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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. január 9-én a környezetvédelmi szabályozásban ér-

dekelt szakmai szervezeteket értekezletre hívta. 

Az éveleji megbeszélés célja, hogy az EU körforgásos gazdaság programja keretében 2018-ban módosí-

tott irányelvek magyar jogrendbe átültetési folyamatába a Minisztérium a szakmai szervezeteket is be 

kívánja vonni. 

Az ITM két munkabizottság felállítását tervezi, a kiterjesztett gyártói felelősségi és a kiemelt hulladék 

anyagáramok csoportot. 

A CSAOSZ a legmagasabb szinten képviselteti magát a két munkabizottságban, BENCS ATTILA elnök, VISZKEI 

GYÖRGY társelnök, GALLI MIKLÓS korábbi elnök, elnökségi tag és NAGY MIKLÓS főtitkár vesz részt a munká-

ban. 

Az ITM kezdeményezése a szakmai szervezetekkel való együttműködésben nagyon reményteli, egyben 

intenzív jövő évi munkát vetít előre.  

Szövetségünk felkészülten várja a feladatot. Ahogy arról az Évkönyvben és a novemberi CSAOSZ konfe-

rencián is beszámoltunk, a jogszabályok megjelenését követően szakmai és jogi elemzést végeztünk, 

végeztettünk, ami alapján a jelenlegi hazai helyzet, valamint az új, teljesítendő követelmények is ismer-

tek. 

Ülést tartott a CSAOSZ Felügyelőbizottsága 

2018. december 12-én DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA elnök vezetésével megtartotta idei negyedik ülé-

sét a CSAOSZ Felügyelőbizottsága. 

Az ülés napirendjén a Szövetség 2018. évi szakmai munkájának áttekintése, valamint az 1-11 

havi gazdálkodás és a várható éves pénzügyi teljesítés áttekintése volt. 

A főtitkári beszámolót a Felügyelőbizottság jóváhagyólag elfogadta. 

Öt WorldStar díj 

A Csomagolási Világszövetség által szervezett WorldStar Csomagolási Világverseny zsű-

rijére Kínában, Jinanban került sor. A verseny végeredményét december elején publi-

kálta a világszervezet. 

Magyarország, a magyar csomagolószer-gyártók ezúttal is kiválóan szerepeltek és négy 

vállalat öt világdíjat érdemelt ki.  

A nyertesek: 

− Green Packaging Kft., 

− Dunapack-Mosonpack Kft., 

− Rondo Hullámkartongyártó Kft. (2 WorldStar díj!), 

− STI Petőfi Nyomda Kft. 

A szakmai közösség nevében gratulálunk az alkotóknak az újabb remek eredményhez, amivel a magyar 

WorldStar díjak száma 108-ra emelkedett. 

A díjátadó ünnepségre 2019. május 15-én Prágában kerül sor.  



 

 

 

 

Termékdíj konzultáció – 2019. január 30. 

Habár a környezetvédelmi termékdíj törvényt a jogalkotó 2019. január 1-vel nem módosította, többek 

kérésére konzultációt szervezünk, amelynek célja a rendkívül bonyolult szabályozás ismételt áttekintése, 

az ismeretanyag frissítése, a gyakorlatból származó kérdések megválaszolása. 

A konzultációt DEBRECZENI LÁSZLÓ vezeti és NAGY MIKLÓS is részt vesz a programon. 

A termékdíjas konzultációt 2019. január 30-án (szerdán) tartjuk az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. székhe-

lyén, Budapest XIV. Hungária krt. 140-144. (Thököly út és a Hungária krt. kereszteződése). 

Részvételi díj: 

− CSAOSZ tagvállalatok munkatársai részére 18.000 Ft/fő+áfa,  

− nem CSAOSZ tagvállalatok munkatársai részére pedig 22.000 Ft/fő+áfa. 

A jelentkezéseket e-mailben várjuk, a résztvevő nevének és munkáltatójának megnevezésével a  

csaosz@csaosz.hu e-mail címre legkésőbb 2019. január 25-ig.  

 

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) fővállalkozása mellett és a CSAOSZ szakmai part-

nerségével jövő évben is megrendezésre kerül – immár 4. alkalommal – a PPDexpo. 

A nyomda, a csomagolás és a digitalizáció szakkiállítása önálló programként és nem más kiállítássorozat 

részeként kerül megrendezésre.  

A kiállítás minden alkalommal több és több kiállítót és résztvevőt vonz, részben a három, egymásba 

kapcsolódó szakterület letisztult tematikájának, részben pedig a gazdag háttérprogramoknak köszönhe-

tően. 

A PPDexpo időpontja 2019. április 9-11. (kedd csütörtök). 

Helyszíne, mint az elmúlt 3 alkalommal, ismét a BOK (korábban SYMA) csarnok. 

A kiállítás időpontja egybeesik az összes iskolára egységesen meghirdetett „digitális témahéttel” amiben 

nagyon sok szinergia lehetősége is rejlik, főleg a szakmai utánpótlás témakörben. 

Szövetségünk azzal kívánja a csomagolóipar jelenlétének növelését elősegíteni, hogy 2017-hez hason-

lóan „CSAOSZ standot” kíván létesíteni, ahol a háttérmunka felvállalásával is támogatjuk a hozzánk csat-

lakozókat, továbbá a helyszínen tervezi az éves közgyűlést is megtartani. 

A jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat önálló levél keretében küldjük meg, de a CSAOSZ honlap-

ján már elérhetők. 

A kedvezményes regisztrációs határidő: 2018. december 31. 

mailto:csaosz@csaosz.hu


 

A 2019. szeptember 24-26. között Nürnbergben sorra kerülő FachPack kiállításra a CSAOSZ elküldte re-

gisztrációját öt tagvállalat társkiállítói szándéknyilatkozata alapján. 

  



Egyelőre nem lesz egységes a cigaretták csomagolása 

A hazai dohány-kiskereskedelem ugyan egyre stabilabb rendszerként működik az öt évvel ezelőtti alap-

vető átszervezés óta, ám az egyre szigorodó szabályozás miatt nincs könnyű helyzetben a mintegy  

18 000 embernek munkát adó szektor. Az egyik legnagyobb hatású, kilátásba helyezett változást a 

39/2013. (II. 14.) kormányrendelet fogalmazta meg, amely szerint 2019. május 20-ától kizárólag egysé-

ges csomagolással ellátott dohánytermékeket lehetne forgalmazni Magyarországon. 

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ), a hazai dohány-kiskereskedők legnagyobb szak-

mai és érdekvédelmi tömörülése üdvözölte a n apokbanmegjelent rendelet-módosítást, ami praktikusan 

a bevezetés határidejének 2021. december 31-ig történő elhalasztását jelenti. 

 
„Szövetségünk az utóbbi években több alkalommal is jelezte a jogalkotó felé, hogy az egységes csoma-

golás bevezetésére a magyar dohány kiskereskedői társadalom még nincs felkészülve, az jelentős terhe-

ket jelentene számukra. Beláthatatlan következményei lennének a jelenlegi helyzetben az üzletek mű-

ködésére nézve. Örömmel fogadtuk a hírt, hogy az általunk töretlenül képviselt állásponttal megegyező 

kormányzati döntés született. Úgy gondoljuk, a hosszabb bevezetési határidővel új esélyt kapott a ma-

gyar trafikos szakma arra, hogy alkalmazkodjon a legújabb dohánypiaci trendekhez és szabályozási ke-

retekhez. A további stabilizálódáshoz persze arra is szükség van, hogy lehetőséget kapjanak a Nemzeti 

Dohányboltok üzemeltetői a forgalmazható termékkör további bővítésére”, mondta az MDKSZ elnöke. 

Forrás: Élelmiszer Online 

 

 

 

http://elelmiszer.hu/rovat/friss_hirek/index.php
http://elelmiszer.hu/rovat/friss_hirek/index.php


Csomagolásfejlesztés a Vénusznál 

A Vénusz, az étolaj-előállítók körében az elsők között nagyot lépett a környezetbarát csomagolóanyagok 

irányába, ugyanis a márka arra szeretné ösztönözni a vásárlóit is, hogy ha csak apró lépésekkel is, de 

tegyenek környezetükért. Ennek egyik módja pedig az üres csomagolóanyagok okos felhasználása. 

A Vénusz számára a fenntarthatóság összhangot jelent a természeti, társadalmi és gazdasági környezet-

tel, éppen ezért kiemelt figyelmet fordít a napraforgó-étolajok gondos előállítására, illetve az alapanya-

gok, eljárások és erőforrások környezettudatos alkalmazására. Ez a gondolkodás áthatja a Vénusz étola-

jok előállítását, a termőföldtől az asztalig, így az alapanyagoktól kezdve egészen a csomagolásig gondo-

san ügyelnek rá, hogy minél kisebb mértékben terheljék a környezetet. 

E törekvés eredménye az is, hogy 2017 év elejétől kezdve a logóval megjelölt Vénusz 100% napraforgó-

étolajok ISCC PLUS fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkeznek. A szigorú követelményeket támasztó 

tanúsítvány garantálja, hogy az ISCC logóval ellátott Vénusz 100% napraforgó-étolajok előállításához 

szükséges alapanyag mennyiséget fenntartható forrásból szerzik be, továbbá fenntarthatósági szem-

pontból ellenőrzött folyamatokat biztosít a termőföldtől egészen a konyháig. 

A Vénusz termékei gyártásakor azonban nemcsak az alapanyagokra figyel oda, hanem folyamatosan tö-

rekszik arra is, hogy az étolajok csomagolóanyagjai újrahasznosítható anyagból készüljenek, illetve rész-

ben vagy teljes egészében már eleve újrahasznosítottak legyenek. 

A kartonok (értsd: hullámpapírlemez dobozok – a szerk.) például 100%-ban újrahasznosított papírhulla-

dékból készülnek, amit egy kis piktogram is jelez az oldalukon. A Vénusz étolajok gyártásakor nagy meny-

nyiségben használnak fel műanyag palackokat, így ez sem maradhatott ki a sorból. A fejlesztések ered-

ményeként az 1l, 2l, 5l és 10l kiszerelésű (értsd: adagnagyságú – a szerk.) Vénusz étolajok palackjai 50%-

ban újrahasznosított műanyagból készülnek. A PET műanyagok esetében ez jelenleg az újrahasznosított 

alapanyag technikailag lehetséges legnagyobb aránya, amely az étolajok között jelenleg csak a Vénusz 

márkánál fordul elő Magyarországon. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy a környezetbarát csomagolóanyagok irányába léptünk. Vállalatunk elköte-

lezett a folyamatos fejlődés iránt a környezetvédelem területén is, ehhez pedig vásárlóink, tágabb érte-

lemben minden felelősen gondolkodó személy együttműködését is kérjük, hiszen például a palackjaink-

ban felhasznált újrahasznosított műanyag (rPET) alapanyag is csak akkor érhető el, ha a szelektív hulla-

dékgyűjtés révén elegendő mennyiség áll a feldolgozók rendelkezésére” – nyilatkozta KOSARAS BRIGITTA, 

a Vénusz brand managere az új csomagolás kapcsán. 

Forrás: Élelmiszer Online 

Ingyenes papírzacskót kínál az Interspar a gyümölcsökhöz és a zöldségekhez Ausztriába 

A kiválasztott szupermarketekben történt sikeres tesztelést követően az új, 100%-ban biológiailag le-

bomló papírzacskók már az összes INTERSPAR áruházban elérhetőek Ausztriában, a zöldség- és gyü-

mölcsvásárláshoz használatos műanyag zacskók alternatívájaként. A választás a vásárlóktól függ, melyi-

ket kívánják használni. 

A salzburgi és stájerországi tizenegy hipermarketben zajlott sikeres tesztelést követően az új, innovatív 

papírzacskók bevezetése egész Ausztriában zajlik.  

 



 

„Büszkék vagyunk rá, hogy vásárlóink számára mostantól a hagyományos műanyag zacskó egy ökológi-

ailag is megfelelő alternatíváját tudjuk kínálni. A funkcionalitását egyértelműen megerősítette a próba-

használat, e zacskók vásárlóink általi elfogadása pedig szintén várakozásainkon felül magas. A műanyag-

használat csökkentésének gondolata már minden bizonnyal foglalkoztatja a fogyasztókat is. A jövőben 

egész Ausztriában felkínáljuk a lehetőséget a vásárlók számára egy egyértelmű környezeti jelzés adá-

sára”, – mondta az INTERSPAR Ausztria Vezérigazgatója, aki nagyon lelkes a fejlesztést illetően. 

A vásárlók azonban továbbra is választhatnak, hogy az új, biológiailag lebomló papírzacskót, vagy a ha-

gyományos műanyag zacskót kívánják-e használni a vásárlás során. 

Forrás: Termékmix Online 

 

http://termekmix.hu/csomagolas/5324-ingyenes-papirzacskot-kinal-az-interspar-a-gyumolcsokhoz-es-a-zoldsegekhez-ausztriaban

