
Szeptemberi hírlevél 9. szám, 2015.09.29. 

A CSAOSZ Elnökségének soron következő ülésére 215. október 6-án kerül sor. Az 

ülésen egyebek mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására is sor 

kerül. 

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 

További részletek 

Rekord üveg-újrahasznosítási arány az EU-ban 

Az Európai Csomagolóüveg Gyártók Szövetsége (FEVE) által publikált adatok 

alapján az EU 28 tagállamában a csomagolóüveg újrahasznosításának mértéke 

elérte a 73%-ot. 

Szakmai hírek 

A CSAOSZ Kis- és középvállalkozói Tagozatának soron következő ülésére 2015. 

október 21-én 14 órai kezdettel kerül sor a Holofon Zrt. Annavölgyi telephelyén, 

ahol a műanyag újrahasznosítás alkalmazott technológiáját ismerhetik meg a KKV 

tagozat munkatársai. 

Az új partnerekkel tízre emelkedett a világesemény rendezését segítők száma.  

 

Köszönjük! 

CSAOSZ Konferencia 

CSAOSZ őszi konferenciáját 2015. november 3-án tartjuk. 

A konferencia keretében a csomagolási szakmát érintő kérdések sorával 

foglalkozunk. 

A jelentkezéseket a Titkárság fogadja. 

A tervezett program: 

További részletek 

A CSAOSZ Hajlékony falú Csomagolószer-gyártók Bizottsága következő ülését 

2015. október 20-án 14 órai kezdettel tartja a Griff Irodaházban. A napirenden a 

nürnbergi Fachpack kiállítás tapasztalatainak megbeszélése és a 2017. évi 

Interpack kiállításon való részvétel koncepciójának felvázolása szerepel. 

További részletek 

A Nespresso kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos működésre  

Világszerte 500 millió svájci frank befektetéssel létrejött „The Positive Cup” 

fenntarthatósági stratégiája részeként a Nespresso immár Magyarországon is 

jelentős kapszula újrahasznosítási programról számolhat be.  

Felszámolási hírek 

A Földművelésügyi és az Igazságügyi Miniszter közös kormány-előterjesztést 

készített a környezetvédelmi termékdíj törvény módosítására. 

A módosítási javaslat az alábbi fő elemeket tartalmazza: 

- gépjármű termékdíj átalány bevezetése, 

- az egyéni hulladékkezelés teljesítésének egyszerűsítése,  

- a Ktdt. szankciórendszerének pontosítása, késedelmi pótlékkal történő 

kiegészítése, 

- egyéb módosítások: többek között az értelmező rendelkezések (fogalmak) 

bővítése és a jogértelmezést elősegítő pontosítások  

Szakmai programok 

További részletek 

Környezetvédelmi termékdíj törvény módosítástervezete 

A kormány döntésének következtében július 30-án módosult a Széchenyi 2020 

keretében megjelent, mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 

bővítését, valamint azok kapacitásbővítő beruházásait támogató felhívás (GINOP-

1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15). 

Uniós jogszabály 

Szabványügyi hírek 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny díjazottjainak teljes listája 

Álláskeresés 

Zsadányi Andrea az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és 

Környezetmérnöki Kar Könnyűipari Mérnök Szak, Nyomda és Média Szakirányt 

2015-ben végezte, ezt megelőzően Könnyűipari Mérnökasszisztens Szakot 

végezte el Papír és Csomagolás Szakirányon.  

 

Kompetenciák: Windows felhasználói szintű ismerete, egy éves gépírói tapasztalat, 

Corel Draw, Photoshop, InDesign, Illustrator, AutoCAD alapismerete. 

 

Elérhetősége a CSAOSZ Titkárságon! 

Fotó: IPACK IMA 
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