdetését követő ötödik
napon lép majd hatályba. A tagállamoknak két évük lesz, hogy az irányelvben szereplő rendelkezéseket
nemzeti jogukba ültessék át.
…
Forrás: Trade Magazin / (MTI

Állásajánlat
Csomagolóanyagokat, valamint kozmetikai, illetve háztartásvegyipari szereket vizsgáló laboratórium keres olyan kollégát, aki vegyész/vegyészmérnök vagy élelmiszermérnök, elválasztástechnikai, analitikai
vizsgálatokban jártás és gyakorlattal rendelkezik a csomagolóanyagok vizsgálata területén, erre a területre vonatkozó jogszabályok és vizsgálatok ismerete nagy előnyt jelent.
További részletek: a CSAOSZ Titkárságon

