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Czirkl György vezérigazgató

Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. egyik vezető 
szereplője a magyarországi csomagolóanyag-ipar-
nak. Hajtogatott kartondoboz gyártásban a má-
sodik legnagyobb, hagyományos címke termék-
körben pedig társvezető. A társaság forgalmának 
80–85%-át a multinacionális vállalatokkal bo-
nyolítja. 

Zöldmezős beruházással – Zalaegerszeg északi 
ipari övezetében háromhektáros közművesített 
területen mintegy 12 ezer négyzetméter alapte-
rületű  – új, a technológiai optimum követelmé-
nyeinek is megfelelő nyomdát létesítettünk 10,5 
millió euróért.

Ez azonban a beruházásnak csak az egyik fele, 
mert kb. tízmillió eurós gépberuházás is a terve-
inkben szerepel, melynek megvalósítása folya-
matban van. 

Cél a jelenlegi géppark kisebb részének lecseré-
lése mellett új innovációkat lehetővé tevő tech-
nológiák installálása.

Az új üzemcsarnokban  2016 év elején a meg-
lévő gépparkkal kezdtük el a termelést. 

Cél az innovációs tevékenység további erő-
sítése. Olyan megoldásokat kínálhatunk a ve-
vőinknek, amely igények esetleg még meg 
sem fogalmazódtak bennük. A fejlesztési team 
létszámát tovább növeljük az új feladatok el-
végzésére.

Az új épületben olyan körülményeket alakí-
tottunk ki, amelyek minden tekintetben kielé-
gítik a vevők minőséggel és higiéniával kap-
csolatos elvárásait.

A 2017-es EKD-támogatás lehetőséget terem-
tett  számunkra, hogy a termelőberendezések 
bővítésére és cseréjére  is sor  kerüljön.

A cég németországi központjának jóváha-
gyásával 2017 őszén elkezdődött az összesen 
10 millió eurós gépi beruházás, mely szándé-
kaink szerint néhány éven belül megvalósul.

A tulajdonosok  beruházási szándékát alapve-
tően meghatározta az EKD-támogatás elnyerése.
A beruházás keretében
 nyomógépek,
 stancagép,
 ragasztógép,
 logisztikai rendszer
 és kiegészítő berendezések 
kerülnek telepítésre.
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Az újonnan belépő kapacitásokkal a termelés 
négy év alatt 50%-kal nőhet, és eléri a kilenc 
milliárd forintot nettó árbevételünk.

Az export aránya meghaladja a 40%-ot. 2016-
ban ez az arány 20% alatti volt.

A létszám el fogja érni a 330 főt, ami a kiindu-
láshoz képest több mint száz fős emelkedést jelent.

A cégcsoporton belüli integráció elmélyül, 
ami az Edelmann Hungary számára kifejezet-
ten kedvező, mert megnő az ide transzferált 
megrendelések mennyisége.

A beruházással az Edelmann Hungary jövő-
je hosszú távra biztosítottá válik és lehetőség 
nyílik a jelenlegi kb. 11 000 tonnás kibocsátás 
legalább 17 000 tonnára való bővítésére.

Szakmai képzés, utánpótlásképzés

Mivel jelentős új technikák, eljárások érkez-
nek a céghez, nagy gondot fordítunk a dolgo-
zók szakmai és általános képzésére. 2018-ban 
tervezünk nyomdai képzést indítani, amely 
OKJ-s bizonyítványt ad.

A profitabilitást 8% fölé szeretnénk növelni 
öt év alatt, amely további fejlesztésekre ad le-
hetőséget.

Mivel a nyomdai gépmester jelenleg hiány-
szakma Magyarországon, iskolai rendszerű kép-
zése kizárólag Békéscsabán lehetséges, hosszú 
távon szeretnénk, ha ez Magyarország nyugati 
régióira is kiterjeszthető lenne, melyhez az is-
kolák és az ország területén elérhető oktatók 
összefogására volna szükség, támogatási for-
rások bevonásával.  Ennek előkészítését pedig 
már az általános iskolákban tájékoztató órák 
megtartásával kellene kezdeni, melyet az Edel-
mann Hungary Packaging Zrt. örömmel vállal. 
Továbbá gyakorlati helyet is tudunk biztosíta-
ni a nyomdászképzésben részt vevőknek. Az 

OKJ-s felnőttképzés is terveink között szerepel, 
de eddig a kis jelentkezői létszám miatt nem 
tudtuk elindítani a tanfolyamot. Ennek egyik 
oka lehet a régióban a munkaerőhiány. 

Az egyéb feldolgozógépekre, mint pl. stanca-
gép, ragasztógép nem létezik sem iskolai rend-
szerű, sem OKJ-s képzés, így ezt tapasztalt kol-
légák segítségével belső képzéssel oldjuk meg.  

A felsőoktatást illetően agilis, tehetséges kol-
légáink közül a Társaság támogatásával sokan 
már elvégezték a nyomdaipari mérnök kép-
zést az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyű-
ipari Mérnök Karán, többen pedig jelenleg is 
folytatják itt tanulmányaikat.

Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. tagja a 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek, 
a Csomagolási és Anyagmozgatási Szövetségnek 
és a Nyomda- és Papíripari Szövetségnek.

DÍJ  A  S IKERES VÁLLALKOZÁSOKÉRT
Az Edelmann Hungary Packaging Zrt. lett a hó-
nap beruházója 2017. decemberben. A díjat 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta 
át Czirkl György vezérigazgatónak 2018. január 
12-én.


