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A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei 
 

Felügyelőbizottsági ülés 

A CSAOSZ Felügyelőbizottságának ülésére 2016. szeptember 21-én került sor, napirendjén a Szövetség 

érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatás szerepelt. 

Nagy Miklós főtitkár az írásos beszámolóhoz részletes szóbeli kiegészítést is fűzött. A bizottság tagjai a 

tájékoztatást meghallgatták és jóváhagyólag tudomásul vették. 

A Felügyelőbizottság – a tagok szóbeli megállapodása alapján – 2016 decemberében ülésezik újra. 

Elnökségi ülés 

A CSAOSZ Elnökségének soron következő ülésére 2016. október 7-én, a Szövetség irodáinak is helyt adó 

GRIFF irodaházban kerül sor.  

A tervezett napirend: 

 összefoglaló tájékoztató a WPO budapesti üléséről, 

 az Európai Bizottság Körkörös gazdaság tervének és annak csomagolóipart érintő hatásainak áttekin-

tése, 

 beszámoló az Irinyi tervhez készített CSAOSZ tagvállalati javaslatokról, 

 a környezetvédelmi termékdíj törvény módosítástervezetének összefoglalása, álláspontunk, javasla-

taink bemutatása, 

 a CSAOSZ új szakmai elismerésére tett előterjesztés megvitatása, 

 egyebek. 

Magyar Aeroszol Szövetség Taggyűlése 

 

A CSAOSZ szervezete, a Magyar Aeroszol Szövetség (MASZ) 2016. október 6-án tartja soron következő 

Taggyűlését a GRIFF irodaházban. Az ülés témája a 2015-2016. évi események, feladatok megbeszélése. 

Az ülésre készített előterjesztés szerint a 2015. évi hazai aeroszol töltési teljesítmény 9,895 millió palack 

volt, ami azt jelenti, hogy három évig tartó visszaesés után növekedést mérhettünk Magyarországon, az 

elért 7,34%-os emelkedés a FEA statisztika szerint a legmagasabb Európában. 

A hazai palackgyártás belföldön maradó mennyisége – a két nagy gyártó adatai szerint – 5,9 millió da-

rabra adódik, ami a 9,9 milliós töltésnek közel 60%-a. A helyzetet tovább színesíti az, hogy a hazai ter-

melésből exportra kerülő mennyiség kb. 20%-a magyar nyelvi mutációval készül, így ezek egy része  

– töltött állapotban – bizonnyal visszakerül hazánkba. 

A hazai aeroszol statisztikát a 2014. évi adatokkal egybevetve a  

 személyi higiénés termékeknél jelentős, 80%-os bővülést,  

 a háztartás-vegyipari cikkeknél 14%-os,  

 az autóápolási készítmények esetében 28%-os, 

 a gyógyszerkészítmények esetében pedig 1%-os  

bővülést mértünk. 
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Az ipari, műszaki áruk és a festékek aeroszol csomagolása csökkent 2015-ben, összesen 175 ezer db-os 

mennyiségben. 

A Bizottság ülésére két nappal a FEA (Európai Aeroszol Szövetség) őszi közgyűlése után kerül sor.  

Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága ülés 

A CSAOSZ másik szervezete, a Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága 2016. november 3-án 

tartja soron következő ülését. 

A programról és a helyszínről később küldünk meghívást az érintetteknek. 

Megjelent a környezetvédelmi termékdíj törvény 2017. évi módosításának tervezete 

A www.kormany.hu oldalon elérhetővé vált a környezetvédelmi termékdíj törvény módosításának ter-

vezete, amely jövő év elejétől léphet hatályba. 

Az előterjesztést csomagolási szempontból megvizsgálva a módosítási javaslatok az alábbi területeket 

érintik: 

 fogalmi és értelmezési pontosítások, 

 a műanyag hűtőtáskák, az elkülönített hulladékgyűjtési célt szolgáló műanyag zsákok, továbbá a meg-

újuló forrásból készült és biológiai úton lebomló műanyag zacskók törvényi helyzetének újraszabá-

lyozása, 

 az egyéni hulladékkezelés szabályainak változtatása, 

 a Termékdíj Bizottság felállítására és működtetésére vonatkozó rendelkezésrész törlése. 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei versenyre 32 vállalattól 65 nevezés érkezett. A pályázó vállalatok száma hárommal marad el az 

elmúlt évitől, a nevezések száma azonban örvendetesen növekedett (tavaly 59 volt).  

Az 65 nevezésből 50 tartozott a fogyasztói és gyűjtőcsomagolás, míg 15 a szállítási csomagolás kategó-

riába. A többletnevezések elsősorban a szállítási csomagolás kategóriából kerültek ki.  

Idén túlnyomó részt csomagolószer-gyártóktól, csomagolási rendszerszolgáltatóktól érkeztek pálya-

munkák.  

A versenyen résztvevő 32 vállalat közül 5 első nevező, visszatérő – tehát egy-egy év kihagyása után, 

megfelelő szintű munka esetén pályázó – 11 db, és a hosszabb ideje (utolsó 3 évet vizsgálva) minden 

évben nevezők száma pedig 16. 

http://www.kormany.hu/
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A Magyar Csomagolási Versenyt már hosszú idő óta a Csomagolási Világverseny szabályrendszere alap-

ján szervezzük, ezért néhány éve el is nyertük a WorldStar nemzeti programja elismerő címet. Ennek az 

együttműködésnek alapján csatlakoztunk tavaly a Csomagolási Világszövetség és a Messe Düsseldorf 

közös kezdeményezéséhez és HUNGAROPACK Save Food elnevezéssel új díjat alapítottunk. Idén ezt foly-

tatva HUNGAROPACK Ipari Kreativitás és HUNGAROPACK Marketing díjakat is kiadtunk.   

A verseny Bírálóbizottsága 2016. szeptember 6-án tartotta ülését és hozta meg döntését a 

HUNGAROPACK díjakról, a különdíjakról és okleveles elismerésekről. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a HUNGAROPACK Student Csomagolásterve-

zési Diákverseny, amelynek nevezési határideje: 2016. október 10. A verseny alapvető célja a csomago-

lástechnika szaktárgyat felsőfokú oktatás keretében tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók számára meg-

mérettetési lehetőség teremtése. Célunk az, hogy a szakmát még tanuló diákok ötleteinek, elképzelése-

inek bemutatására lehetőséget adjunk és az arra érdemes munkák tervezőit díjazva tanulmányaikhoz 

ösztönzést nyújtsunk, szakmai közvélemény előtti bemutatásuk révén pedig későbbi elhelyezkedési le-

hetőségeiket javítsuk.  

A HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny és Csomagolástervezési Diákverseny díjainak átadására 

2016. október 25-én (kedden) Budapesten, az Óbudai Egyetem Doberdó úti tanácstermében kerül sor, 

a 18. Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Nap záróeseményeként. (Az esemény részletes prog-

ramját a Szakmai rendezvényeknél ismertetjük.) 

A HUNGAROPACK Versenyeken elért eredményük jogosulttá teszi a nyerteseket arra, hogy nevezzenek 

a Csomagolási Világszövetség WorldStar csomagolási világversenyére, amelynek nevezési határideje: 

2016. október 14. Bővebb információ a www.worldstar.org honlapon található.  

 

Felszámolási, végelszámolási hírek – az OPTEN kimutatásai alapján  

A 2016. évi 35. Cégközlöny adatai szerint szakterületünkön az alábbi felszámolási eljárás indult:  

TEMPO TRANS-PACK Kereskedelmi és Gazdasági Kft. 

1139 Budapest, Frangepán u. 24. 

A 2016. évi 38. Cégközlönyben közzétettek szerint végelszámolás alá került: 

LIWIX PACK Kereskedelmi Kft. 

6600 Szentes, Kiss Zs. utca 30. 

  

http://www.worldstar.org/


5 
 

Tagvállalati hírek 
 

Jubileumi ünnepség és telephelyavató a Starfol Plusz Kft-nél 

A Starfol Plusz Csomagolástechnikai Kft. idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. A jubileum alkal-

mából 2016. szeptember 23-án került sor az ikervári telephelyavató ünnepségre, majd azt követően az 

ünnepi gálavacsorára. 

Az ünnepi eseményen köszöntő beszédet mondott (a fotón balról jobbra haladva): 

 Dr. Farkas László, a „Cselekedj Ma a Holnapért” Alapítvány kuratóriumi elnöke,  

 Hindiné Ódor Mónika, a STARFOL Plusz Kft. tulajdonos ügyvezetője és 

 Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára. 

 

Gratulálunk tagvállalatunknak az elmúlt másfél évtizedben végzett munkájához, elért sikereihez. 

A Varga Flexo Kft. a Kunstoffe kiállításon 

A 2016. október 19-26. között Düsseldorfban sorra kerülő „K” (Kunststoffe) kiállításon  - a műanyag-

ipar Interpackján – tagvállalatunk, a Varga Flexo Kft. kiállítóként részt vesz. 
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Szakmai rendezvények 
 

18. Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Nap 

A rendezvény időpontja és helyszíne:  

2016. október 25. (kedd) 

Óbudai Egyetem, RKK Tanácsterme (Budapest, III., Doberdó 

út 6. I. emelet) 

 

PROGRAM 

9.00 Regisztráció a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon 

 

9.30      Megnyitó, köszöntő 

 Dr. habil. Kisfaludy Márta dékán 

A szakmai felsőoktatás újdonságai 

 Dr. Koltai László, dékán-helyettes, ÓE RKK MKI 

 

9.45 Szakmai előadások 

Elnököl: Szőke András, PNYME 

A körforgásos gazdaság koncepciója és a csomagolást érintő kihívásai 

Nagy Miklós, főtitkár, CSAOSZ 

Gyógyszerek csomagolását is érintő új jogszabályi előírások 

Kecskés Katalin, vállalati kapcsolatok menedzser GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 

 

10.45 Kávészünet 

 Új generációs minőségellenőrző berendezések a dobozgyártó gépeken 

Szabadics László, BOBST 

A hazai csomagolás helyzete kis nemzetközi kitekintéssel 

Nagy Miklós, főtitkár, CSAOSZ 

Az új szennyvíztisztító beüzemelése a Hartmann Hungary Kft. ácsi gyárában 

Szabó Zoltán, project manager, Hartmann Hungary Kft. 

Az egyedi cellulózrostok tömegének meghatározása 

Dr. Vígh András 

 

13.00-14.00  EBÉD a helyszínen 

14.00    Mozgáscsillapító anyag előállítása 3D nyomtatással 

Wéber Alexandra, Óbudai Egyetem 

      

A záró előadás szervezés alatt 

 

15.30   HUNGAROPACK 2016 Magyar Csomagolási Verseny díjátadó 
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Konferencia a KSZGYSZ szervezésében 

2016. október 26-án, a Hotel Benczúr rendezvénytermében nemzetközi konferenciát szervez a Környe-

zetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége.  

A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás” elnevezésű esemény a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium együttműködésével valósul meg. 

A konferencia bemutatja a települési hulladékkezelési feladatokat és EU elvárásokat 2020-ig és az után, 

célja a működési támogatási rendszerek, a nemzetközi gyakorlatok és tervek bemutatása, illetve a ma-

gyar helyzetkép és a fejlődési irányok és stratégiák felvázolása. 

További információ és jelentkezés a www.kszgysz.hu honlapon. 

Export Akadémia az MNKH szervezésében 

 

 

IX. EXPORTAKADÉMIA címmel a Magyar Nemzeti Kereske-

dőház külpiaci jelenlétet fejlesztő 3*2 napos tréninget 

szervez 2016. ősz folyamán  

 

 

Úgy látja, cége vagy terméke kinőtte már a hazai piacot? Tovább lépne, de nem tudja, hogyan vágjon bele? 

Ismeri a külpiacra lépés összes kockázatát? Tudja melyik finanszírozási formát válassza?  

Vajon mennyire van biztonságban a szállítmánya? Pályázati vagy kockázati tőkét vonna be a bővüléshez? 

  

Ha felmerültek már ezek és hasonló kérdések, akkor érdemes meghallgatni a közel 25 előadót, akik az 

adott terület elismert szakértői. A képzés interaktív, amelynek tapasztalatai már a tréning utáni első 

munkanapon bevezethetők a vállalkozás életébe. 

A vállalkozások versenyképességének javítását célzó, átfogó menedzsmentképzés tematikája 

külpiacorientált, olyan témákkal, mint a külpiaci stratégia építése, piacelemzés, innováció, marketing, 

finanszírozás és kockázatkezelés. 

Elismert hazai trénerek, valamint sikeres magyar exportőrök osztják meg tudásukat és tapasztalataikat 

a résztvevőkkel. Az előadások mellett interaktív kiscsoportos feladatok megoldásával lehetőségük  

nyílik az elhangzottak gyakorlati elsajátítására.  

A rendezvény helyszíne: Vital Nautis Hotel**** (2483 Gárdony, Holdfény sétány 9.)                   

Időpontok:    I. blokk: 2016. október 19-20. (szerda-csütörtök) 

                        II. blokk: 2016. november 2-3. (szerda-csütörtök) 

                        III. blokk: 2016. november 16-17. (szerda-csütörtök) 

  

http://www.kszgysz.hu/
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Tervezett tematika: 

2016. 10. 19-20. Üzleti környezet és piacelemzés; workshop 

 Marketing stratégia és menedzsment 

2016. 11. 02-03. Vállalkozás finanszírozása, forrásbevonás 

 Külkereskedelem technika 

2016. 11. 16-17. Exportfinanszírozás, exportügylet a gyakorlatban 

 Sikeresen a külpiacon – tájékoztató és workshop 

A részletes programterv ITT található. 

A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, díja 100.000 Ft + ÁFA / fő.  

A részvételi díj a teljes tréningre (3*2 nap) vonatkozik és a képzésen kívül magában foglalja a szállás (el-

helyezés egyágyas szobákban) és étkezések költségét is. A program állami támogatás mellett valósul meg. 

A tréningnapok önállóan nem foglalhatók, és egy cégtől maximum 2 fő jelentkezését fogadják a szer-

vezők. A programra korlátozott számú jelentkezést tudnak elfogadni, beérkezési sorrendben. 

Jelentkezés esetén az aláírt és szkennelt jelentkezési lapot 2016. október 7-ig az alábbi e-mail címre 

kell visszaküldeni. 

Bővebb információ: Zátonyi Ágnes, Telefon: 1-810-1633, e-mail: exportakademia@tradehouse.hu 

A program immár 9. alkalommal kerül megrendezésre, amelyen 2012. óta már több mint 170 döntéshozó vett 

részt. A 2016 tavaszán lezajlott tréninget egyik résztvevő így értékelte: „Azt szeretem a Kereskedőház képzései-

ben, hogy olyan kérdésekre is választ kapok, amelyeket még fel sem tettem!”  

(Ráthy István, tulajdonos, Kromberg Kft.) 

 

Szakmai hírek, érdekességek 
 

Nőtt az uniós hatóságok által lefoglalt hamisított áruk mennyisége 2015-ben 

Az uniós tagországok vámhatóságai mintegy ötmillió darabbal több hamisított árucikket foglaltak le 

2015-ben, mint az azt előző évben – közölte az Európai Bizottság pénteken. 

A bizottsági tájékoztatás szerint több mint 40 millió olyan terméket tartóztattak fel az Európai Unió 

külső határain – összesen csaknem 650 millió euró (mintegy 200 milliárd forint) értékben –, amelyekről 

a hatóságok azt feltételezik, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó jog megsértésével állították elő őket. 

Ez 15 százalékos növekedést jelent a 2014-ben regisztrált adatokhoz képest. A lefoglalt termékek leg-

nagyobb hányadát, mintegy 27 százalékát a korábbi évekhez hasonlóan a cigaretta teszi ki. 

A fogyasztók egészségét, illetve biztonságát veszélyeztető egyéb fogyasztási és használati cikkek – mint 

például az élelmiszerek és üdítőitalok, a testápolási termékek, a gyógyszerek, a játékok és az elektro-

nikus háztartási berendezések – részaránya együttesen eléri a 25,8 százalékot – írta az uniós bizottság. 

  

http://mailer.tradehouse.hu/subscriber.php?download=Programterv_Exportakademia_2016_osz.pdf&a=1&x=47147&y=1396&z=103&dt=1472112395
http://mailer.tradehouse.hu/subscriber.php?download=Jelentkezesi_lap_Exportakademia_2016.osz.docx&a=1&x=47147&y=1396&z=103&dt=1472112395
mailto:exportakademia@tradehouse.hu


9 
 

Tavaly is Kínából érkezett a legtöbb hamisított áru, az összes termék 41 százaléka, utána pedig sor-

rendben Montenegróból, Hongkongból, Malajziából és Beninből. 

Megjegyezték, hogy Beninből például nagy mennyiségű élelmiszert kíséreltek meg behozni az unió te-

rületére. 

Tavaly Mexikó volt a hamisított szeszesitalok elsődleges származási országa, Marokkó pedig az üdítő-

italoké. 

A testápolási termékek tekintetében Malajzia, a ruházati termékeket illetően Törökország volt az első 

helyen, ami pedig a hamisított mobiltelefonokat és tartozékokat, memóriakártyákat, számítógépeket 

és azok alkatrészeit, illetve a CD-ket, DVD-ket és öngyújtókat illeti, Hongkong volt a listavezető. 

Hamisított cigarettákat elsősorban Montenegróból kíséreltek meg behozni, illegális gyógyszereket pe-

dig főként Indiából. 

A lefoglalt áruk több mint 91 százalékát megsemmisítették, vagy a jogsértés által érintett márkák jog-

tulajdonosával együttműködésben bírósági eljárást indítottak a jogsértés megállapítására - közölte az 

Európai Bizottság. 

Forrás: MTI 

 

Ezrével hamisítják a raklapokat 

Évről évre ezrével hamisítják a raklapokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) több komoly fogást 

is végrehajtott - írja a Magyar Idők. 

A lap szerint a rakodóeszközöket egyebek mellett áfacsaláshoz használják fel. 

A raklapok egy része iparjogi védelmet élvez, azonban a védjegyet gyakran silányabb anyagú és teher-

bírású lapokba is beleütik, mert azok még használtan is komoly értéket képviselnek – mondta a lapnak 

Sárközi Alexandra, a hatóság bűnügyi ügyekkel foglalkozó szóvivője. 

A NAV 2013 és 2015 között összesen nagyjából hétezer darab illegális lapot foglalt le, míg idén hat 

hónap alatt 7200-at. 

A jogsértő lapokat az adóhatóság rendszeresen karitatív célra ajánlja fel, a faanyagot végül tüzelőként 

használhatják fel a rászorulók. 

Forrás: Élelmiszer Online 

 

100 milliárdos pályázat közepes élelmiszeripari feldolgozóknak 

Ősszel megjelenhet a közepes élelmiszeripari feldolgozók fejlesztéseit célzó európai uniós pályázat. 

A mintegy 100 milliárd forintos keretről szóló egyeztetések a napokban zárulhatnak. Annyi már biz-

tos, hogy a feldolgozóüzemek beruházásonként legfeljebb 2 milliárd 750 millió forintnyi hozzájáru-

lást kaphatnak - mondta Keleti Marcell, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari igazgatója. 

Még az ősszel megjelenhet a közepes élelmiszeripari feldolgozók fejlesztéseit célzó európai uniós pá-

lyázat – olvasható a Magyar Idők csütörtöki számában. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
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Programból (GINOP) mintegy 100 milliárd forintos kerettel tervezett felhívás részleteiről szóló egyez-

tetések a napokban zárulhatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium és az érintett szakmai szervezetek 

között. 

Keleti Marcell, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeripari igazgatója elmondta: még vannak nyi-

tott kérdések, annyi azonban már biztos, hogy a közepes feldolgozóüzemek beruházásonként legfel-

jebb 2,75 milliárd forintnyi hozzájárulást kaphatnak, ebből 750 millió vissza nem térítendő támogatás, 

míg 2 milliárd forint kedvezményes kölcsön formájában juthat a vállalkozásokhoz. 

Az új felhívásra azok a nem mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, akik élelmiszeripari feldolgozás-

sal foglalkoznak – ezen belül étel- vagy italgyártással –, a cég mérete pedig eléri az európai uniós krité-

riumok alapján a közepes üzemméretet. 

Forrás: MTI 

 

Egyre okosabbá válnak a csomagolások 

Mélyreható változások előtt áll a csomagolóipar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A vásárlási szokások változásai a csomagolóipart sem hagyják érintetlenül. Mélyreható átalakulások 

előtt áll ez a szektor, hogy lépést tartson az egész világot behálózó infokommunikációs fejlesztésekkel. 

A jövőben olyan technológiai újításokkal vértezhetik fel a csomagolásokat, amelyek többek közt biz-

tonságosabbá teszik a vásárlást, illetve interaktívan kommunikálnak a vásárlókkal. 

A lehetőségek tárháza már ma is végtelen az okos csomagolások használatában. A lopásgátló chipes 

megoldások egyre elterjedtebbek. Ennek következő szintje az RFID (rádió frekvenciás helymeghatáro-

zás) címkék alkalmazása lehet, amelyekkel folyamatosan nyomon követhető egy – egy termék ami a 

készletgazdálkodást is automatizálhatja. Ezzel a technológiával emberi beavatkozás nélkül menedzsel-

hetőek az utánrendelések is. 

A kiterjesztett valóság (AR – Augmented Reality) a vásárlókkal való kommunikáció fontos elemévé 

válhat. Az okos telefont a megfelelő applikációval kommunikáló “okos címke” fölé kell helyezni, ami 

máris tanácsot ad az embereknek a termék felhasználásáról – például megnyithat egy szakácskönyvet, 

videóval illusztrálhat recepteket. 

A szavatossági idő nyomon követhetőségére is keresik a megoldásokat a gyártók. Már biztató kísérle-

tek folynak a TTI (time-temperature-indicator) névre keresztelt címke-megoldással, ami például folya-
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matosan méri a hűtött termékek hőfokát, ha hosszú ideig a megszabott hőmérsékletnél melegebb kör-

nyezetben volt az adott termék, akkor a címke elszíneződik, jelezve ezzel, hogy fogyasztásra nem java-

solt az étel. 

Az NFC-technológia szintén az okos csomagolások sarokkövévé válhat. A nagy italgyártók a prémium 

kategóriás termékeiket már most ellátják egy kódolt NFC chippel, amely tartalmazza a termék minden 

fontos adatát és legfőképpen hitelesíti azt, hogy az italt valóban ők készítették, azaz nem hamisítvány. 

A korszerű csomagolások elkészítése a digitális nyomdai megoldásokat helyezik előtérbe, mert ez az a 

flexibilis technológia, amely képes gyorsan, akár egy nap alatt 10-12 különböző dizájnt hordozó termé-

ket is, pár ezres darabszámban előállítani. 

Forrás: Good Option 
 

Milyen vizespalack illik egy laptoptáskához? – A nap képe 

A henger kockásítása az ausztráliai Melbourne-ben bemutatott Memobottle, az átlátszó „laposüveg”, 

ami akár egy laptoptáskában is elfér. Elérhető A5-ös, A4-es és Trade magazin méretben. Nem akarjuk 

megmondani, mi jót és szépet lásson benne az Olvasó, így csak Orwelltől kölcsönzünk hozzá jelzőt: 

duplapluszjó! 

 
Forrás: Trade Magazin 

 

Állást keres Papírfeldolgozó és csomagolástechnológus mérnök (MSc) 

Budapesti Műszaki Főiskolás, csomagolástechnológusként végzett, később a Nyugat-magyarországi 

Egyetem, Faipari Mérnöki Karán, okleveles Könnyűipari Mérnökként, Papírfeldolgozó és csomagolás-

technológus Szakirányon diplomázott úr állást keres. 

Olyan feladatot keres, ahol kamatoztatni tudja a csomagolástervezés, gyártás, nyomdai előkészítés és 

nyomdai környezet, valamint a logisztikai területeken szerzett komplex tudását. Tapasztalatait team 

tagjaként és team vezetőjeként szerezte. Kreatív alapképességét jól kiegészíti a műszaki képzettségé-

vel együtt járó jó probléma-analizáló és megoldó képesség. 

Agilis, jó kommunikációs készséggel rendelkező, mobilis, munkájára igényes, alapos szakember. 

Nyelvtudás: Angol nyelv - készségszintű középfokú ismeret, aktív nyelvtudás (szóbeli középfokú nyelv-

vizsga) 

Számítógépes ismeretek: Macintosh/Apple számítógép ismerete, használata, Adobe szoftverek önálló, 

magas színtű kezelése. 

Windows számítógépes rendszerkezelés, MS office és egyéb szoftverek készségszintű kezelése. 

Egyéb adatok: jogosítvány B kategória 

Elérhetőség: a CSAOSZ Titkárságán 
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