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A CSAOSZ elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Ülést tartott a CSAOSZ Felügyelőbizottsága 
 

2022. július 26-án került sor a CSAOSZ Felügyelőbizottságának ezévi harmadik ülésére.  

A napirenden a Szövetség 2022. január 1. és június 30. közötti pénzügyi gazdálkodásának és szakmai 

munkájának áttekintése szerepelt, a jegyzőkönyv lényegi elemeit ehelyütt összefoglaljuk. 

DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA elnök bevezető szavai és a kötelező formaiságok teljesítése után NAGY MIKLÓS 

elsőként a CSAOSZ 2022 első félévi pénzügyi helyzetét mutatta be, ehhez a Felügyelőbizottság tagjai részére 

előzetesen megküldött, pénzforgalmi szemléletű költségvetési beszámolót vette alapul és soronként érté-

kelte az egész éves tervhez képest elért eredményt. 

A Szövetség pénzügyi eredménye – pénzforgalmi szemlélet szerint – 13 mFt többletet mutat, a bevételek 

megnyugtatóan, a kiadások pedig időarányosan alakulnak.  

A Főtitkár jelezte, hogy a 2022. június 30-i állapothoz képest az ülés napjáig további, kb. 900 eFt tagdíj és 1,4 

mFt egyéb bevétel folyt be a Szövetség számlájára. 

A pénzügyi beszámolóhoz MAGYAR BÉLA tett szakmai észrevételeket. 

A pénzforgalmi szemléletű beszámoló hibájának tartja, hogy abban a nettó és a bruttó összegben szereplő 

kiadások egyaránt szerepelnek, ezért kéri, hogy 2023-tól részletesebb áfa-sor is szerepeljen a költségvetés-

ben, ezzel is összefüggésben kérte, hogy 2023-ban a pénzügyi tervezés és a (kettős) könyveléstechnika ke-

rüljön összhangba, így legyen figyelembe véve pl. az értékcsökkenés is. 

MAGYAR BÉLA megköszönte a kérésére elkészíttetett főkönyvi kivonat, valamint részletes áfaanalitika rendel-

kezésére bocsátását – igaz utóbbiakat csak az ülés napján kapta meg (erre a későbbiekben ügyelni fog a Tit-

kárság). A kimutatások színvonalát megdicsérte. 

MAGYAR BÉLA kérte még a CSAOSZ Titkárság idén várható költözéséről – székhelyének tervezett megváltozta-

tásáról – előzetes tájékoztatás nyújtását a tagság irányába (is). A várható székhelyváltoztatás rendkívüli köz-

gyűlés megtartását igényli.  

A pénzügyi beszámolót követően NAGY MIKLÓS a CSAOSZ első féléves szakmai munkáját foglalta össze. Kitért 

a júniusi nemzetközi konferenciára, továbbá a havonta szervezett szakmai tréningekre és ismeretterjesztő 

programokra is.  

Örömmel tájékoztatta a Felügyelőbizottság tagjait, hogy a CSAOSZ tagsága ugyan várhatóan veszít egy válla-

latot, de hat hónapon keresztül minden hónapban új vállalatok csatlakoztak a Szövetséghez. 

DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA FB elnök javasolata, hogy határozatként is kerüljön rögzítésre, hogy a CSAOSZ első 

félévben végzett munkájáért elismerésüket fejezik ki. 

Határozat: a Felügyelőbizottság tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadták és egyben őszinte 

elismerésüket fejezték ki a CSAOSZ főtitkára és kollégái  és szervezete felé a 2022. első félévi 

eredményes munkájáért. 
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Az EPR rendszer, valamint a visszaváltási rendszer tervezetének véleményezése 
 

Szövetségünk egy rövid, nem hivatalos alaki formával rendelkező előterjesztést kapott a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszer, valamint a visszaváltási rendszer tervezetének véleményezése céljából. Ész-

revételeinket az alábbiakban foglaljuk össze. 

…  

„EPR rendszer – kiterjesztett gyártó felelősség rendszere 

Elsőként is üdvözöljük, hogy a tervezetben „csomagolás” kifejezés szerepel. Szükségesnek tartjuk ennek 

pontos definícióját is, mert ez azonnal meghatározza a szabályozás alanyát, a „gyártót”, a kötelezettet. 

Alapvető koncepcionális kérdés ugyanakkor, hogy a leírt rendszer vajon eleget tesz-e az EPR kritériu-

moknak. 

Ennek értelmezésére ide kell idéznünk a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere minimumkövetelmé-

nyeinek a hulladéktörvényben is tartalmilag megjelent alapelveit: 

- a gyártók közötti egyenlőség,  

- az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma,  

- az aránytalan igazgatási terhek tilalma,  

- az átláthatóság elve és 

- a gyártók részvétele az EPR rendszer kialakításában és működtetésében. 

A gyártók közötti egyenlőség elve csomagolások esetében nem érvényesül, mert a kötelezetteket az 

egyéni teljesítés intézményrendszeréből kizárják. 

Az indokolatlan pénzügyi terhek tekintetében a közterületi hulladékkezelés költségének kötelezettekre 

terhelése – itt a 2023. évi költségvetéshez készített törvénytervezetben a Ht módosítás tervezetére is 

hivatkozunk (105§) – európai szinten egységesen tiltakozást váltott ki, miután a gyártók az emberi hely-

telen viselkedés következményeiért nem tehetők pénzügyileg felelőssé, a kibocsátott csomagolások 

után az EPR díjat pedig egyszer már megfizették. 

Az EPR díj Hivatal általi meghatározása és miniszteri jóváhagyása még akkor is ellentétes az EPR alapel-

veivel, ha módszertana rendeletben szabályozásra kerül, mert a díjmegállapítás nem hivatali hatáskör, 

a folyamata pedig a kötelezettek által nem megismerhető. 

E gondolatmenetbe sorolandó az, hogy szó sem esik a másodnyersanyag árának figyelembevételéről az 

EPR díjak megállapításánál. Észrevételeztük azt is, hogy a másodnyersanyag árak (csakúgy, mint a virgin 

anyagoké) éven belül is ingadoznak, így az éves díjmeghatározás rendkívül rugalmatlan rendszert alapoz 

meg. 

Az aránytalan igazgatás terhe – megint csak kiutalunk a Ht módosítástervezetére – kettős adatszolgál-

tatási kötelezettség került leírásra, miszerint a kötelezetteknek a Hivatal és a koncesszor számára is je-

lenteniük kell. 

A gyártók részvétele az EPR rendszer kialakításában és működtetésében, valamint az átláthatóság elve 

is sérül a koncessziós, monopolisztikus rendszer létrehozásával. Az EPR rendszer alapvető kritériuma 

ugyanis a gyártó érdemi közreműködése és ezáltal felelősségvállalása a kitűzött célok elérésében. A leírt 

rendszerben a gyártók ettől el vannak zárva, szerepük hatóság által megállapított díjak (lényegében kü-

lönadók) megfizetésére korlátozódik. 

Összességében, megítélésünk szerint a dokumentumban leírt, EPR-nek nevezett rendszer valójában 

nem EPR. 
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A szabályozás korlátozza az EU szabadságjogainak érvényesülését, különösen a vállalkozás szabad-

ságát és a tulajdonhoz való jogot, továbbá az áruk és szolgáltatások szabadpiacának elveit. 

A kötelező visszaváltási rendszer  

A kötelező visszaváltási rendszer bevezetése kapcsán fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy széleskörű 

európai tapasztalatok szerint, az érintettek konstruktív együttműködése esetén is, a bevezetés 1,5-2 

évet vesz igénybe. A rendszer érintett szereplőinek a nagyságrendje akár több tízezres is lehet, kifino-

mult logisztikai és információs rendszert igényel. 

Az egyszerre műanyag, üvegpalackra, valamint alumínium dobozra is kiterjesztett rendszer vagy nagyon 

bonyolult automatát, vagy egyidejűleg többféle automata üzemeltetését igényli.  

A visszaváltási rendszerbe bevont termékkör egyedi azonosításának jelölése is informatikai és technoló-

giai felkészülést igényel. 

Hangsúlyozzuk, hogy sem a betétdíjas rendszerből, sem az EPR támogatással működtetett szelektív 

gyűjtésből nem származhat addicionális profit az EU szabályozás értelmében, ez a keresztfinanszíro-

zás csak a vonatkozó direktíva megsértésével lehetséges.” 

A hazai hulladékgazdálkodás koncessziós pályázatának nyertese a MOL Nyrt. 

Immáron hivatalos, hogy a hazai hulladékgazdálkodás koncessziós kiírását a MOL Nyrt. nyerte, 35 éves 

időtartamra. 

A MOL kezdeményezésére 2022. július 22-én az érintett szakmai szervezetekkel online szakmai találko-

zóra került sor. A találkozót Pethő Zsolt, a koncessziós szervezetért felelős vezérigazgató nyitotta meg 

és vezette, de megismerkedhettünk Szabó Szilviával, aki az EPR rendszer felelőse. 

A fórumon betekintést kaptunk a koncesszor feladatairól és céljaikról. 

A MOL-nak ehhez az új, hatalmas feladatához ezúton is sok sikert kívánunk és kifejezzük a CSAOSZ segítő 

együttműködését egy hatékonyabb, a környezetvédelmi célokat magas színvonalon teljesíteni képes 

rendszer kialakításához. 

Folyamatosan érkeztek a nevezések a 39. HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyre 

A CSAOSZ Titkárságra folyamatosan érkeznek a HUNGAROPACK nevezések, amelyeket ezúton is köszö-

nünk a pályázóknak. 

A nevezéseket folyamatosan készítjük elő a zsűri számára.  

A verseny ünnepélyes eredményhirdetését 2022. november 9-én, a CSAOSZ őszi szakmai konferencia 

záróeseményének tervezzük. 

HEPA – CSAOSZ személyes találkozó  

2022. július 28-án személyes találkozóra került sor a HEPA – Magyar Exportfejlesztési Ügynökség igaz-

gatója, Süveges Mária és Nagy Miklós között. 

A rendkívül konstruktív találkozó keretében a 2023. évi interpack közösségi magyar stand támogatási 

lehetősége került megbeszélésre. A részletek későbbiekben kerülnek kidolgozásra.    
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WorldStar 2023 Csomagolási Világverseny 

A Csomagolási Világszövetség (WPO) meghirdette a WorldStar 2023 Csomagolási Világversenyt, amely-

nek nevezési határideje: 2022. október 20. 

A WPO két új fő és egy speciális kategóriát hirdetett meg: 

− főkategóriák: Digital Packaging és Gift Packaging  

− speciális kategória: Accessible Packaging.  

Magyar Csomagolási Évkönyv 
 

 Megkezdtük a 2022-2023. évi magyar Csomagolási Évkönyv szerkesztését. A közeli napokban tagválla-

latainkat megkeressünk, hogy az évkönyvbeli „szokásos” megjelenésük tartalmi adatait egyeztessük. 

Az évkönyvet a CSAOSZ konferencia idejére, 2022. november 9-re tervezzük megjelentetni. Várhatóan 

számos új információval szolgálhatunk, mivel az ősz folyamán egy sor, a csomagolási szakterületet érint 

jogszabály módosítására, illetve új rendelkezés kiadására kerül sor. 

Örömmel fogadunk az évkönyvbe szakmai cikkeket publikálásra. 

A kiadvány szerkesztését legkésőbb szeptember közepén be kell fejezzük, hogy határidőre a kiadvány 

megjelenhessen. 


