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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

CSAOSZ Közgyűlés emlékeztetője 

 

BENCS ATTILA elnök köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta a közgyűlést.  

Megállapította, hogy a határozatképességhez 32 fő részvétele szükséges, a megjelentek létszáma 37, 

így a Közgyűlés határozatképes.  

A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének PELCZER ÁGNES szervezőtitkárt, a jegyzőkönyv hitelesítőinek GÖNCI 

BEÁTÁT és SIPOS GYULÁT javasolta. Azt Elnök szavazásra bocsátotta javaslatát. 

1. határozat: A Közgyűlés a jegyzőkönyvvezető személyét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 

Az Elnök szavazásra bocsátotta, hogy a jelenlévők a meghívóban foglalt napirendet elfogadják-e.  

2. határozat: A napirend módosítására nem érkezett javaslat, azt a Közgyűlés tartózkodás és ellen-

szavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 

1. napirend: Az Elnökség szakmai beszámolója a CSAOSZ 2018. évi tevékenységről és a 2019. évi felada-

tokról 

BENCS ATTILA elnök rövid bevezetőjét követően felkérte NAGY MIKLÓS főtitkárt, hogy az előzetesen minden 

tagvállalati vezetőnek eljuttatott írásos beszámoló alapján, vetített prezentáció kíséretében foglalja ösz-

sze a Szövetség elmúlt évben végzett munkáját és idei feladattervét, a CSAOSZ érdekvédelmi, érdekkép-

viseleti, valamint szolgáltatási és kapcsolattartási feladatai terén kifejtett munkáját.  

GALLI MIKLÓS az elhangozott beszámolóhoz kiegészítésül felszólalásában elmondta, hogy az Innovációs és 

Technológiai minisztérium elé kerülő MGYOSZ javaslatok tartalmi része a CSAOSZ szakértői csoportjának 

munkájából származik. 

BENCS ATTILA elnök megköszönte a munkabizottság tagjainak és a Főtitkárnak a munkáját. 

2. napirend: A CSAOSZ 2018. évi pénzügyi beszámolójának, mérleg és eredmény-kimutatásának, to-

vábbá a 2019. évi költségvetésének bemutatása  

BENCS ATTILA elnök felkérte NAGY MIKLÓS főtitkárt, hogy fűzzön szóbeli kiegészítést a napirendi ponthoz. 

A Főtitkár vetített prezentáció kíséretében költségvetési soronként ismertette a 2018. évi terv- és tény-

számokat, továbbá a 2019. évi tervszámokat, az esetleges eltéréseket pedig tételesen indokolta.  

NAGY MIKLÓS főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy 2019-ban sem emel a Szövetség tagdíjakat, a 2013. 

július 1-jén hatályba lépett tagdíjtábla változatlan formában marad hatályban.  

A Főtitkár tájékoztatta azonban a résztvevőket arról, hogy a tagvállalatok tavalyi évben elért nettó árbe-

vétele alapján végzi idén a Szövetség a tagdíj kategóriákba történő besorolást, így emiatt egyes vállala-

tok esetében – amelyek árbevétele növekedésének következtében a tagdíjosztály-besorolása megvál-

tozott – tagdíjnövekedés várható. 

3. napirend: A Felügyelőbizottság jelentése 

BENCS ATTILA felkérte a CSAOSZ Felügyelőbizottságának elnökét, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság 

2018-ban végzett munkáját, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolóval kapcsolatos álláspontját.  
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DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA rövid áttekintést adott a Felügyelőbizottság tavaly végzett munkájáról.  

A Felügyelőbizottság negyedévente ülésezett – főleg a CSAOSZ pénzügyi és gazdasági tevékenysége je-

lenti a fő érdeklődési területet, de a szakmai tevékenységet is figyelemmel kíséri. Elmondta, hogy a szak-

mai és pénzügyi beszámolót megtárgyalták és annak a Közgyűlés elé terjesztését támogatták.  

BENCS ATTILA elnök megköszönte a jelentést. 

4. napirend: Az Elnökség beszámolójának, valamint a CSAOSZ 2018. évi mérleg és eredmény-kimu-

tatásának, továbbá a 2019. évi tevékenységi feladattervnek és költségvetésnek elfogadása 

Az Elnök elsőként szavazásra bocsátotta az Elnökség beszámolóját a 2018. évi tevékenységéről és a 

2019. évi feladatokról. 

3. határozat: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta az Elnökség 

2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi feladatokról szóló beszámolóját. 

Az Elnök ezután szavazásra bocsátotta a CSAOSZ 2018. évi pénzügyi beszámolóját és 2019. évi pénzügyi 

tervét. 

4. határozat: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a CSAOSZ 

2018. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolót és a 2019. évi pénzügyi tervét. 

Az Elnök külön szavazásra bocsátotta a CSAOSZ 2018. évi mérlegét és eredmény-kimutatását. 

5. határozat: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta a CSAOSZ 

2018. évi mérlegét és eredmény-kimutatását. 

5. napirend: Az ügyvezetés meghatalmazása a CSAOSZ alaptevékenységébe tartozó feladatok szer-

ződéseinek megkötéséhez 

BENCS ATTILA elnök – hivatkozva az Alapszabály rendelkezésére – kérte a Közgyűlést, hogy utalja az 

ügyvezető főtitkár hatáskörébe a 2019. évben a Szövetség cél szerinti tevékenységi körébe tartozó 

szerződések megkötését.  

Az Elnök szavazásra bocsátotta az Ügyvezetés meghatalmazását a cél szerinti tevékenységébe tartozó 

feladatok szerződéseinek megkötéséhez. 

6. határozat: A Közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta az Ügyvezetés 

meghatalmazását a cél szerinti tevékenységébe tartozó feladatok szerződéseinek megkötéséhez. 

6. napirend: A HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny eredményhirdetése 

NAGY MIKLÓS főtitkár a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési diákversenyen díjazott két pálya-

munkát bemutatta, majd BENCS ATTILA elnök átadta a díjazottaknak az oklevelet, illetve az oklevelet és 

emléktárgyat. 

Oklevelet kapott BEZZEG LILLA Karácsonyi tea csomagolás munkájáért, KRONAUER ANNA LIZA pedig HUNGA-

ROPACK Student 2019 díjat kapott E-csomagolás- és arculattervezés egy fiktív napszemüvegmárka ré-

szére nevezéséért. 

7. napirend: „A szakmáért” életműdíjak és „A csomagolóipar haladásáért” díjak átadása 

BENCS ATTILA elnök elsőként köszöntötte a megjelent kitüntetett vendégeket. 
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Ezt követően bejelentette, hogy a CSAOSZ Elnöksége által odaítélt „A csomagolóipar haladásáért” díjak 

átadására került sor. 

A tagság javaslata, valamint az Elnökség döntése alapján 2019. évben a CSAOSZ „A csomagolóipar hala-

dásáért” díját KEMKA PÁL BÁLINT és VASZKÓ TIBOR kapta. VASZKÓ TIBOR betegség miatt nem tudott jelen lenni 

a díjátadón. 

A CSAOSZ 2019. évi „A szakmáért” életműdíját BAKA ÉVA vehette át. 

NAGY MIKLÓS főtitkár prezentáció kíséretében méltatta a három csomagolási szakember munkásságát, 

ismertette a magyar csomagolóipar érdekében kifejtett példamutató munkájukat. 

BENCS ATTILA átadta a díjat reprezentáló tárgyakat. 

A díjazottak rövid beszédben fejezték ki köszönetüket. 

BENCS ATTILA megköszönte a megjelenteknek a részvételt és bezárta a Közgyűlést.  

A díjazottak méltatása 

„A szakmáért” életműdíj 2019. évi kitüntetettje 

Baka Éva 

Baka Éva a csomagolási szakterület talán legismertebb és legelis-

mertebb környezetvédelmi aktivistája, pozitív szemléletformá-

lója.  

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett okleveles mér-

nöki majd környezetvédelmi szakmérnöki diplomát, tanulmá-

nyait később az Egyesült Államokban folytatta.  

A csomagolási szakterülettel az Állami Vagyonügynökség környe-

zetvédelmi feladatain keresztül került kapcsolatba. Később a 

Tetra Pak környezetvédelmi és kommunikációs vezetője lett. Fő 

feladata a közvéleményben a társított italos kartondobozok sze-

lektív gyűjtésének és hasznosításának bemutatása.  

A multinacionális társaságnál eltöltött 10 év után a legnagyobb 

italos karton gyártók által alapított Italos Karton Környezetvé-

delmi Egyesülés (IKSZ) ügyvezető igazgatója lett, és e munkakörét 

a mai napig is betölti. 

Kitartó, akadályokat nem ismerő tevékenységének köszönhetően 

mára az italos kartondobozok szelektív gyűjtése évről évre emel-

kedik. Szemléletformáló munkáját fáradhatatlanul végzi óvodákban, változatos programokat 

szervez iskolákban, a közösségi médiában pedig népszerű akciókat hirdet. 

A csomagolási hulladékok gyűjtése terén egyedülálló kezdeményezés, az italos kartonok gyűj-

téséhez kapcsolódó magyar Guiness rekord felállítása is munkájának köszönhető. 

A környezetvédelemmel foglalkozó rádió- és TV műsorok elmaradhatatlan szereplője.  

Munkáját a zöldszervezetek is elismerik és nagyra értékelik.  
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Alapítója Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítványnak, amely többek között 10 éve 

Szekszárd klímaprogramjait is szervezi.  

A környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó társadalmi szerve-

zetnek, az EMLA-nak, valamint a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesületnek, a KÖVET-nek 

több mint 10 éve elnökségi tagja. 

A Budapesti Műszaki Egyetem és a Szent István Egyetem rendszeres előadója.  

Kevés szabadidejét amint teheti családja körében, lehetőleg a természet közelében tölti. 

„A csomagolóipar haladásáért” díj 2019. évi kitüntetettjei 

KEMKA PÁL BÁLINT 

Kemka Pál Bálint a Volánpack Zrt. romániai leányvállalatának vezetője.  

A Volánpack Zrt. – CSAOSZ alapító tagvállalata – kollektíváját 1990. január 

óta erősítő szakember eredményeihez számos szállítási csomagolásban el-

terjedt fejlesztés kapcsolódik.  

Így már 1990-ben sor került a veszélyes áruk csomagolására alkalmas, hazai 

alapanyagú hullámpapírlemez dobozok minősítésére, majd még ebben az 

évben az expressz és a veszélyes árukat csomagoló üzem beindítására.  

A légi, közúti, vasúti és tengeri szállításra kerülő áruk csomagolásának ter-

vezését, kivitelezését közel három évtizede irányítja. Ő tervezte a Sissy ha-

gyaték szállítási csomagolásait, amelyek vándorkiállításként bejárták Ja-

pánt. Személyéhez köthető a Thermobox, Jolybox márkanevű díjnyertes, 7 

rétegű hullámpapírlemez - műanyag összetett csomagolóeszközök magyar-

országi megtervezése és bevezetése. 

A 2006. évi megalakulásától 10 évig a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi 

Szakmai Egyesület alelnöke volt. A veszélyes áruk, ezen belül is a légi szállítás csomagolásának elismert 

hazai szakértője és oktatója. A BTE-Veszélyes áru évkönyv 2009 és 2011 évi kiadásainak légi szállítás 

fejezetének társszerzője.  

A nagytömegű, 10-80 tonna és afeletti áruk szakszerű rakományrögzítési rendszerére máig használatos 

vállalati útmutatót ő dolgozta ki. Autóipari alkatrészek csomagolási rendszereinek kidolgozása, az ellátó 

logisztikai lánc megszervezése is feladatai közé tartozik. 

Számos csomagolástechnológus diplomadolgozat koordinátora, konzulense.  

A Magyar Szabványügyi Testület szabványalkotó munkájában, különösen a katonai szabványok kidolgo-

zásában szakértőként vesz részt. 

Neki köszönhető a Volánpack Zrt. nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, bővítése, a romániai piaci le-

hetőségek feltárása, helyi megtelepedésének előkészítése. Ezek után természetes, hogy a leányvállalat 

irányítása is feladatát képezi. 

Kemka Pál a Volánpack-hoz majdnem 30 éves hű munkáját, szakértelmét az alapító tulajdonos halála 

után a Társaság vezetői különösen nagyra értékelik. 
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VASZKÓ TIBOR 

A Széchenyi István Egyetemen folytatta felsőfokú tanulmányait és 

szerzett BsC fokozatú végzettséget. Az Egyetem Csomagolásvizsgáló 

laboratóriuma egy életre a csomagolás elkötelezettjévé tette – nagy 

szerencsénkre, mert az egyetemi lapnál gyakorolt újságírás is nagyon 

vonzotta. 

A mesterképzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-

men végezte. 

Marketing managementet külföldön tanult (Center for Degree Stu-

dies, Scranton, Pennsylvania). 

Szakmai pályafutását 1998-ban az Electroluxnál kezdte csomagolásfejlesztőként, majd a részleg vezetője 

lett. Nevéhez számos, mai napig alkalmazott, komplex rendszerfejlesztést igénylő munka köthető, 

amelynek révén a Társaság logisztikai mutatói ugrásszerűen javultak. 

Később a NEFAB Packaging munkatársa lett tervezésvezetői munkakörben. Talán legérdekesebb mun-

kája 273 Airbus vázelem kínai export szállítási csomagolásának kidolgozása volt, 16 millió euró értékben. 

A Duropack Kft.-nél technológiai osztályvezetői munkakört töltött be, gyógyszeripari, autóipari fejlesz-

téseket irányított, de új dobozragasztó vonal telepítése is munkáját képezte. 

2012 óta a Green Packaging Kft. társtulajdonosa, műszaki ügyvezetője. A tulajdonos társával végzett 

magas szintű munkának köszönhető, hogy a kezdő vállalkozás 2018-ra kétmilliárdos társasággá fejlődött, 

azzal, hogy tavaly sikerrel integrálta a társaság szervezetébe a felvásárolt Salgóbox dobozgyártó üzemet. 

A Bisnode minősítése alapján a „Pénzügyileg stabil vállalkozás” címet is elnyerték. 

Számos hazai szakmai elismerésen túl a Csomagolási Világversenyen hét WorldStar díjat nyert, érdekes-

sége, hogy valamennyi munkahelyén képes volt kidolgozni olyan újdonságot, amellyel kivívta ezeket az 

elismeréseket. 

A Széchenyi Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kara rendszeresen számít 

tudására, hallgatók diplomamunkáját konzulensként segíti, az Államvizsga Bizottságba rendszeresen fel-

kérik. 

A CSAOSZ szakmai továbbképző programjainak rendszeres előadója. 

A Példakép Alapítvány 2015. évi díjazottja. A civil kezdeményezés, amely azzal a céllal jött létre, hogy 

megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat. 

Írói szenvedélye megmaradt, felcseperedő fiai aranyköpései a közösségi média fénypontjait jelentik. 
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Köszönjük minden kedves látogatónknak azt, hogy a 2019. április9-11. között megrendezett PPDexpo 

alkalmával betértek standunkra és alkalmunk nyílt a személyes találkozásra. 
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2019-ben 36. alkalommal hirdeti meg a Csoma-

golási 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 segéd-

anyagok, 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, egységbe-

fogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.), 

c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség  

szerint 

d) 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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Smart Logistics 2019 Konferencia 

 

A Portfolio május 21-ei Smart Logistics 2019 konferenciája külön szekciót szentel a csomaglogisztika és 

raktározás terén a legújabb technológiai megoldásoknak, jövőbemutató fejlesztéseknek. A csomagolá-

sok terén előtérbe kerülnek a fenntartható és az ügyfelek igényeire szabott csomagolási technikák, mi-

közben az automatizáció is egyre nagyobb hangsúlyt kap.  Az online vásárlás és e-kereskedelmi szolgál-

tatások előretörésével a raktározásnak is lépést kell tartania, számos szolgáltató nyit a robotizáció, áru-

adagoló rendszerek és a kiterjesztett valóság felé. Szekció témája lesz a mobil robotok a csomagolóipar-

ban, csomagszállítás, csomagautomaták, automata és robot raktári rendszerek raktárbázis-fejlesztés, 

újdonságok és fejlődési irányok a csomagolóiparban. 

Előadóink lesznek a fenti témákban: 

▪ Homolya Péter, elnök-vezérigazgató, Golden-Pack Hungary Kft. 

▪ Fülep József, kereskedelmi igazgató, Trans-Sped Kft. 

▪ Balogh Levente, tulajdonos ügyvezető, Szentkirályi Ásványvíz Kft. 

▪ Pósfai Csaba, tésztagyár igazgató, Gyermelyi Vállalatcsoport 

▪ Varga János, ellátási lánc igazgató, Vajda-Papír Kft. 

Teljes program és jelentkezés >> http://bit.ly/2UXMh23 

EPAL konferencia 

Az European Pallet Association e.V. (Európai Raklap Szövetség - EPAL) idén ötödik alkalommal hívja össze 

a szakmabelieket, raklap gyártókat, javítókat, logisztikusokat, raktárosokat, vállalkozás vezetőket. 

A szakmai találkozó célja az európai raklap helyzet aktualitásainak megvitatása, a figyelem felhívása a 

gazdasági élet változásaira és a legújabb technikai fejlesztések bemutatása.   

Jöjjön el és tudjon meg többet a Fraunhofer Intézet (IML) Anyagáramlási és Logisztikai részlege, valamint 

az European Pallet Association e.V (EPAL) által közösen fejlesztett intelligens EPAL raklapokról, valamint 

a Kínai Népköztársaság által életre hívott Új Selyemút okozta globális logisztikai kihívásokról. 

Helyszín: Academy Golf Budapest, 1037 Budapest, Perényi u. 6. 

Az eseményen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

További részletek: https://bit.ly/2CJdMBl 

http://bit.ly/2UXMh23
https://bit.ly/2CJdMBl
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Új régióvezető a Tetra Pak-nál 

A Tetra Pak 2019. április folyamán bejelentette, hogy Charles Brandet nevezi ki a cég európai és 

közép-ázsiai régiójának élére.  Új pozíciója mellett továbbiakban is tagja marad a vállalat globális 

vezetői testületének. 

Charles Brand 1985-ben csatlakozott a Tetra Pakhoz, mint elektronikai fejlesztési mérnök. Azóta számos 

kulcsfontosságú vezető tisztséget töltött be a vállalatnál, úgy, mint a Tetra Rex® K+F-ért felelős alelnöke, 

a Tetra Pak egyik legfontosabb üzletágának ügyvezető igazgatója, valamint a Tetra Pak Tajvan ügyveze-

tője. Legutoljára a termékmenedzsmentért és a kereskedelmi folyamatokért felelős ügyvezető alelnök 

volt. 

Kinevezésekor Charles Brand így nyi-

latkozott: „Nagy örömömre szolgál, 

hogy én irányíthatom tevékenységün-

ket az európai és a közép-ázsiai régió-

ban. Ez nagyszerű lehetőség szá-

momra, hogy a jövőben is fenntartsuk 

a Tetra Pak vezető iparági pozícióját, 

illetve, hogy eleget tegyünk ügyfeleink 

változó igényeinek az egész régióban, 

összpontosítva a fenntarthatóság és a 

digitalizáció témáira. 

Charles Brand a svédországi Lundi 

Műszaki Egyetemen szerzett villa-

mosmérnöki diplomát. 

Műanyagellenesség – kezd kórossá válni? 

Nem telik el úgy nap, hogy a nyomtatott és az online sajtóban a környezetet a műanyagoktól óvó 

cikket ne olvashatnánk.  

Sorban jelennek meg a felajánlások a műanyaghasználat mérséklésének terveiről.  

Sokszor úgy tűnik, hogy a hírek nem rendszerszemléletű – mai szóhasználattal: holisztikus – gondol-

kodást takarnak, csak részmegoldásokra adnak választ, ha adnak. 

A csomagolóipar a média által feltüzelt ezen felületes, esetenként szakmaiatlan vélemények miatt 

folyamatos védekezésre kényszerül, noha az is köztudott, hogy a világ két legkörnyezetterhelőbb 

ágazata a közlekedés és az élelmiszeripar.  

Magyarországon évente 1,8 millió tonnára becsülik az élelmiszerhulladékot. 

A Hírlevelünkben ezekből a híranyagokból válogatunk és szakmai észrevételeinket kérdésként meg-

fogalmazzuk, nem kritizálva a döntéseket. 

Arra kérjük a Hírlevelünk olvasóit – jellemzően a CSAOSZ tagvállalatok szakembereit – a leírtakhoz 

bármilyen formában – pro vagy kontra – fűzzenek észrevételeket, amelyeket közös okulásunkra a 

következő Hírlevélben, vagy akár önálló formában megosztunk. 

 

Charles Brand 
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Lekerül a műanyag fedél az Aldi termékeiről 

A vásárlók dönthették el, hogy fedéllel, vagy fedél nélkül árulják-e a továbbiakban az Aldi saját már-

kás tejtermékeit – írta meg a NoSalty. 

Ennek folyományaként egy szavazást indítottak április 2-án a bolt Facebook-oldalán, arra kérve a vásár-

lókat, hogy döntsenek: fedéllel, vagy fedél nélkül akarják-e ezentúl megvásárolni a bolt saját márkás 

termékeit. Több mint 3600-an adták le a voksukat. 

A vásárlók döntése alapján hamarosan az Aldi minden saját márkás tejtermékről lekerül a műanyag  

fedél. Az áruházláncnál azt írják, hogy az átállás egy hosszabb folyamat lesz, ám éves szinten körülbelül 

19 tonnányi műanyag hulladék csökkenést jelent majd.  

 

A kommentelők örültek az áruház lépésének. Volt, aki további ötleteket is adott a műanyaghasználat 

csökkentésére. Sokan látnák például a nylonzacskókat a bolton kívül vagy örülnének visszaváltható üve-

ges tejnek. 

A műanyagok felhasználását csökkentő stratégia részeként az Aldi Magyarországon még 2019-ben kive-

zet a kínálatából számos, egyszer használatos műanyag terméket, többek között a műanyag evőeszkö-

zöket, poharakat, tányérokat és szívószálakat, továbbá tervezi a műanyag fültisztító-pálcika esetében a 

műanyag helyettesítését alternatív anyaggal.  

A diszkontlánc a pékáruknál használható eldobható műanyag kesztyűktől is megválik. 

A hír kapcsán felmerülő kérdések: 

− Tudjuk-e, hogy a 3-4 g tömegű műanyag záróelem elhagyása miatt – a kísérő fotó szerinti – 450 g 

töltőtömegű, emiatt szakaszos felhasználású tejtermék hűtőtárolása során a záráshatékonyság gyen-

gülése miatt óhatatlanul bekövetkező termékveszteség milyen környezeti kárt okoz (a hiába valóan 

megtermelt tejtől a konyhaasztalig terjedő láncban)? 

− Gondoljuk-e, hogy a termékveszteség elkerülésére létezik alternatíva? A háztartásban pl. nyújtható 

fóliával való burkolással lehet védekezni az árukár ellen, de ez is műanyaghulladék-képződést jelent; 

https://www.nosalty.hu/ajanlo/vegre-aldi-leszamol-tok-felesleges-dologgal
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− Helyesek-e azok az információink, hogy épp a diszkontáruházak nem kívánnak betétdíjas csomago-

lású termékeket forgalmazni? 

− Megnézte valaki, hogy a NÉBIH honlapján a növényi eredetű tányér, pohár, evőeszköz stb. nem meg-

felelő minősége miatt hány európai szintű riasztást (RASFF) adtak ki? 

r-PET palackkal tesz a környezetért a Tesco 

Újrahasznosított műanyagpalackokból készült palackot használ mostantól sajátmárkás hűtött italai és 

smoothie-jai csomagolásához a Tesco. Az ún. r-PET palackokban kiszereléstől függően 30-50% az újra-

hasznosított műanyag aránya, amellyel közép-európai szinten 18, Magyarországon mintegy 3 tonnával 

csökkenti műanyag felhasználását az áruházlánc. 

 

A PlasticsEurope elemzése szerint 2017-ben összesen 64,4 millió tonna műanyag csomagolást gyártot-

tak Európában, aminek 7,4%-a, vagyis csaknem 4,8 millió tonna PET (polietilén-tereftalát) csomagolás 

volt. A kutatás szerint ugyan évről évre növekszik a műanyagfélék újrahasznosítása (2006 és 2016 között 

74%-kal), sok még a teendő ahhoz, hogy az élelmiszeripari környezetre gyakorolt terhelése csökkenjen, 

különösen a csomagolásokat illetően. 

A Tesco néhány hónapja jelentette be, hogy sajátmárkás termékeinek csomagolását 100%-ban újrahasz-

nosíthatóvá vagy újrafelhasználhatóvá teszi, aminek máris itt az első lépése: sajátmárkás hűtött italait 

és smoothie-jai ugyanis már új csomagolásban érhetők el. 

Az újrahasznosított műanyagból készült palackokkal az áruházlánc évente csaknem 18 tonnával keve-

sebb műanyagot használ majd a négy közép-európai piacán, ez itthon mintegy 3 tonnával kevesebb fel-

használt műanyagot jelent. A változás hatalmas környezeti előnyökkel jár, még ha a vásárlók számára 

nem is lesz szembetűnő a különbség: a 250 ml-es és az 1 l-es r-PET palackok 30%-ban, míg a 750 ml-es 

r-PET palackok már 50%-ban tartalmaznak újrahasznosított műanyagokat. 

Az r-PET palackok esetében olyan poliészterről van szó, ami részben újrafelhasznált, elsősorban üdítő-

italpalackokból származó műanyag csomagolóanyagokat tartalmaz, és maga is újrahasznosítható, illetve 

újrafelhasználható. A Tesco ezzel is az egyik legfontosabb céljaként kitűzött „zárt csomagolóanyag kör-

forgást” támogatja, ami egy olyan csomagolás-menedzsment szisztémát jelöl, amelyben az összes anya-

got újra felhasználják, újrahasznosítják, vagy egyéb célokra használják fel, nullára csökkentve a hulladék 

mennyiségét. 
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„Ezekkel a lépésekkel segíteni akarunk a vásárlóinknak, hogy mindannyian tudatos és felelős döntéseket 

hozhassanak. Ahogy már korábban is hangsúlyoztuk, elkötelezettek vagyunk abban, hogy csökkentsük a 

csomagolóanyagok környezetre gyakorolt káros hatását.  

… 

„2019 februárjában jelentettük be törekvéseinket, miszerint 2025-re a sajátmárkás termékeink csoma-

golása 100%-ban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható lesz. 2020-ig pedig újratervezzük a saját-

márkás termékeink csomagolását, valamint kivonjuk a nehezen újrahasznosítható csomagolóanyagokat. 

A végső célunk, hogy a működésünkben ne keletkezzen olyan hulladék, ami hulladéklerakóba kerül”. 

 

Újrahasználatos dobozok az áruházi frissáru pultoknál való vásárláshoz 

Hajlandó lenne Ön magával hozni a saját dobozát frissáru vásárlásaihoz? 

Ezt a kérdést tették fel kutatók több németországi áruházlánc vevőinek. 

Az áruházaknak jelenleg nem kell környezetbarát (? – a szerk.) csomagolást kínálniuk a frissáru pultnál 

végzett vásárláshoz. 

Németországban a fogyasztók hajlandók a saját, többszöri felhasználásra alkalmas dobozaikat (tárolói-

kat) otthonról magukkal vinni, amikor friss élelmiszer vásárolnak az áruházi pultoknál.  

Ez volt a YOUGOV közvéleménykutató intézet által végzett reprezentatív felmérés fő konklúziója.  

A felmérésből az is világosan kiderült, hogy a szupermarketben „betétdíj” ellenében kínált újrahasznál-

ható (visszaváltható) dobozok ötlete kevésbé elfogadott.  

A vélemények áruházlánconként eltérőnek bizonyultak. 

Az Edeka ügyfelek 78%-a hajlandó magával vinni saját dobozát.  

A Rewe ügyfelei nem utasítják el a betétdíjrendszert, de „csak” 74% használná saját dobozát a friss élel-

miszerek pulti vásárlása alkalmával. 

A Kaufland és a Real ügyfelei viszonylag szkeptikusak a két lehetőség között.  
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A Kaufland ügyfelek 71%-a és a Real vásárlók 66%-a használná saját dobozát a frissáruk pulti vásárlása 

alkalmával.  

A megkérdezettek 59%-a hajlandó lenne újrahasználható „szupermarket-dobozt” magával vinni, csak-

hogy a betétdíjas rendszert elkerülhesse.  

Forrás: FachPack - Newsletter packaging-360.com 

A hír kapcsán felmerülő kérdések: 

− Milyen a kereskedelem hozzáállása a vevők által hozott, várhatóan eltérő tömegű dobozok miatt a 

mérleg vevőnkénti „tárázásához”? 

− Mentesül-e a kereskedelem az ellenőrizhetetlen higiéniájú dobozba töltött élelmiszer lehetséges meg-

romlásából eredő következmények alól?  

− Tudjuk-e, hogy a többször használatos dobozok tisztításához használt víz és mosogatószer környezeti 

hatása hogyan viszonyul az egyszer használatos doboz környezetterheléséhez? 

 

 


