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A CSAOSZ elnöksége a 2015. évi közgyűlést előkészítő ülését március 12-én tartja. A 

napirenden a tevékenységi és pénzügyi beszámoló megtárgyalásán túl a Szövetség 

Alapszabályának módosításának megtárgyalása is szerepel. 

Az ülésen kerül sor az idei Életműdíj odaítélésére is. 

Elnökségi ülés 

Ülést tart a Kis- és Középvállalkozói Tagozat 

Az ADU Alba Kft., valamint a BCL Kft. meghívására a Kis- és Középvállalkozói Tagozat 

tagjai 2015. március 17-én Székesfehérvárra látogatnak.  

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. 

EKAER tájékoztató 

A CSAOSZ – főigazgatói engedéllyel – 2015. február 10-én tájékoztatót szervezett az 

EKAER, azaz az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer témakörében, 

amelyre a leghitelesebb forrásból, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi 

Regionális Adó és Vám Főigazgatóságáról Dr. Lambertus József osztályvezető, Kovács 

Anett osztályvezető érkezett előadást tartani. 

WPO Bizottsági ülés 

További részletek 

További részletek 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

Új mintakollekció orosházi palackokból 

További részletek 

Az STI Group kifejlesztette a tökéletes gyógyszerdobozt 

Világviszonylatban a gyógyszerek 10%-a hamisítvány az US Food and Drug 

Administration (FDA) tanulmánya szerint. Ennek érdekében az EU a gyógyszeripari 

hamisítás elleni irányelvek felülvizsgálatát tervezi az idei év első felében. 

További részletek 

Szakmai hírek 

Az acél konzervdoboz a legkeresettebb fém csomagolóeszköz 

A fém csomagolóeszközök piacán mintegy 70 százalékos részaránnyal az acél 

konzervdoboz a legkeresettebb, ennek jelentősége ráadásul nőtt is a tavalyi évben. Jóval 

kisebb, körülbelül 10 százalékos felhasználási arányt képviselnek az alumínium 

csomagolóeszközök – köztük az aeroszolos palackok –, amelyeknek viszont az exportban 

jut kitüntetett szerep. 

Tagvállalati hírek 

2015. február 19-én tartotta soron következő ülését a Csomagolási Világszövetség 

(WPO) magyarországi programját előkészítő Szervezőbizottság. A program napirendi 

pontjait a részletekre kattintva tudja megtekinteni.  

Újabb mintadarabokat gyárt az egyedi, belső mintázatú borospalackokból az Orosházi 

Öblösüveggyár, április közepétől pedig már több százezer palack gyártását. 

További részletek 

Változások a Papíripari Kutató Intézetben 

További részletek 

2014. december 31-én változás következett be a nagy hagyománnyal és múlttal 

rendelkező Papíripari Kutató Intézet életében. Az Intézet vezetőségét és munkatársait 

kellett újra választani nyugdíjazás miatt.  

Álláskeresés 

Főiskolai végzettséggel rendelkező, hulladékhasznositás területén nagy gyakorlatot 

szerzett, hét éves középvezetői gyakorlattal, termékdíj ügyintézői képesítéssel rendelkező, 

informatikában jártas, kiváló kommunikációs képességű, megbízható fiatal nő jó 

referenciával állást változtatna. 

Önéletrajz a CSAOSZ Titkárságtól kérhető el. 

 

Az Óbudai Egyetem papírgyártó és csomagolástechnológus szakán 2013-ban Bsc 

diplomát szerzett, a tamperei Alkalmazott Tudományok Egyetemén az Ersmus program 

keretében tanult, jelenleg a Szent István Egyetemen marketing szakán Msc 

tanulmányokat folytató, multinacionális vállalatnál szerzett féléves csomagolástervezői 

gyakorlattal, grafikus szoftverek professzionális kezelésében jártas, alkalmazott grafikusi 

végzettséggel is rendelkező fiatal mérnőknő csomagolástechnika területén állást keres. 

Önéletrajz a CSAOSZ Titkárságtól kérhető el. 

További részletek 

Felszámolás, végelszámolás 
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