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 A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei   

A CSAOSZ a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének a „SUP” irányelv témájában írt levelét az 

alábbiakban adjuk közre. 

A Business Europe, mint az európai munkaadói szövetségek brüsszeli képviselőjének a „SUP” irányelv néven 

ismertté vált, egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv értel-

mezésével kapcsolatban a tagszervezeteinek – köztük az MGYOSZ-nak – írt levelét és további kiegészítő do-

kumentumait áttanulmányoztuk. 

A Business Europe levelében arra hívja fel a tagszövetségeinek a figyelmét és egyben kéri tőlük az illetékes 

jogalkotók tájékoztatását arról, hogy a „SUP” irányelv, illetve annak értelemzését, nemzeti jogrendbe ülteté-

sét segítő ún. Blue Guide a jogszabályok által érintett termékkörök forgalomba hozatalát ellentétesen, egy-

ben az Európai Unió alapelveitől eltérően ítéli meg. 

Amíg a SUP irányelv a forgalomba hozatalt nemzeti, tagországi szinten kezeli, addig az útmutató az egységes 

európai piaci szemléletét követi. Az irányelv megközelítése súlyos kereskedelmi zavarokat vetít előre a tag-

országok közötti áruforgalomban a rendelkezések 2021. július 3-i hatályba lépését követően. 

A Business Europe aggályaival egyetértve, kérjük a témafelelős Innovációs és Technológiai Minisztérium ille-

tékes vezetője részére olyan levél megfogalmazását – különösen, ha az érdekelt hazai társszakmai szerveze-

tek is támogatják –, amelyben közbenjárásukat kérjük az egységes európai piac megbontására irányuló kez-

deményezés ellen. 

A levél egyben alkalmat ad arra, hogy jelezzük a jogalkotó felé a hazai „SUP” kormányrendelet megjelenteté-

sének égető sürgősségét, amely a szabályozással érintett termékeket gyártó, forgalmazó társaságok felké-

szülése érdekében további halasztást már nem tűr. A vonatkozó jogszabály kibocsátását akkor is kérjük, ha a 

pandémiás helyzetre tekintettel az érvénybe léptetési határidő későbbi időpontra tolódhat.  

Steiner Attila államtitkár úr 2021. április 26-án kelt levelében megköszönte az észrevételeket és tartalmával 

egyetértve jelezte véleményét az Európai Bizottság felé. 

A CSAOSZ – ÖKO-Pannon közös SUP szakmai napjának programtervezete 

A SUP irányelv és annak már hosszabb ideje előkészület alatt álló magyar kormányrendelete a gazdaság sze-

replői számára komoly nehézségeket okoz, ezért a CSAOSZ – segítendő a jogalkalmazást és jogértelmezést – 

szakmai napot tervez, amit a hazai releváns jogszabály megjelenik.  

A program során a magyarázatokat az EB által tervezetben megjelentetett értelmezési útmutatója alapján 

adjuk meg. 

A program tervezett tartalma: 

1.  A SUP irányelv bemutatás és értelmezése – csomagolásra koncentrálva  

− az irányelv célja, előzmények, 

− fogalmak ismertetése, 

− áttekintő táblázat (11 termékkör, 7 intézkedés) bemutatása, 

− a 7 intézkedési forma elmagyarázása már csak csomagolásra korlátozva, 

− csomagolási termékkörökre (csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, poharak, palackok, hordtasa-

kok) vonatkozó szabályozásformák (tiltás, korlátozás, EPR, stb.) bemutatása 

− csomagolási termékkörök szerinti értelmezés bemutatatása,  

− fotókkal illusztrált példák alapján azt kell elmagyarázni, hogy az útmutató szerint mi tartozik és mi nem 

a SUP hatálya alá – milyen logikát tudunk azonosítani. 
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2. A SUP jelölési rendelet ismertetése 

− csomagolási fogalmak – a későbbiek értelmezése miatt, 

− a piktogramok bemutatása, technikai részletek általánosan, 

− csomagolást illetően a poharak érintettek, 

− a gyűjtőcsomagolás viszont valamennyi teremék esetén érvényes, 

− hatálybalépés. 

3. A magyar SUP kormányrendelet bemutatása 

− a SUP irányelv alapján legyen „honosítva, a különbségek kiemelésével, 

− forgalomba hozatalra, a bolti előrecsomagolásra vonatkozó ITM álláspont bemutatása, 

− bemutatni mely intézkedésekre jelent meg a szabályozás és mire nem. 

4. SUP termékekkel kapcsolatos adózási termékdíjas kérdések 

− termékdíjas változások, új díjtételek, 

− komposztálhatósági laborvizsgálatok érvényessége, 

− a bolti előrecsomagolt termékek NETA kötelesek lehetnek – NAV figyelmeztetés. 

5. Kérdések – válaszok 

A programot a magyar kormányrendelet megjelenése után azonnal meghirdetjük, de előzetes jelentkezése-

ket (e-mail üzenetben) már fogadunk. 

A programot térítés ellenében, online formában tartjuk meg. 

Csomagolást és hulladékkezelés érintő jogszabályváltozások 

Megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 55. számában a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében 

módosított kormányrendeletek salátarendelete (3-16. oldalak):  

A módosított jogszabályok felsorolásszerűen: 

− A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 

29.) Korm. rendelet módosítása 

− A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 

− Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 

− A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása 

− Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása 

− A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet módosítása 

− A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 
 

A közlöny elérhető:  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2aace6b5b1ff4f8d1f88d3829cd9d47188eb52b6/megtekintes 

  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2aace6b5b1ff4f8d1f88d3829cd9d47188eb52b6/megtekintes
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TÁJÉKOZTATÓ 
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2021-ben 38. alkalommal hirdeti meg a 

Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt. 

A nemzeti esemény célja 

− a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése, 

− fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segédanyagok, 

valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére, 

− a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.  

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű meg-

mérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) WorldStar 

versenyéhez. 

1. A verseny területe 

A HUNGAROPACK 2021 két kategóriában kerül lebonyolításra: 

   I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás, 

  II. Szállítási csomagolás.  

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 

2019. június 1. és 2021. május 31. 

között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett: 

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

lölésekkel ellátva, 

továbbá 

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

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

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

szerint 

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

csomagolás. 

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni. 

2. A jelentkezés és feltételei 

A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett cso-

magolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elő (a csomagolószer szükség szerint lehet külföldi 

eredetű). 

Csomagolószerrel, tehát csomagolóanyaggal, -eszközzel vagy csomagolási segédanyaggal annak gyártója, 

kész csomagolással a csomagolást előállító (megvalósító) nevezhet. 
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Tervező-fejlesztő vállalkozás a megvalósítóval együtt pályázhat. 

Nevezni online űrlap kitöltésével lehet. 

A nevezéshez kapcsolódó dokumentumokat az űrlapon belül a megfelelő kérdésnél lehet csatolni, lehetőség 

szerint doc, xls, ppt, pdf, jpg vagy tif formátumokban.  

Minden pályázathoz külön-külön, pontosan kitöltött online űrlapot kérünk.  

Az online nevezés beérkezéséről a szervező CSAOSZ Titkárság visszaigazolást küld. 

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

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

talmazó kész csomagolás-mintákat. 

Csomagolási segédanyagok esetében az alkalmazási módot legalább egy csomagolásmintával be kell mu-

tatni. 

Kérjük az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő: 

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

latkozat, 

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

tározott megfelelőségi nyilatkozat, 

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

végzett kockázatelemzés összefoglalásának 

megküldését. 

Ha a csomagolás romlandó terméket tartalmaz, a mintát a CSAOSZ-szal egyeztetett időpontban kérjük bekül-

deni.  

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

képes 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 termékcsaládként 

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: 

2021. június 30. 

A mintadarabokat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére (1146 Budapest XIV., 

Hungária körút 140-144. II. 206. szoba) kérjük megküldeni.  

Kérjük, hogy a mintákat a CSAOSZ-szal való előzetes egyeztetést követően küldjék meg. 

A verseny szervezője a díjnyertes nevezésekről fotókat készít, amelyeket a verseny alapvető céljának megfe-

lelően szakmai ismeretterjesztési és publikációs célokra használ fel. 

A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamit a nevezési díj befizetésével hozzájárul ahhoz, 

hogy a verseny szervezője a fotókat a saját vagy más szerkesztésében megjelenő kiadványokban – ideértve 

az internetes felületeket is –, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja. 
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A pályázó a nevezési űrlap kitöltésével és beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével hozzájárul ah-

hoz, hogy a verseny szervezője a nevezési űrlapon feltüntetett adatokat kapcsolattartási célra nyilvántartásba 

vegye és a Versennyel kapcsolatos levelezést azok felhasználásával bonyolítsa. 

A megadott adatok törlésére a versenyt követően nyílik lehetőség a torles@csaosz.hu címre küldött üzenet-

tel. 

3. Értékelés 

A pályázatokat neves szakértőkből és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselőiből álló Bírálóbizottság 

(zsűri) pontozással értékeli és ennek alapján ítéli oda a  

a valamennyi bírálati szempontra a legtöbb pontot kapott 4-6 nevezésnek a 

HUNGAROPACK 2021 díjat 

továbbá 

a környezeti szempontból előremutató, a körforgásos gazdaság céljait leginkább megtestesítő megoldásért 

a 

HUNGAROPACK 2021 Fenntarthatósági 

a legkülönlegesebb tervezői egyéni ötletet, alkotómunkát takaró megoldásnak a 

HUNGAROPACK 2021 Ipari Kreativitás 

a csomagolás figyelemfelkeltő, eladásösztönző funkcióját leginkább kifejező pályázatnak a 

HUNGAROPACK 2021 Marketing 

a nyomdai előkészítési, nyomtatási, felületkezelési és továbbfeldolgozási szempontból kiemelkedő megol-

dásért 

HUNGAROPACK 2021 Print 

az élelmiszerpazarlás, élelmiszerveszteség ellen újszerű és hatékony megoldást kínáló pályázatnak a 

HUNGAROPACK 2021 SaveFood 

díjakat,  

valamint 

a különdíjakat és az elismerő okleveleket. 

A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja. 

 

Az elbírálás szempontjai:  

▪ áruvédelmi hatékonyság, 

▪ korszerűség, 

▪ eredetiség, új ötlet, 

▪ esztétikai érték, reklámhatás (I.) / megjelenés (II.), 

▪ környezetvédelmi jellemzők, környezettudatos tervezés, újrahasznosíthatóság, 

▪ fogyasztói követelmények (I.) / logisztikai (II.) követelmények. 

A nyertesek honlapjukon, marketing anyagaikon és a csomagolásaikon az évszám megjelölésével feltüntet-

hetik a verseny logóját.  

A pályázók jogosultak arra, hogy a díjazott nevezésükkel a Csomagolási Világszövetség WORLDSTAR csoma-

golási világversenyén – az ott meghatározott feltételek szerint – részt vegyenek. A nevezéssel kapcsolatos 

feladatokat és kötelezettségeket a díjnyertesek viselik.  

mailto:torles@csaosz.hu
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A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére remélhetően 2021. november 11-én, a CSAOSZ által szervezett 

szakmai konferencia záróeseményeként szervezett díjátadón kerül sor.  

A konferencián a nevező vállalatok egy képviselője díjmentesen vehet részt.  

A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes és Venczel-Gorski 

Nikolett szervezőtitkárok, illetve Nagy Miklós főtitkár. 

Cím:  1146 Budapest XIV., Hungária körút 140-144. II. emelet 206. szoba 

Telefon:  06 1 210 0107 

E-mail:  csaosz@csaosz.hu, 

Web:  www.csaosz.hu 

 

 

 

 

 

 

Hiánypótló GS1 szakmai nap a CSAOSZ szervezésében 

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. a gazdasági szereplők üzleti folyamatai fejlesztésére, a belső és a 

vállalatközi információs folyamatok javítására, hatékonyabbá tételére alkalmas megoldásokat folyama-

tosan fejleszti. 

A szakmai nap célja a legfrissebb ismeretek bemutatása és a szakemberek körében való megismerte-

tése. Előadóink a szakterület legismertebb és legelismertebb szakértői. 

A program tematikailag elkülönülő előadásait blokkokba szerveztük, így az érdeklődők hatékonyabban 

tudják szervezni részvételüket.  

A résztvevő csomagolástervezők a vonalkódok csomagolásokon való helyes alkalmazásáról, az általuk 

elérhető kiterjesztett lehetőségekről kaphatnak ismereteket. Az értékesítésért, rendszerszervezésért fe-

lelősek a nyomonkövetés rejtelmeiről informálódhatnak, de a logisztika és a környezetvédelem iránt ér-

deklődők sem maradnak új ismeretek nélkül. 

A szakmai napot 2021. május 6-án (csütörtökön) 9:30 órai kezdettel online formában tartjuk. 

A programon való részvétel ingyenes, csak a csaosz@csaosz.hu címre egy rövid regisztrációt kérünk az 

érdeklődő nevének, e-mail címének megadásával, amire a belépési adatokat a CSAOSZ el tudja küldeni. 

  

http://www.csaosz.hu/
mailto:csaosz@csaosz.hu
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Időpont Előadás Előadó 

9:30 Köszöntő, napi program 
Nagy Miklós,  

Kecskés Katalin 

9:40 50 éve az üzleti élet szolgálatában, a GS1 bemutatása Viszkei György 

10:00 

Kereskedelmi áru szabványos jelölése, szabványos azonosítók az ellátási lánc fo-

lyamataiban.                           

Hogyan hat a Globális kereskedelmi áruazonosítóra a csomagolásválto-

zás? 

Magyar Róbert 

10:35 Szünet 

10:45 
A vonalkód-készítéstől a kiterjesztett valóságig, az adat kezelésének és 

felhasználásának új módjai 
Regős Péter 

11:35 
Adatmegosztási szabványok szerepe a nyomonkövetésben, nyomonköve-

tési esetpéldák 
Magyar Róbert 

12:10 Szünet 

12:40 A GS1 küldetése és a GS1 Magyarország IT megoldásai Fekete Balázs 

13:00 Karbonmentes logisztika - A Lean&Green Program Krázli Zoltán 

13:20 Szünet 

13:30 
Ellátás- és betegbiztonság növelése az egészségügyben GS1 szabvá-

nyokkal 
Krázli Zoltán 

14:00 Iparági esettanulmány  AMSY Jelöléstechnika Kft. 

14:30 
Nyomonkövetési rendszer kiépítése eDelivery szabványokon, blockchain alapú 

hitelesítéssel 
Köves Gergely 

15:20 A szakmai nap zárása, összegzés 
Nagy Miklós,  

Kecskés Katalin 
 

 

A Magyar Szabványügyi Testület híre 

A Magyar Szabványügyi Testület arról adott tájékoztatást, hogy az MSZ 19241-2:1985 Konténerek jelö-

lése. Összevont adattábla és az MSZ 7295:1997 Az A és a B biztonsági fokozatú acélszekrények fogalom-

meghatározásai és minimális követelményei szabványok utód nélküli visszavonását a bizottság jóvá-

hagyta. 

 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara információja 

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 2021. június 8-9-én rendezi meg a 2. Német-Magyar 

Ipari Kontaktbörzét, ezúttal elektronika, IT és ipari háttérszolgáltatások témakörben.  

A jelenlegi szakaszban olyan beszerzőket keresnek, akik elektronika, IT és ipari háttérszolgáltatások te-

rületén keresnek új beszállítói kapcsolatokat.  

A beszerző-beszállítói kapcsolatok kiépítését elősegítő B2B megbeszéléseket a B2Match professzionális 

platformon keresztül bonyolítják 2021. június 8-9-én.  
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Kérik, amennyiben érdeklődnek a beszállítói kapcsolatok kiépítése iránt, jelentkezzenek az online felü-

leten található jelentkezési lap segítségével legkésőbb 2021. május 3-ig. 

  

B2B beszerzői csomag: 100 EUR+ÁFA / DUIHK tagoknak ingyenes  

B2B beszerzői csomag tartalma: 

− A potenciális beszállítói kör célzott megszólítása 

− Rövid bemutatkozás a szakmai nap utolsó szekciójában június 8-án 

− A keresett termék/ szolgáltatás részletes bemutatása a B2Match "Piactér" felületén 

− A B2Match platform használata az online megbeszélések lebonyolításához 

További információk és jelentkezés itt: 

https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/oldalnezet/2-deutsch-ungarische-kontaktboerse-in-

dustrie  

  

További felvilágosítást ad: 

Sápi Zsuzsa  

Projektunterstützung, Vertretung Messe Karlsruhe  

Projektasszisztencia, Messe Karlsruhe képviselet 

 

Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer 

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

Tel.: +36 1 345 7628 

E-Mail: sapi@ahkungarn.hu 

www.duihk.hu  www.nemetvasarok.hu  

 

 

 
 

  

https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/oldalnezet/2-deutsch-ungarische-kontaktboerse-industrie
https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/oldalnezet/2-deutsch-ungarische-kontaktboerse-industrie
mailto:sapi@ahkungarn.hu
http://www.duihk.hu/
http://www.nemetvasarok.hu/
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Beszámoló a CSAOSZ által a Logisztika Napja alkalmából szervezett programról 

Csomagolás szerepe a logisztikai folyamatok hatékonyságának javításában –  

CSAOSZ szakmai program a Logisztika Napja alkalmából 

A logisztikai folyamatok javításában a csomagolásnak kiemelkedő szerepe van. Egy jól megválasztott 

csomagolás csökkentheti a raktározási helyigényt, a szállítási szükségleteket, miközben a kihasználtsági 

jellemzőket javítja és még az sem biztos, hogy drágább lesz. Persze mindehhez képzett munkaerőre is 

szükség van, az eredményesség nem nélkülözheti az egyetemi szinten megszerezhető tudást és az ellá-

tási láncot segítő GS1 szabványok ismeretét és alkalmazását sem. 

 

 

Ezekkel a hívószavakkal szólítottuk meg a szakmai közösséget és reményeinket meghaladó érdeklődést 

tapasztalhattunk. A CSAOSZ programját 32, az MLBKT-nál és a CSAOSZ-nál regisztrált érdeklődő követte.  

Külön érdekesség, hogy a technikumi tanulók, egyetemi hallgatók és tanáraik alkották a résztvevők több-

ségét. Ez ígéretes a szakember utánpótlás szempontjából. 

A programot Sidó Gábor és Pollák Tibor, a Green Packaging Kft. csomagolástervezői vezették be, akik 

néhány példán keresztül számszerűsítették, hogy milyen logisztikai és pénzügyi előnyökkel járhat a szak-

szerű csomagolástervezés.  

Király László, a PackKing Kft. ügyvezetője a csomagolási tanácsadás szerepét hangsúlyozta. 

A program második részében Magyar Róbert, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. egyetemi kapcsolato-

kért és továbbképzésért felelős menedzsere az üzleti kommunikációs szabványokról és azok felsőfokú 

oktatásba integrálásáról beszélt, előadását pedig kiválóan kiegészítette dr. Tamás Péter egyetemi do-

cens, a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete igazgatójának előadása, akitől többek között megtudhat-

tuk, hogy logisztikai csomagolásfejlesztő szakmérnök-képzés indítanak és őszre várható az áruszállítás 

és csomagolás szakkönyv megjelenése is. 


