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A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei 
 

Felügyelő Bizottsági ülés 

A CSAOSZ Felügyelő Bizottsága 2016. június 28-i ülésén megtárgyalta, és elfogadta a szövetség 2016. 

I. félévi gazdálkodásáról, továbbá a Csomagolási Világszövetség budapesti programjának pénzügyi tel-

jesítéséről szóló beszámolót. 

 
  

Üzletember találkozó szervezése Ausztriában 

A CSAOSZ idei Közgyűlésén megjelentek bizonyára emlékeznek 

arra, hogy a bevezető előadást MAUTNER MÁRK úr, az ausztriai 

Magyar Nagykövetség vezető külgazdasági attaséja tartotta.  

A nagy figyelemmel kísért előadás után Attasé úr és a CSAOSZ 

Főtitkára kölcsönösen ígéretet tett arra, hogy a jövőben üzlet-

ember találkozót szerveznek Ausztriában. 

Most, hogy sikeresen túl vagyunk a Csomagolási Világszövetség 

budapesti találkozóján, a Titkárság új feladatokra koncentrál. 

NAGY MIKLÓS június hónap folyamán egyeztetett MAUTNER MÁRK 

úrral az üzletember találkozó megszervezésének előkészítésé-

ről. 

A következőkben állapodtunk meg: 

 a találkozót a Nagykövetség már ismert kötelezettségei figyelembe vételével 2017. január végén, 

vagy februárban szervezzük meg Bécsben, 

 a CSAOSZ Titkárság vállalta, hogy felméri a programon részt venni szándékozó CSAOSZ tagvállalato-

kat (a program csak a CSAOSZ tagvállalatai számára lesz elérhető), 

 a részvételi visszajelzések alapján – a résztvevők profiljának ismeretében – a Titkárság elkészíti a 

program koncepcióját,  

 a koncepció véglegesítése után a Nagykövetség a program megvalósítását, ausztriai népszerűsítését 

megkezdi. 

Eddigi gondolkodások szerint a programot egynaposra tervezzük, ez minden résztvevő számára mind 

elfoglaltság, mind költségek tekintetében (kiutazás) nem ígérkezik megterhelőnek. 

A megjelenő CSAOSZ tagvállalatok – számuk egyelőre nem korlátozott – a program első részében kb. 

10-15 percben, prezentáció kíséretében lehetőleg németül, vagy angolul bemutatkoznak, majd a má-

sodik részben kétoldalú megbeszélésekre teremtünk lehetőséget. 

Jelenleg három tagvállalat jelezte részvételi szándékát, de további sok-sok résztvevőre számítunk. 

Ez az ausztriai bemutatkozó az első lépés, terveinkben bajorországi hasonló program szervezése is 

szerepel. 

Kérjük a tagvállalatok vezetőit a lehetőség megfontolását és a részvételi szándék bármilyen formájú 

visszajelzését NAGY MIKLÓSnak (06 1 210 0107, nagym@csaosz.hu). 

  

mailto:nagym@csaosz.hu
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HUNGAROPACK 2016 Magyar Csomagolási Verseny 

 

Ebben az esztendőben is megszervezzük, immáron 33. alkalommal a HUNGAROPACK Magyar Csoma-

golási Versenyt. 

Az évenként meghirdetett nemzeti esemény célja, hogy lehetőséget nyújtson a csomagolóipar fejlődé-

sének nyomon követésére, az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási 

segédanyagok, valamint csomagolási eljárások hazai megismertetésére és elterjesztésére.  

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű 

megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) 

WorldStar versenyéhez. 

A versenyt szervező Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség csatlakozott a WPO által is 

támogatott „Save Food” programhoz és vállalta, hogy az élelmiszercsomagolás terén bemutatott leg-

újabb és leginnovatívabb magyar csomagolási megoldásoknak, vagy csomagolószereknek célzott elis-

merést ad és ezzel megteremti a lehetőségét a 2017. évi Interpack kiállítás „Save Food” pavilonjában 

való megjelenésre. 

A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának elismeréséhez, akik a csoma-

golástechnika előrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet fejtettek ki és ki-

emelkedő eredményeket értek el. 

 

A nevezések beérkezési határideje: 2016. július 15. 

 

A nevezéssel kapcsolatos részletek a www.csaosz.hu honlapunkon megtalálhatók. 

  

http://www.csaosz.hu/
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A Magyar Csomagolási Évkönyv 2016-2017. évi kiadása 

A CSAOSZ immár 7. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a Magyar Csomagolási Évkönyvet.  

A kiadvány első része az elmúlt években már kialakult logikai rendet követi. Bevezetésként a szakterü-

letünk aktuális helyzetét, a tendenciákat mutatjuk be, amit az iparágat közvetlenül érintő új jogszabá-

lyok áttekintésével folytatunk. Ezt követen a WPO budapesti programja kapcsán szervezett nemzetközi 

konferencián elhangzott előadások tömörített változatát adjuk közre. Végül a hazai, illetve a csomago-

lási világverseny díjazottjait mutatjuk be, a legvégén pedig a CSAOSZ tagvállalatok listájával zárunk.  

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

gazdasági és szabályozási környezetünket, valamint nemzetközi kitekintésben a műszaki-technológiai 

előrehaladást.  

 Az évkönyvet a CSAOSZ szervezésében várhatóan októberben sorra ke-
rülő HUNGAROPACK díjkiosztóra időzítve tervezzük megjelentetni. 

 

A kiadvány célcsoportja 

A minimum 500 példányban nyomtatott és „lapozható”, digitális formában megjelenő kiadványt az 

eddigi gyakorlat szerint a tagvállalatainkon és támogatóinkon túl eljuttatjuk a jelentősebb hazai cso-

magolószer-felhasználó vállalatok szakembereihez, továbbá a Magyarországon működő nagykövetsé-

gek kereskedelmi kirendeltségei vezetőinek és Európa számos államában működő magyar kereske-

delmi irodához.  

Az Évkönyv „lapozható” digitális változatát a CSAOSZ honlapján folyamatosan elérhetővé tesszük. Az 

elmúlt években a nyomtatott példányszámnál is magasabb, ezres nagyságrendben töltötték le az Év-

könyveket.  

Kiadvány-készítési ütemterv 

A cikkek kéziratát, a hirdetéseket július végére kérjük megküldeni. Szeptemberben már a jóváhagyáso-

kat, a nyomdai előkészítést kell elvégezni. 

Az Évkönyv támogatói díjai 

Az Évkönyv kivitelezési és terjesztési (ez a magasabb!) költségeit a megjelentetést támogatók által vál-

lalt díjakból fedezzük. A differenciált hirdetési tarifáink több éve változatlanok és a CSAOSZ tagvállala-

tokat kedvezményben részesítik. A díjakat csak a jóváhagyást követően a IV. negyedévben számlázzuk. 

 

Nem 

CSAOSZ tagvállalat 

100% 

CSAOSZ 

tagvállalat 

-15% 

Borító 4 250.000 + áfa 

Borító 2 (elkelt), 3 200.000 + áfa 

egész oldalas hirdetés, vagy 2 A4 oldalas cikk 100.000 + áfa 85.000 + áfa 

½ oldalas hirdetés fekvő, 170x120 mm 50.000 + áfa 42.500 + áfa 

¼ oldalas hirdetés álló, 85x120 mm 30.000 + áfa 25.500 + áfa 

 

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.  

mailto:nagym@csaosz.hu
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EKAER változások a 2017-es adócsomagban 

Az EKAER tekintetében újdonságok és jelentőséggel bíró változások is bekerültek az érintett szabályo-

zások szövegébe. 

Fontos és lényeges változás az adózás rendjéről szóló törvényben, hogy az állami adó- és vámhatóság 

ellenőrzés során megállapított valótlan adattartalmú bejelentést abban az esetben is szankcionálja, ha 

a bejelentett mennyiségnél kevesebb a fuvarozott termék mennyisége. Ebben az esetben a bejelentett 

és a ténylegesen fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. 

A változás érinti az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zárak eredeti állapotban tör-

ténő megőrzésére vonatkozó szabályokat is. Az itt megfogalmazottak be nem tartását a hatóság  

magánszemély esetén 200 000 és 500 000 forint, magánszemélynek nem minősülő fuvarozó esetén 

500 000 és 1 000 000 forint bírsággal szankcionálhatja. 

A szabályozás szerint a fuvareszközt a hatóság visszatarthatja, amennyiben a bírság megfizetésére kö-

telezett nem rendelkezik magyar adószámmal, adóazonosító jellel, és székhelye, lakóhelye vagy szoká-

sos tartózkodási helye nem Magyarországon van. 

Augusztus 1-jén hatályba lépő jelentős változás az adózás rendjéről szóló törvény szövegében az a ki-

tétel, amely a 22/E. §-t kibővíti azzal, hogy az „Útdíjköteles gépjárművel végzett” szövegrész helyébe 

az „Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett” szö-

veg kerül. Ezzel a törvénymódosítással az EKAER kötelezettség kiterjesztésre került a nem kockázatos 

termékek nem útdíjköteles járművel történő fuvarozási eseteire is, ha a megrakott gépjármű tömege 

a 3,5 tonnát meghaladja. 

A hatályos rendelet a Magyar Közlöny 2016. évi 87. számában olvasható. 

Forrás: MLBKT 

OPTEN hírek 

2016/23 -as közlönyben szakterületünkön felszámolás alá kerültek listája 

Fagyi-Pack Gyártó és Kereskedelmi Kft. 8154 Polgárdi, Balatoni út 10. 

Itilpack Kft., 6200 Kiskőrös, József A. u. 100. 

2016/24 -es közlönyben szakterületünkön felszámolás alá került: 

GYOMAPACK Filmnyomó, Csomagoló és Kereskedelmi Kft., 5500 Gyomaendrőd, Fő út 81/1 

2016/24 -es közlönyben szakterületünkön végelszámolás alá került: 

M.A.M.-pack Kft., 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 11. 
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CSAOSZ tagvállalatok hírei 

 

A Hamburger Hungária felavatta a dunaújvárosi papírgyár területén épített új erőművet 

A 45 milliárd forintos (150 millió eurós) befektetéssel épült erőmű lehetővé teszi, hogy a Hamburger 

Hungária teljes körűen, a létező legmagasabb hatásfokkal hasznosítsa az ország összes csomagolópa-

pír-hulladékát - nagyrészt a termékgyártásban, illetve energetikailag. 

Az új erőművet dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes és Thomas Prinzhorn avatta 

fel. 

Az ünnepségen beszédet mondott még dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, dr. Ga-

lambos Dénes, Dunaújváros országgyűlési képviselője, Cord Prinzhorn, a Prinzhorn Csoport vezérigaz-

gatója, Bencs Attila, a Hamburger Hungária ügyvezető igazgatója és Dr. Szikla Zoltán, a Hamburger 

Hungária Erőmű ügyvezető igazgatója. 

A magyar papírgyártás vezető képviselője, a Prinzhorn Csoport három hazai vállalatának – a hulladék-

papírt visszagyűjtő Duparec, a hullámalappapírt gyártó Hamburger Hungária és a hullámpapírlemez 

dobozokat gyártó Dunapack – tevékenysége által egy olyan hosszútávon is fenntartható, környezettu-

datos körfolyamatot hoz létre, melynek során innovatív csomagolási megoldásokat állít elő hulladék-

papírból. A saját erőmű megépítésével a Prinzhorn Csoport ezt a körfolyamatot teszi teljessé, növelve 

versenyképességét a regionális és európai piacokon. 

A 45 milliárd forint (150 millió euró) értékű, kapcsoltan hőt és villamos energiát előállító erőmű szilárd 

tüzelőanyagokat, többek között a papír-

gyártás során keletkező hulladékokat, va-

lamint biomasszát és szenet használ fel. A 

csúcstechnológiát képviselő létesítmény 

olyan mennyiségben termel hő- és villa-

mos energiát, ami a papírgyár működteté-

séhez szükséges, és biztosítja a korábban 

lerakókba kerülő termelési hulladék hasz-

nosítását is. Az erőmű kapacitása felhasz-

nált tüzelőanyagban mérve 172 MW, elő-

állított hőben és villamos energiában kife-

jezve pedig 158 és 42 MW. Azáltal, hogy 

az erőmű mintegy 1%-kal fogja csökken-

teni az ország függőségét az importigényes földgáztól, növeli az önellátást és végső soron a Magyaror-

szágon létrejött hozzáadott értéket. 

Az energiatermelés hatásfoka kiemelkedően magas, 75%-os az erőműben, ami hagyományos villamos 

erőművekhez képest több mint kétszeres hatékonyságot jelent, ezáltal feleannyi energiát használ fel. 

A kedvező tüzelőanyag-összetétellel együtt több mint harmadával csökkenti a gyár szén-dioxid-kibo-

csátását. A környezetterhelés minimalizálása érdekében az erőműben a legmodernebb füstgáztisztító 

berendezések üzemelnek, így a működés a környező települések lakosai számára szinte észrevétlen 

marad. 
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Az új erőmű új munkahelyek teremtésével is jelentősen hozzájárul a környék gazdaságának erősödé-

séhez: az építkezés időszakában a beruházás átlagosan 300 főnek adott munkát, míg üzembe helyezést 

követően mintegy 60 közvetlen, kiemelkedően magas fizetéssel járó munkahelyet biztosít. Ezzel a 

Prinzhorn Csoport munkavállalóinak száma Dunaújvárosban meghaladja az 550-et. Az erőmű ezen felül 

számos további Dunaújváros környéki és magyarországi vállalkozás szolgáltatásait is igénybe veszi. 

Forrás: Weber Shandwick 

Hungarikum lett a Törley pezsgő 

Bekerült a hungarikumok sorába a Törley pezsgő, így most már hivatalosan is kiemelkedő nemzeti ér-

téket képviselnek a pincészet habzó italai. Az 1882-ben Törley József által alapított „pezsgőborgyár” 

ma is eredeti helyén, Budafokon található. A pincészet 134 éves történetében mindig meghatározó 

volt a magas szakmai minőségre való törekvés és az újító szemlélet. 

 

A Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter által vezetett Hungarikum Bizottság 2016. június 17-én, 

Kisvárdán tartotta legutóbbi ülését. Egyik napirendi pontként a Törley pezsgő hungarikummá nyilvání-

tását vitatták meg. A bizottsági tagok megismerve a Törley pezsgők múltját és jelenét bemutató pályá-

zati anyagot úgy döntöttek: hungarikummá nyilvánítják a Törley pezsgőt. 

Törley-ék már 1895-ben a „császári és királyi udvari szállítók” kitüntető címet viselték, pezsgőjüket pe-

dig a hazai ipar egyik büszkeségeként tartották számon. Ennek a történetnek méltó megkoronázása a 

mostani hungarikummá nyilvánítás. 

134 évnyi pezsgés története 

A pezsgő császáraként is emlegetett Törley József a franciaországi Reimsben szerzett ismereteit kívánta 

kamatoztatni, amikor úgy döntött, hogy megalapítja hazai pezsgőpincészetét. Etyek környékén talált a 

franciaországi Champagne-hoz hasonló talaj- és klímaadottságokkal rendelkező szőlőültetvényeket, 

melyek borai kiválóan megfeleltek a pezsgő készítéséhez. A gyártáshoz Budafokon lelt ideális, mész-

kőbe vájt pincékre. 

A pincészet 1907-ben ünnepelte negyedszázados jubileumát, a Törley pezsgőket akkor már Amerikától 

Ausztráliáig ismerték. A gyárnak Hamburgban, Berlinben és Koppenhágában is voltak lerakatai, sőt már 

http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/06/Torley_hungarikum_2016_fekvo.jpg
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Párizsban is ittak Törley-t, ami abban a korban az egyik legnagyobb elismerésnek számított. A gyár 

termelése az 1910-es években már elérte a 2 millió palackot. Történetének egyik szakasza lezárult 

1944-ben, de a nemes italok készítése tovább folytatódott. 

A Törley név ma Magyarországon egyet jelent a pezsgővel. A legismertebb és legelismertebb magyar 

pezsgőmárkaként a Törley név összeforrt a minőséggel és a hagyománytisztelettel. Köszönhető ez az 

alapító Törley József jelmondatának, mely ma is a cég filozófiájának alapköve: „Tökéletlen portékát 

nem akarok adni a renomé miatt!” 

Forrás: Trade Magazin 

Mozaikóriás italos kartonokból 

A világ italos kartondobozokból készült legnagyobb mozaikképét készítette el két nap alatt az Italos 

Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) a budapesti Madách Imre téren több mint 3500 tejes és 

gyümölcsleves doboz felhasználásával 2016. június 23-án. 

Az 55 négyzetméteres mozaik képének alapjául szolgáló rajzot egy általános iskolások számára kiírt 

országos rajzpályázaton, több mint 220 rajz közül választották ki: Kiss Bence: A kedvenc fám című al-

kotása lett a győztes. A kilencéves berettyóújfalui kisfiú rajzát Zenovitz Zénó képzőművész tervezte át 

italos kartondobozokból kirakható „hulladék-műalkotássá”. 

Az IKSZ rámutatott arra, hogy az italos kartondobozok visszagyűjtési aránya Magyarországon jelenleg 

az európai uniós átlag felét sem éri el. A szervezet ezért rendhagyó és látványos környezetvédelmi 

eseményekkel hívja fel a figyelmet arra, hogy a tejes és a gyümölcsleves kartondobozok szelektíven 

gyűjthetők és újrahasznosíthatók. 

A „hulladék-műalkotás” megépítésével az IKSZ új Guinness-rekordot állíthat fel. A rekordkísérlet új ka-

tegóriát nyithat a rekordok könyvében, mert a világon első alkalommal készül ilyen méretű, környe-

zetvédelmi célú „hulladék-műalkotás”. 

Forrás: MTI 

 

  

http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/06/italoskarton.jpg
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A Felelős erdőgazdálkodás védjegyére a Tetra Pak és a Lidl együtt hívja fel a figyelmet 

A két vállalat összefogása révén 2016 májusában a Pilos tejek italos karton dobozaira is felkerült az FSC 

védjegye, amely azt jelöli, hogy a csomagolás papír alapanyaga felelős erdőgazdálkodásból és egyéb 

ellenőrzött forrásokból származó papírból készült. A védjegy használatával párhuzamosan az áruház-

lánc a Tetra Pakkal közösen felhívja a vásárlók figyelmét a védjegy mögött húzódó értékekre és arra, 

milyen fontos szerepe van a vásárlások során a környezettudatosságnak. 

„Vállalatunk működésének minden területén figyelembe vesszük a környezetvédelmi szempontokat, 

de ezen felül odafigyelünk tágabb hazai környezetünkre is: a tavalyi jégkárt követően egymillió darab 

facsemetét adományoztunk a Pilisi Parkerdőnek. Ahogy az az akció, a mostani is vásárlóink bevonásá-

val történik, hiszen a Tetra Pakkal együttműködve arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az FSC emblémát 

viselő termékek választásával mindannyian támogathatjuk a felelős erdőgazdálkodást” – mondta Tő-

zsér Judit, a Lidl Magyarország PR vezetője. 

A Tetra Pak a világ vezető italos karton gyártójaként már 2007 óta használ FSC tanúsítású erdészetekből 

származó papírt csomagolóanyagai előállításához, Magyarországon pedig 2013 óta elérhető a tanúsí-

tással ellátott csomagolás a Tetra Pak italos kartonba töltő vállalatok számára. 

Forrás: Termékmix 

Üveg - az egészséges csomagolóanyag 

 

 

Számos kutatás és marketing tanulmány igazolja, hogy a fogyasztók a termék kiválasztásánál előnyben 

részesítik az üvegbe csomagolt termékeket, mivel ezekhez a termékekhez egyértelműen magasabb mi-

nőséget, az ízek jobb megőrzését tulajdonítják, valamint azért is, mert az üveget egészséges csomago-

lóanyagnak tekintik – áll Gyenge Éva, az Orosházi Öblösüveggyár tulajdonosa, O-I Magyarország Üveg-

ipari Kft. kereskedelmi és kommunikációs vezetője közleményében. 

Egyre nagyobb igény mutatkozik a kisebb adagnagyságú termékek iránt. Ezt egyrészt az egyszemélyes 

háztartások számának emelkedése okozza, másrészt pedig az, hogy az egészséges és a biotermékek is 

kisebb adagnagyságban kerülnek forgalomba.  

ÚJ IRÁNYOK 

Mivel az alternatív csomagolóanyagok tömege alacsony, ezért a fejlesztések azt célozzák, hogy az üveg 

összetételét, valamint a formázást úgy tudják megváltoztatni, hogy minél alacsonyabb tömegű termé-

keket tudjunk előállítani úgy, hogy annak fizikai paraméterei, mint pl. az ütésszilárdság, vagy a nyomás-

állóság ne romoljanak. 

KÖRNYEZETI HATÁS 

Kiemelt cél, az alapanyaghoz adagolt üvegcserép mennyiségének folyamatos emelése. Ez akkor lehet-

séges, ha a szelektív hulladékgyűjtés rendszeréből minél több üvegcserép érkezik vissza. Az üvegcserép 

újrahasznosításával csökkenthető az alapanyagok mennyisége, és ami a legfontosabb, hogy az olvasz-

táshoz felhasznált energia jelentős mértékben mérsékelhető. 
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Egy üvegpalack-gyártó a színes üvegeket Svájcban 90 százalékban, Ausztriában 80 százalékban vissza-

gyűjtött üvegcserépből állítja elő.  

ÉPÍTI A MÁRKÁT 

Önmagában az üveg, mint csomagolóanyag is alkalmas a márkaépítésre, hiszen a fogyasztók magasabb 

minőséget társítanak az üvegbe csomagolt termékekhez, és az üveget előtérbe helyezik az alternatív 

csomagolóanyagokkal szemben. 

Az elmúlt évben a borászatok számára két új termékkel jelentkezett az O-I Magyarország Üvegipari Kft. 

Az egyik a 750 ml-es fehér színű, belső mintázatú bordolese Nobile palack. A belső mintázatú palack 

kiváló támogatást nyújt a márkaépítéshez, ugyanis egy olyan hozzáadott értéket jelent, amely alkalmas 

arra, hogy a beléje palackozott termék a polcra helyezve megkülönböztethetővé váljék a polcon levő 

hasonló többi terméktől. 

 
Forrás: Termékmix 

 

 

 

 

 

Szakmai hírek 

 

13 milliárd forintos beruházással 220 új munkahelyet hoz létre a Mondi Kft. 

A brit tulajdonú Mondi Kft. 13 milliárd forintos beruházással 220 új munkahelyet hoz létre Békéscsabán, a 

csomagolóipari cég fejlesztéséhez a kormány 1,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul 

hozzá. 

 

A beruházás része a jelenlegi üzem felújítása, új technológiájú gépsorok üzembe állítása, új üzemcsar-

nokok, raktár és logisztikai központ építése. 

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Mondi Békéscsaba Kft. tavalyi értékesítési nettó árbevétele 

13,218 milliárd forint volt az egy évvel korábbi 11,814 milliárd forint után. A cég adózott eredménye 

2015-ben 814,123 millió forintot tett ki a 2014-es 808,210 millió forintot követően. 

Forrás: MTI 

Állást keres 

Külkereskedelmi főiskolai végzettségű, hulladékhasznosítás és közszolgáltatás területén évtizedes ta-

pasztalattal, francia felsőfokú,valamint angol, német középhaladó szintű nyelvismerettel, továbbá kör-

nyezetvédelmi termékdíj ügyintézői OKJ képzettséggel rendelkező nő állást keres. 

Munkája során kereskedelmi, vevőszolgálati, kommunikációs feladatokat látott el, továbbá minőség- 

és környezetirányítási rendszereket működtetett. 

Az állást kereső elérhetősége a CSAOSZ Titkárságon. 

http://www.trademagazin.hu/wp-content/uploads/2016/06/Mondi.jpg

