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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Az ITM felkérésére tanulmányt készítettünk 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztály veze-

tője, Dr. Szabó Csilla levélben kereste meg Szövetségünket és kérte, hogy a „SUP” szabályozás hatálya 

alá tartozó egyszer használatos ételtároló edények piaci helyzetéről adjunk áttekintést. 

A nyolc kérdés az évente forgalomba hozott ételtároló edények mennyiségére, gyártói-forgalmazói  

körére, az edények fajtáira, megnevezéseire, a lehetséges helyettesítő termékek bemutatására és más 

EU tagországok szabályozási részleteire vonatkozott.  

A CSAOSZ az összeállítást a kért határidőre eljuttatta a Minisztérium részére. 

Válaszunkban elősként is a „gyártó” és az „ételtároló edény” fogalmának értelmezését írtuk le a magunk 

szempontjából. A fogalmak tisztázását az érintettek számára fontos elvi kérdésnek tartjuk. 

A vizsgált termékkör volumenének meghatározásához a hazai gyártóktól, kereskedőktől kaptunk tájé-

koztatást, ez alapján 10 et nagyságrendre becsüljük az ételtároló edények piacát. Csak megjegyezzük, 

hogy ez az érték a hazai műanyag csomagolószer-kibocsátás kb. 3%-át teszi ki. 

Bemutattuk a műanyag edények lehetséges alternatíváit, bár többségüket szakmai érdekességnek, 

mintsem a műanyag ételtartó dobozokat teljeskörűen kiváltani képes megoldásnak ítéljük – részben 

műszaki jellemzőik, részben pedig áruk miatt. 

A CSAOSZ az EPIC (Európai Csomagolási Intézetek Konzorciuma) tagszervezetek segítségét kérte a nem-

zeti szabályozások megismerésére. A görög, a lett és a holland kollégák szolgáltak érdemi információval. 

Görögországban a 2022 és 2024 közötti időszakra 30%-os, 2026-ig pedig 60%-os csökkentést írt elő a 

kormány akcióterve az egyszer használatos műanyag poharakra és ételtároló edényekre. Ezzel párhuza-

mosan 2022. január 1-től 

− 0,04 EUR/db adót is kivetnek, ami alól az újrahasználható edények mentesülnek, 

− az adót a végfelhasználó fogyasztóval fizettetik meg, 

− a közszférában használatukat betiltják. 

Lettországban 2021. július 3. után 

− nem lehet az egyszer használatos műanyagtermékeket ingyenesen adni, a számlán külön tételként 

fel kell tüntetni az árát, db-számát; 

− amennyiben a műanyag terméket a kiszolgálás helyén töltik meg, kötelezik a csomagolót, hogy a 

fogyasztónak ajánljon fel műanyagot nem tartalmazó poharat, vagy ételtartót. Amennyiben a vevő 

nem fogadja el az alternatív megoldást, a műanyag poharat, vagy ételtartót nem adhatja díjmentesen 

(a díj összegéről nem kaptunk információt); 

Ezek a követelmények minden termelőre / kereskedőre vonatkoznak, amelyek az értékesítési helyen 

csomagolt, azonnal fogyasztható vagy elvitelre csomagolt, fogyasztásra kész ételeket és italokat áru-

sítanak, ideértve a gyorséttermeket, kávézókat, éttermeket, egyedi élelmiszer-standokat mind a szu-

permarketekben, mind a szabadban, stb.; 

− a gyártó vagy kereskedő köteles kiszolgálni a vevőt az által hozott csomagolószerbe; 

− a rendelkezéseket megszegő magánembereket 175 EUR, vállalkozásokat 350 EUR összegig terjedő 

büntetéssel sújthatják. 
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Véleményeztük az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) 

A CSAOSZ szakértői véleményezték a társadalmi egyeztetésre bocsátott Országos Hulladékgazdálkodási 

Tervet. 

A tervezet jó összefoglalást ad azokról a peremfeltételekről, amelyeket kijelöl az európai uniós és hazai 

jogszabályi környezet. Szól a készítők által javasolt jövőképről és az elképzelt rendszer működési modell-

jéről.  

Ugyanakkor az OHT hiányos a valódi helyzet, illetve az ahhoz vezető problémák feltárásának tekinteté-

ben, majd ebből adódóan helytelen következtetések és szakmailag alkalmatlan és célszerűtlen megol-

dási javaslatok kerültek bemutatásra.  

A dokumentum több tekintetben kiegészítésre szorul. A tervezet adós marad a célok elérésének évekre 

lebontott bemutatásával, az ehhez szükséges pénzügyi eszközök becslésével és ezek forrásának megha-

tározásával. 

A jövőkép tekintetében helyes célkitűzés a körforgásos gazdaságra való fokozatos áttérés, mint prioritás 

meghatározása.  

Az intézkedések egy részével egyet lehet érteni, azonban a hulladékgazdálkodási rendszer működésé-

ben tervezett változtatások – miszerint az élen járó európai országok gyakorlatától eltérően egy kon-

cessziós megoldás bevezetését szorgalmazza – veszélyeztetik a ma jól működő ipari-kereskedelmi hul-

ladékgyűjtést, anélkül, hogy garanciákat adna a célok elérésére, továbbá olyan mértékben mennek 

szembe a piacgazdaság működésének mechanizmusaival, hogy a szakértők a véleményező összeállítás-

ban fel kellett hívják a figyelmet a tervezett lépések veszélyeire. 

Megjelent a Nemzeti Koncessziós Iroda hirdetménye 

Megjelent a Nemzeti Koncessziós Iroda Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió tárgyú hirdetménye. 

Ismeretes, hogy hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.  megteremtette a lehetőségét az állami hulla-

dékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogának koncesszióba adását.  

A hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság földrajzi alapja az ország teljes területe, mely a 2019. 

évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását je-

lentheti. 

A koncessziós alapfeltételek tekintetében a nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a Ht. 53/B. § (10) bek. 

a)-b) szerinti feltételek (rezsicsökkentés, EU célértékek elérése) teljesülését.  

A koncessziós időszak alatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kor-

mányrendeletben [385/2014. (XII. 31.) Kr.] meghatározott követelményeknek megfelelő ellátást minden 

magyarországi településen biztosítani kell.  

A koncesszornak teljesítenie kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulla-

dékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációs célértékeket, és biztosítania kell a lakossági 

közszolgáltatás színvonalának egységesen magas minőségét a szükséges ─ így különösen a magas szín-

vonalú, technológiai megújulást eredményező ─ infrastrukturális feltételek biztosításával. 

A koncesszornak koncessziós társaságként olyan gazdasági társaságot kell alapítania, amelyben a társa-

ság megalakulásakor és működése alatt folyamatosan a részvények, üzletrészek és szavazatok többség-

ével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben megha-

tározott követelményeket a koncessziós társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja.  
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A koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási koncesszió gyakorlására akkor lesz jogosult, ha a koncesz-

sziós szerződés aláírásától számított 1 éven belül gondoskodik a tevékenység végzéséhez szükséges en-

gedély megszerzéséről és a kapacitást biztosító szerződések megkötéséről. Ha a koncessziós társaság az 

1 év alatt a szükséges engedélyeket nem szerzi meg vagy a kapacitást biztosító szerződéseket nem köti 

meg, a koncessziós szerződés a szerződés aláírását követő egy év lejártával megszűnik. A Ht. előzőek 

szerinti 53/H. § (1) bekezdését első alkalommal, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a koncessziós 

társaságnak 2022. december 31. napjáig kell az engedélyekkel és a kapacitást biztosító szerződésekkel 

rendelkeznie. 

Fentiek alapján a nyertes koncesszor feladatát képezi Magyarország közigazgatási területén az alábbi 

közszolgáltatások megszervezése, ellátása: 

− A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek körébe tartozó hulladékok 

(évente várhatóan mintegy 4-4,8 millió tonna) átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, keres-

kedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesít-

mények (úgymint gyűjtőpontok, hulladékudvarok, visszaváltási pontok, átrakóállomások, válogató-

művek) fenntartását és üzemeltetését, 

− Az intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelős-

ségi rendszerek a Ht. 53/A. § (4) bekezdésben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötele-

zettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, és a kötelező visszaváltási díjas 

rendszer működtetését. 

 

Megtartottuk a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny zsűrijét 

 

 
 

A zsűri idén 53 nevezésről kellett döntést hozzon – tavaly 59 pályázatunk volt. 

A nevezések kategóriáit tekintve  

− 39 a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás,  

− 14 pedig a szállítási csomagolás körébe tartozik.  

A nevező vállalatok száma: 32 (tavaly: 29), közülük 

− rendszeres pályázó: 22 

− visszatérő: 3 

− új: 6 (ebből 3 társnevező) 

A nevezésekről néhány áttekintő gondolat 

− A fenntarthatóságra törekvés jól érzékelhető a nevezésekben, ez anyaghasználatot, műanyagkivál-

tást, másodnyersanyag-felhasználást, gyártás- és folyamatoptimalizálást takar – utóbbiak különösen 

a szállítási csomagolási kategóriára jellemzők. 

− A fogyasztói csomagolások között idén több, különleges alkalmakra készített exkluzív karton/papír-

lemez doboz nevezést kaptunk. E kategóriában pályázók igyekeztek kiváltani a műanyagot, így pl. 
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bonbonokhoz papír elválasztó rekeszeket készítettek, ami a kis sorozatú különleges dobozoknál a 

csomagolás időszükséglete nem meghatározó szempont. 

− A digitális nyomtatás a kis sorozatú – pl. a Foci EB-hez kötődő – akciók esetében úgy tűnik teret nyert. 

− A szállítási csomagolási nevezések szokás szerint nagyon kidolgozottak. 

Az elért eredményről a pályázókat napokon belül értesítjük. 

Már lehet nevezni a WorldStar Csomagolási Világversenyre 

 

A WPO már meghirdette a 2022. évi WorldStar 

Csomagolási Világversenyt. 

A WorldStarra a HUNGAROPACK nemzeti ver-

senyen 2020-ban és 2021-ben díjazottak ve-

hetnek részt.  

További információ: 

https://worldstar.org/about/#about). 

A nevezési határidő: 2021. október 15. 

Eredményhirdetésre várhatóan december 15-én kerül sor, a díjátadóra pedig remélhetőleg 2022. má-

jusában. 

Készülünk a CSAOSZ éves szakmai konferenciájára 

Nagyon bizakodunk, hogy 2019 után 2021-ben ismét személyes részvétellel tarthatjuk meg a CSAOSZ 

éves szakmai konferenciáját. 

Idén is a remek közlekedési és parkolási adottságokkal rendelkező, rendkívül barátságos budaörsi 

Holiday Inn szállodát foglaltuk le a program helyszínéül. Azok számára, akik nem tudnak, vagy nem 

akarnak ellátogatni az eseményre, az online lehetőséget is meg kívánjuk teremteni. 

A konferencia időpontja: 2021. november 11. (csütörtök). 

Nyitó és záró plenáris ülések mellett négy szekcióban – jogszabályok, innovációk, vállalatmenedzsment 

és a jövő szakemberei – kívánunk előadásokat szervezni. A konferenciát a HUNGAROPACK díjátadóval 

zárjuk. 

Az eddigi gyakorlatot idén is megtartjuk, minden CSAOSZ tagvállalat és HUNGAROPACK nevező társaság 

egy munkatársa díjmentesen részt vehet az eseményen. 

A konferencia részletesebb programját most készítjük elő. 

interpack 2023 

Tavaly év elején még bizakodtunk, hogy 2014 és 2017 után harmadszor is 

megvalósul az interpack-on a közösségi magyar stand. Az élet, helyesebben 

a járványhelyzet azonban keresztül húzta terveinket, reményeinket, de 

nemcsak tavaly, hanem az egy éves halasztás után idén is. 

A csomagolóiparban korszakos változások indultak, a fenntarthatósági feladatok minden korábbi gya-

korlatot, megszokást felülírnak. 

https://worldstar.org/about/#about
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Az élet nemhogy nem áll meg, egyenesen átalakul és az interpack is 2023 májusában ismét megnyitja 

kapuit. Az, hogy lesz vásár két év múlva, az szinte biztosra vehető, mint az is, hogy szigorú szabályok és 

kontroll mellett lesz megszervezve – a legendás német precizitással. 

Óvatos optimizmusunk nem alaptalan, a 2017-ben elfoglalt 170.500 m2 kiállítási területhez képest már 

idén, hét hónappal a jelentkezési határidő vége és 22 hónappal a tervezett nyitás előtt 100.000 m2-re 

érkezett foglalás. Indokolt tehát nekünk is intenzív gondolkodást kezdenünk a 2023. évi közösségi meg-

jelenésről. 

Nincs sok időnk, hiszen 2022. február 28-án lejár a jelentkezési határidő, a regisztrációval pedig már 

anyagi kötelezettséget is kell vállalni. 

Utóbbi két interpack közösségi megjelenéshez sikerült a mindenkori exportfejlesztési ügynökségtől tá-

mogatást kapnunk. E célunkat most sem adjuk fel, de egyelőre saját finanszírozásban kell gondolkod-

junk, és a költségvetésünkhöz kérjük majd a támogatást. 

A legutóbbi közösségi megjelenés résztvevői számából és standjellemzőiből kiindulva, hét kiállító és 70 

m2 sarokstand alapul vételével készítettünk egy előtervet és próba-költségvetést. Kalkulációnk szerint 

az egy kiállítóra jutó várható standrészvételi költség kb. 6.600 EUR összegre adódik. Ez az összeg nem 

tartalmazza a kiutazással és kinti tartózkodással kapcsolatos költségeket. 

Célunk, hogy mielőbb, még az ősz folyamán körvonalazódjék a közösségi stand összetétele és legkésőbb 

jövő év januárjára a részvételi szándéknyilatkozatok is rendelkezésünkre álljanak, hogy a jelentkezésün-

ket időben beadhassuk. 

További részletekkel Nagy Miklós és Máté Szilvia, az interpack magyar képviselője tud szolgálni. 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2021-2022. évi kiadása 

 

 

A CSAOSZ immár 12. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind pedig küllem-

ében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet.  

A kiadvány idei felépítése az elmúlt években már kialakult szerkesztési rendet követi. Elsőként a szakte-

rületünk aktuális helyzetét, elemzéseket mutatunk be, amit az iparágat közvetlenül érintő új európai és 

hazai jogszabályok áttekintésével folytatunk, majd szakmai újdonságokról, vállalatok fejlesztési eredmé-

nyeiről adunk hírt, bemutatjuk a hazai, illetve a csomagolási világverseny díjazottjait, végezetül pedig a 

CSAOSZ tagvállalatok listájával zárunk.  

2021-

2022 
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A kiadvánnyal az a célunk, hogy szakterületünkről egy éves képet készítsünk, egyaránt bemutatva a gaz-

dasági és szabályozási környezetünket, valamint a műszaki-technológiai előrehaladást.  

Az Évkönyvben való megjelenéssel kapcsolatban bármilyen kérdésre készséggel ad felvilágosítást Nagy 

Miklós főtitkár a 06 1 210-0107 telefonszámon, vagy a nagym@csaosz.hu, e-mail címen. 

Szakmai hírek, érdekességek 
 

Újrahasznosított csomagolásoké a jövő – a fenntarthatósági verseny élén az italos kartondoboz 

Az italos kartondobozok karbonlábnyoma fele akkora, mint a PET palackoké, derült ki a bécsi egyetem 

kutatásából. A kartondobozok a jövő zöld gazdaságának alapvető elemei is lehetnek, hiszen fenntartha-

tósági szempontból az üvegekénél előnyösebb az alkalmazásuk. A kartondobozok újrahasznosítási ará-

nya folyamatos nő Európában, a cél pedig az, hogy 2030-ra hogy a forgalomban levő összes mennyiség 

legalább 90 százalékát begyűjtsék, 70 százalékát pedig újra fel is használják. 

A műanyaghulladék mennyisége növekszik a legnagyobb ütemben világszerte, sőt, PET palackból és mű-

anyag zacskóból percenként egymilliót használunk el. Magyarországon. 2021. július 1-jén lépett életbe 

a meghatározott, egyszer használatos műanyagok (SUP - Single Used Packaging) forgalmazását tiltó kor-

mányrendelet, amelynek célja a műanyaghulladék mennyiségének csökkentése. A friss szabályozás ér-

telmében olyan termékekből, mint például egyes műanyagzacskók, szívószálak és evőeszközök, stb. nem 

kerülhet több kereskedelmi forgalomba.  

2030-ra nem kisebb célt tűzött ki maga elé az ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment), 

vagyis az italos karton és papírgyártó EU központi szervezete, mint hogy az italos kartondoboz legyen az 

egyik „legzöldebb” csomagolás. Az italos kartondobozok előállítása kevesebb fosszilis energia felhaszná-

lásával és karbonkibocsátással járnak, mint a többi hagyományos csomagolási forma.  

Az ACE hazai tagszervezete, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) 17 éve tevékenykedik az 

italos karton szelektív gyűjtése és hasznosítása érdekében, a törekvésekről Baka Éva, az IKSZ ügyvezető 

igazgatója az alábbiakat hangsúlyozta: „Célunk, hogy 2030-ra az egyik legfenntarthatóbb csomagolási 

forma az italos kartondoboz legyen. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy kizárólag megújuló forrásból származó 

vagy újrahasznosított alapanyagból dolgozunk és odafigyelünk a kartondobozok újrahasznosítására is. 

A feldolgozás alapja a hatékony begyűjtés és a válogatás, ezt mind európai, mind hazai szinten szem 

előtt kell tartanunk.” 

Az italos kartondobozok termék-életciklusát tekintve kiemelkedő az előállítás környezettudatossága,  

illetve szembetűnő az újrahasznosítás arányának növekvő trendje is. Az ACE legutóbbi, 2019-es teljes 

évet vizsgáló jelentése szerint, az Európai Unió 27 országában az évek óta tartó folyamatos növekedés-

nek köszönhetően az újrahasznosítás aránya átlépte az 50 százalékot és már az összes forgalomban lévő 

italosdoboz több mint felét, 51%-át, mintegy 450 ezer tonnát újrahasznosították.  

Például: 

− Németországban a törvényi szabályozás szerint mintegy 75 százalékot kell elérni az italos kartondo-

bozok újrahasznosítási rátájának, miközben az aktuális arány éves szinten 78 százalék.  

− Spanyolországban több mint 80% ugyanez az arány. 

− Belgiumban még ennél is magasabb arányt, 93 százalékot sikerült elérni a helyi partner hatékony 

kommunikációjának és az erős kontrollnak köszönhetően. 

− A Benelux államoknál maradva, Hollandiában is komoly növekedésnek lehetünk tanúi.  

mailto:nagym@csaosz.hu
https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/03/20-011-Circular-Analytics_ACE-Full-report_2021-03-11.pdf?fbclid=IwAR36QekavU00Kxic_1EPsPajbuJR3vAyN58U7J_hFHCwOSb0cGCyzb205m8
https://www.beveragecarton.eu/wp-content/uploads/2021/03/20-011-Circular-Analytics_ACE-Full-report_2021-03-11.pdf?fbclid=IwAR36QekavU00Kxic_1EPsPajbuJR3vAyN58U7J_hFHCwOSb0cGCyzb205m8
http://www.ace.be/
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− Magyarországon 2020-ban ez az arány mindössze 22 százalék volt. A cél, hogy 2025-re 25-28 száza-

lék, 2030-ra pedig 50 százalék legyen az italos karton hasznosítási aránya, vagyis minden második 

doboz kerüljön begyűjtésre és újrahasznosításra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az újrahasznosítás iránti elkötelezettség mértéke évről évre növekszik: a 2018-ban életre hívott 

EXTR:ACT (https://www.extr-act.eu/) kezdeményezés keretén belül futó projekteknek köszönhetően 

évente mintegy 50 ezer tonna nem rostalapú komponenst – műanyag és alumínium – hasznosítanak 

újra az italos kartondobozokból. Ilyenek például az Ecoplasteam újrahasznosító üzeme Olaszországban, 

a Recon Polymers Hollandiában, a Plastigram Csehországban és a Palurec Németorszában. Az így vissza-

nyert alumínium és műanyag összetevők újrafelhasználása hozzájárul a körkörös gazdasághoz és egyben 

egy zöldebb jövő kialakításához.  

 

Az IKSZ-ről bővebben: 

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés az italos kartondobozok szelektív hulladékgyűjtését szor-

galmazza és népszerűsíti Magyarországon a környezetvédelem, az értékes alapanyagok újrahasznosítása 

és az energiatakarékosság érdekében immár 17 éve. 

További információ:  
Baka Éva Isaák Virág Leona 
IKSZ Egyesülés Premier Hungary Communications 
Tel: 06-20/934-1823 Tel: 06-30/936-2212 
Email: eva.baka@italoskarton.hu Email: virag.isaak@avantgarde.hu  

Kartondoboz – PET – üveg összehasonlítás számokban 
Az italos kartondobozok karbonlábnyoma a PET palackokkal összevetve mintegy 47 százalékkal, míg az egyszer 
használatos üvegekhez képest 80%-kal kisebb. Ugyanakkor, míg az üvegek esetében egy liter folyadék tárolá-
sához átlagosan 416-611 gramm csomagolóanyagra (beleértve a címkéket, kupakokat is) van szükség és a PET 
palackoknál 31-38 grammra, addig az italos kartondoboz esetében 29-36 gramm anyag is elegendő. A karton-
dobozok ráadásul átlagosan 75%-ban újra felhasználható anyagokból készülnek, ilyen például a papír, ami fából 
készült megújuló alapanyag.  

Szállítási hatékonyság, vagyis logisztika szempontjából is jól látható a különbség, mivel a kartondobozok köny-
nyebben és kisebb helyveszteséggel is pakolhatók, ezért míg egy teli kamion üvegekkel megpakolva 13 ezer 
liter folyadékot, addig italos kartondobozokkal 19 500 litert képes elszállítani. 

https://www.extr-act.eu/
mailto:eva.baka@italoskarton.hu
mailto:virag.isaak@avantgarde.hu
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Csomagolásmenedzsment Németországban – regisztrációs és bevallási kötelezettségek 

Tájékoztató rendezvény és eszmecsere a német csomagolási törvényről 

HELYSZÍN 

Haus der Deutsch-Ungarischen Wirtschaft - Német-Magyar Gazdaság Háza 

1024 Budapest, Lövőház u. 30. 

Rendezvény nyelve: magyar és német 

Európa-szerte igaz a csomagolásra, hogy a 
termék gyártója a csomagolásért is felelőssé-
get vállal a csomagolás csökkentése, újrafel-
használása és újrahasznosítása tekintetében. 

A szigorú német jogszabályok regisztrációs és 
jelentéstételi kötelezettséget írnak elő min-
den olyan gazdasági szereplő számára, aki 
csomagolt termékeket értékesít a német pia-
con. 

Ennek megfelelően a vállalkozásoknak be kell 
jelentkezniük a német LUCID csomagolási 
nyilvántartásba, amikor a rendszerben való 
részvételre kötelezett csomagolást először 
kereskedelmi forgalomba hozzák Németor-
szágban. Ezen túlmenően adatszolgáltatást 
kell benyújtaniuk a csomagolási mennyisé-
gekről.            © clipdealer.de 

A gyártóknak, beszállítóknak stb. mindig azonos jelentést kell benyújtaniuk a LUCID csomagolási nyilván-
tartásba, amikor mennyiséget jelentenek egy (kettős) rendszerbe. Ez vonatkozik a rendszerrel való szer-
ződéskötésre is. 

Ezekről a további feladatokról szívesen beszámolunk a rendezvény alkalmával. 

Program: 

  9.30 Regisztráció és Welcome Kávé/Tea 

10.00    Köszöntés 

10.05    Újdonságok és tapasztalatok a csomagolási menedzsment témakörében Németországban, 
John Kornélia referens, jogi, adó és beruházási osztály, DUIHK 

10.45 Kérdések és válaszok, Zárásként hideg büfé 

12.00  A rendezvény várható befejezése 

Igény esetén a rendezvény online formában is követhető lesz. 

A rendezvény nyelve a regisztrációnál megjelölt nyelvigények tekintetében kerül meghatározásra. 

Jelentkezési határidő: 2021.09.09. 

Részvételi díjak: a DUIHK tagjai részére: 3.900 HUF+ Áfa/fő, nem DUIHK tagok és vendégek részére 
18.000 HUF + Áfa/fő.  

Jelentkezni lehet:  
https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/regisztracio/online-regisztracio-csomagolasmenedzs-
ment-nemetorszagban?no_cache=1&tx_ahkevents_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_power-
mail_pi1%5Bfield%5D%5BeventUid%5D=49109&cHash=9b5d4ead204589c592a2dc9e1021ef2b 

https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/regisztracio/online-regisztracio-csomagolasmenedzsment-nemetorszagban?no_cache=1&tx_ahkevents_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_powermail_pi1%5Bfield%5D%5BeventUid%5D=49109&cHash=9b5d4ead204589c592a2dc9e1021ef2b
https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/regisztracio/online-regisztracio-csomagolasmenedzsment-nemetorszagban?no_cache=1&tx_ahkevents_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_powermail_pi1%5Bfield%5D%5BeventUid%5D=49109&cHash=9b5d4ead204589c592a2dc9e1021ef2b
https://www.ahkungarn.hu/hu/rendezvenyek/regisztracio/online-regisztracio-csomagolasmenedzsment-nemetorszagban?no_cache=1&tx_ahkevents_list%5Bcontroller%5D=Event&tx_powermail_pi1%5Bfield%5D%5BeventUid%5D=49109&cHash=9b5d4ead204589c592a2dc9e1021ef2b

