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

1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei
Felügyelőbizottsági ülés
A CSAOSZ Felügyelőbizottságának soron következő ülésre 2019. október 17-én, pénteken került sor.
A napirenden a CSAOSZ 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásának és szakmai munkájának áttekintése szerepelt.
A Felügyelőbizottság tagjai előzetesen megkapták a pénzforgalmi szemléletben készített írásbeli előterjesztést és a szakmai beszámolót. Az ülés keretében Nagy Miklós szóbeli kiegészítést tett a leírtakhoz.
A Felügyelőbizottság jóváhagyólag tudomásul vette a fegyelmezett gazdálkodást mutató, a közgyűlés
által jóváhagyott költségvetésnek időarányosan megfelelő beszámolót.

A CSAOSZ Titkárság új címe 2019. november 1.-től
A CSAOSZ Titkárság irodáinak helyt adó Griff irodaház üzemeltetője 2019. október 31-i határidővel 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, amely tanfolyamok, munkabizottsági és elnökségi ülések helyszínéül is szolgálhat.
A környéken a parkolásért fizetni kell.

A címváltozás miatt rendkívüli közgyűlés összehívására van szükség.
A CSAOSZ Alapszabálya tartalmazza a székhelyének címét, a változás így az alapdokumentum
módosítását teszi szükségessé, amelyet viszont csak a közgyűlési jóváhagyással lehet megváltoztatni.
A közgyűlést november második felében tartjuk, egyetlen napirendi ponttal.
A közgyűlési meghívó, az írásbeli előterjesztés és a határozati javaslatot minden tagvállalati képviselő 15 nappal az ülés előtt megkapja.
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek egy – a költözködés tényét jóváhagyó – napirendi pontja
lesz, a tagvállalatok számára a kényelmesebb, meghatalmazással szavazás lehetőségét is felkínáljuk.

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
Wiedner Hauptstraße 57
1040 Wien

E handelsagenten@wko.at
W www.handelsagenten.at
T +43 5 90 900 – 3375

További információk: www.handelsagenten.at

JELENTKEZÉSI LAP
13. Üzletember találkozó
osztrák kereskedelmi ügynökökkel
Magyarország Nagykövetsége
1010 Wien, Bankgasse 4-6
2019. november 28. (csütörtök)
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

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

Aláírás, (pecsét)

Sikeresnek bizonyult a CSAOSZ szakmai konferenciája

Az idei szakmai konferenciánk is sikeresnek bizonyult. A 118 résztvevő 4 szekcióban 16 előadást hallgathatott meg. A megjelenteknek
az engedélyezett előadások hozzáférését megküldtük.
A résztvevők mind az előadások tartalmáról, színvonaláról, mind pedig a helyszín megválasztásáról nagyon pozitív visszajelzést adtak.
Köszönjük a kedvező visszajelzéseket.
A CSAOSZ 2020. február első hetében a HUNGEXPO területén a SIRHA kiállítás ideje alatt: Csomagolóipar az élelmiszeripar szolgálatában címmel tartja következő szakmai napját, amelynek
tematikáját a tagvállalatok segítségével, előadásaikra számítva állítjuk össze.

2019. október 15-én, a konferencia záróeseményeként került sor a HUNGAROPACK Magyar
Csomagolási Verseny ünnepélyes díjátadójára. Köszönjük minden nyertesnek a sok színvonalas
nevezést és a különdíj felajánlóknak az idei versenyünk támogatását.
A díjátadót megtisztelte jelenlétével Dr. Szabó Csilla asszony, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője és Háda Attila Elemér úr, az Agrárminisztérium osztályvezetője,
aki rövid előadást is tartott Hungarikumok és Kiemelkedő Nemzeti Értékek címmel.

2019. szeptember 24-26. között került sor a FachPack kiállításra Nürnbergben. Mint többször
írtuk, a CSAOSZ nyolc, többségében tagvállalatok részvételével közösségi standot szervezett.
A kiállításszervező már meghirdette a következő FachPack időpontját: 2021. szeptember 28-30.

AZ ÉLELMISZER-, SÜTŐ-, CUKRÁSZ-, VENDÉGLÁTÓ ÉS
CSOMAGOLÓIPARNEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSA
BUDAPESTEN

Csatlakozzon hozzánk a Sirha Budapesten!
2020. február 4-6. között a negyedik alkalommal várja a szakembereket is a régió legjelentősebb
csomagolóipari, 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.
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.
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.

Új környezetbarát vállalások az Unilevernél
A világ egyik legnagyobb, fogyasztási cikkeket gyártó globális vállalata 2025-ig több mint 100
000 tonnával csökkenti a felhasznált műanyagcsomagolás volumenét, továbbá az általa kibocsátott mennyiségnél is több műanyagcsomagolást fog újrafeldolgozni.
A többek közt a Magnum, Carte D’Or, Dove, Axe, Lipton és Surf márkáiról ismert Unilever most
bejelentett lépéseinek célja, hogy tovább csökkentse az általa termelt műanyaghulladék menynyiségét, illetve a műanyagok esetében segítse a körforgásos gazdaság létrehozását.
A társaság vállalja, hogy 2025-ig
• a felére csökkenti a felhasznált „szűz” (azaz nem újrahasznosított, közvetlenül kőolajból ké-

szülő) műanyagok mennyiségét;
• ennek érdekében több mint 100 000 tonnával kevesebb műanyagcsomagolást használ és

fokozza az újrafeldolgozott műanyagok használatát;
• az általa értékesített műanyagcsomagolás mennyiségénél nagyobb volumenű műanyaghul-

ladék begyűjtését és feldolgozását segíti – ez évi mintegy 600 000 tonnát jelent.
Utóbbi cél teljesítése érdekében az Unilever egyrészt a hulladékvisszagyűjtés és -feldolgozás
terén közvetlen befektetéseket tesz és együttműködési megállapodásokat köt, másrészt csomagolóanyagaihoz újrahasznosított műanyagot vásárol és használ, valamint olyan kiterjesztett
gyártóifelelősség-megoldásokban vesz részt, ahol közvetlenül fizet a csomagolóanyagai visszagyűjtéséért.
E vállalásaival az Unilever az első olyan vezető globális fogyasztásicikk-gyártó, amely a teljes
termékportfóliója tekintetében abszolút értelemben is elkötelezi magát a műanyaghulladékcsökkentés mellett, vagyis nem csak bizonyos arányú mérséklést visz véghez, hanem konkrét
mennyiségre tett ígéretet.
A cég meglévő kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében 2025-ig minden műanyag csomagolását újrafelhasználható, újrahasznosítható vagy komposztálható anyagra cseréli, továbbá
legalább 25 százalékra növeli az újrahasznosított plasztik arányát a műanyagból készült csomagolások esetében.
„A műanyagnak megvan a maga helye, ez azonban nem a természetben található. A műanyag
hulladékokat csak úgy tudjuk kiiktatni, ha gyorsan cselekszünk és radikális lépéseket teszünk a
műanyag-ciklus minden területén” – mondta Alan Jope, az Unilever globális vezérigazgatója.
„Kiindulási pontként meg kell tervezzük az általunk felhasznált műanyag mennyiségének csökkentését, ezt követően pedig arra kell fókuszáljunk, hogy amit használunk, egyre inkább újrahasznosított forrásokból származzon. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy minden műanyag
csomagolásunk újrafelhasználható, újrahasznosítható vagy komposztálható legyen. Mindez
ugyanakkor megköveteli a csomagolásainkkal és a termékeinkkel kapcsolatos hozzáállásunk
alapvető átgondolását. Olyan új és innovatív csomagolóanyagok mihamarabbi használatára, új

üzleti modellek nagy léptékben történő alkalmazására ösztönöz minket, mint amilyenek az újratölthető és újrahasználható megoldások – ráadásul minderre példa nélküli gyorsasággal és
intenzitással kell, hogy sor kerüljön.”
Az Unilever a 2017-ben elindított „Less, Better, No plastic”, vagyis „Kevesebb, jobb, zéró műanyag” keretrendszere alapján reformálja meg a műanyag csomagolásokkal kapcsolatos megközelítését.
• A kevesebb műanyag elve alapján a vállalat a termékek csomagolása és szállítása terén keres

és tesztel különféle megoldásokat. Ide tartoznak a szuperkoncentrált termékek (az ebbe a
termékkörbe tartozó Cif ecorefill utántöltő csomagolásához például 75%-kal kevesebb műanyag szükséges
• A jobb műanyag elve segített olyan innovatív megoldások kifejlesztésében, mint amilyen a

hulladékhasznosító létesítmények optikai válogatóberendezései által is felismerhető fekete
pigment, amelynek alkalmazása révén pl. az Axe tusfürdők fekete műanyagflakonját is újrahasznosíthatóként azonosítja a rendszer, vagy a Lipton „fesztiválpalackjai”, amelyeket 100%ban újrahasznosított műanyagból készítettek és betétdíjas rendszerben gyűjtötték vissza.
• A zéró műanyag elvének megfelelve az Unilever több innovatív terméket vezetett be, köztük

a szilárd samponokat (shampoo bar), az újratölthető fogkrémtabletta-tégelyeket, a kartonba
csomagolt dezodorstifteket és a bambuszfogkeféket. Az Unilever csatlakozott továbbá a
Loop platformhoz is, amely a termékek házhoz szállításának és az újrahasználható csomagolóanyagok begyűjtésének új lehetőségeit kutatja.

Cif ecorefil

Bejelentése részeként az Unilever az óceánok műanyagszennyezésével kapcsolatos videót is
közzétett a weboldalán, elkötelezve magát amellett, hogy bolygónkat újra zölddé tegyük: https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2019/plasticsannouncement.html
Forrás: Store Insider

A PORTIA SZOLGÁLTATÓHÁZ Kft. bérgyártási, csomagolási, raktározási és logisztikai szolgáltatásai
A NYÍRMADAI ÜZEM és RAKTÁR BEMUTATÁSA
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírmadán található a cégcsoport üzem
és raktárbázisa, melyet a PORTIA SZOLGÁLTATÓHÁZ Kft. gazdasági társaságunk működtet:
az M3 autópályától kb. 5 percre, a szlovák, román és ukrán határtól kevesebb, mint 1 órás távolságra vannak;

•

• az üzemünk jelenlegi fő profilja az élelmiszerek, étrend kiegészítők, szárazáruk, non-food termékek csomagolása, valamint csomagolástechnikai alapanyagok gyártása, raktározása.
Az üzem hasznos alapterülete: 400 m2
A raktár hasznos alapterülete: 3.800 m2
Az üzem elektromos áram bekötésének teljesítménye: 3x40 Amper, ami kb. 25 KW (bővíthető)
Jelenlegi gépesítettség:
• Saválló asztalok
• Állómérlegek
• Asztali mérlegek
• Automata pántoló gép
• Kézi pántoló gép
• Automata ragasztófelhordó asztal
• Fólia hegesztő gép
• Targonca
• Kézi hidraulikus emelő
• Irodai elektronikai eszközök
Az üzemben ajtóval elválasztható, klimatizált helyiségek találhatók.
Minden munkatérben központi kompresszor leállás, 380V és 220V csatlakozással és biztonsági biztosítékkal ellátott elektromos áram leállások vannak kiépítve.
Fekete-fehér raktár, fekete-fehér öltözők, étkező, iroda került kialakításra.
Az üzemben jelenleg 40 fő munkavállaló dolgozik 1 műszakos beosztásban.
Hamarosan kb. ugyanekkora létszámmal terveznek egy második műszak munkába állítását.
Bérgyártás
• bérmunka folyamatok ellátása (csomagolás, összeszerelés, gyártósori munkafolyamatok, kézi munkaerővel)
• leltár felelősséggel
• adminisztráció készítésével
− folyamatos riportozással a Megbízónk részére
− szakképzett vezetői és végrehajtó állomány biztosításával

Logisztika- Raktározás
− szakképzett vezetői, középvezető és fizikai állomány biztosítása
− raktározási folyamatok teljesítése saját telephelyünkön (Nyírmada)
− fuvarszervezés teljes körű ügyintézéssel
− cross-docking rendszer
− élelmiszer, szárazáru raktározás, komissiózás akár boltonkénti előkészítéssel
− non-food termékek raktári kezelése
− teljes leltár felelősséggel, beszámolással a Megbízó felé
− rendszeres audit készítése, kontrolling
Kiemelt referenciáink:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BEDECO Kft. Zirc, Tarpa, Nyírmada (táplálék kiegészítő gyártás, csomagolás, raktározás)
Nutriversum Kft. Tarpa, Nyírmada (táplálék kiegészítő gyártás, csomagolás, raktározás)
Boxtrading Kft. Nyírmada, Napkor (csomagolás technikai részmunka folyamatok)
Sió- Eckes Kft. Siófok (élelmiszercsomagolás, raktári komissiózás)
Foltin Globe Kft. Nagytarcsa (élelmiszergyártás, csomagolás)
HB Ker Trans Kft. Nyírmada (élelmiszercsomagolás)
Pa-Comp Kft. Újfehértó (gyártási részfolyamatok, raktározás)
GÉMTECH Kft. Nyíregyháza, Napkor (fémipari gyártás, szakmunkák)
DSC 2000 Kft. Nyíregyháza (fémipari gyártás, szakmunkák)
Fonte Viva Kft. Somogyvár (élelmiszercsomagolás, raktári komissiózás)

Amennyiben érdeklődést mutatkozik a Társaság által kínált szolgáltatásokra, úgy ez elérhetőségek az
alábbiak:
Iványi Tibor tulajdonos
00-36-20-553-06-07
ivanyi@blueteam.hu
www.portia.hu

