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1. A csomagolás szerepe speciális: elsődlegesen az emberi egészség 
védelme, a termékek eltarthatóságának növelése (= keletkező 
élelmiszerhulladékok mennyiségének csökkentése); tájékoztatás, 
különféle adagok kiszerelése.

2. A verseny nemzetközi szinten sok tekintetben a csomagolásban zajlik 
(fontos versenyképességi tényező!), + a csomagolás költsége nagy a 
termék értékéhez képest, az innováció egyik elsődleges területe (de 
fontos, hogy nem csak környezetvédelmi szempontú igények 
merülnek fel a fogyasztók részéről: pl. kávékapszula) 

3. A csomagolás nem migrálhat az általa tartalmazott élelmiszerbe, 
lecserélése nem „automatikus” és tisztán környezetvédelmi 
szempontú folyamat.

4. A csomagolás: kompromisszum az összes cél figyelembe vételével
5. Hazai élelmiszeripar: stratégiai ágazat, a kormány az élelmiszerexport 

növekedését szeretné elérni, de a szektor a jelenlegi költségszintekkel 
is regionális és uniós versenyképességi problémákkal küzd, ezért a 
további közteher növekedés mindenképpen elkerülendő!

6. A versenytárs országok intézkedéseinek figyelembevétele életbevágó!
7. Helyzetük és a piac komplexitása miatt önkéntes vállalásokkal tudnak 

az élelmiszeripari cégek már most haladni ebben az irányban is. A 
szakmai szervezetek híd szerepe itt jelentős lehet. 
www.egyuttafogyasztokert.hu
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k Élelmiszerihigiéniai  és 
biztonsági szempontból a 
legjobb

Többutas csomagolásokhoz 
kevésbé alkalmas 
(élelmiszerbiztonság, teljes 
ökológiai lábnyom)

Megfelelő szelektív gyűjtés 
esetén nagy arányban 
visszaforgatható

PET hasznosító kapacitás 
kiépítése?

Ü
ve

g A legtöbb esetben nem 
alkalmas technológiai 
okokból a többutas 
rendszerhez (pl. konzervipar)

Az üveggyárak számára jó 
alapanyag a gyűjtött 
üvegcserép

Egyutas, szelektív rendszer 
lenne a leghatékonyabb

A gyűjtés és szállítás relatíve 
problémás – ki kell alakítani 
(gyártók és kereskedelem) 
közösen a jó megoldásokat.
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ALU esetében az egyéni 
rendszerek (lásd: Returpack) 
jól működhetnek – ezt 
bővíteni kellene. 

Megfontolandó a fenti 
kiterjesztése más 
anyagáramokra is.

A konzervipar esetében az 
ónozott dobozoknál aktuális 
probléma a szennyezettség 
kezelése – további közös 
gondolkodás a lehetséges 
megoldásokról



„Ökomoduláció”: a preferált megoldások anyagi 
ösztönzése az EPR rendszerben

A díjtételeknek világos hasznossági hierarchiát kell tükrözniük (megelőzés, újrahasznosítás, recycling)

Kihívások: 

1. Harmonizált legyen, de legyen kellően rugalmas a nemzeti sajátosságok figyelembe vételéhez

2. Ösztönözzön, jutalmazza az élen járókat, de vegye figyelembe az ágazati kötöttségeket (néhol a 

lehetőségek objektív körülmények miatt végesek: pl. élelmiszeripari technológia, élelmiszerbiztonság 

követelményei és kötöttségei)

3. Az érintettek széleskörű konszenzusán kell alapulnia, az ipar és a piacok csak akkor tudják a megfelelő 

lépéseket megtenni, ha világos és egyértelmű politikai útmutatást és célrendszert kapnak. 

4. 2019 május: 57 európai szervezet ajánlása: „Packaging Supply Chain Guiding Principles  on EPR fee 

modulation &  the legal review of the Essential Requirements for packaging”



A hazai FMCG-szektor közös álláspontot készített

Aláírók:

• A FÉSZ tagsága: Magyar Húsiparosok Szövetsége, Magyar Pékszövetség, Cukoripari Egyesülés, 
Magyar Édességgyártók Szövetsége, Magyar Hűtő-és Konzervipari Szövetség, Magyar Ásványvíz, 
Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség, Tejipari Egyesülés

• Élelmiszeripari társszövetségek: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Magyar Sörgyártók Szövetsége, 
Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége, Tej 
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

• Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség (KOZMOS)

• Magyar Márkaszövetség

• Kereskedelmi szövetségek: Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, Országos Kereskedelmi 
Szövetség



FMCG közös álláspont – főbb pontok

• A fogyasztók biztonsága, az élelmiszerbiztonság és a termékek 
biztonságossága mindenkor elsődleges prioritások. 

• A versenyképességünk megőrzése érdekében figyelembe kell venni a 
versenytárs tagállamokat. 

• A szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztésével teljesíthetők az uniós célok
• Piaci alapokon szerveződő irányító szervezetek a csomagolási 

hulladékokkal kapcsolatos feladatok megszervezésére és finanszírozására. 
• Az irányító szervezetek:

• Egyértelműen meghatározott felelősségi körök mentén működnek 
• az anyagáramoknak sajátosságainak megfelelően működtetik a gyártók, 
• felépítésükből adódóan rugalmasan működnek, és képesek a globális piaci 

folyamatokra gyorsan reagálni
• Az egyéni teljesítés lehetőségét is megfelelően biztosítani kell az 

irányelvnek megfelelően.
• A rendszerbe ma beáramló befizetések fedeznék az irányító szervezetek 

működtetési költségeit. Az EPR díj fizetése mellett már nem kell termékdíjat 
fizetni.

• Önkéntes vállalások a csomagolási hulladékok csökkentésére, az 
újrahasznosíthatóság növelésére 

• Lakossági szemléletformálás minden érintett bevonásával

Az aláírók által 
együttesen 
támogatott 

alapelvek és 
közös javaslatok 

a csomagolási 
hulladékokról 
szóló irányelv 
átültetéséhez:



Elindult a fogyasztóknak szóló kommunikációs és 
edukációs programunk „Hello Food” címmel a  
facebook-on és az instagramon

Célunk a feldolgozott élelmiszerek iránti bizalom helyreállítása, eszközünk 
a transzparencia és a párbeszéd: egyik témánk a csomagolás és a 
hulladékok szelektív gyűjtése
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Köszönöm a figyelmet!

reka.szollosi@elelmiszeripar.hu

attila.voros@elelmiszeripar.hu

www.elelmiszeripar.hu
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