
Márciusi hírlevél 
3. szám, 2015.03.31. 

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

napirenden a tevékenységi és pénzügyi beszámoló megtárgyalásán túl a Szövetség 

Alapszabályának módosításának megtárgyalása is szerepelt. 

Az ülésen került sor az idei Életműdíj odaítélésére is. 

Elnökségi ülés 

Ülést tartott a Kis- és Középvállalkozói Tagozat 

2015. március 17-én nagyszámú érdeklődés mellett került sor a CSAOSZ Kis- és 

középvállalkozói Tagozatának ülésére 

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. 

CSAOSZ környezetvédelmi Bizottsága ülést tartott 

HAPEC ülés első részében a tagok tájékoztatást kaptak a termékdíj törvény 2015. évi 

változtatásairól, továbbá a bizottság pénzügyi helyzetéről, végül pedig eszmecsere folyt 

munkájának megújításának szükségességéről. 

„Amikor a leves drágább, mint a hús” 

További részletek 

További részletek 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

További részletek 

A programok helyszíne - ahol nincs más feltüntetve - a Fesztivál Pódium   

A PPFest minden programja nyilvános és a részvétel ingyenes. Kivétel a fesztivál bankett. 

Az egyes programok között a szakmai fotóarchívumbólvetítünk képeket!  

Átvállalási szerződés vs. termékdíjraktár – CSAOSZ termékdíjas konzultáció  

2015. márcus 25-én 

További részletek 

Felszámolás, végelszámolás 

CSAOSZ Közgyűlés  

A Közgyűlés jóváhagyott jegyzőkönyvét a honlapon hamarosan megjelentetjük. 

A közgyűlés elfogadta az Elnökség 2014. évi munkájáról készített beszámolót, a 2015. évi 

munkatervet, a Szövetség 2014. évi pénzügyi elszámolását (mérleg, eredménykimutatás), 

továbbá idei pénzügyi tervét is. 

További részletek 

Átadásra került a 2015. évi CSAOSZ Szakmáért „Életműdíj” 

Azzal a meggyőződéssel állt a munkához, hogy ami elkerülhetetlen, 

annak az élére kell állni. Ez a hitvallás életműve két nagyjelentőségű 

területén, a vonalkódtechnika, valamint a szelektív hulladékgyűjtés 

rendszerének hazai bevezetésében végigkísérte a szakmai 

pályafutását. Hosszú távú befektetésre törekedett, ami távlatos és 

komplex gondolkodást igényelt. Sikeres megközelítésnek bizonyult. 

További részletek 

Fachpack, Nürnberg  

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. a nürnbergi Fachpack kiállításon kiállítási területet 

foglalt, amelyen nemzeti standot kíván létrehozni, legalább 8, de inkább 10 magyar 

csomagolóipar vállalkozás részvételével. 

További részletek 

Szabványügyi hírek 

Csatlakozási felhívás a 2015. évi TE SZEDD! Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz 

A PPDexpo kisérőrendezvényénak, a PPFest 2015 tervezett programja 

Nőtt az újrahasznosított kartondobozok száma 

További részletek 

Hat évvel megelőzte magát a P&G  

A Procter & Gamble (P&G) 16. alkalommal tette közzé éves fenntarthatósági jelentését, 

amelyben részletesen beszámolt azon fenntarthatósági programjairól és terveiről, 

amelyekkel a vállalat és a vállalat termékeit használó vásárlók ökológiai lábnyomának 

csökkentését, valamint a rászorulók és a nélkülözők életfeltételeinek jobbá tételét 

célozza.  

Tagvállalati hírek 

Tavaly 23 százalékra nőtt az italos kartondobozok szelektív gyűjtési aránya 

Magyarországon az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) adatai szerint.  

További részletek 

Két környezetvédelmi innovációs díjat nyert a Tetra Pak® 

További részletek 

A Tetra Pak, a világ vezető élelmiszer-feldolgozó és csomagolóanyag-gyártó vállalata két 

díjat nyert el a november 12-ei World Beverage Innovation Awards (Nemzetközi Ital 

Innovációs Díj) ünnepségén a németországi Nürnbergben.  

Kétmilliárdos fejlesztés zárult a füzesabonyi Pikopack Zrt.-nél 

Több mint 2,1 milliárd forintos összköltségű beruházással bővítette csomagolástechnikai 

palettáját füzesabonyi telephelyén a Pikopack Zrt. 

További részletek 

Szakmai továbbképzési hírek 

The eXpected! 

Örömmel adnak a szervezők tájékoztatást arról, hogy flexonyomtatásban érdekelt 

szakemberek részére hazánkban első alkalommal kerül sor az amerikai X-Rite „The 

eXpected” elnevezésű, Európa-szerte sikeres workshop sorozatának megrendezésére. 

További részletek 
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