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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Elnökségi ülés
A CSAOSZ elnökségének soron következő ülésre 2019. szeptember 27-én kerül sor.
A tervezett napirend:
− beszámoló a csomagolási irányelv hazai átültetése kapcsán az Innovációs és Technológiai
Minisztérium munkacsoportjaiban végzett munkáról,
− a CSAOSZ őszi feladatainak áttekintése,
− tájékoztatás a CSAOSZ Titkárság új irodai elhelyezéséről,
− egyebek.
CSAOSZ szakmai konferencia

Az idei szakmai konferenciát 2019. október 15-én (kedden) tartjuk, új helyszínen a budaörsi
Holiday Inn szálloda három konferenciatermében.

A konferencia nyitó plenáris ülésének első előadása a „A nyomtatott csomagolóanyag gyártás
megatrendjei Európában” nemzetközi konferencia összefoglalója lesz, amit a Coca-Cola képviselőjének rövid hozzászólása követ.
Ízelítő a tervezett szekcióelőadásokból:
− A csomagolási irányelv követelményeinek megfelelő ipari szabályozási javaslat bemutatása,
− Miért a csomagolás legyen a kötelezett? – a CSAOSZ álláspontja,
− Útmutató példák a körforgásos csomagolástervezéshez,
− A digitális jólét,
− Coaching szemlélettel az üzleti életben,
− Az üzleti titok törvény gyakorlati kérdései
A nap záróeseménye a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjátadó ünnepsége lesz.
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A konferencián minden CSAOSZ tagvállalat egy munkatársa díjmentesen vehet részt, csak a
választható ebéd költségét kérjük viselni.
Kérjük az időpont előjegyzését, a program részleteiről folyamatosan adunk tájékoztatást.

2019. augusztus 22-én megtartottuk a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny zsűrijét.
A 14 tagú, szakemberekből álló Bírálóbizottág 58 nevezést értékelt és jutalmazott HUNGAROPACK díjakkal, különdíjakkal és oklevelekkel.
A nyertesek a napokban kapják meg az értesítést az elért eredményükről. A nyertesek listáját
ezért csak a következő havi Hírlevelünkben közöljük.
A díjátadó – mint előbbiekben is írtuk – a CSAOSZ konferencia záróeseménye.
Emlékeztetünk arra, hogy a konferencián minden HUNGAROPACK pályázó egy munkatárssal
díjmentesen vehet részt, csak a választható ebéd költségét kérjük viselni.
A díjazottak az elismeréssel jogot nyertek arra, hogy induljanak a Csomagolási Világszövetség WorldStar csomagolási világversenyén. E fórumon a magyar tervezők hagyományosan jól
szerepelnek, a tavalyi versenyen 5 világdíjat érdemeltek ki.
A WorldStar nevezési határidő: 2019. szeptember 27., eredményhirdetés 2019. december 1.,
ünnepélyes díjátadás pedig 2020. május 8-án lesz Németországban, Düsseldorfban, az Interpack kiállítás keretében.

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2019-2020. évi kiadása

A CSAOSZ immár 10. alkalommal jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind
pedig küllemében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet.
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Az idei évkönyv központi témája a körforgásos gazdaság követelményeinek gyakorlati példái
lesznek, a csomagolási irányelv átültetésének folyamata, a SUP irányelv következményei. E témakör keretében kívánunk minél több jó, megvalósult példát bemutatni.
Ebben számítunk tagvállalataink jó gyakorlatainak bemutatási lehetőségére.
Az Évkönyvben való megjelenéssel kapcsolatban bármilyen kérdésre készséggel ad felvilágosítást NAGY MIKLÓS főtitkár a 06 1 210-0107 telefonszámon, vagy a nagym@csaosz.hu e-mail címen.
FachPack kiállítás – 2019. szeptember 24-26. – Nürnberg

Az egyik legnépszerűbb európai szakmai kiállításon, a Nürnbergben szeptember utolsó hetének
kedd és csütörtöki napjai között sorra kerülő FachPack kiállításon a CSAOSZ két helyen is képviselteti magát.
A CSAOSZ szervezőmunkája révén megvalósuló közösségi standon nyolc, többségében tagvállalat vesz részt. A kiállítási terület a 9. pavilon 358-as standján található.
A résztvevők között a következő vállalatokat üdvözölhetjük: Flexo-2000 Kft., Kajári és Fia Kft.,
Karsai Alba Kft., Krajcár Kft., Pandan Kft., Szkaliczki és Társai Kft, Varga Flexo Kft és Viner-Pack
Kft.
A CSAOSZ idén is kapott meghívást a „Pavilion of Associations” kiállítási területre, ahol a WPO
mellett hat, európai csomagolási szövetség, vagy intézet képviselteti magát.
Szakmai hírek
Több milliárd forintos beruházással, forradalmi termék gyártása indulhat el
Uniós és állami támogatással, mintegy hárommilliárd forintból papíralapú rakodólapot és
ehhez kapcsolódó termékcsoportot, valamint az előállításhoz szükséges technológiát fejlesztett ki a DS Smith Packaging Hungary Kft.
A nagyrészt a vállalat Heves megyei telephelyén, közel öt év alatt megvalósult innovációt az
unió és Magyarország kormánya a Széchenyi 2020 program keretében 30%-ot meghaladó
arányban, közel 749 millió forinttal támogatta.
Az új, PaPillOn márkanév alatt futó termékcsoport részeként olyan, világújdonságnak számító
papíralapú raklapot, raklap fedőt és konténer került kifejlesztésre, amelyek teherbírása hasonló
a jelenleg használt termékekéhez, ám azoknál lényegesen könnyebbek, környezeti szempontból
előnyösebbek, emellett gomba- és csíramentesek is.

4

A túlnyomórészt újrahasznosított papírból készülő termékek előállítását két, ugyancsak az
innovációs program keretében kialakított, egyedi gépsoron kezdték el Füzesabonyban.
A berendezések éves gyártókapacitása mintegy 400 ezer darab.
Forrás: Origó
Papír szívószálakat mutatott be a Tetra Pak
Papír szívószálalat vezet be a Tetra Pak Európában, amelynek első lépéseként ügyfeleik elkezdték azok tesztelését. Ezzel a Tetra Pak az első italoskarton gyártó cég a régióban, mely könnyen
lebomló szívószálakat biztosít termékei mellé.
A vállalat bejelentette azt is, hogy szándékában áll nyilvánosságra hozni, a papír szívószálak fejlesztésével kapcsolatos újításait, így támogatva az italoskarton dobozokhoz tartozó, eldobható műanyag szívószálak alternatíváinak kifejlesztését.
Az új papír szívószál – mely FSC™ tanúsított papírból készül és a
csomagolás többi részével együtt újrahasznosítható – egyelőre
két kisebb méretű italoskarton, a Tetra Brik®Aseptic 200 Base és
a Tetra Brik® Aseptic 200 Base Crystal esetében lesz elérhető,
amelyeket elsősorban gyermekek szánt tej- és italtermékeihez
használnak.
“Fontos döntést hoztunk meg a papír szívószálaink szabadalmaztatásával kapcsolatban: nyilvánosságra hozzuk az eszközeinkkel és felhasznált anyagainkkal kapcsolatos fejlesztéseinket.
Ahhoz ugyanis, hogy az iparág elérje azon közös célját, hogy az alacsony széndioxid-kibocsátású
körkörös gazdaság felé haladjon, a papír szívószálak teljes forrásának gyorsan bővülnie és növekednie kell. Arra bátorítjuk az összes beszállítót és az ügyfeleket, hogy használják fel tudásunkat, és együttes erővel a lehető leggyorsabban növeljük a termelést.” – tette hozzá Kinga Sieradzon, a Tetra Pak Magyarországot, Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot magába foglaló
Poland & Danube vállalatcsoport vezérigazgatója.
…
A vállalat kiemelte, hogy fontosnak tartja a technikai fejlődést és számos technológiai vezetővel
dolgozik együtt a biológiailag lebomló lehetőségek, például a polihidroxi-alkanoátok (PHA), a
biológiai úton lebomló növényi anyagokból származó polimer feltárásán.
A Tetra Pak tervei közt szerepelnek olyan további fejlesztések is, mint az odacsatolt kupak és a
dobozba épített italadagolók. E célból a vállalat mozgósította a fejlesztési és ellátási lánc csapatait, és további forrásokat biztosít ezeknek a kiemelten fontos terveknek a megvalósításához.
Forrás: Store Insider
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Portugália terve a műanyag hulladék csökkentésére
Egy új, portugál törvénytervezet értelmében a helyi fogyasztók minden, a szuper- vagy hipermarketekbe visszavitt műanyag palack fejében kettő és öt cent közötti „visszatérítésben”
részesülhetnek.
A rendszert egy 2019 végére időzített kísérleti projekt keretében fogják tesztelni – nagyszabású
bevezetésére csak ezt követően kerülhet sor.
Ami a konstrukciót illeti, a palackokért cserébe nem készpénzes kompenzációra kell számítani,
a „hála” inkább utalványok vagy vásárlói kedvezmények formájában ölthet majd testet.
A 100 és 500 milliliter közötti palackokért 2, az 500 milliliter és 2 liter közöttiekért pedig 5
eurócentet kaphatnak vissza a vásárlók.
A visszatérítés értékét a jövőben persze bármikor felülvizsgálhatják.
Forrás: Store Insider

A mindent kifejező csomagolás
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A nyomon követés elkerülhetetlen – váljon a szakértőjévé!
A mai kor tudatos fogyasztója, mielőtt megvásárol egy élelmiszert, már nem csak az összetevőire kíváncsi, hanem egyre inkább arra is, hogy az annak alapjául szolgáló állatok, növények, milyen körülmények között kerültek tenyésztésre és termesztésre.
Ön természetesen tudja, hogy minőségi terméket árul, de hogyan bizonyítja ezt be a
leendő üzleti partnereinek és a vásárlóinak? Ennek egyetlen hiteles módja van világszerte: a nyomon követés.
Magyarországon egyedülálló EOQ MNB akkreditált képzésünket idén ősszel két időpontban is elindítjuk (09.25. és 11.03.), amelynek sikeres elvégzésével versenyképes ismeretekkel rendelkező GS1 nyomonkövetési szakértővé válhatnak a résztvevők. Ezzel a nemzetközi
tapasztalatokra és valós sikeres gyakorlati ismeretekre épülő tudással akár saját vállalkozásukat, akár más cégeket is támogathatnak a nyomonkövetési rendszereik hatékony kialakításában.
A nyomon követés jogszabályi kötelezettsége az agrár- és élelmiszeripari ellátási láncok szereplőinek, ezért kiemelt fontosságú, hogy az ezen a területen tevékenykedő vállalkozások bármikor, bármely termékük kapcsán pontos és gyors visszahívást tudjanak végrehajtani, amenynyiben ez szükségessé válik.
A képzést főként az élelmiszer-, agrár- és frissáru szektorokban tevékenykedő, minőségbiztosításért és nyomon követésért felelős munkatársaknak ajánljuk.
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Képzésünk eszközt ad a résztvevők kezébe, hogy:
•
•
•
•
•

növeljék a vállalkozásaik logisztikai hatékonyságát,
csökkentsék a munkatársaik adminisztrációs terheit,
célzott és gyors termékvisszahívást tudjanak megvalósítani,
növeljék vevőik elégedettségét,
optimalizálják a készleteiket.

Vendégelőadóink a NÉBIH-től, az Agrárminisztériumból, és nemzetközi szolgáltató partnereinktől érkeznek hozzánk, ezáltal is biztosítva a magas színvonalú és a kor technológiáit is magába foglaló tudásátadást.
Előadóink által bemutatásra kerülnek valós élelmiszerbiztonsági auditok tapasztalatai, már bevezetett és működő rendszerek, valamint segítséget nyújtanak minden felmerülő kérdésben,
mely érinti a képzésen résztvevők vállalkozásait.
Ennek köszönhetően végül olyan akciótervvel érkeznek vissza cégeikhez, amelyekkel gyakorlatilag azonnal elindíthatók a kidolgozott fejlesztések, melyek eredményeképpen folyamataik
gyorsabbá, költséghatékonyabbá tehetők, miközben a munkaerő gazdaságosabban felhasználhatóvá, termékeik nyomonkövetése pedig az automatizált lépések bevezetésével megbízhatóbbá válik.
Bővebb információ és jelentkezés: www.gs1hu.org/nyomonkovetes-szakerto-kepzes
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A
(www.nefab.com) komplett ipari csomagolási
megoldásokat kínáló nemzetközi cég. Az ügyfeleik a világ vezető telekommunikációs, energiaipari, légiközlekedési és gépjárműipari nagyvállalatai. Partnereik számára nem pusztán csomagolási technikát kínálnak, hanem szem előtt tartják a logisztikai költségcsökkentés mellett a környezetvédelmi szempontokat is (újrahasznosítás, többutas megoldások kidolgozása).
A minél magasabb szintű ügyfélkiszolgálás érdekében

Ipari csomagolástervező mérnököt
keresünk
Az új munkatársunk a fiatalos tervezőcsapatunk tagja lesz és az alábbi feladatok elvégzésében
számítunk rá:
Feladatok
•
•
•
•
•
•

Ipari csomagolás teljeskörű tervezése; főleg fa, fém, papír és műanyagok használatával
Műszaki dokumentáció készítése: tervrajzok, csomagolási utasítások, látványtervek,
prezentációk
Teherbírási és logisztikai számítások
Értékesítő csapat segítése: számítások, ügyféllátogatás, helyszíni felmérés
Gyártástámogatás
Konstrukciós mintázás, prototipizálás

Követelmények
Az ideális jelölt élvezi, hogy a feladat kézhezvétele után önállóan dolgozhatja ki a megrendelő
igényeinek megfelelő és a gyártás során költséghatékonyan előállítható csomagolás terveit. Ebben a munkakörben egyaránt fontos, hogy képes legyen elmélyülten, a feladatra koncentrálva
dolgozni, de nyitott kell legyen arra is, hogy a „tervezőasztalt” elhagyva egyeztet az ügyfelekkel
és a munkatársakkal.
•
•
•
•
•

Kreatív, de ugyanakkor mérnöki pontosságú önálló munkavégzés
Rendszerszemlélet (át kell látni a teljes üzleti folyamatot a vevői igény felmerülésétől a
legyártott termék kiszállításáig)
Konstruktív attitűd
3D CAD rendszer(ek) ismerete és magabiztos használata (ArtiosCad, IronCAD)
Aktív, tárgyalóképes angol nyelvtudás - írásban és szóban egyaránt (a felvételi folyamat
során teszteljük a jelentkezők tudását!)

Előny, de nem követelmény:
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•

CorelDraw ismerete

Amit kínálunk
Olyan munkatársat szeretnénk, aki számára fontos értékkel bír, hogy itt nemzetközi szintű elvárásoknak kell megfelelnie, cserébe hosszú távú biztos szakmai karriert, és családias hangulatú
(svéd multi) cégkultúrát ajánlunk.
•
•
•
•
•
•

Versenyképes juttatási csomag
Utazástámogatás
Ambiciózus cégvezetés
Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, változatos munka
Hosszútávú, felelősségteljes munkalehetőség egy stabil, nemzetközi hátterű cégnél
Fiatalos csapat

Egyéb információ az állásról:
Munkavégzés helye: Fót, East Gate Business Park B1. épület
Munkaidő: főállás, 8 óra
Munkába állás kezdete: akár azonnal
Jelentkezés:
Fényképes szakmai önéletrajzzal az office@jobpower.hu e-mail címen. További információ kérhető: Cseh Andreától a +36 30 300 4787-es telefonszámon.

10

A
(www.nefab.com) komplett ipari csomagolási
megoldásokat kínáló nemzetközi cég. Az ügyfeleik a világ vezető telekommunikációs, energiaipari, légiközlekedési és gépjárműipari nagyvállalatai. Partnereik számára nem pusztán csomagolási technikát kínálnak, hanem szem előtt tartják a logisztikai költségcsökkentés mellett a környezetvédelmi szempontokat is (újrahasznosítás, többutas megoldások kidolgozása).
A minél magasabb szintű ügyfélkiszolgálás érdekében

Csomagolástechnikai alapismeretekkel rendelkező,
minőségügyi munkatársat
keresünk
Az új munkatársunk a Quality Manager közvetlen beosztottjaként fog dolgozni és az eddigi gyakorlatától, valamint az érdeklődési körétől függően a következő feladatok elvégzésében számítunk rá:
Feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•

beszállító reklamációk kezelése
vevői reklamációk kezelése
a reklamációhoz kapcsolódó intézkedések nyomon követése, dokumentálása a
Mastercontroll-ban
a reklamációkhoz tartozó készletmozgások pontos lekövetése a termelésirányítási rendszerben
karanténban lévő nem megfelelő termékek kezelése
együttműködés a bejövő és kimenő áruellenőrzést végző kollégákkal, alkalmanként akár
a helyettesítésük is
együttműködés az értékesítéssel, termeléssel, logisztikával
Betanulás után:
o összesítések, kimutatások készítése
o a vevőktől érkező egyedi igények kezelése (nyilatkozatok, kérdőívek kitöltése)
o részvétel a folyamatok fejlesztésében, globális követelmények átvételében
o részvétel egyedi projektekben, a QA képviselete

Követelmények
Az ideális jelölt a problémamegoldást kihívásként és nem a napi munka akadályaként éli meg,
valamint élvezi, ha párhuzamosan sok ügyféllel/kollégával dolgozhat együtt a nyitott feladatokon.
•
•

csomagolástechnikai alapanyagok ismerete (és/vagy: papír, műanyaghabok és -fóliák,
fa, fém)
csomagolástechnikai ismeretek
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•
•
•
•

magabiztos, professzionális Excel és Outlook használat
aktív középfokú angol nyelvtudás (írásban mindenképp!) – a nyelvtudást a felvételi folyamat során teszteljük is
2-3 év ügyfélkezelés terén szerzett gyakorlat
minőségirányítási alapismeretek (hiányuk esetén nyitottak vagyunk a tanulmányok támogatására is)

Előny, de nem követelmény:
•

Könnyűipari mérnök vagy műszaki menedzser diploma

Amit kínálunk
Olyan munkatársat szeretnénk, aki számára fontos értékkel bír, hogy itt nemzetközi szintű elvárásoknak kell megfelelnie, cserébe hosszú távú biztos szakmai karriert, és családias hangulatú
(svéd multi) cégkultúrát ajánlunk.
• Versenyképes juttatási csomag
• Utazástámogatás
• Ambiciózus cégvezetés
• Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, változatos munka
• Hosszútávú, felelősségteljes munkalehetőség egy stabil, nemzetközi hátterű cégnél
• Fiatalos csapat
Egyéb információ az állásról:
Munkavégzés helye: Fót, East Gate Business Park B1. épület
Munkaidő: főállás, 8 óra
Munkába állás kezdete: akár azonnal
Jelentkezés:
Fényképes szakmai önéletrajzzal az office@jobpower.hu e-mail címen. További információ kérhető: Cseh Andreától a +36 30 300 4787-es telefonszámon.
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