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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv
Megjelent az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve, amely
az alábbi, pontokba szedett célok megvalósítását tűzte ki célul:
1. Megtisztítjuk az illegális hulladéktól az országot;
2. Betiltjuk az egyszer használatos műanyagok forgalmazását;

Lehetővé tesszük az üveg és a műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását;
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3. Megvédjük vizeinket;
4. Támogatjuk a kkv-k megújuló energiatermelését;
5. Évente 1 millió fát ültetünk, minden újszülött után legalább tízet;
6. Tíz év alatt meghatszorozzuk a naperőművek kapacitását;
7. Támogatjuk az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát;
8. Bevezetjük a Zöld Államkötvényt;
https://www.kormany.hu/download/9/d4/c1000/ITM_Klima_es_Termeszetvedelmi_Akcioterv.pdf#!D
ocumentBrowse
Amint a tervből kiemelt két kiemelésünk is bemutatja, a műanyag csomagolásokkal kapcsolatban (is)
jelentős változásokon dolgozik a Kormány.
A Minisztérium által kidolgozott Klímavédelmi akcióterv megelőzte, egyben megalapozta a SUP irányelv magyar jogrendbe ültetésének várható tartalmát is.
Amint az előző havi Hírlevelünkben írtuk is, az egyes egyszer használatos műanyagtermékek, az ún.
SUP irányelv hazai jogrendbe ültetése nyárra esedékes, az egyeztető megbeszélések a koronavírus
fertőzés terjedése miatt megszakadtak. A Minisztérium tisztviselői azonban tovább dolgoznak, a héten
ki is szivárgott egy, e témakörrel kapcsolatos tervezet is.
Fontosnak tartjuk jelezni a tagság felé, hogy a CSAOSZ minden, környezetvédelmi szabályozással
összefüggő, bármelyszintű jogszabály tervezetét, annak hivatalos társadalmi vitára bocsátása idején véleményezésre, minisztériumi felkérés kíséretében megkapja. Ennél korábban megjelenő tervezetek azonban nem tekinthetők kormányzati álláspontnak, ezért azokról, ha információt kapunk
is, nem továbbítjuk, nem kívánva a „rémhírterjesztés” hibájába esni.
Amennyiben a kiszivárogtatás valós, úgy a hivatalos tervezet véleményeztetésére hamarosan sor kerülhet.
Ekkor viszont a témában érdekelt tagjainktól, azonnali és lehetőleg adatokkal megalapozott érvek
felsorakoztatásával készített válaszokat kérünk.

Helyzetjelentés a csomagolóipar rendkívül helyzet alatti működéséről
(készült az Agrárminisztérium részére április közepén)
A csomagolóipar főbb anyagáramaiban működő vezető termelővállalatok körében végzett gyorsfelmérés általánosságban azt mutatja, hogy rendeződtek a termelés feltételei, a megkérdezett társaságok
munkatársi körében megbetegedés nem jelentkezett, az import eredetű alap- és segédanyagok szállítása normalizálódni látszik, ugyanakkor – részben a Ft/EUR árfolyam-ingadozásnak is köszönhetően –
áremelkedés mutatkozik a legtöbb szakterületen.
Hullámalappapír-gyártás – hullámpapírlemez csomagolószerek gyártása
A hullámalappapír-gyártás területén a hazai gyártó hulladékpapírból állítja elő termékét, amely jellemzően a gyűjtő- és szállítási csomagolásban használt hullámpapírlemez dobozok alapanyaga. A papírgyár
– gazdaságos üzemmérete miatt – nem csupán a hazai piacot szolgálja ki, hanem regionális ellátó (és
felvevő) szerepet is betölt. A gyártás az év 365 napján 24 órában, folyamatos üzemben folyik, ezért a

3

termelés fennakadás nélküli alapanyag-ellátást igényel, de ugyanígy a késztermék folyamatos kiszállítására is szükség van.
Indokolt ezen folyamatos működésű üzemek ellátását szolgáló közúti járművek hétvégi és ünnepnapi
közlekedési korlátozásának felülvizsgálata, megszüntetése.
A gyártó jelenleg rendben termel, folyamatosan kiszolgálja vevőit, tevékenységét azonban több területen látja veszélyeztetettnek:
 a hazai hulladékgazdálkodásban válság jelei mutatkoznak, nincs hulladék, leálltak a jelentős
élőmunkát igénylő gyűjtési, válogatási folyamatok.
A hulladékgazdálkodás leállása súlyosan veszélyezteti a papírgyár folyamatos működését, de
előbb-utóbb közegészségügyi problémát is okozhat.
A leállás az alábbi tényezőkkel magyarázható:
 munkaerőhiány, a hulladékkezelés eleve kevéssé higiénikus munka, így a dolgozók különösen veszélyeztetettek,




a hulladékgazdálkodás állami kezelésbe vétele óta megoldatlan a rendszer finanszírozása,
1-1,5 év csúszással, bonyolult adminisztrációs eljárás keretében fizetik ki az elvégzett
szolgáltatás árát.

a papírgyártáshoz szükséges külföldről beszerzett papírhulladékok és a késztermék kiszállításához a határátkelőhelyek zavartalan működtetése szükséges.

Hullámpapírlemez csomagolószer-gyártók
Két vezető csomagolószer-gyártó ügyvezetőjétől kapott közvetlen információ szerint az egységek folyamatosan termelnek, rendelkezésre állnak a termelés alap- és segédanyag, valamint humán erőforrás feltételei.
Folyamatosan szolgálják ki megrendelőiket.
Betegséggel nem küzdenek, amíg a munkavállalóik „mozoghatnak”, nem látnak termelést akadályozó
tényezőket.
Kartondoboz-gyártás
Egy vezető kartondoboz-gyártó ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy növekvő megrendelési mennyiségeket kell kielégíteniük, folyamatosan dolgoznak.
A termelésben gondot okoz mind a be-, mind pedig a kiszállítások alkalmával a bizonytalan (nemzetközi) fuvarhelyzet.
Fém csomagolóeszköz-gyártás
A megkérdezett vállalatvezető a konzervdoboz-gyártás terén jelentősen megnövekedett igényekről
számolt be. Folyamatosan termelnek, egyelőre termelést akadályozó tényező nem merült fel.
Üveg csomagolószer-gyártás
Folyamatosan üzemel a hazai konzervüveg-gyártó társaság. Nemzetközi fuvarjaik megérkeznek, tudnak
kiszállítani, alapanyagból egyhónapos biztonsági készlettel rendelkeznek.
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Műanyag csomagolószer-gyártás
A külföldről vásárolt műanyag fóliák folyamatosan érkeznek, még olyan kritikus országokból is, mint
Olaszország, Egyiptom. A rendkívül helyzet elején a megrendelések számában, illetve az alapanyagellátásban kialakult sokkhatást leküzdötték, tervszerűen dolgoznak.
Részben a Ft/EUR árfolyamváltozás miatt jelentős áremelkedést kénytelenek elkönyvelni, illetve továbbhárítani.
Jelezték még, hogy a több megrendelő részéről a nagyegységű csomagolások helyett a fogyasztói
csomagolási adagok irányába rendkívül gyors átrendeződés indult meg, ami a fajlagos csomagolószerfelhasználás növekedését is jelenti.
A műanyag poharak tégelyek (joghurt, tejföl, margarin), készételdobozok gyártása rendben folyik. A
CSAOSZ közbenjárását követően a gyártósort üzembe helyező német munkatársak végül kaptak beutazási engedélyt, e hét pénteken várhatóan indul is a gyártás.
Összefoglalva, a rendkívüli helyzet kihirdetése óta eltelt kb. három-négy hét alatt a gyártók rendezni
tudták soraikat, az első sokkhatás után, ha nem is problémamentesen, de helyreállni látszanak a folyamatok, a csomagolószer-ellátás fenntartásában jelenleg a megkérdezett meghatározó társaságok
vezetői nem látnak akadályt.
Fontosnak tart a CSAOSZ nyomatékosítani a csomagolásnak az ellátásbiztonság, a közegészségügy
terén (is) megnyilvánuló megkerülhetetlen jelentőségét, ezért is tartják fontosnak a szakterület vezetői
a csomagolóipar deklarált stratégiai szerepének elnyerését.

Az MGYOSZ javaslatai a gazdasági válság kezelésére
Mind az államnak, mind a munkáltatóknak és a munkavállalóknak arra kell törekednie, hogy a járvány
megfékezése mellett biztosítsuk a lakosság ellátását és a vállalkozások életben maradását. Ilyenkor
minden javaslat és minden intézkedés az egyének, a munkavállalók és a munkaadók, azaz valamennyi
gazdasági szereplő érdekét kiegyensúlyozottan kell szolgálja, és ezt az MGYOSZ maximálisan igyekszik
figyelembe venni.
Fontosnak tartjuk, hogy a kormányzati intézkedések az igazságosság és a méltányosság, a normativitás
és a szociális érzékenység megfelelő elegyét alkossák, tudván azt, hogy ezek egymással ellentétes elvárásokat jelentenek.
Átláthatóan meg kell különböztetni az állampolgárok (akár mint munkavállalók), a vállalkozások, mint
jogi személyek és a munkahelyek, mint a jövőbeni piaci igények kielégítésére alkalmas potenciálok
megsegítésének módozatait és az ezt szolgáló forrásokat.
1. Egyetértünk a kormányzat a napokban a leginkább válság sújtotta ágazati szereplők támogatására
meghozott rugalmas és gyors döntéseivel. Ugyanakkor további gyors intézkedéseket várunk, melyek közül néhány már adja magát, mivel számos más ágazat, mely szintén teljesen ellehetetlenült,
kimaradt a törvény felsorolásából és ez a sor sajnos napról napra bővülhet.
2. A kialakult helyzetben egyik legfontosabb teendőnek tekintjük a foglalkoztatás lehetséges mértékű
fenntartását, a munkahelyek minél nagyobb számban való megtartását, azaz a vállalkozások életben maradásának segítését. Ehhez elengedhetetlen bizonyos további munkaügyi szabályok időleges
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módosítása, segítve ezzel a károk enyhítése és a jövőbeni újrakezdéshez szükséges kapacitások
megőrzése érdekében szükséges, rugalmas munkaadói intézkedések megtételét, helyi egyeztetések nélkül is, átmeneti jelleggel lehetővé kell tenni:
 a munkaköri leírástól való eltérést;
 az otthoni munkavégzés esetén a munkáltatói kártérítési felelősség felfüggesztését;
 a csoportos létszámcsökkentési szabályok felfüggesztését;
 a szabadságkiadás 15 napos közlési határidejének felfüggesztését;
 a következő évekre vonatkozó fizetett szabadságok egy részének kiadását és ezek elszámolásának szabályozását;
 a túlmunka, a pihenőidő, az ügyelet, a készenlét és a munkaidő beosztás szabályainak enyhítését;
 a vállalkozások és a munkavállalók terheinek csökkentése érdekében általános járulékelengedés szükséges azon munkavállalók esetében, akik a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek, de munkaviszonyban maradnak és bért kapnak.
3. Javasoljuk, hogy az állam és az önkormányzatok, mint megrendelők legyenek nyitottak az esetenként szükségessé váló szerződésmódosításra, elsősorban a teljesítési határidők esetében. Ugyanezen megrendelői kör szenteljen nagyobb figyelmet a vállalkozások felé fennálló tartozásaik és a
támogatások kifizetésének időbeli pénzügyi teljesítésére. Az állam és az önkormányzati szervek átmenetileg (a szerződés vonatkozó részétől függetlenül) vállalják, hogy a kifizetéseket pl. 5 munkanapon belül teljesítik, hozzájárulva ezzel a vállalkozások likviditási helyzetének javításához.
4. Kiemelt figyelmet kell szentelni a gazdasági folyamatokban meglévő szolgáltatások működésének
fenntartására, elkerülendő a „dominó effektusok” kialakulását (pl. bankrendszer; hitelbiztosítás; fuvarozás). A gazdaság szinte valamennyi ágazatában kulcsfontossággal bírnak a logisztikai láncok. Kiemelten fontos a szállítmányozás helyzetének stabilizálása, ezen belül is:
 az uniós országokkal koordinált intézkedések a határátkelés gyorsítására;
 országon belüli korlátozások felfüggesztése;
 településeken belüli korlátozások, behajtási tilalmak felfüggesztése.
5. Átmeneti szabályokkal elejét kell venni bármely gazdasági szereplő (cégmérettől, iparágtól, nemzetiségtől, tulajdonosi szerkezettől függetlenül) a helyzetből fakadó visszaélésének mind a vevők felé
(pl. árazás; indokolatlan, érdekalapú nem teljesítés), mind a beszállítók felé (pl. átvétel indokolatlan
megtagadása; vis maior helyzetek el nem ismerése) és ha mégis ilyen történne, szigorúan szankcionálni kell. Ugyanígy kell tenni a munkaadó-munkavállaló viszonyban történő etikátlan és/vagy jogszerűtlen lépések esetén.
Szövetségünk gyűjti és összegzi közel ötven ágazati tagszövetségének javaslatait és folyamatosan eljuttatja a kormányzathoz, a kormányzat által létrehozott akciócsoportokhoz. Az MGYOSZ minden érintett
szereplő érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a gazdasági válság változásait, szükség esetén
újabb lépések megtételét javasolja a kormányzatnak, annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon a kedvezőtlen hatások enyhítésére és minden lépés közelebb hozzon valamennyiünket a válság leküzdése
után egy gyors újrakezdéshez.
Forrás: Magyar Gyáripar, https://mgyosz.hu/hu/index.php
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Koronavírus-válság: a Bizottság jóváhagyta a vállalkozásokat segítő 350 milliárd forintos
magyar támogatási programot
Az Európai Bizottság jóváhagyta azt a 350 milliárd forint összegű programot, amely a koronavírusjárvánnyal összefüggésben hivatott a magyar gazdaságot támogatni. A program támogatási intézkedéseinek finanszírozása az uniós strukturális alapokból történik. Magyarország egy 350 milliárd forint
összegű támogatási programot jelentett be a Bizottságnak, hogy segítséget nyújtson a koronavírusjárvány által érintett vállalkozásoknak közvetlen támogatások, kölcsönök és tőkebefektetési intézkedések formájában, az uniós strukturális alapok e célra történő felhasználásával. A program minden olyan
vállalkozás – azaz mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat – előtt nyitva áll, amely hozzáfér az európai strukturális alapokhoz, és a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak betudható nehézségekkel küzd. A támogatási programot a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozóan nemrég elfogadott ideiglenes keretszabálya alapján hagyta jóvá.
Forrás: Európa Hírlevél

A Magyar Szabványügyi Testület hírei
Jóváhagyó közleménnyel az alábbi szabvány kerül bevezetésre:
MSZ EN ISO 16106Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Veszélyes áruk
csomagolásai, közepes méretű szállítótartályok (IBC-k) és nagyméretű csomagolások.
Útmutató az ISO 9001 alkalmazásához
(ISO 16106:2006) Transport packages for dangerous goods. Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings. Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO
16106:2020) EN ISO 16106:2006
Csomagolószer-gyártó középfokú képzés
A középfokú szakemberképzés:

2020/2021 -ben felnőtteknek esti tagozaton,
2021/2022 -től nyolcadik osztály után.

Ágazat:

Vegyipar

Szakmák megnevezése:

Papírgyártó és -feldolgozó,
Csomagolószer-gyártó

2020/2021 éves Belépési feltételek:

Szakmunkás szakra valamilyen szakmunkás végzettség kell.
Technikus szakra érettségi bizonyítvány kell.

Oktatási nyelv:

Magyar

Képzési idő:

Elvileg kettő év, mert a gyakorlati képzés ideje személyre szabottan is alakítható. A
tanulóknak lehetőségük lesz kérvényezniük az egyes témakörök tanulása alóli mentességet, mert rendelkeznek már a szükséges és igazolt tudással.

Képzési napok: előre tervezhető napokon, szombat is lehet.
Kontakt órák:

elméletileg heti max. 14 óra. Várhatóan jelentősen kevesebb lesz.

Iskola:

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lórántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma.
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Költségek:

A pontos, részletes szabályozás még nem jelent meg a jogszabályokban.Az iskola az
elméleti oktatásért nem kér pénzt sem a cégtől, sem a tanulótól.

Oktatás:

Elméleti: tanuló csoportól függően lehet iskolában, vagy távoktatásban. Szakmai elméleti oktatás a gyakorlati szakképzőhelyen is elvégezhető.
Labor: gyakorlatot a Szakiskolában kell elvégezni.
Üzemi gyakorlat: még nem jelentek meg a jogszabályi változások. A cégeknél (gyakorlati szakképző helyek) felhasználható szakképzési hozzájárulás terén könnyítés, egyéb
forrás bevonhatósága várható.

Vizsgák:

Első félév végén ágazati alapozó vizsga. 2020. január.
Záróvizsga: írásbeli és projekt (portfólió és záródolgozat)

A végzett középfokú szakember ismereti köre
Szakmunkás: Elsősorban szak-operátori feladatokra (legalább egy műszaki-technológia gépmester
szintű ismeretével) és a szakmára vonatkozó általános munkavégzési ismeretekkel van felvértezve.
A csomagolószer gyártó technikus a csomagolóanyagok tervezésén és előállításának műszaki-technológiai területén dolgozik. Ismeri a vonatkozó rendeleteket és szabványokat, képes felmérni a csomagolandó termék csomagolásával szemben támasztott igényeket. A felmért kémiai, biológiai és fizikai hatásoknak, valamint az elvárt
alkalmazástechnikai feltételeknek megfelelően kiválasztja a csomagoló anyag vagy eszköz típusát és összetételét.
Műszaki tervet készít és kiszámítja az anyagszükségletet, megtervezi a technológiai sort és - a gépidő, minőségbiztosítás, hulladékgazdálkodás figyelembevételével - folyamatában üzemelteti. Felismeri és korrigálja a hibákat.
Elvégzi a folyamatra vonatkozó nyilvántartást és elszámolást. Képes a színek kikeverésére. Egy kiválasztott technológiát gépmester szinten, más technológiákat másodember szinten kezel. Középfokú számítógépes ismeretekkel, Excel táblakezeléssel, angol vagy német nyelvtudással rendelkezik. Kisebb munkacsoportokat irányít.

A technikus végzettségű szakember a papíripari alapanyaggyártó-, a papírgyártó- és a papírfeldolgozó területen
önállóan, vagy területi vezető irányítása mellett végzi munkáját. Környezetbarát termelő berendezések üzemeltetésével félkész vagy kész papírterméket gyárt, kiemelten higiéniai papírterméket, hullámkartont. A munkabiztonsági, gyártási és higiéniai előírások alapján beállítja, üzemelteti, ellenőrizi, optimalizálja a papíripari termelő- és
feldolgozógépeket, az operáció támogatásához kapcsolódó önálló javaslatot fogalmaz meg. Gyártási, technológiai
receptúrákat határoz meg, standardizál, eltéréskor beavatkozik a folyamatba. Pontforrásokhoz, energiatermelő
egységekhez, tartályokhoz, vízkezeléshez kapcsolódóan technológiákat kezel, ellenőrzéseket végez. Emelőgépekkel anyagot és terméket mozgat. Termeléshez kapcsolódó direkt és indirekt anyagokat, vegyszereket szakszerűen
kezel. Szelektálja a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. Papír- és feldolgozóipari termékminőségellenőrző vizsgálatokat, a termelést jellemző számításokat végez. Auditokon támogatást nyújt. Elkötelezett a
minőségi és hatékony munkavégzés mellett, munkáját a folyamatos fejlődés és fejlesztés mentén végzi.Digitális
és számítástechnikai eszközöket használ, folyamatszabályozási és vállalatirányítási modulokat alkalmaz. Munkáját
csapatszellemben végzi, a kapott információkat munkatársaival megosztja, kapcsolatot tart a tárosztályok képviselőivel.

Ágazati alapozó ismeretanyaga: Előkészíti a vizsgálatokhoz, méréshez szükséges vegyszereket, anyagokat és
eszközöket, az eszközök tisztítását szakszerűen végzi. Egyszerű laboratóriumi és tanműhelyi eszközöket használ,
berendezéseket üzemeltet. Alapvető laboratóriumi műveleteket (ülepítés, szűrés, desztilláció, adszorpció, kristályosítás) leírás alapján végrehajt. A tömeggel, térfogattal, hőmérséklettel, sűrűséggel, viszkozitással, nedvességtartalommal kapcsolatos méréseket, alapvető számításokat és mértékegység átváltásokat végez. Műszaki ábrákat
értelmez, vegyipari mérésekhez és szerelésekhez eszközöket kiválaszt, egyszerű ipari szerelvényeket (csap, szelep, tolózár) kezel, képes az önellenőrzésre. Munkája során a vegyiparra vonatkozó minőségbiztosítási, higiénés,
munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat alkalmazza. Megfigyeléseit, eredményeit értelmezi, digitális ismereteit felhasználva azokat jegyzőkönyvben dokumentálja.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2020-ban 37. 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.

1. A verseny területe
A HUNGAROPACK 2020 két kategóriában kerül lebonyolításra:
I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás,
II. Szállítási csomagolás.
Mindkét kategóriában pályázni lehet a

2018. június 1. és 2020. május 31.
között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett:
a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, 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.

Egy kategórián belül azonos nevezési lapot kell használni a kész csomagolások, illetve a csomagolószerek nevezéséhez.
Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni.

2. A jelentkezés és feltételei
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett
csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet
külföldi eredetű).
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Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet.
Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat.
Nevezni word formátumú nevezési lap és/vagy online űrlap kitöltésével lehet.
A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat csatolmányban lehet megküldeni, lehetőség szerint doc,
xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban.
Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online nevezési lapot kérünk:
I. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolások (csomagolószerek),
II. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások (csomagolószerek) esetén.
Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld.
Nevezésenként 2 mintát, vagy 2 kész, terméket tartalmazó csomagolást kérünk küldeni.
A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket
tartalmazó kész csomagolás-mintákat.
Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell
mutatni.
Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő:
 műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi
nyilatkozat,
 kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben
meghatározott megfelelőségi nyilatkozat,
 egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az
ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának
megküldését.
A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a "Nevezési lap"-on kérjük feltüntetni.
Ebben az esetben a mintát mindenképpen a CSAOSZ-szal egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.
Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve
fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérünk csatolni.
Nevezési díj tételenként 42.000 Ft+27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási
és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számlája alapján kell megfizetni.
Egy termék azonos felép ítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsaládként egy nevezési tételként pályázható.
Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges
minták nem állnak rendelkezésre.
A nevezések beérkezési határideje:

2020. június 30.
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A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség új címére (1146 Budapest
XIV., Hungária körút 140-144. II. 209. szoba) kérjük megküldeni.
Kérjük, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes
egyeztetést követően küldjék meg.
A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának
megfelelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel.
A pályázó a nevezési lap és a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a
fotókat a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve az internetes felületeket is –, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.
A pályázó a nevezési lap és a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, hogy a verseny szervezője a
nevezési lapon feltüntetett adatokat kapcsolattartási célra nyilvántartásba vegye és a Versennyel kapcsolatos levelezést azok felhasználásával bonyolítsa.
A megadott adatok törlésére a versenyt követően nyílik lehetőség a torles@csaosz.hu címre küldött
üzenettel.

3. Értékelés
A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság (zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a
a valamennyi bírálati szempontra a legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a
HUNGAROPACK 2020 díjat
továbbá
a környezeti szempontból előremutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért a
HUNGAROPACK 2020 Fenntarthatósági
a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát takaró megoldásnak a
HUNGAROPACK 2020 Ipari Kreativitás
a csomagolás figyelemfelkeltő, eladásösztönző funkcióját leginkább kifejező pályázatnak a
HUNGAROPACK 2020 Marketing
a nyomdai előkészítési, nyomtatási, felületkezelési és továbbfeldolgozási szempontból kiemelkedő
megoldásért
HUNGAROPACK 2020 Print
az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen újszerű és hatékony megoldást kínáló pályázatnak a
HUNGAROPACK 2020 SaveFood
díjakat,
valamint
a különdíjakat és az elismerő okleveleket.
A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.
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Az elbírálás szempontjai:
 áruvédelmi hatékonyság,
 korszerűség,
 eredetiség, új ötlet,
 esztétikai érték, reklámhatás (I.) / megjelenés (II.),
 környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság,
 fogyasztói követelmények (I.) / logisztikai (II.) követelmények.
A nyertesek honlapjukon, marketing anyagaikon és a csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntethetik a verseny logoját.
A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világszövetség WORLDSTAR
csomagolási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel
kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére remélhetően 2020. november 5-én, a CSAOSZ által szervezett szakmai konferencia záróeseményeként szervezett díjátadón kerül sor.
A konferencián a nevező vállalatok egy képviselője díjmentesen vehet részt.
A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Kilijánovics Erika irodavezető, Pelczer Ágnes szervezőtitkár, illetve Nagy Miklós főtitkár.
Cím:
Telefon:
E-mail:
Web:

1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. emelet 209. szoba
06 1 210 0107
csaosz@csaosz.hu,
www.csaosz.hu

Átállunk a körforgásra: kész az uniós terv

Óriási a jelentősége Európa jövőbeli gazdasága számára, hogy a Bizottság kihirdette a körforgásos
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervét. Az EU ezzel igyekszik elérni, hogy a termékek folyamatos
lecserélésével pörgetett növekedésről Európa környezetbarát és gazdaságos, valóban fenntartható
modellre álljon át. Ebben pedig mindenkinek szerepe lesz a termékeket tervezőktől az értékesítőkön át egészen a fogyasztókig.
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A körforgásos gazdaságra való átállás már folyamatban van, az első erre vonatkozó uniós cselekvési
terv még 2015-ben készült. A mai, lineáris gazdasági modellben sok termék túlságosan könnyen elromlik, nem használható fel újra, nem javítható vagy újrafeldolgozható, vagy eleve csak egyszeri használatra készült. Ennek a – kimondatlanul sokszor már a tervezési folyamatban beépített „tervezett elavulás”
által dominált – gazdasági modellnek kínál fenntartható alternatívát az EU.
A „kinyer–legyárt–fogyaszt–ártalmatlanít” lineáris növekedési minta az ipari forradalom óta jellemzi az
európai gazdaságokat. Ennek óriási hibája, hogy feltételezi: az erőforrások bőségesen rendelkezésre
állnak, könnyen beszerezhetők és olcsón ártalmatlaníthatók. Azonban Föld készleteit tekintve jelentősen több nyersanyagot használunk fel, mint amennyi újratermelődik, így egyre nyilvánvalóbb, hogy ez
a minta fenntarthatatlan, és veszélybe sodorja Európa versenyképességét.
Ahhoz, hogy a javíthatóságot, újrahasznosítást és adott esetben a megosztásra épülő felhasználást
középpontba helyező új modell elterjedjen, egészen az alapoknál kell belenyúlni a gazdasági folyamatokba. Az EU új szabályaival azt kívánja elérni, hogy már a termelési folyamat legeslegelején, a tervezésnél biztosítva legyen a fenntarthatóság. Emellett a fogyasztók tájékoztatása is kulcsfontosságú.
Csakis ilyen mindenre kiható intézkedések által tartható az EU vállalása, hogy legkésőbb 2050-ig
klímasemlegessé teszi a kontinenst – így ez a cselekvési terv Európát fenntartható növekedési útra
terelő európai zöld megállapodás sarkalatos pontja.
 A fenntartható termékek általánossá tétele az EU-ban: új jogszabály fogja biztosítani, hogy az uniós

piacon forgalomba hozott termékek hosszabb ideig tartsanak, könnyebben újrafelhasználhatók, javíthatók és újrafeldolgozhatók legyenek, és a lehető legnagyobb mértékben tartalmazzanak
újrafeldolgozott anyagokat.
 A vásárlók alapos tájékoztatása: új jogszabályok fogják előíni, hogy vásárláskor megbízható és

teljeskörű képet kapjunk a termékekről, várt élettartamukról és környezeti teljesítményükről. A „javításhoz való jog” alapelv lesz.
A legnagyobb erőforrásigényű ágazatokban külön szabályok biztosítják majd a fenntarthatóságot:
 elektronika és infokommunikációs technológiák – intézkedések például a hosszabb élettartam és a
jobb hulladékgyűjtés és -kezelés érdekében;
 akkumulátorok és járművek – az akkumulátorok fenntarthatóságának fokozása (begyűjtés és újrafeldolgozás támogatása) és körforgásos potenciáljának javítása;
 csomagolás – a (túl)csomagolás csökkentése azzal a céllal, hogy az uniós piacon forgalomba
hozott valamennyi csomagolás 2030-ig újrafelhasználható vagy újrafeldolgozható legyen;
 műanyagok – új kötelező követelmények az újrafeldolgozott tartalomra, mikroműanya-gokra,
bioalapú és a biológiailag lebontható műanyagokra;
 textiltermékek – versenyképesség és innováció fokozása, a textilhulladék elkülönített gyűjtése, az
uniós textil-újrafelhasználási piac fellendítése;
 építőipar és épületek – átfogó stratégia az építőipar fenntarthatóvá tételére;
 élelmiszerek – az egyszer használatos csomagolások, edények és evőeszközök újrafelhasználható termékekkel történő helyettesítése.
 kevesebb hulladék: alapvető cél a hulladékkeletkezés elkerülése, de legalábbis a hulladék másodlagos erőforrássá alakítása. Megvizsgálják az uniós szintű hulladékszortírozási és címkézési rendszer
bevezetésének lehetőségét is, és minimalizálják az illegális hulladékszállítást és uniós hulladékexportot.
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A cselekvési tervben foglalt konkrét célkitűzéseket többtucat új uniós jogszabály biztosítja majd, ezeket előre beütemezve 2020 és 2022 között fogadják el az uniós intézmények. A tervet és az abban
foglalt kezdeményezéseket az üzleti világ és az érdekelt felek közösségének szoros bevonásával dolgozzák ki. A konkrét jogszabály-javaslatok listája és időzítése megtalálható a cselekvési tervben.
Forrás: Európa Pont, Store Insider

PET műanyag-lebontás órák alatt
Környezetvédelmi szempontból szuperképességekkel rendelkező enzimet hozott létre egy tudóscsapat.
A PET-ből (polietilén-tereftalát) készült műanyagot órák alatt lebontó enzimet hozott létre egy Carbios
nevű, francia vegyipari cégnek dolgozó kutatócsapat. Egész pontosan egy már meglévő fehérje mesterségesen átalakított változatáról beszélünk.
Ez a megbuherált enzim a PET műanyagot 10 óra leforgása alatt akár 90 százalékban is képes az alkotóelemeire lebontani. Az így megszülető komponensekből jó minőségű, élelmiszeripari használatra
alkalmas, új palackokat lehet előállítani. A hasonló célokra használt, jelenlegi megoldások mérlege sok
hét alatt is csupán 1 százalék, ráadásul csak ruházkodási célra megfelelő minőségű műanyagot lehet
velük létrehozni.
A Carbios a technológia ipari léptékű tesztelését 2021-ben fogja megkezdeni. Az eljárás tökéletesítésében és nagyüzemi méretekre optimalizálásában a PepsiCo, a Nestlé és a Suntory is segítséget nyújt
majd.
Zamaróczy Ádám
Forrás: FoodDive, StoreInside
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A „bőség zavara” 2021-ben, a nemzetközi csomagolóipari ágazat
és a kapcsolódó folyamatalapú iparágak legjelentősebb vezető
szakvásárai az első negyedévben Németországban.
Ami korábban elképzelhetetlen volt, az most valósággá vált.
A világot megrengető koronavírus nem kímélte a személyes
találkozásokból, rendszeresen több mint száz országból érkező
szakemberek közötti közvetlen eszmecseréből merítkező szakvásárokat sem. Szinte kivétel nélkül minden 2020. évre tervezett
kiállítás, szakvásár áldozatul esett, így az idei év meghatározó
nagy szakmai eseménye az interpack is új időpontra 2021. február végére került.
Az új időpont szerint az interpack három héttel a minden évben január végén Kölnben megrendezésre
kerülő világ legnagyobb édesipari szakvásár az ISM, és ennek kiegészítésként az édesipari csomagolástechnikai kiállítás ProSweets után, valamint mindössze három héttel az AnugaFoodTec előtt nyitja
kapuit.
Hogyan válasszon a csomagolóipar élelmiszer ágazatában érdekelt szakember, melyik kiállításra menjen az év elején látogatóként és hol vegyen részt kiállítóként?
Képzeljük el, hogy dél-amerikai élelmiszergyártók vagyunk, és mérlegelnünk kellene, hogy meglátogassunk egy számunka legkoncentráltabb szakvásárt Kölnben vagy Düsseldorfban.
A düsseldorfi interpack szakvásáron minden csomagolástechnikai megoldás a szemünk elé tárul, viszont a kölni szakvásár minden olyan területet lefed, ami egyedülállóan az élelmiszer-gyártáshoz elengedhetetlen: élelmiszer-feldolgozás, élelmiszer-csomagolás, élelmiszerbiztonság, automatizáció és
digitalizáció, intralogisztika, környezetvédelem, tudomány es innováció. Továbbá, ezen a három évente megrendezésre kerülő AnugaFoodTec kölni szakvásáron tudhatjuk meg, merre tart a teljes
élelmiszeriparág, különböző kiegészítő programok, szemináriumok, kongresszusok, fórumbeszélgetések segítségével bepillantást nyerthetünk az ipar legvitatottabb és legaktuálisabb kérdéseibe.
A korábban kitöltött kiállítói kérdőív alapján, kiállítóink 90%-a fontosabb szakvásárnak gondolja az
Anuga FoodTec-et, mint a düsseldorfi interpackot.
AnugaFoodTec – 2021-ben ismét az élelmiszergyártók és beszállítóik találkozási pontja lesz március
23–26. között.
Mint minden évben a ProSweets 2021. január 31. – február 3. között az édesipar számára ad teljes
képet az ágazat csomagolástechnológiáiról.
Kiállítási részvételről, feltételekről, bővebb információról a Koelnmesse magyarországi képviselete
készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére, az alábbi elérhetőségen:
Mon-Art Reklámiroda Kft.
1138 Budapest, Vizafogó sétány 2/B II/7.
Telefon: (1) 240 0810
Mobil: +36 30 9623 097
E-mail: m.kakuk@koelnmesse-monart.hu
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