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Végső búcsút vettünk Dr. Bozóki Ferenctől, a Magyar Aeroszol Szövetség alapító elnökétől 

Dr. Bozóki Ferenc a Csongrád megyei Sándorfalván született 1950-ben. A 

szülei jogásznak szánták, a középiskolában azonban világossá vált, hogy a 

kémia, a matematika, a fizika iránt vonzódik, és gombóc van a torkában, ha 

szerepelnie kell. E tulajdonságok hamar eldöntötték a további életpályáját. 

A szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium orosz szakán végzett 1968-

ban, majd a JATE (József Attila Tudományegyetem, ma Szegedi Tudomány-

egyetem) Vegyész szakán szerezte diplomáját. Doktori értekezését 1976-

ban írta „Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára 

kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban” címmel.  

Az egyetemi évei alatt a százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat társadalmi ösztöndíjasa volt. Később 

Pálmai Antal – az egykori kollégiumi szobatárs, a szegedi Medikémia Szövetkezet főmérnöke – hívására 

a Szövetkezetnél helyezkedett el és műszaki fejlesztési csoportvezetőként a laborba került.  

Amikor a Szövetkezet tagjai Pálmai Antalt választották meg elnöknek, akkor dr. Bozóki Ferenc főmérnök 

lett. A fejlesztésben így kapott szabad kezet.  

Az ózonlyukat okozó freon hajtógáz helyett elsőként dolgozta ki a KGST országok közt a széndioxid al-

kalmazását. A diklórdifluormetán színtelen, szagtalan, könnyen cseppfolyósítható, nem mérgező, a fém-

felületeket nem támadja meg. Egy amerikai tudós álláspontja szerint a freon veszélyezteti a Földet jóté-

konyan körülvevő ózonpajzsot. E réteg védi meg az életet, hiszen semlegesíti az ibolyántúli sugárzás 

káros hatását. Később jött egy másik amerikai tudós, aki azt bizonygatta, hogy a freon nem is olyan 

veszélyes. Kitört a „freon-háború”.  

Pálmai Antallal úgy gondolták, hogy összekapcsolják a megtakarítást a felhasználás esetleges negatív 

hatásának kiszűrésével. Sikerült a freont széndioxiddal helyettesíteni, 1986-ban hivatalosan is bejelen-

tették a szabadalmat. Hatalmas sikert eredményezett ez a fejlesztés, a cég nyereségének 15%-át adta. 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 1995-ben alapította meg szakbizottságként a Ma-

gyar Aeroszol Szövetséget, amely első elnökének, az aeroszolcsomagolásban akkorra már nevet és elisme-

rést szerzett Dr. Bozóki Ferencet választotta. Vezetésével a hazai aeroszoltöltők és -palackgyártók sikere-

sen fel tudtak készülni az Európai Unióhoz való csatlakozás műszaki követelményeinek teljesítésére. 

Dr. Bozóki Ferenc szakmai munkáját megszámlálhatatlan elismerés kísérte, többek között négyszer 

kapta meg a Kiváló Újító arany fokozatát, tulajdonosa a Kiváló Feltaláló arany, és a Munka Érdemrend 

ezüst fokozatának.  

A kitüntetések örömmel töltötték el, de a munkája a hobbija is volt egyben. Számára az eredmény volt 

a fontos, amit csak csapat érhet el. Egy pillanatra sem feledkezett meg a munkatársairól, ugyanakkor 

keménykezű, szigorú és következetes volt. Úgy vélte, csak úgy lehet eredményes, ha sikeres a csapat. A 

siker pedig a munkán múlik. Jelszava: „A lécet ma mindig magasabbra kell tenni, mint tegnap.”  

Elengedhetetlen volt mindezek mellett a szívóssága, a kitartása. Feladni soha nem szabad – ezt életfilo-

zófiájának vallotta. És ezt sugározta munkatársai felé is, mind követendő példaként, mind elvárásként. 

Dr. Bozóki Ferencnek fontos szerepe volt abban, hogy a kezdetekben nagyon mostoha körülmények 

között működő Medikémia ISZ a termelési értékét több mint tízszeresére növelje és nemcsak magyar 

viszonyokat tekintve, sokak által irigyelt modern középüzemmé váljon, ezzel megalapozta a sikereit, jó 

hírnevét a mai Medikémia Zrt-nek, ahol haláláig aktívan dolgozott. 

Nyugodjék békében! 
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PPDexpo és SignExpo ÚJRATÖLTVE! 

Az idei expokat a szervezők a nyomda- és papíripar PR rendezvényének (is) szánják, ahol egyik fő cél az 

iparágukkal szemben kialakult tévhitek ledöntése és a következő generációk megnyerése a „printed media” 

ipar számára.  

A kétévente megrendezett szakmai kiállítás a 2021-ben aktuális esemény kényszerű törlése miatt  

2022. május 24-26. között ötödik(!) alkalommal nyitja meg kapuit. 

A PPDexpo új külső megjelenést kap, az edukációt, a fenntarthatóságot és az innovációt helyezi központba 

és a már megszokott kiállítási hangulattal, gépbemutatókkal várja a (nem csak) szakmai közönséget. 

A töretlen fejlődést mutató szakmai kiállítást – a kialakult helyzet ellenére - idén még nagyobb várakozás 

előzi meg, mint a korábbi években. A pandémia leginkább a személyes tapasztalatszerzéstől, a tapasztalatok 

megosztásától és persze a személyes kapcsolatok fejlesztésének lehetőségétől fosztott meg bennünket. 

Mindezekre pedig igen komoly igény mutatkozik a saját szakmánkon belül is.  

Az idei PPDexpo tudatosan választott késő tavaszi/kora nyári időpontja, a regionális pozicionálás és a cégek 

által már lefoglalt több mint 1.800 m2, azt vetíti előre, hogy az idei kiállítás szépen illeszkedik majd a korábbi 

sikeres expok sorába.  

A kiállítói bizalom érezhetően megvan és a nagyszámú látogatói közönség előre borítékolható. 

Jöjjön el! Állítson ki! Mutassa meg cégét és építsen bizalmat! 

További infók: www.ppdexpo.hu 

Érdeklődni lehet a titkarsag@pnyme.hu és a +36 30/927-8317 telefonszámon. 

A PPDexpo-n a CSAOSZ közösségi standot szervez, már biztosan csatlakozik hozzánk a Packking Kft., a Print  

Brokers Team Kft., valamint az Omnipack Klaszter (hét tagvállalatával, köztük az AMCO Kft-vel). 

 

  

A PPDexpo társkiállítása kezdetektől a SignEXPO, amely a reklámdekorációs iparágak hagyományos kiállítása.  
A két kiállítás külön szerveződik ugyan, de a szervezők a legnagyobb egyetértésben és a szinergiákat maximálisan 
kihasználva dolgoznak össze.  
Az idei PPDexpo alkalmával a Papír- és Nyomdai Műszaki Egyesület (PNYME), a Nyomda- és Papíripari Szövetség 
(NYPSZ) valamint a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) közös koncepció mentén, együtt 
alakítják ki az expo szakmai programját (PPFest). 

http://www.ppdexpo.hu/
mailto:titkarsag@pnyme.hu
http://www.csaosz.hu/
http://www.csaosz.hu/
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 A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei   
   

 Ülést tartott a CSAOSZ Felügyelőbizottsága 

2022. február 17-én a CSAOSZ Felügyelőbizottsága ülést tartott. A napirenden a Szövetség 2021. évi 

gazdálkodásának áttekintése, a mérleg és eredménykimutatás tervezetének megvitatása volt. 

A Felügyelőbizottság a beszámolót tudomásul vette, a kiegészítő melléklet tartalmával kapcsolatban 

pontosítást kért, amelyet a soron következő 2022. március 2-i ülésén tárgyal újra. 

 Közgyűlést előkészítő ülést tart a CSAOSZ Elnöksége 

2022. március 4-én hibrid formában tartja az Elnökség soron következő, az idei közgyűlést előkészítő 

ülését. 

A tervezett napirend: 

− a CSAOSZ 2021. évi szakmai munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló tervezetének megvita-
tása, 

− a CSAOSZ 2022. évi feladatai és költségvetése tervezetének meghatározása, 

− a Felügyelőbizottság elnökének tájékoztatója, 

− „A szakmáért” és a „A csomagolóipar haladásáért” szakmai elismerések odaítélése, 

− tájékoztató a közgyűlés (2022. 04. 08.) előkészületeiről, 

− egyebek. 

CSAOSZ Környezetvédelmi termékdíj tréning – online!  

A környezetvédelmi termékdíj törvény, valamint annak végrehajtási rendelete (343/2011 Kr.), és a cso-

magolási és csomagolási hulladék kormányrendelet (442/2012 Kr.) is megváltozott tavaly nyáron. 

A CSAOSZ a változásokat bemutató, a megszerzett tudást szinten tartó online tréninget szervez 

2022. március 8-án (kedden) 09:30 órai kezdettel. 

A tanfolyamon a CSAOSZ által küldött Zoom link segítségével lehet részt venni. 

Az előadást „állandó” szakértőnk, Debreczeni László tartja, a programot Nagy Miklós CSAOSZ főtitkár 

moderálja. A program célja az, hogy a környezetvédelmi termékdíjjal foglakozó munkatársak tudását 

napra készen tartsa és kérdéseikre választ kaphassanak. 

Kiemelten tárgyalni tervezett témakörök: 

− az átvállalási szerződések buktatói, 

− a forgalomba hozatal értelmezése, 

− a termékdíj és a hulladék nyilvántartás kapcsolata, 

− a biológiai lebomló anyagok és az akkreditáció kapcsolata. 

Jelentkezés: 2021. március 7. hétfő délig. 

Jelentkezéseket a résztvevő nevének, elérhetőségének, a számlázási címnek és adószámnak, szükség 

esetén megrendelésszámnak a megadásával e-mailben kérjük eljuttatni a csaosz@csaosz.hu címre. 

Részvételi díj: 

− CSAOSZ tagvállalat munkatársai számára: 14.000 Ft+áfa / fő 

− nem CSAOSZ tagvállalat munkatársai számára: 18.000 Ft+áfa / fő 

mailto:csaosz@csaosz.hu
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Csomagolóipar az élelmiszeripar szolgálatában –  

fejlesztések a szigorodó külső körülmények tükrében 

a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szakmai programja  

2022. március 23-án (szerda) 11:00-13.00 között 

a HUNGEXPO AI. galéria 113. termében 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) a csomagolóipar szempontjából kiemel-

ten fontos kiállítások alkalmával kísérőprogramok szervezésével igyekszik segíteni a csomagolószer-fel-

használók ismereteinek bővítését, egyben tagvállalatainknak szakmai bemutatkozási, ismeretátadási le-

hetőséget teremteni. 

A CSAOSZ a legutóbbi SIRHA alkalmával már szervezett szakmai délelőttöt, amelynek sikere adta az öt-

letet, hogy idén ismét jelentkezzünk programunkkal. 

A szakmai délelőttünk alkalmával reményeik szerint hasonlóan érdekes és a célközönség számára fontos 

csomagolóipari újdonságokról adhatunk áttekintést. 

A tervezett program: 

10:30-11:00 Regisztráció 

11:00-11:20 Köszöntő 

A csomagolások környezetvédelmi szabályozásának várható változásai 

 NAGY MIKLÓS főtitkár, Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 

A csomagolások környezetvédelmi hazai szabályozása az elkövetkező közeli időszakban 

jelentősen változni fog. Mit lehet tudni a kiterjesztett gyártói felelősségről, hogyan kap-

csolódik az a környezetvédelmi termékdíjhoz, mi a kötelező visszaváltási rendszer, min-

dent tudunk a „SUP” termékek szabályozásról?  

Ezekről a témákról hallhatnak a résztvevők kicsit bővebben.  

11:25-11:45 Az Üveg Nemzetközi Éve 

ÖRDÖGNÉ PAPDI ZSUZSANNA ügyvezető és SZABÓ ILDIKÓ kereskedelmi képviselő,  

O-I Hungary Kft. 

Az üveg a csomagolástechnika nagy múltú és szép jövőjű alapanyaga. Az előadók az 

üveggyártás izgalmas történetének áttekintése után az üveggyártás folyamatába enged-

nek bepillantást és az üveg felhasználásának elvitathatatlan előnyeit méltatják. 
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11:50-12:10 A papírban rejlő új lehetőségek   

BONAMOUR MELINDA, Koheler Paper Group 

A SUP irányelv európai szintű hatálybalépése új megvilágításba helyezte többek között 

a papírt is, mint csomagolóanyagot.  

A résztvevők megismerhetik a Koehler Paper Group új, funkcionális papírválasztékát, 

jellemzőit, a felhasználási lehetőségek kiterjesztését, érvrendszert hallhatnak a papír-

csomagolás mellett és betekintést kapnak a papírcsomagolás jövőjébe. 

12:15-12:35 A csomagolás, mint marketingkommunikációs eszköz 

  HANZÉLY ZSOLT és SIPOS BALÁZS, SIPOS Csoport  

Hogyan lehet a csomagolást a termékértékesítés növelésére kreatívan kihasználni?  

Az előadók látványos, képi elemekkel, példákkal gazdagított előadás keretében a  

személyre szabott, illetve az eseményhez kötött csomagolások megvalósításának lehe-

tőségeit mutatják be. 

12:40-13:00 Intelligens és fenntartható csomagolások 

Pooling-koncepció és hatékony göngyöleg kezelés 

 VENCZEL FANNI, WBG-Pooling GmbH 

Az áruszállítás fenntarthatóságának és hatékonyságának kulcsa a megfelelő szállítási 

csomagolásban rejlik.  

A WBG-pooling a vállalatok számára gyors, egyszerű és befektetésbarát megoldást kínál. 

Mint az egyik – európai hálózattal rendelkező – vezető német pooling szolgáltató rend-

kívül hatékony göngyöleg-menedzsment megoldásokat kínál ügyfeleinek, amivel jelen-

tős költségek takaríthatók meg, miközben javítható a teljes ellátási lánc energiamérlege 

és fenntarthatósága is. 

A csupán kétórás szakmai program tehát számos érdekességet kínál, és még a kiállítás megtekintésére 

is jut idő. 

Mindent elkövetünk, hogy a programváltoztatást elkerüljük, de előfordulhat. 

A programon való részvétel díjmentes, csak regisztrációhoz kötött. 

A résztvevők megkapják a Magyar Csomagolási Évkönyv legfrissebb kiadását. 

A programunkra a jelentkezéseket az alábbi linken keresztül kérjük eljuttatni:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

2MJ9ul8zrjpznXcqXvaf5PJtQOy9NVkKKK3Ziz3xN8VEAA/viewform 

A regisztrálóknak visszaigazolásként megküldjük a kiállításra ingyenes belépést nyújtó linket. 

További információ: Venczel-Gorski Nikoletta csaosz@csaosz.hu, 06 1 210 0107 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-2MJ9ul8zrjpznXcqXvaf5PJtQOy9NVkKKK3Ziz3xN8VEAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-2MJ9ul8zrjpznXcqXvaf5PJtQOy9NVkKKK3Ziz3xN8VEAA/viewform
mailto:csaosz@csaosz.hu
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ENSZ Nemzetközi Beszerzési Szeminárium  

a Magyarország Bécsi Nagykövetségének szervezésében 

 

IPS - International Procurement Seminar - Doing business with the United Nations 

Bécs, 2022. április 26-27. 

Magyarország Bécsi Nagykövetsége az ENSZ beszerzési ügynökségeivel szemináriumot szervez, 

melynek során az érdeklődő vállalatok a nemzetközi szervezet beszerzési rendszerével ismerkedhet-

nek meg, valamint tizennégy ENSZ szervezet beszerzőivel folytathatnak B2B megbeszéléseket. A 

nemzetközi szervezet 2020-ban globálisan több mint 20 milliárd dollár értékben vásárolt termékeket és 

szolgáltatásokat.  

A szemináriumon több ENSZ-szervezet beszerzője is felszólal, bemutatva, hogyan működnek a beszer-

zési folyamatok, mit várnak el a beszállítóktól, és milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy 

reszt vehessenek az ENSZ beszerzési pályázatain. Ezzel párhuzamosan egyéni B2B tárgyalások zajlanak 

a cégek és a beszerzők között.  

A szemináriumra azoknak a vállalatoknak a jelentkezését várják, akik érdeklődnek az ENSZ által kí-

nált beszállítói lehetőségek iránt.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel a két napos szeminárium hibrid formában kerül megrende-

zésre, a jelentkező cégek az előadásokat és a panelbeszélgetéseket online követhetik nyomon.  

A részvételhez szükséges linket a Teams Live Event platformhoz a szervezők a jelentkező cégek sikeres 

regisztrációját követően megküldik. A szemináriumon résztvevő vállalkozásoknak lehetősége lesz az B2B 

megbeszélések kezdeményezésére a megjelenő ENSZ ügynökségek beszerzőivel.  

A B2B megbeszéléseken résztvevő cégek az ENSZ beszerzők által kerülnek kiválasztásra és számukra 

kötelező a személyes részvétel. 

A szemináriumon a lent felsorolt ügynökségek képviseltetik magukat. Annak érdekében, hogy a jelent-

kezők jobban meg tudják ítélni, mely ügynökséggel kezdeményezzenek B2B megbeszélést az ügynökség 

nevére, vagy a lenti linkre kattintva az ügynökségekről bővebb információ található: 

▪ CTBTO ▪ FAO ▪ IAEA ▪ ILO ▪ OSCE ▪ UN Secretariat ▪ UNHCR ▪ UNICEF ▪ UNIDO ▪ UNOPS ▪ UN-

Women ▪ WBG ▪ WFP ▪ WHO 

https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/VBS 
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A szemináriumot elsősorban 

a következő területek be-

szállítóinak ajánljuk: ICT szol-

gáltatások, HW, SW  

Orvosi berendezések, higié-

nia, gyógyszerek  

Építési és karbantartási szol-

gáltatások  
Mezőgazdasági berendezések  

Élelmiszerek és italok  Szállítási eszközök  Audió és videó berendezések  Kutatás-fejlesztés, technológia  

Üzemanyag, adalékok, kenő-

anyagok  

Egészségügyi és biztosítási 

szolgáltatások  
Közrend, biztonság, védelem  Szállítás, raktározás  

Textiltermékek, fogyasztási cik-

kek, nyomdai szolgáltatások és 

egyebek  

Kültéri felszerelések, Iroda-

szerek, bútorok  
Generátorok, szivattyúk  

ENSZ küldetések technikai fel-

szerelései  

 

Esetleges kérdéseit készséggel válaszolja meg: 

Lilik Gábor,  

+43 1 537 80 472  

Bagyinszki Éva  

+43 1 537 80 471 

trade.vie@mfa.gov.hu 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. szíves figyelmébe ajánlja a 

 

„Sustainable Foodtech Solutions”- nemzetközi hibrid (jelenléti és online) B2B-t. 

Időpontja: 2022. április 26-29. között (jelenléti) 

Helyszín: Vásárközpont, Anuga Foodtec, 6-os pavilon, A-130/C-139 stand) Messe Köln  

Az online B2B-re 2022. május 3-án kerül sor.  

Az üzleti fórum és szakmai kísérőprogram a kölni ANUGA FoodTec során kerül megrendezésre.  

Az esemény főszervezője a ZENIT, Észak-Rajna-Vesztfália innovációs ügynöksége, a rendezvény az  

Enterprise Europe Network közreműködésével valósul meg. 

A rendezvény lehetőséget nyújt szakértők és döntéshozók részére az élelmiszeripar és az italgyártás 

területéről új nemzetközi partnerek megismerésére és együttműködések kialakítására előre egyeztetett 

kétoldalú B2B tárgyalások keretében. 

Az Anuga FoodTec a világ vezető élelmiszer- és italtechnológiai kiállítása, ahol a legutóbbi innovációk 

és technológiai megoldások mutatkoznak be - a folyamattechnológiától a töltési- és csomagolástech-

nológián át az élelmiszerbiztonságig, a csomagolóanyagoktól a digitalizálásig és a belső logisztikáig. 

A részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

Az eseményen való személyes részvételre azonos feltételek vonatkoznak, mint a Kölni Vásár megláto-

gatására: a belépéshez szükséges egy digitális vásári belépőjegy és egy EU DCC védettségi igazolvány. 

Részletes információ ITT. 

 

Kérjük regisztráljon a rendezvény online platformján és foglaljon tárgyalásokat a résztvevő cégekkel! 

mailto:trade.vie@mfa.gov.hu
https://sustainable-foodtech.b2match.io/
https://www.anugafoodtec.de/
https://www.anugafoodtec.com/covid/
https://sustainable-foodtech.b2match.io/
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Az esemény weboldala és regisztráció:  https://sustainable-foodtech.b2match.io/ 

Jelentkezési határidő: 2022. április 29.  

További információ: Kardos Levente, kardos.levente@hepa.hu, +36 30 879 6234 

A Magyar Szabványügyi Testület híre 

Az Magyar Szabványügyi Testület szakbizottsága jóváhagyta az MSZ 29017 Műanyagok. A poliolefinek 

biológiai lebomlása szabadtéri, földfelszíni környezetben. Előírás című PAS 9017:2020 szabvány ho-

nosítását. 

Tovább bővült a CSAOSZ tagjainak a köre 

A 2022. év kiválóan folytatódott a CSAOSZ számára, újabb társaság csatlakozásával erősödött a szövet-

ségünk tagvállalati köre. 

Köszöntjük körünkben:  

 

a POLO Kereskedelmi Kft.-t  

  

 

Belépési szándékát jelezte még a: Green-Paper Packaging Kft. 

 

https://sustainable-foodtech.b2match.io/
mailto:kardos.levente@hepa.hu

