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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Észrevételek az Európai Bizottság által kidolgozott és előterjesztett csomagolási és  

csomagolási hulladék rendelettervezetéhez 

Az 1994-ben 94/62/EC számon kiadott és azóta több alkalommal is módosított csomagolási és csoma-

golási hulladék irányelv a termékáram környezetvédelmi szabályozásának alapvető, európai szintű sza-

bályozásává vált.  

A rendelettervezettel kapcsolatban a magyar kormány álláspontjának kialakításához a CSAOSZ néhány 

általános, illetve részleteket illető észrevételeket, javaslatokat tett: 

Általános észrevételeink 

1. Elsőként is, a Szövetségünk üdvözli az irányelv alapos felülvizsgálatát, egyben rendeleti szintre eme-

lését, mert valamennyi tagország által azonos módon alkalmazandó szabályok a közösségen belüli 

piaci viszonyokat harmonizálja, egységesíti és a versenyképességi korlátokat is felszámolja. 

A felülvizsgálatot tehát célszerűnek és szakmailag indokoltnak tartjuk, az alapvető célokat támogat-

hatónak ítéljük. 

2. Általános érvénye miatt itt tarjuk szükségesnek foglalkozni a rendelettervezet VII. fejezetének 38. 

„Csomagolási hulladék megelőzése” cikkével foglalkozni: 

„Each Member State shall reduce the packaging waste generated per capita, as compared to the packaging 

waste generated per capita in 2018 as reported to the Commission in accordance with Decision 2005/270/EC, 

by 

(a) 5 % by 2030; 

(b) 10 % by 2035; 

(c) 15 % by 2040. 

…” 

Álljon itt néhány releváns, 2018. évi Eurostat csomagoláskibocsátási adat: Horvátország: 67,75 

kg/fő, Bulgária: 70,82 kg/fő, Magyarország: 138,35 kg/fő, Luxemburg: 224,04 kg/fő, Németország: 

227,49 kg/fő. 

Nézetünk szerint, egy bázisév (2018 – kiválasztását talán a Covid járvány előtti utolsó „békeév” jel-

lege indokolhatja) kg/fő mutatójának fokozatos csökkentése még technológiafejlődés mellett is 

csak fogyasztáskorlátozással érhető el, ami épp az elmaradottabb tagországokat sújtja leginkább.  

A rendelettervezet a műanyag csomagolószerek visszaszorítását, illetve kiváltását szorgalmazza.  

A szakirodalom szerint 1 egységnyi műanyag csomagolószer kb. 4 egységnyi papírral helyettesít-

hető, azaz, a példánk szerint a papír csomagolószerre való átállás – mennyiségben mérve – felhasz-

nálásnövekedéssel jár, noha környezetvédelmi előnyöket eredményez. 

A csomagolást a gazdaság barométerének szokás tekinteni, amely azonnal képes jelezni egy gazda-

ság teljesítményének változását és kifejezi a kibocsátás, valamint a fogyasztás közötti közvetlen kap-

csolatot is.  
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Értelmezésünk szerint ez a vélelmezhetően jó szándékkal írt bekezdés a kevésbé fejlett tagorszá-

gok fejlettekhez való felzárkózását nem egyszerűen gátolja, hanem lehetetlenné teszi. 

Javasoljuk, hogy a magyar kormány e rendelkezés tervezet szerinti formáját ne támogassa. 

Részleteket illető észrevételek 

1. II. fejezet 6. cikk: Hasznosítható csomagolás fogalmának feltételrendszere    

Az egyes tagországok gyűjtési, válogatási rendszerei rendkívül eltérőek és a különbözőségek várha-

tóan még huzamosabb ideig meg is maradnak.  

Ez pedig azt is jelenti, hogy egy tagországban a 6. cikk (2) bekezdés (b)-(e) követelményeknek való 

megfelelés egy másik tagországban nem jelent automatikusan megfelelést. Márpedig azt az egysé-

ges piac megőrzése érdekében szükséges lenne elkerülni, hogy – szélsőséges esetben – tagorszá-

gonként egyazon terméket eltérő csomagolásban kellene forgalomba hozni. 

A megoldási javaslatunk e felvetésünkre az, ha a (b)-(e) követelményeknek való megfelelést a fő 

piacon – ahol az adott termékből a legnagyobb mennyiséget értékesítik – kellene bizonyítani. 

2. II. fejezet 7. cikk: műanyag csomagolások minimális újrahasznosított tartalma 

A műanyagok kötelező másodnyersanyag-tartalmának meghatározása támogatandó cél, azonban 

az élelmiszerrel közvetlenül érintkező műanyagcsomagolások tekintetében a post-consumer ere-

detű hulladékból előállított másodnyersanyag alkalmazása különösen fokozott elővigyázatosságot 

igényel.  

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló irányelv 

(1935/04/EK) alapvetésként kezeli azt, hogy minden olyan anyag, amely élelmiszerrel közvetlenül 

vagy közvetve érintkezésbe kerül, megfelelő mértékben közömbösnek kell lennie annak megakadá-

lyozására, hogy olyan mennyiségű anyag kerüljön át belőle az élelmiszerbe, amely veszélyezteti az 

emberi egészséget, elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében, vagy az élel-

miszer érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását idézheti elő. 

Ez az elv az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő újrafeldolgozott anyagokra is vonatkozik.  

A fentebb említett rendelet azonban azt is kifejti, hogy az újrafeldolgozott anyagok és tárgyak hasz-

nálatát csak akkor szabad előnyben részesíteni, ha szigorú élelmiszer-biztonsági követelményeknek 

megfelelnek. Az élelmiszer-biztonság fogalmába a mikrobiológiai biztonságot is bele kell érteni.  

Mivel az újrafeldolgozási folyamatokhoz felhasznált anyagok hulladékból származnak, sokkal való-

színűbb, hogy mikrobiológiailag szennyezettek, inkább, mint a kiindulási anyagokból újonnan előál-

lított anyagok és tárgyak. Ezért az újrafeldolgozott műanyagok nemcsak megfelelő mértékben kö-

zömbösek, hanem mikrobiológiai szempontból is biztonságosak kell legyenek. 

Ismeretes, hogy a műanyagok a használatuk során öregednek, ami a molekulaláncok töredezését 

okozza. A molekulaláncok sérülése egyben anyagkiválást, migrációt idéz elő az érintkező felületek, 

anyagok között. A migrációs értékek szigorúan szabályozottak, mégpedig mikro-, illetve milligramm 

nagyságrendben.  

A műanyagok sokszoros újrahasznosításának élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatásai még nem is-

mertek! 
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Nem (köz)ismert, hogy létezik-e olyan technológia, amely képes lenne az élelmiszerbiztonságra már 

veszélyt jelentő mértékben öregedett műanyagot kiválasztani. A kiválasztás más csomagolóanyag-

fajták esetében vagy megoldott (papír lapképzés), vagy problémaként fel sem merül (fém, üveg). 

Az újrafeldolgozott műanyagok főszabályként csak akkor hozhatók forgalomba, ha azokat olyan kel-

lően jól ismert technológia alkalmazásával állították elő, amely lehetővé teszi a Bizottság számára 

annak eldöntését, hogy engedélyezi-e a műanyaghulladéknak az 1935/2004/EK rendelet követel-

ményeinek megfelelő műanyaggá történő újrafeldolgozását. 

Ismereteink szerint még nincs európai szinten engedélyezett post-consumer eredetű, nem PET food 

contact műanyagot eredményező hulladékfeldolgozási technológia, ezért már a 2030. évi célok is 

megkérdőjelezhetők.  

Tekintettel arra, hogy a szállítási csomagolásokban az újrahasználatnak kiemelt szerepet szán a ter-

vezet (IV. fejezet 26. cikk 7-10. bekezdések), ez a terület nagy mennyiségű újrafeldogozott műanya-

got képes felvenni – a food contact terület kiváltására. 

A 7. cikkben szereplő arányszámok az Európai Bizottság tanácsadó szervezetének, az Eunomia-nak 

a tanulmányából származnak. 

A megoldási javaslatunk az, hogy a 2030. évi eredmények alapján a Bizottság 2032-ben ké-

szít(tes)sen egy hatáselemzést – kiemelten az élelmiszerbiztonságra –, amely alapán felülvizs-

gálja, vagy véglegesíti a 2040. évi célértékek helyességét. 

3. IV. fejezet 26. cikk: Újrahasználati és újratöltési célok 

a) 

Az élelmiszercsomagolások újratöltésének, illetve a csomagolószerek újrahasználatának higiénés 

szabályainak jelen rendelettervezetbe való beemelését, de legalább jogszabályi környezetének 

meghatározását szükségesnek tartjuk – akár nemzeti szintre szűkítve is. 

A szabályok ismeretére azért is szükség van, mert az alternatív – vendéglátói kezdeményezésű – 

újrahasználati rendszerek higiéniai megbízhatósága erősen kétségbe vonható. 

Javasoljuk kezdeményezni azt, hogy a Bizottság célirányos útmutatót, ún. bizottsági közleményt 

készítsen.  

b) 

Álláspontunk szerint az újrahasználati, újratöltési célokat – szemben a hasznosítási célokkal – jel-

lemzően csak egyénileg lehet teljesíteni. A kis- és középvállalkozások számára ez igen nehezen, ha 

egyáltalán teljesíthető kötelezettség.  

Számukra nem megoldás, ha alacsony a célkitűzés (pl. bor esetében 5% - (5) bekezdés), ugyanis a 

probléma az, hogy rendszert kell létrehozniuk.  

Az 5. bekezdés szerinti követelmény a rendelettervezet korábbi változatában nem szerepelt,  

töröltetését javasoljuk. 
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c) 

A szállítási csomagolások esetében, a kontinentális, de különösen a transzkontinentális szállítások 

esetében megkérdőjelezhető az újrahasználható csomagolások alkalmazásának fenntarthatóság 

szempontú hasznossága az egyszer használatos megoldásokkal szemben.  

Az újrahasználható csomagolóeszközök jellemzően univerzális termékek, amelyek nem termékhez 

illesztetten készülnek, így számos példával igazolhatóan rosszabb szállítóeszköz felület/űrtartalom 

kihasználást eredményeznek, mint a feladatorientáltan tervezett megoldások. Ez az észrevétel ak-

kor nyer értelmet, amikor – más fejezetben – pl. az e-kereskedelemben használatos csomagolások 

hasznos térfogatát szabályozzák.  

A Bizottság figyelmébe ajánljuk a témában a „Recycling vs Reuse for Packaging Bringing the science 

to the packaging debate – Recyclable corrugated packaging outperforms reusable  packaging ove-

rall on environmental indicators, demonstrated by peer-reviewed study” című FEFCO tanulmányt. 

d) 

A (9) bekezdés szerinti, az egységrakományok rögzítésére használatos segédanyagok, pl. pántszala-

gok újrahasználati elképzeléseit technológiai és biztonsági okok és nem életszerű volta miatt értet-

lenül fogadjuk. 

A gépkocsik biztonsági öveit is cserélni kell már kisebb baleseteket, illetve huzamosabb idejű hasz-

nálatot követően. 

Javasoljuk a (9) bekezdés felülvizsgálatát, esetleges töröltetését. 

4. III. fejezet 11. cikk: A csomagolások címkézése 

Elsőként is javasolnánk a „labelling” – címkézés kifejezést „marking” – jelölés szóhasználatra cse-

rélni, mivel a rendelkezéseknek tartalmilag ez felel meg. 

Szükségesnek ítéljük, hogy a csomagolások környezetvédelmi, egységes jelölésére a Bizottság mie-

lőbb adjon ki útmutatót, mivel a nemzeti szabályozások (pl. olasz jelölési törvény – Decreto-legge-

30 dicembre 2021, n. 228, vagy Guideline for businesses for the use of the disposal guide in the 

Netherlands) az egységes piac ellen hatnak. 

 

Örömmel vettük tudomásul, hogy a Kormány kiinduló tárgyalási álláspontjában szó szerint jelentette 

meg a CSAOSZ szakmai véleményét. 
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Környezetvédelmi termékdíj tréning a CSAOSZ szervezésében 

 

 

 

A hazai hulladékgazdálkodás teljes körű átalakításáról döntött a Parlament. A változások nemcsak a 

hulladék-, hanem a környezetvédelmi termékdíj törvényt is érintették. 2023. július 1-jétől már a jelen-

tősen átalakított termékdíj törvény mellett a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerét is alkalmaznia 

kell a kötelezetteknek. 

A változással érintett környezetvédelmi termékdíj törvényre és az ugyancsak módosított végrehajtási 

kormányrendeletre összpontosított tréninget szervezett február 1-én a CSAOSZ, online formában, 70 

fő részvételével. 

„SUP” – egyszer használatos műanyagtermékek-tréning 

 

 

 

A CSAOSZ 2023. február 7-én tréninget tartott az egyszer használatos műanyagtermékek uniós irány-

elvi szabályozása és a hazai jogrendbe való bevezetése kapcsán. Az online tartott tanfolyamon 48 ér-

deklődő vett részt. 

A CSAOSZ 2023. tavaszi, jogszabályközpontú konferenciája 

 

A csomagolószereket érintő, illetve a csomagolásokra is kiható uniós, valamint hazai, új és módosított 

jogszabályokról szólt a 2023. február 22-én megrendezett CSAOSZ konferencia.  

A részvételi adatok szerint a közel 150 résztvevő tartotta hasznosnak az elhangzott előadásokat, infor-

mációkat. 

Novemberben folytatjuk… 
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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 tenni írásban, a CSAOSZ Titkárságra küldött (csaosz@csaosz.hu, 

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 14. fszt. 7.) levélben lehet. 

II. „A csomagolóipar haladásáért” díj 

„A szakmáért” életműdíj 20 éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül értékes kollégára érke-

zett 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 

mailto:csaosz@csaosz.hu
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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 csomagolóeszköz, 

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 javaslatot tenni írásban, a CSAOSZ Titkárságra küldött (csa-

osz@csaosz.hu, 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 14. fszt. 7.) levélben lehet. 

Tárgyalás az Interpack igazgatójával 

A CSAOSZ főtitkára, Nagy Miklós, valamint Gönci Beáta tanácsadó tárgyalást folytattak Thomas Dohse 

úrral, az Interpack igazgatójával a CSAOSZ és az Interpack jelenlegi és jövőbeni együttműködéséről.  

A megbeszélés nagyon eredményes volt. 

HUNGAROPACK STUDENT 2023- Csomagolástervezési Diákverseny 

 

A CSAOSZ titkársága meghirdette az idei HUNGAROPACK STUDENT versenyt. A versenykiírás részletei 

és a nevezési link elérhető a holnapunkon: 

http://www.csaosz.hu/versenyek/hungaropack-student-verseny/nevezesi-okmanyok/ 

A tavalyi nagyszámú nevezés alapján idén is kb. 60 pályázatra számítunk, ami már jelentős költséggel 

jár. Többek között ezért is bevezettünk egy jelképes (1000 Ft/pályázat) nevezési díjat és kértük a tag-

vállalataink önkéntes anyagi hozzájárulását. Nagy örömünkre 10 cég is biztosított minket támogatásá-

ról, akiknek ezúton is megköszönjük a segítséget: 

mailto:csaosz@csaosz.hu
mailto:csaosz@csaosz.hu
http://www.csaosz.hu/versenyek/hungaropack-student-verseny/nevezesi-okmanyok/
http://www.csaosz.hu/versenyek/hungaropack-student-verseny/nevezesi-okmanyok/
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ALPLA Műanyag Csomagolóipari Kft. 

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 

Hamburger Recycling Kft. 

Paccor Hungary Kft. 

Packking Csomagolástechnikai Kft. 

Print Brokers Team Kft. 

Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft. 

Prosystem Print Kft. 

Reményi Csomagolástechnika Kft. 

RONDO Hullámkartongyártó Kft. 

A HPST verseny zsűrijét a támogató tagvállalatok képviselőinek bevonásával várhatóan online formá-

ban tartjuk.  

Logisztika Napja 2023 

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság koordinálásában 2023. április 20-án újra meg-

rendezésre kerül a Logisztika Napja. 

A CSAOSZ szinte minden évben jelentős érdeklődés mellett csatlakozik programokkal ehhez az ese-

ményhez, ebben az évben is ezt tervezzük. Szállítási csomagolások a fenntarthatóság jegyében – lesz 

a témája az idei CSAOSZ programnak.  

A programra előadóként várjuk minden olyan tagvállalatunk jelentkezését, akik e témában szívesen 

adnának elő. A programot zoom platformon tervezzük.  

Az előadásjavaslatokat pelczera@csaosz.hu címre várjuk. 

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének hírei 

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter vezetésével megalakult és megtartotta első ülését a kor-

mány gazdaságpolitikai tanácsadó, konzultatív testületeként működő Egyeztető Fórum.  

A Fórum lehetőséget biztosít arra, hogy az MGYOSZ hatékonyan képviselhesse a vállalkozások érdekeit. 

Ezért kérjük esetleges véleményüket, javaslataikat küldjék meg a kucsik@mgyosz.hu (copy:  

wimmer@mgyosz.hu) email címre, hogy azt közvetlenül eljuttathassuk a kormány számára.  

 Az alakuló ülésen három kamara és három országos érdekképviselet vett részt, az MGYOSZ-t dr. Futó 

Péter elnök képviselte. Az ülésen a résztvevők a legfontosabb kormányzati intézkedések mellett átte-

kintették Magyarország gazdasági helyzetét, valamint helyzetképet adtak a vállalkozásokat érő legna-

gyobb kihívásokról. A miniszter hangsúlyozta: a gazdaságpolitika legfőbb célkitűzése 2023-ban elke-

rülni a recessziót, ehhez stabil, versenyképes vállalkozásokra, beruházás- és exportvezérelt gazdaságra 

van szükség. 

A rendszeresen ülésező Fórum célja, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben a piaci szereplőktől szár-

mazó információkkal és javaslatokkal segítse a kormányzatot, hozzájárulva a gazdaságpolitikai dönté-

sek megalapozottságához, a hatékony és gyors reakcióképesség fenntartásához. 

  

mailto:pelczera@csaosz.hu
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Nemzetközi kiállítások 

CED NKft. által tervezett kollektív magyar megjelenés 2023 

 

 

 


