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A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Ülést tartott a CSAOSZ Felügyelőbizottsága és Elnöksége 

A CSAOSZ Felügyelőbizottsága 2020. február 14-én tarott ülést, amelyen a Szövetség 2019. évi szakmai 

és pénzügyi beszámolóját, továbbá a 2020. évi tervet tárgyalta meg. 

A Felügyelőbizottság a beszámolóról támogató véleményt fogalmazott meg az Elnökség felé. 

Az FB ülést követően került sor az Elnökség ülésére, amelynek napirendjén az alábbi témák szerepel-

tek: 

•  „A CSAOSZ elnökségének beszámolója a Szövetség 2019. évi szakmai munkájáról és pénzügyi 

eredményéről és a 2020. évi tervekről” című előterjesztés megvitatása, 

• a Felügyelőbizottság elnökének beszámolója, 

• a Közgyűlés időpontjának (2020. 03. 10.) és programjának megvitatása, 

• a Jelölőbizottság beszámolója, 

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

• A „CSAOSZ30” megemlékezés programtervezetének bemutatása, 

• egyebek. 

Napirendet megelőzően BENCS ATTILA elnök kérésére GALLI MIKLÓS beszámolt az ITM-mel folyó egyezte-

tésről. A Szövetségünk két Bizottság munkájában vesz részt. Az egyik a Kiterjesztett Gyártói Felelősségi 

Rendszer (EPR) kérdéseivel, a másik a Kiemelt Anyagáramok problémáival foglalkozik. A Bizottságok 

feladata az Európai Uniós rendeletek átültetése a magyar jogrendbe. 

A tavalyi év során a Minisztérium megismerhette a szakmai szervezetek – alapvetően a CSAOSZ – ja-

vaslatait, azonban a hivatal álláspontjáról nem kaptunk információt.  

1. napirendi pont 

„A CSAOSZ elnökségének beszámolója a Szövetség 2019. évi szakmai munkájáról és pénzügyi 

eredményéről és a 2020. évi tervekről” című előterjesztés megvitatása  

NAGY MIKLÓS az írásbeli elnökségi beszámolóhoz rövid szóbeli kiegészítést fűzött. Szakmai téren sok 

munkát végeztünk, ahogy arról GALLI MIKLÓS úr hozzászólása is tartalmazta.  

A Főtitkár elmondta, hogy a 2019. évi pénzügyi gazdálkodás pozitív eredménnyel zárult. Az idei 

pénzügyi tervekhez annyit fűzött hozzá, hogy egyrészt a bevételek nőnek (elmaradt tagdíjak befolytak, 

új belépők is vannak, több esetben  pedig magasabb tagdíjkategória-besorolásra nyílt lehetőség), 

ugyanakkor a kiadások is növekednek, a Titkárság új helyén magasabb a bérleti díj, bizonyos 

eszközbeszerzések is történtek valamint a bérköltségek átcsoportosítására is sor került volt. 

VISZKEI GYÖRGY társelnök egyetértett a Beszámolóval, elfogadásra javasolta. 

• Az elnökség az Elnökségi beszámoló tervezetét és a pénzügyi beszámolót egyhangúlag 

elfogadta és a Közgyűlés elé terjesztésre javasolta. 
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2. napirendi pont 

A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója 

DR. CSAPÓ ANNAMÁRIA beszámolt a Felügyelőbizottság a beszámoló elfogadását, a közgyűlés elé terjesz-

tését javasolta. 

• Az elnökség a beszámolót ellenvetés nélkül elfogadta 

3. napirendi pont 

A Közgyűlés időpontjának (2020. 03. 10.) és programjának megvitatása 

A Közgyűlés tervezett időpontja 2020. március 10-e, 10.30 óra, helyszíne a budaörsi Holiday Inn Hotel. 

VISZKEI GYÖRGY javasolta, hogy az Alapszabályban módosítsák a Közgyűlés összehívásának ciklusát, mert 

így az év egyre korábbi időszakában kerül sor a Közgyűlésre, ami azt eredményezheti, hogy az Elnöksé-

gi ülésre a beszámoló alapját jelentő információk még nem állnak rendelkezésre.  

NAGY MIKLÓS egyeztet az Alapszabályt készítő ügyvédnővel. 

• Az elnökség a Közgyűlés időpontját és programját ellenvetés nélkül elfogadta 

4. napirendi pont 

Jelölőbizottság beszámolója 

VISZKEI GYÖRGY a jelölőbizottság vezetője név szerint bemutatta az Elnökség új jelöltjeit: DR. BÖRÖCZ 

PÉTERT, FEKETE BALÁZST és TÓTH ZOLTÁNT. Ezt követően felkérte TÓTH SÁNDORt a társelnöki tisztségre való 

jelölés elvállalására. TÓTH SÁNDOR a felkérést elfogadta. 

5. napirendi pont 

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

NAGY MIKLÓS bemutatta a jelölteket, majd az elnökség tagjai szavaztak. 

A díjazottak az elismerést a közgyűlés alkalmával vehetik át 

• Az elnökség a szavazás eredményét elfogadta 

6. napirendi pont 

A „CSAOSZ30” megemlékezés programtervezetének bemutatása  

NAGY MIKLÓS felvázolta a tervezett programot, amire Dunaújvárosban kerülne sor. Előbb a Papírmúze-

um időszaki csomagolástechnikai kiállítását tekintjük meg, rövid szakmai előadások kíséretében, majd 

a program kevésbé hivatalos része a Hamburger Hungária Kft. Duna-parti szabadidőközpontjában foly-

tatódik, ahol köszöntő előadás után vendéglátásre és kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség. 

• Az elnökség a rendezvény helyszínét és a programtervezetet elfogadta 

DR. DEBRECZENY ISTVÁN megköszönve az eddigi lehetőséget lemondott tiszteletbeli elnökségi tagságáról. 

Egyebek napirendhez nem érkezett megvitatni való javaslat, ezért BENCS ATTILA elnök megköszönte a 

megjelenteknek a megjelenést és az ülést bezárta. 
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A közgyűlés programja 

MEGHÍVÓ 

a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) Közgyűlését 

2020. március 10-én (kedd) 10.30 órai kezdettel tartja 

a Holiday Inn Hotel Terra I. termében 

(2040 Budaörs, Rubik Ernő utca 2.) 

10.00- Érkezés, regisztráció 

10.30 A közgyűlés megnyitása 

10.40 Műanyagok a célkeresztben – az uniós jogszabályokról célirányosan 

 Előadó: Farkass Gábor ügyvezető igazgató, Magyar Műanyagipari Szövetség  

11.10 A CSAOSZ Elnökségének beszámolója a 2019. évi tevékenységről és a 2020. évi felada-

tokról 

 Szóbeli kiegészítést tesz: Bencs Attila elnök 

11.30 A 2019. évi pénzügyi beszámoló, valamint a 2019. évi mérleg és eredmény-kimutatás 

elfogadása, továbbá a 2020. évi költségvetés megtárgyalása, jóváhagyása 

 Az Elnökség megbízásából előterjeszti: Nagy Miklós ügyvezető főtitkár 

11.40 A Felügyelőbizottság jelentése 

 Szóbeli kiegészítést tesz: Dr. Csapó Annamária FB elnök 

11.45 Tisztújítás.  

A Jelölőbizottság vezetőjének beszámolója, az Elnökségbe javasolt személyek bemuta-

tása 

 A beszámolót tartja: Viszkei György, a Jelölőbizottság vezetője 

12.20 A CSAOSZ elnökének, társelnökeinek és elnökségi tagjainak, szükség esetén felügyelőbi-

zottsági tagjának megválasztása 

12.25 Az Alapszabály elnökségre, szükség esetén felügyelőbizottságára és közgyűlés összehí-

vására vonatkozó rendelkezései módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának el-

fogadása 

 Előterjesztő: a megválasztott elnök 

12.30 Az ügyvezetés meghatalmazása a CSAOSZ alaptevékenységébe tartozó feladatok szer-

ződései megkötéséhez 

 Javaslatot tesz: a megválasztott elnök 

12.35 A HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny eredményhirdetése 

A díjakat átadja: Nagy Miklós ügyvezető főtitkár 

11.40 „A szakmáért” életműdíj és a „A csomagolóipar haladásáért” díjak átadása 

A díjat átadja: Bencs Attila elnök, a díjazottakat méltatja a CSAOSZ főtitkára 

13.00 Elnöki zárszó 

13.05 - Ebéd 
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SUP irányelv átültetése 

A miniszterelnöki, majd miniszteri bejelentéseket követően az egyszer használatos műanyag termékek 

irányelv magyar jogrendbe átültetésének folyamata villámsebességre kapcsolt. Hétfő esete 18:02 

perckor érkezett e-mailben meghívó másnap délre az Innovációs és Technológiai Minisztériumból. 

Az ülésen DR. habil BOROS ANITA államtitkár asszony felvázolta az irányelv átültetésének időbeli üteme-

zését. 

Az ülést követő második napon 23:10 perckor érkezett meghívó a következő ülésre, amelyen az érin-

tett szakmai szervezetek 10 perc időtartamban kifejthetik a SUP irányelvről alkotott álláspontjukat. 

2020. február 27-én a CSAOSZ Titkárság meghívására az MGYOSZ, az OKSZ, az MNKSZ, FÉSZ, MMSZ, 

valamint GALLI MIKLÓS, GÖNCI BEÁTA, VISZKEI GYÖRGY és NAGY MIKLÓS részvételével egyeztetésre került sor, 

amelynek célja az volt, hogy a soron következő ITM találkozón legyen közös, lehetőség szerint egysé-

ges álláspontja az érdekelt és meghívott szervezeteknek. 

Háttérinformációk az irányelvvel kapcsolatban: 

A sajtóban hatalmas visszhangot kapott kormányzati intézkedések az Európai Bizottság által kidolgozott és az 

Európai Parlament és Tanács által elfogadott irányelveken alapulnak, azok nemzeti jogrendbe ültetését jelentő 

folyamatot takarják. 

Lényeges tudni, hogy nem általában műanyagokról van szó, amikor az egyszer használatos műanyagtermékekről 

(szakmai szempontból ez a SUP irányelvet jelenti) beszélünk, hanem pontosan definiált tíz termékkört és azokhoz 

rendelt hétféle intézkedést (tiltás, korlátozás, szemléletformálás, szelektív gyűjtés, tájékoztatás, jelölés, tervezés) 

takarnak. 

Koránt sincs tehát a műanyag csomagoások betiltásáról szó.  

A SUP irányelv hatálya alá tartoznak a gyorsétkeztetést szolgáló csomagolóanyagok, eszközök, az áruházi zacs-

kók, az italos palackok, a fültisztító pálcikák, a poharak, tányérok, evőeszközök, valamint a higiéniai és nedves 

törlőkendők, a léggömbök, továbbá a dohányfilterek. 

A műanyag csomagolóeszközök közül az irányelv szerint csak az egyszer használatos polisztirolhab poharak, pa-

lackok, ételtartó dobozok kerülnek a tiltás hatálya alá. Az európai jogalkotók úgy gondolták ezeknek a csomago-

lószereknek léteznek környezeti szempontból kedvezőbb alternatívái. 

A többi műanyag csomagolószerek esetében várhatóan felhasználás csökkentés kerül meghatározásra hazánk-

ban is, a kötelezettek pedig a készételt forgalmazók, a csomagolást előállítók kell legyenek.  

CSAOSZ termékdíjas tanfolyamok 

A CSAOSZ Titkárság tárgyalójában február hónap folyamán két környezetvédelmi termékdíjas tanfo-

lyamot is tudtunk szervezni, összesen 24 résztvevővel. 

Meghívott szakértő előadónk Debreczeni László volt. 

CSAOSZ szakmai program a HUNGEXPO SIRHA kiállításán  

A 2020. év meghatározó szakkiállítása a SIRHA, amely tematikájában szorosan kapcsolódik a csomago-

láshoz, ezért is gondoltuk, hogy öt előadásból áll programot kínálunk az érdeklődőknek. Az előadásaink 

iránt nem remélten nagy volt az érdeklődés, 81 előzetes regisztrációt kaptunk, de végül a teremben 

100 főt lényegesen meghaladó számban gyűltünk össze.  
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A megjelentek a következő előadásokat hallhatták: 

Fenntartható csomagolástervezés 

  Nagy Miklós főtitkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 

DorPack mélyhúzó csomagológépek – egyedi gyártás Magyarországon 

  Bakó-Pallang Alpár, DorotiPack Kft. 

Digitális nyomtatás: csomagolás vagy marketing? 

  Németh Márton ügyvezető igazgató, IPrint4You Kft.  

A jó gyártási gyakorlat alátámasztása laboratóriumi mérésekkel 

 Vörös Józsefné és LénártMelinda, Krajcár Csomagolóanyag-ipari Kft.  

Lebomló anyagú, komposztálható csomagolószerek 

 Laczi Brigitta általános menedzser, Starfol Plusz Kft. 

Köszönjük az érdeklődőknek a részvételt. 

 „Környezetbarát csomagolás” – mit is jelenthet? 

A sajtóban, online felületeken csomagolással összefüggésben sorra olvashatunk arról, hogy műanya-

gokat leváltva „környezetbarát csomagolást” hoznak létre márkatulajdonosok. 

Kezdjük azzal, hogy senki sem tudja mi a környezetbarát termék (csomagolás).  

Nézetünk szerint az a környezetbarát csomagolás, amit nem dobunk el mi emberek, hanem szelektíven 

gyűjtve visszavezetjük a körforgásba úgy (olyan formában), hogy abból újból hasznos anyag készülhes-

sen.  

Ez egyébként az EU körforgásos gazdaságának alapelve is. 

Az a környezetbarát csomagolás, amely alkalmas a csomagolt termék védelmére. Gondoljuk bele, 

bármely termék – legyen az kenyér, vagy televízió – számos alapanyagának előállítása, feldolgozása, 

szállítása okozta környezetterhelés sokszorosa a csomagolásnak.  

Mindezek előállítása pedig hiábavalónak bizonyul, ha nem, vagy rosszul csomagolunk. 
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Azt tekinthetjük környezetbarát (vagy fenntartható) csomagolásnak, amely: 

– a lehető legmagasabb szintű termékvédelem mellett  

– minimálisra csökkenti ökológiai lábnyomát és  

– lehetővé teszi az anyagok maximális körforgásban tartását.  

Fontos lenne, hogy ne a csomagolást, vagy annak egy anyagfajtáját kiáltsuk ki főbűnösnek, hanem 

rendszerében gondoljuk át a megvalósítani tervezett csomagolás módját, teljes életciklusa alatti kör-

nyezetterhelését, továbbá egyénileg gondoskodjunk a hulladékgyűjtésről, nemzetközi szinten pedig 

lépéseket tegyünk azért, hogy a környezetet szervezett hulladékgazdálkodás nélkül terhelő országokat 

a helyes útra tereljük.  

Csak ez utóbbiak a nehezebb utat jelentik. 

Itt az ökobarát fogkrémes tubus 

Egy tudományos projekt keretében létrehozták a mindannyiunk számára ismerős fogkrémcsomagolás 

környezetbarát alternatíváját, a Coolpaste-et. A cél egy olyan tubus kialakítása volt, amely szállítás 

közben és a boltok polcain is fenntartható módon nyújt védelmet a benne tartalmazott paszta számára. 

A projekt keretében a Colgate egyik fogkrémjén tesztelték a csomagolást. 

Nem elég, hogy az új tubus kialakítása környezetbarátabb lett, még a rá felvitt grafikai elemek is a pro-

jekt célját tükrözik. Az egyik legfontosabb vívmány, hogy a termék minőségének csorbulása nélkül sike-

rült leszámolni a papírdobozzal. Ez könnyebbé tette a terméket, csökkentette a hulladék mennyiségét, 

és az egyszerűsített márkanév a kémiai tinták (nyomdafestékek) használatát is feleslegessé tette. 

 

Fotó: Creative Package Design Gallery 

A Coolpaste esetében a dobozzal többek között azért lehetett leszámolni, mert a tubus a végső formá-

jában felaggatható kialakítást kapott. A téglalap alakú csomagolásra mostanáig részben azért volt szük-

ség, mert a boltok polcain csak ilyen formában lehetett stabilan egymásra helyezni a termékeket, az új 

dizájn azonban a dobozok használatát feleslegessé teszi. 

Nem mellékes megjegyezni még, hogy a tubus újra feldolgozható, illetőleg biológiailag lebomló anyag-

ból készül.  

Forrás: Yanko Design, Store Insider 

 

https://www.yankodesign.com/2020/01/16/a-sustainable-toothpaste-packaging-design-that-thinks-outside-the-box-literally/


Magdolna utca 17(3/5), Budapest 0036202756695 szabotinmira@gmail.com

KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK, ILLUSZTRÁTOR, GRAFIKUS

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

NYELVTUDÁS

SZAKMAI TAPASZTALAT

M A R K E T I N G    ASSZISZTENS

GRAFIKUS GYAKORNOK

I LLUSZTRÁTOR

SZABOTIN MÍRA

23 ÉVES KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK VAGYOK. NAPPALI TAGOZATON VÉGEZTEM 2020-BAN

 AZ ÓBUDAI EGYETEMEN. AZ EGYETEMEN NYOMTATOTT MÉDIA ÉS CSOMAGOLÁS TERVEZÉSRE 

ILLETVE TECHNOLÓGIÁKRA SPECIALIZÁLÓDTAM. SZABADIDŐMBEN GRAFIKUS

EGYÉNI VÁLLALKOZÓKÉNT IS DOLGOZOK. GYORSAN TANULOK, NEM FÉLEK KÉRDEZNI ÉS 

HAMAR  ALKALMAZKODOM ÚJ HELYZETEKHEZ.  SZERETEK KREATÍV, INNOVATÍV

MEGOLDÁSOKAT TALÁLNI ÉS ÚJ DOLGOKAT ALKOTNI.

Quantislabs Kft.- PlantCT projekt
/  2018 Március - 2018 Augusztus / Budapest

www.instagram.com/___mirart___/

www.deviantart.com/szmira

www.linkedin.com/in/míra-szabo-
tin-386aa5161

www.webdesign.mirart.hu

Instagram:

Angol ( B2-es komplex 
nyelvvizsga TELC )

Olasz (alapszint) 

Olvasás 

Olvasás 

Írás 

Beszéd

Deviant Art:

LinkedIn:

Vizsga honlapom:

Coca-Cola Hellenic Bottling Company 
/ 2019 Március -  2020 Március / Dunaharaszti

Euroexam Nyelvvizsga központ Kft. 
/ 2018 Szeptember - Jelenleg is / Budapest

Feladataim:
- grafikák készítése (pl.: brosúra, névjegykátya, hírlevél,
  social media posztok )
- esztétikus prezentációk készítése
- social média profilok kezelése
- pályázatok írása
- a honlap tervezése és szerkesztése Wordpressben

Feldataim:
- insertek, poszterek, molinók, menük, itallapok tervezése a                
  termékek ízléses megjelenítésével, brandbook-ot követve
- egyes munkák nyomtatása (digitálisan)
- vektoros matricák tervezése és kivágása  Roland plottervágó géppel

 
Egyéni vállalkozóként készítek aktuális képregényeket 
minden nyelvvizsga feladatlaphoz.



KÉSZSÉGEK

ÉRDEKLŐDÉS

EGYÉB

TA N U L M Á N Y O K

Csomagolás tervezés 

Grafikai tervezés

Illusztráció

ArtiosCAD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Webdesign

Wordpress

Színház, Könyvek, Mopszok, Kávé,
Filmek, Művészet, Animáció, 
Társasjáték

Egyéni vállalkozói engedéllyel
rendelkezem.

ELTE APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ 
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

UNIVERSITY OF BOLTON - SCHOOL OF ARTS

ÓBUDAI  EGYETEM

WEBDESIGN KURZUS

/ 2009 -2015 / Budapest

/ 2017 Szeptember - 2018 Január / Bolton 

/ 2015 - 2020/ Budapest

/ 2018 - 2019 / Budapest

Grafika és illusztráció területén folytatott tanulmányok
az Erasmus+ program keretében

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar. 
Nyomtatott média és csomagolás tervezés specializáció.
Szakdolgozatom témája: Gyűjtődoboz és rekesz tervezés fiktív 
macskaeledel márkához
2020 márciusában Könnyűipari mérnök BSc diplomát
szereztem.

Tanulmányok:
- grafika
- brand építés, tervezés
- online marketing
- kódolás alapok
- webdesign
- wordpress


