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Hamburger Hungaria gyáravatása
MÉRFÖLDKő A HAZAI PAPÍRGYÁRTÁSBAN

Faludi Viktória

Október 16-án ünnepélyes keretek között, Baj-
nai Gordon miniszterelnök és Thomas Prinz-
horn tulajdonos részvételével került felavatás-
ra a dunaújvárosi Hamburger Hungaria Kft.
papírgyára, ami Közép-Kelet-Európa legkorsze-
rűbb technológiáját alkalmazó papírgyáran -
ként kezdte meg működését. A 60 milliárd forin-
tos beruházáshoz a kormány közel 3,5 milliárd
forintos támogatást biztosított.

Szikla Zoltán, a Hamburger Hungaria Kft. 
ügyvezető igazgatója Thomas Prinzhorn és Bajnai Gordon
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Az új papírgyár termelésének 75 százaléka
a külföldi igényeket szolgálja ki, ami évi húsz-
milliárd forinttal javítja a külkereskedelmi
mérleget. A PM7 7,8 méter szélességben, per-
cenként 1300 méter gyártási sebességgel üze-
melve évi 350 ezer tonna hullámlemez alap-
papírt gyárt. A gyár kapacitása környezetvédelmi
szempontból is jelentős, mivel a Dunapack
üzemével együtt a Magyarországon keletkező pa-
pírhulladék közel 90 százalékát hasznosítja, mi-
közben közvetlenül 281 dolgozónak ad munkát.

A beruházás megvalósítása rekordgyorsaság-
gal történt. Nem telt el egészen két év az alap-
kőletételtől, alig több mint egy éve kezdték meg
a papírgép szerelését, és a próbaüzem a terve-
zettnél korábban, már júliusban elindult. Hat-
vannyolc alvállalkozó működött közre a kivite-
lezésben összesen 5500 fő munkáját egyesítve.
A gyár építése alatt volt olyan nap, hogy egyszer-
re 1400 ember dolgozott a helyszínen. Az épít-
kezés során 3000 kilométer fémalkatrészt, 750
kilométer kábelt, 325 kilométer elektromos ve-
zetéket, 80 kilométer csővezetéket és hozzáve-
tőleg 200 ezer tonna betont építettek be.

A papírszakma történelmi eseményén beszé-
det mondott Szikla Zoltán, a Hamburger Hun-
garia Kft. ügyvezető igazgatója, Bencs Attila gyár-
igazgató, majd köszöntötte a résztvevőket Panyi

László, a Dunapack Magyarország Packaging
Zrt. vezérigazgatója. 

A szakma képviselőinek prezentációja után
dr. Kálmán András Dunaújváros polgármestere,
dr. Michael Zimmermann, Ausztria hazánkba
delegált nagykövete, Thomas Prinzhorn, illetve
Bajnai Gordon köszöntője következett, majd sor
került az ünnepélyes gépindítási ceremóniára,
amit a meghívott vendégsereg óriáskivetítőn
kísérhetett figyelemmel. A PM7 termelését a mi-
niszterelnök és a tulajdonos a jelképes indító-
gomb megnyomásával indította el, majd sza-
lagátvágással adták át a teljes létesítményt. 

A már termelő papírgyárat a vendégek közö-
sen tekintették meg az avatóünnepség után. 




