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Erdei Bálint átveszi a kitüntetést

Hozzászólások
Dr. Szikla Zoltán
véleménye szerint az
egyesület nagyon jól mûködik, amit bizonyít a
megjelent 71 küldött is. Ugyanakkor megfontolandó
az Ellenõrzõ Bizottság bírálata a költségvetés
végrehajtásával kapcsolatban és az Alapszabálymódosítás elhúzódásával kapcsolatban. Ezekre a
jövõben nagyobb gondot kell fordítani.
Balog Miklós javasolja, hogy a jövõben a
vezetõség legyen érzékenyebb a jelzésekre.
Fordítson nagyobb figyelmet a következetes,
határozott gazdálkodásra. A munka szervezett-

ségével, általában a követelményekkel legyen következetes az ügyvezetõvel szemben.
Befejezésül dr. Szikla Zoltán, a megválasztott új
elnök megköszönte a tagság bizalmát. Hangsúlyozta,
hogy az elnöki feladatot kihívásnak tekinti és szeretné
eredményesen ápolni és továbbfejleszteni azt az
értékes örökséget, amit az elõzõ vezetés adott át
Polyánszky Éva

A CSAOSZ közgyülése
2002. február 28-án tartotta a CSAOSZ éves közgyülését a Novotel szállóban.
A napirendi pontok:
1. Elõadás egy aktuális gazdasági, illetve környezetpolitikai kérdésrõl.
2. Az elnökség beszámolója a 2001. évi tevékenységrõl és a 2002. évi feladatokról.
3. A 2001. évi pénzügyi beszámoló, 2002. évi költségvetés és tagdíjjavaslat.
4. A CSAOSZ tisztségviselõinek megválasztása.
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A közgyülést Galli Miklós elnök úr nyitotta meg.
Majd Biacs Tamásné dr., aaKTM Hulladékgzdálkodási
és Környezettechnológiai Fõosztályának vezetõje
tartott elõadást a 2000. évi 53. törvényhez készülõ
jogszabályok elõkészítésének pillanatnyi helyzetérõl.
A 22/2001. számú miniszteri rendelet - mely a hulladéklerakóba szállítható hulladékok körét határozza
meg -, még a választások elõtt a parlamentbe kerülhet.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásig a csomagolóanyagokkal kapcsolatban a következõ feladatok
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várnak még megoldásra:
- a termékdíj törvényben a fogalomrendszer pontosítása, a fogalmak egységesítése,
- 2005-ig el kell érni a csomagolóanyagok 50%-os
hasznosítását, az anyagában való hasznosítás esetén a 25%-ot (anyagfajtánként 15-15%-ot),
- a mûanyag és az üveg alapú csomagolások
esetében kell jelentõsen növelni a begyûjtés nagyságát; a mûanyag-csomagolások 7,4%-át, az üvegcsomagolások 13,9%-át gyûjtik be jelenleg.
A csomagolóanyagok begyüjtésének megfelelõ
végrehajtásához egy koordináló szervezetet kellene
létrehozni. Ezt kétféle rendszerrel lehetne megoldani, a
duál, illetve az integrált rendszerrel. Magyarország az
integrált rendszer bevezetését tervezi.
A szelektív hulladékgyüjtés megszervezéséhez, a
hulladékudvarok fejlesztéséhez az EU pénzügyi
támogatást ad (ISpa pályázatok). A pályázat elnyerése
adatszolgáltatási kötelezettséget is jelent az EU felé.
Az elõadás után az elnök tett néhány kiegészítést a
CSAOSZ 2001. évi tevékenységérõl készült beszámolóhoz, illetve beszélt a 2002. év feladatairól.
A küldöttek a beszámolót ellenszavazat nélkül elfogadták.
Viszkei György fõtitkár terjesztette elõ a Szövetség
pénzügyi beszémolóját, amelyet szintén egyhangúlag
elfogadtak a jelenlévõk.
Kertész Béla a Jelölõ Bizottság elnöke ismertette a
jelöltek névsorát A Szövetség elnöksége 15 fõbõl áll:
egy elnökbõl, két társelnökbõl és 12 elnökségi tagból.
Ezek után Eöry Örs, választási levezetõ elnök,
elõször az elnöki posztra jelölt Galli Miklós
megválasztásáról kérte a küldöttek véleményét. Majd a
társelnökökrõl, végül az elnökség tagjairól szavaztak a

jelenlévõk. Gyakorlatilag egyhangúlag megszavazták
a jelölteket. Az elnök és a társelnökök tartózkodtak,
összesen egy ellenszavazat volt.
A CSAOSZ új, megválasztott Elnöksége:
Elnök:
Galli Miklós DUNAPACK Rt.
Társelnökök:
Dr. Debreczeny István DUPAREC Kft.
Polhammer Gyõzõ ACSI Logisztika Rt.
Tagok:
Baka Éva Tetra Pak Hungária Rt.
Bierer János Szenna Pack Kft.
Dr. Biacs Péter Bay Zoltán Alapítvány
Fábián Endre M-real Kft.
Magyar Béla EAN Magyarország Kft.
Magyar Kálmán Kis- Középvállalkozó Tagozat képviselõje
Marosi Zsuzsanna Környezetvédelmi Bizottság képviselõje
Reményi Antal Reményi Tsa Kft.
Schwertner Márta Nordenia Hungary Kft.
Szabó Balázs Pannonplast Rt.
Tomcsik József MASZ képviselõje
Tóth Gábor EMCS Kft.
Az elnökség munkájához sok sikert kívánunk!
Isépy Andorné

A 2001. évi Innovációs Nagydíj
A Magyar Innovációs Alapítvány által
kiírt pályázatra 40 pályázat érkezett, ebbõl
a bírálóbizottság 39 pályázatot minõsített
2001-ben megvalósult, sikeres innovációként. A
legsikeresebbnek ítélt 10 innovációt a 15 tagú
bírálóbizottság titkos szavazással rangsorolta.
Az Innovációs Nagydíj átadására tizedik alkalommal
került sor, második alkalommal a Parlamentben. Az
elmúlt 9 évben 477 jelentõs gazdasági eredményt hozó
innováció részesült valamilyen elismerésben.
Az ünnepélyes átadáson Pakucs János, a Magyar
Innovációs Szövetség elnöke, Závodszky Péter, a
Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, Stumpf István
kancelláriaminiszter és Matolcsy György miniszter értékelte a kitüntetetteket.
- A 2001-es Innovációs Nagydíjban részesült a
„Com-Genex Mátrixtechnológia”címû innováció,
melynek lényege, hogy a gyógyszerkutatás részeként

izolált vegyületeket állít elõ robotizált gyártástechnológiával és szakértõi rendszerekkel.
Megvalósítója a ComGenex Rt. /Budapest/.
- 2001. évi Ipari Innovációs Díjban részesült a
„TEBS Pótkocsi-elektronikus fékrendszer termékcsoport kifejlesztése és a hozzátartozó kompetencia felépítése” címû innováció. A rendszer lehetõvé teszi a pótkocsis szerelvényeknél a fékezés közbeni kritikus helyzetek elkerülését.
Megvalósítója Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
/Kecskemét/.
- 2001. évi Agrár Innovációs Díjban részesült a
„Környezetbarát sertéstartó telepek kialakítása”
címû innováció. A pályázat során korszerû gépesített
tartástechnológiát és a trágyakezelés gépesített
rendszerét dolgozták ki az FVM Mûszaki Intézetében
/Gödöllõ/.
- Az Oktatási Minisztérium 2001. évi Innovációs
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