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ELHUNYT A CSAOSZ ALAPÍTÓ ELNÖKE DR. DEBRECZENY ISTVÁN 

Végtelen szomorúsággal tudatjuk, hogy a Csomagolási és Anyagmozgatá-

si Országos Szövetség (CSAOSZ) alapító elnöke, Dr. Debreczeny István, 

életének 83. évében elhunyt. 

A csomagolóipari vállalatok vezetőinek kezdeményezésére 1984-ben 

alakult meg a Magyar Kereskedelmi (később Gazdasági) Kamara Csoma-

golási Tagozata, amelynek alakuló ülésén az elnöki feladatok ellátására a 

tagok Dr. Debreczeny Istvánt, a Kőbányai Sörgyár vezérigazgatóját kérték 

fel. A Csomagolási Tagozat hamarosan a Kamara egyik legaktívabb szak-

mai szervezete lett, pezsgő közösségi életet teremtett. Az elnök munkáját titkárként Dr. Kertész Béla, 

az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet (ACSI) főosztályvezetője, később fejlesztési főmérnöke, 

valamint Viszkei György, a Kamara ETK Irodájának vezetője, kamarai összekötő segítette. A Csomagolá-

si Tagozat hamarosan létrehozta – az ACSI működtetésében – a Csomagolási Tanácsadó Szolgálatot, 

amely szakmai tanácsadási, információszolgáltatási és oktatási tevékenységével díjmentes szolgálta-

tással segítette a kamarai tagvállalatokat. A szolgálat menedzselését az ACSI vezetői Nagy Miklósra 

bízták. A rendszerváltást megelőző években a Csomagolási Tagozat a gazdaságban bekövetkező folya-

matos változásokról teltházas tájékoztatókat szervezett, a hallgatóság egy része sokszor az előadóter-

men kívülről tudta csak a programot követni. 

Az 1990-ben módosított kamarai törvény önálló jogi személyiséggel rendelkező szakmai szervezetek 

létrehozását tette lehetővé. A lehetőséggel a Csomagolási Tagozat vezetői éltek is, 1990. március 6-án 

72 tagvállalat szándéknyilatkozatot írt alá a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSA-

OSZ) megalakításáról, a nyilvántartási kérelmet 1990. május 18-án adták be, amit a Fővárosi Bíróság – 

Magyarországon másodikként – 1990. június 7-i hatállyal 2182 számon vett nyilvántartásba.  

A Csomagolási Tagozat sikere alapján természetes volt, hogy a tagság Dr. Debreczeny Istvánt választot-

ta meg az immáron szövetség elnökének. A CSAOSZ elnöksége első ülésén, 1990. július 25-én a Kőbá-

nyai Sörgyárban, Viszkei Györgyöt kérte fel a főtitkári feladatok ellátására. Természetesnek tűnt, hogy 

az ETK Iroda (Egységes Termékazonosító Kódrendszer – a mai vonalkód korabeli magyar változata) 

tevékenysége is a CSAOSZ-hoz kerüljön, azonban ezért harcolni kellett. Sikerrel jártak tárgyalóink, az 

EAN Nemzetközi Termékszámozási Szervezetben Magyarországot már a CSAOSZ képviselhette. 

Dr. Debreczeny István 1993. évi közgyűlésen kérte elnöki feladatok alóli felmentését, a társelnöki 

megbízatást azonban elfogadta és a Szövetség kapcsolatrendszerének bővítésében segítette a min-

denkori főtitkárt, a Szövetséget. Az elnöki poszton Galli Miklós követte, aki egészen 2014-ig töltötte be 

a CSAOSZ első számú vezetői feladatkörét.  

Dr. Debreczeny István a 2014. évi közgyűlést követően már nem vállalt aktív szerepet az elnökségben, 

érdemei elismeréseként tiszteletbeli elnökségi tag cím adományozásával azonban a Szövetség tovább-

ra is számított személyére. 

Dr. Debreczeny István szakmai társadalmi munkája mellett a Dunapack Zrt. szakigazgatója, a papírhul-

ladék gyűjtésére szakosodott Duparec Kft. (ma Hamburger Recycling Kft.) alapító ügyvezető igazgatója 

volt. 
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Ugyancsak alapító társügyvezetője lett – Magyar Béla mel-

lett – a CSAOSZ által 1999-ben alapított EAN Hungary Kft.-

nek, a mai GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.-nek. 

Dr. Debreczeny István szakmai munkájáért számos állami 

és szakmai szervezeti díjat vehetett át, köztük 2008-ban a 

CSAOSZ „A szakmáért” életműdíját. 

Dr. Debreczeny István elismerésben gazdag életpályája 

során kiválóan válogatta meg munkatársait, akikkel évtize-

deken keresztül együtt dolgozva példaértékű egységet 

teremtve vezette országos ismertségre és becsültségre az 

idén épp 30 éves CSAOSZ-t. 

Maradandót alkotott, magasra tette a lécet követőinek. 

Dr. Debreczeny István emlékét a CSAOSZ örökre megőrzi.  

Nyugodj békében István!  
 „A szakmáért” CSAOSZ életműdíj átadás alkalmával 

 
Az életműdíjjal kitüntetettek találkozóján 2018-ban 

A Dunapack Mosonpack Kft.-nél tartott CSAOSZ KKV tagozati ülésen  



4 
 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Az elmúltnapokban a sajtó visszhangzott az egyes, meghatározott egyszer használatos műanyag-

termékek betiltásával kapcsolatos törvény benyújtásától, majd visszavonásától. 

Április hírlevelünkben még arról adtunk tájékoztatást, hogy a „SUP irányelv”-ként elhíresült EU irányelv 

hazai jogrendbe ültetésének jogszabály-tervezetét várjuk megvitatásra. A tervezeteket a Parlamenti, 

illetve EU hivatalos oldalakon tudtuk elérni és megismerni.  

A Parlament elé 2020. május 12-én beterjesztett törvénytervezet két meglévő törvény, a környezetvé-

delmi, valamint a környezetvédelmi termékdíj törvény módosítását kezdeményezte. 

A környezetvédelmi törvényben a Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az egyes, meghatározott 

egyszer használatos műanyagtermékek betiltását kormányrendeletben szabályozza. 

A környezetvédelmi termékdíj törvény fogalmi változtatások után a komposztálható csomagolószerek 

termékdíj-mentességének szabályozását törölte. 

A parlamenti beterjesztést megelőző napokban – 2020. május 7-én – a Kormány eljuttatta az Európai 

Bizottság számára a tiltó rendelkezéseket tartalmazó kormányrendelet tervezetét. 

A szakma felhördülését ez utóbbi tervezet váltotta ki, mégpedig a könnyű műanyag hordtasak (50 mik-

ron alatti falvastagságú táskák, zacskók) teljeskörű betiltása, akár tömegműanyagból, akár lebomló 

anyagból készült. 

AZ ITM helyettes államtitkárával, Hizó Ferenc úrral 2020. május 19-én videokonferenciát tartottunk. 

Ezt követően lehetőségünk nyílt a szakma álláspontját benyújtani a jogalkotónak. 

Az eljuttatott vélemény a következő volt: 

 „1. 

Szeretnénk rögtön megerősíteni a korábban két ízben is elmondott álláspontunkat, hogy a CSAOSZ 

továbbra is támogatja a SUP irányelv és a magyar kormányrendelet azonosan kezelt tiltó rendelkezé-

seit, úgymint: 

− az oxodegradábilis – azaz a környezetben külső hatásra elporladó – műanyagtermékek forgalom-

ba hozatalának tilalmát – ezeket a szakma is környezeti szempontból hibás termékeknek ítéli; 

− tudomásul vesszük a polisztirolhabból készített dobozok, italtárolók, poharak betiltását, mivel 

azonos áruvédelmi tulajdonságú és alapanyagkénti hasznosítás szempontjából előnyösebb megol-

dásra látunk alternatívát. 

Ezek a rendelkezések a SUP irányelv kihirdetése óta ismertek a piaci szereplők előtt is, így a Magyar 

Kormány ezzel azonos rendelkezését is elfogadjuk. 

2. 

Bár nem tartjuk közvetlen csomagolási kérdésnek, de a szakterületünk elfogadja a SUP irányelvben 

fogyasztási korlátozás alá eső, ellenben a magyar kormányrendeletben betiltani javasolt műanyag 

poharak kivezetését.   

3. 
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Mindezek támogató álláspontunk mellett szakterületünk határozottan ellenzi a könnyű műanyag 

hordtasakok (zacskók) SUP irányelvtől eltérő, szigorúbb, tiltó szabályozását, mert: 

− a SUP irányelv ugyan „jogosult” felülírni más EU irányelv, így a 94/62 csomagolási és csomagolási 

hulladék irányelv rendelkezését is, ezt mégsem teszi; 

− a SUP irányelv e termékkörre a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerét teszi kötelezővé; 

− a SUP irányelvben visszahivatkozott, a 2015/720 irányelvvel módosított 94/62 direktíva mennyiségi 

korlátozást ír elő, 2025. december 31-ig 40 db/fő/év cél előírását követeli meg; 

− a 2015/720 irányelv mennyiségi korlátozást tartalmazó bekezdése: „A nagyon könnyű műanyag 

hordtasakokat ki lehet zárni a nemzeti felhasználási célkitűzések hatálya alól;” rendelkezést tartal-

mazza, tehát a 15 mikron alatti falvastagságú műanyag zacskókat mentesíti a mennyiségi korlátozás 

alól 

− a nemzetközi szabályozást bemutató ITM forrásmunka szerint a műanyag hordtasakokra az EU 

területén az alábbi szabályozási formák jellemzők: 

− díjfizetés ellenében forgalomba hozható, díj alól kivételt jelentenek az ömlesztett élelmiszerek 

hordtasakjai; 

− díjfizetés ellenében forgalomba hozható; 

− ingyenes forgalomba hozatal tiltása, kivéve, ha komposztálható anyagú a hordtasak; 

− tilos a forgalomba hozatal, kivétel az ömlesztett élelmiszerek hordtasakjai; 

− Vallónia tilt egyértelműen. 

A könnyű hordtasakok betiltása elleni szakmai érvek 

A tiltani kívánt műanyag hordtasakoknak számos – bár nézetünk szerint nem teljeskörű – alternatív 

megoldása valóban ismert.  

A lehetséges változatok környezeti hatása azonban több esetben is magasabb, részben a gyártási 

folyamatból eredő többlet anyag- és energiaigény, részben a csak importból beszerezhető összete-

vők logisztikai környezetterhei miatt. 

Ezen állításunkat megerősíti az ENSZ Single use plastic bags and their alternatives – Recommen-

dations from Life Cycle Assessments című, témában végzett különböző életciklus elemzések tapasz-

talatait összefoglaló tanulmány.  

A kifogástalan áruvédelem elérésének célja egybeesik a kormány élelmiszerveszteség mérséklésre 

vonatkozó céljaival, ezért a hordtasakok egyértelmű tiltása rendszerben gondolkodva nem helyes. 

Számítani kell arra is, hogy a műanyag hordtasakok betiltása nyomán megjelenő egyes alternatív 

megoldás a csomagolószer-felhasználást növeli, ami ellentétes a 2015/720 irányelv csomagolás-

kibocsátás mérséklését célzó elvárásával – (19) bekezdés. 

Javaslatunk 

a) Javasoljuk az EU-ban általánosnak mondható gyakorlatnak megfelelően a 15 mikron alatti, ún. 

nagyon könnyű műanyag hordtasakok tiltás alóli teljes feloldását, és gazdasági ösztönzők mellet-

ti mennyiségi korlátozását; 
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b)  javasoljuk a komposztálható műanyagok tiltás alóli kivonását a könnyű műanyag hordtasakok te-

rületén, a biohulladék elkülönített gyűjtésének várható bevezetése okán, amely e termékkör 

számára megfelelő gyűjtési anyagáramot jelent. Gazdasági ösztönzők alkalmazása ez esetben, a 

várható kezelési költségek miatt ugyancsak indokolt. 

4. 

Fogalmak használata 

A hordtasakok változataira vonatkozó fogalommódosítása újragondolását kérjük. 

Itt két, alapvetően különböző feladatot betöltő termék azonos szóhasználattal kerül megnevezésre. Csak 

többszöri, figyelmes olvasást követően válik megkülönböztethetővé a bevásárló műanyag hordtasak és a 

(könnyű, nagyon könnyű) műanyag hordtasak közötti különbség. Roppan értelemzavaró. 

Fontos, hogy egy jogszabály épp az alapvetések tekintetében könnyen érthető, pontos fogalmazású 

legyen. 

Álláspontunk szerint megkönnyítené a jogalkalmazók számára a két termékkör még pontosabb megkü-

lönböztetését, ha a jogalkotó az irányelv hivatalos fordításától elszakadna és alkalmazná a hatályos 

magyar szabványban (MSZ 8358 - A csomagolás fogalom-meghatározásai. Általános fogalmak) is fel-

sorolt és a CsKr. által jelenleg (helyesen) használt szakkifejezéseket:  

− a bevásárló műanyag hordtáska és  

− a (könnyű, nagyon könnyű) műanyag zacskó  

megnevezéseket.  

5. 

Támogatás 

A technológiaváltáshoz először is tudni kell a gyártóknak, hogy mi az a fenntarthatósági szempontból is 

megfelelő irány (lásd fentebb, a könnyű hordtasakok betiltása elleni szakmai érvek), amerre a jogalkotó 

szeretné terelni a csomagolószer-gyártókat. Lényeges azt is tudni, hogy az abban a szegmensben lévő 

jelenlegi gyártók a meglévő tapasztalataik és kapcsolataik miatt jelentős versenyelőnnyel fognak ren-

delkezni a piacon.  

Azzal tisztában kell lenni, hogy amennyiben nem engedik a bio termékek gyártását, úgy a gépparkjuk 

és emberállományunk 50-70% feleslegessé válik. Természetesen az ezen termékek fejlesztésébe in-

vesztált többszáz millió forinttal együtt.  

Bármilyen más technológiára akarnak váltani, akkor a szükséges gépek megrendelési határideje kb. 12 

hónap. Ezután lehet elkezdeni betanulni az új technológiát, megismerkedni a beszerzési és eladási piac 

specifikumaival.  

Semmiképpen nem hagyományos GINOP pályázati rendszerben kell gondolkozni, csak egy nagyon 

gyors elbírálású, vissza nem térítendő támogatásról lehet beszélni, kiegészítve valamilyen kedvező 

hitelkonstrukcióval a kezdeti alapanyagkészletek felhalmozására.  

Emellett természetesen a meglévő dolgozók átképzésére is kell valamilyen központi megoldás. 
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A technológiaváltásba érdekelt gazdasági szereplők a rendkívüli időszak alatt a pályázatok befogadására, 

elbírálására, tovább a közbeszerzés alóli mentesség fenntartását kérik. E gyakorlattal elégedettek.” 

A szövetségi álláspont megküldését követően 2020. május 26.-án Kecskeméten szakmai egyeztető meg-

beszélésre került sor a Minisztérium, a hordtasak-gyártók, Soltvadkert és térsége országgyűlési képviselő-

inek, polgármesterének jelenlétében.  

A gyártók a szakmai oldal szóvivői szerepére a CSAOSZ főtitkárát kérték fel. A tanácskozásra egyeztetett, 

írott állásponttal érkezett a gyártói oldal. 

A Prof. Dr. Palkovics László miniszter vezette megbeszélés kifejezetten tárgyszerű, együttműködő volt.  

A műanyag hordtáskák teljes körű betiltása elleni szakmai érveink bemutatása után előterjesztettük ja-

vaslatainkat:  

− javasoltuk az EU-ban általánosnak mondható gyakorlatnak megfelelően a 15 µm alatti, ún. nagyon 

könnyű műanyag hordtasakok tiltás alóli feloldását, és gazdasági ösztönzők melletti mennyiségi kor-

látozását; 

− javasoltuk komposztálható műanyagok tiltás alóli kivonását a könnyű műanyag hordtasakok terü-

letén (15 és 50 µm között), a biohulladék elkülönített gyűjtésének várható bevezetése okán. Gazda-

sági ösztönzők alkalmazása ez esetben is indokolt. 

− Életbe léptetési határidő: kormányrendelet hatálybelépése 2020. 07. 03.  

Ez a határidő pl. a csomagolás részét képező szívószálak italos kartondobozos eljárás biztonságos 

technológiaváltásához is szükséges.  

A fenti javaslatokat a Minisztérium vezetői, a gyártók elfogadták. 

A Kormány a módosítást május 27-én megtárgyalta és javaslataink többségét elfogadta. Bár nincs 

hivatalos írott információnk, az alábbi módosításokkal terjeszti a Parlament elé: 

− a 15 µm alatti, ún. nagyon könnyű műanyag hordtasakok forgalmazását engedélyezi, jelentős 

termékdíjjal terhelve; 

− a 15-50 µm közötti ún. könnyű műanyag hordtasakok forgalmazását betiltja, 

− a hivatalos előterjesztés ismeretének hiányában vélelmezzük, hogy a tiltás a komposztálható 

anyagkategória betiltása az eredetileg tervezett szerint megmarad, 

− hatálybaléptetési határidő: 2021. 07. 03. 

Főtitkári kiegészítés az elért eredményhez: 

− fontos és pozitív eredmény a nagyon könnyű műanyag hordtasakok (mi szóhasználatunk szerint 

zacskók) tilalom hatálya alóli kivonása, ezzel ez a termékkör nem tűnik el,  

− az életbeléptetési határidő uniós előírással azonos meghatározása ugyancsak pozitív eredmény, 

mert hosszabb felkészülési határidőt ad, nemcsak a zacskógyártók, hanem a további tiltással érintett 

terméket előállítók számára, 

− veszteség a 15-50 µm közötti ún. könnyű műanyag hordtasakok betiltása, a mennyiségi korlátozási 

előírás helyett,  
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− e termékkategória tiltása nem jó, de nem véletlen, a statisztikák szerint ezek használata növekedést 

mutatott az utóbbi években, 

− a kormány pályázati forrást biztosít a technológiaváltáshoz, évente 5 milliárd forint (elképzelhető 

ennek emelése 10 milliárdra), ami a most hátrányos helyzetbe került társaságokat segítheti, 

− fontos tisztában lenni azzal, hogy a hordtasak kategória folyamatosan a támadások kereszttüzében 

van, és nem csak Magyarországon. Visszaszorításukra vonatkozó uniós és hazai szintű jogalkotási 

szándék évek óta ismert, 

− a szakmai érdekképviseleti munka – sem – egyszerű. Mindig volt, van és lesz érdeksérelem, de siker 

is. Eredményt csak kompromisszumok megkötésével lehet elérni.  

Ahogy a most elhunyt Dr. Debreczeny István tanított engem több mint harminc éve: „Nem lehet 

mindig, mindenre csak nemet mondani!”.  

Ezt tette a kormány is. 

FELHÍVÁS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE 

a csomagolási szektort érintő változások fogyasztói elfogadásáról 

Előzmények/indoklás. A csomagolási törvény hazai és nemzetközi szabályozásának következtében 

számos, az iparágban tevékenykedő cég szembesül nagy értékű beruházásokat és hosszútávú straté-

giát érintő kihívásokkal. A relatíve gyors törvényi megfeleltetési kényszert nehezíti, hogy a betiltásra 

kerülő csomagolási megoldások szektoron átívelő alternatív megoldásokat igényelnek (pl. műanyag 

helyettesítése a papírral), sőt, egyszerre versenyeznek az újrahasználatos megoldások (pl. újraedé-

nyek, visszaváltós tárolók alkalmazása), a környezetbarát alapanyagok (pl. biológiailag lebomló és 

recikliált alapanyagok) és a technológiai fejlesztések (pl. alga alapú, ehető csomagolóanyagok), me-

lyek közötti választás kihívásokkal teli mind menedzseri, beszállítói és kereskedői szempontból.  

Habár sok szereplő véleménye a témában ismert, a fogyasztók körében itthon idáig nem történt 

mérvadó felmérés, mely ismertetné a szabályozások bevezetésére adott lehetséges vásárlói válaszai-

kat (pl. mely csomagolási megoldások szimpatikusak, mire hajlandóak költeni és mi váltana ki ellenál-

lást). A kutatás azért is indokolt, mert a csomagolásokhoz kapcsolódó fogyasztói magatartás sokszor 

a fejlesztési irányok alapját jelenti, ami az iparági szereplők hosszútávú beruházásait középtávon, 

áttételesen befolyásolja. A vásárlói attitűdök és magatartás megismerése a teljes iparág számára 

célszerű (döntéshozók, kereskedők, tervezők, alapanyaggyártók, szállítmányozás, termékmenedzse-

rek stb.). 

Cél/kutatási kérdés. Fogyasztói reakciók (valós motiváció és várható magatartás) megismerése a 

csomagolásokat érintő törvényi változások következtében. (A pontos kutatási kérdés meghatározása 

a résztvevőkkel való egyeztetés után lehetséges csak.) 

Módszertan. A kutatás legnagyobb kihívása, hogy a környezetbarát attitűd (környezetbarát fogyasz-

tónak tartom magam/akarok lenni) és a valós magatartás (végül melyik alternatívát választom) között 

jelentős, tudományosan igazolt különbség van (attitude-behavior gap), így egy egyszerű, eldöntendő 

kérdéseket (Ön szerint az egyszer használatos műanyagok károsak a környezetre? Igen/Nem) és ská-

lákat (Ön mennyire tartja magát környezetbarátnak? 1-5) tartalmazó kérdőíves megkérdezés nem ad 

megbízhatóválaszokat a döntés előkészítéséhez. Ennek következtében javasolt egy összetettebb (pl. 
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kevert módszertanú) kutatás, mely a fogyasztók rejtett indítékait és mozgatórugóit is feltárja a törvé-

nyi változás kapcsán. (A módszertan a kutatási kérdés eldöntése után véglegesíthető.) 

Finanszírozás. A kutatás finanszírozására két lehetőség van. (1) Pályázati finanszírozás (Eu-s, vagy 

hazai forrásól), mely vélhetően nagyobb költségvetést biztosítana, de hosszabb átfutású és kockáza-

tos. (2) Iparági szereplők összefogásával megvalósuló piaci finanszírozás, mely rugalmasabb, gyorsab-

ban kivitelezhető és alakítható a résztvevők piaci céljaihoz is. 

Eredmények. Az eredmények segíthetnek egy előremutató, konstruktív iparági hozzáállás kialakítá-

sának megalapozásához, tényadatokkal bizonyítva, hogy fogyasztói szempontból mely csomagolási 

irányvonalaknak melyek az előnyei, hátrányai. 

Javaslattevő. Dr. Dörnyei Krisztina Rita, 15+ év akadémiai és tanácsadási, kutatási tapasztalat a fo-

gyasztói magatartás és csomagolások területén, a Csomagolásmenedzsment (2019) c. szakkönyv író-

ja, számos akadémiai nemzetközi publikáció szerzője.  

További információ elérhető a ResearchGate és Linkedin oldalakon, illetve Nagy Miklóstól. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2020-ban 37. alkalommal hirdeti meg a 

Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt. 

1. A verseny területe 

A HUNGAROPACK 2020 két kategóriában kerül lebonyolításra: 

   I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás, 

  II. Szállítási csomagolás.  

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 

2018. június 1. és 2020. május 31. 

között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett: 

a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szüksé-

ges jelölésekkel ellátva, 

továbbá 

b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbe-

fogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.), 

c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség  

d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható 

ki a csomagolás. 

Egy kategórián belül azonos nevezési lapot kell használni a kész csomagolások, illetve a csomagoló-

szerek nevezéséhez. 
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Nevezni word formátumú nevezési lap és/vagy online űrlap kitöltésével lehet. 

A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat csatolmányban lehet megküldeni, lehetőség szerint doc, 

xls, ppt, pdf, jpg vagy tiff formátumokban.  

Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online nevezési lapot kérünk: 

   I. jelű nevezési lapot a fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolások (csomagolószerek), 

  II. jelű nevezési lapot a szállítási csomagolások (csomagolószerek) esetén.  

Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld. 

Nevezésenként 2 mintát, vagy 2 kész, terméket tartalmazó csomagolást kérünk küldeni. 

A csomagolóanyagok, -eszközök alkalmasságának megítélésénél a zsűri előnyben részesíti a terméket 

tartalmazó kész csomagolás-mintákat. 

Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell 

mutatni. 

Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő: 

− műanyag csomagolóanyagok esetében a 10/2011/EK Rendelet IV. melléklete szerinti megfelelőségi 

nyilatkozat, 

− kerámia, illetve regenerált cellulózfilm esetében a rájuk vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyvben 

meghatározott megfelelőségi nyilatkozat, 

− egyéb anyagból előállított csomagolás esetében a kioldódás-vizsgálati jegyzőkönyvet, valamint az 

ebből végzett kockázatelemzés összefoglalásának 

megküldését. 

A kész csomagolásoknál az esetlegesen romlandó tartalmat a "Nevezési lap"-on kérjük feltüntetni.  

Ebben az esetben a mintát mindenképpen a CSAOSZ-szal egyeztetett időpontban kérjük beküldeni.  

Nagyméretű és tömegű szállítási csomagolás esetében mindenre kiterjedő műszaki dokumentáció, illetve 

fényképes pályázati anyag is elegendő, amelyet a nevezési űrlaphoz kérünk csatolni. 

Nevezési díj tételenként 42.000 Ft+27% áfa, amelyet a nevezés beérkezését követően a Csomagolási 

és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számlája alapján kell megfizetni. 

Egy termék azonos felépítésű, de eltérő adagnagyságú, vagy pl. ízesítésű csomagolásai termékcsa-

ládként egy nevezési tételként pályázható. 

Érvénytelen az a pályázat, ahol a nevezési díj befizetését elmulasztják, vagy az értékeléshez szükséges 

minták nem állnak rendelkezésre. 

A nevezések beérkezési határideje: 

2020. június 30. 

A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség új címére (1146 Budapest 

XIV., Hungária körút 140-144. II. 209. szoba) kérjük megküldeni.  

Kérjük, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetre tekintettel a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes 

egyeztetést követően küldjék meg. 

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást a CSAOSZ Titkársága. 
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A Magyar Csomagolási Évkönyv 2020-2021. évi kiadása 

A CSAOSZ immár 11. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind pedig külle-

mében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

 

Tervezett témáink 

Áttekintő közlemények 

− a magyar csomagolóipar helyzetének áttekintése a 2019. évi statisztikai adatok alapján, 

− a hazai csomagolóipari KKV-k helyzetének elemzése, 

− csomagolási tendenciák a világ csomagolóiparában 

Szakterületünket érintő jogszabályok 

− a fenntartható csomagolástervezés szempontjai a körforgásos gazdaság szellemiségében  

− az EU SUP – egyszer használatos műanyagok – irányelv hazai jogszabályának bemutatása, 

− a csomagolási szakterületet érintő további környezetvédelmi szabályozások értelmezése. 

Csomagolástechnikai újdonságok, innovációk  

Vállalati kétoldalas bemutatkozó cikkek 

− új gyárak, technológiai vonalak létesítéséről, műszaki megoldások lehetőségéről, kutatás-

fejlesztési eredményekről szóló beszámolók, szakmai bemutatkozások (PR cikkek), 

− a környezettudatos vállalati programok bemutatása. 

Szakmai aktualitások 

− a HUNGAROPACK 2020 díjnyertes nevezéseinek bemutatása, 

− a 2019. évben WorldStar díjat nyert magyar nevezések ismertetése, 

− a CSAOSZ tagvállalatok listája. 
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Szakmai hírek 

2020. május 20-án a Sipos Csoport szervezésében Online Interpack Hungary címmel szakmai webinár 

napra került sor, rengeteg érdekes előadással és sok hallgatóval. 

Gratulálunk a szervezőknek ahhoz, hogy szakmai továbbképzésünkről a rendkívüli állapot idején is 

gondoskodtak. Az előadások a lentebb megtalálható link segítségével a YouTube-on elérhetők, köztük 

az egyszer használatos műanyagok betiltásával kapcsolatos jogszabály-ismertető előadás is Nagy Mik-

lós tolmácsolásában.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcTtTpeb68A&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=TcTtTpeb68A&feature=youtu.be
https://iprint4you.us19.list-manage.com/track/click?u=3531c843074356350562b0f63&id=603c38ac6d&e=e290dff23f

