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2002-ben a Myllykoski papírgyárai leváltak az
M-realtól, és saját képviseletet, értékesítési iro-
dákat hoztak létre az egyes piacokon. A Merc-
kens Papír Ausztria a következő országokban
látja el a Myllykoski képviseletét: Ausztria,
Csehország, Szlovákia, Magyarország, Romá-
nia, Szlovénia, Szerbia, Bosznia, Horvátország,
Macedónia és Bulgária. A magyar piacon 2002-
ben Gottfried Merckens úr megalapította a Merc-
kens Papír Bt.-t, mely a magyar piacért felel,
de a teljes adminisztráció, számlázás stb. a ma-
gyar ügyfelek számára a bécsi központi irodá-
ból történik. Magyarország kiemelkedő szere-
pet tölt be, fontos piac a Myllykoski számára,
hiszen 2007-ben közel 20 000 tonna papírt adtak
el a gyárai a magyar piacon.

A Myllykoski családi tulajdonban lévő nem-
zetközi csoport, papírgyárakkal Finnországban,
Németországban, Svájcban és az USA-ban. A cég
115 éves története 1892-ig vezethető vissza.
A kilenc gyárban hárommillió tonna papírt állí-
tanak elő évente. Száz százalékban a Myllykoski
tulajdonában vannak a gyárak, de rendelkez-
nek szövetséges partnervállalattal is, mint pél-
dául a Rhein Papier – német újságnyomó papír
gyár. 1951-ben a Myllykoski gyártott először
SC-papírt, és 1981-ben a Myllykoski vezette
be az SC-papírt az amerikai piacra is, amikor
a New York Times-szal közösen beindította a
Madison Papert, az első SC-gyárat az amerikai
piacon.

Gyáraink újságnyomó papírt, valamint má-
zolt és mázolatlan magazinpapírokat gyártanak.
A termékek megoszlása: 48%-ban mázolt ma-
gazinpapírok – MWC, LWC – (50–50% ofszet- és
mélynyomtatáshoz), 36%-ban SC-papírok és
16%-ban újságnyomó papírok. A cégcsoport
a világ harmadik legnagyobb SC papírgyártója,
de a Top 5-ben van a mázolt papírokat (LWC,
MWC) illetően is. Széles SC termékskálával
rendelkezik a cég, SC B, illetve javított SC-pa-
pírok, a My Plus és a My Gold, mely most egy
új csúcsminőségű standard SC-papírral, a My

Style-lal bővül. A My Gold javított SC-papírt
sikerrel vezettük be a magyar piacon is.

– Mit kell tudnunk a My Gold papírról?
– A My Gold mázolatlan, magas fehérségű SC-
papír, 54–70 g/m2-ig. Fehérsége magasabb az
LWC papírokénál, ezért jó alternatívát jelent
az LWC és MFC papírok kiváltására. Különle-
ges termék, nemcsak a magas fehérsége révén,
hanem a 60–70-es grammsúly miatt is, mely
grammsúlyok nem jellemzőek az SC-papírok-
ra. Ezt a terméket a Myllykoski finn gyárában,
a Myllykoski Paperben gyártják. A nemrégiben
történt beruházással a My Gold-kapacitást nö-
velni tudja a gyár, így több My Gold papír áll
a piac rendelkezésére.

– Milyen változások történtek a közelmúltban 
a Myllykoskinál?
– 2007 nyarán a Myllykoski leállította az MD
Dachau gyárat, ahol két gépen összesen 225 000
tonna/év LWC papírt gyártottak, 350 dolgozó-
val. Túl sok mázolt magazinpapír kapacitás volt
a piacon, így egyértelmű volt a döntés a gyár-
bezárás mellett. Az ofszet LWC gyártás átkerült
az MD Plattling gyárba, ahol korábban csak
mélynyomó LWC-t gyártottak. Az MD Dachau
gyár dolgozóinak nagy része pedig az új SC-
gyárhoz, a Plattling Papierhez került át.

2006–2007-ben, illetve 2008-ban összesen
kb. kétmillió tonna kapacitás esik ki a piacról,
a gyárbezárások miatt. Ennek oka, hogy túl
nagy volt a kínálat, a kereslet pedig csökkent az
LWC papírok iránt, ráadásul a papírárak az el-
múlt években csökkentek, míg az energiaárak
és az alapanyagárak folyamatosan emelkedtek.
Az Oroszországból érkező fára például export-
vámot vetettek ki 2007-ben, illetve a 2008-as
év elejétől, ezért Finnországban 30%-kal drá-
gult az alapanyagok ára. A kisebb gyárak már
nem tudtak tovább versenyképesen termelni,
bezárásra kényszerültek. 

Az MD Dachau gyárat bezárta ugyan a Mylly -
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koski, de ugyanakkor egy új SC-gyár építése
mellett döntött, mely eredetileg Csehország-
ban épült volna fel. Végül azonban a cég úgy
döntött, hogy Németországban, Plattlingban,
Bajorországban, 50 km-re a cseh határtól építi
fel a gyárat, az MD Plattling LWC gyára mellett.
A döntés megváltozásának oka: a Myllykoski
korábban bejelentette a piacnak, hogy egy új
SC-gyárat épít, és konkrét időpontot jelölt meg,
ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
a cseh gyár erre a határidőre nem épült volna fel,
adminisztratív, bürokratikus nehézségek miatt.

Myllykoski meg akarta őrizni jó hírnevét a ve-
vőkkel szemben, és a projekt jelentősége miatt
nem kockáztathatta, hogy a gyár nem épül fel
a bejelentett határidőre. A német gyár mellet-
ti döntésben fontos szempont volt az is, hogy
az új gyár átveszi a leállított MD Dachau gyár
dolgozóinak nagy részét is. A cél az volt, hogy
Plattling legyen a Myllykoski legmodernebb,
leghatékonyabb gyáregysége a két gyárral
együtt, közel 800 000 tonnás kapacitással. A két
gyár, az MD Plattling és az új SC-gyár, a Platt-
ling Papier gyár csak nyerhet egymás közelsé-
géből. A két gyár tisztázta az együttműködés
területeit, és a külső partnereikkel történő meg-
állapodásaiknál már figyelembe vették, hogy
mindkét gyár hasonló rendszerben fog dolgoz-
ni a jövőben. Az együttműködés csak növeli
a két gyár hatékonyságát. Az SC-gyár mellett
egy erőmű is épült, mely kiemelkedő jelentősé-
gű a plattlingi gyárak számára az energiakölt-
ségek szempontjából.

2006. november 2-án került sor a Plattling
Papier SC gyár alapkőletételére, és 2007. június
végén az épület tető alá került, majd 2007.
december 3-án már legurultak az első papírte-
kercsek a gépről. A gyár kapacitása: 380 000
tonna/év SC-papír. A beruházás értéke 485
millió. Az új gyár 190 új munkahelyet terem-
tett, melynek egy részét – mint említettem –
az MD Dachau bezárt üzem dolgozóival töltik
be. Nagyon fontos, hogy senki ne kerüljön az
utcára, ezzel is bizonyítván, hogy emberköz-
pontú cégről van szó. A gyártósort a Mesto Paper
szállította, szélessége 11,3 m, és 2000 m/perc
sebességgel üzemel. Az új gyárban elkezdődött
egy új termék, egy csúcsminőségű standard
SC, a My Style gyártása, magas volumenitása
révén speciális, innovatív gramm súlyokban.
Az SC-piac dinamikusan  növekvő piac, Nyugat-

Európában az SC-papírok volumene kb. három-
millió tonnát tesz ki. Az új EU-országokban is
jelentősen bővül ez a piac, ezért is döntött a cég
egy SC-gyár felépítése mellett.

Több nyomdában végeztek próbanyomta-
tást, és az első visszajelzések nagyon biztató-
ak. A My Style, SC-papír már 2008. februártól
a piacra kerül, és ezzel magasabbra teszik a mér-
cét minden standard SC-papírgyár számára.
Az új gyár éllovas lesz a standard SC-papírok
gyártásában. A legmodernebb technológiákat
alkalmazzák a gyártás folyamán, a világon ez
az első A minőségű SC-gyár, ahol online törté-
nik a kalanderezés, egy speciális technológia
segítségével. A teljes gyártási folyamatot úgy
alakították ki, hogy megfeleljen a legmaga-
sabb minőségi és környezetvédelmi előírások-
nak.

Hogy tudjuk mihez mérni a beruházás mér-
tékét, íme néhány példa: a beruházás egyen-
rangú 1300 családi ház megépítésével, 120 000
tonna földet mozgattak meg a  gyár felépítésé-
hez, 7000 előre gyártott betonelemet használ-
tak fel a 375 méter hosszú csarnokhoz.

– Mire számítanak a 2008-as évben?
– Tavaly közel 20 000 tonna papírt adtunk el
Magyarországon, de az idén mindenképpen sze-
retnénk növelni a forgalmunkat. Sokat várunk
az új gyárban készülő SC-papírunktól, a My
Style-tól, és bízunk benne, hogy a magyar
nyomdák/kiadók részéről is kedvező lesz az új
SC-papír fogadtatása. Az utóbbi néhány év-
ben minden év elején csökkentettük az árain-
kat, de a nagymértékű energia- és alapanyagár-
emelések után idén már sajnos kénytelenek
voltunk áremelést végrehajtani.

– Íves papírokat is gyártanak?
– Mázolt, fatartalmú íves papírokat az MD
Albbruck német gyárunk gyárt. A termékskála
70 és 135 g/m2 közötti papírokból áll, melyek-
nek magyarországi fő forgalmazója a Map, ki-
sebb mértékben pedig a Budapest Papír. A Map
céggel nagyon sikeres az együttműködésünk,
erre az évre a tavalyi forgalom megduplázását
tervezzük. 

A Merckens Papír a Myllykoski termékein kí-
vül a finn Stromsdal kartongyárat is képviseli
Magyarországon és Ausztriában. A Stromsdal
70 000 tonna grafikai kartont gyárt évente.
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