
 

 

 

 

 

CSAOSZ HÍRLEVÉL 
2016. JÚLIUS 

 

  

  
  



A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei 
 

A CSAOSZ tagvállalatok javaslatai az Irinyi tervhez 

 

2016. június végéig több tagvállalatunktól is érkezett a Titkárságra az Irinyi tervhez kapcsolódó konkrét, 

kidolgozott fejlesztési elképzelés és pilotprojekt javaslat. 

A Titkárság a megkapott anyagokat a saját, jogszabály módosítási javaslatával összegezve eljuttatta a 

program felelősének. 
 

Üzletember találkozó szervezése Ausztriában 

A júniusi Hírlevélben részletesen írtunk a jövő év elején Ausztriában, Bécsben megtartani tervezett 

üzletember találkozó tervéről. 

A főtitkári körlevél, valamint a Hírlevél nyomán hét tagvállalat jelezte részvételi szándékát a progra-

mon. Örülnénk, ha ez a szám még gyarapodna, ezért ismételjük meg a hírt. 

NAGY MIKLÓS és MAUTNER MÁRK úrral az üzletember találkozó megszervezésének előkészítéséről az aláb-

biakban állapodott meg: 

 a találkozót a Nagykövetség már ismert kötelezettségei figye-

lembe vételével 2017. január végén, vagy februárban szer-

vezzük meg Bécsben, 

 a CSAOSZ Titkárság vállalta, hogy felméri a programon részt 

venni szándékozó CSAOSZ tagvállalatokat (a program csak a 

CSAOSZ tagvállalatai számára lesz elérhető), 

 a részvételi visszajelzések alapján – a résztvevők profiljának  

ismeretében – a Titkárság elkészíti a program koncepcióját,  

 a koncepció véglegesítése után a Nagykövetség a program 

megvalósítását, ausztriai népszerűsítését megkezdi. 

Eddigi gondolkodások szerint a programot egynaposra tervezzük, ez minden résztvevő számára mind 

elfoglaltság, mind költségek tekintetében (kiutazás) nem ígérkezik megterhelőnek. 

A megjelenő CSAOSZ tagvállalatok – számuk egyelőre nem korlátozott – a program első részében kb. 

10-15 percben, prezentáció kíséretében lehetőleg németül, vagy angolul bemutatkoznak, majd a má-

sodik részben kétoldalú megbeszélésekre teremtünk lehetőséget. 

Ez az ausztriai bemutatkozó az első lépés, terveinkben bajorországi hasonló program szervezése is  

szerepel. 

Kérjük a tagvállalatok vezetőit a lehetőség megfontolását és a részvételi szándék bármilyen formájú és 

mielőbbi visszajelzését NAGY MIKLÓSnak (06 1 210 0107, nagym@csaosz.hu). 
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A Magyar Csomagolási Évkönyv 2016-2017. évi kiadása 

A CSAOSZ immár 7. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a Magyar Csomagolási Évkönyvet.  

A kiadvány első része az elmúlt években már kialakult logikai rendet követi. Bevezetésként a szakterü-

letünk aktuális helyzetét, a tendenciákat mutatjuk be, amit az iparágat közvetlenül érintő új jogszabá-

lyok áttekintésével folytatunk. Ezt követen a WPO budapesti programja kapcsán szervezett nemzetközi 

konferencián elhangzott előadások tömörített változatát adjuk közre. Végül a hazai, illetve a csomago-

lási világverseny díjazottjait mutatjuk be, a legvégén pedig a CSAOSZ tagvállalatok listájával zárunk.  

A kiadvánnyal az a célunk, hogy szakterületünkről egy éves képet készítsünk, egyaránt bemutatva a 

gazdasági és szabályozási környezetünket, valamint nemzetközi kitekintésben a műszaki-technológiai 

előrehaladást.  

 Az évkönyvet a CSAOSZ szervezésében várhatóan októberben sorra ke-

rülő HUNGAROPACK díjkiosztóra időzítve tervezzük megjelentetni. 

A kiadvány célcsoportja 

A minimum 500 példányban nyomtatott és „lapozható”, digitális formában megjelenő kiadványt az 

eddigi gyakorlat szerint a tagvállalatainkon és támogatóinkon túl eljuttatjuk a jelentősebb hazai cso-

magolószer-felhasználó vállalatok szakembereihez, továbbá a Magyarországon működő nagykövetsé-

gek kereskedelmi kirendeltségei vezetőinek és Európa számos államában működő magyar kereske-

delmi irodához.  

Az Évkönyv „lapozható” digitális változatát a CSAOSZ honlapján folyamatosan elérhetővé tesszük. Az 

elmúlt években a nyomtatott példányszámnál is magasabb, ezres nagyságrendben töltötték le az Év-

könyveket.  

Az Évkönyv támogatói díjai 

Az Évkönyv kivitelezési és terjesztési (ez a magasabb!) költségeit a megjelentetést támogatók által vál-

lalt díjakból fedezzük. A differenciált hirdetési tarifáink több éve változatlanok és a CSAOSZ tagvállala-

tokat kedvezményben részesítik. A díjakat csak a jóváhagyást követően a IV. negyedévben számlázzuk. 

 
Nem 

CSAOSZ tagvállalat 
100% 

CSAOSZ 
tagvállalat 

-15% 

Borító 4 (elkelt) 250.000 + áfa 

Borító 2 – első belső (elkelt), Borító 3 – hátsó belső 200.000 + áfa 

egész oldalas hirdetés, vagy 2 A4 oldalas cikk 100.000 + áfa 85.000 + áfa 

½ oldalas hirdetés fekvő, 170x120 mm 50.000 + áfa 42.500 + áfa 

¼ oldalas hirdetés álló, 85x120 mm 30.000 + áfa 25.500 + áfa 

 
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. 
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Jogalkotási hírek 

Kormány 2016. augusztus-szeptember hónap folyamán három, szakterületünket érintő fontos szabá-

lyozást is módosítani tervez, így várhatóan változik: 

 a Környezetvédelmi termékdíj törvény (2011. évi LXXXV. törvény - Ktdt), 

 a 343/2011 számú, a Ktdt végrehajtási kormányrendelete, valamint 

 a 442/2012 a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevé-

kenységekről szól kormányrendelet. 

Az indoklás szerint a környezetvédelmi termékdíj törvény és a végrehajtási rendeletének módosítását 

a jogalkalmazás során nyert tapasztalatok teszik szükségessé és nem irányelvi kötelezettség teljesíté-

sére szolgál.  

A módosítás várható közzététele 2016. szeptember, illetve december. 

A csomagolási és csomagolási hulladék kormányrendelet módosítása jogharmonizációs kötelezettség 

teljesítése, a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ér-

dekében hozott 2015. április 29-i 2015/720/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése miatt 

szükséges. 

A módosítás várható közzététele 2016. augusztus. 

 

A szakterületünkhöz kapcsolódó további jogszabályok módosítása is várható. Ezek:  

 a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet,  

valamint  

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. 

(III. 25.) VM rendelet módosításáról szóló FM rendelet. 

A tervezet második eleme az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlá-

tozásáról szóló VM rendeletet érinti, ahol a módosítás célja, a kibocsátás mérésére vonatkozó ren-

delkezések összhangba hozása a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti mérési szabályokkal.  

A módosítás várható közzététele 2016. október. 

 a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 

növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) 

FVM rendelet módosítása 

A módosítás célja a jogalkalmazás során felmerült problémák orvoslása.  

A módosítás várható közzététele 2016. december 

 az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethe-

tőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosítása  

Jogharmonizációs célú módosítás.  

A módosítás várható közzététele 2016. december 

Forrás: http://www.kormany.hu/ 
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Könnyű műanyag hordtáska és a 2015/720 irányelv (a 94/62/EK módosítása) 

A Földművelésügyi Minisztérium jogalkotási feladatai között (lásd fentebb) szerepel a könnyű műanyag 

hordtáskák használatának szabályozása, a 94/62/EK irányelv 2015. április 29.-i módosítása alapján. 

 

Az irányelv módosításának célja: 
A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a könnyű műanyag hordtasakoknak a te-

rületükön történő felhasználásában tartós csökkenést érjenek el.  

 

Az irányelv módosításának indoklása: 

Az 50 mikronnál vékonyabb falú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: könnyű műanyag hordtasa-

kok) – amelyek az Unióban felhasznált összes műanyag hordtasak túlnyomó többségét teszik ki – rit-

kábban használják újra, mint a vastagabb műanyag hordtasakokat. Következésképpen a könnyű mű-

anyag hordtasakok gyorsabban válnak hulladékká, és könnyű súlyuk miatt nagyobb mértékben hozzá-

járulnak a szemeteléshez. 

A könnyű műanyag hordtasakok jelenlegi újrahasznosítási arányai nagyon alacsonyak, és különböző 

gyakorlati és gazdasági nehézségek miatt nem valószínű, hogy ez a közeljövőben jelentős mértékűre 

növekedne. 

… 

Közös módszert kell kidolgozni a könnyű műanyag hordtasakok egy főre jutó éves felhasználásának 

kiszámítására abból a célból, hogy nyomon lehessen követni ezen hordtasakok felhasználásának csök-

kentésében tett előrelépést. 

… 

A tagállamok által meghozandó intézkedéseknek részét képezheti az olyan gazdasági eszközök haszná-

lata, mint az árképzés, az adók és az illetékek, melyek különösen hatékonynak bizonyultak a műanyag 

hordtasakok felhasználásának csökkentése terén, valamint a 94/62/EK irányelv 18. cikkétől (A forga-

lomba hozatal szabadsága) eltérve bevezetett forgalomba hozatali korlátozások – például tilalmak – 

is, amennyiben ezek a korlátozások arányosak és megkülönböztetéstől mentesek. 

… 

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mentesítik az ömlesztett élelmiszerek elsődleges csomagolására 

szolgáló, 15 mikronnál kisebb falvastagságú műanyag hordtasakokat (a továbbiakban: nagyon könnyű 

műanyag hordtasakok), amennyiben azok használata higiéniai célokból szükséges vagy segít megelőzni 

az élelmiszer pazarlását. 

… 

Az általában a fogyasztók tudatosságának a növelését célzó programok és a gyermekeket célzó oktatási 

programok fontos szerepet játszhatnak a műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésében. 

… 

A „Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható csomagolás követelményei. Vizsgálati prog-

ram és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei” elnevezésű EN13432 európai szab-

vány meghatározza azokat a jellemzőket, amelyekkel valamely anyagnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy 

komposztálhatónak számítson, azaz szerves hulladékot hasznosító folyamattal komposztálás és anae-

rob lebontás révén újrahasznosítható legyen. A Bizottságnak fel kell kérnie az Európai Szabványügyi 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki külön szabványt a házilag komposztálható csomagolásra vonatkozóan. 



A gyártók bizonyos műanyag hordtasakokat „oxidatív biológiai úton lebomlóként” vagy „oxidatív úton 

lebomlóként” tüntetnek fel. Az ilyen hordtasakok esetében adalékanyagokat adnak hagyományos mű-

anyagokhoz. 

Ezen adalékanyagok jelenléte miatt a műanyag idővel kis részecskékre bomlik le, amelyek megmarad-

nak a környezetben. Ezért megtévesztő lehet az ilyen hordtasakokat a „biológiailag lebomló” megjelö-

léssel illetni, mivel ezek nem jelenthetnek megoldást a szemetelés problémájára, hanem épp ellenke-

zőleg, még fokozzák is azt. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az oxidatív úton lebomló műanyag hord-

tasakok használatának a környezetre gyakorolt hatását, és olyan jelentést kell az Európai Parlament és 

a Tanács elé terjesztenie, amelynek adott esetben az ezek felhasználását korlátozó vagy káros hatását 

csökkentő intézkedéseket is tartalmaznia kell. 

… 

A tagállamok által hozott intézkedéseknek ki kell terjedniük a következők közül az egyikre vagy mind-

kettőre: 

 olyan intézkedések elfogadása, amelyek biztosítják, hogy 2019. december 31-ig az egy főre jutó 

éves felhasználási szint ne haladja meg a 90 (db - a szerk.) könnyű műanyag hordtasakot, és 2025. 

december 31-ig a 40 (db - a szerk.) könnyű műanyag hordtasakot, vagy az ezekkel egyenértékű, 

súlyban meghatározott célértéket. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki lehet zárni a nem-

zeti felhasználási célkitűzések hatálya alól; 

 olyan intézkedések elfogadása, amelyekkel biztosítható, hogy 2018. december 31-ig az áruk vagy 

termékek értékesítési pontjain könnyű műanyag hordtasakokat ne bocsássanak díjmentesen ren-

delkezésre, kivéve, ha ezzel azonos hatékonyságú eszközöket alkalmaznak.  

A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat ki lehet zárni ezen eszközök hatálya alól. 

 

Fogalommeghatározás: 

 Műanyag: az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikkének 5. pontja értel-

mében vett polimer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat adtak, és amely al-

kalmas a hordtasakakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra; 

 Műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordtasak, 

amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére; 

 Könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál ke-

vesebb; 

 Nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mikron-

nál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett élelmi-

szerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít megelőzni az 

élelmiszerpazarlást; 

 Oxidatív úton lebomló műanyag hordtasakok: olyan adalékanyagokat tartalmazó műanyagból ké-

szült műanyag hordtasakok, amelyek elősegítik a műanyag mikroméretű műanyagrészecskékre tör-

ténő széttöredezését. 

 

 

 



Nyomdafestékek-az új Német Csomagolási Festék Rendelet fényében 

Németországban jó ideje tervezik, hogy az élelmiszercsomagoláshoz használt nyomdafestékek szabá-

lyozását szigorítják. Egy ilyen rendelkezés nemcsak a németországi csomagológyárakat érinti, hanem 

kiterjed minden olyan termékre, amely az élelmiszer csomagolóanyaggal érintkezik és Németország-

ban piaci értékesítésre kerül. Ez azt jelenti tehát, hogy a Németországon kívüli gyártóknak is igazolni 

kell, betartották-e az előírásokat. 

Forrás: Transpack hírlevél 2016 július 1. 

 

Szakmai hírek 

3,3 milliárd forintból épít csomagológyárat és logisztikai központot az M-FlexiLog Kft. Békéscsabán 

Az osztrák tulajdonosi háttérrel rendelkező nyomdaipari-csomagolóanyag-ipari M-FlexiLog Kft. 3,3 mil-

liárd forintból épít gyárat és logisztikai központot Békéscsabán. 

 

A beruházásból 3500 négyzetméteres raktárépület és 4500 négyzetméteres gyártóbázis épül meg, és 

120 új munkahely jön létre Békéscsabán. A 21. századi technológiával felszerelt gyáregység létrehozá-

sához a kormány 922 millió forintos egyedi kormánydöntésen alapuló készpénztámogatást nyújt. 

A technológia garanciát jelent a további exportpiaci sikerekre, és megerősíti a cég beszállítói pozícióját 

az európai élelmiszeripari, vegyipari, édesipari középvállalatok között. Az iparág teljesítménye 20 szá-

zalékkal nőtt tavaly, termelési értéke meghaladta az 510 milliárd forintot és ezt a növekedési ütemet 

az első négy hónap adatai alapján az idei évben is meg fogja tartani, az ágazatban 17 ezren dolgoznak. 

Az M-FlexiLog Kft. az ausztriai székhelyű Marzek-csoport tagvállalata, amelynek 3 országban van gyár-

tási központja, köztük Magyarországon. A csomagolóipar-nyomdaipar szempontjából Magyarországon 

Békéscsaba a főváros, június közepén brit csomagolóipari beruházást jelentettek be a városban.  

A modern városok program keretében Békéscsabán egymilliárd forintos nyomdaipari tudás és képző-

központ is létesül, ezzel erősítik a trendet, miszerint az országban végzett nyomdaipari szakemberek 

egynegyede Békéscsabán végez.  

… 

Forrás: MTI 

http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/06/flexi.jpg


A Mondi 220 új munkahelyet hoz létre Békéscsabán 

A Mondi Békéscsaba Kft. 13 milliárd forintos beruházás keret-

ében bővíti békéscsabai gyártótelepét, a most induló beruhá-

zás eredményeként 220 új munkahely jön létre. 

A beruházáshoz, amely 2018-ra fejeződik be, a magyar kor-

mány 1,8 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást 

nyújt. 

A békéscsabai cég megvásárolta a helyi önkormányzattól egy, 

a meglévő üzemével szomszédos, 20 ezer négyzetméteres telket, ahol a tervek szerint új üzemcsarno-

kok, raktárak, logisztikai központ, szociális blokk és irodaház épül. A felépülő üzemcsarnokokba, és a 

felújítandó üzemegységbe új technológiájú gépsorokat is beállítanak. A most 200 főt foglalkoztató tár-

saság ugyanakkor tárgyalásokat folytat a békéscsabai önkormányzattal, hogy megvásárolja a szintén 

szomszédos, mintegy 10 ezer négyzetméteres telket is, ahol korszerű parkolókat kívánnak kiépíteni. 

… 

Forrás: Trade Magazin, MTI 

Tagvállalati hír 
Csomagolóanyag gyártó magyar kkv-k egyesítik erejüket 

 

 

 

Erőforrásokat és tapasztalatokat egyesít két magyar tulajdonú csomagolóanyagokat gyártó 

nyomda. A Box Print Kft. hat hónapos előkészítést követően többségi tulajdonrészt szerzett 

az FSD Packaging Kft.-ben. A két cég hosszú távú együttműködésre készül: év végéig az FSD 

Packaging beolvad a Box Printbe.  

Mindkét cég családi vállalkozásként indult, elsősorban az FMCG szektornak, valamint mező-

gazdasági, és egyéb ipari gyártó cégeknek szállítanak be különböző csomagolóanyagokat. A 

Körösladányban működő Box Print 49 fő álladó munkatársat foglalkoztat, 73-an dolgoznak az 

FSD Packaging dunaharaszti nyomdájában.  

A Box Print jellemzően a nagyvállalati szektort szolgálja ki, termékeik a világ 30 országában 

vannak jelen az áruházak polcain. A vállalkozás öntapadó címkék és bliszterkartonok sorozat-

gyártására specializálódott. Tekercses nyomtatású termékeit flexo, íves nyomtatású termékeit 

pedig ofszet technológiával állítja elő. Éves nettó árbevétele 2015-ben meghaladta az 1,1 mil-

liárd forintot. 

http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/07/Mondi.jpg


Az FSD Packaging széles termékszortimenttel rendelkezik; faltkarton csomagolóanyagok,  

ofszet kasírozott dobozok, termékek, kereskedelmi displayek, POS és POP termékek fejleszté-

sével és kivitelezésével is foglalkoznak. A nyomda éves nettó árbevétele 2015-ben meghaladta 

a 900 millió forintot.  

A tulajdonosi kör felismerte, hogy a fenntartható növekedéshez szükséges lépéseket együtt 

sokkal könnyebben tudjuk megtenni. Lehetőségünk lesz arra, hogy megismerjük egymás jó 

gyakorlatait és tanuljunk egymástól. – mondta el Palik Endre, az FSD Packaging alapítója. 

Fazekas Attila, a Box Print ügyvezetője hozzátette: - Gépparkunk, ügyfélkörünk és személyi ál-

lományunk nagyon jól kiegészíti egymást ahhoz, hogy partnereink igényeit hatékonyabban és 

szélesebb termékpalettával szolgálhassuk ki. Eddigi sikereinket a stabil partnerkapcsolatokra 

alapoztuk, a következő időszakban ügyfeleink megtartására és magas színvonalú kiszolgálá-

sára fogunk törekedni. 

Palik Endre, az FSD Packaging alapítója tulajdonosként és ügyvezetőként továbbra is a me-

nedzsment tagja marad. Mindkét cég irányításában részt vesz Fazekas Attila, aki korábban a 

Henkelnél szerzett vezetői és csomagolóanyag ipari tapasztalatokat, az elmúlt két évben pedig 

a Box Print ügyvezetőjeként ért el jelentős eredményeket Szabados Gyöngyvér alapító-tulaj-

donos mellett. 

Körösladány és Dunaharaszti, 2016. július 21. 

 

További információk: 

Fazekas Attila 
attila.fazekas@boxprint.hu 
+36 30 919 2930 

 

THE BIG BOOK OF PACKAGING! 

Ez a csomagoásról szóló könyv a szerzők reményei szerint könnyebbé és ke-

vésbé bonyolulttá teszi az olvasója, a használója életét.  

Az alkotók megpróbálták mindazon témák feldolgozását, amelyek egy cso-

magolástervező mindennapi szakmai munkája során felmerülnek. A szerzők 

a csomagolás témáját tudományos és művészeti oldalról is feldolgozták, 

mert az nemcsak tudomány, művészet is. A józan ész művészete. 

www.bigbookofpackaging.com 

Ára: $395 

 

mailto:attila.fazekas@boxprint.hu
http://www.bigbookofpackaging.com/


Szakkiállítás - szállásajánlat 


