
Áprilisi hírlevél 
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2015. június 19-én (pénteken) kerül sor a Budapesten, a Rozmaring Kertvendéglőben a 

CSAOSZ alapítása 25. évfordulójának megünneplésére. 

A rendezvényen várjuk a CSAOSZ valamennyi tagvállalatának képviselőjét. A 

részletesebb programot is tartalmazó meghívót hamarosan küldjük. 

CSAOSZ 25 — A CSAOSZ alapításának megünneplése 

A CSAOSZ Titkárság munkatársai a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 

által elnyert támogatás keretében megtartott IT és prezentációs technikák fejlesztésére 

irányuló képzési szolgáltatás elnevezésű 50 órás TÁMOP továbbképző programban részt 

vettek. 

A hasznos ismertek megszerzését nyújtó programon való részvétel lehetőségét ezúton is 

köszönjük az MGYOSZ-nak. 

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. 

WPO program Szervezőbizottsági ülés 

További részletek 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

A Csomagolási Világszövetség budapesti találkozóját előkészítő Szervezőbizottság 2015. 

április 23-án ülésezett és elfogadta a partneri programajánlatokat, valamint a 

kommunikációs terv tervezetét. 

Biztosnak tekinthető a budapesti program ideje is: 2016. május 23-26. 

Felszámolás, végelszámolás 

CSAOSZ Kis– és Középvállalkozói Tagozatának soron következő ülése 

A márciusi nagysikerű székesfehérvári KKV ülés után – ezúton is köszönet az ADU Alba 

Kft. és a BCL Kft. vezetőinek a vendéglátásért – újabb találkozóra invitáljuk tagjainkat. 

Magyar Kálmán tagozati elnök úr meghívása alapján a CSAOSZ Kis- és 

Középvállalkozói Tagozatának soron következő ülését 2015. május 7-én csütörtökön 13 

órai kezdettel. 

További részletek 

Fachpack, Nürnberg  

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

foglalt, amelyen nemzeti standot kíván létrehozni. A legfrissebb információk szerint  11 

jelentkezés érkezett a minimálisan elvárt 8, és a tervezett 10 magyar csomagolóipar 

vállalkozástól. 

További részletek 

Szabványügyi hírek 

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

További részletek 

GPwA 2015—Ötödik alkalommal!  Idén csomagolóanyag-gyártók számára is! 

A papír-, nyomda- és csomagolóipar területén végzett kiemelkedő környezetközpontú 

vállalatirányítási tevékenység, a környezetkímélő technológiák alkalmazása, valamint a 

papír-, a nyomda- és a csomagolóipar környezettudatosságának fejlesztése területén 

végzett tudatformáló, példamutató tevékenység elismerésére a P&E Mérnök és 

Nyomdász Kft. ötödik alkalommal hirdet pályázatot. 

Szakmai hírek 

A 2. alkalommal mgrendezett PPDexpo látogatói adatainak gyors összegézese szerint a 

PPDexpo, a SignExpo és a Flexpo szakkiállításokat – 3.807 előregisztrációt követően – 

3.108-an tekintették meg. 

Az első napon 794-en, a második napon 1.356-an, a harmadik napon 958-an jelentek meg. 

A CSAOSZ a PPDexpo standján az érdeklődők megtekinthették a Best of HUNGAROPACK 

kiskiállítást, amely az utóbbi évek WorldStar Csomagolási Világversenyen díjat nyert 

csomagolásokból mutatott be válogatást. 

További részletek 

Élelmiszer és csomagolástechnikai vásár, 2015. november 7-9., Athén 

További részletek 

2015. november 7-9. között Athénben kerül megrendezésre az 5. logisztikai, élelmiszer

-feldolgozási és csomagolástechnikai kiállítás (Supply Chain Expo: 5th International 

Exhibition on Processing, Packaging & Logistics; www.supplychainexpo.gr) 

További részletek 

Az Európai Unió 2015. április 23-án megjelent Hivatalos Lapjában (L104) megjelent az 

alábbi rendeletmódosítás: 

Európai Uniós rendelet módosítás 

További részletek 

A Parlament jóváhagyta a T/3752 törvényjavaslatot, amely a környezetvédelmi termékdíj 

törvény módosítását tartalmazta, az irodai papírok definícióját, továbbá az elektromos, 

elektronikai termékek VTSZ meghatározását pontosította. 

2015. április 15-i hatállyal megváltozott a termékdíj törvény 

Lapíts és Szakíts! 

Ismert magyar előadók, köztük Tóth Gabi, Nagy Feró és a Beatrice, D. Tóth András, a 

Ladánybene 27 vagy a Belmondo Band példáját is követhetik azok a gyerekek, akik részt 

vesznek az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) legújabb kampányában.  

További részletek 

http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=400:csaosz25-megemlekezes-a-csaosz-alapitasanak-25-evfordulojarol&catid=71&Itemid=122&lang=hu
mailto:csaosz@csaosz.hu?subject=Leiratkozás%20a%20hírlevélről
mailto:csaosz@csaosz.hu?subject=Észrevételek%20a%20hírlevélel%20kapcsolatban
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=398:wpo-program-szervezobizottsagi-ules&catid=71&Itemid=122&lang=hu
http://wpobudapest2016.org/
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=285&catid=2&Itemid=228&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=391:cegkozlony-hirek&catid=71&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=399:csaosz-kis-es-kozepvallalkozoi-tagozatanak-soron-kovetkezo-ulese&catid=71:2015-aprilis&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=393:fachpack-nurnberg-2015-09-29-10-01&catid=71:2015-aprilis&Itemid=122&lang=hu
https://www.fachpack.de/
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=395:te-szedd-onkentesen-a-tiszta-magyarorszagert-akciohoz&catid=71&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=395:te-szedd-onkentesen-a-tiszta-magyarorszagert-akciohoz&catid=71&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=390:gpwa-2016&catid=71:2015-aprilis&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=392:ppdexpo-beszamolo&catid=71:2015-aprilis&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=389:elelmiszer-es-csomagolastechnikai-vasar-2015-november-7-9-athen&catid=71&Itemid=122&lang=hu
http://www.supplychainexpo.gr
http://www.amcokft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=T1nKnBiv2q0
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=396:europai-unio-rendelet-modositasa&catid=71:2015-aprilis&Itemid=122&lang=hu
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=397:2015-aprilis-15-i-hatallyal-megvaltozott-a-termekdij-torveny&catid=71:2015-aprilis&Itemid=122&lang=hu
http://www.iksznet.hu/index.php?heading_id=29
http://www.iksznet.hu/
http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=387:32-hungaropack-2015-palyazati-felhivas&catid=33&Itemid=161&lang=hu

