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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 

2015. május 7-én tartotta idei második ülését a CSAOSZ Kis- és Középvállalkozói 

Tagozata. Magyar Kálmán tagozati elnök meghívása alapján az AMCO Kft.-nél megtartott 

találkozón a résztvevők előadást hallhattak az OTP Nyrt. által a kis- és 

középvállalkozások részére kifejlesztett hitelcsomagokról. 

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. 

A CSAOSZ Elnökségének és Titkárságának hírei 

A CSAOSZ Környezetvédelmi Bizottsága 2015. június 23-án tartja idei második ülését. 

Felszámolás, végelszámolás 

2015. május 29-én tartotta alakuló ülését a CSAOSZ Felügyelőbizottsága. Az első ülés 

alkalmával az FB megtárgyalta és elfogadta ügyrendjét, majd Dr. Csapó Annamária 

ügyvéd személyében tagjai közül elnököt választott. 

A Felügyelőbizottság meghatározta az éves ellenőrzési feladatait és egyben kijelölte a 

következő ülések időpontját is. 

NEFAB Packaging Hungary Kft. közleménye 

A NEFAB alapítói, a Nordgren/Phil család örömmel jelenti be a szakmai közvéleménynek 

azt, hogy a FAM AB-vel megállapodást sikerült kötnie, amelynek értelmében utóbbi 50%-

os tulajdonrészt vásárolt a társaságban.  

További részletek 

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

További részletek 

Összecsukható palack 

Révbe ért a Hydaway nevű cég összecsukható vizes palackjának Kickstarter (közösségi 

finanszírozásért folytatott) kampánya, és a támogatók májusban már meg is fogják kapni 

„tiszteletpéldányukat”. 

Szakmai hírek 

Az Index blogírója, Kárpáti Márton a Szövetségünket a legjobb nevű szervezetként aposztrofálta. 

A CSAOSZ immár 6. ízben jelenteti meg saját szerkesztésében a mind tartalmában, mind 

pedig küllemében igényességéről ismertté vált Magyar Csomagolási Évkönyvet. 

A Magyar Csomagolási Évkönyv 2015-2016. évi kiadása 

Módosított zárórétegű PET előformák 

A kanadai Husky Injection Molding Systems bejelentette, hogy megkezdte a PET 

előformák gyártásában a több fázisú, barrier modul alkalmazását  

További részletek 

Az Európai Aeroszol Szövetség (FEA) felhívása alapján idén is elkészíti a Magyar 

Aeroszol Szövetség a hazai aeroszol töltés statisztikáját. Ezúton is kérjük érintett 

tagjainkat az adatszolgáltatásra.  

A Magyar Aeroszol Szövetség 2015. június 30-án tartja taggyűlését. 

Átvehették a magyar nyertesek a WorldStar díjakat 

2015. május 19-én került sor Milánóban a Csomagolási Világszövetség WorldStar 

Csomagolási Világversenyének díjátadó gálájára. 

További részletek 

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. 

További részletek 

További részletek 

MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE – munkaadói értelmezéssel 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az MGYOSZ ismét megjelenteti közkedvelt 

Munka Törvénykönyve kiadványát, mely a 2012. évi I. törvény 2014 júniusában hatályos 

törvényszöveggel egységes szerkezetben készült, és most kibővült a 2015. április 1-jétől 

hatályos szabályok magyarázatával.  
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