ISO-minősítés
Magyarország legnagyobb papírgyáránál

A hazánk legnagyobb papírgyárát működtető
Hamburger Hungária Kft. menedzsmentrendszere kifogástalanul megfelelt az ISO 9001:2008
szabvány követelményeinek – ezzel az eredménnyel zárult 2010. március 26-án az az audit,
amit az ÉMI-TÜV SÜD tanúsító szervezet szakemberei végeztek. A Hamburger Hungária Kft.
– a Prinzhorn cégcsoport tagvállalata, a Dunapack Papír és Csomagolóanyag Zrt. testvérvállalata – 2009 nyarán állította üzembe azt a papírgyárat, amely nem csupán hazai viszonylatban
egyedülálló, de Közép-Kelet-Európában is a legmodernebbnek számít. A gyár kapacitására jellemző, hogy egymaga 60%-kal emeli meg a hazai
papírgyárak össztermelését: a 140 méter hoszszú, 80 km/óra sebességgel futó egybefüggő
papírgépsor évi 350 ezer tonna, 100 százalékban újrahasznosított, barna színű csomagolópapír termelésére képes. Ráadásul a cégcsoport két dunaújvárosi papírgépe a hazánkban
keletkező hulladékpapír mintegy 90%-át dol-
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gozza fel, vagyis környezetvédelmi szempontból is igen jelentős létesítmények.
– A vállalat kiválóan vizsgázott az ISO 9001:
2008 szabvány követelményeiből – mondta
dr. Madaras Gábor, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. ügyvezetője. – Ez azért is nagy teljesítmény, mert
jóval kevesebb, mint egy évre volt szüksége,
hogy felkészüljön a szabványok követelményeinek kiépítésére, ráadásul minőségügyi tanácsadó közreműködését sem vette igénybe, vagyis
kizárólag saját, vállalatcsoporton belüli tudásbázisát alkalmazta a felkészülés során.
A cégnél a vállalati innováció tudatos építését alátámasztja, hogy már folyamatban van az
ISO 14001 és OHSAS 18001 szerinti rendszerek kiépítése.
A tanúsítvány is igazolja, hogy a Hamburger
Hungária Kft.-nél történő beruházások és folyamatos fejlesztések segítségével világszínvonalú és környezettudatos munka valósul meg.
Az ÉMI-TÜV SÜD független tanúsító és vizsgáló szervezet rendszertanúsítási tevékenységkörében kiemelt szerepe van a papír- és nyomdaipar
területén működő vállalkozások vizsgálatának
és auditálásának. Az elvégzett auditok eredménye alapján az ÉMI-TÜV SÜD Kft. hazai és nemzetközi tanúsítványokat ad ki, melyet az egész
világon elismernek.
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Kiválóan megfelelt az ISO 9001:2008 szabvány
követelményeinek a hazánk legnagyobb papírgyárát működtető cég menedzsmentrendszere
– derült ki az ÉMI-TÜV SÜD tanúsító szervezet
auditja során.

