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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

 

Ülésezett a CSAOSZ Felügyelőbizottsága 

2017. február 17-én került sor a Felügyelőbizottság ez évi első ülésére. 

A napirenden két téma szerepelt: 

- „Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi 

feladatokról” című előterjesztés megvitatása, 

- a 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségvetés tervezetének áttekintése. 

A Felügyelőbizottság a beszámolót elfogadta. 

 

Ülésezett a CSAOSZ Elnöksége 

 

2017. február 17-én – a Felügyelőbizottság ülését követően – került sor a CSAOSZ Elnökségé-

nek ez évi első ülésére. 

BENCS ATTILA elnök bevezetésként köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozat-képes és kérésére a jelenlévők a napirendet elfogadták. 

A napirend: 

- „Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi 

feladatokról” című előterjesztés megvitatása, 

- a 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségvetés tervezetének áttekintése, 

- a Jelölőbizottság beszámolója, 

- a Közgyűlés időpontjának, programjának megvitatása, 

- „A szakmáért” és „A csomagolóipar haladásáért” kitüntetések odaítélése, 

- egyebek (tagvállalati megkeresés szemléletformáló kiadvány készítéséről). 

1. napirendi pont 

„Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi feladatokról” 

című előterjesztés megvitatása 

A résztvevők a napirendhez készített „Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2016. évi 

tevékenységéről és a 2017. évi feladatokról” c. írásos előterjesztést a találkozót megelőzően 

megkapták. Az írott előterjesztéshez NAGY MIKLÓS szóbeli kiegészítést tett.  

VISZKEI GYÖRGY a beszámolót hozzászólásában a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette. 



 

Kérte, hogy a már megjelent 2016. évi, egész éves GDP adat szerepeljen a beszámolóban. Ezen 

kívül két kisebb, szövegszerű pontosítást kért. 

VISZKEI GYÖRGY, a beszámolóban említett csomagolási kormányrendelettel kapcsolatban 

elmondta, hogy az EU csomagolási irányelvéből származtatott adatszolgáltatás megszűnte-

tésével formálisan is megszünik a kapcsolat a magyar és az EU szabályozás között. Ez azt jelenti, 

hogy a továbbiakban nem fog rendelkezésre állni adat a Magyarországon kibocsátott 

csomagolás mennyiségéről.  

GALLI MIKLÓS szerint a csomagolóipari statisztikával kapcsolatban a fa csomagolószerek esetében 

jelentkező kiugró adat statisztikai hibára vezethető vissza, mert szakmailag nem indokolható a 

több mint 40%-os növekmény, ezért a beszámolóban az elemzést e termékfajtánál el kell hagyni 

és a hitelességgel kapcsolatos kétségünket ki kell fejezni. 

GALLI MIKLÓS a beszámolóban a csomagolási hulladékhasznosítással leírtakkal kapcsolatban kéri, 

hogy a „nem teljesít” szövegezést használjuk, miután a felhasznált adatok egy része megbíz-

hatatlan forrásból származik. A termékdíjas szabályozásból eredő, és a kollektív rendszer által 

szervezett hulladékgyűjtés- és hasznosítás egyetlen mutatójában sem teljesíti az EU-s 

kötelezettségeket. 

GALLI MIKLÓS kérte, hogy a CSAOSZ 2017. évi feladatai között jelenjen meg az, hogy a 

csomagolási hulladékok statisztikai adatainak kimunkálásában a CSAOSZ a hatóságokkal együtt 

kíván működni. 

BAKA ÉVA a beszámolóban a CSAOSZ által a termékdíj törvény egyéni teljesítésre vonatkozó 

szabályozásához készített módosítási javaslatot szeretné megkapni. 

BENCS ATTILA elnök kérte, hogy a beszámoló elejére kb. 1 oldal terjedelemben vezetői össze-

foglaló készüljön. 

Az Elnökség a beszámolót a kért kiegészítésekkel együtt elfogadta és az alábbi határozatot 

hozta: „Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítélte.” 

2. napirendi pont 

A 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségvetés tervezetének áttekintése 

A résztvevők a napirendhez készített „A 2016. évi pénzügyi beszámoló és a 2017. évi költségve-

tés tervezetének áttekintése” c. írásos előterjesztést a találkozót megelőzően megkapták.  

Az írott előterjesztéshez NAGY MIKLÓS szóbeli kiegészítést tett.  

VISZKEI GYÖRGY a beszámoló alapján a 2016. évi pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolta.  

A 2017. évi pénzügyi tervhez pedig kiegészítést tett, amelyen kérésére a CSAOSZ főtitkára és 

szervezőtitkára nem vett részt. 

Az Elnökség zártkörben meghozott döntése eredményeképp a 2017. évi titkársági bérkeretet 

9,5 millió forintról 10,5 millió forintra módosította, ezzel összefüggésben az Elnökség az alábbi 

határozatot fogadta el: „Az Elnökség felkéri az Elnököt a költségvetés végrehajtásához 

szükséges, az Elnökség hatáskörébe tartozó személyi intézkedések megtételére.” 



 

MAGYAR BÉLA javasolta, hogy a CSAOSZ új, a tagvállalatoknak nyújtandó szolgáltások kidolgozását 

kezdje meg, erre a CSAOSZ tartalékai lehetőséget adnak. Itt elsősorban informatikai és 

adatbázis szolgáltatások létrehozása lehet a cél. 

DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA felügyelőbizottsági elnök tájékoztatta az Elnökséget arról, hogy a 

Felügyelőbizottság mind a szakmai, mind pedig a pénzügyi beszámolót megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta. 

Az elhangozott hozzászólások alapján az Elnökség a pénzügyi beszámolót – a kért kiegészítéssel 

– a Közgyűlés elé terjeszthetőnek ítélte. 

3. napirendi pont 

A Jelölőbizottság beszámolója 

DR. DEBRECZENY ISTVÁN, a Jelölőbizottság vezetője összefoglalót adott az elmúlt hetekben végzett 

munkáról.  

A CSAOSZ elnökségének jelenlegi tagjai valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy a tagság bizalma 

esetén vállalják a további munkát.  

Az Elnökség tagjai közül korábban kivált KARANCSY ZSOLT helyére – figyelembe véve az Elnökség 

szakági összetételét – csomagolószer-felhasználói oldalról kellett jelöltet keresni. Az EGIS 

Gyógyszergyár Zrt. csomagolásfejlesztési osztály vezetője, MÉRGES MÁRTA vállalja a megméret-

tetést. 

4. napirendi pont 

A Közgyűlés időpontjának, programjának megvitatása 

Az Elnökség véglegesítette a 2017. évi Közgyűlés időpontját és helyszínét, eszerint a Közgyűlést 

2017. március 17-én (péntek) 10 órai kezdettel, a Griff Hotel Smaragd termében tartjuk meg. 

A rendezvény vendégelőadója Kürti Tamás lesz, előadásának címe pedig: „Generációváltás. 

Előzmények és hagyományok nélkül.” 

5. napirendi pont 

„A szakmáért” és „A csomagolóipar haladásáért” kitüntetések odaítélése 

Az Elnökség elsőként „A szakmáért” életműdíjról döntött.  

VISZKEI GYÖRGY javasolta, hogy az elnökség idén tegyen kivételt, és mindkét jelöltnek ítélje oda 

az életműdíjat.  

A CSAOSZ Elnöksége idén első ízben ítélte oda „A csomagolóipar haladásáért” szakmai 

elismerést. A tagvállalatoktól beérkezett négy jelöltből ketten kapták meg a díjat.  

A díjakat a Közgyűlésen adjuk át. 

  



 

6. napirendi pont 

Egyebek 

NAGY MIKLÓS tájékoztatást adott arról, hogy a Titkárság megkeresést kapott egy, a csomagolást 

népszerűsítő mesekönyv támogatására. A CSAOSZ Elnöksége a szakmai közreműködést úgy 

támogatja, hogy:  

 a CSAOSZ pénzügyi hozzájárulást nem ad a kiadáshoz 

 a CSAOSZ segítheti a szponzorok felkutatását 

 a szakmai tartalom meghatározásában a CSAOSZ-nak döntő szerepe kell legyen 

MAGYAR KÁLMÁN azt kérte, hogy a Közgyűlés alkalmával a Kis- és középvállalkozói Tagozat 

munkájáról röviden szólhasson a tagsághoz. 

Az Elnökség a beszámoló napirendi pont részeként jóváhagyta MAGYAR KÁLMÁN hozzászólását. 

BAKA ÉVA megfontolásra ajánlotta az Elnökségnek, hogy a HAPEC vagyonából – amennyiben 

találunk szakmailag hasznos célt – finanszírozzuk egy kutatás vagy tanulmány elkészítését. 

Az Elnökség felkérte PANYI LÁSZLÓt, a HAPEC elnökét, hogy a soron következő Elnökségi ülésre a 

szervezet jövőbeni céljairól adjon áttekintést.  

Befejezésként BENCS ATTILA elnök megköszönte a megjelenteknek a részvételt és munkájukat. 

CSAOSZ Közgyűlés programja 

Ezúton is értesítjük Tagvállalatainkat, hogy a CSAOSZ soron következő Közgyűlését  

2017. március 17-én (péntek) 10 órai kezdettel tartja. 

Az eseményt a CSAOSZ Titkárságának is otthont adó Griff Hotel Smaragd termében (1113 Buda-

pest, Bartók Béla út 152.) rendezzük meg. 

A közgyűlés napirendje 

  9.00- Érkezés, regisztráció 

10.00 A Közgyűlés megnyitása 

10.05 Bevezető előadás 

Generációváltás. Előzmények és hagyományok nélkül. 

 Előadó: Kürti Tamás intézményvezető, Kürt Akadémia 

10.50 Az Elnökség beszámolója a CSAOSZ 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi felada-

tokról 

 Szóbeli kiegészítést tesz: Bencs Attila elnök 

11.10 A CSAOSZ 2016. évi pénzügyi beszámolójának, mérleg és eredmény-kimutatásának,  

továbbá a 2017. évi költségvetésének bemutatása 

 Az Elnökség megbízásából előterjeszti: Nagy Miklós főtitkár 

11.20 A Felügyelőbizottság jelentése 

 Szóbeli kiegészítést tesz: Dr. Csapó Annamária FB elnök 



 

11.25 Az Elnökség beszámolójának, valamint a CSAOSZ 2016. évi mérleg és eredmény- 

kimutatásának, továbbá a 2017. évi tevékenységi feladatterv és költségvetés elfo-

gadása 

 A szavazást levezeti: Bencs Attila elnök 

11.30 Az ügyvezetés meghatalmazása a CSAOSZ alaptevékenységébe tartozó feladatok 

szerződéseinek megkötéséhez 

 Javaslatot tesz: Bencs Attila elnök 

11.35 Tisztújítás. A Jelölőbizottság beszámolója, az Elnökségbe javasolt személyek bemu-

tatása 

 A tájékoztatót tartja: Dr. Debreczeny István, a Jelölőbizottság vezetője 

11.45 A CSAOSZ elnökének, társelnökeinek és elnökségi tagjainak megválasztása 

11.50 Az Alapszabály elnökségre vonatkozó rendelkezése módosításának és egységes 

szerkezetbe foglalásának elfogadása 

 Előterjesztő: a megválasztott elnök 

11.55  „A szakmáért” életműdíjak és a „A csomagolóipar haladásáért” díjak átadása 

A díjat átadja: a megválasztott elnök 

12.25 Elnöki zárszó 

12.30- Ebéd 

A hivatalos meghívót a Titkárság 2017. február 28-án postázta. 

GS1 ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT DR. KERTÉSZ BÉLA 

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 2016-ban alapította az életműdíj elismerést. A díj elsődleges 

célja a vonalkódtechnika, az automatikus azonosítás terén hosszú időn át kiemelkedő munkát 

végzett szakember iránti megbecsülés kifejezése. 

A 2017. évi életműdíjat a GS1 Magyarország munkatársai körében, ünnepi keretek között Dr. 

Kertész Béla, a CSAOSZ korábbi főtitkára kapta meg február 2-án. 

VISZKEI GYÖRGY, a GS1 Magyarország elnöke méltató beszédében – korabeli dokumentumból 

idézve – visszaemlékezett az 1980. decemberi, Dr. Kertész Bélával közös kiküldetésére, amikor 



 

Ausztriában és (Nyugat-) Németországban, a két nemzeti EAN szervezeténél tanulmányozták a 

csomagolásokon épp csak megjelent vonalkódok szabályozását. Ez a látogatás indította el  

Magyarország EAN szervezethez való csatlakozásának folyamatát – abban az időben amikor ha-

zánkban tervgazdálkodás folyt. 

Üzletember találkozó Bécsben 

Az üzletember találkozóra 2017. február 28-án került sor és egy kivételével csak CSAOSZ tagvállalatok 

mutatkozhattak be: ADU Alba Kft., Box Print-FSD Packaging Kft., Green Packaging Kft., Krajcár 

Csomagolóanyagipari Kft., Pacsai Fémhordógyártó Kft., Reményi Csomagolástechnika Kft. és Omnipack 

/Ugrin Pack Kft. 

A találkozón 94! kétoldalú megbeszélésre került sor. A programhoz színes kiadvány is készült.  

  Megváltozott a csomagolási kormányrendelet! 

 

A Magyar Közlöny 2017. február 13-i számában jelent meg a 442/2012 (XII. 29.) számú, a  

csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek-

ről szóló kormányrendelet módosítása. 

A rendelet tervezetéről a CSAOSZ 2017. januári Hírlevelében adtunk áttekintést. 

A jogalkotók a jobbító szándékú javaslatainkat figyelmen kívül hagyták. 

  



 

Tarifálási tanfolyam  

 

2017. január 17-én – a nagy érdeklődésre tekintettel – a tavaly 

évvégi termékdíj konzultációt megismételtük. Előadónk ezúttal is  

Debreczeni László úr volt. 

A tanfolyam végeztével elhatározás született arról, hogy a termék-

díjas ismeretek elmélyítése érdekében kiegészítő programot hirde-

tünk meg – ugyancsak Debreczeni László közreműködésével –, 

amelynek címe és témája:  

Vámtarifaszám besorolás a környezetvédelmi termékdíjban – 

különös tekintettel a csomagolószerekre 

Miért fontos a tanfolyam? 

A környezetvédelmi termékdíj törvény 2012. január 1-től hatályos változata a kötelezettség ke-

letkezését – csomagolószerek esetében – a termék csomagolás létrehozására való alkalmassá-

gán túl – vámtarifaszám szerinti besorolástól teszi függővé. 

A helyes tarifálás tehát a pénzügyi kötelezettség keletkezésére (vagy nem keletkezésére) kihat. 

A tanfolyam a nyilvántartás-vezetés és a termékdíj szabályzat elkészítéséhez is segítséget kínál. 

A tanfolyam programját mellékeljük (következő oldal). 

A tanfolyam a bonyolult rendszerben való eligazodást, az összefüggések megismerését, a kör-

nyezetvédelmi termékdíj törvény szakszerűbb alkalmazását segíti, a résztvevők a gyakorlatban 

kiválóan használható ismeretekhez juthatnak. 

A tanfolyam elvégzéséről a CSAOSZ oklevelet állít ki. 

Miért lényeges a helyes vámtarifaszám meghatározása? 

Áruismeret és áruosztályozás nélkül teljesen felesleges a termékhez illeszteni a termékdíj-köte-

lezettség és a hasznosítási kötelezettség gazdálkodóra szabott megoldásait, mivel mindennek 

az alapja a pontos tarifaszám megállapítása, melyhez egy sor tárgyi és személyi feltételnek kell 

együttesen fennállnia. 

A helytelen vámtarifaszám megállapítása jelentősen befolyásolja a gazdálkodó adminisztrációs 

és pénzügyi terheit, míg a megfelelő áruosztályozás és vámtarifaszám megállapítása – ami kü-

lönösen érvényes a csomagolószerre és csomagolás részét képező csomagolószerre – biztosítja 

a szakszerű és megbízható működést.  

Ami a legfontosabb: pontos áruosztályozás, helyes vámtarifaszám megállapítása és a termék 

termékdíj érintettségének vizsgálata, sőt a nem termékdíjköteles termékek részei, összetevői, 

amelyek lehetnek termékdíjban érintettek. 

A megfelelő tarifális szakismeret biztosítja a stabil vállalati működés adózási alapjait! 



 

A tanfolyam időpontjai 

1. alkalom:  2017. március 23. (csütörtök)      3. alkalom: 2017. április 13. (csütörtök) 

2. alkalom:  2017. április 6. (csütörtök)            4. alkalom: 2017. április 20. (csütörtök) 

A tanfolyam időtartama, időbeosztása 

A tanfolyamot négyszeri alkalommal, összesen 30 tanóra (3*8 és 1*6 óra) terjedelemben ter-

vezzük.  

A tanfolyamok 10 órakor kezdődnek, a délelőtti rész szünet nélkül 12:15-kor ér véget (3 tanóra), 

egyórás ebédszünetet követően, a délutáni előadás 13:15-től kezdődik és egy 15 perces szü-

nettel 16:30/17:15-kor ér véget (4 vagy 5 tanóra). 

Részvételi díj 

 CSAOSZ tagvállalat Nem CSAOSZ tagvállalat 

8 fő esetén: 95.000 Ft+áfa 99.500 Ft+áfa 

9 fő esetén: 86.000 Ft+áfa 91.000 Ft+áfa  

10 és több fő esetén: 79.000 Ft+áfa 84.000 Ft+áfa 

Opcionálisan ebéd kérhető, 3 fogásos menüebéd kávéval, 4 alkalommal összesen 8.000 Ft+áfa 

A tanfolyamot 8 főnél alacsonyabb létszámmal nem indítjuk. 

Kedvezmények 

A CSAOSZ által 2015-2017. között szervezett „Környezetvédelmi termékdíj” tanfolyamon részt 

vett hallgatók 5.000 Ft+áfa kedvezményt kapnak a tanfolyam részvételi díjából. 

E programtól függetlenül – és később – megrendezésre kerülő „Csomagolások környezetvé-

delmi megfelelőség értékelése” című tanfolyam részvételi díjából 50% kedvezményt kapnak a 

program hallgatói. 
 

Jelentkezési határidő: 2017. március 10. 

A tanfolyam tematikája 

 Tarifaszámok szerepe a kereskedelemben, az adózásban és a termékdíj szabályozásban  

 Áruazonosító szám szerepe, a vámtarifa használatának szabályai   

 Áruismeret szükségessége. Mit szükséges tudni a termékekről? 

 Hogyan és milyen elvek mentén kell meghatározni egy termék vámtarifaszámát? 

 Mit szükséges tenni, ha első látásra nem határozható meg a termék vámtarifaszáma? 

 Ha eddig helytelen volt a vámtarifaszám, akkor mit kell és lehet tenni? 

 Alapanyagtól a késztermékig, számviteltől az adózásig. Számtalan részletkérdés tisztázása 

 Alapanyagok, félkésztermékek és késztermékek megítélése   

 Csomagolószer önálló termékként, illetve csomagolás részeként  



 

 Mit jelent a csomagolóeszköz, a csomagolóanyag és a csomagolási segédanyag a vámtarifaszám és 

a CsK kód meghatározásának szemszögéből? 

 Csomagolószer anyagáramok: növényi anyag, papír, műanyag, fa, fém, gumi, kosáráru, szövet, üveg 

stb. alapanyagból készült csomagolószerek jellemzői  

 Kereskedelmi csomagolásnál az italokat érintő vámtarifaszám  

 Hogyan határozható meg a reklámhordozó papír termékdíj-kötelezettsége. Alapvető szabályok és 

kivételek. Prospektustól a szóróanyagokig  

 Irodai papírok jellemzői   

 Helyes vámtarifaszám megállapításának fontossága a nyilatkozattal történő beszerzés, az átvállalás 

és a visszaigénylés során  

 Újrahasználható csomagolószerekre vonatkozó előírások: újrahasználat, betétdíj és bérleti rendszer   

 Belföldi gyártású és külföldről behozott csomagolószerek megítélése   

 Hogyan változtak a termékdíjköteles termékek az elmúlt években? Mit kell tenni, ha visszamenőleg 

megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám? 

 Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében  

 Bejelentés és bevallás kérdései   

 Vámtarifaszám ellenőrzése gazdálkodói és hatósági oldalról   

 Ellenőrzés. Hogyan és milyen szabályok alapján történik? 

 Szankciók az ellenőrzést követően  

 Termékdíjköteles termékek nyilvántartás-vezetése   

 Termékdíj szabályzat felépítése, tartalmi elemei   

 Konzultáció   

 

 

 

 

 

 
2017. március 28-30. között ismét! 

 

CSAOSZ programok a PPDexpo-n 

 

A CSAOSZ a kiállításon két, félnapos szakmai programot tervez. 

Az első program „A csomagolás ajándék a környezet számára” címmel a csomagolás fejlődésé-

ben megfigyelhető trendekkel, kapcsolódó kutatási eredményekkel, új – elsősorban a fogyasz-

tói csomagolásban használatos – anyagokkal, továbbá a csomagolószerek feldolgozási, nyom-

tatási újdonságaival kíván foglalkozni.  

A 4-5 előadásból álló program arra is fel kívánja hívni a figyelmet – amire a cím is utal – hogy a 

csomagolás, illetve a csomagolási hulladékok környezeti hatása eltörpül a hiányos csomagolás 



 

miatt használhatatlanná vált vagy tönkrement termék – legyen az iparcikk vagy élelmiszer – 

környezetterhelése mellett. Fegyelmezett szelektív gyűjtésével (értsd: nem eldobálásával) pe-

dig a csomagolási hulladékok környezeti képet romboló hatása is elkerülhető. 

A szakmai nap második programját a „Hatékony csomagolási megoldások alkatrészek szállítá-

sához” címmel tervezzük. E témakörben a hatékonyságot segítő csomagolási megoldások mel-

lett a nyomon követés, és a jelölés új lehetőségeire is kitérünk. 

A két szakmai program keretében jogszabályi kérdésekkel ugyan nem foglalkozunk, de környe-

zetvédelmi termékdíj témában a CSAOSZ standon részt vevő szakértők konzultációs lehetősé-

get kínálnak. 

 

 

 

ISMÉT MAGYARORSZÁGON AZ X-RITE EURÓPA-SZERTE SIKERES FLEXÓ WORKSHOPJA! 
 

A flexónyomtatásban érdekelt szakemberek részére hazánkban MÁSODIK alkalommal kerül 

megrendezésre az amerikai X-Rite „The eXpected” elnevezésű, Európa-szerte sikeres 

workshop sorozata. A workshop hazai trénere dr. Schulz Péter színelméleti, papír- és nyomda-

ipari színmérési szakértő, az X-Rite Pantone oktatási partnere. 

A gyakorlati orientációjú képzés célja az, hogy az azon résztvevők a megszerzett elméleti és 

gyakorlati ismeretek birtokában tudatosan és hatékonyan legyenek képesek felismerni, értel-

mezni és kezelni a színek reprodukálásánál felmerülő gyakorlati problémákat. Az oktatási so-

rozat „flexós” tagja haladó szintű, kétnapos interaktív, kis létszámú workshop a hagyományos 

flexónyomtatás színes reprodukálási munkafolyamatának átfogó megértésére épít.  

How to print „The eXpected” – Flexo 

Hogyan kell hagyományos flexótechnológiával „előrelátóan” nyomtatni? 

workshop 2017. május 9–10-én 

Bármilyen további kérdéssel kapcsolatban szívesen állok rendelkezésükre (az X-Rite workshop 

hazai szervezője a P&E Mérnök és Nyomdász Kft.). 

 

Prof dr. Endrédy Ildikó PhD 

ügyvezető igazgató 

Mérnök és Nyomdász Kft. 

+36 30 280-9736 

 

A felhívás, a program és a regisztrációs lap az alábbi helyen is letölthető: 

http://www.p-e.hu/?page_id=841 

http://www.p-e.hu/?page_id=841

