
 

 

 

 

 

CSAOSZ HÍRLEVÉL 
2017. ÁPRILIS 

 

 

 
  



A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

Ülést tartott a CSAOSZ Kis- és középvállalkozói Tagozata 

 

 

A Kis- és középvállalkozói Tagozat a Mosonpack Kft. meghívása alapján a 2017. április 25-én 

Mosonudvaron tartotta Magyar Kálmán tagozati elnök vezetésével idei első ülését  

A megjelent tagvállalati képviselőket elsőként PANKOTAINÉ LUX MARGIT ügyvezető igazgató asz-

szony köszöntötte, majd a rövid bemutatkozásokat követően DR. PÁNCZÉL ZOLTÁNNAK, a Széchenyi 

Egyetem docensének hullámpapírlemez témakörében végzett kutatási, vizsgálati tapasztalata-

iról szóló előadását hallgathattuk meg. A kutatások eredményei az anyagszerkezet egyen-szi-

lárdságának szükségességére hívták fel a figyelmet. 

A program második előadását CELICS ANGÉLA, a YourJob Kft. képviselője tartotta HR módszerek 

alkalmazása a kis-, és középvállalatoknál címmel. Az előadásból számos praktikus tanácsot kap-

tak a résztvevők napi munkájukhoz. 

Ezt követően NÉMET ISTVÁN kereskedelmi képviselő tömör prezentációban mutatta be a 

Mosonpack Kft-t, majd NAGY MIKLÓS a CSAOSZ aktuális feladatairól beszélt. 

A program további részében üzemlátogatásra került sor, ahol megtekinthettük a társaság nem-

rég üzembe helyezett Bobst kimetszőgépét. 

A találkozó munkaebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. 

Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével DR. DEBRECZENY ISTVÁN, a CSAOSZ elnökségének tiszte-

letbeli tagja is. 

Köszönjük a meghívást! 

  



CSAOSZ tanfolyam 

Vámtarifaszám besorolás a környezetvédelmi termékdíjban – 

különös tekintettel a csomagolószerekre 

Miért fontos a tanfolyam? 

A környezetvédelmi termékdíj törvény 2012. január 1-től hatályos változata a kötelezettség ke-

letkezését – csomagolószerek esetében – a termék csomagolás létrehozására való alkalmassá-

gán túl – vámtarifaszám szerinti besorolástól teszi függővé. 

A helyes tarifálás tehát a pénzügyi kötelezettség keletkezésére (vagy nem keletkezésére) kihat. 

A tanfolyam a nyilvántartás-vezetés és a termékdíj szabályzat elkészítéséhez is segítséget kínál. 

A tanfolyam programja CSAOSZ honlapján megtalálható. 

A tanfolyam a bonyolult rendszerben való eligazodást, az összefüggések megismerését, a kör-

nyezetvédelmi termékdíj törvény szakszerűbb alkalmazását segíti, a résztvevők a gyakorlatban 

kiválóan használható ismeretekhez juthatnak. 

A tanfolyam elvégzéséről a CSAOSZ oklevelet állít ki. 

Miért lényeges a helyes vámtarifaszám meghatározása? 

Áruismeret és áruosztályozás nélkül teljesen felesleges a termékhez illeszteni a termékdíj-köte-

lezettség és a hasznosítási kötelezettség gazdálkodóra szabott megoldásait, mivel mindennek 

az alapja a pontos tarifaszám megállapítása, amelyhez egy sor tárgyi és személyi feltételnek kell 

együttesen fennállnia. 

A helytelen vámtarifaszám megállapítása jelentősen befolyásolja a gazdálkodó adminisztrációs 

és pénzügyi terheit, míg a megfelelő áruosztályozás és vámtarifaszám megállapítása – ami kü-

lönösen érvényes a csomagolószerre és csomagolás részét képező csomagolószerre – biztosítja 

a szakszerű és megbízható működést.  

Ami a legfontosabb: pontos áruosztályozás, helyes vámtarifaszám megállapítása és a termék 

termékdíj érintettségének vizsgálata, sőt a nem termékdíjköteles termékek részei, összetevői, 

amelyek lehetnek termékdíjban érintettek. 

A megfelelő tarifális szakismeret biztosítja a stabil vállalati működés adózási alapjait! 

A tanfolyam időpontjai 

1. alkalom: 2017. május 18. (csütörtök) 2. alkalom: 2017. május 25. (csütörtök) 

3. alkalom:  2017. június 1. (csütörtök)  4. alkalom: 2017. június 8. (csütörtök) 

A tanfolyam időtartama, időbeosztása 

A tanfolyamot négyszeri alkalommal, összesen 30 tanóra (3*8 és 1*6 óra) terjedelemben ter-

vezzük.  

Az előadásokat hetente egy napon, lehetőség szerint a hét azonos napjára tervezzük. 

A tanfolyamok 10 órakor kezdődnek, a délelőtti rész szünet nélkül 12:15-kor ér véget (3 tanóra), 

egyórás ebédszünetet követően, a délutáni előadás 13:15-től kezdődik és egy 15 perces szü-

nettel 16:30/17:15-kor ér véget (4 vagy 5 tanóra). 



Részvételi díj 

 CSAOSZ tagvállalat Nem CSAOSZ tagvállalat 

8 fő esetén: 95.000 Ft+áfa 99.500 Ft+áfa 

9 fő esetén: 86.000 Ft+áfa 91.000 Ft+áfa  

10 és több fő esetén: 79.000 Ft+áfa 84.000 Ft+áfa 

Opcionálisan ebéd kérhető, 3 fogásos menüebéd kávéval, 4 alkalommal összesen 8.000 Ft+áfa 

A tanfolyamot 8 főnél alacsonyabb létszámmal nem indítjuk. 

Kedvezmények 

A CSAOSZ által 2015-2017. között szervezett „Környezetvédelmi termékdíj” tanfolyamon részt 

vett hallgatók 5.000 Ft+áfa kedvezményt kapnak a tanfolyam részvételi díjából. 

E programtól függetlenül – és később – megrendezésre kerülő „Csomagolások környezetvé-

delmi megfelelőség értékelése” című tanfolyam részvételi díjából 50% kedvezményt kapnak a 

program hallgatói. 

Jelentkezési határidő: 2017. május 2. 

INTERPACK 2017 

Elkészült a HUNGARY AT THE INTERPACK kiadvány, amelyben nemcsak a kö-

zösségi magyar standon résztvevő hét társaság és valamennyi CSAOSZ tagvál-

lalat – a Magyar Csomagolási Évkönyvből ismert módon – is bemutatásra ke-

rült, hanem további, az Interpackon „közvetett” módon részt venni kívánó 

tagvállalatunk is megjelent. 

A közösségi magyar stand a 7. pavilon 1. emelet B05 standján található.  

 

Heti felszámolási és végelszámolási lista – OPTEN közlemények alapján 

 

A Cégközlönyben 2017. 15. héten közzétett és szakterületünkön felszámolás alá került  

társaság: 

Primepack Logisztikai Szolgáltató Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 85. 

A Cégközlönyben 2017. 15. héten közzétett és szakterületünkön végelszámolás alá került  

társaság: 

Alupack Csomagolástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2040 Budaörs, Tulipán utca 6. 

 

 

 



ANUGA FOODTEC 2018 

2018. március 20-23. között kerül megrendezésre a világ legjelentősebb 

élelmiszeripari kiállításának beszállítói fóruma az ANUGA Foodtec. 

Ez az egyetlen olyan vásár, ahol az ágazatokon átívelő, folyamat-orientált 

szemlélet nem korlátozódik egy bizonyos alapanyagra, hanem az 

élelmiszerelőállítás, adagolás, csomagolás, raktározás és disztribúció ösz-

szes aspektusát érinti. Emiatt a sokszínűség miatt nevezhető az Anuga 

FoodTec-et a világ első számú élelmiszeripari információ-szolgáltatási és beszerzési helyszíné-

nek. A kiállítás háromévente kerül megrendezésre. 

2015-ben a hetedik Anuga FoodTec szakvásáron 46 ezer szakmai látogató, 139 országból is-

merkedett meg a legújabb fejlesztésekkel a csomagolástechnikában, az élelmiszercsomagolás-

ban, ismerte meg az iparág szolgáltatásait több mint 1.479 kiállító jóvoltából. 

A CSAOSZ közösségi magyar stand létrehozását tervezi. Három, élelmiszercsomagolásban 

érintett vállalat szóban már jelezte részvételi szándékát. A várható költségek a finanszírozási 

modelljét hamarosan kidolgozza a Titkárság. 

 

 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2017-2018. évi kiadása 

 

A CSAOSZ immár 8. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind pedig 

küllemében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

Az évkönyvben kiemelten kívánunk foglalkozni a 2017májusában Düsseldorfban megrende-

zésre kerülő Interpack kiállításon megfigyelhető trendekkel.  

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

tatva a gazdasági és szabályozási környezetünket, valamint a műszaki-technológiai előrehala-

dást.  

Az Évkönyvben való megjelenéssel kapcsolatban bármilyen kérdésre készséggel ad felvilágosí-

tást Nagy Miklós a 06 1 210-0107 telefonszámon, vagy a nagym@csaosz.hu e-mail címen. 



 

HUNGAROPACK 2017 TÁJÉKOZTATÓ 

Szövetségünk az 1967-ben életre hívott és alapításának 50. évfordulóját idén ünneplő 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt 

ebben az esztendőben is megszervezi. 

A nevezések beérkezési határideje: 

2017. június 30. 

További részletekért kérjük keresse a Titkárságot: 06 1 210 0107, csaosz@csaosz.hu 

 

RosUpack 

 

Az Universal Travel Kft. a RosUpack moszkvai Nemzetközi Csomagolóipari Szakvásárra (2017. 

június 20-23. – Crocus Expo) egyéni utazási ajánlatot készített, amely az alábbi linken tekinthető 

meg: http://www.universaltravel.hu/images/uploaded/File/utaj_rosupack.pdf 

További információ: Universal Travel Kft. 

Engedélyszám: U-001084 

9022 Győr, Szent István út 43. I/3 

Tel./Fax.: 00 36 96 310 939, info@universaltravel.hu, www.universaltravel.hu 

Szakmai pályázatok, programok 
 

Az idén hetedik alkalommal kiírásra kerülő zöld pályá-

zat célja a papír-, nyomda- éscsomagolóipari környe-

zettudatos gondolkodás, a környezetvédelem terüle-

tén végzett kiemelkedő technológiai, valamint kör-

nyezetközpontú vállalatirányítási tevékenység, a pa-

pír-, nyomda és csomagolóipar környezettudatosságának fejlesztése területén végzett tudatfor-

máló, példamutató eredmények elismerése. Kategóriák: �Az Év Zöld Papírkereskedője�Az Év Zöld 

Nyomdája�Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója  

A pályázat beadásának határideje:2017. június 30. 

A részletes kiírás és a pályázati feltételek az alábbi helyeken nézhetők meg: 

http://www.p-e.hu/?page_id=850 

 



a Magyar Szabványügyi Testület hírei 

Az alábbi  CEN szabvány jóváhagyó közleményes (angol nyelvű) bevezetésére kerül sor.  

MSZ EN 13592 Műanyag zsákok háztartási hulladékgyűjtésre.  

Típusok, követelmények és vizsgálati módszerek  

Plastics sacks for household waste collection.  

Types, requirements and test methods 

 

Az alábbi szabványok kerültek visszavonásra: 

55.100; 79.100 MSZ ISO 4707:1994  

Parafa. Dugók. Mintavétel méretellenőrzésekhez 

55.100; 79.100  MSZ ISO 3863:1993 

Henger alakú parafa dugók. Méretek, mintavétel, csomagolás és megjelö-

lés 

Az eljárás oka az, hogy mindkét szabvány forrásdokumentumát az ISO visszavonta. 

 

Megjelent az ISO 21504:2015 Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. 

Útmutató a portfóliókezeléshez szabvány magyar kiadása 

 

Szakmai fórum, 2017. május 9. kedd  
 

Az MSZ ISO 21504:2017  Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató 

a portfóliókezeléshez szabvány útmutatást ad a projektportfólió és a programport-

fólió kezelésének alapelveiről. A szabványt sikerrel alkalmazhatják a felső vezetők, 

akik felelősek a szervezeti stratégia és az üzleti tervezés meghatározásáért és meg-

valósításáért, a döntéshozók, akik felelősek a projektek, a programok és a portfóliók 

kiválasztásáért, engedélyezéséért és irányításáért, a csapatok és egyének, akik felelősek a pro-

jekt- és programportfóliók megvalósításáért és kezeléséért, valamint a projektvezetők, prog-

rammenedzserek és egyéb érintettek. 

Részvételi díj: 14 000 Ft/fő + áfa 

További információ: Czimer Gáborné, szabványosító menedzser, e-mail: g.czimer@mszt.hu 

 
Hulladékgazdálkodók Országos Szövetség híre 

 
A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ) államilag elismert szakmát nyújtó OKJ-s 

tanfolyamot hirdet.  



Jelentkezési határidő: 2017. május 8. 

A 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő tanfolyam elvégzése külső szakember 

foglalkoztatását válthatja ki, mivel alsó-középfokú szakképzettséget nyújt, így megfelel a jog-

szabályok szerinti hatósági engedélyekhez „környezetvédelmi szakirányú középfokú végzett-

ségként” előírt feltételeknek.  A sikeres szakvizsgázók államilag elismert szakvizsga bizonyít-

ványt kapnak.  

A HOSZ Pest Megyei Kormányhivatalnál vezetett közhiteles nyilvántartás szerinti engedély-

száma: E-000724/2014/A001. 

Az elmúlt két év tanfolyamainak szakvizsga átlaga 4,3 és 3,87 volt, elégedettségi mutatója a 10-

es skálán 8,5 és 9,3, ezen belül az oktatóké 8,3 és 9,3 volt, ami annak köszönhető, hogy az ok-

tatók gyakorlati szakemberek. 

Előzetes tudásmérések teljesítésével rövidíthető a tanfolyam, így a nyári szünetet is figyelembe 

véve még idén megszerezhető a szakvizsga bizonyítvány. Azonos költségviselőtől érkező több 

jelentkező esetén a HOSZ pénzügyi kedvezményt is kínál. 

Az OKJ-s tanfolyamról részletes tájékoztató és jelentkezési lap a HOSZ honlapján és a csatolt 

dokumentumokban olvasható, továbbá a megjelölt lehetőségeken a képzést megelőző Tudás-

felfrissítő tréningről is kérhető tájékoztatás. 

További tájékoztatás: Major Ágnes képzési vezető, oktatas@hosz.org, 06 30 900 7323 

http://www.hosz.org  

Szakmai érdekesség 

 

Idő- és hőmérséklet jelző 

 

 

 

Insignia Technologies olyan aktív és intelligens címkemegoldást fejlesztett ki, amely jelezni ké-

pes azt, hogy mennyi ideje bontották fel (első ízben) a csomagolást, ezzel a szabadalom tulaj-

donosa az élelmiszerveszteség megelőzéséhez egy új megoldást kínál. 



Az alapcímke hagyományos flexonyomtatással készül, amelyre felvisznek egy színváltozást ki-

váltani képes fóliadarabot (a képen halványkéken látszik). A csomagolás felnyitásának hatására 

a fóliadarab aktív komponensei kölcsönhatásba lépnek a címkével és megkezdődik a középső 

kör alakú felület színváltozásának folyamata. A színváltozás folyamata – hűtőtárolási körülmé-

nyek között – 1-2 naptól 6 hét időtartamig tarthat.  

A fogyasztó a középső kör alakú folt aktuális színét a körülötte lévő gyűrű aktuális körcikkének 

színével összehasonlítva nyer információt az eredeti csomagolás felnyitásától eltelt időről, a 

termék frissességének állapotáról. 

Forrás: http://insigniatechnologies.com/index.asp, https://youtu.be/Qt6C-JmO8gU 

 


