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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Fővárosi törvényszék végzése: rendkívüli közgyűlést kell tartani 

A Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzést hozott a 2020. március 10-i közgyűlésen elfogadott 

Alapszabály-módosítás változásbejegyzési kérelmünkről. A hiánypótlás több, az Alapszabályban 

évek óta hatályos rendelkezést is megkifogásolt. 

A hiánypótlás lényegében két részre osztható: 

− Alapszabályi rendelkezések módosítása 

A Törvényszéki az írásbeli szavazás módjának részletesebb kidolgozását kérte, meg kell hatá-

rozni azt, hogy a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogkörök közül mely ese-

tekben lehetséges írásbeli szavazás. 

− Elnökség összetétele 

A Törvényszék értelmezésében a CSAOSZ Elnökségét tagvállalatok, illetve a tagvállalatok ál-

tal kijelölt személyek alkotják. Az Elnökség tagjainak egyharmada választható tagvállalati kö-

rön kívülről. A végzés értelmében a választást az elvárások értelmében újra meg kell tartani.  

A hiánypótló végzés értelmében az Alapszabály átdolgozásra került, a tervezetet a CSAOSZ El-

nöksége 2020. július 2-án tárgyalja meg, és ekkor tűzzük ki a rendkívüli közgyűlés időpontját, 

várhatóan július végére. 

Az elnökségi ülést követően minden tagvállalat vezetője megkapja az alapszabály módosítás 

tervezetét, valamint a közgyűlési meghívót. 

Elhunyt Eiler Olga, 2010. évi „A szakmáért” életműdíj kitüntetettje 

Eiler Olga szakmai pályafutását a Reanal Finomvegyszergyárban 

kezdte, majd az UNIPACK Dobozkészítő Ipari Szövetkezetnél foly-

tatta, amit a Kőbányai Gyógyszerárugyár Kozmetikai Ágazata, illetve 

Richter Gedeon Gyógyszergyár követett, ahol a Fabulon termékcsa-

lád csomagolásfejlesztőjeként tevékenykedett. Már nyugdíjasként 

csomagolási szaktanácsadóként dolgozott a Medimpexnél. 

Rendszeresen publikált olyan szaklapokban, mint az a+cs, az Agrár-

ágazat, a Packaging, a Magyar Grafika, vagy a Lupe Magazin. Minden 

jelentős hazai és külföldi eseményen, kiállításon részt vett, és ezekről 

rendszeresen tájékoztatta a szakmát. Cikkei érdekesek, tanulságosak 

voltak, szívesen írt a legújabb csomagolással kapcsolatos fejlesztésekről. Rendszeresen bemu-

tatott fiatal tehetségeket, akik pályáját későbbiekben nyomon is követte. Sok hazai tervezőről 

és cégről is írt már részben bemutatkozó jelleggel, részben egy-egy újdonság kapcsán, ezáltal 

közvetlenül vagy közvetve új üzleti kapcsolatok létrehozásához segítette őket.  

A HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny hazai meghonosításának kezde-

ményezője volt. Nyugodjék békében. 



Az ITM jogalkotási terveiből 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a tavaszi időszak során számos jogszabály terveze-

tét készítette el. Ezeket a CSAOSZ az Országos Környezetvédelmi Tanács számára végzett szak-

értői munka keretében ismerhette meg.  

Ezek az alábbiak voltak:    

− a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges egyes kormányrendeletek 

módosítástervezete, 

− az egyes műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásához és a gyártók innovatív 

technológiaváltásának támogatásához kapcsolódó intézkedésekről szóló kormányrendelet-

tervezet (erről a következőkben még részletesebben lesz szó), 

− az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálásá-

nak első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, továbbá egyes törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról javaslatcsomag, 

− egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről szóló kormányelőterjesztés („koncesz-

szió”), 

− a visszaváltási rendszer hazai megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről szóló kormány-

előterjesztés. 

A tervezetek még munkafázisban vannak, részletes tájékoztatást csak később tudunk majd adni. 

Egyes egyszer használatos műanyagokra vonatkozó jogszabály 

A májusi Hírlevelünkben részletesen bemutattuk a CSAOSZ álláspontját a „SUP” irányelv átülte-

téseként megalkotott hazai jogszabály műanyag hordtasakok betiltásának tervezetéről. 

A hatalmas szakmai felháborodás hatására a törvénytervezetet az ITM visszavonta.  

A törvénytervezet visszavonatása érdekében a műanyag hordtáska gyártásban meghatározó 

szerepet játszó Soltvadkert és környéke kormánypárti országgyűlési képviselői jártak el. Dr. Pal-

kovics László miniszter pedig hatásukra tárgyalást kezdeményezett a gyártók képviselőivel.  

A műanyag hordtáska gyártásában érdekelt társaságok egymással háttéregyeztetést folytattak, 

amelybe a CSAOSZ-t szakmai közreműködőnek, a Főtitkárt pedig a miniszteri értekezleten a 

gyártók szóvivőjének kérték fel.  

A Kecskeméten megtartott miniszteri értekezleten az ITM részéről jelen volt: Dr. Palkovics 

László miniszter, Dr. György László államtitkár, Dr. Boros Anita államtitkár és Hizó Ferenc he-

lyettes államtitkár. Az ülést Font Sándor vezette, jelen volt még Kerényi János országgyűlési 

képviselő, továbbá Soltvadkert polgármestere is. Hizó Ferenc kíséretében jelen volt Kerekes 

Sándor professzor is. 

A Kormány elfogadta a megállapodást, a Parlament elé az alábbi tartalmú módosítás került: 

− 15 mikron alatti zacskókat nem tiltja be a Kormány (ezzel megfelel a csomagolási irányelv 

(PPWD) rendelkezéseinek), 



− 15-50 mikron közötti zacskók közül a nem lebomló anyagból készülő változatot betiltja (ez-

zel szigorúbb a PPWD mennyiségi korlátozást tartalmazó rendelkezésénél), a komposztál-

ható változat forgalomban tartását azonban engedélyezi, 

− a tiltás hatálybeléptetésének időpontja 2021. 07. 01. (ez megfelel a SUP által adott idő-

pontnak). 

A nagy port kavart események után a sajtó figyelme a CSAOSZ-ra irányult.  

− MTV1 Híradóban, majd a Napközben műsorban, valamint az ATV-ben interjú került adásba, 

− Ozone TV kb. 20 perces felvételt közölt a fenntartható csomagolás témában, 

− a Kossuth Rádió „A hely” műsora 2020. július 1-jén készít 2*23 perces műsort a CSAOSZ-szal 

és egy tagvállalatával, 

− Magyar Nemzetben, Népszavában, HVG-ben, Magyar Narancsban, Lokál napilapban, to-

vábbá a Trade Magazin, a Store Inider és a Magyar Mezőgazdaság online fórumokon nyilat-

kozat jelent meg, 

− szakmai cikkeket kért a Transpack, a Polimerek és Privátbankár lap,  

− facebook-on a csomagolás értékeit és a műanyagok hasznosságát bemutató írást több, mint 

4000-en olvasták és kizárólag pozitív kommenteket kaptunk. 

Egyes egyszer használatos műanyagokra vonatkozó jogszabály sajtótájékoztatója  

CSAOSZ részvétellel 

A Klíma- és természetvédelmi akcióterv vállalásai közé tartozik az egyszer használatos mű-

anyagtermékek kivezetése is, amely a benyújtott törvényjavaslat alapján 2021 nyarán kezdő-

dik - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a tárca sajtótájékoztatóján. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy az akciótervhez kapcsolódva megkezdték a hulladékgazdálko-

dási ágazat racionalizálásához szükséges intézkedések kidolgozását. 

A közeljövőben induló lépések közül kiemelte, hogy július 1-jén megkezdődik az illegális hulla-

déklerakók felszámolása. Ugyancsak ekkortól hozzák létre a hulladékgazdálkodási hatóságot, 

amelynek feladata lesz egyebek között a hulladékgazdálkodási ágazat ellenőrzése. 

Palkovics László kitért arra is, hogy radikálisan átalakítják a műanyagpalackok, fémdobozok és 

üvegek használatának rendszerét, lehetővé teszik azok visszaváltását, a tesztidőszak a tervek 

szerint jövő júliusban kezdődik. 

Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális 

környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára az egyes egyszer használatos műanya-

gok forgalomba hozatalának betiltásáról szóló törvényjavaslatról szólva hangsúlyozta, hogy az 

iparági szereplők támogatását bíró ütemezés több felkészülési időt biztosít a technológiaváltás-

hoz, amelyet forrásokkal is ösztönöznek. 

A munkahelyek megtartása érdekében így elkerülhető, hogy a hazai műanyagipari vállalatok 

működése ellehetetlenüljön - mondta. 



 

Fotó: Iró Zoltán 

Boros Anita kiemelte, hogy a műanyagipar egyike a legdinamikusabban fejlődő ágazatoknak 

Magyarországon. Bár az egyszer használatos műanyagok csak kis szegmensét jelentik a terme-

lésnek, de szeretnék támogatni az ágazatot azzal, hogy a betiltott termékeket felváltó új termé-

kek gyártásához szükséges technológiaváltáshoz a kormány hozzájárul, 10 milliárd forintos éves 

támogatási konstrukció áll majd rendelkezésre - jelezte az államtitkár. 

 

Fotó: Iró Zoltán 

A törvényjavaslat néhány egyszer használatos műanyag termék, köztük például a tányérok, po-

harak forgalomba hozatalának betiltását kezdeményezi 2021 júliusától. Ugyanettől az időpont-

tól vezetnék be a műanyag szatyrok, zacskók felhasználásának csökkentését célzó intézkedése-

ket. 



Az államtitkár példaként említette, hogy a nagyon könnyű, 15 mikron alatti műanyag zacskók 

forgalomban maradhatnak, de a termékdíját a mostani kilónkénti 57 forintról 1900 forintra 

emelnék a törvényjavaslat szerint. A biológiailag lebomló nagyon könnyű műanyag zacskó ter-

mékdíj-mentes, ennek termékdíját kilónként 500 forintra emelnék. A 15-50 mikron vastagságú, 

nem lebomló műanyag zacskók forgalomba hozatalát betiltják. 

Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára elmondta, hogy a 

csomagolóipar, ezen belül is a műanyag-feldolgozó ipar kedvezően fogadta, hogy a miniszté-

rium, illetve a kormány lemondott a műanyag hordtáskák általános betiltásáról. Úgy fogalma-

zott, hogy a beterjesztett törvényjavaslat szigorúbb az uniós irányelvnél, de vállalható. 

Ribárszki Zsolt, a Dominis Pille-Fólia Kft. ügyvezetője igazgatója kiemelte: Magyarországon több 

ezer munkavállaló dolgozik a műanyag csomagolóanyagok gyártásában és az iparágban sok mil-

liárd forintos fejlesztések valósultak meg, így komoly gazdasági problémát okozna a nagyon 

gyors változás. A beterjesztett törvényjavaslatot elfogadható kompromisszumnak nevezte. 

Forrás: MTI 

A Főtitkár felkérései 

A CSAOSZ munkája iránt nemcsak a sajtó érdeklődése növekedett meg az elmúlt hetekben.  

A Főtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztérium két államtitkárától is felkérést kapott 

szakmai műhelymunkában való részvételre: 

− Dr. Boros Anita felkérése „A körforgásos gazdaság bevezetése és a hulladékgazdálkodás ki-

hívásainak kezelése” című, az Európai Bizottság által elfogadott pályázatban való közremű-

ködésre vonatkozik, 

− Dr. Boros Anita és Dr. György László felkérése pedig a Műanyagipari Klaszter felállításában 

való részvételre vonatkozik. A Klaszter célja – egyebek mellett – a hazai műanyagipar fejlesz-

téséhez kapcsolódó K+F+I tevékenységek támogatása, a hazai műanyagipari stratégia sarok-

pontjainak kimunkálása. 

 

 

2020-ban 37. alkalommal hirdettük meg a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti ren-

dezvényként elismert 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt. 

A pályázatok érkeznek, az eddig beérkezett pályázatok között négy új, vagy sok-sok év kihagyást 

követően visszatért vállalatot üdvözölhetünk. 

A résztvevők kérésére a nevezési határidő meghosszabbítottuk.  

A nevezések beérkezési határideje: 

2020. július 15. 



 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2020-2021. évi kiadása 

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

küllemében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

A vészhelyzet alatt felértékelődött az élelmiszerek tartóssága, csomagolt jellege 

A járványügyi veszélyhelyzetben felértékelődött az élelmiszerek tartóssága, csomagolt jellege, 

valamint előtérbe kerültek az otthoni sütés-főzéshez szükséges termékek – állapította meg a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi 

Karának Marketing és Kereskedelem Intézete és a TÉT Platform járványügyi helyzet élelmiszer-

fogyasztásra gyakorolt hatásait vizsgáló kutatása. A 3000 fős reprezentatív online fogyasztói 

vizsgálatot május elején végzeték. 

A Nébih kiemelte, a járványügyi veszélyhelyzet nem változtatta meg az élelmiszervásárlással 

kapcsolatos alapvető fogyasztói szokásokat, ugyanakkor a vásárlás módja, a vásárlást befolyá-

soló tényezők preferencia-sorrendje módosult. 

Felértékelődtek a rövidebb értékesítési utak, amely kedvezett a Magyarországon gyártott élel-

miszereknek. A boltlátogatási gyakoriság csökkent, míg a járvány előtt a válaszadók több mint 

háromnegyede legalább hetente kétszer járt élelmiszerboltba, addig a járvány kezdete után a 

többség tudatosan, egy hétre előre gondolkodva vásárolt. A válaszadók mintegy tizede életé-

ben most először próbálta ki az online bevásárlást, és a lakosság negyede látogatta az on-

line élelmiszerboltokat – írja a Nébih. 

A "kezdeti sokk" időszakában jellemző volt a készletezés. A háztartásokban átlagosan 36 kilo-

gramm élelmiszer állt rendelkezésre a felmérés idején. A lakosság fele legalább két hétre ele-

gendő élelmiszert tartalékolt otthon – derült a kutatásból. 

A kutatás rámutat arra is, hogy a háztartások negyedében kevesebb élelmiszerhulladék kelet-

kezett ebben az időszakban. Több figyelmet tudtak fordítani a lakosok a vásárlások és az étke-

zések megtervezésére, az élelmiszerek lejárati idejére. 

A lakosság több időt töltött főzéssel, ezzel párhuzamosan nagyobb figyelem jutott az ott-

honi élelmiszerbiztonságra, a személyi és a konyhai higiéniára, a tudatos táplálkozásra, a válto-

zatos étrendre való törekvésre. Kiemelték, táplálkozástudományi szempontból pozitív, hogy a 

zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek nagyobb mértékben jelentek meg a bevásárlókosarakban, 

és csökkent az alkoholos italok, a sós rágcsálnivalók, az édességek, a cukor és az energiaitalok 

beszerzése, így valószínűleg a fogyasztása is. Az elfogyasztott adagok nagysága jellemzően nem 



csökkent, viszont jelentősen mérséklődött a fizikai aktivitás, ezért az energiamérleg pozitív 

irányba mozdult el, a lakosság negyede saját bevallása szerint hízott az elmúlt időszakban, míg 

minden tízedik ember fogyott. A testsúlygyarapodás mértéke átlagosan 1 kilogramm volt. 

A kutatás szerint az emberek többsége jól alkalmazkodott a megváltozott helyzethez, sőt szá-

mos olyan szokást soroltak fel a válaszadók, amelyekre a veszélyhelyzet lecsengése után is sze-

retnének figyelmet fordítani, a tudatosabb és előre megtervezett bevásárlásra, a rendszeres és 

alapos kézmosásra, az egészséges táplálkozásra – közölte a Nébih. 

Forrás: mti 

A DS Smith és MULTIVAC bemutatja az ECO Bowl-t, 

a friss ételek tárolására szolgáló innovatív hullámpapír alapú csomagolást  

Ahogy a fogyasztók számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság, úgy a márkáknak és a válla-

latoknak is egyre inkább meg kell felelniük az értékekre fókuszáló vásárlói elvárásoknak, hiszen 

azok a termékek kerülnek előnybe, amelyeknek kisebb a környezetre gyakorolt káros hatásuk. 

A DS Smith és a MULTIVAC fenntartható megoldások után kutatva összefogott, hogy megter-

vezzék és megalkossák az ECO Bowl-t, egy innovatív, védőgázas, hullámpapír alapú, friss ételek 

csomagolására alkalmas megoldást. A DS Smith és a MULTIVAC stratégiai partnerséget alakított 

ki annak érdekében, hogy Európa-szerte biztosítsák a széleskörű bevezetés hátterét élelmiszer-

ipari és kereskedelmi partnereik részére.  

Az ECO Bowl teljes mértékben újrahasznosítható hullámpapírból készült tálca, melynek belső 

oldalát vékony fólia borítja, lezárására műanyag fedőfólia szolgál. Az ECO Bowl a hagyományos 

műanyag tálcákhoz képest 85%-kal kevesebb műanyagot tartalmaz. 

 

Az európai fogyasztók körében az elmúlt öt évben megkétszereződött azok száma, akik tudato-

san kerülik a fölösleges csomagolást és szelektíven gyűjtik a hulladékot, valamint kulcsfontos-

ságúnak tartják az újrahasznosítást. Az ECO Bowl tálcák műanyag rétege és fedőfóliája egysze-

rűen eltávolítható, ezáltal a hullámkarton tálca 100%-ban újrahasznosítható. A gyártó vállalatok 

részére az ECO Bowl-ra történő átállás egyszerű és hatékony, a megoldás illeszkedik a MULTI-

VAC hőformázó csomagológépekhez, valamint lezáró rendszerekhez, és a friss élelmiszerek 



esetében azonos, vagy még hosszabb eltarthatóságot biztosít a termék számára, mint a hagyo-

mányos védőgázas csomagolási megoldások. 

Az ECO Bowl széleskörű bevezetését alapos piaci tesztelés előzte meg, mely a németországi 

székhelyű amidori cég bevonásával történt, akik a próbát követően, 2019. év végén sikeresen 

áttértek az ECO Bowl használatára. 

Az ECO Bowl piacra dobása kapcsán Marc Chiron, a DS Smith Packaging Értékesítési, Marketing 

és Innovációs igazgatója elmondta: „Nagyon örülünk az amidori sikereinek, melyet az ECO Bowl 

bevezetése óta értek el. Mindez jól példázza, hogy az innovatív, új generációs csomagolási meg-

oldásainkkal jelentős előnyt szerezhetnek partnereink, ha úgy döntenek, hogy beépítik azokat 

ellátási láncukba. … Az ECO Bowl innovációjába fektetett erőfeszítéseinkkel segítjük, hogy kör-

nyezettudatos, fenntartható termékcsomagolás kerüljön a szupermarketek polcaira. A MULTI-

VAC együttműködésével pedig elkötelezettek vagyunk a fenntartható gazdaság nagyobb lép-

tékű előmozdításában.” 

Bern Lasslop, a MULTIVAC Partner Products & Consumables alelnöke leszögezte: „Folyamato-

san olyan innovatív megoldásokon és csomagolási koncepciókon dolgozunk, amelyek csökkent-

hetik a csomagoláshoz felhasznált alapanyagok mennyiségét, és megfelelnek a jelenlegi elvárá-

soknak az erőforrás-hatékonyság és újrahasznosíthatóság szempontjából. Az ECO Bowl egy 

újabb megvalósult példája ezeknek az erőfeszítéseknek.” 

Forrás: Trade Magazin 

Szentkirályi: betétdíjas lehet a PET-palack 

A Szentkirályi Magyarország Kft. elnök-tulajdonosa a Pénzcentrumnak 

adott interjújában az egyszer használatos műanyagokat a boltokból, 

vendéglátóegységekből kiszorítani tervező kormányzati szándékkal 

kapcsolatban többek között arról is beszélt, hogy a PET-palackot sze-

rinte abszolút támogatni kell, csak legyen megoldva azok visszagyűj-

tése. 

Balogh Levente szerit a vállalatcsoportjuk is felelősséget érez aziránt, hogy a helyzet rendbe 

jöjjön, hozzátéve, hogy Csehországban, Szlovákiában már egy törvényjavaslat elkészítésében is 

részt vállaltak, ami a palackok betétdíjassá tételére irányult, ezeket már el is fogadták. 

A társaság vezetője szerint így ösztönzik a fogyasztót arra, hogy ne a folyóba, kukába dobja a 

PET-palackot, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol pénzt kap vissza érte. Hozzátéve, hogy Nyu-

gat-Európában is több helyen betétdíjasok a palackok, nem is téma már az ügy, az elmaradot-

tabb országokban, és első sorban Kelet-Európában kezdtek ezzel most foglalkozni. 

Balogh Levente mindemellett elmondta, hogy a magyar kormánnyal is vannak egyeztetések ar-

ról, hogy a vonatkozó törvényt megfelelő módon ki lehessen dolgozni, és itthon is betétdíjasok 

legyenek a PET-palackok; hozzátéve még, hogy így a probléma egy csapásra megoldható, keve-

sebb lesz a szemét.  

Forrás: portfolio.hu 


