Gyáravatás Újhartyánban
A SEALED AIR CRYOVAC FELAVATTA ÚJ KELET-KÖZÉP-EURÓPAI CSOMAGOLÓANYAGGYÁRTÓ KÖZPONTJÁT
Csaba László

Újhartyán, 2004. szeptember 23. – A cég
európai csúcsvezetőinek jelenlétében avatták
fel a világ egyik vezető csomagolóanyag-ipari
cégcsoportja, a Sealed Air Corporation
beruházásaként megvalósult gyártelepet
Újhartyánban. A vállalat Cryovac élelmiszercsomagolási divízióját kiszolgáló, csomagolóanyag gyártásával foglalkozó létesítmény
egyben a cég kelet-közép-európai
központjául is szolgál.
A Sealed Air Magyarország Kft. már 1991 óta jelen
van Magyarországon, kezdetben csak képviseleti és
kereskedelmi irodával. A kedvező magyarországi
ipari környezet ösztönzésére – és Magyarország
EU-csatlakozásának hatására – a cég elhatározta,
hogy élelmiszer-ipari csomagolóanyag-termelő
üzemet hoz létre az országban. Az üzem helyszínéül a Budapest közelében fekvő Újhartyán község „Ország közepe” ipari parkját választották ki.
A 49 000 m2-es területen megvalósult létesítmény alapkőletétele 2003. november 17-én volt.
A beruházás közvetlenül hatvan új munkahelyet teremtett a térségben, s közvetve kb. további
száz ember foglalkoztatását segíti elő. A hatezerhatszáz négyzetméter területű üzemből a termelés
megkezdését követően a hazai igényeket teljes
mértékben kielégítik majd, és innen látják el a cég
lengyel, cseh, szlovák, román és ukrajnai, valamint egyéb országokbeli ügyfeleit is.
A gyáravatón és az üzemlátogatáson jelen volt
Manger Henrik, Újhartyán polgármestere és a helység vezetői. Megjelentek a cég globális, európai
és magyarországi irányítói, valamint legjelentősebb üzleti partnerei is.
Jean-Marie Deméautis, a Cryovac európai piacért
felelős elnökhelyettese gyáravató beszédében hangsúlyozta: „A vezető technológiára alapozva, hatékonysággal és munkatársaink optimális biztonságával párosítva, a gyárunk magas minőségi igényű
csomagolóanyagokat fog gyártani az egész régió
számára. Termékpalettánkat bővíteni fogjuk a következő években, hogy állandóan a legmagasabb
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szinten tudjuk kielégíteni a piac igényeit. Az új
üzemnek stratégiai szerepet szántunk Magyarországon és a környező országokban, Romániában,
a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában egyaránt. A Délkelet-Európa
és Nyugat-Európa felé történő csomagolási tevékenységünket is itt kívánjuk fejleszteni.”
Az avatóünnepségen részt vett és beszédet
mondott J. Stuart Prosser úr, a Cryovac divízió elnöke is. Többek között aláhúzta: „Ez az üzem
a közép-európai beruházási stratégiánk része,
Újhartyán egyre inkább vezető szerepet tölt be
a Sealed Air európai – különösen a most kibővült európai uniós – üzleti tevékenységében.”
Az avatást követően a vendégek – Balogh Ferenc
gyárigazgató kíséretében – megtekintették a termelést, a beállított modern termelőberendezéseket –
a központi dobos, nyolc és tíz nyomóművel szerelt, részben pályafordítóval ellátott, rákelkamrás,
sleeve-technológiára épülő flexó nyomdagépeket,
a lakkozó-, vágó-, hasító- és konfekcionáló gépeket –,
valamint a már-már futurisztikus raktári technikát.
Jean-Luc Sornay, a kelet-közép-európai régió
igazgatója a kérdésekre válaszolva elmondta,
a gyárat a jövőben tovább fogják bővíteni. A tervek szerint Európa egyik legnagyobb élelmiszeripari csomagolóanyag-gyárát fogják felépíteni
Újhartyánban: „Új csomagolótechnológiák révén,
új piacok feltárásával, valamint olyan új felhasználói igények felismerése által, mint például
a mikrohullámú sütőben történő felhasználás,
a könnyű nyithatóság és újrazárhatóság, az újhartyáni termelés olyan eszközzé válhat, amellyel
növelhetjük üzleti lehetőségeinket.”
Az első ütem főépületének alapterülete meghaladja az ötezer négyzetmétert, a belső szintekkel és a kiszolgálóegységekkel együtt pedig a hatezerhatszáz négyzetmétert. Az első ütemben
kb. hetvenöt-nyolcvan főt alkalmaznak az új
gyárban. Ebből kb. ötvenöt-hatvan fő vesz majd
részt közvetlenül a termelésben. A többi dolgozó
a termelésirányításban, a kereskedelemben és az
adminisztrációban fog dolgozni.

