Bemutatkozik a Csomagolási
és Anyagmozgatási Országos Szövetség
Nagy Miklós szaktitkár

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség – a Magyar Gazdasági Kamara
keretein belül működő Csomagolási Tagozat
szakmai alapjain és tagvállalati körén –
1990-ben, dr. Debreczeny István elnökletével
alakult. Az azóta eltelt közel két évtized alatt
szakmai érdekvédő szervezetként folyamatosan
és következetesen képviseli tagvállalatai
érdekeit, a szakterület fejlődésének javára.
A SZAKMAI HÁTTÉR
A Szövetség érdekérvényesítő képességét nagyban segíti, hogy elnöke, Galli Miklós, az MGYOSZ
alelnökeként 2006-tól a kormány környezetvédelmi tanácsadó szervének, az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak a soros elnöke is. Az igazi
befolyást és a hátteret azonban a tagság jelenti,
ezért örvendetes és lényeges, hogy a Szövetség
tagjainak száma meghaladja a 70-et, és soraiban
üdvözölhetjük a csomagolás valamennyi szakterületének több gyártóját, képviselőjét.
A Szövetség Elnökségének és Titkárságának
munkáját segítő három munkabizottságban folyó
műhelymunkáról is be kell számolni. A HAPEC,
a Környezetvédelmi Bizottság rendkívül aktív,
havi-kéthavi gyakorisággal ülésezik, és fő feladata a csomagolás környezetvédelmi követelményeivel összefüggő szabályozásokkal kapcsolatos
szövetségi szakmai álláspont kialakítása, lobbytevékenység kifejtése. A MASZ, a Magyar Aeroszol
Szövetség e speciális csomagolásmód szakmai tömörülése, fő célja az európai szabályozás nyomon
követése, amelyhez kiváló alapot ad az Európai
Aeroszol Szövetség-beli tagsága. A Kis- és Középvállalkozói Tagozat pedig egy olyan laza csoportosulás, amely évente két-három alkalommal tanácskozik, és ahol a tagvállalati vezetők aktuális
szakmai kérdésekről cserélnek eszmét. Itt sok
esetben nem gazdasági szabályozók bírálata a legfontosabb kérdés, hanem a tagvállalatokat a napi
munkájuk során ért jogos sérelmek feltárása, az
áldatlan állapotok felszámolásának megszünteté-
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sére való képviseleti felkérés. A munkabizottságokban szerzett információk, állásfoglalások, instrukciók a napi munka menetébe bekerülve megalapozzák a Szövetség érdekvédelmi munkáját.
A SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG
A Szövetség számára huzamosabb ideje a csomagolások környezetvédelmi követelményeivel öszszefüggő feladatok és a termékdíjas szabályozás
ad feladatokat. A termékdíjtörvény 1995-ös hatályba lépésekor a csomagolóeszköz-gyártókra került a díjfizetési kötelezettség. Ez a rendszer nem
szolgálta a gyártói felelősség elvét (az fizessen,
aki a csomagolást forgalomba hozza), és nem volt
EU-konform. A Szövetség közbenjárásának is köszönhetően 2003. január 1-jétől a szabályozás
(a 94/2002. sz. kormányrendelet segítségével) már
megfelel az európai csomagolás és csomagolási
hulladék irányelvnek. A termékdíjas szabályozás
és a csomagolási kormányrendelet közötti öszszefüggést a mentességi szabályozás biztosítja.
A Szövetség mindig azt az álláspontot képviselte,
hogy mentesüljön a csomagolási termékdíjfizetési kötelezettség alól minden érintett, aki teljesíti
az uniós irányelvben Magyarország számára előírt hasznosítási kötelezettséget (ezt részleteiben
a táblázat mutatja).
A napi törvénykezési munka figyelemmel kísérése mellett a Szövetség előre is tekintett. Kezdeményezője volt a „Zöld pont” néven ismertté vált
csomagolási hulladék hasznosítási rendszer magyarországi bevezetésének, valamint aktív közreműködője volt az ahhoz kapcsolódó törvényi
szabályozás kidolgozásának. Viszkei György akkori főtitkár vezetésével a Környezetvédelmi Bizottság készítette elő az első magyar hulladékhasznosítást koordináló szervezet megalapítását
35 olyan, egymással éles konkurenciaharcban is
álló vállalat részvételével, amelyek a magyar piacon jelentős súllyal rendelkező csomagolóanyaggyártóként és -töltőként (csomagolóként) egyaránt elkötelezettek a környezet aktív módon

Csomagolási hulladék hasznosítási célok az EU-ban (Kilogramm alapú, százalékos értékek)
Korábbi célok 2001. június 30-áig (Magyarország számára 2005. július 31-éig)
Hasznosítás (recovery):
min: 50%, max. 65%
Anyagában hasznosítás (recycling):
min. 25%, max. 45%
Ezen belül anyagfajtánként:
min. 15%
Új célok 2008. december 31-éig (Magyarország számára 2012. december 31-éig)
Hasznosítás:
min. 60%
Anyagában hasznosítás:
min. 55%, max. 80%
Ezen belül:
min. 60% papír és üveg esetén
min. 50% fémek esetén
min. 22,5% műanyagok esetén
min. 15% fa esetén

való megóvása és terhelésének minimalizálása
iránt. Az így létrejött ÖKO-Pannon Kht. 2003-ban
kezdhette meg működését, azóta közel 2000
együttműködő partnert regisztráltak, és 685 településen élő több mint 4,4 millió lakos szelektív
hulladékgyűjtésének szervezéséért felelős, a környezettudatos magatartás népszerűsítésében pedig szemléletformálóként tevékenykedik. Tudni
kell, hogy a Kht. működésének a szerződött vállalatok számára gazdasági haszna is van. A szervezethez tömörült vállalatok számára a csomagoláskibocsátásuk után fizetett licencíj mértéke
ugyanis közel fele a csupán termékdíjat fizető,
rendszerhez nem csatlakozott vállalkozások terheinek.
A Szövetség érdekvédő munkájában nagy hangsúlyt kap a szakmaiság is. A 2006-os év végén jelent meg az a miniszteri rendelet, amely 2009.
január 1-jétől kötelezővé teszi a kibocsátók számára a csomagolásaik környezetvédelmi megfele-

lősége igazolásának elkészítését. E rendelet előkészítési és kidolgozási folyamatában a CSAOSZ
Elnöksége és személy szerint dr. Kertész Béla főtitkár munkája nagyon fontos volt a szakma számára. Sikerült elérni, hogy ez a megfelelőségigazolás
gyártói nyilatkozaton alapulhasson, azaz a szükséges alapinformációk begyűjtése után a kibocsátó maga készíthesse el nyilatkozatát, és nem
kell (bár lehet) kötelezően igénybe venni külső
vizsgálóintézményt, szakértőt. A CSAOSZ képviseltetheti magát abban a – gazdasági miniszter által létrehozott – Csomagolási Műszaki Tanácsadó
Bizottságában is, amelynek feladata a csomagolás
környezetvédelmi megfelelőség igazolása során
felmerülő szakmai, eljárási kérdések orvoslása.
A rendszer alapjául szolgáló szabványok honosítási munkájában is részt vett a Szövetség, mint
a Magyar Szabványügyi Testület tagja. A Szövetség
főtitkára szerkesztésében és az MSZT gondozásában pedig 2006-ban megjelent az a magyarázatos
szabványgyűjtemény, amely kézikönyvként szolgál a szakemberek ez irányú munkájához.
A SZÖVETSÉG „BEFEKTETÉSEI”

Consumer fénycsőtok csomagolóeszköze

Sokak számára még emlékezetes, hogy a vonalkódok magyarországi bevezetése, a vállalatazonosító számok kiadása a Magyar Gazdasági Kamara
ETK Irodájához fűződik. A kamarai rendszer átalakulásával ez a tevékenység is a CSAOSZ feladatai közé került. A csomagolások gépi azonosítására szolgáló rendszer azonban – különösen
a számítástechnika fejlődésének köszönhetően
– olyan dinamikus változáson ment keresztül,
hogy globális rendszerré vált, ami a szakterület
önálló szervezeti keretben való gondozását tette
szükségessé. Így hozta létre a Szövetség a nonM A G YA R G R A F I K A 2 0 07 / 3
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Hűtőgépcsalád modulrendszerű csomagolása

profit formában működő EAN Magyarország Kht.-t,
amely mára a GS1 Magyarország Kht. nevet viseli,
és amely – egyik – kiemelkedő jelentőségű feladata napjainkban a termékazonosítás új formájának,
a rádiófrekvenciás azonosítás (az ún. RFID) hazai
megismertetése és bevezetésének elősegítése.

hozott fejlesztésekkel lehet, ezért ez a fórum az
újdonságok megismertetésének egyik formája is.
A díjnyertesek minden alkalommal bemutatásra
kerülnek a HUNGEXPO egy frekventált szakmai
fórumán, a Budatranspack vagy a Foodapest Kiállításon, amelyhez a Szövetség éves konferenciájának szervezésével szakmai ismeretterjesztő
kísérőrendezvényt is kínál a kiállítók és az érdeklődők számára egyaránt.
A verseny nyomon követése egyúttal a csomagolóiparban végbement fejlődésről átfogó kép
kialakítását is lehetővé teszi. Szövetségünk tagja
a WPO-nak, a Világ Csomagolási Szövetségnek,
így lehetőség nyílik a hazai versenyen kiemelkedően szereplő nevezéseknek a WORLDSTAR Világ
Csomagolási Versenyen való részvételére is. A legutóbbi, a lengyelországi Poznanban tartott eseményen három magyar nevezés is elnyerte a legmagasabb elismerést, így WORLDSTAR 2006 díjat
kapott
w az M-Real Petőfi Nyomda Kft.
– Consumer fénycsőtok csomagolóeszközéért,
w az Electrolux Lehet Kft.
– Hűtőgépcsalád modulrendszerű csomagolásáért,
w a Visegrádi Ásványvíz Kft.
– Visegrádi ásványvizek PET palackos csomagolásáért.

A SZAKMA MEGBECSÜLÉSE
A Szövetség Elnöksége fontosnak tartja a szakterületen hosszú ideig kiemelkedő munkát végzett
kollégák iránt érzett megbecsülésének kifejezését. Ezért 2003-ban „Szakmáért” elnevezéssel életműdíjat alapított, amelyet évente egy alkalommal, a tagvállalati képviselők (tehát szakmabeliek)
javaslatai alapján az Elnökség döntése nyomán
ítél oda. Elsőként Kerekes Titusz vehette át a Szövetség elnökétől e megtisztelő elismerést, a következő években pedig Somogyi Róbert, Némon
Zoltán, és az idén Borbély Endréné dr. érdemelte
ki a kitüntetést.
ESEMÉNYEK
A szakmai megmérettetés egy másik formája az
idén 24. alkalommal meghirdetett HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny. A Szövetség
által szervezett esemény fórumot kínál a csomagolóanyagok, -eszközök és csomagolási segédanyagok gyártóinak, illetve ezek felhasználóinak
fejlesztési munkáik bemutatására, megmérettetésére. Nevezni az utolsó két évben forgalomba

20

M A G YA R G R A F I K A 2 0 07 / 3

Visegrádi ásványvizek PET palackos csomagolása

