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Vezetői összefoglaló 

 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának Hírei 

─ Rendkívüli közgyűlést tartott a CSAOSZ 

A 2023. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésen a tagság elfogadta a CSAOSZ székhe-

lyének megváltoztatását és Magyar Béla felügyelőbizottsági tag mandátumának meghosszab-

bítását jóváhagyta. A változások bejegyzésének hivatalossá tételét a Titkárság elindította. 

─ A CSAOSZ 2023. tavaszi, jogszabályközpontú konferenciája 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség jogszabályközpontú konferenciát ren-

dez 2023. február 22-én (szerda) 10:00-15.30 Holiday Inn Hotel, Budaörs helyszínen.  

─ CSAOSZ Workshop 

SUP – egyszerhasználatos műanyagok témában tart a CSAOSZ workshopot 

─ A CSAOSZ szakmai elismerései 

Várjuk javaslataikat! 

Magyar siker a WorldStar Csomagolási Világversenyen 

A magyar nevezők ezúttal 5 díjat nyertek. 

A magyar hallgatók példátlan sikere a WorldStar Student Diákversenyen 

A magyar hallgatók a 17 elismerő oklevél mellett egy kiválósági oklevelet is szereztek. 

HUNGAROPACK Student 2023 versenykiírás 

HUNGALIMENTARIA 2023 tudományos konferencia és szakmai kiállítás 

Az Energiaügyi Minisztérium Körforgásos Gazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság kör-

levele 

A Magyar Szabványügyi Testület híre 

Szakmai érdekesség 

A strapabíró és átlátszó csomagolás a nyerő – eredmények a levesbetét száraztészta Termék-

mustrán 

Elite Designer Club Grafikai versenykiírás 2023 

 

  



A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

 

Rendkívüli közgyűlést tartott a CSAOSZ 

A 2023. január 19-én megtartott rendkívüli közgyűlésen a tagság elfogadta a CSAOSZ székhe-

lyének megváltoztatását és Magyar Béla felügyelőbizottsági tag mandátumának meghosszab-

bítását jóváhagyta.  

A változások bejegyzésének hivatalossá tételét a Titkárság elindította. 

A CSAOSZ 2023. tavaszi, jogszabályközpontú konferenciája 

 
Kötelező haladási irány! 

2018 óta folyamatosan jelennek meg a csomagolószereket érintő, illetve a csomagolásokra is kiható 

uniós, valamint hazai, új és módosított jogszabályok. 

Szakterületünk szempontjából a 2023. és a 2024. évek rendszerszintű változásokat hoznak.  

A hazai hulladékgazdálkodás koncessziós formába alakul át és a csomagolások környezetvédelmi „adózta-

tása” is megváltozik, a folyamatban új szereplő jelenik meg – a koncesszor – és módosul a NAV szerepe is.  

Miközben megmarad – zöldadó jelleggel – a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás, belép mellé  

– párhuzamos rendelkezésként – a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere is. Habár a vonatkozó jogsza-

bályok még mindig nem kerültek teljeskörűen elfogadásra, de a jelenleg ismert szabályozás-tervezetekből 

az már biztosan megállapítható, hogy azok jelentős többletterhet rónak majd a kötelezettekre.  

E két, párhuzamosan futó modell 2023. július 1-i határidővel kell induljon. A felkészülési idő egyre fogy.  

2024. január 1-jével pedig az egyes italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere is fel kell álljon, 

ami nemcsak az érintett italcsomagolásokat előállítóknak, forgalomba hozóknak jelent megoldandó új 

feladatokat, hanem a kereskedelemnek is, és magánemberként, magunknak „lelkileg” kell felkészül-

nünk a visszaváltási díj vásárlási számláinkban való megjelenésére – amit persze visszakaphatunk. 

A körforgásos gazdaság erősítése és a hulladékok mérséklése érdekében az Európai Bizottság az újra-

hasznosított anyagok – köztük a műanyagok – élelmiszercsomagoló-anyagokba (food contact) való is-

mételt felhasználását ki kívánja szélesíteni, ami – sok más szempont mellett – élelmiszerbiztonsági ag-

gályokat és új hulladékhasznosítási technológiai kötelezettségeket vet fel.  

Azért, hogy a csomagolások környezetvédelmi szabályozása tagországi szinten egységessé váljon, a je-

lenleg irányelvként funkcionáló „a csomagolásról és a csomagolási hulladékról” szóló irányelv rendeleti 

formát fog rövidesen kapni, ami pedig közvetlenül, nemzeti „sajátosságok” nélkül alkalmazandó jogi 

forma. 

Sok feladat áll tehát előttünk, amire a felkészülést mielőbb meg kell kezdenünk. 

A konferencia felkészült előadói egyedülálló módon, szakmai értelmezéssel dolgozzák fel a közeli jövő 

teendőit, így a részvétel mind a vállalatvezetők, mind a szakterület felelősei számára nélkülözhetetlen. 



A konferencia tervezett programja 

Levezető elnök: VISZKEI GYÖRGY, CSAOSZ TÁRSELNÖK 

2023. FEBRUÁR 22. (SZERDA) 10:00-15.30 

Elnöki bevezető 
 

Új alapokon a hazai hulladékgazdálkodás  

ENGEDÉLYEZÉS ALATT 

Energiaügyi Minisztérium  

Változások az intézményi hulladékkezelésben 

RÓNAVÖLGYI ENDRE KERESKEDELMI IGAZGATÓ  

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.  

A tervezett kötelező visszaváltási rendszer bemutatása 

BLAUBACHER TAMÁS MARKETING ÉS SZABÁLYOZÁSI IGAZGATÓ  

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.  

NAV szerepe a megváltozott jogszabályi környezetben 

ENGEDÉLYEZÉS ALATT 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

ebédszünet 
 

A környezetvédelmi termékdíj törvény változásainak bemutatása 

NAGY MIKLÓS FŐTITKÁR 

CSAOSZ 

A kiterjesztett gyártói felelősség kormányrendelet-tervezet bemutatása 

GÖNCI BEÁTA TANÁCSADÓ 

CSAOSZ 

A PPWR – csomagolási és csomagolási hulladék rendelet-tervezet bemutatása 

VISZKEI GYÖRGY TÁRSELNÖK 

CSAOSZ 

A „food contact” EU rendelet változásai 

DR. SZILVÁSSY BLANKA, PHD ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FELÜGYELŐ 

NÉBIH – Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Közeleg a SUP bevallások elkészítési határideje  

ENGEDÉLYEZÉS ALATT 

    

A program a felkérések eredményétől függően változhat. 

A konferencia személyes részvétellel és online formában kerül megrendezésre. 

Jelentkezésre az online formát kínáljuk:  

https://docs.google.com/forms/d/1JFkvzX1pvfVakkKzaCqtpSwkhckL5WaxIx0rOaVI-

xUc/edit?usp=drive_web 

  

Kérjük, hogy a jelentkezéseket legkésőbb 2023. február 15-ig elküldeni szíveskedjenek. 

https://docs.google.com/forms/d/1JFkvzX1pvfVakkKzaCqtpSwkhckL5WaxIx0rOaVIxUc/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1JFkvzX1pvfVakkKzaCqtpSwkhckL5WaxIx0rOaVIxUc/edit?usp=drive_web


 

Vészesen közeleg a bevallási határidő! 

„SUP” – egyszer használatos műanyagtermékek – tréning – hibrid formában! 

Az egyszer használatos műanyagtermékek uniós irányelvi szabályozása nagyon összetett és rendelke-

zései nem is következetesek. A 2019/904 európai irányelv a hazai jogrendbe a 301/2021 és a 349/2021 

kormányrendeletekkel lett bevezetve. A 301-es „tiltó” kormányrendelet idén megváltozott, a 349-es 

kormányrendelet szerint pedig 2023. március 1-jéig bevallást kell készítenie a kötelezetteknek. De kik 

is ők és mire vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség?  

Ebben szeretne a CSAOSZ segíteni és az ismereteket frissítő, valamint a közelgő feladatokat áttekintő, 

értelmező, a csomagolási szakterületre koncentráló tréninget szervez  

2023. február 7-én (kedden) 10:00 órai kezdettel. 

A tréningen személyesen (korlátozott számban, 8 fő) vagy online formában lehet részt venni. 

Online részvétel esetén a regisztráció alapján a CSAOSZ a tréninget megelőzően küldi meg a belépés-

hez szükséges Zoom linket. 

Személyes részvétel esetén a tréning helyszíne: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 14. fszt. 007. 

A programon a „SUP” rendelkezés ismétlő jellegű áttekintését Gönci Beáta és Nagy Miklós, a CSAOSZ 

munkatársai tartják, a bevalláskészítéssel kapcsolatos elvárások ismertetésére pedig a Pest Vármegyei 

Kormányhivatal vezető munkatársát szeretnénk megnyerni. A programot 4 tanórányi időtartamra ter-

vezzük. 

A program célja az, hogy az egyszer használatos műanyagtermékek szabályozásával foglalkozó munka-

társak tudását naprakészen tartsa és kérdéseikre választ kaphassanak. 

Kiemelten tárgyalni tervezett témakörök: 

‒ a SUP irányelv termékkörökre vonatkozó rendelkezéseinek ismétlése, 

‒ a 301/2021 kormányrendelet módosításának rövid értékelése, 

‒ a 349/2011 kormányrendelet áttekintése, 

‒ a 349/2011 kormányrendeletből adódó (bejelentkezési), bevallási kötelezettség teljesítésével kap-

csolatos feladatok értelmezése. 

Jelentkezési határidő: 2023. február 3-án péntek délig.  

A jelentkezéseket válaszemailben, a résztvevő nevének, elérhetőségének, a vállalat számlázási címének és 

adószámának, (szükség esetén a megrendelésszám (PO szám) megadásával) kérjük eljuttatni a 

csaosz@csaosz.hu címre. 

Részvételi díj: 

− a CSAOSZ tagvállalatai és az ÖKO-Pannon Kft. partnerei számára: 16.000 Ft+áfa / fő 

− további résztvevők számára: 19.000 Ft+áfa / fő 

mailto:csaosz@csaosz.hu


A CSAOSZ szakmai elismerései 

A CSAOSZ elnöksége fontosnak tartja, hogy a szakterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégái 

munkája iránt az elismerését és köszönetét kifejezze. Ezért előbb „A szakmáért”, majd  

„A csomagolóipar haladásáért” díjakat alapította, a kitüntetési javaslatokat pedig a CSAOSZ tagvállala-

tok vezetőitől – a szakmától – kéri. 

I.  „A szakmáért” életműdíj 

A CSAOSZ Elnöksége 2003-ban alapította és a 2004. évi közgyűlés keretében adta át első ízben a cso-

magolási és anyagmozgatási szakterület első szakmai elismerését. 

A díjazottra csak CSAOSZ tagvállalat képviselője tehet javaslatot, de a kitüntetett lehet nem tagvállalati 

munkatárs is.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést megelőző ülé-

sén dönt. 

Évente egy díj kerül átadásra, de ettől rendkívüli esetben el lehet térni. 

Az Elnökség a díjat posztumusz nem ítéli oda. 

A szakmai életműdíj odaítélésének kritériumai: 

− hosszabb időn át (több évtizeden keresztül) végzett szakterületi tevékenység, 

− több területen (fejlesztés, megvalósítás, szakirodalmi munka, oktatás, szervezeti munka stb.)  

végzett aktív, kiemelkedő tevékenység, 

− szakterületi ismertség és elismertség, 

− sikeresen megvalósított, a szakmát fejlesztő munkák, és/vagy sikeres vezetői tevékenység. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a jelölt kritériumoknak való megfelelését be kell mutatnia, meg kell 

indokolnia.  

A díjazott emléktárgyat kap és nettó 100.000 Ft elismerésben részesül. 

A díjazottat a szakmai sajtóban bemutatjuk, méltatása pedig a CSAOSZ honlapon olvasható.  

A 2004. óta életműdíjban részesültek listája a CSAOSZ honlapon megtalálható. 

„A szakmáért” életműdíjra javaslatot írásban, a CSAOSZ Titkárságra küldött (elektronikus) levélben le-

het. 

II. „A csomagolóipar haladásáért” díj 

„A szakmáért” életműdíj 17. éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül értékes kollégára ér-

kezett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfelelve nem kaphatták meg 

az elismerést, noha szakmai munkájuk kiemelkedő, és mindenképpen megbecsülést érdemel. 

A CSAOSZ Elnöksége ezért 2016 októberében úgy döntött, hogy újabb szakmai elismerést alapít, 

 „A csomagolóipar haladásáért” elnevezéssel. 

A 2017. óta díjban részesültek listája a honlapunkon olvasható 

Jelöltre javaslatot csak CSAOSZ tagvállalat vezetője tehet és a díjazott is csak CSAOSZ tagvállalat aktív, 

vagy nyugdíjas korú munkatársa lehet.  

A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, az éves rendes Közgyűlést megelőző ülé-

sén dönt. 



Évente kettő, kivételes esetben három díj adományozható. A díjat évente egy alkalommal, az éves ren-

des Közgyűlés keretében „A szakmáért” életműdíjat megelőzően adjuk át. 

Az Elnökség a díjat posztumusz nem ítéli oda. 

A díj odaítélésének kritériumai: 

− legalább 15 éves szakmai gyakorlat, 

− a jelölt által elért műszaki teljesítmény nem csupán vállalati jelentőségű, hanem a csomagolóipar 

egy ágazatában, vagy a csomagolószer-felhasználók körében teret nyert (előremutató csomagoló-

eszköz, csomagológép konstrukció, csomagolástechnológia, környezettudatos tervezési szemlélet, 

stb), 

− nemzetközi csomagolási pályázaton legalább három alkalommal kapott elismerés, 

− a szakmai utánpótlást szolgáló oktatói, kutatói munka. 

Az előterjesztőnek a javaslatában a kritériumoknak való megfelelést be kell mutatnia, meg kell indo-

kolnia. Az 1. feltételnek mindenképpen, a 2. 3. és 4. közül egynek elegendő megfelelni. 

A díjazottat a szakmai sajtóban bemutatjuk, a CSAOSZ honlapon pedig a méltatása olvasható.  

A díjjal pénzjutalom nem jár, díszmappában elhelyezett oklevelet és emléktárgyat kap a kitüntetett. 

„A csomagolóipar haladásáért” díjra írásban, a CSAOSZ Titkárságra küldött (elektronikus) levélben le-

het tenni. 

 

Magyar siker a WorldStar Csomagolási Világversenyen 

A WorldStar 2022 Csomagolási Világversenyen a magyar nevezések közül 5 pályázat nyert WorldStar díjat. 

A WorldStar díjat nyert pályázatok: 

DS Smith Packaging Hungary Kft.: Cowboy kerékpár e-kereskedelemre szabott csomagolás 

és Kültéri lámpa szállításoptimalizált csomagolása 

A Mosonpack Kft. és a Dunapack Kft közös nevezése: Autóipari üvegtető szállítási csomagolása 

Nefab Packaging Hungary Kft.: FiberFlute – ütésvédelem és rázkódáscsillapítás papírral 

STI Petőfi Nyomda Kft.: Continental mounainbike gumiabroncs csomagolás 

Gratulálunk a nyerteseknek! A nyertes pályázatok megtekinthetők a honlapunkon: 

http://www.csaosz.hu/2022-evi-magyar-dijazottak/ 

A magyar hallgatók példátlan sikere a WorldStar Student Diákversenyen 

A 2022 évi WorldStar Student verseny eredményei januárban lettek nyilvánosak. Idén a magyar hallgatók 

először - a 17 elismerő oklevél mellett - egy kiválósági oklevelet is szereztek. Ez azt jelenti, hogy a kiválósági 

oklevelet szerzett pályázat a világ legjobb 13 nevezése között van! 

A kiemelkedő pályázatot a Soproni Egyetem egyik hallgatója, Antal Natália nyújtotta be. 

Gratulálunk a nyerteseknek! A díjat nyert pályázatok megtekinthetők a honlapunkon: 

http://www.csaosz.hu/2022-evi-dijazottak-3/ 

  

http://www.csaosz.hu/2022-evi-magyar-dijazottak/
http://www.csaosz.hu/2022-evi-dijazottak-3/


 

HUNGAROPACK STUDENT 2023 

Csomagolástervezési Diákverseny 

 

A Csomagolástervezési Diákverseny alapvető célja, hogy a csomagolástechnika és csomagolásterve-

zés szaktárgyakat felsőfokú oktatás keretében tanuló hallgatók számára megmérettetési lehetőséget 

teremtsen.  

Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzeléseinek bemutatására lehetőséget 

adjunk és az arra érdemes munkák tervezőit díjazva tanulmányaikhoz ösztönzést nyújtsunk. Szakmai 

közvélemény előtti bemutatásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket javítsuk. A ver-

sennyel és a díjazott hallgatók bemutatásával a TRANSPACK Szaklap egész évben foglalkozik. A nyertes 

hallgatók pályázatai a CSAOSZ honlapon, valamint a Magyar Csomagolási Évkönyvben is megjelennek. 

Az ünnepélyes díjátadóra szakmai kiállításon, vagy ennek hiányában egyéb, nagy nyilvánosságot élvező 

eseményen kerül sor. 

Az eddigi hazai diákversenyek résztvevői közül egy kivétellel minden évben neveztek hallgatók a Cso-

magolási Világszövetség WorldStar Student diákversenyére, amelynek feltétele a Hungaropack Stu-

dent versenyen elismerést szerezni. Eddig minden esztendőben volt elismerő oklevéllel díjazott ma-

gyar hallgató. 

Egy pályakezdő önéletrajzában azért ez nem mutat rosszul… 

A verseny szervezője a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ), mint a Csoma-

golási Világszövetség (WPO) magyar tagja. 

A nemzeti verseny kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség által szervezett WORLDSTAR STUDENT 

világversenyhez, a hazai megmérettetésen elismert nevezések indulhatnak a nemzetközi rendezvé-

nyen, az ott meghatározott feltételek szerint. 

A versenyre nevezhet egyéni nevező (hallgató), illetve kollektíva (hallgatói csoport), aki(k) felsőfokú 

tanulmányai(k)at folytatják és azt legkorábban 2023-ben fejezi(k) be. 

Nevezni lehet a pályázók által, a tanulmányi idejük alatt tervezett grafika, makett formájában kidolgo-

zott ötletekkel, új csomagolószerrel, illetve új csomagolási megoldásokkal. A versenyre 2022 augusztus 

után készült pályamunkákkal lehet nevezni.  

Nem pályázhat az a hallgató, aki a nevezés tárgyát képező munkát főállású munkaviszonya kereté-

ben alkotta. 

Nevezési határidő: 2023. március 16. (csütörtök)  

  



Nevezési feltételek: 

‒ Egyéni nevező esetén a nevezési határidőig kitöltött és beküldött online nevezési lap és a szervező 

részére eljuttatott minta, makett, tervdokumentáció, vagy ezek digitális változata,  

‒ Hallgatói kollektíva nevezése esetén – az előbbieken túl – a nevezési lapon meg kell jelölni egy 

képviselőt, aki elismerés esetén a munkacsoportot a díjátadási ünnepségen képviseli, 

‒ A nevezési lap információi jelentik a nevezés elbírálásának alapját, így a pályamű publikálása ese-

tén a nevező leírása jelenik meg. A leírás nem lehet kevesebb 25 szónál és nem haladhatja meg a 

200 szót. A nevezési laphoz csatolható fájltípusok: docx, tif, pdf, jpg, png. Maximális fájlméret: 10 

MB. 

Nevezési díj tételenként 1000 Ft+27% áfa (1270 Ft), amelyet a nevezés beérkezését követően a Cso-

magolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség által kiállított számla alapján, 8 napon belül kell meg-

fizetni. A nevezési díj meg nem fizetése a versenyből való kizárást eredményezi. 

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai CSAOSZ szakmai díjjal kitüntettet szakembe-

rekből, valamint a szaksajtó képviselőiből és gyakorló csomagolásfejlesztőkből kerülnek ki. A zsűri pon-

tozással értékeli a nevezéseket. 

Értékelési szempontok: 

‒ újszerűség, eredetiség, ötletesség, 

‒ megvalósíthatóság, kivitelezésre való alkalmasság, 

‒ környezetvédelmi megítélés, 

‒ a terv, makett, vagy prezentáció kivitelezésének színvonala, 

‒ fogyasztói szempontok figyelembevétele,  

‒ rendszerszemlélet megléte. 

Az elismerés módja: 

A három-öt legtöbb pontot kapott nevezés HUNGAROPACK Student 2023 Csomagolástervezési Diák-

verseny díjat (ezzel egy névre szóló plakett jár együtt), a további színvonalas nevezések pedig a ver-

senyt támogató szakmai szervezetek különdíját, illetve elismerő oklevelet kapnak. A verseny nem pénz-

díjas. 

Eredményhirdetésre terveink szerint a SopronFest (2023. április 28.-30., Sopron) esemény keretében 

kerül sor. 

A részvétel feltételeiről további információ Pelczer Ágnes CSAOSZ szervezőtitkártól kérhető:  

pelczera@csaosz.hu 

Nevezni csak online módon, a következő linken lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-

SejiREekd_JW8yA8b09unlJ4VrvWzlfAurcvlH3V4RtDg3mNQ/viewform 

 

A verseny tájékoztatója letölthető, valamint a nevezési lap elérhető a CSAOSZ honlapjáról a  

www.csaosz.hu / csomagolási versenyek menüpontból.  

 

mailto:pelczera@csaosz.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejiREekd_JW8yA8b09unlJ4VrvWzlfAurcvlH3V4RtDg3mNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejiREekd_JW8yA8b09unlJ4VrvWzlfAurcvlH3V4RtDg3mNQ/viewform
http://www.csaosz.hu/versenyek/hungaropack-student-verseny/nevezesi-okmanyok/


 

Kedves Kollégák! 

 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. a Hungali-

mentaria rendezvények hagyományát folytatva 14. alkalommal ismét megrendezi a HUNGALIMEN-

TARIA 2023 tudományos konferenciát és szakmai kiállítást. 

 

A Hungalimentaria konferenciák célja immár több mint 27 éve alapvetően az, hogy az élelmiszerek és 

takarmányok vizsgálatát végző laboratóriumok munkatársai, a vizsgálati eredményeket hasznosító, 

döntéshozó szakemberek és minden érdeklődő számára közel hozza az analitikai kémia és a mikrobio-

lógia tudományos és gyakorlati aspektusait, az élelmiszeripari csomagolóanyagok és az élelmiszerbiz-

tonság területeinek aktuális kérdéseit. 

  

Szeretettel invitáljuk Önöket részvételre hallgatóként, a poszterszekció résztvevőjeként, kiállítóként 

és/vagy támogatóként egyaránt a Hungalimentaria 2023 konferencián. 

Kérjük, részvételi szándékát a www.hungalimentaria.hu honlapon hamarosan elérhető online jelent-

kezési lap kitöltésével, 2023.április 3-ig jelezze! 

A részvétellel kapcsolatos kérdéseikkel, kérem, bizalommal keressenek minket az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén vagy a Hungalimentaria központi címén: 

hungalimentaria@laboratorium.hu  

 

Külön szekciót szentelünk a élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok jogszabály változásainak 

megvitatására naprakész előadások és kerekasztal megbeszélés keretében.  

            

Bízunk benne, hogy Önöket is a Hungalimentaria 2023 résztvevői, illetve kiállítói között köszönthetjük! 

 

 

  

http://www.hungalimentaria.hu/
mailto:hungalimentaria@laboratorium.hu


Az Energiaügyi Minisztérium Körforgásos Gazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság körlevele 

Az ENSZ 5. Környezetvédelmi Közgyűlésének második szakasza során ( UNEA5.2) elfogadott ’A mű-

anyagszennyezés felszámolása, többek között a tengeri környezetben: Egy jogilag kötelező erejű nem-

zetközi eszköz felé’ ('End plastic pollution, including in the marine environment: Towards an interna-

tional legally binding instrument') című határozat egy Kormányközi Tárgyaló Bizottság (International 

Negotiation Committee/INC) létrehozásáról döntött, melynek feladata, hogy öt ülés megtartásával egy 

jogilag kötelező erejű globális egyezményt dolgozzon ki a műanyag szennyezés témában, 2024 végéig.  

Az első (INC-1) ülésre 2022 november 28-december 2. között került sor az uruguayi Punta del Este-

ben.  Ezen a találkozón többek között a működési rend, a munka menetrend és a jogi eszköz részletes 

kidolgozása kezdődött meg.    

Széles körű támogatást kapott az a cél, hogy az eszköz globálisan kötelező erejű rendelkezésekből áll-

jon, ideértve a gyártási korlátozásokat, a problémás és szükségtelen műanyagok – például az egyszer 

használatos műanyagok, a mikroműanyagok és a veszélyes vegyi adalékanyagok – fokozatos megszün-

tetését, a teljes életciklusra vonatkozó megközelítés és a műanyagok körforgásos jellegének biztosítá-

sát, az upstream intézkedések erőteljes támogatását, beleértve a fenntartható terméktervezést, a ki-

terjesztett gyártói felelősséget, valamint az átláthatóságot és a termékértékkel kapcsolatos tájékozta-

tási láncok kiépítését.  

Globális viszonylatban különösen fontos témaként körvonalazódott  

─ a természetbe akaratlanul kiszivárgó műanyag szennyezés megakadályozása 

─ a szándékosan felhasznált mikroműanyagok és mérgező adalékanyagok természetbe való szivárgá-

sának megszüntetése, azok használatának betiltása 

─ műanyag szennyezés a vizes élőhelyeken (óceánok, tengerek, folyók) és annak ökológiai hatásai, 

’örökölt’ hulladék ártereken (legacy litter) 

─ a mezőgazdasági tevékenységek során képződő műanyag szennyezés 

─ az emberre gyakorolt negatív egészségügyi hatások, különösen a mikro- és nanoműanyagok eseté-

ben. 

A következő ülést (INC-2) 2023 májusában tartják Párizsban, ugyanakkor a háttérmunka addig is folya-

matos lesz. A soron lévő munkafázisban az ENSZ írásbeli hozzászólásokat kér a célkitűzéshez, az alap-

vető kötelezettségekhez, az ellenőrzési intézkedésekhez, valamint a végrehajtási intézkedésekhez és a 

végrehajtás eszközeihez kapcsolódóan. Az EU ezeket az írásbeli hozzászólásokat tömörítené egy állás-

pontba, és fogja továbbküldeni az ENSZ-nek.   

Kérjük, hogy az elkövetkező években kövessék fokozott figyelemmel a műanyagszennyezés felszámo-

lására létrehozni kívánt nemzetközi eszköz munkálatait. Esetleges észrevételeiket a jövőben megnyíló 

további véleményezési lehetőségek kapcsán megtehetik a khf@em.gov.hu email címre, vagy az ENSZ 

kérésére közvetlenül is elküldhetik a weblinken.  

További információt az egyezményről folyó munkáról itt találnak:  

https://www.unep.org/about-un-environment/inc-plastic-pollution 

https://www.unep.org/events/conference/inter-governmental-negotiating-committee-meeting-inc-1  

https://www.unep.org/events/conference/second-session-intergovernmental-negotiating-com-

mittee-develop-international 

 

mailto:khf@em.gov.hu
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A Magyar Szabványügyi Testület híre 

 

Magyarország EU-tagságából eredő kötelezettség a következő szabványok bevezetésére kerül sor.  

MSZ EN 12374 Packaging. Flexible tubes.  

Terminology 

Csomagolás.  

Hajlékony falú tubusok.  

Szakszótár 

MSZ EN 12374:2009 

helyett 

MSZ EN 12377 Packaging. Flexible tubes. 

Test method for the air tight-

ness of closures 

Csomagolás.  

Hajlékony falú tubusok.  

A zárás légtömörségének 

vizsgálati módszere 

MSZ EN 12377:2015 

helyett 

MSZ EN 13048 Packaging. Flexible alumin-

ium tubes. Internal lacquer 

film thickness measurement 

method 

Csomagolás.  

Hajlékony falú alumíniumtu-

busok.  

A belső lakkréteg vastagságá-

nak mérési módszere 

MSZ EN 13048:2009 

helyett 

MSZ EN 16565 Packaging. Flexible tubes. 

Test method to determine 

the orientation of the flip-top 

cap 

Csomagolás.  

Hajlékony falú tubusok.  

A nyitható záróelemek irá-

nyának meghatározási mód-

szere 

MSZ EN 16565:2014 

helyett 

MSZ EN 16592 Packaging. Rigid plastic  

containers. PET finish 29/25 

(12,6) 

Csomagolás.  

Merev falú műanyag csoma-

golóeszközök.  

29/25 menetes szájméretű 

PET-palackok (becsavarási 

hossz 12,6) 

MSZ EN 16592:2015 

helyett 

 

Szakmai érdekesség 
 

A strapabíró és átlátszó csomagolás a nyerő – eredmények a levesbetét száraztészta Termékmustrán 

Megkérdezték a bírálókat a levesbetét száraztészta Termékmustra során, hogy tészta vásárlásakor 

mennyire tartják fontosnak a csomagolást, illetve azt is, hogy mi alapján választják ki a számukra leg-

megfelelőbb terméket. Kiderült, hogy még mindig a minőség a legfőbb tényező. 

A bírálók véleménye alapján elmondható, hogy száraztészta vásárlásánál a legfontosabb a magas mi-

nőség és a hazai termék preferálása, míg a csomagolás csak az 5. legfontosabb tulajdonság. 

A csomagolástípusokat megvizsgálva a dobozos és a zacskós változat közül választhattak a válaszadók, 

amelyek közül a zacskós száraztészta a kedveltebb típus 

A csomagolás fontos része az élelmiszernek, mert amellett, hogy védelmet nyújt, a rajta lévő informá-

ciók alapján segítheti a legmegfelelőbb termék kiválasztását. A teszt eredményei alapján a száraztészta 



esetében a legfontosabb szempont a strapabíró és az átlátszó csomagolás, illetve lényegesnek ítélték 

a válaszadók azt is, hogy megtalálható legyen rajta a főzési útmutató. A válaszok alapján a legkevésbé 

mérvadó a csomagolás külső megjelenése, valamint a típusa. 

Manapság egyre többen odafigyelnek a környezettudatosságra 

Ennek következményeként létrejöttek a csomagolásmentes boltok, ahol sokféle termék mellett szá-

raztészták is kaphatóak. De vajon fontos-e annyira a környezetbarát szemlélet, hogy hajlandóak le-

gyünk lemondani a csomagolásról? A kérdőív segítségével megpróbáltak erre is megtalálni a választ. A 

megkérdezettek többsége, 28,95 %-a nem szívesen vásárolna száraztésztát csomagolásmentes boltban 

és csak 10,53 % élne a csomagolásmentesség lehetőségével. 

Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/ 

 

Elite Designer Club Grafikai versenykiírás 2023 

A Konica Minolta pályázati felhívását örömmel tesszük közzé. 

Nevezési feltétek 

A nevezés egyetlen feltétele az Elite Designer Club klubtagság. A regisztráció a pályázat benyújtásával 

egyidőben is lehetséges. 

Nevezhető munkák 

─ Korábban már megvalósult, és az adott kategória kritériumának megfelelően átdolgozott, kiegé-

szített, módosított kreatív 

─ Tervezés alatt álló, az adott kategória kritériumának megfelelően kialakított kreatív 

─ Kifejezett a versenyre készített valós vagy kitalált márkát, terméket megjelenítő munka 

Pályázatok leadásának határideje: 2023. március 9. 

Pályázatok leadásának módja 

Letöltési linket (GDrive, Wetransfer, stb) küldve a marton.vero@konicaminolta.hu mailcímre. A mail 

tárgya a következő legyen: Elite Designer Club Grafikai pályázat – XY (neved). A mail szövegébe kerüljön 

a link (ha több pályázatot is küldenél, jöhetnek egy mailben, de kérünk, add meg azt is, hogy melyik 

kategóriába nevezel. 

Pályázati anyagok leadási paraméterei: 

Max kiterített méret: 310x440 mm kifutóval 
Fileforma: PDF 
Felbontás: 300 DPI 
Színek: CMYK 
Szövegek: fontok beágyazva 
Egyéb: vágójelek, passzer jelek, min 3 mm kifutó 
MGI előkészítés: alábbi dokumentum szerint 

Szakmai támogatás 

Folyamatos segítségnyújtás, inspirációk és technikai támogatás a facebook csoportunkban: 

https://www.facebook.com/groups/elitedesignerclub/ 

2 hetente facebook live-ban válaszolunk a kérdésekre a Konica Minolta bemutatóterméből.  

https://portal.nebih.gov.hu/
mailto:marton.vero@konicaminolta.hu


Nyeremények: 

• A kategóriagyőztesek 50 000 Ft értékű MediaMarkt vásárlási utalványt nyernek. 

• A 2-3. helyezettig 25 000 Ft értékű MediaMarkt vásárlási utalványt nyernek. 

• A műszaki feltételeknek megfelelően leadott pályázatokat kinyomtatjuk, és kiállítjuk a 2023. 

március 23-án megrendezésre kerülő Elite Designer Club VIP rendezvényén. 

Pályázatok elbírálása 

A pályázatokat szakmai zsűri döntése és a részvevők szavazata alapján rangsoroljuk. A szakmai zsűri 

tagjai: 

• Faludi Viktória  

• Vasvári Péter  

• Károlyi László  

• Székely Dániel  

• Nagy Miklós  

Az elbírálásnál plusz pontot jelent: 

• több menetben készülő, többféle felületkezelési eljárás (pl. 3D lakk, majd 3D lakk + fém fólia, 

majd mintázatkialakítás) 

• egy menetben készíthető különböző lakkvastagság használata (max. 3 vastagság) 

• 3D formalakkozás jellegzetességeinek minél látványosabb kihasználása 

Eredményhirdetés 

2023 március 23án, az Elite Designer Club VIP rendezvényén 

Pályázati kategóriák 

Elite MGI Best Business Design 

Olyan kereskedelmi vagy marketingtevékenységet támogató kiadvány (brosúra, katalógus, mappa, sales-

folder, szórólap, adatlap, moodboard, névjegy, stb) grafikai tervezése, amely az MGI digitális felületneme-

sítési technológia használatának köszönhetően egy létező vagy kitalált márkával / termékkel való első talál-

kozáskor emlékezetes élményt ad annak, aki a kezébe veszi az adott kiadványt. 

Elite MGI Best Packaging Design 

Kitalált termék csomagolásának megtervezése, vagy létező termék csomagolásának újragondolása az MGI 

digitális felületnemesítési technológia használatával, melynek segítségével növelhető a vásárlók termék 

iránt tanúsított érdeklődése és vásárlási hajlandósága. A versenybe a következő csomagolási termékek egyi-

kével lehet nevezni: doboz, dobozpalást, tasak vagy címke. Az elbírálásnál nem különböztetjük meg az egyes 

termékkategóriákat. 

Elite MGI Functional Deisgn 

Olyan termék megtervezése az MGI digitális felületnemesítési eljárás felhasználásával, amelynél a 3D UV 

lakk vagy fémfóliázott 3D UV lakk nem esztétikai célokat tölt be, hanem a felhasználást segíti, módosítja, 

vagy teszi lehetővé bármilyen szempontból. Ahogy például a braille írás segíti a gyengénlátókat. 

Elite MGI Identification különdíj 

Az EDC weboldalán található videóban szereplő szamuráj minél jobban megközelítésű elkészítése a videó 

alapján. 

Kérdés esetén forduljatok a Elite Designer Club facebook csoportjához, vagy Verő Mártonhoz a  

marton.vero@konicaminolta.hu mailcímen. 

 

mailto:marton.vero@konicaminolta.hu
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