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 A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei   
 

Döntött az Alkotmánybíróság 

A Parlament 2020. december 15-én fogadta el a hazai hulladékgazdálkodás rendszerének teljes körű 

átalakítását kezdeményező törvényt. 

A CSAOSZ az ÖKO-Pannon-nal karöltve még a törvénytervezetet szakmai és jogi oldalról is elemezte, 

elemeztette. 

Az analízis végeredményeként több, jogszabályba ütköző, esetenként Alaptörvénnyel ellentétes sza-

bályozáselemet azonosítottunk a tervezetben. 

Az álláspontunkat Bencs Attila és Galli Miklós urak által vezetett MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságá-

ban az érintett szakmai szervezetekkel megvitattuk, majd teljes egyetértésük mellett mind a Kormány, 

mind az Országgyűlés megfelelő fórumához fordultunk. Eljuttattuk véleményünket a Köztársasági Elnöki 

Hivatalhoz is. A Parlament a törvényt – a szakmai ellenérveket figyelmen kívül hagyva – elfogadta. 

A Karácsony előtti napokban kaptuk a hírt, hogy a Köztársasági elnök a törvény néhány elemét Alkot-

mányellenesnek ítélte, ezért az Alkotmánybírósághoz fordult. A négyoldalas beadvány alapját a CSAOSZ 

által azonosított jogellenes rendelkezések adják.  

Az Alkotmánybíróság 2021. január 19-i ülésén a köztársasági elnök indítványával indult eljárása so-

rán megállapította, hogy az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes ener-

getikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése 

alaptörvény-ellenes.  

A törvény támadott bekezdése értelmében a hulladék birtokosa a hulladékáról kizárólag az államnak, a 

koncesszornak vagy a koncesszori alvállalkozónak történő átadással gondoskodhat, amely hulladék így 

az állam, a koncesszor vagy a koncesszori alvállalkozó tulajdonába kerül;  

Eszerint a termelési és ipari hulladékok tulajdonát a törvény elvonja. Az indítványban kifejtettek szerint 

ezen hulladékok azonban értéket képviselnek, de a törvény a kapcsolódó kártalanításról semmilyen mó-

don nem gondoskodik, sőt kilátásba helyezi, hogy ezen hulladékok után az eredeti hulladékbirtokosnak 

fizetési kötelezettsége keletkezik, amely az értékesíthető hulladékok tekintetében duplán kárt okoz a ter-

melőnek.  

A köztársasági elnök álláspontja szerint a módosítás azzal, hogy a termelési és ipari hulladékok tulajdo-

nát teljes és feltétlen, azonnali kártalanítás nélkül elvonni rendeli, megsérti az Alaptörvény tulajdonhoz 

való jog védelmét biztosító rendelkezdését.  

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a támadott rendelkezés bizonyos esetekben 

valóban úgy korlátozza a hulladéktulajdonosnak is minősülő hulladékbirtokosnak a hulladékon fennálló 

tulajdonjogát, hogy ezzel számára tényleges, pénzben is kifejezhető hátrányt okoz, de nem ír elő az ará-

nyosságot biztosító ellentételezési kötelezettséget.  

Az Alkotmánybíróság kiemelte, hogy a jogalkotó feladata egy olyan, kellően differenciált rendszer meg-

alkotása, amely egyszerre teremti meg a hulladéktulajdonosok ellentételezését, és veszi figyelembe a 

kötelező közszolgáltatási, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok maradéktalan érvényesíté-

sét úgy, hogy azok az uniós szabályozásból származó szabályozási kötelezettségeinknek is megfeleljenek.  
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A köztársasági elnök a törvény 38. § (2) bekezdése (hulladéklerakó üzemeltetőjére vonatkozó rendelkezés 

– a Szerk.) és 62. §-a (koncesszióra vonatkozó rendelkezés – a Szerk.) alaptörvény-ellenességének meg-

állapítását is indítványozta, de az Alkotmánybíróság az erre irányuló indítványt elutasította. 

Csomagolást érintő jogszabályváltozások 

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 85. törvény 2021. július 1-i hatállyal az alábbi változá-

sokat vezeti be: 

Értelmező rendelkezések 

− 2.§  

5a.  biológiailag lebomló műanyag: olyan műanyag, amely fizikai és biológiai bomlásra képes úgy, 

hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon le, és amely a csomagolásra vo-

natkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és anaerob lebontás útján haszno-

sítható; 

6.  csekély mennyiségű kibocsátó: a tárgyévben b) csomagolószer termékkör esetén 

bb) 300 kg – műanyag hordtasak nélkül számított – műanyagot, 

bc) 75 kg műanyag hordtasakot, 

22.  könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 50 mikronnál 

kevesebb; 

24a.  műanyag: a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, a … 2006. december 18-

i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 5. pontja értelmében vett poli-

mer, amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy egyéb anyagokat is adtak és amely alkalmas a mű-

anyag hordtasakok fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, beleértve a biológiailag le-

bomló műanyagokat is; 

25.  műanyag hordtasak: olyan, műanyagból készült, fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli hordta-

sak, amelyet az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére, a 

hajlékonyfalú műanyag hűtőtasak vagy hűtőtáska kivételével; 

25b.  nagyon könnyű műanyag hordtasak: olyan műanyag hordtasak, amelynek falvastagsága 15 mik-

ronnál kevesebb, és amelynek felhasználása higiéniai célokat szolgál, vagy amelyet ömlesztett 

élelmiszerek elsődleges csomagolására használnak azokban az esetekben, amikor az segít meg-

előzni az élelmiszer-pazarlást; 

A termékdíj-kötelezettség általános szabályai 

− 3.§ (9) e: törli a biológiailag lebomló műanyag termékek „nem kell a termékdíjat megfizetni” rendel-

kezést  

2. melléklet  

− Az egyes termékdíjköteles termékek termékdíjtételei 

− műanyag hordtasak  
a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével: 1900 Ft/kg, 

− biológiailag lebomló műanyagból készült hordtasak: 500 Ft/kg. 

 

https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A0601907.EUP/tvalid/2021.7.1./tsid/lawrefk(3)1(5)
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3. mellékelt  

− Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj tételei-

nek meghatározása 

− Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak kivételével  

teljesítési hányad: qf 65%, qáhksz 15%, R díjtétel: 1300 Ft/kg, E díjtétel: 774 Ft/kg, K díjtétel: 30 Ft/kg 

− Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak  

teljesítési hányad qf 65%, qáhksz 15%, R díjtétel: 342 Ft/kg, E díjtétel: 204 Ft/kg, K díjtétel: 8 Ft/kg 

A környezetvédelmi termékdíj törvény változtatása miatt a kapcsolódó végrehajtási kormányrendelet 

(343/2012 Kr.) 2021. január 1-jével módosult és július 1-jével is változni fog.  

Január 1-jei főbb módosítások: 

− A számlán való feltüntetés szabályai 

7.§ (3) A termékdíjköteles termék ipari termékdíjraktár engedélyese részére, a termékdíj-visszaigény-

lés igénybevételével történő értékesítése esetén az eladó köteles a számla tételeire hivatkozva fel-

tüntetni „a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles 

termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét, egyéni hulladékkezelő esetén a termékdíjköteles 

termék fajlagos rendszerirányítási alapköltségét és a visszaigénylés összegét. 

− Az egyéni hulladékkezelés szabályai 

29.§ (3) A hasznosításra történő átvétel igazolásának adattartalma változott. 

− 4. melléklet: A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények 

XI. Csekély mennyiségű kibocsátás adattartalma változott. 

Július 1-jével hatályba lépő változások: 

− A termékdíj-kötelezettség keletkezése 

2.§ (4)  Biológiailag lebomló műanyagból készült műanyag hordtasak esetén a kötelezett nyilvántar-

tása tartalmazza az akkreditált laboratórium által kiadott tanúsítvány számát, amely igazolja, hogy a 

termékdíjköteles termék – a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban – kom-

posztálás és anaerob lebontás útján hasznosítható. 

− 1. melléklet: A) cím CsK kódok 

1-7 karakterei 

− 4. melléklet: A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények  

X. műanyag hordtasak és elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló műanyag zsák esetén 

XI. Csekély mennyiségű kibocsátás adatigénye 

− 5. melléklet: A nyilvántartás minimális adattartalma 

− 7. melléklet 
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A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 442/2012. (XII. 29.) számú kormányrendelet 2021. január 1-jétől és július 1-jétől is változik. 

2021. 01. 01-től változó fogalmak: 

csomagolások újrahasználatát célzó rendszer, forgási ciklus, újrahasználható csomagolás 

2021. 07. 01-től változó fogalmak: 

könnyű műanyag zacskó, műanyag, műanyag zacskó, nagyon könnyű műanyag zacskó, oxidatív úton 

aprózódó műanyag zacskó és fogalmak változnak  

Nyilvántartás, adatszolgáltatás, információs rendszer 

11. § (1) Az a gyártó, akit a Ktdt. szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer tekinte-

tében termékdíj-kötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség nem terhel, a (2) bekezdés szerinti 

nyilvántartást vezet. 

(2)  A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

a) a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer jellege, fajtája és mennyisége (kg); 

b)  az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasználható csomagolás és újrahasz-

nálható fogyasztói csomagolás anyagkategória és típus szerinti mennyisége (kg), az újrahasznál-

ható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás éves forgási ciklusainak anyagkategó-

ria és típus szerinti száma (db), az első alkalommal Magyarországon forgalomba hozott újrahasz-

nálható könnyű műanyag zacskó (07.01-től műanyag hordasak) és újrahasználható nagyon köny-

nyű műanyag zacskó (07.01-től műanyag hordasak)  mennyisége (kg és db), az újrahasználatra 

került újrahasználható csomagolás és újrahasználható fogyasztói csomagolás forgási ciklusának 

és tömegének szorzata anyagkategória és típus szerint (kg); 

c)  a visszavett, felhasznált, újrahasznált csomagolás anyagkategória szerinti mennyisége (kg); 

d)  az átvett és a gyűjtött csomagolási hulladék fajtája, mennyisége (kg) és 

e)   az alapanyagként, anyagában, energetikailag vagy egyéb módon hasznosított csomagolási hulla-

dék fajtája, mennyisége (kg). 

(6) A gyártó, a forgalmazó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi. 

12. §  

(1) A gyártó a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartás adatairól az országos környezetvédelmi 

hatóságnak a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat. 

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell teljesíteni. 

A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot az országos környezetvédelmi hatóság honlapján és a 

kormányzati portálon kell közzétenni, továbbá az országos környezetvédelmi hatóság vagy a környezet-

védelmi hatóság kérelemre a gyártó rendelkezésére bocsátja. 

 

 

 

 

https://www.optijus.hu/optijus/lawtext/A1100085.TV#sid
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Papírpohár a SUP kormányrendelet szempontjából – tiltva lesz? 

Az egyszer használatos műanyag termékek használatának visszaszorítását célzó EU irányelv tartalmával, 

értelmezésével a CSAOSZ rendszeresen foglalkozik. 

Az irányelv hazai jogrendbe emelése folyamatban van, a teljes tartalma várhatóan több törvényben, 

rendeletben fog megjelenni. 

Az irányelv tiltással foglakozó része kormányrendeletben jelenik meg, várhatóan még 2021 januárjá-

ban, miután az uniós notifikációs eljárása befejeződött, tartalma jóváhagyásra került. 

A műanyagbevonatos papírpoharak a műanyagtartalmuk miatt a SUP irányelv hatálya alá tartoznak, 

uniós szinten ezek fogyasztási korlátozás alá esnek, ami azt jelenti, hogy a 2022. évi kibocsátáshoz képest 

2026-ra érdemi csökkenést kell elérni. 

A problémát az italos poharak magyarországi tiltása okozza, ami azt jelenti, hogy a részben vagy egész-

ben műanyagot tartalmazó italos pohár egyszer használatos terméknek minősül és 2021. július 1-jétől 

nem lehet forgalomba hozni. 

A CSAOSZ úgy ítélte meg, hogy a kormány nyilvánvalóan nem kívánja betiltani a műanyag poharak alter-

natíváját jelentő papírpoharak használatát, ezért ún. problémafelvetéssel írásban megkereste a téma-

felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumot.  

A problémafelvetésben kompromisszumos megoldási javaslatot is tett, hivatkozva a környezetvédelmi 

termékdíj törvény azon rendelkezésére, miszerint legalább 90%-ban egy alkotóelemet tartalmazó anya-

got egyanyagúnak minősít, ez alapján kivételként javasolja kezelni a műanyagbevonatos papírpoharakat. 

A Minisztérium válaszát, intézkedését várjuk. 

SUP jelölési EU rendelet 

Megjelent az egyszer használatos műanyagtermékek harmonizált jelölésére vonatkozó szabályok meg-

állapításáról szóló EU rendelet, amelyet 2021. július 3-tól kell alkalmazni.  

A dokumentum magyar nyelven itt érhető el:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=HU 

COVID oltás 

A csomagolóipar stratégiai szerepe a tavaly tavasszal, a koronavírus járvány miatt bevezetett rendkívüli 

helyzet során bebizonyosodott. 

A CSAOSZ – tagvállalati kezdeményezésre – megkereste az Agrárminisztériumon keresztül az Operatív 

Törzset, hogy az oltások megindítása során, az élelmiszer- és gyógyszerellátásban is kulcsszerepet játszó 

csomagolóipar szereplői a stratégiai jelentőségükre tekintettel kiemelt sorrendiséget kaphassanak. 

Az Operatív Törzstől azt a választ kaptuk, hogy az oltási terv kidolgozása során nem ágazati szintű meg-

különböztetés a cél, hanem a veszélyeztetettség mértékét veszik alapul. Alapvetően pedig az a cél, hogy 

minél hamarabb minél többen kerüljenek beoltásra.  

Nyilván a beérkező vakcinák számának növekedése változtatni fog az oltási terven, ha lesz lehetőség 

ágazati megkülönböztetésre, képviselni fogják a kérésünket.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2151&from=HU
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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. 

Kérjük, hogy a javaslatot Nagy Miklós főtitkár részére a nagym@csaosz.hu e-mail címre 2021. február 8-

ig (hétfő) eljuttatni szíveskedjenek. 

Három magyar elismerés a WORLDSTAR-on 

A Csomagolási Világszövetség közzétette a WorldStar 2020/2021. évi verseny díjazottjainak listáját.  

A HUNGAROPACK 2020 Magyar Csomagolási Versenyen díjazott pályamunkák közül kilenc nevezéssel 

vettek részt magyarok a világversenyen, egy közülük „svájci” színekben. Az online módon szervezett 

zsűri döntése értelmében idén két WorldStar díjat és egy oklevelet érdemeltek ki a pályázók:  

WorldStar díjazottak: 

• Intergraf Digiflex Kft. és Pandan Kft.: TOLLE szeletelt sajt fogyasztói csomagolása és 

• Neopac Kft.: Manna arcradír újrahasznosított tubusban 

Oklevéllel kitüntetett: 

• STI Petőfi Nyomda Kft.: Zwack Fütyülős díszdoboza - valósághű termékábrázolás 

nevezéseikért.  

Gratulálunk a nyerteseknek!    

NÉBIH közlemény 

A NÉBIH felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság a bambusz és műanyag alapanyagok 

együttes használatával előállított termékekkel kapcsolatban közleményt adott ki. 

Az elmúlt években egyre több olyan élelmiszerrel érintkező anyag és tárgy kerül forgalomba, amelyek 

műanyagból (általában melaminból) készülnek, és amelyekhez bambuszt és/vagy más „természetes 

alapú” anyagot adnak. 

A közelmúltban számos bejelentés érkezett az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors riasz-

tórendszer (RASFF) keretében az élelmiszerekkel érintkező 

bambusz-melamin anyagokkal és tárgyakkal kapcsolatban. A 

melamin és a formaldehid migrációja számos alkalommal je-

lentősen meghaladta az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 

szóló 10/2011/EU bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 

Rendelet) megállapított migrációs határértéket, ami a termék 

piacról való kivonását vonta maga után. 

Azon anyagokra és tárgyakra, amelyek szerkezeti alkotóeleme műanyag és adalékként őrölt bambuszt 

vagy más hasonló összetevőt tartalmaznak, a Rendelet előírásait kell alkalmazni. A Rendelet értelmében 

csak az engedélyezett anyagok uniós jegyzékében szereplő adalékanyagokat szabad műanyag rétegek-

ben és tárgyakban felhasználni. A bambusz ezen listában nem szerepel. 

mailto:nagym@csaosz.hu
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A fentiekre tekintettel ezen termékek jelenleg illegálisan vannak a piacon. 

Az előírások betartása miatt kérjük, hívják fel a forgalmazók figyelmét arra, hogy ezen termékeket azon-

nali hatállyal vonják ki a piacról, valamint további behozatalukat szüntessék be. Ez az unió minden tag-

államára nézve kötelező, így másik tagállamba való forgalmazás sem lehetséges. 

Amennyiben valamely forgalmazó értékesíteni szeretne bambusz és műanyag együttes használatával 

előállított terméket, akkor a bambusz anyag engedélyezését az Európai Unió Bizottságánál kell kérel-

mezni (további információk itt találhatók: 

https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/authorisations_en.  

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által kötelezően elvégzendő toxikológiai és egyéb vizs-

gálatok/értékelések eredménye alapján engedélyezett termék felkerül majd a közösségi listára és for-

galomba hozható lesz. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jelen felhívást követő 3 hónap után kiemelt figyelmet fog 

fordítani a fenti termékek piacon történő jelenlétének, forgalmazásának ellenőrzésére, amennyiben 

ilyen terméket talál, a felelős forgalmazóval szemben eljárást fog indítani. 

Forrás: NÉBIH 

BiReg rendszer - Áru címzettek és feladók feladatai 

A tavaly december 31.-én megjelent 298. számú közlönyben kihirdetett 722/2020. számú kormányren-

delet módosította a 261/2011-es, a közúti áruszállításról szóló kormányrendeletet. A módosítás 2021. 

január elsejei hatállyal bevezette a BiReg rendszert. A BiReg egy, a hatóság által üzemeltetett új elekt-

ronikus rendszer, ahol a közúti fuvarozásban használt engedélyeket és a szállítások adatait kell adott 

fuvarfeladathoz kapcsolódóan valós időben bejelenteni. 

A rendszert, a Magyarország területét érintő, díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 

tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművel, a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző 

7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá a Magyaror-

szág területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjárművel végzett fuvarfeladatokra kell hasz-

nálni. A jelentés megtételére az üzemben tartó vagy a szállító a kötelezett, míg a kötelezettség a Ma-

gyarországra történő be- és kilépéshez, valamint a fel- és lerakodáshoz kapcsolódik. Az MKFE és a NIT 

értelmezése szerint a kötelezettség a magyar fuvarozókra is vonatkozik. 

A rendszert, illetve a rendszer működéséről és felépítéséről információt jelen pillanatban sehol sem ta-

láltuk az interneten, talán ezzel is lehet összefüggésben, hogy az MKFE és a NIT tájékoztatása szerint 

február 1-jéig un. teszt időszak zajlik, és habár jelentést kell tenni, annak elmulasztása nem szankcionál-

ható. (https://mkfe.hu/hu/) 

A BiReg bejelentés megtétele az üzemben tartó vagy szállító feladata, ugyanakkor a változás a magyar 

címzettek és feladók számára is határoz meg új feladatokat. Január elsejétől ellenőrizniük kell a rend-

szerben a BiReg regisztráció érvényességét, majd 2021. július elsejétől szállítással összefüggő adatokat 

is kell rögzíteniük a rendszerben. Tekintettel arra, hogy a címzetteknek és feladóknak eddig is voltak a 

fuvarozási engedélyekkel kapcsolatos kötelezettségeik, amelyek január elsejétől nem (július elsejétől 

pedig részben) változnak, a következőkben foglaltuk össze a régi és új feladatokat. 
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BiReg jelentés 

Magyarország területén 
(üresfutás is) 

díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítás* 
3,5 tonna < össztömegű tehergépjármű 

saját számlás nemzetközi közúti áruszállítás 
7,5 tonna < össztömegű tehergépjármű 

a Magyarország területén végzett kabotázs 
tehergépjármű 

Kötelezett üzembentartó vagy szállító (*üzembentartói regisztráció) 

Határidő a Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, 
továbbá a felrakodás befejeztéig 

Jelentendő adatok felrakó és lerakó ország azonosító adatai 

Jelentés csatolmányai szükséges dokumentumok 

Feladó & Címzett feladatai 

Kötelezett a magyarországi felrakás helyű feladó & magyarországi lera-
kási helyű címzett 

Árutovábbítást végző kötelezően  
bemutatja 

CEMT engedély vagy kettő vagy többoldalú nemzetközi egyez-
mény alapján kiadott engedély ÉS BIREG visszaigazolás 

Kötelező vizsgálni átadott engedély megléte, időbeli hatálya, az adott árutováb-
bítási feladatnak való megfelelése ÉS BiReg fuvarregisztráció 
érvényessége 

Hiányosság esetén  azonnali jelentési kötelezettség (vagy közlekedési hatóság 
vagy vámhatóság vagy rendőrség) ÉS a felrakónak joga van 
megtagadni a felrakodást 

Plusz feladatok 
2021.01.01. – 2021.06.30. 

Plusz feladatok 
2021.07.01.-től 

A CEMT engedély részét képező fuvar- 
naplóra vagy egyéb engedélyre rávezeti 
a felrakás és a lerakás helyét, idejét, te-
hergépjármű kilométeróra állását. 

Ellenőrzi a BiReg rendszerben a szállító által előzetesen feltöl-
tött CEMT vagy egyéb engedély meglétét. 

Fuvarnaplót, engedélyt ellátja a  
bélyegzőjével. 

Rögzíti a BiReg rendszerben a felrakás és a lerakás helyét, ide-
jét, az árutovábbítási feladatot végző tehergépjármű kilomé-
teróra állását. 

Ezt követően, arról fénymásolatot  
készít, és azt a fuvarlevélhez csatoltan 
egy évig megőrzi. (hatósági kérésére 
bemutatja) 

Feltölti a BiReg rendszerbe a regisztrált fuvarfeladathoz tar-
tozó fuvarlevelet. 

*díj ellenében végzett nemzetközi közúti árutovábbítás: 

Az árutovábbítás megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van. 

Az árutovábbítás megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben 

Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról 

árut raknak le. 



10 
 

Az árutovábbítás megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, 

de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is. 

A címzett és feladó kötelezettségeinek elmulasztása az eddigi szabályokkal azonosan, továbbra is 

300.000 Ft-ra büntetendő. 

Forrás: jandjcenter, MLBKT 

Hogyan érinti a magyar cégeket a Brexit? 

Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból és 2021. január 1-jén elhagyta 

az EU vámunióját is, ezért a magyar kereskedők, vállalkozások és állampolgárok is jelentős változá-

sokat tapasztalhatnak a brexit miatt - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.  

Az Egyesült Királyság távozása az EU-ból egyben azt is jelenti, hogy 2021. január 1-jétől „harmadik or-

szágnak”, vagyis EU-n kívüli országnak kell tekinteni. Ez alól kivételt képez Észak-Írország, mivel ott az EU 

vám, áfa és statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is. Ebből adódóan Nagy-Britannia (Anglia, 

Skócia, Wales) esetében megváltoztak a ki- és beutazás szabályai, valamint a Nagy-Britanniából érkező, 

illetve oda tartó termékek is vámkötelessé váltak – emlékeztet a NAV. 

A vámügyintézéshez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) EORI-számot kell igényelni, amely megte-

hető személyesen vagy képviselet útján is. Az EU-n kívülről – ez esetben a Nagy-Britanniából – Magyar-

országra érkező, valamint a Magyarországról Nagy-Britanniába induló termékekről vám-árunyilatkoza-

tot kell benyújtani, mivel ez 2021. januártól feltétele a behozatalnak és a kivitelnek. A NAV a benyújtott 

árunyilatkozat alapján folytatja le a vámeljárást. 

A magánszemélyeknek jó tudni, hogy ha Nagy-Britanniából rendelnek, vagy utazásuk során onnan hoz-

nak be árukat, az 2021. januártól EU-n kívülről való behozatalnak számít. Célszerű ezért rendelés, illetve 

utazás előtt tájékozódni a NAV honlapján elérhető ügyféltájékoztatókból. Ha valaki nem maga akarja 

intézni vámügyeit, megbízhat maga helyett vámjogi képviselőt is. 

A NAV honlapján további naprakész információk olvashatók a Brexitről. 

Forrás: www.piacesprofit.hu, Store Insider 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara híre 

Márciusban kerül sor a Német-Magyar ipari és Kereskedelmi Kamara legújabb beszerző-beszállítói pro-

jektjére, melynek jelenlegi szakaszában beszerzőket keresnek, akik a fém-, autóipar, elektronika és mű-

anyagipar területén szeretnének új beszállítói kapcsolatokat.  

Várják továbbá azon vállalatok jelentkezését a virtuális ügyféltalálkozó csomagra, amelyek széles ügy-

félkörrel rendelkeznek, s a jelen viszonyok között ügyféltalálkozóikat az online térben, professzionális 

szoftveres és hardveres háttérrel és támogatással szeretnék megtartani. 

A beszerző-beszállítói kapcsolatok kiépítését elősegítő  

• rendezvénysorozatot 2021. március 9-én online konferencia vezeti be, 

• a B2B megbeszélésekre 2021. március 10-én, a B2Match professzionális platformon keresztül  

• a virtuális ügyféltalálkozókra pedig március 11-én 

kerül sor. 

A Kamara kéri, amennyiben a CSAOSZ tagvállalatok érdeklődnek a beszállítói kapcsolatok kiépítése, il-

letve a virtuális ügyféltalálkozó lehetősége iránt, jelezzék ezt és regisztráljanak az online felületen talál-

ható jelentkezési lap segítségével.  

További információ itt olvasható.  

https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_informaciok.html
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT/BREXIT_informaciok.html
http://www.piacesprofit.hu/
https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/oldalnezet/digitale-deutsch-ungarische-businesstage
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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 Magyarországról is elérhető, 

a terméktanúsítással kiegészítve pedig a fogyasztóknak és a forgalmazóknak egyaránt ki-

emelt biztonságot jelenthet.  

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

lajban a környezet károsítása nélkül képesek-e a lebomlásra, illetve komposztálódásra.  

• Papír alapú csomagolóanyagok komposztálhatósági vizsgálatai, műanyagok és biológiai ere-

detű 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 tartal-

mazó komposzt milyen hatással van a növények fejlődésére.  

A Franciaországban egyedülálló laboratórium  szolgáltatása a cégcsoport budapesti tudásköz-

pontja terméktanúsításával kiemelten biztonságos termékek forgalmazását teheti lehetővé: a 

WESSLING budapesti Tudásközpontjában  a laboratóriumi vizsgálatokhoz kapcsolódó komplex 

terméktanúsítást végeznek – többek között csomagolóanyagok, élelmiszerekkel kapcsolatba ke-

rülő termékek esetében is. 

A termék megfelelőségét igazoló szakértői értékelés és tanúsítás elsősorban a fogyasztók egész-

ségét, bizalmát, a gyártók és forgalmazók biztonságát szolgálja, emellett piaci előnyt is jelent. 

A két szolgáltatás összekapcsolásával a WESSLING-csoport jelentős segítséget nyújt az új típusú, 

környezetbarát termékek biztonságos és sikeres forgalmazásához.  

WESSLING Hungary Kft.  

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

Magyar Szabványügyi Testület  

MCS 511 Csomagolás Szakbizottságának közleménye 

1. táblázat: Jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven bevezetett szabványok 

MSZ EN 14848:2020 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es szájnyílású fémpalackok. A szeleptányér méretei 

MSZ EN 16293:2020 Csomagolás. Üvegcsomagolás. Mély BVS-szájkiképzések csendesborokhoz 

MSZ EN 17220:2020 Csomagolás. Hajlékony alumíniumtubusok. A tubusok nyílásai 

MSZ EN ISO 12821:2020 
Üvegcsomagolás. 26 H 180 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek (ISO 

12821:2019) 

MSZ EN ISO 12822:2020 
Üvegcsomagolás. 26 H 126 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek (ISO 

12822:2020) 

MSZ EN ISO 16106:2020 

Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Veszélyes áruk csomagolásai, közepes mé-

retű ömlesztettáru-tárolók (IBC-k) és nagy méretű csomagolások. Útmutató az ISO 

9001 alkalmazásához (ISO 16106:2020) 

MSZ EN ISO 4180:2020 
Csomagolás. Töltött szállítási csomagolások. Általános szabályok a szállítási cso-

magolások vizsgálati programjának összeállításához (ISO 4180:2019) 

https://wessling.leadengine.hu/r/e38a32c33cdd164d39889ae53?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzY7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzY7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmIyMTZhOWU0ZTg3MjIwMjI5MDc3IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiNTU3NiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzY7fX0%3D&
https://wessling.leadengine.hu/r/e38a32c33cdd164d39889ae53?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzY7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzY7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmIyMTZhOWU0ZTg3MjIwMjI5MDc3IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiNTU3NiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzY7fX0%3D&
https://wessling.leadengine.hu/r/868e90a12ec7dd1693fabcdd8?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzY7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzY7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmIyMTZhOWU0ZTg3MjIwMjI5MDc3IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiNTU3NiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzY7fX0%3D&
https://wessling.leadengine.hu/r/868e90a12ec7dd1693fabcdd8?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzY7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzY7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmIyMTZhOWU0ZTg3MjIwMjI5MDc3IjtzOjQ6ImxlYWQiO3M6NDoiNTU3NiI7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzY7fX0%3D&
mailto:info@wessling.hu
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2. táblázat: Visszavont szabványok 

MSZ EN 14635:2010 Üvegcsomagolás. 26 H 126 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek 

MSZ EN 14848:2006 Aeroszol palackok. 25,4 mm-es szájnyílású fémpalackok. A szeleptányér méretei 

MSZ EN 16293:2013 Csomagolás. Üvegcsomagolás. Mély BVS-szájkiképzések csendesborokhoz 

MSZ EN ISO 12821:2015 
Üvegcsomagolás. 26 H 180 méretű koronazáras szájkiképzés. Méretek (ISO 

12821:2013) 

MSZ EN ISO 16106:2006 

Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Veszélyes áruk csomagolásai, 

közepes méretű szállítótartályok (IBC-k) és nagyméretű csomagolások. Útmutató az 

ISO 9001 alkalmazásához (ISO 16106:2006) 

MSZ EN ISO 4180:2011 
Csomagolás. Szállításra kész csomagok és egységrakományok. Általános szabályok a 

szállítási csomagolások vizsgálati programjának összeállításához (ISO 4180:2009) 

 

OPTEN hírek 

A Cégközlöny 2021. 03. héten közzétett listájának szakterületünket érintő információi: 

felszámolás alá kerültek  

Mandra-Pack Kft. 4031 Debrecen, Angyalföld tér 10-11. 

ROLA-PACK Kft. 6300 Kalocsa, Szent István utca 54 

ROX-PACK Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi utca 152/B 

végelszámolás alá került: 

SZALKA-PAPIR Csomagoló-anyag Kereskedelmi Bt. 4700 Mátészalka, Ipari út 20. 

Interpack elmarad – FachPack akarjuk? 

A tavaly májusra tervezett Interpack kiállítást a német szervezők előbb idén február végére halasztották, 

majd még tavaly december folyamán kényszerűen lemondták a programot, ami azt jelenti, hogy 2017 

után 2023-ban lesz a soron következő kiállítás. 

 

Fájó, hogy a sok-sok, a kiállításon a közösségi magyar stand támogatása érdekében végzett kitartó lob-

bizás eredményét a járvány „elmosta”. 

Ez azt is jelenti, hogy a CSAOSZ által évente szervezett egy nemzetközi kiállítási megjelenés 2020-ban 

kimaradt és a 2021. évi is kérdéses. 
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A CSAOSZ rendszeres információt kap a nürnbergi FachPack kiállítás 2021. szeptember 28-30. – remél-

hetően akadálytalan – megrendezéséről. 

A tagvállalati visszajelzéseket várva döntünk az idei megjelenésről. 

Nem minden zöld, ami annak látszik: a GVH segít a jogszerű reklámozásban 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közzétette ún. „Zöld marketing” tájékoztatóját, mely a vállalko-

zásokat támogatja a környezetbarát jellegre és fenntarthatóságra vonatkozó, megfelelő reklámgya-

korlat kialakításában. 

Az elmúlt években egyre növekvő elvárás a vállalkozásokkal szemben a környezetbarát működés, és ez-

zel párhuzamosan nő a környezettudatos vásárlók aránya is, akik figyelembe veszik fogyasztásuk boly-

gónkra gyakorolt hatását. A versenyhatóság tapasztalatai alapján ezért az utóbbi időben számos termé-

ket, szolgáltatást népszerűsítenek „zöld állításokkal”, vagyis a vállalkozás működésének környezetbarát, 

fenntartható jellegére utaló reklámüzenetekkel. Ezen reklámok között egyre gyakoribb az ún. „zöldre 

mosás” (greenwashing) jelensége, azaz olyan marketing- vagy PR-stratégia alkalmazása, melynek kere-

tén belül egy vállalkozás környezetbarátként, a környezetvédelemért felelősséget vállalóként tünteti fel 

magát, miközben ez nem mutatkozik meg működésében, vagy a termékére, szolgáltatására vonatkozó, 

ilyesfajta állítások nem igazolhatóak. 

A versenyhivatal egy korábbi összefoglalójában már figyelmeztette a fogyasztókat az ilyen típusú, meg-

tévesztő hirdetésekre, ezúttal pedig a vállalkozások számára tett közzé olyan tájékoztatót, amely segít-

séget nyújt számukra a kereskedelmi kommunikáció kialakításában az esetleges jogsértések elkerülése 

érdekében. Az útmutató összegzi, milyen szempontokat érdemes szem előtt tartani a reklámtervezés-

kor: kitér többek között egyes, jellemző zöld állítások (pl. „újrahasznosítható”, „bio”, „organikus”, „le-

bomló”) alátámasztásának követelményeire, illetve a tanúsító címkék alkalmazásának kereteire. 

A hatóság célja a tájékoztató közzétételével a vállalkozások tisztességes versenyének minél hatékonyabb 

támogatása, egyúttal a fogyasztók tudatosságának növelése. 

A tájékoztató elérhető a Hivatal honlapján. 

Forrás: GVH Sajtóiroda, Trade Magazin 

 

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/tajekoztatok/szakmai_felhasznalok_tajekoztatok_zold-iranymutatas_201217&inline=true
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Miért pont a fagylalt ne lehetne kapszulás? 

Senki sem gondolhatta komolyan, hogy a kávék, koktélok, sörök (stb.) után a kapszulás formátum 

nem fogja előbb-utóbb utolérni a fagylaltokat is. 

Egy vállalkozó például nemrég létrehozott egy ColdSnap nevű találmányt, amely épp ilyen technológia 

alkalmazásával állítja elő a jégkrémet. Matt Fonte két lánya közreműködésével fejlesztette ki a metó-

dust. A rendszert egy, a konyhapulton is megférő gyorsfagyasztó berendezés és a fagyikapszulák alkot-

ják. Az újrafeldolgozható alumíniumból ké-

szült, hermetikusan lezárt tartályok különböző 

ízesítésű tejes és tejmentes, alap állapotban 

folyékony fagylaltot tartalmaznak. Hűtést nem 

igényelnek. 

A felhasználónak a kiválasztott dobozt csupán 

be kell csúsztatni az apparátusba, és 60-90 má-

sodperc múlva a fagylalt már elő is bújik a ké-

szülékből. 

A gépben kialakuló jégkristályok rendkívül ki-

csik, és ezért a kész termék állítólag kimondot-

tan lágy állaggal rendelkezik. A jégkrém a kap-

szulából közvetlenül kerül a felhasználó edé-

nyébe, szóval soha nem kell megtisztítani a szerkezetet. 

A ColdSnap a 2021-es Consumer Electronics Show (CES) innovációs díját (Innovation Award) már bezse-

belte. Egyelőre csak kereskedelmi felhasználók vásárolhatják meg a berendezést, ám 1000 dolláros je-

lenlegi ára (plusz a kapszulák) még közülük is többeknek lehűtheti a lelkesedését. 

A később megjelenő otthoni verzió a hírek szerint azért pénztárcabarátabb lesz. 

Forrás: Store Insider / New Atlas 

 

https://newatlas.com/around-the-home/coldsnap-fresh-ice-cream-unrefrigerated-pods/
https://newatlas.com/around-the-home/coldsnap-fresh-ice-cream-unrefrigerated-pods/

