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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
  

Termékdíj konzultáció – 2018. január 31. – kérésre ismételhető 

2018. január 31-én kerül sor a CSAOSZ Titkárság szervezésében és Debreczeni László vezetésével az 

idei első termékdíj konzultációra. A szakmai napon a törvény 2018. évi változásait vesszük végig, majd 

a résztvevők kérdéseire válaszolunk, amelyben Nagy Miklós is segítségére lesz az előadónak. 

A vámtarifaszámok és besorolások változása miatt a részvétel minden érintettenk nagyon ajánlott. 

A tematika: 

 Hogyan is kell a cégeknek kezelni azt, hogy a vámtarifaszám és a CsK kód jelenti a csomagolószer 

teljes azonosítását és a termékdíj-kötelezettséget! 

 január 1-jétől változik a termékdíj szabályozás, ami valamennyi gazdálkodót érint! 

 Változnak a fogalmak, az anyagi és eljárási szabályok, a termékek adózási megítélése és egyes díj-

tételek, továbbá a hatóság ellenőrzési tevékenység és a szankcionálási eszközök is! 

 Változnak egyes kötelezettségek, számla záradékolás, átalány változásai, pontosítások, díjtételek, 

termékcsoportok! 

 Mit válasszon a gazdálkodó a csomagolószereknél, vagyis kollektív teljesítést vagy egyéni hulladék-

kezelést! 

 Termékdíj új mögöttes szabályai, vagyis az adóztatási szabályok! 

 Hogyan lehet felkészülni a NAV ellenőrzésére! 

 Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai! 

 Termékdíj – adózás – számvitel – hulladékgazdálkodás rendszerének alapvető szabályai! 

 Termékdíjköteles termékek osztályozása 2018-tól! 

 Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának szabályai, vagyis melyik vámtarifát és hogyan kell hasz-

nálni! Áruismeret és áruosztályozás nélkül nincs helyes terméklehatárolás! 

 Vámtarifaszámok és kódok változásai! 

 Termékdíj-kötelezettségben, vagyis a megfizetésben és a kedvezményekben történő változások! 

 Egyéni hulladékkezelés változásai. 

 Szerződéses átvállalás változása! 

 Fém ital csomagolószer meghatározás bevezetése, egyben a kereskedelmi csomagolószer megszűnése! 

 Műanyag zsákok, tasakok megítélése. 

 Elektromos és elektronikai berendezések termékkategóriáinak és díjtételeinek változása! 

 Reklámhordozó papír rendszerének és díjtételének változásai! Termékdíj-kötelezettségek változása 

a reklámhordozó és az irodai papír termékeknél! 

 A termékdíj adóztatási és hatósági ellenőrzés változásai! 

 Elektromos és hibrid gépjárművek adóztatása! 

 Kibocsátás – nyilatkozatadás – átvállalás – visszaigénylés – termékdíj raktár, esetleg a „mentesség” 

összefüggései, különbözőségei! 

 Konzultáció a résztvevők kérdései alapján. 

A konzultáció helye: Griff Hotel Irodaépülete, Budapest XI., Bartók Béla út 152. Márvány terem.  

Jelentkezni 2018. január 30. kedd délutánig lehet. 

A konzultációt azok számára, akik nem tudnak részt venni e programon, kérésre megismételjük. 



A csomagolás élelmiszer- és környezetbiztonsági kérdései szakmai nap – 

2018. február 8.  

HUNGEXPO G pavilon VIP terem 

 

A CSAOSZ a Wessling Hungary Kft.-vel együttműködve 2018. február 8-án (csütörtökön) 11 és 13 óra 

között szakmai napot szervez a HUNGEXPO területén, a SIRHA kiállítás keretében 

Nem mindegy, mibe csomagol!  

A csomagolás élelmiszer- és környezetbiztonsági kérdései 

címmel. A téma aktualitását az adja, hogy: 

 az európai előírások egyre átfogóbb és részletesebb szabályozást tartalmaznak az élelmiszerekkel 
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak címkézésére, nyomon követhetőségére, gyártására, össze-
tételére és vizsgálatára vonatkozóan 

 idén még szigorúbbá válnak a csomagolóanyagokra vonatkozó uniós rendeletek, 

 mindez nem csak a csomagolóanyag-gyártókat és forgalmazókat érinti közvetlenül, hanem az élel-
miszeripar szinte összes szereplőjét! 

Az előadások: 

 A csomagolások környezetvédelmi megfelelőségének értékelése 

Nagy Miklós, CSAOSZ  

 Az FCM-ekre vonatkozó jogszabályok ismertetése  

Szilvássy Blanka, NÉBIH 

 Migrációs vizsgálatok, a kioldódási folyamatok fizikai-kémiai háttere  

Szigeti Tamás János - Kovács Ágnes, WESSLING 

 Csomagolóanyagokból, csomagoló szerekből keletkező mikroműanyagok a környezetben  

Bordós Gábor, WESSLING 

Helyszín: SIRHA kiállítás, BNV rendezvényközpont, G pavilon VIP konferenciaterem  

Időpont: 2018. február 8. 11-13h  

A konferencián való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. Előzetes regisztrációjával helyét 

kényelmesen biztosíthatja: 

ELŐREGISZTRÁCIÓ A KONFERENCIÁRA!  

Minden élelmiszeripari csomagolószer beszállítónak fontos a részvétel! 
 
 

http://www.mailengine.hu/re/mcaf47173d2df12


Kitüntetési javaslat kérése – határidő: 2018. február 9. 

A CSAOSZ a 2018. április elejére tervezett Közgyűlése keretében idén is átadja a szakma kitüntetéseit. 

„A szakmáért” életműdíj 

A CSAOSZ Elnöksége 2003-ban alapította és a 2004. évi közgyűlés keretében adta át első ízben a cso-
magolási és anyagmozgatási szakterület első szakmai elismerését. 

A díjazottra csak CSAOSZ tagvállalat képviselője tehet javaslatot, de a kitüntetett lehet nem tagválla-
lati munkatárs is.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést megelőző ülé-
sén dönt. 

Évente egy díj kerül átadásra, egészen kivételes esetben kettő. 

Az Elnökség a díjat posztumusz nem ítéli oda. 

A szakmai életműdíj odaítélésének kritériumai: 

 hosszabb időn át (több évtizeden keresztül) végzett szakterületi tevékenység, 

 több területen (fejlesztés, megvalósítás, szakirodalmi munka, oktatás, szervezeti munka stb.)  

végzett aktív, kiemelkedő tevékenység, 

 szakterületi ismertség és elismertség, 

 sikeresen megvalósított, a szakmát fejlesztő munkák, és/vagy sikeres vezetői tevékenység. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a jelölt kritériumoknak való megfelelését be kell mutatnia, meg kell 
indokolnia.  

A díjazott emléktárgyat kap és pénzjutalomban is részesül. 

A díjazottat a szakmai sajtóban bemutatjuk, méltatása pedig a CSAOSZ honlapon olvasható.  

„A szakmáért” életműdíjra javaslatot a CSAOSZ Titkárságra írásban kell eljuttatni. 

„A csomagolóipar haladásáért” díj 

„A szakmáért” életműdíj 15 éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül értékes kolléga elis-
merésére érkezett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfelelve nem 
kaphatták meg az elismerést, noha szakmai munkájuk kiemelkedő, és mindenképpen megbecsülést 
érdemel. 

A CSAOSZ Elnöksége ezért 2016 októberében úgy döntött, hogy újabb szakmai elismerést alapít, 
 „A csomagolóipar haladásáért” elnevezéssel. 

Jelöltre javaslatot csak tagvállalat munkatársa tehet és a díjazott ugyancsak CSAOSZ tagvállalat aktív, 
vagy nyugdíjas korú munkatársa lehet.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést megelőző ülé-
sén dönt. 

Évente egy díj adományozható, ez indokolt esetben lehet kettő. A díjat évente egy alkalommal, az 
éves rendes Közgyűlés keretében „A szakmáért” életműdíjat megelőzően adjuk át. 

Az Elnökség a díjat posztumusz nem ítéli oda. 

A díj odaítélésének kritériumai: 

 legalább 15 éves szakmai gyakorlat, 



 a jelölt által elért műszaki teljesítmény nem csupán vállalati jelentőségű, hanem a csomagolóipar 

egy ágazatában, vagy a csomagolószer-felhasználók körében teret nyert (előremutató csomagoló-

eszköz, -gép konstrukció, csomagolástechnológia, környezettudatos tervezési szemlélet, stb), 

 nemzetközi csomagolási pályázaton legalább három alkalommal kapott elismerés, 

 a szakmai utánpótlást szolgáló oktatói, kutatói munka. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a kritériumoknak való megfelelést be kell mutatnia, meg kell indo-
kolnia. Az 1. feltételnek mindenféleképpen, a 2. 3. és 4. közül egynek elegendő megfelelni. 

A díjazottat a szakmai sajtóban bemutatjuk, a CSAOSZ honlapon pedig a méltatása olvasható.  

A díjjal pénzjutalom nem jár, díszmappában elhelyezett oklevelet és emléktárgyat kap a kitüntetett. 

További információt Nagy Miklós főtitkár készséggel ad, illetve a korábbi nyertesek bemutatása a 

www.csaosz.hu/dijazottak  honlapon található. 

 

A 2017. évi díjazottak emlékeztetőül (balról jobbra): Starcz Zoltán, Reményi Antal,  

Viszkei György CSAOSZ társelnök, Sárdi Sándor, Birta István és Bencs Attila CSAOSZ elnök 

 

 

 

http://www.csaosz.hu/dijazottak


 

HUNGAROPACK STUDENT 2018 Csomagolástervezési Diákverseny 

A CSAOSZ idén is megrendezi a HUNGAROPACK STUDENT Csomagolástervezési Diákversenyt. A részle-

teket a felhívásban tesszük közzé. A nevezési határidő 2018. március 14. Az ünnepélyes eredményhir-

detésre a CSAOSZ ezévi közgyűlésén, április 6.-án kerül sor. 

További információ: www.csaosz.hu 

Megjelent az Európai Bizottság Műanyag startégiája 

Minden műanyag-csomagolásnak újrahasznosíthatónak kell lennie 2030-ra az Európai Unióban, emel-

lett csökkenteni kell az egyszer használatos műanyagok felhasználását az Európai Bizottság (EB)  

stratégiája értelmében. 

 A műanyaghulladékra vonatkozó első európai stratégia brüsszeli ismertetésekor kiemelték: erős gaz-

dasági érvek szólnak a termékek másfajta tervezése, előállítása, használata és újrahasznosítása mellett, 

és ha Európa vezető szerepet vállal az átállásban, akkor új beruházási és innovációs lehetőségek és 

munkahelyek jönnek létre. 

Közleményében az EB rámutatott, az új stratégia keretében "a vállalkozások javára fogják fordítani az 

újrafeldolgozást, csökkentik a műanyaghulladék mennyiségét, megszüntetik a tengeri hulladéklera-

kást, ösztönzik a beruházásokat és az innovációt, továbbá világszintű változásokat idéznek elő". 

A tervezett szabályok javítják majd az újrahasználhatóságot és növelik a keresletet az újrahasznosított 

műanyagok iránt. Ehhez nagyobb feldolgozó létesítményekre és a hulladék hatékonyabb gyűjtésére, 

szétválogatására lesz szükség, ami begyűjtött tonnánként várhatóan 100 euróval mérsékeli a költsége-

ket. 

Mint írták, az uniós előírások nyomán több tagországban visszaszorult a műanyag zacskók használata. 

Az új szabályozás megalkotásakor ennek mintájára más, egyszer használatos műanyagokra és horgász-

kellékekre fognak koncentrálni. A brüsszeli testület emellett közölte, korlátozásokat terveznek a mik-

roműanyagok használatára, "ugyan a levegőbe, a vízbe és az élelmiszerekbe bekerülő mikroműanya-

gok élettani hatása még ismeretlen". 

A bizottság rendeletet készül elfogadni arról, hogy a hajókon keletkező, valamint a tengeren begyűjtött 

hulladékot megfelelő feldolgozás céljából vissza kell szállítani a szárazföldre (ez másként értelmezve 

azt jelenti, hogy a hajókon képződő hulladékot a tengerekben, óceánokban hagyták hátra – A szerk.)  

"Ha nem változtatunk a műanyagok előállításán és használatán, akkor 2050-re több műanyag lesz az 

óceánokban, mint hal. Meg kell állítani a műanyagok terjedését a vízben, az élelmiszerekben és a szer-

vezetünkben" - jelentette ki Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke. 

"Olyan innovatív új technológiákba kell beruházni, amelyekkel megóvható a lakosság és a környezet, 

és az ipar is versenyképes marad" - tette hozzá. 



Európában évente mintegy 25 millió tonna műanyaghulladék keletkezik, és ennek kevesebb mint 30 

százalékát hasznosítják újra. A tengerparti hulladék 85 százalékát világszerte műanyagok teszik ki. A 

műanyaghulladék nagyjából kétharmada csomagolóanyag. 

Az Európai Bizottság még idén konkrét javaslatot fog előterjeszteni az új szabályozásra, amelyet az uniós 

tagországok kormányait tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek egyaránt el kell fogadnia. 

A bejelentésben nem volt szó Günther Oettinger uniós költségvetési biztos előző heti felvetéséről, mi-

szerint a bizottság úgynevezett műanyagadót vezetne be az EU saját erőforrásainak bővítése, illetve a 

tengerek védelme érdekében. 

Néhány megismert intézkedéstervezet: 

 A csomagolásról és a csomagolásról szóló irányelv jövőbeli felülvizsgálatára vonatkozó előkészítő 

munka: A Bizottság új harmonizált szabályok kidolgozását kezdeményezi annak biztosítására, hogy 

2030-ig az EU piacán forgalomba hozott műanyag csomagolások költséghatékony módon újrahasz-

nosíthatók legyenek; 

 új öko-tervezési intézkedések: megfontolják a műanyagok újrahasznosíthatóságának támogatására 

vonatkozó követelményeket; 

 a válogatott műanyaghulladék és az újrahasznosított műanyagok minőségi előírásainak fejlesztése 

a CEN-vel együttműködésben; 

 új iránymutatások a hulladék szelektív gyűjtésére és rendezésére vonatkozóan. 

OPTEN hírek 

A 2017/48. heti cégközlönyben közzétett felszámolás alá kerültek listája 

HERCEG PACKMAX Kft. 5420 Túrkeve, Új utca 19. 

DIGPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 3. 

A 2017/50. heti cégközlönyben közzétett felszámolás alá kerültek listája 

Bor - La Packing Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10 

Növekvő árbevétel, lassan csökkenő cégszám –  

stabilizálódni látszik a nyomdaipari cégek helyzete 

2014 óta folyamatosan csökken a hazai nyomdaipari cégek száma, de az árbevétel csökkenést sike-

rült 2016-ban megállítani – derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adataiból. 

Amíg 2014-ben még 4162 ilyen profilú vállalkozás működött az országban, addig a tavalyi évben már 

csak 3468. Árbevétel tekintetében, amíg 2014-2015 évek vonatkozásában még 4 milliárd fölötti bevétel 

csökkenést szenvedett el a szektor, addig 2015-2016-ban már több mint 9 milliárd forintos árbevétel 

növekedésnek örülhettek a piac szereplői.  

A vállalkozások és a szakmai szervezetek jelzéseit alátámasztják a statisztikák abban a tekintetben, 

hogy egyre égetőbb a szektort sújtó munkaerőhiány. A vizsgált időszakban az alkalmazotti létszám év-

ről évre csökkent. Ennek oka, hogy a jól képzett nyomdaipari szakemberek egy része nyugdíjba vonult, 

másik része pedig külföldre távozott munkát vállalni. 



Év 

Működő  
cégek száma 

(db) 

Alkalmazotti 
létszám (fő) 

Éves nettó 
árbevétel 

(eFt) 

Felszámolá-
sok aránya 

(%) 

CFI  
(nyomdaipar) 

(%) 

CFI  
(teljes) (%) 

2014 4162 15 273 236 587 657 2,64 9,08 11,15 

2015 3976 15 641 232 439 487 1,51 10,34 12,29 

2016 3716 15 237 241 928 316 1,37 10,28 12,29 

2017 3468 15 190 Nem lezárt év 1,10 8,45 11,63 

 

A cégek stabilitását jelzi a felszámolások arányának folyamatos csökkenése a vizsgált időszakban. Szin-

tén ezt támasztja alá a cégfluktuációs index vizsgálata. Az OPTEN cégfluktuációs indexe, amely az adott 

időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez, azt 

mutatja, hogy a hazai nyomdaiparban stabilabbak a szereplők az országos átlaghoz viszonyítva. Az új 

cégek és a megszűnő, illetve a szektorból kilépő cégek aránya is kisebb a működő vállalkozások számá-

hoz mérten, mint a hazai cégstruktúra egészében. 

A drága technológiát használó iparágakban, mint amilyen a nyomdaipar is, folyamatosan nagy beruhá-

zásokat igényel a versenyképesség megtartása, ezért nem mellékes milyen külső forrásokat tudnak 

bevonni a piac szereplői ezek finanszírozásába. A vizsgált időszak tekintetében az ilyen profilú cégek 

évről évre több uniós pályázati forráshoz jutottak különböző fejlesztéseik megvalósításához. 2014 és 

2017 között több mint 10 milliárd forint pályázati forrást igényeltek a hazai nyomdaipari vállalkozások. 

A kérdés, hogy a jövőben a pályázati források esetleges csökkenése mennyire fogja éreztetni hatását e 

cégek gazdasági teljesítményében. 

Emellett a szektor jövőjét alapvetően az határozza meg, hogy a drága technológiai beszerzések finanszí-

rozása mellett sikerül-e a kvalifikált munkaerő megtartásával versenyképességüket is növelni a piac sze-

replőinek. Az elektronikus média és az elektronikus tartalmak előretörése a nyomtatott formátumok mel-

lett ugyan nem törte le a minőségi nyomdaipari termékek iránti keresletet, de folyamatos kihívást jelent 

az iparágban működő vállalkozások számára – zárja elemzését a céginformációs szolgáltató. 

A svájci Coop többször használható zacskókat kínál a gyümölcsökhöz és a zöldségekhez 

Az úgynevezett Multi-Bag zacskókat többször is lehet használni, és FSC 

tanúsítvánnyal rendelkező cellulózból készültek. Így minden vásárló-

nak, aki a gyümölcsök és zöldségek vásárlásánál le akar mondani az 

egyszer használatos zacskókról, alternatívát kínálnak. 

2017 februárjától a Coop a műanyag zacskók felhasználását több mint 

85 százalékkal tudta csökkenteni. Most a kiskereskedő minden olyan 

vevőnek, aki a gyümölcsök és zöldségek vásárlásánál csökkenteni sze-

retné a műanyag felhasználását, tartós alternatívát kínál. 

A zacskóknak számos kritériumnak meg kellett felelniük: „Számunkra központi fontosságú volt, hogy a 

zacskók tartós anyagból álljanak. Ezenkívül az árcímkék legyenek könnyen eltávolíthatók, és a zacskók 

legyenek mosógépben moshatók” – magyarázza Guido Fuchs, a Coop fenntarthatóságért felelős spe-

cialistája. A Multi-Bag megfelel mindezen követelményeknek. 

Forrás: Termékmix 

http://termekmix.hu/csomagolas/36-zold/4232-a-svajci-coop-tobbszor-hasznalhato-zacskokat-kinal-a-gyumolcsokhoz-es-a-zoldsegekhez
http://termekmix.hu/csomagolas/36-zold/4232-a-svajci-coop-tobbszor-hasznalhato-zacskokat-kinal-a-gyumolcsokhoz-es-a-zoldsegekhez


LEI azonosítót is a GS1-től igényeljen! 

 


