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Az EKAER, azaz az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer alkalmazása 

2015. január 1-től kötelező a közúti árufuvarozásban érintett vállalatok számára. 

A CSAOSZ – főigazgatói engedéllyel – a leghitelesebb forrásból, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság adó, valamint 

pénzügyőr szakterületet képviselő munkatársainak segítségével tájékoztatót szervez 

EKAER tájékoztató  

Termékdíj konzultáció 

2015. január 13-án került sor az idei első termékdíj konzultációra. A január 1-től érvényes 

törvényi és rendeleti változásokat Debreczeni László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

kormánytisztviselője mutatta be.  

A résztvevők az előadás kivonatát megkapták. 

További részletek 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide. 

Kérdése vagy megjegyzése van? Küldje el nekünk a csaosz@csaosz.hu e-mail címre, vagy hívja a (1) 210 01 07 telefonszámot. 

Bizottsági ülés 

Ülést tartott a Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága 2015. január 14-én 

tartotta a Bizottság Sipos Gyula elnök vezetésével soron következő ülését.  

A program első részében a vonalkódok nyomon követésben betöltött szerepéről tartott 

előadást a GS1 Magyarország képviseletében Krázli Zoltán implementációs és 

értékesítési igazgató, valamint Kecskés Katalin vállalati kapcsolatok menedzsere. A két 

szakember tájékoztatója olyan eredményes volt, hogy a Bizottság május végi következő 

programján a téma megbeszélését a résztvevők tovább kívánják folytatni. 

A szakmai nap második részében a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. munkatársa, 

Kovácsik Péter tartott tájékoztatást a külpiacokon való 2015. évi megjelenési 

lehetőségekről, a kereskedőház működéséről. 

Együttműködési megállapodást kötött a CSAOSZ és a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház Zrt. 

További részletek 

Javaslat kérése a „A szakmáért” életműdíj kitüntetésre  

A CSAOSZ 2015-ben is át szeretné adni a „A szakmáért” életműdíjat. 
Kérjük, hogy a szakmánk egyedülálló elismerésére személyi javaslatát 2015. január 30-ig 
juttassa el e-mailben, vagy fax útján a CSAOSZ Titkárság részére. 

Előre is köszönjük fáradozását. 

További részletek 

Szakmai program 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

EKAER tájékoztató 
 
2015. február 10. 
 
Budapest,  

Technológiai fejlesztés a Dunapack nyíregyházi gyáránál 

Małgorzata Kołton személyében új vezérigazgatót nevezett ki a Tetra Pak a 

Magyarországot, Csehországot, Szlovákiát és Lengyelországot magában foglaló 

Poland&Danube vállalatcsoport élére – közölte a Tetra Pak Magyarország az MTI-vel. 

További részletek 

Avatóünnep az ADU Alba Kft.-nél 

A kis- és középes vállalkozások (kkv) oroszlánrészt vállalnak a munkaalapú társadalom 

építésében - jelentette ki a nemzeti fejlesztési miniszter Székesfehérváron, a magyar 

tulajdonú, évi 500 millió forintot meghaladó árbevételű Adu Alba Kft. új 

csomagolástechnikai üzemének avatóünnepségén. 

További részletek 

Szakmai hírek 

Az O-I egyedi boros palackokat készít a magyar borászoknak 

Az Orosházi Magyarországon elsőként különleges belső mintázatú boros üvegeket mutat 

be, melynek segítségével a magyar borászok még egyedibbé és érdekesebbé tehetik 

boraik megjelenését.  

Az innovatív, fehér és rozé borokhoz javasolt üveg csomagolóeszközöket egyelőre három 

variációban készítik: a palackok nyakán található spirál-, hullám-, és a palack teljes 

felületén rombusz mintával. Az első hazai minták 2014 decemberében készültek el. 

Felszámolási, végelszámolási hírek 

Megváltozott jogszabályok 

Tagvállalati hírek 

A 2014/50-es cég közlöny szerint felszámolás alá került:  

Nextpack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Budapest, Szugló u. 82. 

Global Packaging Kft., 1054 Budapest, Szemere u. 23. 

Végelszámolás alá került: 

Laipack Hungary Kft., 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14. 

A 2015/04-es cégközlöny szerint végelszámolás alá került: 

KOMPLETT Rakodó és Csomagoló Kkt., 6900 Makó, Székely u. 2. 

Az együttműködés a Magyarországon működő hazai csomagolóipari vállalkozások 

piacképességének növelését, szakmai megerősítését és nemzetközileg is érzékelhető 

méretű előrelépését kívánja elősegíteni a magyar gazdaság fejlődése érdekében.  

EPIC találkozó Amszterdamban  

A CSAOSZ 2015-ben is át szeretné adni a „A szakmáért” életműdíjat. 
Kérjük, hogy a szakmánk egyedülálló elismerésére személyi javaslatát 2015. január 30-ig 
juttassa el e-mailben, vagy fax útján a CSAOSZ Titkárság részére. 

Előre is köszönjük fáradozását. 

További részletek 

Tőkeakadémia  

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tőkebevonási ismeretek témában tanfolyamot 

szervez 2015. február – március során. A tanfolyam kétszer kétnapos bontásban, vidéki 

helyszínen kerül megrendezésre. 

További részletek 

Új vezérigazgató a Tetra Pak közép-európai vállalatcsoportjának élén  

Befejeződött a Dunapack Papír és Csomagolóanyag Kft. nyíregyházi gyárának közel 1,7 

milliárd forint értékű technológiai fejlesztése. Az 1972 óta hullámpapírlemez-feldolgozó és 

hullámpapírlemez dobozokat gyártó üzem a beruházáshoz az Új Széchenyi Terv 

További részletek 

További részletek 

Termékhamisítás elírás miatt bukott le a hamis vodka 

További részletek 

A brit Kereskedelmi Szabványügyi Hivatal 166 palack hamis vodkát távolított el három 
üzlet polcairól Lutonban, miután egy helyesírási hibát találtak a címkén.  

Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban – HOE konferencia 

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2015. február 19-20-án nemzetközi 

részvétellel Hulladékgazdálkodás egy fenntartható világban címmel konferenciát 

szervez. 

Készüljön az új fejlesztési pályázatokra! 

További részletek 

A 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó uniós pályázatok kiírása már 2015 áprilisában 
várható. 

További részletek 

Álláskeresés 

A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar élelmiszeripari szakán végzett 
mérnök vállalati minőségellenőrzési és élelmiszerjelöléssel kapcsolatos közigazgatási 
gyakorlattal, angol alap- és német középszintű nyelvismerettel  állást keres. 
 
Életrajz a CSAOSZ Titkárságán érhető el. 
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