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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

Ülésezik a CSAOSZ elnöksége 

Az Elnökség 2018. szeptember 28-án tartja soron következő ülését. 

A tervezett napirend: 

− tájékoztató a csomagolásokat érintő módosított és tervezett európai uniós irányelvekről,  

− beszámoló a CSAOSZ termékdíj munkacsoportja által az új uniós jogszabályok és a hazai jogi 

szabályozás elemzése kapcsán végzett munkáról, 

− a környezetvédelmi termékdíj törvény 2019. évi módosítástervezetének értékelése, 

− a CSAOSZ őszi programjairól tájékoztatás, 

− egyebek. 

A környezetvédelmi termékdíj törvény módosítása 

2018. szeptember 21-én délután kaptuk kézhez három munkanapos véleményezési határidővel 

– a sajtóban több mint egy hete már széles körben publikált – környezetvédelmi termékdíj tör-

vény 2019. évi módosítástervezetét. 

I. Műanyag zacskók szabályozása (amelyek nem oxidatív adalékkal készülnek) 

Először is örömünket fejezzük ki, hogy az elmúlt évben ugyanezen témában írt véleményünkben 

kért műanyag zacskók fogalmi pontosítására sor került. 

Kibocsátás csökkentés 

A tervezetben a szaktárca rövidtávú elképzeléseiben e termékkörre 2021. évi forgalomba ho-

zatali tilalom szerepel. 

Szeretnénk nyomatékkal aláhúzni azt, hogy az EU csomagolási irányelve időponthoz kötött 

felhasználáscsökkentést tervez, nem pedig betiltást. 

A Ktdt. tavalyi és idei előterjesztésében (lásd alábbi táblázatok) a műanyag zacskók forgalmi 

adatai között szignifikáns csökkenés következett be, noha 2018-ban nem lépett hatályba a gaz-

dasági szabályozóban ide vonatkozó változás (díjtétel emelés). 

2016. évi NAV adatok 

 Falvastagság 
Eladótéri műanyag zsák, 

zacskó 
Műanyag bevásárló  

reklámtáska 

 Termékdíjtétel 57 Ft/kg 1 900 Ft/kg 
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15 mikronnál kisebb 4,9 db/fő 0,7 db/fő 

15mikoron, vagy annál nagyobb,  
de 50 mikronnál kisebb 

83,0 db/fő 7,4 db/fő 

50 mikron vagy nagyobb 0,0 db/fő 5,8 db/fő 
 

2017. évi NAV adatok 

 Falvastagság 
Eladótéri műanyag zsák, 

zacskó 
Műanyag bevásárló  

reklámtáska 

 Termékdíjtétel 57 Ft/kg 1 900 Ft/kg 
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15 mikronnál kisebb 12,3 db/fő 0,6 db/fő 

15mikoron, vagy annál nagyobb,  
de 50 mikronnál kisebb 

60,8 db/fő 7,9 db/fő 

50 mikron vagy nagyobb 0,0 db/fő 4,3 db/fő 



A betiltás elleni érveink az alábbiak. 

1. Az EU csomagolási irányelve meghatározza a csomagolások (csomagolóeszközök) ún. lényegi 

követelményeit, amelyek teljesítése szükséges azok forgalomba hozatalához. Így: 

− az anyagfelhasználás minimalizált legyen, 

− nehézfémet és környezetre veszélyes anyagot határéték alatt tartalmazzon, 

− a gyártó elhatározása esetén újrahasználható legyen és ennek intézményrendszere (vissza-

gyűjtés) rendelkezésre álljon, továbbá 

− az anyagában, energetikai vagy szerves hasznosítási formák egyikével hasznosítható legyen, 

és mindezt a gyártó igazolni tudja. 

Az irányelv idei módosítása ezeket a követelményeket nem változtatta meg! 

Ennélfogva nincs EU szintű jogszabályban rögzített és nem teljesített környezetvédelmi jogalap 

a betiltásra. 

2. Alternatív anyagok nem megfelelő kínálata 

A műanyag zacskók áruházban kínált alternatívái lehetnek: 

− papírzacskó, 

− növényi eredetű és komposztálható műanyag zacskó. 

Az élelmiszerrel érintkező papír alapú csomagolószerek elsődleges rostból kell készüljenek, hul-

ladékpapír felhasználása nem lehetséges. Jelenleg Magyarországon szűz rostból nem gyártanak 

csomagolási célú papírt. A műanyagok térnyerésével az elmúlt évtizedekben a papírzacskó-

gyártó kapacitások – kereslet hiányában – leépültek.  

Még kétéves időtávlatban is kérdéses, hogy a műanyag zacskók akár csak részbeni kiváltásra is 

ki tud-e épülni elegendő feldolgozókapacitás. Az alapanyag hazai gyártásának hiánya pedig im-

portfüggőséget okoz. 

A növényi eredetű és komposztálható műanyagok alapanyaga ugyancsak importfüggőséget hoz, 

mert pl. többszöri kísérlet után sem valósult meg Magyarországon a politejsav gyártása. 

Itt tartjuk fontosnak jelezni a GMO kérdést. Magyarország kormánya határozottan fellép min-

den GMO növény/termék hazai megjelenése ellen.  

A nemzetközi szakirodalomban olyan cikkek olvashatók, amelyek szerint egyáltalán nem zár-

ható ki az, hogy élelmiszercsomagolási célra is felhasználásra kerülő növényi eredetű műanyag 

ne GMO módosított növényből készüljön. Jelenleg a rossz (köz)biztonságáról híres országok a 

„bioműanyag” alapanyagok legnagyobb előállítói. 

3. Élelmiszerbiztonsági megközelítésből a műanyag zacskók döntő hányadának alapanyaga a 

polietilén, amely élelmiszerrel közvetlenül érintkezve – épp a csekély adalékanyagtartalma mi-

att – az egyik legbiztonságosabb csomagolóanyag. 

A papír esetében az elsődleges rostból készülő változat élelmiszerrel biztonságosan ugyan érint-

kezhet, azonban oxigénzáró-, valamint zsír-, olaj- és nedvességálló képessége még anyagában 

kezelt változat esetén sem azonos a polietilénével. 



Az élelmiszerveszteség növekedésével kell számolni. 

A növényi eredetű és komposztálható műanyagok migrációs vizsgálatairól még kevés informá-

cióval rendelkezünk. Megint csak a szakirodalomra hivatkozva, nem minden fajta élelmiszerrel 

érintkezhet a növényi eredetű műanyag! 

Ezúton is szeretnénk jelezni, hogy növényi eredetű eszközök élelmezési célra való alkalmazását 

nagyon körültekintően kell kezelni! 

Koránt sincs meg az a lehetőség, hogy egy betiltott anyag helyébe azonos használati értékben 

egy másik azonnal be tudna lépni. 

A NÉBIH tájékoztatása szerint Kínából származó bambuszrost alapú, komposztálhatónak jelzett 

műanyag tányérokban és evőeszközökben a Cseh és a Szlovák hatóságok határértéket megha-

ladó formaldehid kioldódást mértek, ezért EU szintű riasztást („RASFF” – Rapid Alert System for 

Food and Feed) kellett kiadni, betiltva forgalmazásukat.    

Használatuk térnyerése esetén élelmiszerbiztonsági kockázat növekedésével kell számolni. 

4. Az áruházakban hozzáférhető műanyagcsomagolóeszközök nagymértékű visszaszorulása és 

ugyanakkor az élelmiszerveszteség minimalizálása az előrecsomagolás elterjedését is hozhatja, 

ami pedig azt jelenti, hogy a csomagolási hulladék mennyisége nem fog csökkenni. 

Az alábbi, norvég kutatóktól származó ábra kiválóan érzékelteti a gyorsan romló élelmiszerek 

csomagolásának szükségességét.  

 

A brokkoli minőségének alakulása csomagoltan, illetve csomagolás nélkül, hűtőtárolva, vagy anélkül 

5. A műanyag zacskók gyártásának betiltása munkahelyek (átmeneti) megszűnését és komoly 

vállalati vagyonok elértéktelenedését hozzák.  

Összefoglalva fenti érveinket a műanyag zacskóknak a jelenlegi kereskedelmi gyakorlat mellett 

még nem ismert az azonos értékű alternatívája. 

A gazdasági szabályozó mértéke 

A műanyag bevásárló reklámtáskák 1900 Ft/kg díjtétellel való sújtása elérte a jogalkotó célját 

és hazai forgalmazásuk 2017-re a 2010. évi mennyiség 40%-ára esett vissza.  



A termékdíj törvényben már volt darabalapú szabályozás, a jelenleg hatályos törvény is a mű-

anyag zacskókra anyagvastagság szerint tagolt darabalapú jelentéstételt ír elő. 

Csupán a műanyag zacskó termékkörből kalkulált 7,33 Mrd Ft költségvetési többletbevétel a 

2017. évben a csomagolószerek után befizetett 37,479 Mrd Ft termékdíjbevétel kb. 20%-a.  

Szövetségünk úgy ítéli meg, hogy a darab alapú díjtételek eltúlzottak.  

A darab alapú díjtételek 1900 Ft/kg-ról való átszámolása is elegendő gazdasági szabályozó sze-

repet tölthet be, amit a műanyag reklámtáskák több éves példája igazol is. 

Adminisztratív terhek 

A mezőgazdasági vállalkozók adatszolgáltatási kötelezettségének előírása a rendszer adatainak 

pontosítását szolgálja.  

II. Oxidatív úton lebomló műanyagok szabályozása 

Amíg az előző pontban lényegi követelményekre hivatkozva „megvédtük” a műanyag zacskó-

kat, addig az oxidatív anyagú műanyag csomagolóeszközök betiltását nem ellenezzük. 

Az oxidatív lebomlást segítő adalékanyaggal kezelt műanyagok a szelektíven gyűjtött „normál” 

műanyagokat szennyezte, kiválogatásuk pedig lehetetlen volt. 

Önálló gyűjtési anyagárama pedig nem volt. 

A körforgásos gazdasági modellel – ez sem – összeegyeztethető termék, hiszen olyan áru gyár-

tására kerül sor, amely betervezett célja, hogy funkciója beteljesítése után újabb feladat ellátá-

sára (pl. másodnyersanyag előállítására) már ne legyen alkalmas. 

III. Az „R” – rendszerirányítási alapdíjak mérséklése 

Ezúttal is örömünkre szolgál, hogy a jogalkotó Szövetségünk által évek óta kifogásolt, túlzott 

mértékű díjtételeket felülvizsgálta és csökkentette. 

A jelenleg hatályos rendszerirányítási díjak a „normál” termékdíj tétel 60-63-73%-át teszik ki 

(nem számítottuk ide a műanyag bevásárló reklámtáskát). Érdekes, hogy a %-osan alacsonyabb 

„R” díjtételt épp azok a termékkörök kapják, amelyeket a jogalkotó magasabb díjtétellel terhel, 

azaz környezetvédelmi szempontból rosszabb besorolásba helyez. 

A 2019. évi tervezet az „R” díjételeknek a normál termékdíjhoz viszonyított arányát 51-58%-

ban határozza meg. Ezzel 326 millió Ft költségvetési bevételt enged el. 

A környezetre kisebb terhet jelentő termékkörök „R” díjtétel mérséklése megint csak kisebb, 

pedig nagyobb arányú csökkentése környezetvédelmi okokból is indokolt lenne.  

Nem súlyozott számítás szerint 10 Ft/kg esetén a várható költségvetési bevételkiesés 510 millió 

Ft-ra becsülhető, ami a jogalkotó által kalkulált 362 mFt-nál nem számottevően több, ugyanak-

kor a műanyag zacskók után tervezett 7,33 Mrd Ft többletbevételnek még mindig csak 7%-a. 

 

A „R” rendszerirányítási alapköltség felső hasznosítási arányszám korlátjának feloldása 



Javasoljuk az egyéni teljesítés ösztönzését úgy, hogy a 65%-os qf határ feletti hasznosítás esetén a rend-

szerirányítási alapköltség a CSAOSZ által javasolt képlet szerint arányosan csökkenjen. 

Amit az új német Csomagolási rendeletről tudni kell 

2019. január 1-én lép hatályba Németországban a Csomagolási rendelet, amely a korábbi Cso-

magolási törvényt váltja fel. 

A rendelet alanyi hatálya minden – nemcsak német – gyártóra, disztribútorra és online keres-

kedőre kiterjed, akik/amelyek Németország területén olyan, terméket tartalmazó elsődleges 

(sales packaging) és másodlagos csomagolást (secondary packaging) hoznak forgalomba, ame-

lyek végfelhasználói a fogyasztók. A kötelezetteknek kötelező a csomagolási hulladékok begyűj-

tését végző rendszerben részt venniük, enélkül csomagolt termék forgalmazása tiltott. 

Kötelező regisztráció 

Minden kötelezettnek a Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivataltól a 

www.verpackungsregister.org online felületen keresztül beszerezhető regisztrációs számot kell 

használnia, ami a termék forgalmazása megkezdésének feltétele. Az előregisztrációra 2018. au-

gusztus végétől nyílik lehetőség, az alábbi főbb adatok megadásával: 

− vállalat és kapcsolattartó neve, 

− nemzeti azonosító szám, ide értve a német, illetve európai adóazonosító számot, 

− a kötelezett által forgalmazott termékek márkanevei, amelyek a csomagolási hulladék be-

gyűjtési rendszerbe bekerülnek, 

− nyilatkozat a csomagolási hulladék begyűjtési rendszert üzemeltetővel megkötött szerződés-

ről, 

− nyilatkozat a bevallott adatok valódiságáról. 

Adatszolgáltatási kötelezettség 

Azokat a csomagolás kibocsátási adatokat, amelyeket a kötelezett a csomagolási hulladék be-

gyűjtéséért felelős szervezet rendelkezésére bocsát, azokat a Központi Csomagolási Nyilván-

tartó Hivatalnak is meg kell adni, így: 

− regisztrációs szám, 

− az alkalmazott csomagolóanyagok fajtái (papír, műanyag, stb.) és mennyisége, 

− a csomagolási hulladék begyűjtést végző szervezet neve, 

− a kötelezett és begyűjtő között létrejött szerződés időtartama. 

A rendelet értelmében ezen adatokat csak a kötelezett szolgáltathatja a Hivatalnak, harmadik 

fél (pl. a hulladék begyűjtője) nem!  

Központi Csomagolási Nyilvántartó Hivatal 

Újonnan létrehozott alapítvány, amely az alábbi közintézményi feladatok ellátásáért felelős: 

− kötelezettek regisztrálása a németországi forgalmazást megelőzően, 

− a kötelezettek és a csomagolási hulladék begyűjtését végző szervezetek adatszolgáltatásai-

nak fogadása, 

− a benyújtott nyilatkozatok megfelelőségének áttekintése, 



− szakértői nyilvántartási rendszer kiépítése (pl. regisztrált szakértők, auditorok, adótanács-

adók, könyvvizsgálók). 

Ambiciózus újrahasznosítási célok 

A Németországban jelenleg érvényes gyűjtési és hasznosítási célokat a rendelet jelentősen 

megemelte. 

A célok teljesítéséről a begyűjtőknek éves jelentést kell készíteniük. 

Teljesítésigazolás 

A teljesítésigazolások elkészítésének rendje és a csekély mennyiségek határa maradt, a változá-

sok az alábbiak:  

− a teljesítésigazolások elkészítési határideje május 1-ről május 15-re módosult, 

− a teljesítésigazolások felülvizsgálatát csak regisztrált szakértők, auditorok, adótanácsadók 

vagy könyvvizsgálók végezhetik, 

− a sérült vagy eladatlan áruk levonhatók és a hasznosítási követelmények teljesítésétől elkü-

lönítve kell kezelni. 

A kötelező betétdíj rendszer kiterjesztése 

A módosítások a széndioxiddal dúsított gyümölcs- és zöldségitalok egyszer használatos csoma-

golása esetében az áruházi polcokon kötelező jelölés bevezetésre terjednek ki: 

„EGYUTAS” és „VISSZATÉRŐ” italcsomagolás 

A gyártók ösztönzése az ökológiailag előnyös és anyagában hasznosítható csomagolások 

használatára 

A begyűjtési rendszereket üzemeltetőknek ösztönző rendszereket kell alkalmazni az újrahasz-

nosított anyagok, a megújuló nyersanyagok és a nagyarányban anyagában hasznosítható meg-

oldások használata érdekében. Ezeknek az ösztönzőknek a kötelezettek által fizetendő díjakban 

kifejezésre kell jutniuk, ez azt jelenti, hogy a díjakat ökológiai követelményekhez kell középtá-

von kötni. 

A magyar gyártók érintettsége 

A rendelet értelmezése alapján a kötelezettségek a csomagolt terméket Németországban for-

galomba hozni kívánó szervezetekre vonatkoznak, amennyiben áruikat közvetlenül juttatják el: 

− az értékesítési helyekre, azaz nincs közbeiktatott helyi közvetítő, disztribútor vagy  

− a fogyasztókhoz (online kereskedelem). 

A magyar csomagolószer-gyártókat csak abban az esetben érinti a rendelkezés, ha áruikat on-

line értékesítik, illetve közvetlen áruházi beszállítók, ez esetben is csak a termék csomagolása 

és nem az árucikk miatt. 

  



 

 

 

  



 

A jelen Hírlevél kiadásának napjaiban zajlik a FachPack kiállítás Nürnbergben. 

A korábbi Hírleveleinkben rendszeresen tájékoztatást adtunk a CSAOSZ kiállítási 

részvételéről. 

A szervezetek a nyitó napon, szeptember 25-én szakmai programot is rendez-

tek. A CSAOSZ Főtitkára a hazai környezetvédelmi szabályozásról tartott prezen-

tációt. 

A „Szövetségek” standján való megjelenést a CSAOSZ a tagvállalatai népszerű-

sítésére, közvetett bemutatására, külkapcsolatai bővítésének segítésére hasz-

nálja fel.  

Elkészítettük a CSAOSZ tevékenységét bemutató angol nyelvű leporellót, to-

vábbá a tagvállalataink tevékenységi körét felsoroló – az évkönyvből meg-is-

mert formájú – 24 oldalas kiadványt is. 

   

A FachPack kiállítás a hazai csomagolási szakemberek körében komoly meg-

becsülést vívott ki, ezért a CSAOSZ terve az, hogy – folytatva az éves egy-egy 

külföldi szakmai kiállításon való megjelenés szervezését – 2019-ben saját finan-

szírozású közösségi standot szervez.  

 

Előadást tartottunk a Joint Venture Szövetség Környezetvédelmi Bizottsága meghívására 

2018. szeptember 5-én a Joint Venture Szövetség Környezetvédelmi Bizottsága meghívására VISZKEI GYÖRGY társel-

nök ÉS NAGY MIKLÓS előadást tartottak az EU Körforgásos gazdaság és a műanyag stratégia programjáról. 



EARLY BIRD - A CSR HUNGARY SUMMIT 2018-RA 

 

Magyarország vezető csúcstalálkozója 2018. október 30-án, az MKB Báltermében. A felelősségteljes 

üzleti gyakorlat globális trendjeinek és a regionális, helyi lehetőségek összehangolására.  

CSR a fenntartható gazdaságért. Jót, s jól! 

A csúcstalálkozón „A körforgásos gazdaság és a csomagolás kapcsolata” címmel előadás megtartására 

felkérték a CSAOSZ Főtitkárát. 

https://csrhungarysummit.csrhungary.eu 

A csomagolás nemcsak a terméket védi –  

csomagolási megoldások az autóipari beszállítók számára 

2018. október 18. csütörtök, 10.00-12.30 között a HUNGEXPO A pavilon AII-182 termében 

A tervezett program: 

 9.30.-10.00  Regisztráció  

10.00-10.15  Köszöntő, bevezető 

 Nagy Miklós főtitkár, CSAOSZ 

10.15-10.35 Gyűjtőcsomagolás jelölése közvetlen nyomtatással és címkézéssel 

 Bányai Attila értékesítési vezető, AMSY Jelöléstechnika Kft. 

10.40-11.00  Fejlesztett csomagolások 

 Kopócs Tamás vezető csomagoló mérnök, Green Packaging Kft. 

11.05-11.25  Tojástartó az autóiparban? 

Mórocz Gergely mérnökségvezető, Gyenge Éva kereskedelmi vezető 

Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft. 



11.45-12.05  Dunapack-Mosonpack díjnyertes csomagolási megoldásai az autóipar számára 

Németh István kereskedelmi képviselő, Mosonpack Kft., 

Pöltl Ádám konstrukciós és grafikaicsoport-vezető, Dunapack Kft. 

12.10-12.30  Csomagolás optimalizálás az autóiparban logisztikai szemmel 

Kemka Pál romániai kapcsolatok igazgató 

50 éve a csomagolóiparban 

Batóné Kapcsos Judit MIR vezető, Volánpack Zrt. 

A programon való részvétel díjmentes, csak regisztrációhoz kötött. 

 

 

A VISZKEI GYÖRGY társelnök vezetésével megtartott HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 

nyertesei közül elsőként a HUNGAROPACK díjnyertesek listáját tesszük közzé: 

HUNGAROPACK 2018 díjat nyert pályázatok 

DS Smith Packaging Hungary Kft. 

Electrolux Shiva prémium porszívó csomagolása  

Dunapack Kft. 

Új fekvőpalackos gyűjtőcsomagolás Tokaji borokhoz  

Nefab Packaging Hungary Kft. 

Univerzális, összecsukható, újrahasználható acélkonténer  

Prospektus Kft. 

Spinflux mágneses játék csomagolása  

STI Petőfi Nyomda Kft. 

Magister Products Voyage biokozmetikumok kartondobozai  

Sz.Variáns Kft. 

Lapidaris NFC kerámia biléta díszdoboz 

A HUNGAROPACK 2018 Fenntarthatósági díj nyertese 

DS Smith Packaging Hungary Kft. 

Autóklíma kompresszor logisztikai igényekhez fejlesztett csomagolása 

A HUNGAROPACK 2018 Ipari Kreativitás díj nyertese 

Dunapack Kft. 

Egypalackos bortok csomagküldéshez 

A HUNGAROPACK 2018 Marketing díj nyertese 

Rondo Hullámkartongyártó Kft. 

Promóciós holland virágküldő doboz  



  

 

Javában tart az idei évkönyv nyomdai előkészítése. A tartalom ebben az esztendőben is gazdag-

nak ígérkezik. 

A kartondobozgyártás és a flexonyomtatás magyarországi helyzetéről nagyon részletes cikkeket 

olvashatunk FÁBIÁN ENDRE tollából. A hazai műanyag csomagolószer-gyártást BUZÁSI VERA mutatja 

be számsorokon keresztül. 

Részletesen foglalkozunk a már elfogadott és csak tervezetben lévő európai irányelvek, vala-

mint a jövő év elejétől hatályos német csomagolási törvény tartalmával 

... és még sok érdekességgel… 

 

A CSAOSZ éves szakmai konferenciáját 2018. november 7-én tartjuk Budapesten. A helyszínt 

illetően az már biztos, hogy nem a korábbi években megszokott GRIFF Hotelben. 

A szakmai programot három témakör köré szervezzük: 

„Európa” szekció – a módosított és a tervezett EU irányelvek bemutatása, a hazai jogrendnek 

az új követelményekhez való igazodása. 

Vállalat és csomagolásmenedzsment szekció – új kutatási eredmények, új csomagolásjelölési 

szabványok. 

Bioműanyagok – a gyakorlat útján. 

A konferencián való részvétel minden CSAOSZ tagvállalat, valamint HUNGAROPACK nevező vál-

lalat egy munkatársa számára ingyenes. A kedvezmények összevonhatók! 

A további kollégákat pedig a szokásos kedvezményekkel várjuk. Az ebéd továbbra is opciós le-

hetőség lesz.  

A konferencia záróeseménye a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjkiosztó ünnep-

sége lesz.  



OPTEN hírek 

A Cégközlönyben közzétett felszámolási eljárás alá került cégek listája, mely az adott cégek nevét, címét 
és a kirendelt felszámoló nevét és címét tartalmazza. 

2018/35. héten közzétett felszámolás alá kerültek listája 
 

Quo Vadis Közúti Árufuvarozó és Csomagoló Kft.  

1085 Budapest, József körút 69 

 

Javaslatcsomagot dolgozott ki a gyáriparosok szövetsége a szakképzés megújításához 

 Komplex javaslatcsomagot dolgozott ki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 

Szövetsége (MGYOSZ) a szakképzés megújításához, a tudásalapú innovatív gazda-

ság szakképzésének. A német duális szakképzés 2030-ig tartó, megújított rendsze-

rét tekintették irányadónak a több mint két évig tartó munka során. 

A szövetség elengedhetetlennek tartja a szakképzés átfogó megújítását, a jó gya-

korlatok megtartásával. A megközelítésük legfontosabb eleme az, hogy motiválni 

szeretnék a családokat, a munkaadókat és az oktatási intézményekben dolgozókat. 

Az MGYOSZ a dokumentumot eljuttatta az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, illetve a közel-

múltban megalakult Szakképzési Innovációs Tanácshoz. A kormányzat nyitott a szakmai javaslatokra. 

A meglévő rendszer toldozgatása nem alkalmas az új kihívások kezelésére, ezért az MGYOSZ komplex 

megoldást javasol. A munkaadói szervezet indítványozza egyebek mellett, hogy az általános iskola el-

végzésének feltétele egy országosan egységes alapkompetencia-vizsgán történő részvétel legyen, ame-

lyen az alapvető írás, olvasás, szövegértés és számolási készségek szintjét kell felmérni. A vizsga célja, 

hogy a szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzésbe csak olyanok kerülhessenek, akik nem 

funkcionális analfabéták és megfelelnek az előírt minimum követelményeknek. 

Akik az alapkompetencia-vizsgán nem felelnek meg, nem léphetnének be a szakképzési szakaszba, nekik 

szakképzésre felkészítő 1-2 éves áthidaló programokat indokolt szervezni 

A munkaerőhiány csökkentése miatt fontos, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás, a gyerekek ne 

essenek ki az iskolarendszerből. 

Az új iskolaszerkezethez igazodva az MGYOSZ javasolja a tankötelezettség korhatárának 18 éves korra 

történő felemelését. 

Az MGYOSZ a fontos új elemek közül kiemeli a mindenkori minimálbérhez igazított ösztöndíjat és tanu-

lószerződéses juttatást, amit az állam és a munkaadók közösen adnának. 

Az állami ösztöndíjprogram lényege, hogy a tanulók havi átlagos ösztöndíjalapjának összege a szakiskolai 

és a szakközépiskolai tanulók esetében a mindenkori nettó minimálbér 40 százalékának, a szakgimnázi-

umi tanulók esetében pedig 60 százalékának megfelelő, alanyi jogú, állami ösztöndíj legyen. 

A tanulószerződéses juttatás a szakiskolai és szakközépiskolai tanulóknál legalább a mindenkori mini-

málbér 60 százaléka, a szakgimnáziumi tanulóknál pedig legalább a minimálbér 40 százaléka lenne. Ezt 

az összeget a gazdálkodók saját erőforrásaikból fedeznék olyan módon, hogy ez a kiadás adó- és járu-

lékterhet nem viselő juttatásnak minősülne. 

Az MGYOSZ szerint a szakiskolai, a szakközépiskolai, valamint a szakgimnáziumi tanulók körében erősí-

teni kell a munkavállalói státuszt, a diákot a tanulószerződés megkötése után vehetné fel a szakképző 

intézmény. 



Kiemelten fontosnak tartja a szövetség annak elérését, hogy a szakgimnáziumokban megszerezhető tu-

dás legalább olyan arányban tegye lehetővé a felsőfokú intézményekbe való felvételt, mintha a fiatalok 

gimnáziumban végeztek volna. 

A szakképzési programban részt vevő cégek motivációjának növelése érdekében az MGYOSZ javasolja, 

hogy a gyakorlati oktatók bérét, a jogszabályban előírt kötelező juttatásokat, valamint a szükséges esz-

közöket a szakképzési hozzájárulásból tudják finanszírozni. Az oktatók átlagfizetése érje el a minimálbér 

háromszorosát. 

Az MGYOSZ javaslatai között szerepel a többi között csúcstechnológiai központok, független vizsga és 

kompetencia központok létrehozása, duális képzési tanácsok és irodák kialakítása, valamint a szakképző 

centrumok teljesítményelvű finanszírozási rendszerének bevezetése.  

Forrás: MTI 

  

Szakmai érdekességek 

 

Alkalmazott kiterjesztett valóság a DS Smith Packaging budapesti PackRight Centerében 

Szeptembertől a DS Smith budapesti PackRight Centerében is elérhető az AR (kitejesztett valóság) tech-

nológia. A mobileszközökön futtatott speciális AR applikáció képes a kidolgozott csomagolási koncepci-

ókat valós felhasználási környezetbe helyezni. A vevői workshopokon alkalmazott technológia használa-

tával szimulálható többek között a későbbi bolti kihelyezés, a polckép, valamint a konkurens termékek 

melletti elhelyezés. 

A minden korábbinál élethűbb vizualizáció időben meghozott, jó döntéseket tesz lehetővé, alkalmazá-

sával a csomagolásfejlesztési folyamat gyorsabb, alaposabb és ezáltal költséghatékonyabb. 

A technológia a DS Smith budapesti PackRight Centerében kialakított shop-ban tesztelhető. 

 

  



Környezetkímélő megoldást választott a  

fenntartható csomagolástechnikával foglalkozó Rondo 

 

A nyomdagép korszerűsítésekor is a fenntarthatóság szempontjai szerint döntött a Rondo 

Hullámkartongyártó Kft. A hullámpapír csomagolások iránti megnövekedett érdeklődés is megköve-

teli, hogy a fenntarthatóság mellett a minőség maradjon az első – vallja a társaság ügyvezetője. 

70 millió forint értékben újítja fel Masterflex típusú 6 színes, nagy pontosságú flexo nyomdagépét a 

Rondo Hullámkartongyártó Kft. A vállalat, amely korszerű és környezetbarát hullámkarton csomagoló-

anyagokat állít elő, többek között az élelmiszeripar, az elektronikai ipar és a gépgyártás igényeinek meg-

felelően, mindennapi működésében is előtérbe helyezi a fenntarthatóságot. 

Ezért is döntött a felújítás mellett, melynek köszönhetően még az idén megvalósul a gép 

továbbítórendszerének továbbfejlesztése, korszerűsítése, így a vevőket még kiválóbb minőségű 

flexonyomott termékekkel tudja majd kiszolgálni a vállalat. Az ofszet minőséget megközelítő, fénykép-

szerű nyomatok iránti igények a felfrissített technológiának köszönhetően könnyen kielégíthetővé vál-

nak, ráadásul jelentősen olcsóbban, mint a valódi ofszettechnológia esetében. 

A hullámkartonipar a tavalyi év óta nagy sebességgel növekszik, a Smithers-Pira kutatása1 szerint 2023-

ra mintegy 380 milliárd dollárra nő majd a piac értéke. Ehhez nagymértékben hozzájárul az internetes 

vásárlás népszerűsége – gondoljunk csak arra, hogy hány dobozban szállítanak ki ma árut –, valamint a 

nyomdatechnikák fejlődése is. 

„Egyre több szektorban ismerik fel a fenntartható megoldások fontosságát a csomagolástechnikában is, 

a súlyosan környezetkárosító műanyagok helyét az alig 3 hónap alatt lebomló hullámkartonok veszik át, 

ez a folyamat pedig társaságunknak is komoly felelősséget jelent. Meg kell mutatnunk új ügyfeleinknek 

is, hogy a fenntartható megoldás minőségben sem jelent kompromisszumot. A fejlett nyomdatechniká-

nak köszönhetően pedig nemcsak környezetbarát, de esztétikailag is kiemelkedő, változatos csomagolá-

sokat tudunk előállítani” – hangsúlyozta Miklós Zsolt, a Rondo Hullámkartongyártó Kft. ügyvezetője. 

„Társaságunk életében és a munkatársaink gondolkodásában a fenntarthatóság központi kérdés, emiatt 

döntöttünk úgy, a berendezést nem lecseréljük, hanem a sokkal környezetkímélőbb felújítás mellett tesz-

szük le a voksunkat. A technológia így is a legelőrehaladottabb lesz, de nem terheljük feleslegesen a 

környezetet” – tette hozzá Miklós Zsolt. 

EB: fennáll a veszélye, hogy Magyarország nem éri el 2020-ra  

az 50 százalékos hulladék-újrahasznosítást 
Tizennégy uniós tagállam, köztük Magyarország esetében fennáll annak veszélye, hogy nem fogja elérni 

a 2020-ra kitűzött 50 százalékos újrahasznosítási arányt a háztartási hulladékok terén – közölte az Euró-

pai Bizottság hétfőn. 

                                                             

1 https://www.packworld.com/article/trends-and-issues/e-commerce/corrugated-packaging-market-forecast-increase-315-

billion-380  



 

A tájékoztatás szerint a jelenleg évente termelődő 2 milliárd tonna hulladék 2050-re 3,4 milliárd tonnára 

nő, ezért többet kell tenni az újrahasznosítás érdekében. 

A jelentés szerint Magyarország esetében a hulladékgazdálkodási rendszer jelentős reformja ellenére az 

eredmények még nem láthatók. A lassú előrehaladást az okozza, hogy kevés intézkedés ösztönzi arra a 

háztartásokat, hogy részt vegyenek a szelektív hulladékgyűjtésben, valamint nem megfelelőek az ágazat 

jelentős javulását segítő gazdasági eszközök sem. 

Mint írták, noha Európában, ahogy Magyarországon is fejlődik a hulladék-gazdálkodás és -újrahasznosí-

tás, az uniós bizottság intézkedéseket javasol a célkitűzések elérése érdekében. A javasolt intézkedések 

között szerepel a gyártók felelősségére vonatkozó intézkedések meghozatala, olyan ösztönzők beveze-

tése, mint például a differenciált hulladéklerakási díj, illetve hulladékégetési adó. A javaslatok között 

szerepel a hulladék összetételére és területi megoszlására vonatkozó, akár háztartásokra lebontott, 

pontosabb adatgyűjtés is.  

A bizottság szerint további kommunikációs kampánnyal kell ösztönözni a háztartásokat a szelektív hul-

ladékgyűjtésre, annak környezeti hatásait hangsúlyozva.  

Forrás: MTI 

  



 

 

 

 

 

 


