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Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe, 
hanem egyedül és csakis akkor, ha kitartasz mellette... 

(Sienai Szent Katalin)

SzIKvízGyártóK KOnferencIája  
éS SzaKKIállítáS 2010
2010. november 6. (szombat)

Lurdy Ház – konferencia- és rendezvényközpont
Budapest, IX. ker., könyves kálmán körút 12-14.

HOGyan jutHat el a HelySzínre?
MeGKözelítéS autóval

a Lurdy Ház könnyen megközelíthető autóval a főbb 
közlekedési útvonalakon. az épület a könyves kálmán krt. 
és a Mester utca találkozásánál fekszik. az autósokat tágas 

és nyitott parkolóval és garázzsal várjuk. 

MeGKözelítéS töMeGKözleKedéSSel
Metró: a 3-as vonalról egy átszállással a 103-as buszra, vagy 
az 1-es villamosra. vILLaMOS: az 1-es illetve a 21-es jelzésű 
villamos a Ház előtt áll meg. BuSz: a 103-as autóbusz a Ház 
előtt áll meg. Hév: elővárosi vasút Csepelről és ráckevéről – 

egy átszállással a 103-as buszra vagy az 1-es villamosra.

MOSZI Országos Szikvízkészítő Ipartestület
Cím: 1074 Budapest, Hársfa utca 12.

Tel/fax: 1/321-2399, 1/321-2803, 1/321-2857
e-mail: szikviz@moszi6.hu

www.moszi6.hu

A rendezvényre vAló belépés díjtAlAn  
A helyszíni regisztráció után!

éS aMIt MéG KínálunK...

a SzaKMánKért...
 a konferencián aláírás-gyűjtést tartunk az alábbi témákban:
• a termékdíjfizetés mértékének, valamint a termékdíj adminiszt-

rációjának csökkentése érdekében.
• a szikvíz áfa-mértékének csökkentése érdekében.

a vállalKOzáSOKért...
a jelenlevők információgazdag tájékoztatót hallhatnak a MOSzI 
tagjainak ajánlott ingyenes weblap-szolgáltatásról(www.w-x.hu). 
Sőt a rendezvény ideje alatt a tagok részére ingyenes, egyolda-
las feltöltést teszünk lehetővé. Önnek csupán ehhez annyit kell 
tennie, hogy biztosít szakembereinknek négy fotót elektronikus 
adathordozón saját tevékenységéről. 

A rendezvény ideje alatt folyamatosan megtekinthető az ELADOK-VESZEK 
tábla! Amennyiben szeretné használaton kívüli  gépét, üzemberendezését 
eladni, a rendezvény ideje alatt lehetősége lesz hirdetési anyagát kitűzni a 
táblára.

kérJük, réSzvéteLét – a rendezvény SzervezéSe 
MIatt – FeLtétLenüL JeLezze eLérHetŐSégeInken!

2010. OKtóBer 29-IG!

Itt jelentkezzen:
telefon: 06-1-321-2399, 06-1-321-2803, 06-1-321-2857

e-mail: szikviz@moszi6.hu



Örülünk, és tele vagyunk várakozással... 
Sok hetet, napot és órát töltöttünk azzal, 
hogy a Szikvízgyártók konferenciája és 
Szakkiállítás olyan programot kínáljon 

Önnek, amely hatékonyan tud segíteni a nehéz 
mindennapokban való eligazodásban. Úgy érezzük, 
hogy ez maradéktalanul sikerült, és reméljük Ön 
is hasonlóan gondolja majd november hónap első 
szombatja után.
aki nem tanul az elkövetett hibákból, aki nem ismeri 
fel a prompt problémákat, aki nem rendelkezik 
letisztult jövőképpel, annak nincs esélye arra, hogy 
sikeres, életképes, innovatív gazdasági vállalkozást 
működtessen.
a MOSzI, de Ön és Mi is abban érdekelt, hogy ez 
az ízig-vérig magyar, tradicionális, szép és büszke 
szakma erős alapokon épüljön tovább, biztosan 
kezelje a kihívásokat és tisztán lássa: milyen útra kell 
kanyarodnia ebben a jobb időket megélt gazdasági 
helyzetben. 
a Szikvízgyártók konferenciája és Szakkiállítás ezért 
a fejlődést és az ismeretátadást állítja a középpont-
ba, hogy mindannyian pontos és teljes képet kap-
junk a bennünket érintő legfontosabb kérdésekről.
Programunkat ennek szellemében állítottuk össze; 
programunk annak az igaz mondatnak állít majd em-
léket, miszerint: a jövő a Föld legöregebb találmánya.

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket, 
ahol szakértelmet és  baráti közösséget kínálunk 
Önnek. 

üdvözlettel:
Szabó István, elnök

MOSzI Országos Szikvízkészítő Ipartestület

 9:00 regisztráció (szakmai kiállítás megnyitása)

 10:00 Megnyitó 
  SzaBó IStván szakmai elnök

 10:05 ünnepélyes köszöntő
  SzűcS GyörGy, az IPOSZ elnöke

 10:15 tájékoztató az Ipartestület munkájáról és terveiről
  előadó: SzaBó IStván szakmai elnök

 10:30 Hagyományok, Ízek, régiók (HÍr) védjegy 
  bemutatása és átadása
  előadó: Pallóné dr. KISérdI IMOla 
  szakmai tanácsadó, vezető főtanácsos, 
  c. egyetemi docens EU Koordinációs és Nemzetközi  
  Főosztály, Vidékfejlesztési Minisztérium

 11:00 a „Hungarikum”-törvény a szikvíz vonatkozásában
  előadó: BIrInyI józSef igazgató, a Parlamenti 
  Hungarikum Munkacsoport vezetője

 11:15 Minőségbiztosítás a szikvízgyártó üzemben
  előadó: dr. SeBőK andráS cégvezető 
  Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 

 11:45 a szikvízkészítésre vonatkozó élelmiszerjogi 
  követelmények aktuális kérdései, ellenőrzési tapasztalatok
  előadó: deáK ferenc főosztályvezető-helyettes
  Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszer-felügyeleti 
  Főosztály

 12:00 Szikvíz csomagolóanyag biztonságtechnikai tájékoztatója
  előadó: KISS IStván igazságügyi szakértő

 12:15 a vízminőség alakulása a Békés Megyei vízművek zrt.  
  szolgáltatási területén
  előadó: runG attIla munkatárs 
  Békés Megyei Vízművek Zrt.

 12:30 Jobb ha felkészülünk! – 
  környezetvédelmi termékdíj 2010-2011.
  előadó: HalPert dánIel ügyvezető igazgató
  e-Termékdíj.hu Kft.

 13:00 ünnepélyes díjátadó

Figyelem! Minden előadás után lehetőséget biztosítunk az előadóval történő konzultációra! 
A változás jogát fenntartjuk!

a rendezvény FŐ táMOgatóI:

tOváBBI táMOgatók:

dulai István és Hódos antal ipartestületi elnökségi tagok,  
akik a MOSzI tagjainak az ebédet biztosítják

SzakMaI BeSzáLLÍtók:

aMc
agrármarketing Centrum

flaGa
lPG zrt. 

linde Gáz
Magyarország zrt.

Békés Megyei
vízművek zrt.

KedveS KOlléGáInK éS BarátaInK!

albuplast 
Műanyag-feldolgozó zrt.

1097 Budapest, 
Vágóhíd utca 14-18.

Tel.: 06-1- 215-3828
Fax: 06-1-215-5966

albuplast@albuplast.hu
www.albuplast.hu

fertődi-Szörp Bt.
9431 Fertőd, Béke utca 13.

Tel.: 06-99-370-220, 
06-20-265-5058

Fax: 06-99-370-220
gulfi@vivamail.hu

Györök Kft.
2314 Halásztelek, Hajnal utca 6.

Tel.: 06-24-474-541, 
06-30-9191-651

Fax: 06-24-532-350
gyorokkft@vnet.hu
www.gyorokkft.hu

flaGa lPG zrt.
2040 Budaörs, 

Puskás Tivadar u. 14.
Tel.: 06-23-535-535, 

06 20 9561 816
Fax: 06-23-535-536
zoltan.pap@flaga.hu

PrOtfIlt Kft.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 24.

Mobil: 06-20-931-1149
Tel./fax: 06-23-430-979

csinalos@protfilt.hu, info@protfilt.hu
www.protfilt.hu

ScH-autOMatIKa Kft.
2360 Gyál, Dózsamajor
Tel.: 06-1-290-6838, 

06-30-9326-765
Fax: 06-1-290-6838  

schfactory@sch-drinktech.com
www.sch-drinktech.com

alM Ipari 
és javító Szolgáltató Kft.

2072 Zsámbék, Bicskei u. 14.
Tel./fax: 06-23-342-151, 

06-30-9605-392
almkft@t-online.hu

MOszi OrszágOs szikvízkészítő ipArtestület
szikvízgyártók kOnferenciájA és szAkkiállítás 2010

PrOGraM


