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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei  

A CSAOSZ elnöksége 2020. november 17-én ülést tartott – online formában.  

Az Elnökségi ülés napirendjén voltak:  

− az illegális hulladéklerakás felszámolásáról szóló kormányelőterjesztés lényegi elemeinek 

ismertetése, 

− további, előkészületben lévő jogszabályok áttekintése, 

− egyebek. 

Az illegális hulladéklerakás felszámolásáról szóló kormányelőterjesztés lényegi elemeinek 

ismertetése 

Bencs Attila elnök megnyitója után az illegális hulladéklerakás kormány-előterjesztésről Nagy 

Miklós adott – prezentációval kiegészített – ismertetést, ehelyütt vázlatosan, a prezentáció 

alapján összefoglaljuk: 

Időrendi előzmény:  

− az eredeti előterjesztés 2020. májusi keltezésű – a júliusi elnökségi ülésen már adtunk is e 

témában tájékoztatást,  

− 2020. augusztus-szeptember hónapok során több, ITM által kezdeményezett online fórum 

volt, amelyeken tájékoztatást kaptunk részben a jogalkotóktól, részben a kidolgozásban köz-

reműködő, vagy a végrehajtásban érintett szervezetektől és a szakmai szervezetek is el-

mondhatták véleményüket (a hivatalosan meg nem kapott) tervezetekről, 

− jelen kormány-előterjesztéssel két online konferencia is foglalkozott, 

−  2020. augusztus 5. – ezen a CSAOSZ megszólalási lehetőséget kapott, 

−  2020. augusztus 26. – magas szintű kormányzati, államigazgatási résztvevőkkel, 

− a szakmai program eredménye az lett, hogy 2020. október végére az ITM átdolgozta a ter-

vezetet. 

Az előterjesztés négy pillérre épül:  

− az ország megtisztítása az illegálisan elhagyott hulladéktól,  

− a szabályszegések megelőzésére új szankciórendszerre és erőteljes hatósági ellenőr-

zésre van szükség, 

− a hulladékgazdálkodás átszervezésével, a megelőzés támogatásával segíteni akarják 

az illegális hulladék újraképződését,  

− új szervezeti felépítésre van szükség.  

1. Az ország megtisztítása az illegálisan elhagyott hulladéktól  

A Tiszta Ország Program:  

1. programpont: 2020. júliusban megkezdődött az illegális hulladék feltérképezése és 

felszámolásának megindítása 
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2. A szabályszegések megelőzésének szankciórendszerre és hatósági ellenőrzési 

rendszere 

A szabályszegések lehetnek:  

• illegális hulladéklerakás, 

• egyszerű, köztéri szemetelés, illetve a  

• bejelentési kötelezettség elmulasztása.  

Ezeknek megfelelően a szankció lehet:  

• büntetőjogi kategória – feltétele az élet, testi épség, valamint a környezetet veszé-

lyeztetése, 

• közigazgatási kategória – bírság és egyéb szankció  

(tettenérés/nincs tettenérés, azonosítható /nem azonosítható hulladéktulajdonos, -

birtokos, ingatlan tulajdonos/ingatlan használó – sok-sok kétely), 

• szabálysértési kategória – egyszerű szemetelés – rendőrségi hatáskör. 

3. A hulladékgazdálkodás átszervezése, a megelőzés támogatása az illegális hulladék 

újraképződése elkerülésére 

A Tiszta Ország Program 2. programpontja: megelőző intézkedések 

• ingatlanvédelmi rendszerek támogatása (pl. sorompó, megfigyelő rendszer), 

• szemléletformáló kampány – körforgásos értékközpontúság,  

• „Csak Környezettudatosan” „Környezettudatos ház/munkahely…. – kedvezmények-

kel, 

• hulladékgazdálkodási feketelista bevezetése,  

• közbeszerzésből kizárás, 

• támogatáspolitikai rendszerből kizárás,  

• a feleslegessé vált termékek leadásának támogatása  

• gyűjtőpontok kialakítása a legforgalmasabb helyeken (posta, bevásárló központ, pá-

lyaudvar, benzinkút stb) 

• települési gyűjtőpontok a felesleges dolgok leadására  

• települési hulladékudvar létesítéséhez az önkormányzat támogatást kap 

• házhoz menő lomtalanítás – évente 2* 

4. Új szervezeti felépítés – hulladékgazdálkodási feladatok egy szervezethez  

telepítése 

• az irányítási és szakfelügyeleti jogok új helyettes államtitkárság alá kerülnek  

• a területi hulladékgazdálkodási hatóságok a megyei kormányhivatalok lesznek,  

• Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár el,  

• a kormányhivatalok számára a hulladékgazdálkodás új feladatot jelent, csak kisebb 

mértékben tehermentesítik a jegyzőket, 

• emelkedik a hulladéklerakási járulék 6.000 Ft/t-ról 15.000 Ft/t-ra – a lerakótól való 

eltérítés reményében. 
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Hogy látja a CSAOSZ a jelen előterjesztést?  

A 194 oldalas előterjesztés lényegében annak bemutatása, hogy az illetékes államtitkár-

ság dolgozik. Inkább tanulmány, mint jogszabály-tervezet, amely jogelméleti eszmefut-

tatásokat, az elképzelések jogértelmezési magyarázatait terjedelmesen írja le.  

A megismert előterjesztés a komplex, mintegy 5-7 EU irányelv átültetésének csekély há-

nyadával foglalkozik, ott is csupán a szövegszerű átvételt végzi el, de nem ad megoldást 

a rendszerszintű változtatásokra:  

• a hulladékgazdálkodás újraszervezése szempontjából lényeges EPR rendszerre nem 

ad gyakorlati megvalósítási formát, pedig a nyár során szakértők elkészítették a Hul-

ladék Stratégiát, amely minden lényeges kérdésre ad választ,  

• a Ktdt-t EPR rendszerként kezeli (nem az), emiatt nem 2024-re, hanem 2023-ra át is 

kell alakítani azt, 

• nincs elmozdulás a Ktdt alanyi-tárgyi hatályának megváltoztatása terén, pedig ez 

nemcsak a PPWD szellemisége miatt, hanem a kibocsátás pontos mérése, valamint a 

feladatarányos díjszámítás miatt is lényeges,  

• az EPR díjból kívánja fedezni az illegális lerakás, valamint a köztisztasági feladatellátás 

hulladékkezelési költségeit – ez részben európai szintű vita,  

• a körforgásos gazdaság szellemiségéhez szakpolitikai intézkedéseket nem telepít, 

azaz nincs megoldás az anyagok körforgásban tartásának támogatására (másodnyers-

anyagok piacának megteremtése, a Ktdt-ben ösztönző rendszer megteremtése, stb), 

• úgy vezet be drasztikus, a valóságtól elrugaszkodott mértékű szankciórendszert, hogy 

nincs meg a hozzá kapcsolódó infrastruktúra, miközben a tervezett megoldás (posta, 

benzinkút stb) megvalósíthatósága kérdéses,  

• a szankciórendszer 2021-től már érvényes, az infrastruktúra egyes elemei akár 3-8 év 

alatt épülnek csak ki – fordítva kellene 

• a minőségvédelmi bírság alapja nincs definiálva – így csak szubjektív lehet,  

• szemléletformálás is csak működő rendszer esetén lehet sikeres,  

• jelenleg az országban 1290 db, engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő van ezeknek a 

technológiával, személyzettel rendelkező a piaci szereplőknek az érdemi bevonására 

lenne szükség a tervezett gyűjtőpontos kialakításához . 

A további előkészületben lévő jogszabályok helyzete 

2020 májusában további jogszabály tervezeteket ismerhettünk meg, ezek:  

Visszaváltási rendszer:  

• nyár folyamán a Pannon Egyetem végzett egy közvélemény-kutatást a visszaváltási 

rendszerről, az irányított kérdések alapján a lakosság jól fogadta az elkép zelést, 

• augusztusban online konferencia foglalkozott a témával, a kereskedelmi szakmai szer-

vezetek a visszaváltási rendszer ellen nem, de tervezett állami működtetés ellen fel-

léptek, saját előterjesztést készítettek,  
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• nem tisztázott számos részletkérdés (díjmérték, visszaváltás módja, visszaváltási he-

lyek, azonosítástechnika), 

• nincsenek számítások sem a rendszer felállításáról, sem pedig működtetési, működési 

költségeiről – a három láb (éves fenntartási díj, hulladék ár, vissza nem váltott díj) 

arányairól, 

• a 2020 szeptemberre ígért előterjesztés nem készült el, a rendszer 2022 második fél-

éves indítása kétséges. 

 

SUP irányelv 

A felhatalmazó törvényeket elfogadta a Parlament, a kormányrendelet kodifikációja so-

rán ellenvéleményeket kapott a Kormány, az egyeztetés 2021. januárig meghosszabbo-

dott, jelenleg a Kormánynak kell álláspontját elfogadtatni az EB-vel. 

 

Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 

törvénytervezetet 

2020. november 24-én Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kormány nevében 

beterjesztette az Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításá-

ról szóló törvénytervezetet. 

A 143 oldal terjedelmű módosítás-tervezet 26 törvényben tervez változtatást, így mind terje-

delmi, mind pedig tartalmi oldalról a mélyreható elemzéshez, várható hatások modellezéséhez 

hosszabb idő szükséges.  

A tervezet nem tartalmaz hatástanulmányt a tervezett változtatások gazdasági és környezeti 

hatásairól, amely segíthetné a döntéshozók és a döntés elemzők tájékozódását. 

A törvénytervezet a hulladékgazdálkodást kizárólagosan állam által végezhető tevékenységgé 

minősíti, de úgy tervezi, hogy a gyakorlati végrehajtást, a rendszer üzemeltetését koncesszió-

ban egy koncesszornak átadja. 

A koncesszor nemcsak a kommunális hulladék és lakossági szelektív hulladékgyűjtésre kapna 

jogosultságot, hanem az iparban, kereskedelemben képződő és a tulajdonosának értéket ké-

pező hulladékra is, amit kötelezően számukra kell átadni, ki nem dolgozott díjfizetési kötele-

zettség mellett. 

A jogalkotó az ún. hulladékgazdálkodási felügyeleti díj (előbb a nettó árbevétel 0,1%-a, később 

a belföldi árbevétel 0,05%) elképzelését elvetette, más közüzemi felügyeleti díjakat emelését 

tervezi (0,075%-ról 0,085%-ra). 

A törvénytervezetet kibővített szakértői kör elemzi, hamarosan hosszabb értékelést adunk 

közre. 
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A Csomagolási Világszövetség őszi közgyűlése 

2020. november 24-27. között került sor a Csomagolási Világszövetség őszi üléseire – 

online formában. 

A Munkabizottsági ülések keretében a Fenntarthatósági csoport unkájában vettünk 

részt. A tíz, a világ minden tájáról csatlakozott társzövetségi vezetők valamennyien a 

változó jogszabályi környezetről, a csomagolások előtt álló kihívásokról b eszéltek. 

Nagy figyelmet kapott az osztrák PackForce – az osztrák CSAOSZ – fenntartható csoma-

golástervezés szempontjait bemutató munkája.  

A CSAOSZ e tanulmányból már a 2019 konferencián tartott előadást, az idei évkönyvben 

pedig hosszabb cikket közöltünk.  

A WPO Board meeting-jén – őszi közgyűlésén – pedig a szervezet munkájáról, a járvány-

helyzet közepette végzett oktatási és szemléletformálási tevékenységéről kapunk beszá-

molót. 

Az ülésen meg kellett választani a 2021-2023 évek vezetőit.  

Az elnöki feladatokra egyhangú szavazással Prof. Pierre Pienaar urat, a WPO jelenlegi 

elnökét választotta meg a tagság. 

A főtitkári pozícióban ugyancsak a tagság teljes támogatását kapta Dr. Johannes Berg-

mair, jelenlegi főtitkár.  

Luciana Pellegrino a marketing és Soha Atallah a kiállítások, versenyek szervezéséért 

felelős alelnöki feladatok továbbfolytatását vállalták és bizalmat is kaptak.  

Újabb ciklusban már nem vállalt feladatot Antro Säilä fenntart-

hatóságért és Aslihan Arikan oktatásért felelős alelnök. Előbbi 

feladatot Nerida Kelton az Ausztrál Cso-

magolási Intézet, utóbbit Henky Wi-

bawa, az Indonéz Csomagolási Szövetség 

vezetője vállalták. 

Továbbra is nagykövetként működi közre 

Carl Olsmats, Chakravarthi AVPS és Kishan Singh.  

Az őszi időszakban esedékes WorldStar Csomagolási Világver-

seny zsűrijére az ülést megelőző hetekben került sor, ugyancsak online formában. Egy-

előre az lehet tudni, hogy 346 nevezés érkezett az idei versenyre.  

Komposztálhatóságot és biológiai lebomlást is vizsgál a WESSLING -csoport 

A WESSLING-csoport nemrég megnyílt franciaországi laboratóriumában elsősorban 

papír és műanyag csomagolóanyagokat tesztelnek majd, a szolgáltatás Magyarország-

ról is elérhető, a terméktanúsítással kiegészítve pedig a fogyasztóknak és a forgalma-

zóknak egyaránt kiemelt biztonságot jelenthet.  



7 
 

• Ellenőrzik, hogy a vizsgált anyagok természetes körülmények között, például vízben 

vagy talajban a környezet károsítása nélkül képesek-e a lebomlásra, illetve komposz-

tálódásra. 

• Papír alapú csomagolóanyagok komposztálhatósági vizsgálatai, műanyagok és bioló-

giai eredetű anyagok: evőeszközök, zacskók, talajtakaró fóliák stb.  

• A különleges szigetelt, tömített falú helyiségben szabvány szerint megőrizhető a belső 

tér 25°C-os hőmérséklete, itt állandó sötétség uralkodik!  

• A növények öko-toxikológiai vizsgálata során megvizsgálják, hogy a lebomlott anyagot 

tartalmazó komposzt milyen hatással van a növények fejlődésére.  

A Franciaországban egyedülálló laboratórium szolgáltatása a cégcsoport budapesti tu-

dásközpontja terméktanúsításával kiemelten biztonságos termékek forgalmazását te-

heti lehetővé: a WESSLING budapesti Tudásközpontjában  a laboratóriumi vizsgálatokhoz 

kapcsolódó komplex terméktanúsítást végeznek – többek között csomagolóanyagok, 

élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő termékek esetében is.  

A termék megfelelőségét igazoló szakértői  értékelés és tanúsítás elsősorban a fogyasz-

tók egészségét, bizalmát, a gyártók és forgalmazók biztonságát szolgálja, emellett piaci 

előnyt is jelent. A két szolgáltatás összekapcsolásával a WESSLING -csoport jelentős se-

gítséget nyújt az új típusú, környezetbarát termékek biztonságos és sikeres forgalmazá-

sához. 

WESSLING Hungary Kft.  

1045 Budapest, Anonymus u. 6., +36 1 872 36 00, info@wessling.hu 

Újraindul Magyarországon a papíripari szakképzés 

Több évtizedes szünet után újraindul a pa-

pírgyártás és -feldolgozás nappali szakkép-

zése Magyarországon az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (ITM), a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a 

Vajda-Papír együttműködésében a 

2021/2022-es tanévben.  

A képzés újraindítását a megváltozott glo-

bális fogyasztási trendek, a műanyagok 

visszaszorulása, a papíripar egyre jelentő-

sebb hozzájárulása a GDP-hez és az ágazatban foglalkoztatottak számának jelentős bővülése 

tette indokolttá. 

 

 

 

https://wessling.leadengine.hu/r/e38a32c33cdd164d39889ae53?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzY7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzY7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmIyMTZhOWU0ZTg3MjIwMjI5MDc3IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiNTU3NiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzY7fX0%3D&
https://wessling.leadengine.hu/r/868e90a12ec7dd1693fabcdd8?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzY7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzY7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmIyMTZhOWU0ZTg3MjIwMjI5MDc3IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiNTU3NiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzY7fX0%3D&
mailto:info@wessling.hu
http://termekmix.hu/ipar/hirek/4631-ujraindul-magyarorszagon-a-papiripari-szakkepzes
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Ok, amiért a csomagolások jelenleg ismert változatainak egy részre meg kell változzon 

A csirkehús ízét és állagát reprodukáló növényi alapú proteint próbál létrehozni a baromfitermékek 

skandináviai és írországi piacának egyik vezető gyártója. 

A Scandi Standard egy Veg of Lund nevű élelmiszer-fej-

lesztő céggel közösen próbálja tető alá hozni a projek-

tet. Az érdemi munka várhatóan 2020 negyedik ne-

gyedévében fog megkezdődni, és két évig fog tartani. 

A növényi alapú termékek iránti növekvő fogyasztói ke-

reslet kielégítése érdekében a Scandi Standard olyan 

üzleti tervet igyekszik kidolgozni, amellyel a csoport a 

meglévő infrastruktúráját, illetve logisztikai- és ügyfél-

hálózatát kihasználva tudja majd a formabontó élelmi-

szereket a piacra bevezetni. 

 

A projekt egyébként olyan húspótló protein kifejlesztését célozza, amelynek alapja helyi ter-

mesztésű burgonya és repceolaj emulziója. 

Leif Bergvall Hansen a Scandi Standard elnöke azt mondta, hogy a cég továbbra is óriási növe-

kedési potenciált lát a csirkehús alapú termékek kereskedelmében, az új fejlesztéssel csak bő-

víteni szeretnék  

Forrás: Store Insider 

Logiszitkai tanácsadás – folyamatoptimalizálás 

Napjainkban a felgyorsult gazdasági, piaci környezetben a vállalatokat, azok termelési- és logisztikai 

rendszereit folyamatosan kihívás elé állítják a gyorsan változó és egyre specifikusabb vevői igények, a 

lerövidült termékéletciklusok, a bővülő termékportfóliók és a vevőnként változó kiszolgálási elvárások.  

A kihívásokat kezelni tudja a vállalat, ha az évek során összegyűjtött, rendelkezésre álló adatokra úgy 

tekint, mint a döntéshozás és tisztánlátás alapjára, valamint a vevőkiszolgálás hatékony lebonyolításának 

egyik legfontosabb eszközére. Mindezt azonban csak akkor tudja megvalósítani, ha tudja, hogyan kell 

kezelni ezeket az adatokat.  

Csordás Bence és Toldi Bence vagyunk, kezdő vállalkozók, akik segítséget tudnak nyújtani az említett 

kihívásokban. Végzettségünket tekintve mindketten logisztikai mérnökök, jelenleg pedig a Budapesti 

Corvinus Egyetem – Ellátásilánc-Menedzsment mesterszak végzős hallgatói. A mérnöki és a gazdasági 

tanulmányainkból kifolyólag kiválóan tudjuk kombinálni a műszaki látásmódot a menedzsment szemlé-

letű problémamegoldással.  

Már korábban megfogalmazódott bennünk egy logisztikai tanácsadó cég ötlete, tanulmányainkból és 

érdeklődési körünkből kifolyólag, ez az ötlet pedig jelenleg odáig jutott, hogy lehetőség szerint kipróbál-

nánk szolgáltatásunkat különböző cégeknél, hogy építsük a referenciánkat.  

Jelenleg a szolgáltatásunkkal alapvetően 3 területre fókuszálunk:  

https://investors.scandistandard.com/en/pressreleases/scandi-standard-to-partner-with-veg-of-lund-in-research-project-for-new-plant-based-protein-1863846
https://investors.scandistandard.com/en/pressreleases/scandi-standard-to-partner-with-veg-of-lund-in-research-project-for-new-plant-based-protein-1863846
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•  készlettervezés- készletmenedzsment: készletek optimalizálása az elvárt kiszolgálási színvonalhoz, 

beszerzési- és elosztási folyamatok tervezése, szervezése, irányítása,  

•  raktártechnológia és raktári folyamatok: elrendezés tervezés, flottamenedzsment, bejárási- és ko-

missiózási útvonalak optimalizálása, azonosítástechnológia,  

•  csomagolóeszközök méretének optimalizálása: másodlagos csomagolóeszközök méretének újragon-

dolása, minden szempontot figyelembe véve az optimális méretek meghatározása, ennek integrálási 

a jelenlegi termelési- és kiszállítási folyamatokba. 

Abban az esetben, ha az Ön vállalatát is kihívások elé állítják a piaci változások, ezek érintik az általunk 

vizsgált területeket, és bármelyik irányvonalon szeretné fejleszteni vállalata folyamatait, bátran keres-

sen minket! Szívesen állunk rendelkezésére, ha szeretné átvilágítani folyamatait, törekszik a hatékony-

ság növelésére, a készletezés, a raktári és a csomagolási tevékenységek optimalizálására. A vállalat fo-

lyamatainak felmérését és a kezdeti projekteket bevezető áron vállaljuk el, cserébe Ügyfelünk referen-

ciaként való használatáért.  

Bízunk benne, hogy ez a rövid összefoglaló felkeltette az érdeklődését és lehetőségeihez mérten kap-

csolatba lép velünk további információért. 

Köszönettel és a jövőbeni együttműködésben bízva,  

Csordás Bence  
+36303199960  
csordas@plog.hu  
https://www.linkedin.com/in/bence-csord%C3%A1s-188a0b1b1/ 

Toldi Bence  
+36306269402  
toldi@plog.hu  
https://www.linkedin.com/in/bence-toldi-11ab2512b/ 
 

Szabad kapacitás felajánlása 

A MÉGO Kft. Nyírmadán található üzeme jelenleg is üzemel, létszámunk 27 fő. 

Fő profiluk jelenleg kínáló dobozok és egyéb kartondobozok (kicsitől egészen nagy méretig) 

gyártása, készre ragasztása, kézi, illetve gépi munkaerővel, de tapasztalatuk kiterjed bármilyen 

kézi csomagolói munkálatokra. 

Egész évben állnak rendelkezésére. 

Elérhetőség: Simon Csaba, telefon: 06/70 4177634 

 

 

https://www.linkedin.com/in/bence-csord%C3%A1s-188a0b1b1/
https://www.linkedin.com/in/bence-toldi-11ab2512b/

