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A világ egyik legkorszerûbb és legnagyobb telje-
sítményû gépsorát helyezték üzembe a szolnoki papír-
gyárban. A két és fél milliárd forintos beruházás nyo-
mán évi százezer tonna kisalakú irodai papírt tudnak 
majd elõállítani a Neusiedler Szolnok Rt.- nél. A társa-
ság tavalyi árbevétele 45 milliárd, üzemi eredménye 
6,5 milliárd forint volt. Ezzel a megye második legna-
gyobb vállalata volt, mondta el Ferenc Gábor igazgató. 
Mindez a tavaly egy külsõ tanácsadó bevonásával 
végrehajtott „eredményjavító” program mellett az el-
múlt évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetõ. 
Tavalyelõtt 1,3 milliárd forintot, tavaly kétmilliárdot for-
dítottak fejlesztésekre, ennek nyomán jelentõsen nõtt 
a termelékenység. A szolnoki gyárban õt év alatt meg-

Kisebb formátumban erõsít a Neusiedler Rt.

duplázták az elõállított papír mennyiségét. Az rt. két -
szolnoki és dunaújvárosi gyárában tavaly már 194 ezer 
tonna papírt állítottak elõ.

A most befejezõdött beruházás révén új kisze-
relõgép állt munkába. A fejlesztést az tette szüksé-
gesség, hogy erõteljesen nõ az igény az irodai (nyomó- 
és fénymásoló-) papírok iránt, mondta az igazgatóság 
elnöke, Josef Welsersheimb. A társaság ugyanis kie-
melt figyelmet fordít a környezetvédelemre is: az ISO 
14 001 környezetirányítási rendszer bevezetésén dol-
gozik.

Forrás: e-Villággazdaság
Következõ számunkban részletesen beszámolunk az új fejlesz-

tésrõl. (a szerkesztõ).

Többmilliárdos program a Piszkei Papírnál

Új csomagológépet helyeztek üzembe a Piszkei 
Papír Rt.-nél. A beruházással a lábatlani gyár kapaci-
tása 20-25 százalékkal nõhet, s a toalettpapírok és a 
papírtörlõk esztétikusabb, célszerûbb kiszerelésben 
készülhetnek. A cégnél az idén és jövõre további fej-
lesztéseket terveznek. Az év végén új szalvétacsoma-
goló gépet állítanak be és jövõre egy új raktárcsarnokot 
is építenek, s beindítanak egy papírzsebkendõ-papírt 
gyártó gépet is.

A tervezett beruházások értéke több milliárd fo-
rintra tehetõ. A nagyarányú fejlesztésekre azért van 
szükség, mert a belföld mellett (ahol saját adatai szerint 
részesedése az árbevételbõl nyolcvan százalék) ex-
portpiacai is dinamikusan bõvülnek. A lábatlani gyár 

kivitele elsõsorban a környezõ országokba: Romániá-
ba, Horvátországba és Ukrajnába irányul.

Az 1,3 milliárd forint alaptõkéjû, 730 fõs Piszkei 
Papír Rt. több évtizedes hagyományokkal rendelkezik 
a hazai háztartás-higiéniai papírtermékek piacán, s az 
egyetlen olyan cég, mely gyártással, feldolgozással és 
kiszereléssel is foglalkozik. A társaság az 1993-as 
privatizáció során állami kézbõl a görög Zeritis-csoport 
tulajdonába került, mely ezáltal kiépítette hídfõállását a 
kelet-közép-európai régióban. A Piszkei Papír Rt. a 
Zeritis-csoport 2000. évi 140 millió dolláros éves árbe-
vételének csaknem egyharmadát adta.

Forrás: e-Világgazdaság, 2002.07.05.

Május végén indult el a próbaüzem a fûzfõi papírgyárban

Beindult az elsõ gyártósor az új, még bejegyzés a-

latt álló Fûzfõi Papíripari Ellátó és Kereskedelmi Rt.-nél.  
A próbaüzem – egyelõre csupán egy gépsoron 

kezdõdött a közelmúltban új tulajdonoshoz került fûz-

fõi papírgyárban. A jelenleg 245 alkalmazottat foglal-

koztató társaság egyelõre finompapírokat, illetve fi-

nom-csomagolópapírokat kíván gyártani, közölte 

Mészárovics Imre elnök-vezérigazgató. A gyár máso-

dik gépsora várhatóan június 10. környékén, a feldol-

gozóüzem május 27-én indul. Mészárovics elmon-

dása szerint ahhoz, hogy a társaság visszajuthasson 

a konkurencia által elhódított piacra, a kapacitás-

kihasználtságot 65-70 százalékra kell felhozni.

A társaság jelenleg bejegyzés alatt áll. A Fûzfõi 

Papírt a Hazai Papír (HP) Kft. vásárolta meg a felszá-

molásból. A HP egyébként vállalta a mintegy 200 

millió forintra tehetõ környezeti károk felszámolását 

is, amit egy hatályban lévõ szerzõdés értelmében 

2003-2005-ig kell megoldani. Kétféle környezeti 

ártalommal szembesülnek: az egyik a nagy területet 

elfoglaló szeméttelep, a másik a hulladékiszapot tá-

roló három medence. Az iszapot fel lehet használni 

bizonyos csomagolópapír-típusok gyártásához, de 

számos más megoldás is szóba jöhet.

Forrás: Napi Gazdaság 200.05.23.


