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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

ELHUNYT DR. TOMCSIK JÓZSEF, A MASZ KORÁBBI ELNÖKE 
 

 
Nagy keserűséggel kell tudatnunk, hogy kollégánk, a Magyar Aeroszol Szövetség 2005 és 

2014. közötti időszakának elnöke, egyben a CSAOSZ elnökségének tagja, DR. TOMCSIK JÓZSEF 

életének 61. évében, 2019. december 24-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

DR. TOMCSIK JÓZSEF elnöksége ideje alatt tartotta Budapesten az Európai Aeroszol Szövetség 

(FEA) őszi közgyűlését, amely a hazai aeroszol ipar teljesítményének egyik legmagasabb elis-

merése. 

Törvényszéki végzés 

A Fővárosi Törvényszék 2020. január 22-i keltezésű végzésével bejegyezte a CSAOSZ székhe-

lyéül a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. alatti címet, így a Titkárság már hivatalosan is az 

új helyünkön „lakik”. 

A Jelölőbizottság levele tagságnak 

A CSAOSZ Közgyűlése legutóbb 2017. március 17-én választott Elnökséget. Azóta eltelt három 

év és 2020 márciusában lejár a megválasztott elnökségi tagok mandátuma.  

Az Alapszabályunk személy szerint meg kell nevezze az Elnökség tagjait, így az idei a Közgyűlé-

sen nem csupán választásra, hanem a CSAOSZ alapdokumentumának módosítására is sor ke-

rül.  

A jogszerűség és a jogfolytonosság fenntartása érdekében 2020. március 10.-én tervezzük 

az idei Közgyűlést megtartani (erre külön meghívót küldünk). 

A CSAOSZ Alapszabálya értelmében az Elnökség felkérte azt a 3 tagú Jelölőbizottságot, akik 

feladata a tagvállalati képviselők véleményének kikérése alapján a Szövetség elnökére, társel-

nökeire és elnökségi tagjaira javaslatot tenni.  

A Jelölőbizottságnak az Elnökség összetételére tett előterjesztése összhangban kell legyen a 

tagvállalati kör szakági összetételével. 
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A Jelölőbizottság összetétele: 

 Dr. Debreczeny István – tiszteletbeli elnökségi tag, 

 Viszkei György – társelnök és 

 Nagy Miklós – főtitkár. 

Az Alapszabály értelmében a Jelölőbizottság a tagjai közül választ elnököt és saját eljárási 

rendje alapján működik. 

A Jelölőbizottság tagjai kérik, hogy az új, 15 tagú Elnökség összetételére – a jelenlegiek 

mandátumának meghosszabbítására és/vagy új tagok jelölésére –, továbbá az Elnökségben 

betöltendő feladatukra – egy elnök, két társelnök, tizenkét elnökségi tag – javaslatot tenni 

szíveskedjenek.  

A jelenlegi Elnökség azon tagjainak neveit, akik vállalják a választáson való újbóli megmérette-

tést: 

 Név Jelenlegi feladatköre 

1. Bencs Attila elnök  

2. Viszkei György társelnök   

3. Baka Éva elnökségi tag 

4. Galli Miklós elnökségi tag 

5. Magyar Kálmán elnökségi tag 

6. Mérges Márta elnökségi tag 

7. Ördögné Papdi Zsuzsanna (kooptálva) elnökségi tag 

8. Panyi László elnökségi tag 

9. Reményi Antal elnökségi tag 

10. Róta Tamás elnökségi tag 

11. Sipos Gyula elnökségi tag 

12. Tóth Sándor elnökségi tag 

Kérjük, hogy a javaslatot Nagy Miklós főtitkár részére a nagym@csaosz.hu e-mail címre 2020. 

február 7-ig (péntek) eljuttatni szíveskedjék. 

A CSAOSZ szakmai elismerései 

A CSAOSZ elnöksége fontosnak tartja, hogy a szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

kollégái munkája iránt az elismerését és köszönetét kifejezze. Ezért előbb „A szakmáért”, majd  

„A csomagolóipar haladásáért” díjakat alapította, a kitüntetési javaslatokat pedig a CSAOSZ 

tagvállalatok vezetőitől – a szakmától – kéri. 

I.  „A szakmáért” életműdíj 

A CSAOSZ Elnöksége 2003-ban alapította és a 2004. évi közgyűlés keretében adta át első ízben 

a csomagolási és anyagmozgatási szakterület első szakmai elismerését. 

A díjazottra csak CSAOSZ tagvállalat képviselője tehet javaslatot, de a kitüntetett lehet nem 

tagvállalati munkatárs is.  

mailto:nagym@csaosz.hu
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A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással,az éves rendes Közgyűlést meg-

előző ülésén dönt. 

Évente egy díj kerül átadásra, de ettől rendkívüli esetben el lehet térni. 

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 nettó 100.000 Ft elismerésben részesül. 

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

II. „A csomagolóipar haladásáért” díj 

„A szakmáért” életműdíj 15 éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül értékes kollé-

gára érkezett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfelelve nem 

kaphatták meg az elismerést, noha szakmai munkájuk kiemelkedő, és mindenképpen megbe-

csülést érdemel. 

A CSAOSZ Elnöksége ezért 2016 októberében úgy döntött, hogy újabb szakmai elismerést ala-

pít, „A csomagolóipar haladásáért” elnevezéssel. 

Jelöltre javaslatot csak CSAOSZ tagvállalat vezetője tehet és a díjazott ugyancsak CSAOSZ tag-

vállalat aktív, vagy nyugdíjas korú munkatársa lehet.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést meg-

előző ülésén dönt. 

Évente kettő, kivételes esetben három díj adományozható. 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 csoma-

golóipar egy ágazatában, vagy a csomagolószer-felhasználók körében teret nyert (előremu-

tató csomagolóeszköz, csomagológép konstrukció, csomagolástechnológia, környezettuda-

tos tervezési szemlélet, stb), 
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 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 

indokolnia. Az 1. feltételnek mindenképpen, 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 kitün-

tetett. 

Kérjük, hogy a javaslatot Nagy Miklós főtitkár részére a nagym@csaosz.hu e-mail címre 2020. 

február 7-ig (péntek) eljuttatni szíveskedjenek. 

CSAOSZ Felügyelőbizottságának és Elnökségének ülése 

2020. február 14-én kerül sor a közgyűlést előkészítő elnökségi ülésre, valamint a Felügyelőbi-

zottság ülésére. 

A Felügyelőbizottság az Alapszabály értelmében véleményezi a közgyűlésre kerülő szakmai és 

pénzügyi beszámoló tervezetét. 

Az FB ülést követi az elnökségi ülés, amely a beszámoló tervezetét megvitatja, egyben meg-

hallgatja az ellenőrző testület előterjesztésről alkotott álláspontját. 

Az elnökség feladat lesz még a közgyűlésen sorra kerülő választás miatt az Alapszabály módo-

sítástervezetének jóváhagyása, továbbá a CSAOSZ „A szakmáért” és a „Csomagolóipar haladá-

sáért” szakmai díjak odaítélése is.  

Műanyag csomagolóanyagok kivezetése 

Orbán Viktor miniszterelnök 2020. január 9-i nemzetközi sajtótájékoztatója során röviden 

környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozott. Nyilatkozatából a … „kivezetjük a műanyag 

csomagolóanyagokat” … mondatrész nagy felhördülést okozott, szakmai szervezetek és a saj-

tó is kereste Szövetségünket, érdeklődött álláspontunk iránt. 

Mielőtt nézetünket megosztanánk, fontos néhány tényt rögzíteni amelyek „kormányzati for-

rásokon” alapulnak: 

 a műanyag csomagolóanyagok általános kivezetéséről nincs szó, erre EU tagországként 

nem is lenne lehetőség és óriási versenyhátrányt jelente a magyar gazdaság számára, 

ugyanakkor számos jogszabály magyar jogrendbe ültetésének közeleg a határideje, így: 

 a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló 2018/852 irányelv átültetési határideje: 

2020. július 5.  

 az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 

2019/904 számú irányelv (közismert nevén SUP irányelv)” átültetési határideje: 

mailto:nagym@csaosz.hu
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 forgalomba hozatali korlátozás az irányelvben meghatározott termékkörre (5. cikk): 

2021. július 3., 

 termékkövetelmények (kupakok és fedelek az italtárolókhoz rögzítve maradnak a termék rendeltetés-

szerű használata során) (6. cikk): 2024. július 3., 

 jelölési követelmények (7. cikk): 2021. július 3., 

 kiterjesztett gyártói felelősség (8. cikk) 2024. december 31-ig, a melléklet E. részének III. 

szakaszában felsorolt egyszer használatos műanyagtermékek tekintetében már 2023. 

január 5-ig megfeleljenek; 

Ezek után álljon itt a műanyagcsomagolásokról alkotott véleményünk is. 

Műanyag csomagolóanyagok kivezetése – ahogy a szakma látja 

A műanyagok térnyerésével soha nem látott műszaki, termelési, anyag- és energiahatékonysági fejlődés követ-
kezett be az élet valamennyi területén, a háztartástól, a közlekedésen át az egészségügyig, de folytathatnánk a 
sort a végtelenségig. 

Hasonló fejlődés ment végbe a csomagolástechnika terén is, a műanyagok testre szabható jellemzőinek mérnöki 
úton végezhető meghatározása új, takarékos eljárások kidolgozását eredményezte, amelyek az áruvédelem, az 
élelmiszerveszteség és az élelmiszerbiztonság ugrásszerű fejlődéséhez vezettek. 

Könnyen belátható, hogy bármely termék előállításának teljes láncolatában bekövetkező környezetterhelés sok-
szorosan meghaladja a csomagolás létrehozásáét. Ebből egyenesen következik, hogy a csomagolás védelmi funk-
cióinak kiterjesztése a termékveszteség mérséklésével a környezet védelmét szolgálja.  

Álljon itt ennek az állításnak néhány bizonyító erejű példája. 

Kenyér műanyag tasakos csomagolása esetén a vizsgálatok azt mutatják, hogy a teljes környezetterhelés 94-96%-
a a termékelőállításból és csupán 4-6%-a ered a csomagolásból és a csomagolási hulladékkezeléséből. 

Brokkoli esetében a tömegveszteség (kiszáradás) a termék romlását eredményezi. A vizsgálatok azt bizonyítják, 
hogy a nedvességvesztés szempontjából szinte érdektelen a hűtőszekrényben való tárolás, egyedül az számít, 
csomagolt-e a termék vagy sem. Az azonos idő alatt bekövetkező tömegveszteség aránykülönbsége nyolcszoros. 
Egyszerűbben fogalmazva a csomagolatlan brokkoli fogyaszthatósága nyolcadannyi ideig őrizhető meg a csoma-
golttal összehasonlítva. 

A ma legkorszerűbbnek számító vákuum és védőgázas csomagolások az élelmiszerek fogyaszthatóságának növe-
lését az alkalmazott műanyag csomagolóanyagok révén érik el. Sajt esetében egyszerű csomagolás melletti 7 
napos eltarthatósági idő az említett eljárásokkal 180 napra emelhető. A hosszabb eltarthatóság épp a csomago-
lás révén, nem pedig hozzáadott adalékok segítségével érhető el, jelentősége pedig az életviteli szokások válto-
zásában, a napi bevásárlások ritkulásában rejlik. 

A csomagolások anyagfelhasználásának mérséklésére szükség van. Az érintettek az optimalizálást folyamatosan 
végzik is. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy az anyag- és költséghatékony műanyagcsomagolásoknak vagy 
nincs, vagy csak magasabb környezetterhelést okozó kiváltó technológiája van. 

Azt pedig el kellene kerülni, hogy a műanyagok kivezetése nagyobb környezeti problémákhoz vezessen. 
A felsorolt csupán néhány példa azt bizonyítja, hogy a műanyagra nem ellenségként, hanem érdekeinket szolgáló 
anyagként kell tekinteni. 

Tisztában vagyunk a környezetünkben, élővizeinkben felgyülemlő műanyagok természeti kép romboló hatásával.  

Ennek felelőse azonban sosem az anyag, csakis az ember.  

Az ember, aki nem gondoskodik a hulladék elkülönített gyűjtésről, a hatékony hulladékgazdálkodás megteremté-

séről.  

Világméretekben.  
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Csomagolóipar az élelmiszeripar szolgálatában – 
új követelmények és megoldások 

a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szakmai programja  

2020. február 5-én (szerda) 11:00-13.30 között 

a HUNGEXPO G pavilon 1. konferenciatermében 

A csomagolóipar legjelentősebb felvevőpiaca az élelmiszeripar, és talán fordítva is igaz, az 

élelmiszeripar egyik legjelentősebb beszállítója a csomagolóipar. 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) a szakterületéhez kapcsolódó 

kiemelt HUNGEXPO rendezvényeket szakmai program szervezésével támogatja.  

A 2020. év meghatározó szakkiállítása a SIRHA, amely tematikájában szorosan kapcsolódik is a 

csomagoláshoz.  

A tervezett program: 

10:30-11:00 Regisztráció 

11:00-11:05 Köszöntő, bevezető 

 Nagy Miklós főtitkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 

11:05-11:30 Fenntartható csomagolástervezés 

  Nagy Miklós főtitkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 
A csomagolás szakterületét érintő több európai irányelv is megváltozott az utóbbi időszakban, 

amelyek magyar jogrendbe ültetése napirenden van. Ezek a módosítások azonban nemcsak a 

jogszabályokban, hanem a napi tervezői, technológiai gyakorlatban is változásokat kezdemé-

nyeznek. Ezért a program résztvevői a körforgásos gazdaság céljait szolgáló fenntartható  

csomagolástervezésről hallhatnak előadást. 

11:35-12:00 DorPack mélyhúzó csomagológépek– egyedi gyártás Magyarországon 

  Bakó-Pallang Alpár, DorotiPack Kft. 
A fenntarthatóság elveit szolgálják azok a magas áruvédelmi funkcióval rendelkező és élenjáró 

technológiai színvonalat jelentő csomagolások, amelyek kivitelezése csomagológépek nélkül el-

képzelhetetlenek, különösen akkor, ha ezek a gépek az Ipar 4.0 igényeit is kielégítik. 

12:05-12:30 Digitális nyomtatás: csomagolás vagy marketing? 

  Németh Márton ügyvezető igazgató, IPrint4You Kft.  
A digitális nyomtatással készülő csomagolóanyagok gyártása egészen modern technológiának 

tekinthető Magyarországon. Az eljárás újszerűségét röviden talán úgy lehet leírni, hogy épp ak-

korra, épp akkora mennyiségben, mint szükséges, és annyi változatban, ahányat a tervező, a 

marketinges, vagy a kereskedő megálmodott. Mindezt egyszerű nyomdai előkészítéssel és 

gyors kivitelezéssel párosítva. 
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12:35-13:00 A jó gyártási gyakorlat alátámasztása laboratóriumi mérésekkel 

 Vörös Józsefné és Lénárt Melinda, Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft. 
A vevők egyre fokozódó követelményei a megbízható minőség és költségtakarékos megoldások 

mellett egyre inkább a termékbiztonságot és a környezetvédelmet helyezik előtérbe. A megfe-

lelő alap és segédanyagok kiválasztása, valamint a hosszútávon is megbízható minőségi színvo-

nal elérése és fenntartása megkívánja, hogy az alapanyagok és késztermékek kritikus paramé-

terei a végfelhasználás követelményei szerint előre meghatározásra és mérések útján rendsze-

resen ellenőrzésre kerüljenek. 

A Krajcár Kft. felismerte ennek jelentőségét és egy új anyagvizsgáló és alkalmazástechnikai la-

boratóriumot létesített, amelyet a legkorszerűbb mérőműszerekkel rendezett be. 

13:05-13:30: Lebomló anyagú, komposztálható csomagolószerek 

 Laczi Brigitta általános menedzser, Starfol Plusz Kft. 
A csomagolóipar szereplői meggyőződésből vagy kényszerű üzleti érdekből, de sorban mutatják be 

természetes vagy szintetikus alapu, lebomló anyagból készült megoldásaikat. 

A csupán kétórás szakmai program tehát számos érdekességet kínál, és még a kiállítás megte-

kintésére is jut idő. 

A programon való részvétel díjmentes, csak regisztrációhoz kötött. 

Regisztrációt a résztvevő(k) nevének és munkahelyének megadásával e-mail üzenetben várjuk: 

csaosz@csaosz.hu címre. 

A regisztrálóknak visszaigazolásként megküldjük a kiállításra ingyenes belépést nyújtó linket. 

További információ: Nagy Miklós, Kilijánovics Erika csaosz@csaosz.hu, 06 1 210 0107 

Időszaki csomagolástechnikai kiállítás a Magyar Papírmúzeumban! 

A Magyar Papírmúzeum (MPM) 2016 szeptemberében nyitotta 

meg kapuit a Hamburger Hungária Kft., a Magyar Papírmúzeu-

mért Alapítvány (MPA), valamint a Magyar Papír- és Vízjeltörté-

neti Társaság (MAPAVIT) összefogásának eredményeként a Ham-

burger Hungária Látogatóközpontban, a dunaújvárosi papírgyár-

területén. 

Az elmúlt időszakban a Múzeum nemcsak a papíripari szakembe-

rek, hanem a papír, a papírgyártás hazai kultúrája, történelme iránt érdeklődő, mind hazai, 

mind pedig külföldi magánemberek körében ért el nagy népszerűséget, komoly látogatottsá-

got. Külön örvendetes, hogy a kiállítást megtekintők között különösen magas a pályaválasztás 

előtt álló fiatalok száma. 

A Múzeum időről-időre megújítja tárlatait, új tematikus programokat hirdet.  

A Múzeum 2020. március 27. és augusztus 30. között „Csomagolás – anyag, technika,  

termék” címmel csomagolástechnika tematikájú időszaki kiállítást nyit. A program nem korlá-

mailto:csaosz@csaosz.hu
mailto:csaosz@csaosz.hu
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tozódik csak a papírcsomagolásra, a csomagolóanyag-fajták, a csomagolástechnika teljes ver-

tikumát be kívánja mutatni. 

Szövetségünk e programhoz szakértői közreműködés, programszervezésben való együttmű-

ködés mellett tagvállalatai mozgósításával is kapcsolódni kíván. 

A Magyar Papírmúzeum szolid anyagi támogatás ellenében múzeumi kiállítási megjelenést 

kínál azon vállalatoknak, akik büszkék múltjukra és nyitottak a jövő irányában. Ipartörténeti 

szempontból már a húsz-harminc éves múlttal rendelkező, a ’90-es évek után alapított vállala-

tok korabeli technológiájának, gépeinek, termékeinek bemutatása is méltó része a tervezett 

időszaki kiállításnak. A támogatók egy oldalon bemutatkozási lehetőséget kapnak még a Papír-

ipar folyóiratban is. 

A tárlattal, az együttműködés lehetőségeivel kapcsolatban Pelbárt Jenő múzeumigazgató tud 

felvilágosítást adni a jeno.pelbart@gmail.com címen, illetve +36 303 975 951 telefonon. 

A hazai kis- és közepes vállalkozások külpiaci tevékenységének előmozdítása 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 200 millió forint keretösszegű pályázatot hirdet a 

hazai kis- és közepes vállalkozások külpiaci tevékenységének előmozdítása érdekében. 

A szaktárca a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket – támogatási kate-

góriától függően – legfeljebb 10 millió forint értékű vissza nem térítendő támogatásban része-

síti, a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

A pályázat keretében elsősorban külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésre, áru-

bemutatók szervezésére, marketing tevékenységre, vagy tanúsítványok megszerzésére igé-

nyelhető támogatás. A program támogatási intenzitása legfeljebb 60 százalék.  

A részletes pályázati felhívás és teljes pályázati dokumentáció a KKM honlapján, a 

http://exporthungary.gov.hu/exportfejlesztesi-palyazati-programoldalon érhető el.  

A pályázatok benyújtására 2020. február 28-ig van lehetőség. 

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást a kiírást követően a KKM Exportfejlesztési 

Koordinációs Főosztálya nyújt a palyazat.exportkoord@mfa.gov.hu e-mail címen. 

Jogszabályváltozás 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közigazgatási egyeztetés keretében megküldte 

Szövetségünknek a környezetvédelmi termékdíj törvény végrehajtási rendelete (343/2011 Kr), 

valamint a csomagolási és csomagolási hulladékról szóló (442/2012 Kr.) kormányrendelet mó-

dosítás tervezetét. 

A két kormányrendelet módosítástervezete technikai jellegű változtatásokat ígér, Szövetsé-

günk ezért elsősorban kérdéseket fogalmazott meg a tervezetekkel kapcsolatban: 

mailto:jeno.pelbart@gmail.com
http://exporthungary.gov.hu/exportfejlesztesi-palyazati-program
mailto:palyazat.exportkoord@mfa.gov.hu
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 nem volt világos számunkra az, hogy a jogalkotó a könnyű és nagyon könnyű műanyag 

zacskók újrahasználhatóságát hogyan értelmezi, mivel az újrahasználhatóság feltételének 

az önkéntes betétdíj alkalmazását tartjuk; 

 a módosítás tervezetből az adatszolgáltatók körét nem tudtuk meghatározni.  

Számunkra nem volt világos, hogy az előírt nyilvántartásról készítendő adatszolgáltatásnak 

ki a kötelezettje (alanya).  

Álláspontunk szerint, amennyiben a nyilvántartást vezetők körének korlátozása hatályban 

marad, úgy a javasolt új bekezdésben kért új adatok csak kisszámú kibocsátóra vonatkoz-

hatnak. Ellenkező esetben, azaz, ha minden csomagolás-kibocsátóra vonatkozik az adat-

szolgáltatás, úgy a jelenlegi11.§ (1) pont szövegezése helytelen; 

 a fogyasztói csomagolásra vonatkozó nyilvántartás-vezetés tartalma a 2018-ban módosí-

tott 94/62 EU irányelvnek való megfelelés igényére utal, és a gyűjtés és hasznosítás terve-

zéséhez is jelentős és hasznos információt szolgáltat. Szükségesnek találnánk ugyanakkor a 

teljes csomagolás-kibocsátási adatok (a fogyasztói csomagolás ennek része), vagy az ipari-

kereskedelmi csomagolási adatok (fogyasztói csomagolással összegezve a teljes kibocsátási 

adat rendelkezésre állhat) bekérését is. A kibővítés segítené a teljes kibocsátási adatokhoz 

való hozzáférést, vagy a kiszámíthatóságát;  

Környezetvédelmi termékdíj tréning – újra! 

A környezetvédelmi termékdíj törvény 2020. január 1-jén technikai jellegű változtatásokkal 

módosult, a törvény végrehajtási rendelete (343/2011 Kr.), valamint a csomagolási és csoma-

golási hulladék kormányrendelet (442/2012 Kr.) pedig várhatóan április elejétől változik (lásd 

előbbi hírünk). 

A CSAOSZ egynapos, a változásokat bemutató, a megszerzett tudást szinten tartó, illetve az 

ellenőrzés kiemelt területeit áttekintő tréninget szervez  

2020. február 12-én (szerdán) 10:00 órai kezdettel. 

A tanfolyam helye: CSAOSZ Titkárság, 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. II. emelet 206. 

(Hungária irodaház). 

 

Az előadást „állandó” szakértőnk, Debreczeni László tartja. 

A program célja az, hogy a környezetvédelmi termékdíjjal foglakozó munkatársak tudását nap-

ra készen tartsa, elsőkként értesüljenek a változásokról és kérdéseikre választ kaphassanak. 

A tréning keretében részletesen foglalkozunk „a teljes egészében megújuló forrásból szár-

mazó alapanyagból és – az MSZ EN 13432:2002 szabvány, vagy azzal egyenértékű megol-

dás követelményeinek megfelelően – biológiai úton lebomló műanyagból készült 

termékdíjköteles termékek …” törvényi szakasz értelmezésével és a NAV ellenőrzési gya-

korlatával. 
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Jelentkezés: 2020. február 10. hétfő délig. Túljelentkezés esetén új időpontot tűzünk ki. 

Részvételi díj: 

 CSAOSZ tagvállalat munkatársai számára: 20.000 Ft+áfa / fő 

 nem CSAOSZ tagvállalat munkatársai számára: 24.000 Ft+áfa / fő 

Jelentkezéseket a résztvevő nevének, elérhetőségének megadásával e-mailben kérjük eljut-

tatni a csaosz@csaosz.hu címre. 

Álláskereső szakemberek 

 
A Könnyűipari Műszaki Főiskola csomagolástechnológus szakán, majd a Bánki Donát Gépész-

mérnöki Főiskola minőségügyi szakán BSc. szakmérnöki diplomát szerzett, műanyag csomago-

lószer-gyártásban több mint 20 éves szakmai tapasztalatot szerzett (egy munkahelyen), né-

met haladó és angol kezdő szintű nyelvtudással, jó referenciákkal rendelkező férfi új szakmai 

kihívást keres. 

A minőségügyi megbízotti munkakörében aktív részvételt vállalt a vállalat ISO 9001-es szab-

vány szerinti minőségügyi rendszerének működtetésében, felügyeletben és folyamatos ellen-

őrzésében. 

Raktárvezetői feladatkört is betöltött, e munkakörében a hatékonyságot növelő technikai fej-

lesztések adoptálása. 

 
A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Karán, majd a KÉE Tartósítóipari és 

csomagolástechnikai szakirányán diplomákat szerzett, multinacionális társaságoknál csomago-

lásfejlesztőkét több mint 15 évet dolgozott, angol kommunikációs szintű nyelvtudással, jó 

referenciákkal rendelkező nő kolléga keres állást. 

Eddigi munkaköreiben – többek között – csomagolóanyagok validálásával, gyártósori beveze-

tésével, foglakozott, részt vett nemzetközi fejlesztési projektekben, de csomagolóanyag speci-

fikációk készítésében, vizsgálati módszerek kidolgozásában, minőségellenőrzésben is nagy 

jártasságot szerzett. 

A kollégák elérhetőségét, részletes önéletrajzát a CSAOSZ Titkárságon lehet elkérni. 

 

 

  

mailto:csaosz@csaosz.hu

