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2007 november 9-én, egy esős őszi 
napon már régebben a levegőben lógó öröm-
teli eseményre került sor. Az alapkő leté-
telével megkezdődött a Hamburger csoport 
Containerboard Divíziója új papírgépének kivi-
telezési munkája.

Az ünnepi eseményen több mint 200 meg-
hívott volt jelen azon a munkaterületen, ahol a 
mostani épületek mellett az új üzemépületek 
állni fognak. Galli Miklós, a Dunapack ZRt 
elnök-vezérigazgatója köszöntötte a megje-
lenteket, közöttük a partnereket beszállítóként, 
vevőként, előkészítésben és finanszírozásban 
részvevőként, az illetékes minisztériumok kép-
viselőjeként, önkormányzati vagy parlamenti 
tisztségviselőként, a cég dolgozójaként.

Ezután Thomas Prinzhorn tulajdonos, a 
felügyelő bizottság elnöke emelkedett szólás-
ra. Szavai szerint 2007 októbere a Dunapack 
szempontjából minden idők legsikeresebb 
hónapja volt. Ez a tény bizonyítja, hogy meg-
állja a helyét az a véleménye, mely szerint 
a dunaújvárosi telepítés legfontosabb érve a 
munkatársak kiválósága. Bár akár egy évvel 
korábban is szívesen elindította volna a beru-
házást, a 2009 nyári beindítás és felfutás biztos 
piaca a dél-kelet európai fejlődés alapján még 
most is adott. Kívánta továbbá, hogy hason-
ló, jövőbe mutató ipari beruházások mielőbb 
kövessék a most megkezdettet.

Tátrai Miklós, a Pénzügyminisztérium 
államtitkára megjegyezte, hogy a sok jelen-
levő között az állami apparátus, az önkor-
mányzat és a vállalkozók sokaságát is látja. 
Kiemelte, hogy az 50 milliárd forint értékű 
papíripari, az ahhoz kapcsolódó energetikai 
és egyéb beruházás – hulladékhasznosításá-
val, alacsony környezeti terhelésével, export-
jával, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal 
– hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez. 
Kiemelte, hogy ez a létesítmény nemcsak a 
Dunapack ZRt, hanem a papíripar legnagyobb 
régiós beruházása a legutóbbi több mint 20 
esztendőben.

A W. Hamburger/Dunapack
új hullámalappapír-gépet épít Dunaújvárosban

Galli Miklós köszöntője

Thomas Prinzhorn üdvözlőbeszéde

Thomas Prinzhorn, Galli Miklós, Tátrai Miklós, Garamhelyi Ábel
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Kálmán András, Dunaújváros polgármes-
tere hangsúlyozta, hogy a város és környéke 
üdvözli és támogatja a sikeres privatizáció, 
üzemeltetés logikus következményét, a bővítő 
beruházást. A szakszerűséget, a támogatás 
stabilitását nemcsak a három illetékes minisz-
térium és a banki konzorcium összefogása jelzi, 
hanem az a tény, hogy az önkormányzat-ösz-
szetételének változásától függetlenül – mindig 
a megvalósítás mellett állt.

Az együttműködés folyamatosságáról biz-
tosította a céget a szomszédos Delfort Group 
nevében Christof Diesen igazgató, a bankkon-
zorcium nevében Guy Libot K+H vezérigazga-
tó-helyettes. A sajtófogadáson az említetteken 
kívül többek között a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium államtitkára, Garamhegyi Ábel, 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
államtitkára, Dióssy László is részt vett.

A kérdések és tájékoztatók alapján rajzoló-
dott ki a következő kép: a 7,8 m széles, 1�500 
m/perc konstrukciós sebességű, 70–150 g/m2 

felülettömegű barna hullámalappapírokat gyár-
tó gép ca. 400�000t/év kapacitású, kizárólag 
papírhulladék alapanyagból fog hullámalapapírt 
gyártani. Energetikai ellátását egy szilárd-anyag 
tüzelésű, a gyártási hulladék elégetésére is 
alkalmas erőmű biztosítja. A logisztikai elhelyez-
kedés, a megvalósuló infrastruktúra a jelenlegi 
3. pg. megtartása mellett 2009 júliusától szer-
ves része lesz a ma több mint 1,1 millió tonna 
hullámalappapírt gyártó Prinzhorn Holdingnak 
és a 8 országban közel egy milliárd négyzetmé-
ter hullámterméket gyártó csoportnak.

A gépindítással párhuzamosan várhatóan 
leállítják a csepeli papírgépeket és tervezik a 
sprembergi új, fehér fedőréteget gyártó gép 
felépítését. A rendezvény az acélcsőbe zárt 
dokumentumok behelyezése és bebetonozása, 
valamint egy együttműködési szerződés aláírá-
sa után baráti és szakmai beszélgetésekkel telt 
fogadással ért véget.

Szőke András

A Duropack Ag. Graz/Kalsdorfi gyárának 
megtekintése után, Szőke András levezető 
elnök megnyitó beszédével kezdődtek az elő-
adások. Szeptember 13-án délután öt, másnap 
15 előadás hangzott el a Hotel Balatonban.

Giczei Erika, az Unilever Magyarország Kft. 
logisztikai vezetője „Piaci tendenciák felhaszná-
lói szemmel” címmel ismertette a nagy csomago-
lás-felhasználó cég véleményét és elképzeléseit.

A 14 millió hullámdobozt és 200 millió papír-
címkét felhasználó cég 2007-es stratégiája: 
vevőinkkel együtt győzni. Ez nagyfokú rugal-
massággal, jó reakciókészséggel és eredmé-
nyes vevőszolgálati tevékenységgel érhető el.

A barna egységnyomott hullámdobozok-
kal szembeni legfőbb elvárás a terhelhetőség 

és rakatolhatóság. Fontos tendencia a polcra 
kész csomagolás (Retail Reading Packaging).
A funakciókat a for easy (4 Easy) igény fejezi ki:

• legyen könnyen észrevehető
• legyen könnyen nyitható
• legyen könnyen polcra helyezhető
• legyen könnyű a hulladékkezelés.

A 4 funkciót egy 5. egészíti ki:

• legyen könnyen vásárolható.

További tendenciák:

• a dobozméret csökken
• a színek száma nő

VI. PAPÍRFELDOLGOZÓ NAPOK
Zalaegerszeg, 2007, szept. 12–14.

SZAKMAI ELŐADÁSOK SZEPTEMBER 13-ÁN


