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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Elnökségi ülés 

A CSAOSZ elnökségének soron következő ülésre 2019. szeptember 27-én, pénteken került sor. 

A napirenden az alábbi témák szerepeltek:  

 beszámoló a csomagolási irányelv hazai átültetése kapcsán az Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium munkacsoportjaiban végzett munkáról, 

 a CSAOSZ őszi feladatainak áttekintése, 

 tájékoztatás a CSAOSZ Titkárság új irodai elhelyezéséről, 

 egyebek. 

Az első napirendhez fűzött irásbeli előterjesztés: 

Ipari javaslat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hazai bevezetésére 

A rendszert alkotó irányelvek 

A hulladék keretirányelv (2008/98/EK) lényeges eleme az, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség elvét 

a hatékony hulladékgazdálkodás alapvető elemének tekinti és meghatározza annak tartalmi és minimá-

lis működési követelményeit.  

A hulladéklerakóról szóló irányelvből (1999/31/EK) két elemet kiemelve: a hasznosítható anyagok 

lerakásának tilalmát vezeti be és a képződő települési hulladékok összmennyiségének lerakóba kerülő 

hányadát 10%-ra vagy az alá kell csökkenteni. 

Acsomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló(94/62/EK - PPWD) irányelv2025. és 2030. évi 

határidővel a csomagolási hulladékok gyűjtésének és anyagában hasznosításának (recycling) irány-

számait jelentősen megemelte. 

A hulladék keretirányelvben leírt tartalmú kiterjesztett gyártói felelősség elvét a PPWD a hulladékgazdálko-

dás központi és kötelezően alkalmazandó elemévé emeli. A megvalósítandó EPR rendszer alapelvei: 

 a gyártók közötti egyenlőség,  

 az indokolatlan pénzügyi terhek tilalma, 

 az aránytalan igazgatási terhek tilalma és 

 az átláthatóság elve, 

 a gyártók részvétele az EPR rendszer kialakításában és működtetésében. 

Az EU irányelvekből levezethető következtetések 

A CSAOSZ, szakértők bevonásával, részletes elemző-, összehasonlító és tervezőmunkát végzett. A vizs-

gálat egyrészt a hulladékgazdálkodás jelenlegi gyakorlatának elemző bemutatására, másrészt pedig az 

irányelv és a magyar jogrend egybevetésére, a különbségek feltárására irányult. 

Az EPR rendszer a kötelezettek közreműködésével – felügyeletével – kell működjön. A finanszírozását 

az állami költségvetésen kívül szükséges megvalósítani, a pénzügyi terhe pedig az érintettek bevonásá-

val és jóváhagyásával, a tényleges költségeken kell alapuljon.  

A jelenlegi hazai törvényi keretek nem felelnek meg az irányelv előírásainak, teljeskörű átdolgozást 

igényelnek. 



A harmadik feladatot a rendszerterv kidolgozása jelentette, amely során szakpolitikai realitásokból 

kiindulva működési modelleket készítettünk és számításokat is végeztünk. A kalkulációk célja az volt, 

hogy felmérjük a csomagolási hulladékhasznosítási célértékek teljesítésének költségeit. 

A rendszerterv koncepciója 

A kötelezettség alanyi és tárgyi hatálya 

A javaslat szerint a kötelezettek a szabályozás hatálya alá tartozó termékek gyártói, első belföldi forga-

lomba hozói (továbbiakban: gyártók).  

Ez szakterületünk esetében a termék csomagolását előállító, illetve a terméket csomagolt formában 

Magyarországra behozó és forgalomba helyező gazdasági szereplőt jelenti. Az alanyi hatály változása 

egyben a tárgyi hatályt is módosítja, azaz a csomagolás válik kötelezetté. 

A gyártó, tehát a csomagolás létrehozója, forgalomba hozója rendelkezik azokkal az alapinformációk-

kal, amelyek a gyűjtés és hasznosítás szervezéséhez szükségesek, így például a kibocsátás relációjára 

(belföld, külföld), funkciójára (fogyasztói, illetve gyűjtő- és szállítási csomagolás), a keletkező hulladék 

jellemző helyére(lakossági, ipari-kereskedelmi) anyagösszetételére, volumenére stb. vonatkozó ada-

tokkal. 

A javaslat tehát azt is tartalmazza, hogy a csomagoláskibocsátás kerüljön funkció szerint megosztásra 

is, úgymint  

 fogyasztói csomagolás, 

 gyűjtő-, valamint szállítási csomagolás. 

A szétválasztás azt is jelenti, hogy a két terület – saját felelősség mellett – differenciált teljesítési köte-

lezettséget kap, amelyek együttesen kell kiadják az irányelvben meghatározott célértékeket.  

Az alanyi hatály megváltoztatásának és a funkció szerinti megosztásnak több indoka is van: 

 csak a gyártó képes a csomagolások funkció szerinti megosztására, 

 a funkció szerinti megosztást az teszi szükségessé, hogy eltérő költséggel jár a fogyasztói, illetve a 

gyűjtő- és szállítási csomagolások gyűjtése, hasznosításra előkészítése. 

Az EPR alapelvének, az indokolt költségek megfizetése elvének csak úgy lehet eleget tenni, ha a kötele-

zettek az őket terhelő,indokolt költségeket fizetik meg. 

Jelenleg a rendszer működtetői nem rendelkeznek közvetlen forrásból származó kibocsátási adatokkal, 

így a hulladékgazdálkodás tervezése bázisalapon történik, az alapadatok legkevesebb egy-másfél éves 

csúszással állnak rendelkezésre. Nincs részletesebb információ arról sem, hogy hol, milyen összetétel-

ben képződik a csomagolási hulladék, ennek ismerete pedig a gyűjtési kapacitások, technikák megha-

tározásához elengedhetetlen feltétel. 

Felelősségi kérdések 

A gyártók felelősek az irányelvben rögzített hasznosítási célértékek teljesítéséért, valamint az elkülöní-

tett gyűjtés és hasznosítás finanszírozásáért. 

Azon a területen, ahol a csomagolási hulladékok gyűjtése közszolgáltatás hatálya alá tartozik (jellem-

zően lakossági gyűjtés), a jogszabálynak rendelkeznie kell a célértékek előírásáról és teljesítési felelős-

ségbe kell vonnia a közszolgáltatókat irányító és ellenőrző szervezetet is. 

 



Szervezeti rend 

A kötelezettek adminisztrációs feladatainak megkönnyítése érdekében a javasolt modell első eleme 

egy, a piaci szereplőktöbbségi részvételével és a kormányzat kisebbségi bevonásávalalapított és fenn-

tartott,de az állami költségvetésen kívül működő EPR Regiszter és Elszámolóház. 

Az Elszámolóház a kötelezettekkel közvetlenül tartja a kapcsolatot, üzemelteti a kötelező regisztrációt, 

kezeli a bevallásokat, a hulladékkezelési feladatokat szétosztja,majd allokálja a hulladékkezelési telje-

sítményeket, továbbá hozzá folyik be az EPR díj is, amelyet továbbít az irányító szervezetek felé. 

Az EPR díjak költségvetésen kívül tartása azért fontos, mert a közbeszerzések, pályázatok kihagyásával 

a rendszer rugalmasabban tud működni, a döntési folyamatok lerövidülhetnek, a kifizetések felgyor-

sulhatnak, évközben is képes a piaci folyamatok változásaihoz igazodni és tartalékképzéssel a kritikus 

időszakok kezelésére is alkalmassá válik. 

A javaslat szerint csak az Elszámolóháznál regisztrált társaság hozhat forgalomba csomagolt terméket. 

A mulasztót pedig szankció sújtja. 

Emlékeztetnénk arra, hogy a Németországban 2019. január 1. óta hatályos új csomagolási törvény ‒ 

szigorú szankció kilátásba helyezésével ‒ csak azon termékek forgalmazását engedi meg, amelyek 

gyártói a rendszerben regisztráltak. 

A javasolt rendszerben az Állam szerepe a célok meghatározására, a közreműködő szervezetek 

(Elszámolóház, Irányító szervezetek) akkreditálására és ellenőrzésére, szükség esetén szankcionálására 

egyszerűsödik. 

Az EPR Regiszter és Elszámolóházvalamennyi, kötelezően az EPR hatálya alá tartozó termékáramot 

kezeli, ez jelenleg a csomagolást, valamint az elektromos és elektronikai termékeket jelenti. 

A következő lépcsőt az Irányítószervezetekjelentik. Ezek feladata a gyűjtés és hasznosítás szervezése, 

irányítása, az EPR díjak megállapítása.   

Az EPR rendszer működési modellje 

 



A hasznosítási díjakra évente, a célkitűzések és a hulladékok világpiaci ára alakulásának függvényében 

a gyűjtésben és hasznosításban közreműködők ajánlatai alapján az Irányító szervezetek tesznek javas-

latot, amelyet a kötelezettek többségével és az érintett gyűjtésben és hasznosításban közreműködő 

szereplők képviselőiből alakított, döntési jogkörrel felruházott Tanácsadó Szervezet (Board) vitat meg 

és fogad el. 

Ezen koncepció mentén képviseljük a szakterületet az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 

2019 januárja óta tartó intenzív bizottsági munkakeretében. 

A javaslat továbbgondolása, részleteinek kidolgozása azonban politikai/kormányzati döntést is igényel, 

amely egyelőre várat magára. Ide sorolható például a lakossági hulladékgyűjtést jelenleg irányító, ál-

lami tulajdonú NHKV Zrt. jövőbeni szerepe, működési struktúrája stb. 

CSAOSZ szakmai konferencia 

 

Az idei szakmai konferenciát 2019. október 15-én (kedden) tartjuk, új helyszínen a budaörsi 

Holiday Inn szálloda három konferenciatermében. 

 

Megközelítés 

 tömegközlekedéssel: 
a Kelenföldi Pályaudvarról induló 172 és 173-as autóbusszal Budaörs benzinkútig kell utazni. A busz-

megálló a McDonald’s mögött található. A szálloda az autópálya másik (Budapest felé tartó) oldalán ta-

lálható, az autópálya felett gyalogos híd vezet át. 

 gépkocsival:  
Budapest irányába az M1 és M7-es autópályák közös szakaszáról a 10-es kijáratnál, Budaörs centrum 

kijáratnál, a MOL benzinkút előtt kell letérni, 

Budapest felől: az M1-M7-es autópálya jelzést kell követni. Kb. 9 km-re Budapest központjától a 9-es 

kijáratnál(Budaörs centrum) a körforgalmú felüljáróra kell felhajtani, amit a második lehajtón kell el-

hagyni. 

A következő körfogalmat az első kihajtón kell elhagyni. 

Parkolás: a szálloda kertjében 154 díjmentes parkolóhely áll rendelkezésre. 



Nyitó plenáris ülés:  9.00-10.20 

Regisztráció 

Elnöki köszöntő 

A nyomtatott csomagolóanyag gyártás megatrendjei Európában - egy nemzetközi konferencia esz-
szenciája–Prof. Dr. Horváth Csaba c. egyetemi tanár, Óbudai Egyetem 

Italcsomagolások 2.0 - Mucska Péter vállalati kapcsolatok vezető, Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 

10.30-12.00 

1. szekció: Új környezetvédelmi 
szabályozás küszöbén 

2. szekció: Innováció, digitalizáció 
3. szekció: Alternatív anya-
gok, technológiák és eljárá-

sok                                         

Szekcióvezető:Galli Miklós Szekcióvezető: Kecskés Katalin Szekcióvezető: Sipos Gyula 

A csomagolási irányelv köve-
telményeinek megfelelő ipari 
szabályozási javaslat 
Galli Miklós, MGYOSZ, CSAOSZ 

A Jó Gyártási Gyakorlat alátá-
masztása laboratóriumi mérések-
kel 
Vörös Józsefné és LénártMelinda, 

Krajcár Kft. 

Lebomló műanyagok 
Sipos Balázs,  
Sipospack Kft. 

Miért a csomagolás legyen a 
kötelezett? – a CSAOSZ állás-
pontja 
Nagy Miklós, CSAOSZ 

Máv-Rec Kft. minőségi besorolása 
UIC/EUR raklapokhoz 
Járik Tamás és Matus Róbert, 
MÁV-Rec Kft. 

ECOSELECT lebomló csoma-
golószer-család 
ifj. Ugrin András, 
UgrinPack-Erdősi Kft. 

Útmutató példák a körforgásos 
csomagolástervezéshez 
Nagy Miklós, CSAOSZ 

iPAL, a jövő raklapjai 
Johnson Éva,  
EPAL képviseletvezető 

Csomagolások a digitális vi-
lágban 
Varga Tamás, 
HESSE Trade Kft. 

  
Ebédidő: 12.00-13.15 

Délutáni program: 13.15-14.30 
  

4. szekció: Iparjogvédelem                                                                    
Szekcióvezető: Nagy Miklós 

A digitális jólét                                                                                      
Németh Márton, 
IPrint4You Kft. 

Komposztálható logisztikai 
tálcákMórocz Gergely, 
Szkaliczki és Társai Kft. 

Az üzleti titok törvény gyakorla-
ti kérdései 
Gláser Tamásügyvezető elnök,  
Magyar Védjegy Egyesület, 
vezető tanácsadó,  
BrandWay&Compass Kft.  

Innovációs és kutatás-fejlesztési 
pályázatok - szellemi tulajdon, 
iparjogvédelem és szerzői jog-
védelem fontos feladatai 
Almási Gyula alezredes, főosz-
tályvezető-helyettes 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

Coaching szemlélettel az üzleti 
életben, avagy tárjuk fel a csoma-
golás alatt rejlő 
értékeinketPatvaros Boglárka 

GreenPack projekt – 
a tökéletesen újrahasznosít-
ható, élelmiszerrel érintkező 
PET csomagolóanyag 
felkérés alatt 

       

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjátadó ünnepség 

Regisztráció     

Hungarikumok és Kiemelkedő Nemzeti Értékek - Háda Attila Elemér osztályvezető Agrárminisztéri-
um 

Díjátadó ünnepség     



A CSAOSZ Titkárság új címe 2019. november 1.-től 

A CSAOSZ Titkárság irodáinak helyt adó Griff irodaház üzemeltetője 2019. október 31-i határ-

idővel felmondta a bérleti szerződést. 

A CSAOSZ Titkárság az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-vel közös bérleményben kap helyet,  

új címünk: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. 

A közös irodablokkban elkülönült irodák mellett egy kb. 20 fő befogadására alkalmas tárgyaló 

is kialakításra kerül, amelytanfolyamok, munkabizottsági és elnökségi ülések helyszínéül is 

szolgálhat. 

A környéken a parkolásért fizetni kell. 

 

 



 

2019. szeptember 24-26. között került sor a FachPack kiállításra Nürnbergben. Mint többször 

írtuk, a CSAOSZ nyolc, többségében tagvállalatok részvételével közösségi standot szervezett.  

A háromnapos kiállítás intenzív munkát igényelt a résztvevőktől, a munkatársak helytállása 

őszinte elismerést és köszönetet érdemel.  

    

     



Csomagolástechnikai intézetet indít a Nestlé 

A Nestlé hivatalosan megnyitotta az élelmiszeriparban egyedülálló Nestlé Csomagolás-

technikai Intézetet. Az új intézet lehetővé teszi a funkcionális, biztonságos és környezetba-

rát csomagolási megoldások gyorsabb megjelenését a piacon, valamint a műanyag csoma-

golóanyag hulladék okozta globális kihívások hatékonyabb kezelését. 

A megnyitón Mark Schneider, a Nestlé vezérigazgatója elmondta: „Olyan világról álmodunk, 

amelyben semmilyen csomagolóanyag nem végzi hulladékként vagy szemétlerakóban. Ennek 

érdekében bevezetjük az újrahasználható csomagolási megoldásokat és úttörő környezetba-

rát csomagolóanyagokat. Emellett a hulladékmentes világ érdekében támogatjuk az újrahasz-

nosítással foglalkozó helyi infrastruktúrák fejlesztését. A Nestlé Csomagolástechnikai Intézete 

lehetővé teszi számunkra, hogy fenntartható csomagolási megoldásokat hozzunk létre a Nest-

lé termékeihez az egyes piacokon világszerte.” 

A Nestlé Csomagolástechnikai Intézet számos tudományos és technológiai kérdéssel foglalko-

zik, ide tartoznak főként az újratölthető és újrahasználható csomagolás, egyszerűsített csoma-

golóanyagok, újrahasznosított csomagolóanyagok, nagy teljesítményű nem áteresztő papírok, 

valamint bioalapú, komposztálható és biológiai lebontható anyagok. 

Stefan Palzer, a Nestlé technológiai igazgatója hozzátette: „Kiemelt célunk, hogy a legmoder-

nebb technológiát és terméktervezést vessük be a műanyaghulladék visszaszorítása és az ég-

hajlatváltozás hatásainak enyhítése érdekében. A Nestlé szakemberei a fejlesztési központok-

kal, beszállítókkal, kutatóintézetekkel és startupokkal közösen fejlesztik és vizsgálják a környe-

zetbarát csomagolóanyagokat és rendszereket. Az Intézet, mely a svájci Lausanne-ban találha-

tó Nestlé kutatóbázisán kapott helyet az élelmiszerbiztonság, elemzés és élelmiszertudomány 

terén rendelkezésre álló kutatási kapacitást is kihasználja.” 

A megnyitón SanderDefruyt, az Ellen MacArthur Alapítvány New Plastics Economy területének 

vezetője elmondta: „A Nestlé az elsők között írta alá a műanyag hulladékok és szennyezés 

kiindulási ponton történő felszámolására vonatkozóan konkrét célokat meghatározó Új Mű-

anyag Gazdaság Globális Kötelezettségvállalást. Nagyszerű látni, hogy a világ legnagyobb fo-

gyasztási cikkeket forgalmazó vállalata kutatásait és erőforrásait e célok megvalósítására for-

dítja.” 

A Nestlé már tett lépéseket a csomagolóanyagokra vonatkozó 2025-ig tartó vállalásai terén, 

és több új csomagolási megoldással is megjelent. A Nestlé szakemberei és szállítói például 

mindössze egy éven belül kidolgozták az újrahasznosítható papírcsomagolást az olyan termé-

kek esetében, mint a szerencsi gyárban készülő Nesquik AllNaturalkakaópor és a YES! szelet. 

Az Intézet a vállalat alapvető kutatási egységének, a Svájcban működő Nestlé Research része, 

s ekként megerősíti a Nestlé elkötelezettségét az egyedi svájci innovációs ökoszisztéma mel-

lett. 

Forrás: StoreInsider 

  

http://storeinsider.hu/


AZ ÉLELMISZER-, SÜTŐ-,CUKRÁSZ-, VENDÉGLÁTÓ ÉS 

CSOMAGOLÓIPARNEMZETKÖZI 

KIÁLLÍTÁSABUDAPESTEN 

 
Csatlakozzon hozzánk a Sirha Budapesten! 
 
2020. február 4-6. között a negyedik alkalommal várja a szakembereket is a régió legjelentősebb 
csomagolóipari és logisztikai, élelmiszeripari, szálloda- és vendéglátóipari, pék- és cukrászipari, 
valamint gasztronómiai szakkiállítása a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban, 
melyen szövetségünk az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan újra bemutatkozik. 

Legutóbb, 2018-ban, a teljes kiállítási terület több, mint 10%-át foglalták el a csomagolóipari és 
logisztikai szakmában tevékenykedő vállalatok, a jövő évi kiállításra számos kiállító már most jelezte 
részvételi szándékát, lefoglalva közel 300 m2 területet a kiállítás legnagyobb, A pavilonjában.  
Az érdeklődő cégek 2019. október 31-ig kedvezményes helydíjakon csatlakozhatnak hozzánk. 

A szakkiállítás legutóbb 21.500 látogatót vonzott, akiknek szintén mintegy 10%-a, elsődlegesen a 
csomagolóipar iránt érdeklődött. A kiállítás látogatóinak mintegy 60%-a volt döntéshozó, ők legutóbb 
mintegy 300 vállalkozás bemutatkozását tekintették meg, melyeknek 97%-a távozott elégedetten a 
három nap után, 88%-uk, pedig ajánlja a részvételt partnereinek. 

A szakkiállításon továbbá számos konferencia és beszélgetés várja a látogatókat, többek között a 
PRIMOM Alapítvány és az European Enterprise Network B2B üzletember találkozója, melyen legutóbb 
138 fő vett részt, akiknek 24%-a külföldről érkezett, ők összesen 93 találkozón vettek részt a három 
nap alatt, ebből 49 nemzetközi volt. 

2020-ban is lesz egy szakmai konferencia a CSAOSZ szervezésében: Csomagolóipar az élelmiszeripar 
szolgálatában címmel, melyre szintén sok érdeklődő és döntéshozó látogatót várunk. 

És természetesen, ahogy a korábbi években is mindig, 2020-ban is megrendezésre kerülnek az olyan 
világszínvonalú versenyek, mint a Bocused’Or magyar döntője, az International CateringCup magyar 
döntője, a Közétkeztetési Szakácsverseny, a Sirha Budapest Desszert Verseny, és a számos egyéb 
megmérettetés és show mely nem csak az ország nemzetközi hírnevét öregbíti, de lehetőséget nyújt 
az érintett területek szakembereinek, hogy a legjobbak munkáiból inspirálódjanak. 

Bővebb információkért a kiállításról érdemes ellátogatni www.sirha-budapest.com weboldalra! A Sirha 
Budapest kiemelt szakmai partnere a METRO, és kiemelt médiatámogatója a Trade Magazin. 
  

http://www.sirha-budapest.com/


 

 

 

 

Az Ausztriai Kereskedelmi Ügynökök Kamarai Szakszövetsége és a Bécsi Magyar Nagykövetség 
Külgazdasági Osztálya magyar vállalatok számára ausztriai kereskedelmi ügynökökkel történő 

üzletember találkozót szervez, amelyen szeretettel látjuk Önt. 

A részvétel térítésmentes. 

A magyar cégek és osztrák kereskedelmi ügynökök B2B rendezvényének programja 
 

11:30 Résztvevők regisztrációja | Büféebéd  

12:30 Megnyitó és előadássorozat      Angol nyelven! 

 Köszöntő és bevezető gondolatok 
Dr. Tefner Nóra, külgazdasági attasé 
Magyarország Nagykövetsége, Bécs 

 Köszöntő és a kereskedelmi ügynökök imagefilmjének rövid bemutatása 
KommR Robert M. Hieger 
Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Szakszövetségének elnöke 

 A bilateriális gazdasági kapcsolatok áttekintése  
Dr. Tefner Nóra, külgazdasági attasé 
Magyarország Nagykövetsége, Bécs 

 Az európai és osztrák kereskedelmi ügynöki jogi szabályozás  
Dr. Gustav Breiter 
Viehböck/Breiter/Schenk &Nau Ügyvédi Iroda 

 Értékesítés-Outsourcing. Új piacok felkutatása kereskedelmi ügynökkel 
Mag. Christian Rebernig 
Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Kamarai Szakszövetségének vezetője 

 Kérdések, válaszok, tapasztalatok  

13:30 Kis csoportokban történő kerekasztal beszélgetések 

 B2B egyéni beszélgetések, networking 

16:30 A rendezvény vége 

 
Bundesgremium der Handelsagenten E handelsagenten@wko.at  
Wiedner Hauptstraße 57  W www.handelsagenten.at  
1040 Wien  T +43 5 90 900 – 3375 
 

További információk: www.handelsagenten.at 
 
 

http://www.handelsagenten.at/


JELENTKEZÉSI LAP 

13. Üzletember találkozó 

osztrák kereskedelmi ügynökökkel 

Magyarország Nagykövetsége 

1010 Wien, Bankgasse 4-6 

2019. november 28. (csütörtök) 

 

 

Donnerstag, 28. November 2019   

 

 

 

 

 

 

 

B2B rendezvény 

bútoripar, lakberendezési termékek, csomagoló-, csomagolóanyagipar, élelmiszeripar 

□ Igen, részt veszek a rendezvényen 

______________________________________________________________________________ 

Vállalat neve 

______________________________________________________________________________ 

Résztvevő(k) létszáma és neve  

______________________________________________________________________________ 

Cím 

______________________________________________________________________________ 

Telefon       Telefax 

______________________________________________________________________________ 

E-Mail        Website 

______________________________________________________________________________ 

Szakma, ill. szakmák, szakterület(ek) 

______________________________________________________________________________ 

Kínált termékcsoport(ok), termék(ek)      

______________________________________________________________________________ 

A keresett kereskedelmi ügynöktől elvárt szakterület 

  

Nyelvismeret:  □  Angol □  Német    

______________________________________________________________________________ 

Helység, dátum       Aláírás, (pecsét) 

 

Jelentkezési határidő: 2019. november 15. (péntek) 
Bécsi Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodája 
E-Mail: trade.vie@mfa.gov.hu, Fax: +43-1-537-80 382 

mailto:trade.vie@mfa.gov.hu

