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2015. július 31-én a CSAOSZ rendkívüli közgyűlést tartott. A rendkívüli közgyűlés oka 

az volt, hogy az idén márciusi közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással 

kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék hiánypótlást kért. Az alapszabály mindennemű 

változtatását pedig csak közgyűlés, mint a Szövetségünk döntéshozó szerve hagyhatja 

jóvá. 

Rendkívüli Közgyűlést tartott a CSAOSZ 

A CSAOSZ Magyar Aeroszol Szakbizottsága együttműködési megállapodást kötött a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal. 

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 

Véglegessé vált a szeptember végén megnyíló nürnbergi FACHPACK kiállítás magyar 

standjának résztvevői köre.  

További részletek 

Példakép pályázat 

Példakép Pályázat célja az, hogy megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a 

sikeres fiatal magyar vállalkozókat.  

Szakmai hírek 

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 

Tokaj Kereskedőház: már állnak az új palackozóüzem falai 

A 2013-ban indult megújulási folyamat a Kereskedőház borainak minőségi javulását tűzte 

ki célul. 

Elindítottak egy hosszú távú beruházási projektet, aminek az első állomása a korábban 

2,5 milliárd forintból elkészült 66.000 hektoliter kapacitású tartálycsarnok, a következő 

lépcső pedig egy modern palackozó üzem felépítése.  

További részletek 

Az Európai Unió 2015. június 4-i hivatalos lapjában megjelent az aeroszol rendelet 

módosítása  

Kihelyezett csomagolástechnikai tréning 

A tanfolyam formájában hullámtermékekre koncentrált csomagolástechnikai tréninget 

szervezett a CSAOSZ. 

További részletek 

További részletek 

További részletek 

További részletek 

További részletek 

A 32. alkalommal meghirdetett HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny 2015. 

július 15-ig meghosszabbított nevezési határidejéig 36 vállalattól az elmúlt évinél több, – 

62 –, változatosabb és hazai, valamint nemzetközi újdonságot is tartalmazó pályamunka 

érkezett. 

A nevezések feldolgozását a Titkárság szakértő bevonásával megkezdte, a verseny 

zsűrijére 2015. szeptember elején kerül sor. 

Lezárult a Hungaropack Csomagolási Verseny nevezése 

A Csomagolási Világszövetség 2016 májusában Budapesten sorra kerülő ülése 

megrendezéséhez a tagvállalataink köréből a Törley Pezsgőpincészet Kft. újabb 

partnerként csatlakozott. 

Ezúton is köszönjük a Törley Pezsgőpincészet Kft.-nek a hazai csomagolóipar számára 

egyedülálló szakmai rendezvény megszervezésének segítését. 

Módosított Európai Uniós rendelet 

A WESSLING Hungary Kft. szervezésévben – a 2015. október 1-jén megrendezésre kerül 

az Élelmiszerek csomagolóanyagainak vizsgálata c. konferencia. 

 

További információ: WESSLING Hungary Kft., 1047 Budapest Fóti út 56. 

Telefon: +36-1 872 3600, www.wessling.hu  

További részletek 

III. Magyar-Arab Üzleti Fórum 

Lépjen be a világ egyik legdinamikusabban fejlődő piacára! 

A III. Magyar – Arab Üzleti Fórumnak ismét Budapest ad otthont, mely hazánk és az arab 

világ közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok legjelentősebb eseménye. A Közép-

Európában egyedülálló rendezvényen közel háromszáz arab üzletember és befektető 

kínál fel konkrét üzleti lehetőségeket magyar cégeknek.  

Jövő májustól vezetnék be a dohánytermékek egységes csomagolását 

Jövő év május 20-án léphet hatályba az a rendelkezés, amely egységes csomagolást ír 

elő a dohánytermékek számára – derül ki a kormány honlapján megjelent rendelet-

módosítási tervezetből. A változás nyomán minden dohánytermék külseje azonos lenne, 

és nem lesz mód a reklámozásra. 

További részletek 

http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440:a-csaosz-elnoksegenek-es-titkarsaganak-hirei&catid=74&Itemid=122&lang=hu
mailto:csaosz@csaosz.hu?subject=Leiratkozás%20a%20hírlevélről
mailto:csaosz@csaosz.hu?subject=Észrevételek%20a%20hírlevélel%20kapcsolatban
http://wpobudapest2016.org/
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http://csaosz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=451:jovo-majustol-vezetnek-be-a-dohanytermekek-egyseges-csomagolasat&catid=74:2015-julius&Itemid=122&lang=hu

