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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

A környezetvédelmi termékdíj törvény módosítástervezete 

A környezetvédelmi termékdíj törvény módosító javaslatát a Földművelésügyi Minisztérium társadalmi 

egyeztetésre bocsátotta augusztus hónap folyamán. 

A módosítástervezet több hasznos és nem csak a csomagolószerek területét érintő változtatást kezde-

ményez, mélyreható változtatásokra, rendszerszintű módosításokra azonban nem került sor.  

A tervezett változtatások vázlatosan: 

Általánosan:  

 az áruosztályozásra (VTSZ) az aktuális évi változat alkalmazását írja elő (eddig a 2010. évi alkalma-

zása volt kötelező), 

 Ktdt 1. mellékletében a VTSZ lista „ex” és „ex”* jelölései sok helyen változtak, ezek a kivételekre vo-

natkoznak, 

 átvállalási szerződések eljárásrendje jogutódlás esetén. 

Csomagolószerek: 

 kivezeti a kereskedelmi csomagolás intézményrendszerét, ehelyett fém italcsomagolás kategó-

riát létesít. Az alap (19 Ft/kg) termékdíjtétel eddigi 16-szoros (304 Ft/kg) büntetőtételét 3-szo-

rosra mérsékeli, így a fém italdobozokat 57 Ft/kg díjtétel fogja terhelni, 

 a CSAOSZ kezdeményezésére is, az egyéni hulladékkezelésterületén a diszkriminatív rendszerhasz-

nálati díjat mérsékli és papír esetében a 84-%s arányt az általános 60%-ra csökkenti, gazdasági ér-

deket teremtve e téren az egyéni hasznosításra, 

 az oxidatív úton lebomló (lebomlást segítő adalékanyaggal kezelt) műanyag termékekre a bevásárló 

reklámtáskák 1900 Ft/kg-os „fojtóadóját” veti ki. 

Elektronikai termékek 

 a törvény 1. mellékletében a kategóriákat megszünteti, a díjtételeket egységesíti 57 Ft/kg-ban 

 a termékdíjköteles termék listáját részletesen át kell tanulmányozni, változhatta 

 az elektomos/hibrid autók termékdíjátalány-kedvezményt kapnak. 

Reklámhordozó papír: 

 díjtétel emelés, 85 Ft/kg-ról 114 Ft/kg-ra módosul, a szórólapok mennyiségének érdemi visszaszorí-

tását kívánják elérni, jelenleg nem csökken a volumenük. 

 

HUNGAROPACK zsűri 

 
  

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny zsűrijét Viszkei György társelnök vezetésével 2017. 

szeptember 5-én tartjuk. 

Az idei versenyre 28 vállalattól 64 érvényes nevezés érkezett, egyet nem fogadtunk el, kettőt pedig 

mégsem indítottak (ezzel meghaladtuk volna a tavalyi nevezésszámot). 



Az 64 nevezésből – idén is – 50 tartozik a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, míg 14 a szállítási csomago-

lás kategóriába. 

Idén is döntően csomagolószer-gyártóktól, csomagolási rendszerszolgáltatóktól érkeztek nevezések.  

A versenyen résztvevő 28 vállalat közül 6 első nevező (tavalyhoz képest+1), visszatérő – tehát egy-egy 

év kihagyása után, megfelelő szintű munka esetén pályázó – 3 db (-8), és a hosszabb ideje minden év-

ben pályázók száma pedig 19 (+3). 

Az ünnepélyes díjátadóra 2017. október 19-én egésznapos Csomagolási Konferencia keretében kerül 

sor Budapesten, a Hotel Griff konferenciatermében. 

Lehet már nevezni a 2017-2018. évi WORLDSTAR-ra 

A Csomagolási Világszövetség idén is meghirdette a Csomagolási Világversenyt, a WorldStar-t. 

A magyar pályázók hagyományosan remekül szerepelnek e versenyen. A legfrissebb, vállalati adatokkal 

is kiegészített nyilvántartásunk szerint Magyarország 96 díjat nyert ezidáig. Rióban meglehet a 100. is! 

Csak küldjünk nevezéseket!  

Fontos dátumok: 

A nevezések beérkezésének határideje: 2017. október 6. 

Nevezni lehet a 2016. és a 2017. évben a nemzeti versenyen – HUNGAROPACK – díjazott munkákkal. 

A WorldStar szervezőtől kaptunk néhány mintát, milyen leírást talált a zsűri tavaly követésre méltónak: 

"The blow molded closed system container replaces an existing rotationally molded container to take advantge of 

a 50% lower unit cost, lower tranasportation costs, reduced lead-times, increased production capacity and is half 

the total weight. It meets all required product protection, package distribution, functional and warehousing needs". 

"The container itself is blow molded and the top and bottom chimes are injection molded. This new container, 

because of the light weight, is also easier and safer for workers to lift and use. It can be produced 3 times faster 

and takes 30% less energy than the previous container". 

 
2017. október 19. (csütörtök) 

Budapest, Hotel Griff 

Tervezett szekciók: 

1. Környezetvédelmi termékdíj 

2. FCM szekció 

3. Csomagolás és vállalat management szekció 

4. Bioműanyagok szekció 

A BIOCOMPACK – CE projekt bemutatása 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjátadó ünnepség 

További részletek, jelentkezés: a www.csaosz.hu honlapon 

http://www.csaosz.hu/


Magyar Csomagolási Évkönyv 

A CSAOSZ Titkárság szervezésében és 

szerkesztésében készülő Évkönyv tar-

talma már összeállt, a nyomdai előké-

szítés kezdődött meg és azon dolgo-

zunk, hogy a 2017. október 19-én 

sorra kerülő CSAOSZ konferencián és 

HUNGAROPACK díjátadón a résztvevőknek átadhassuk új kiadványunkat. 

Az Évkönyvben való hirdetésre még van lehetőség. 

Az Évkönyv kivitelezési és terjesztési költségeit a megjelentetést támogatók által vállalt díjakból fedez-
zük. A differenciált hirdetési tarifáink több éve változatlanok és a CSAOSZ tagvállalatokat kedvezmény-
ben részesítik. A díjakat csak a jóváhagyást követően számlázzuk. 

 
Nem 

CSAOSZ tagvállalat 
100% 

CSAOSZ 
tagvállalat 

-15% 

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

½ oldalas hirdetésfekvő, 170x120 mm 50.000+áfa 42.500+áfa 

¼ oldalas hirdetésálló, 85x120 mm 30.000+áfa 25.500+áfa 

További részletekről Nagy Miklós a 210-0107 telefonon tud tájékoztatást adni. 

Koreai üzletember delegáció Budapesten 

2017. szeptember 5-én üzleti találkozót szervez KOTRA – koreai kereskedelmi és befektetési ügynökség –, 

amelyen kilenc dél-koreai gyártó cég képviselői lesznek jelen és céljuk, hogy magyar forgalmazó part-

nercéget, képviselőt, együttműködési lehetőségeket találjanak.  

A szerzők a DT Pack és a KOMAS cégekre hívják fel a figyelmet, melyek csomagolástechnikai termékeket, 

illetve gépeket gyártanak. A cégekről és termékeiről részletesen a cég honlapján és a mellékelt kataló-

gusban tájékozódhat. 

A szervezők a részvételt illetően visszajelzését a 799-5400 telefonszámokon várnak. 

További elérhetőségek: Jenei Balázs: +36-1-7995408, Kertész Krisztina: +36-1-7995400/111 és a 

jbalazs@koreatrade.hu, k.kertesz@koreatrade.hu 

  

KOTRA Budapest 

KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) Commercial Section, Embassy of the Republic of Korea 

H-1123, Budapest, Alkotás u.50 Alkotás Point B-3 

Tel.: +36-1-7995408, +36-1-7995400 201-6368| Fax: +36-1-4880184  

E-mail: jbalazs@koreatrade.hu, kotra@koreatrade.hu 

www.koreatrade.hu 
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Üzleti fórum Kassán  

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tájékoztatása szerint 2017. október 30-án 

Üzleti Fórum, valamint B2B találkozók szervezésére kerül sor Kassán. 

helyszín: DoubleTree by Hilton Hotel 

cím: Hlavná 1, 040 01 Košice, Szlovákia 

időpont: 2017. október 30.  

Várható kezdés: 9:30 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az üzleti fórum programjának előkészítése folyamatban van. 

AZ MNKH az utazásra busztranszfert szervez Budapest, Eger, Miskolc és Kassa városa között, melynek 

költségét a Hivatal fedezi. Az indulás várható időpontja 2017. október 30 kora reggeli órákban, visszaút 

időpontja a késő esti órákban. A további részletekkel kapcsolatban a későbbiekben tudunk tájékoztatást 

adni. 

Amennyiben korábban érkezne egy résztvevő a rendezvény helyszínére, szállásként javasolják a 

DoubleTree by Hilton szállodát melynek költsége kb. 30.000 Ft/fő/éj. 

Amennyiben a rendezvény felkeltette érdeklődését, az MNKH kéri, hogy részvételi szándékát az alábbi 

jelentkezési lap kitöltésével szíveskedjék jelezni legkésőbb 2017. 09. 15-ig. 

Kérjük, hogy regisztrációja véglegesítéséhez küldje meg 3,5x4,5 cm méretű igazolványképét a rendez-

veny@tradehouse.hu e-mail címre! Az igazolványkép a delegációs füzet elkészítéséhez szükséges. 

A rendezvénnyel kapcsolatban az rendezveny@tradehouse.hu email címen adnak információt. 

Egyetemi kutatásban való részvétel 

A CSAOSZ tagvállalatai a kezdetektől fogva válaszaikkal támogatják a Budapesti Corvinus Egyetem ku-

tatását.  

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékén induló kutatásnak 

az idei immár a harmadik fordulója. 2009 és 2011 után ebben az évben harmadszor mérik fel, hogy a 

vállalatok miként támogatják disztribúciós folyamataikat a modern informatikai megoldások segítség-

ével.  

A kutatók meggyőződése, hogy az ellátási lánc működtetésében alkalmazott informatikai eszközök a 

hazai vállalatok reálfolyamatainak és hálózati kapcsolatainak versenyképességét növelhetik. Ezért fon-

tosnak tartják, hogy ezek jelenlegi alkalmazásának gyakorlatát megismerjék. Egy ilyen felmérés nem 

csak arra alkalmas, hogy a hazai tipikus vállalati gyakorlatot bemutassa, de arra is lehetőséget nyújt, 

hogy a kérdőívet kitöltő vállalatok saját gyakorlatukat ehhez viszonyítani tudják, azaz egy specifikus 

„benchmarking”-ot végezzenek. 

A kutatók azt remélik, hogy a kérdőív kitöltése ily módon a kutatási és oktatási célok mellett a vállalati 

gyakorlat számára is értékes információt és tudást biztosít.  

Kérjük, hogy segítse munkánkat az alábbi linken elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével! A kérdőív 

kitöltése 15 percet vesz igénybe. 

http://mailer.tradehouse.hu/form.php?f=c884ac51ca
http://mailer.tradehouse.hu/form.php?f=c884ac51ca
mailto:rendezveny@tradehouse.hu
mailto:rendezveny@tradehouse.hu
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJU5RXIUTv2bZ-rTG84dgedQGZbg0mKKBWrw7BvyAzp-

QUF9w/viewform 

A kutatás eredményeiről természetesen minden résztvevő vállalatot, illetve kollégát tájékoztatnak, 

amennyiben elérhetőségüket rendelkezésre bocsátja. A kutatás összefoglaló tanulmánya várhatóan 

2017 novemberében készül el.  

Kérdés esetén a kutatás felelősei készséggel adnak felvilágosítást: Fekete Annamária egyetemi hallgató 

az annamaria.fekete93@gmail.com e-mail címen, illetve Dr. Nagy Judit egyetemi adjunktus a ju-

dit.nagy@uni-corvinus.hu e-mail címen. 

OPTEN céghírek 

A 2017. évi 32. heti Cégközlönyben közzétett cégek listájában szakterületünket érintő végelszámolási 

hír: 

ModusLink Magyarország Csomagolási Kft.  

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 

Szabványosítási hír 

A Magyar Szabványügyi Testület tájékoztatása szerint az alábbi szabványok visszavonásra 

kerültek, mert a szabványok forrásdokumentumait a CEN visszavonta. 

13.220.40; 55.130 

MSZ EN 14851:2006 

Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghetőségi vizsgálata 

13.220.40; 55.130 

MSZ EN 14852:2006 

Aeroszol palackok. A permetsugár meggyulladási távolságának meghatározása 

13.230; 55.130 

MSZ EN 14853:2006 

Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata zárt térben 

Indul a TeSzedd! 2017 hulladékgyűjtő kampány 

Idén is megrendezik Magyarország legnagyobb önkéntes 

akcióját, a TeSzedd!2017 című hulladékgyűjtő kampányt, 

amely a környezetvédelem erősítését szolgálja. 

A program szeptemberben lesz, már elindult a jelentkezés, az 

érdeklődők a www.teszedd.hu oldalon regisztrálhatnak. 

A középiskolások, a számukra kötelezően előírt 50 óra közös-

ségi szolgálatot a TeSzedd! mozgalomban való részvétellel is 

teljesíthetik. 

Tavaly 190 ezer önkéntes jelentkezett az akcióra, akik az ország 2240 pontján, 2857 tonna hulladékot 

gyűjtöttek össze.                             
Forrás: MTI
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200 millió forint szemléletformálásra a környezettudatosabb lakossági hulladékgyűjtésért 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálásra, a környezettudatos gondolkodás 

erősítésére 200 millió forint összegben ír ki pályázatot civil szervezetek, önkormányzatok és egyházak 

részére – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungari-

kumokért felelős államtitkársága. 

A legkisebb igényelhető összeg 500 ezer, a legnagyobb 3 millió forint. Magyarországon évente mintegy 

3,7 millió tonna lakossági kommunális hulladék keletkezik, harmadának anyagát hasznosítják, illetve 

komposztálják, további 500 ezer tonna az energetikai hasznosítás. Az anyagtartalom és komposztálás 

arányának növeléséhez szükséges a környezettudatosabb szemlélet.                

Forrás: MTI 

XIX. Hulladékhasznosítási Konferencia 

Gyula, 2017. szeptember 28-29. 

Park Hotel, 5700 Gyula, Part u. 15. 

Program 

2017. szeptember 27. 

Érkezés, szállás elfoglalás, szabad program 

19.00.-21.00. Vacsora a Park Hotel éttermében 

2017. szeptember 28. 

10.00. A konferencia megnyitása: 

Levezető elnök: Dr. Hornyák Margit, c. egyetemi docens 

Megnyitó  

Róta Ernő, titkár, Gépipart Támogató Egyesület 

10.15. A körforgásos gazdaság felé  

V. Németh Zsolt, államtitkár, FM 

11.00. A körforgásos gazdaság egy lehetséges intézményrendszere  

Viszkei György, gazdasági mérnök 

11.30. A körforgásos gazdaság műanyagipari vonatkozásai 

Farkass Gábor, igazgató, Magyar Műanyagipari Szövetség 

11.50. A körforgásos gazdaság műszaki szemmel 

Róta Ernő, gépészmérnök 

12.10. Kérdések, hozzászólások, válaszok 

12.30. Ebéd 

14.00. A konferencia folytatása 

 



Levezető elnök: Dr. Kemény Attila, ny. államtitkár 

Hulladékos kérdések az AJBH gyakorlatában 

Dr. Bándy Gyula, professzor, AJBH 

14.30. A hulladékos szakma változtatásainak okai, eredményei, távlati hatásai 

Szabó Zsolt, államtitkár, NFM /felkérés alatt/ 

15.00. A közszolgáltatói régiós rendszer 

Hajnal Zsolt, vezérigazgató h., NHKV /felkérés alatt/ 

15.30. Kérdések, hozzászólások, válaszok 

Értéknövelt, multifunkcionális biopolimer csomagolási rendszer kifejlesztése és  

gyártástechnológiájának megtervezése 

   

Konzorcium keretében a DS Smith Packaging Hungary Kft., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, valamint a Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. 552,21 millió Ft támogatást nyert el az 

„Értéknövelt, multifunkcionális biopolimer csomagolási rendszer kifejlesztése és gyártástech-

nológiájának megtervezése” projekt megvalósítására. A projekt az NKFI Alap keretében valósul meg. 

A projekt célja új, multifunkcionális biopolimer alapú csomagolási rendszerek kifejlesztése és szabályo-

zott gyártástechnológiájának megtervezése. 

A megvalósítás során széleskörű alapkutatási tevékenységet (pl. lágyítás, hőállóság növelés, erősítés) 

végeznek a politejsav (PLA) tulajdonságainak módosítására annak érdekében, hogy azok az innovatív 

csomagolástechnikai alkalmazások igényeinek (pl. szilárdság, merevség, hőtűrés, hőalaktartás, 

szívósság, ütésállóság, esztétikus megjelenés stb.) megfelelően rugalmasan és kontrolláltan alakíthatók 

legyenek. 

Az előállított biopolimer típusokból lemezgyártást követő hőformázással, illetve habosítási eljárással ter-

veznek multifunkcionális csomagolástechnikai alapanyagokat előállítani. 

Forrás: Trade Magazin 

EPAL Raklap Környezetvédelmi és Fenntarthatósági díj 

Az European Pallet Association E.V. magyarországi képviselete Raklap Környezetvédelmi és Fenntartha-

tósági díjat hoz létre, annak érdekében, hogy elismerje a káros környezeti hatások ellen tett intézkedé-

seket és a további fenntartható fejlődés érdekében vég-

zett kiemelkedő vállalati teljesítményeket. 

Az EPAL Raklap Környezetvédelmi és Fenntarthatósági díj 

az alábbi kategóriákban kerül átadásra:  

1. Logisztikai cégek részére  

2. Gazdasági társaságok részére 

3. Felelős vezető részére  

A pályázat beadási határideje: 2017. október 1. 


