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A CSAOSZ Elnökségének és titkárságának hírei
Összefoglaló a CSAOSZ Elnökségének üléséről
A 2016. október 7-én megtartott elnökségi ülés napirendje az alábbi volt:
 összefoglaló tájékoztató a Csomagolási Világszövetség (WPO) budapesti üléséről,
 az Európai Bizottság Körforgásos gazdaság tervének és annak csomagolóipart érintő hatásainak áttekintése,
 beszámoló az Irinyi tervhez készített CSAOSZ tagvállalati javaslatokról,
 a környezetvédelmi termékdíj törvény (Ktdt) legújabb módosítástervezetének összefoglalása, álláspontunk, javaslataink bemutatása,
 a CSAOSZ új szakmai elismerésére készített előterjesztés megvitatása,
 egyebek.

1. napirend: a résztvevők a napirendhez készített „Összefoglaló tájékoztató a WPO budapesti üléséről” című írásos előterjesztést a találkozót megelőzően megkapták.
Az írott előterjesztéshez NAGY MIKLÓS rövid szóbeli kiegészítést tett, megköszönte az Elnökség tagjainak
a program megvalósításához nyújtott erkölcsi, szakmai, anyagi és emberi támogatását is.
Az Elnökség határozatot fogadott el a WPO program lezárásaként: „Az Elnökség elismerését és köszönetét fejezi ki a támogatóknak, a szervezésben résztvevő munkatársaknak és mindazoknak, akik segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását.”
BENCS ATTILA elnök ezt az alkalmat ragadta meg arra, hogy a WPO által adományozott köszönő oklevelet
– amelyet a szervezet vendéglátásának köszönetéül adományozott – Magyar Bélának, a program legjelentősebb támogatója vezérigazgatójának átadja.
2. napirend: az Európai Bizottság Körforgásos gazdaság tervének és annak csomagolóipart érintő hatásainak áttekintése
A résztvevők a napirendhez készített „Körforgásos gazdaság – az Európai Bizottság (EB) ambiciózus
csomagja – magyar nézőpontból” című írásos előterjesztést az ülés megelőzően megkapták.
NAGY MIKLÓS prezentáció kíséretében rövid áttekintést adott az EB tervéről, a kapcsolódó üzleti modellekről.
VISZKEI GYÖRGY a résztvevőket arról tájékoztatta, hogy a körforgásos gazdaság tervének gyakorlati megvalósítása a gazdálkodó szervezetek számára a jelenleg viselt költségeknél magasabb lesz, különösen a
fejlődő országoknak jelent majd nagy terheket.
Az EB terve részletesen foglalkozik a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) részleteivel, de nem
írja le, hogy kötelező az alkalmazása, szemben pl. az elektronikai cikkek irányelvével.
A csomagolási hulladékok gyűjtésének és hasznosításának jelenlegi hazai rendszere pedig nem felel
meg EPR követelményeinek.
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GALLI MIKLÓS jelezte, hogy az EB tervében hasznosításra (recovery-re) nincs előírás (ez jelenleg 60%, ami
a recycling 55% és az energetikai hasznosítás max. 5%-ából tevődik össze), a 65% és 75%-os értékek
alapanyagonkénti hasznosításra vonatkoznak.
Az EPR rendszerrel kapcsolatban elmondta még azt is, problémát okoz, hogy a hulladékgazdálkodás
koordinációját jelenleg végző NHKV a kommunális hulladékokért is felelős, ami semmiképpen nem EPR
konform.
TÓTH SÁNDOR a fém csomagolási hulladékok elért magas hasznosítási arányára reagálva elmondta, hogy
a fém konzervdobozok hulladékát a hasznosítók nem szeretik, mert a vékony lemezek csak magas olvasztási veszteséggel dolgozhatók csak fel.
REMÉNYI ANTAL kérte, hogy a CSAOSZ tagság számára készüljön tájékoztató, útmutató az EB e programjáról.
BENCS ATTILA tájékoztatást adott az e témában 2016. november 9-én a Környezetvédelmi Szolgáltatók
és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), az MGYOSZ és a CSAOSZ szervezésében sorra kerülő Hogyan juthatunk el a körforgásos gazdasághoz? című konferenciáról.
A konferencián három államtitkár is részt vesz – LEPSÉNYI ISTVÁN, DR. SZABÓ ZSOLT, V. NÉMETH ZSOLT – és
ad tájékoztatást a Kormány tervezett intézkedéseiről. Az Európai Bizottság tervének aktuális helyzetéről külföldi előadó – EXPRA – ad tájékoztatást, a szükséges jogszabályi módosításokról pedig GALLI
MIKLÓS fog beszélni.
A konferencia második részében kerekasztal megbeszélésre kerül sor, amelyen a kormány képviselőivel szabadon megvitatható a téma, a magyar gazdálkodói oldal nézőpontjának a kifejtése.
3. napirend: beszámoló az Irinyi tervhez készített CSAOSZ tagvállalati javaslatokról
NAGY MIKLÓS rövid szóbeli összefoglalót adott a „Javaslatok az Irinyi terv keretében megvalósítandó
fejlesztéshez és mintaprojekthez” című, az Elnökségnek előzetesen megküldött tanulmányhoz.
A nyár folyamán a Főtitkár körlevélben kérte a tagvállalatokat javaslataik eljuttatására. Három javaslat
érkezett be, a Doroti Pack Kft., a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. és a CSAOSZ termékdíj módosításra
vonatkozó javaslata került előterjesztésre.
Az NGM az MGYOSZ-t kérte fel az Irinyi terv tartalommal való megtöltésére, a megnevezett hét kiemelt
témához fejlesztési, mintaprojekt javaslatok begyűjtésében, valamint a szükségesnek tartott jogszabályi módosítások előterjesztésében kért segítséget. A javaslatokat az NGM október végéig összesíti és
terjeszti november végéig a kormány elé.
4. napirend: a környezetvédelmi termékdíj törvény módosítástervezetének összefoglalása, álláspontunk, javaslataink bemutatása
Az Elnökség tagjai e napirendhez is kaptak írásos előterjesztést.
NAGY MIKLÓS rövid szóbeli összefoglalót tartott a várható változásokról.
BENCS ATTILA álláspontja szerint a szerves úton lebomló műanyag csomagolószerekre tervezett „termékdíj mentesség” a papírral szemben diszkriminatív.
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A CSAOSZ álláspontja ebben az, hogy nem kaphat termékdíj mentességet ez az anyagáram, hiszen ezen
anyagok visszaáramoltatását kezelni kell, ami pénzbe kerül, ennek fedezete kell legyen, a termékdíjas
rendszerbe bekerül – mivel adatokat kell szolgáltatni, csak a „termékdíjat nem kell megfizetni”, így
erőforrást köt le, előnyben részesítése tehát nem indokolható.
REMÉNYI ANTAL kérte, hogy készüljön egy összeállítás, amely részletesen elmagyarázza, mit kell érteni a
szerves úton való lebomláson.
BENCS ATTILA kérte, erről közérthető sajtóanyag is készüljön.
REMÉNYI ANTAL a termékdíj kapcsán jelezte, hogy a visszaigénylésre vonatkozó számlazáradék – a számlát kibocsátó köteles kiadni a partnere adatait – véleménye szerint jogszabályba ütközik. Kérte a
CSAOSZ-t, hogy vizsgálja (vizsgáltassa) meg, hogy mely jogszabályok előírásaival ütközik a Ktdt e rendelkezése.
REMÉNYI ANTAL kérte még, hogy készüljön összeállítás a környező országokban a csomagolást érintő
környezetvédelmi terhekről, ami azt is képes bemutatni, miért okoznak a magyar vállalkozásoknak versenyhátrányt a magas termékdíj tételek.
5. napirend: a CSAOSZ új szakmai elismerésére tett előterjesztés megvitatása
Az Elnökség a következő napirendi pont keretében az „Előterjesztés szakmai elismerés alapítására”
címmel írásban ugyancsak előzetesen megküldött előterjesztést vitatta meg. Az Elnökség ezévi első
ülésén bízta meg a Főtitkárt azzal, hogy dolgozza ki egy új szakmai elismerés tartalmát és odaítélésnek
feltételeit.
A szóban is részletezett javaslat szakmai tartalmával az Elnökség egyet értett.
MAGYAR BÉLA javasolta, hogy az új díj elnevezése: „Csomagolóipar haladásáért” legyen.
A díj odaítélésének szempontjait lentebb ismertetjük.
6. napirend: Az Egyebek napirend keretében FEKETE BALÁZS, a Felügyelőbizottság képviseleletében arról
tájékoztatta az Elnökséget, hogy a testület 2016. június 28-án a CSAOSZ költségvetésének első féléves
gazdálkodásáról, valamint a Csomagolási Világszövetség budapesti programjának elszámolásáról
kapott részletes írott és szóbeli tájékoztatást. Az FB 2016. szeptember 21-i ülésén pedig a CSAOSZ
érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenysége volt napirenden.
A CSAOSZ új szakmai elismerése a „Csomagolóipar haladásáért”
A CSAOSZ a „Szakmáért” életműdíjának több mint 10 éves története azt mutatja, hogy számos rendkívül értékes kollégára érkezett javaslat, akik azonban a díjkiírás feltételeinek nem mindenben megfelelve nem kaphatták meg az elismerést, noha szakmai munkájuk kiemelkedő, és mindenképpen megbecsülést érdemel. Ez vezette a CSAOSZ elnökségét arra, hogy további szakmai elismerést alapítson.
A javasolt új díj elnevezése: „Csomagolóipar haladásáért díj”
Javaslatot csak tagvállalat munkatársa tehet és a díjazott ugyancsak CSAOSZ tagvállalat aktív, vagy
nyugdíjas korú munkatársa lehet.
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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, -gép konstrukció, csomagolástechnológia, környezettudatos tervezési szemlélet, stb.),
 nemzetközi csomagolási pályázaton legalább három alkalommal kapott elismerés, amelyben alkotó, vagy alkotói közösség tagja,
 a szakmai utánpótlást szolgáló oktatói, kutatói munka.
Az előterjesztőnek a javaslatában a kritériumoknak való megfelelést be kell mutatnia, meg kell indokolnia.
Évente egy díj adományozható, különösen indokolt esetben ez lehet több. A díjat évente egy alkalommal, az éves rendes közgyűlés keretében, a „Szakmáért” életműdíj mellett adjuk át.
A díj odaítéléséről a CSAOSZ Elnöksége többségi szavazással, a közgyűlést megelőző ülésén dönt.
A díjjal pénzjutalom nem jár, díszmappában elhelyezett oklevelet és kisebb emléktárgyat (pl. vésett
érem) kap a kitüntetett.
HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny végeredménye

2016. október 25-én ünnepélyes keretek között, az Óbudai Egyetem tanácstermében tartott 18. Csomagolástechnológus és papíros Szakmai Nap záróeseményeként adtuk át a 2016. évi HUNGAROPACK
elismeréseket.
A teljes nyertes lista a november folyamán megjelenő Magyar Csomagolási Évkönyvből ismerhető
meg, ehelyütt a HUNGAROPACK díjjal és a CSAOSZ különdíjjal elismert pályázatokat mutatjuk be.
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HUNGAROPACK 2016 díj nyertesei
DUNAPACK Kft. Nyíregyháza
Felvonószerelvény csomagolóeszköz család
Intergraf Digiflex Kft. és Mondi Békéscsaba Kft.
APPETITT Energy 12 kg-os kutyaeledel csomagolóeszköze
Keskeny és Társai 2001 Kft.
CHOCO PATIA 60 és 90 darabos csokoládé díszdoboza
STI Petőfi Nyomda Kft.
Chivas Regal whisky promóciós csomagolása
STI Petőfi Nyomda Kft. és Törley Pezsgőpincészet Kft.
Törley Chapel Hill borok Bag-in-Box csomagolása
SZ.VARIÁNS Kft.
Szamos Gyöngypraliné 9 db-os fogyasztói csomagolása
HUNGAROPACK 2016 Ipari Kreativitás díj nyertese
DS Smith Packaging Hungary Kft.
Autóipari alkatrész tengerentúli szállítási csomagolása
HUNGAROPACK 2016 Marketing díj nyertese
SZ.VARIÁNS Kft.
Márton és Lányai Crystallum pálinka limitált széria díszcsomagolása
HUNGAROPACK Save Food díj nyertese
dr-PLAST Engineering Zrt.
Megnövelt eltarthatóságot lehetővé tevő frissen tartó fólia
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség különdíjainak nyertesei
Codex Értékpapírnyomda Zrt.
PERUGUNA 10 oldalas ECL (booklet) címke
Dunapack Kft. Nyíregyháza
Padló display energiaital számára
Nefab Packaging Hungary Kft.
Tömítőgyűrűk gyártásközi szállítási csomagolása
Ülést tart a Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága
A CSAOSZ Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága 2016. november 3-án tartja soron következő ülését a Titkárság székhelyén.
Az ülésen szakértő segítségével az öröklés-utódlás és generációváltás témakörét dolgozzuk fel.
Az előzetes visszajelzések a téma iránti fokozott érdeklődésre utalnak.
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Környezetvédelmi termékdíj tanfolyam 2016. november 8-án a CSAOSZ-ban
Az évente legalább egyszer változó Környezetvédelmi termékdíj törvény jövőre ismét módosul.
A változtatások jelenleg az Országgyűlés jóváhagyására várnak. A törvény módosítása a végrehajtási
kormányrendelet változtatását is szükségessé teszi, ennek elfogadása decemberre várható.
A törvényi újdonságok áttekintése mellett a tanfolyam kiemelten kíván foglalkozni az újrahasználható
csomagolószerek (betétdíjas üvegpalackok, csererakodólapok) bonyolult szabályozásával is.
A tanfolyamra 2016. november 8-án (kedden) 10 órai kezdettel kerül sor a GRIFF Irodaház Márvány
termében (Budapest XI., Bartók Béla út 152.).
A program várhatóan 14.30-ig tart.
Előadó: Debreczeni László, a CSAOSZ „állandó” szakértője.
A részvételt mindenkinek ajánljuk, aki a termékdíjas ismereteit fel kívánja frissíteni, a törvényi újdonságokra időben fel akar készülni és az újrahasználható csomagolószerek kérdésében szeretne tisztán
látni (rakodólapot mindenki használ!).
A részvételi díj:


CSAOSZ tagvállalatok munkatársai számára: 18.000 Ft/fő+áfa.



nem CSAOSZ vállalat munkatársa számára: 22.000 Ft/fő+áfa.

A jelentkezéseket a résztvevő nevének, elérhetőségének és számlázási adatainak megadásával kérjük
e-mail útján eljuttatni Gorski Nikolett szervezőtitkár részére a CSAOSZ Titkárságra: csaosz@csaosz.hu
Konferencia a KSZGYSZ és a CSAOSZ szervezésében
2016. november 9-én a Hotel Benczúr rendezvénytermében a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, valamint a CSAOSZ

Hogyan juthatunk el a körforgásos gazdasághoz
címmel konferenciát szervez, amelyre a Hotel Benczúrban kerül sor.
A körforgásos gazdaság terve nem csupán hulladékgazdálkodási, nem csupán csomagolási kérdés,
hanem teljesen új gazdasági modell létrehozásának alapját is jelenti.
A konferencián való részvételt mindenki számára lényeges, akik a jövő egyik fontos témájáról, feladatáról időben akar értesülni.
Érdekes lesz a program azért is, mert:
 három, a témában érdekelt államtitkár is elfogadta a szervezők meghívását és
érdekes lesz azért is, mert:
 a terv megvalósulásához a szakterületünket érintő jelenlegi jogszabályok értékelésére és az elengedhetetlen módosítások bemutatására is sor kerül – a CSAOSZ elnöksége meghatározó tagjainak
tolmácsolásában.
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Levezető elnök: Dr. Farkas Hilda, ügyvezető, KSZGYSZ
Mi várható az EU Körforgásos Gazdaság csomagjában, különös tekintettel a csomagolási
hulladékra?
10.00
Monika Ruminska, Regulatory & Public Affairs Manager, EXPRA
A körforgásos gazdaság kihívásai a hazai hulladékipari szereplők számára
10.30

10.45

11.00

11.15

11.45

12.45

V. Németh Zsolt államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium
A haszonanyag növelésének lehetőségei az új közszolgáltatói rendszerben
Szabó Zsolt államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A versenyképesség biztosításának eszközrendszere az Irinyi terv tükrében
Lepsényi István államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
Javaslatok a szabályozás módosítására
Galli Miklós, társelnök, MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottság
Kerekasztal beszélgetés
Moderátor: Prof Dr. Bándi Gyula
Ebéd
A magyar szabályozási környezet hatása a környezetipar versenyképességére

13.30
14.00

Prof Dr. Bándi Gyula, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A hulladék gyűjtés és hasznosítás gazdasági stabilitása és potenciálja

14.30

Horváth Ferenc, elnök, HOSZ
A gyártói felelősség kérdése az EU körforgásos gazdaság csomagjában

15.00

Viszkei György társelnök, CSAOSZ
A környezetvédelmi termékdíjas szabályozással kapcsolatos hatósági tapasztalatok

15.30

Tánczos Zoltán, főosztályvezető-helyettes, NAV
Kérdések és válaszok

16.00

Zárszó

További információ és jelentkezés a www.kszgysz.hu honlapon.
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Pályázatok
Egyeztetés a százmilliárdos élelmiszeripari támogatásról
Az NGM pénteken társadalmi vitára bocsátotta az Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása
kombinált hiteltermékkel című pályázati felhívást. Az összesen 100 milliárd forintnyi - 50 milliárd
visszatérítendő és 50 milliárd vissza nem térítendő fejlesztési forrás - az élelmiszeripari feldolgozó
középvállalkozások fejlődését, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások megvalósítását segíti - tájékoztatott Rákossy Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára pénteken.
A minisztérium alapvető fontosságúnak tartja az ipar és a gazdaság fejlesztését célzó Irinyi tervben is
kiemelt élelmiszer-feldolgozó ágazat fejlesztését. A pályázat célja, hogy a vissza nem térítendő fejlesztési forrás és kedvezményes kamatozású kölcsön révén segítse az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások piaci pozíciójának erősítését, a munkahelyek megtartását eredményező beruházásokat és a
helyi gazdaság megerősítését.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény
mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és hatékonyságot – hangsúlyozta Rákossy Balázs.
Az élelmiszeripari középvállalkozások 50-750 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek
el, míg az igényelhető kölcsön összege minimum 50 millió, maximum 2 milliárd forint lehet.
A támogatásból lehetőség van új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására, infrastrukturális és ingatlan beruházásra, továbbá megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására is.
A támogatási kérelmeket várhatóan 2016. november 30. és 2018. november 30. között lehet beadni –
tette hozzá az államtitkár.
Forrás: MTI

NGM: az engedélyezett gazdálkodóknak egyszerűbb az ekáeres bejelentés
Az egész unió területén megbízhatónak minősülő engedélyezett gazdálkodóknak a feladó és a címzett adatain kívül csak a rendszámot kell megadniuk az ekáer-szám igénylésekor.
Az úgynevezett engedélyezett gazdálkodó a vámügyeinek intézése, vámáruk fuvarozása és egyéb kezelése során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól, így többek között kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzésen kell átesnie. Ezek a már meglévő kedvezmények egészülnek most ki a kormány adópolitikájával összhangban az ekáer-könnyítéssel.
A szabályok kijátszásával az érintettek sokat kockáztatnak, hiszen az adójogszabályok súlyos megsértése esetén nemcsak a hagyományos szankciókkal –
adóbírsággal, késedelmi pótlékkal – számolhatnak,
hanem elveszthetik kedvezményes minősítésüket is.
Forrás: MTI
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60 ezernél is több magyar cég váltott vezetőt az idén
A cégek tulajdonosi szerkezetében és egyéb alapparamétereiben szükségszerűek lehetnek a változások, azonban a változások gyakorisága árulkodó lehet a cégek életében.
A vállalkozások életútjának természetes velejárói az időnkénti székhelyváltások, ügyvezető cserék,
vagy esetleges tulajdonosváltások. Különösen igaz lehet ez a fejlődő cégek életében. Az irodák kinövése, vagy a belső cégstruktúra növekedése
szükségszerűen hozhatja a székhelyváltozásokat és az aláírók számának növekedését.
Ugyanakkor nem szabad félvállról venni a legegyszerűbb cégadat változást sem.
Egyrészről a vállalkozásoknak operatív teendői
is generálódnak, amennyiben partnereinél cégadat változások jelentkeznek, legyen az egy
egyszerű bankszámlaváltás vagy címváltozás.
Ennél is fontosabb ugyanakkor megbízhatósági
szempontból figyelni a partnereknél bekövetkezett változásokat. A statisztikák azt mutatják, hogy bizonyos típusú cégadat változások gyakrabban előfordulnak a problémás cégeknél, ugyanakkor a hazai
környezetben nem könnyű tisztán látni, hiszen hónapról hónapra cégek tízezreinél változnak még az
alapadatok is.
A változások egyik legmeghatározóbb típusa a tulajdonosi szerkezetben történő változások, hiszen ez
esetben jó eséllyel alapjaiban változhat a cég jellege. 2016 január és szeptembere között több mint 60
ezer cég esetében változott a tulajdonosi szerkezet valamilyen formában, ami nem túl biztató jelenség
a hazai cégstruktúra egészének stabilitására nézve.
A szokásos ügymenet mellett nem ritkák az extrém esetek sem, például 300 cég legalább 3-szor váltott
tulajdonost csak az idei év során, ezek vélhetően nem szokványos gazdasági tevékenység eredményei.
A tulajdonos vagy székhelyváltozások többnyire még magyarázhatók is lennének életszerű indokokkal,
ugyanakkor a főtevékenységek tömeges cseréje már érdekesebb kérdés. 2016-ban több mint 10 ezer
cégnek változott a főtevékenysége, tehát a teljes profilváltások száma is jelentős. Ez részben indokolható technikai hatásokkal és tényleges profilváltásokkal, de ez a nagyságrend nem egy túl kiegyensúlyozott gazdaságról árulkodik.
Szintén nem ritka az éven belüli többszöri főtevékenység váltás, ami már önmagában is érdekes kérdéseket vet fel, mindenesetre azt bátran állíthatjuk, hogy az üzleti tervek nem minden cég esetében
elég kiforrottak a hosszú távú működéshez.
Forrás: penzcentrum.hu, online Trade Magazin
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A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság nonprofit szakmai szervezetként 24. éve szervez csúcstalálkozót logisztikai, beszerzési és termelési szakembereknek. Az elmúlt években 500-600 fő
között alakult a résztvevők száma. Szakkiállítás, társasági események, díjátadók színesítik a programot.

A Magyar Nemzeti Kereskedőház hírei

A korábban meghirdetett és 2016. november 18-án Szófiában megrendezésre kerülő Bolgár-Magyar
Üzleti Fórumra 2016. november 10-ig lehet jelentkezni.
A tervezett program megtekinthető: http://mailer.tradehouse.hu/files/download/12/Programterv_MNKH_HUN_BolgarMagyar_GVB_2016._november_1718.pdf
Utazás:
A Bolgár-Magyar Üzleti Fórumra való kiutazás a Magyar Nemzeti Kereskedőház által biztosított és finanszírozott busszal történik.
Indulás:
2016. november 17. 08:00 (pontos helyszín egyeztetés alatt)
Természetesen van lehetőség a külön utazásra is, ám ez esetben reptéri transzfert nem tud az MNKH
biztosítani.
Visszaút:
A Budapesti visszaút időpontja: 2016. november 19. 09:00
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Szállás:
A Bolgár-Magyar Üzleti Fórum az Arena di Serdica Hotelben (Budapeshta Street 2, Sofia, Bulgária) kerül
megrendezésre, ezért szállásként ezt a szállodát javasoljuk az üzleti delegáció tagjainak.
Szobaárak:
Classic Room: 100 €/fő/éj (reggelivel együtt)
Executive Room: 120 €/fő/éj (reggelivel együtt)
Amennyiben a rendezvény felkeltette az érdeklődését, kérjük töltse ki az alábbi online regisztrációs
felületet: http://mailer.tradehouse.hu/form.php?f=aa1f61838e legkésőbb 2016. november 10-ig.
Felmerülő kérdéseit a rendezveny@tradehouse.hu e-mail címre várják a szervezők, a tárgyban feltüntetve „Magyar-Bolgár Üzleti Fórum”.

A MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. arról adott tájékoztatást, hogy 2016. november 21-én
Orbán Viktor miniszterelnök úr hivatalos látogatást tesz Niš városába, Szerbiába.
A Szerbiában megrendezésre kerülő üzleti programokra Miniszterelnök Urat üzleti delegáció kíséri el.
Az üzleti delegációban való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Az üzleti delegáció programjának előkészítése folyamatban van. A program, valamint a szállás részleteiről és költségéről a résztvevőket az MNKH időben tájékoztatja.
A szervezők felhívják a jelentkezők szíves figyelmét, hogy az utazásra busztranszfert szerveznek Budapest és Niš városa között, amelynek költségeit az MNKH fedezi. Az indulás várható időpontja 2016.
november 20. délelőtt. A további részletekkel kapcsolatban a későbbiekben adnak tájékoztatást.
Az Uniós állampolgárok 2010. június 12. óta – 90 napot nem meghaladó időtartamú látogatás esetén –
nem csak útlevéllel, hanem érvényes személyi azonosító igazolvánnyal is beléphetnek Szerbiába.
Amennyiben részt kívánnak venni az üzleti delegációban, a részvételi szándékot az alábbi jelentkezési
lap http://mailer.tradehouse.hu/form.php?f=821cfa98eb kitöltésével szíveskedjék jelezni legkésőbb
2016. november 4-ig.
A regisztrációja véglegesítéséhez 3,5x4,5 cm méretű igazolványkép megküldése szükséges a
szerbiame@tradehouse.hu e-mail címre! Az igazolványkép a delegációs füzet elkészítéséhez szükséges.
A jelentkezések végleges visszaigazolása az üzleti delegációban való tényleges részvételről a későbbiekben történik.
Ha bármilyen kérdése felmerülne a rendezvénnyel kapcsolatban a szerbiame@tradehouse.hu email
címre kérnek megkeresést küldeni.
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