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PIACI HÍREK 

Húszezer négyzetméteres üzemet épít a Videoton Székesfehérváron 

A Videoton EAS (Electronic Assembly Services) Kft. Székesfehérváron ötmilli-
árd forintból épít új húszezer négyzetméteres gyártócsarnokot várható megrendelései 
teljesítésére. Az ünnepélyes alapkőletételre 2017. december 12-én került sor. 

A legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari cégcsoporton, a Videoton 
Holdingon belül az elektronikai gyártást a Videoton EAS Kft. és a Videoton Autó-
elektronika Kft. végzi. Az új üzemben további 2–2,5 milliárd forintból technológiai 
fejlesztéseket valósítanak meg és több száz munkahelyet hoznak létre. A 2018 végére 
elkészülő új épületben 8500 négyzetméteres gyártóterület, 4500 négyzetméteres raktár 
kap helyet, valamint korszerű irodákat is kialakítanak. 

A Videoton EAS Kft. jelenleg két üzemcsarnokában mintegy 17 ezer négyzetmé-
teren gyártanak ipari elektronikai termékeket, vasúti, háztartási elektronikai és épület-
automatizálási eszközöket, a szerelt nyomtatott áramkörtől az elektronikai modulokon 
át a komplex, készre szerelt végtermékekig. A jelenlegi 770 fős dolgozói létszám 
2019-re várhatóan ezer fő fölé nő. 

Az új komplexumban automatizálták a raktározást. A gyártóterület és a raktár 
közötti anyagmozgatást közel félmilliárd forintból teljesen gépesítik. Ezen kívül beül-
tető-, forrasztó-, szerelő- és csomagolósorokat telepítenek. 

A Videoton Autóelektronika Kft. is kinőtte jelenlegi telephelyét, így a Videoton 
EAS Kft. felszabaduló régi épületében bővíteni tudja szerelési kapacitását. 

A két vállalat a teljes cégcsoport 2017. évi 170 milliárd forint fölötti árbevéte-
léhez 75 milliárddal járul hozzá. 2018-ban 12 milliárd forint értékű beruházást hajt 
végre a vállalat, amelyhez hozzájárul a több mint ötvenéves tapasztalatuk és hagyomá-
nyaik. A Videoton új üzemének építése az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházása, 
amely nemcsak a két cégnek adhat nagy lökést, hanem az egész vállalatcsoportnak, sőt 
Székesfehérvár városának is. 

J. P. 
Richard Higgs: Hungary's Videoton plans new €24m electronics assembly plant = 
www.plasticsnewseurope.com 2018. január 10. 
www.szekesfehervar.hu 

Tovább bővül a B. Braun gyöngyösi gyára 

A B. Braun Magyarország Kft. történetének eddigi legnagyobb beruházása kere-
tében ismét több mint kétszeresére bővíti a gyöngyösi gyárát. Ezt a B. Braun Magyar-
ország Kft. cégvezetése jelentette be 2018. január 18-án, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztériumban rendezett sajtótájékoztatón. A B. Braun magyarországi tevékenysége 
nagymértékben hozzájárul a magyarországi orvosieszköz-gyártás dinamikus növeke-
déshez és fejlődéséhez. 
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A 2025-ig megvalósuló, 30 milliárd forintot meghaladó mértékű beruházás kere-
tében 2018-2019 között a gyöngyösi orvosieszköz-gyár tovább bővül. A jelenlegi 
gyáregység mellett 25800 négyzetméteres gyártó üzemet építenek, több mint megkét-
szerezve a gyártóhely területét. A gyártási kapacitás a jelenlegi 65 millió darabról 120 
millió darabra nő. 

Tekintettel a bővítés rendkívüli hozzáadott értékére, technológiai színvonalára és 
az új munkahelyek magas számára, a beruházás 6,1 milliárd Ft összegű vissza nem 
térítendő kormányzati támogatásban is részesül. A jelenleg közel 1100 embert foglal-
koztató gyöngyösi gyár a térség egyik legnagyobb munkaadója. Az elkövetkező évek-
ben a dolgozók száma 2000 főre nő majd. 

A B. Braun Magyarország Kft. egyszer használatos orvosi eszközöket gyárt a 
nemzetközi és hazai egészségügyi intézmények számára. A 17 000 négyzetméter alap-
területű gyáregység tisztaterében a legkorszerűbb fröccsöntő, extruder és automata 
gépekkel, valamint magas fokú precizitást igénylő kézi szereléssel folyik a munka. Az 
itt gyártott 800-féle termék között egyebek mellett megtalálhatók a dialíziskezelésnél 
használatos csövek, katéterek, az onkológiai ellátáshoz szükséges cytoszettek, a magas 
biztonsági feltételeket követelő infúziós és transzfúziós terápiában alkalmazott szere-
lékek, valamint a műtétek utáni sebgyógyulást elősegítő sebkezelő termékek. A gyön-
gyösi gyár kutatási és fejlesztési tevékenységének, valamint a technológiai fejleszté-
seknek köszönhetően az exportra gyártott termékek hozzáadott értéke folyamatosan 
növekszik. 

A B. Braun a magyarországi egészségügyi piac egyik legnagyobb szereplője. 18 
dialízisközpontjával pedig az ágazat legnagyobb hazai vállalata. Az elmúlt 25 évben 
összesen 60 milliárd forint beruházást, bővítést és fejlesztést hajtott végre Magyaror-
szágon. Az üzem területe négymilliárd forintos beruházás keretében kétszeresére bő-
vült.  

A B. Braun cég története 1839-ben kezdődött, amikor Julius Wilhelm Braun 
Melsungenben (Németország, Hessen tartomány) megvásárolta a Rose Pharmacy 
gyógyszertárat. 

J. P. 
 

Richard Higgs: Medical device maker B. Braun invest 100 M EUR to double Hungary plant 
output = www.plasticsnewseurope.com 2018 január 22., www.bbraun.hu 
 

Beruházás Tiszapüspökiben 

Elektronikai hulladékot hasznosító üzem épül Tiszapüspökiben. A beruházás be-
került az államilag támogatott beruházások közé. A településtől 2 km-re fekvő kéthek-
táros területen a projektre alakult EWR Hungary kft. 3800 m2 területű csarnokot és 800 
m2-es irodaházat épít. Az üzemben évente mintegy 8000 tonna elektronikai hulladékot 
dolgoznak majd fel. A hulladékot anyagára bontják, majd 96%-ából egy szabadalmaz-
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tatott eljárással olajat állítanak elő, melyből hő- és elektromos energia nyerhető. A ma-
radék 2–4%-ot a veszélyes hulladékégetőbe szállítják. 

O. S. 
MTI, 2018. február 21. 
 

Tízezer magyar munkásra 57 robot jut 

Egy év alatt 13%-kal nőtt a Magyarországon üzemben lévő ipari robotok száma 
és a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) további felfutásra számít. 2016-ban Ma-
gyarországon nagyjából 5400 robotot használtak ipari célra. 

Az IFR adatai szerint az eszközök fele kézi munkát kiváltó úgynevezett kezelő-
robot volt, 17% tartozott a hegesztő kategóriába, 16% volt az össze- és szétszerelő gé-
pek aránya. 

A robotok összlétszámát tekintve Magyarország 2016-ban a 32. helyen állt a glo-
bális rangsorban, a tízezer dolgozóra eső robotok száma 57 volt. 

Az eladások terén hazánk a világviszonylatban 33. helyet foglalta el 2016-ban, 
tízből hat abban az évben átadott robot a kezelő kategóriába tartozott, ezeket elsősor-
ban kohászati, csomagolási vagy eszközkezelési célra használják. A második legna-
gyobb kategória a hegesztő robotoké, minden tizedik gép tartozott ide, a többit főként 
szortírozási, összeszerelési célra használják. 

Az IFR pozitívan értékeli a magyar robotizációs folyamatokat, a 2017 és 2020 
közötti időszakban a nemzetközi szervezet az eladások emelkedését várja elsősorban 
az autóipari kapacitásbővítő beruházásoknak köszönhetően. Emellett a motorgyártási 
fejlesztések is növelhetik a roboteladásokat. Az IFR kiemelte, hogy a magyar kormány 
elkötelezett az ipar megszilárdításában, ennek példájaként említik az Irinyi-tervet, 
amelynek révén az ipar aránya 24-ről 30%-ra nőhet a teljes GDP-termelésen belül. 

 
J. P. 

www.autopro.hu /MTI 
 

Új poliamid 12 gyártó üzemet indít az Evonik  
Németországban  

Az Evonik Industries AG (Központja Essen Észak-Rajna-Vesztfália tartomány) 
új gyártósort helyezett üzembe a speciális poliamid 12 (PA 12 [−HN−(CH2)11−CO−]n ) 
por előállítására a németországi Marl Chemical Park-ban. Ez Németország egyik leg-
nagyobb vegyipari komplexuma közel 10 000 alkalmazottal. A nagy teljesítményű PA 
12 porokat főképpen a 3D-s nyomtatás céljára állítják elő és Vestosint márkanév alatt 
hozzák kereskedelmi forgalomba. 

Az Evonik szerint a 3D nyomtatási piac kétszámjegyű növekedési rátával rendel-
kezik, ezért hajtották végre a bővítést. Az Evonik nem közölte a beruházásra fordított 
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összeget, amely becslések szerint több 10 millió EUR. Az üzem gyártási kapacitását 
sem hozták nyilvánosságra.  

J. P. 
www. platicsnewseurope.com, 2018.február 15  
 

Amerikai exportra készül a Poloplast 

A műanyag csőrendszereket gyártó osztrák Poloplast GmbH & Co. 40 millió 
EUR-t kíván befektetni egy szélesebb terjeszkedési stratégia részeként. A Leonding 
(kis város Felső-Ausztriában, Linztől délnyugatra) központú cég piacvezető Európá-
ban a szennyvízelvezető és vízvezetékcsövek gyártásában. Itt található az egyik üze-
mük. Másik gyáruk Ebenhofenben van, Németországban. 

A Poloplast GmbH & Co. tervek szerint 2018-ban 60 új alkalmazottat szeretne 
felvenni és 13 millió EUR-t akar fordítani a fejlesztésekre. Összességében az alkalma-
zottak számát a jelenlegi 380 főről 540 főre kívánják emelni. A cég fejlett technológiá-
jának és termékinnovációjának köszönhetően tovább növelnék az USA-ba irányuló 
exportot. 

Fő termékeik a polipropilénből vagy PVC-ből extrudált Polo-Kal típusú csőveze-
tékek, ivóvíz- és szennyvízvezetékek, klímacsövek. Gyártanak Polo-BSM rögzítő-
gyűrűket, elosztókat és szifonokat is. Sikeresen alkalmazzák POLO-ECO plus PRE-
MIUM csővezetékeit hidak építésénél a csapadék összegyűjtéséhez és elvezetéséhez. A 
csövek magas hosszirányú stabilitása, UV-sugárzással szembeni garantált ellenállása 
biztosítja az infrastrukturális projektek műszaki és gazdasági optimalizálását. A cég 
termékeivel részt vett a Mont Saint-Michel apátság (franciaországi világörökségi hely-
szín a Normandiai tengerparton) felújításában is. 

Az 1954-ben alapított Poloplast az egyik tagja a klagenfurti székhelyű 
Wietersdorfer (cement, mészkő és egyéb építőanyag-gyártó) csoportnak. A 
Wietersdorfer csoport másik tagja a Hobas, amely nagyméretű üvegszál-erősítésű mű-
anyag (GRP) csővezetékeket gyárt. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com, 2018.február 13. 
 

Az Amerplast második üzemet nyit Lengyelországban 

A finn Amerplast műanyag csomagolóipari vállalat beindítja a második üzemét 
Lengyelországban. Az új létesítmény Borki-Wyrki-nál található, 160 km-re keletre 
Grodzisk Mazowiecki-től. Az itt lévő gyárat 1999-ben alapították elsőként Lengyelor-
szágban.  

Az Amerplastnak (központja Tampere) szüksége van egy második lengyel gyár-
tóbázisra, mert az utóbbi években gyorsan növekedett a rendelésállományuk, amelyet 
már csak az új beruházással tudnak teljesíteni.  
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Az Amerplast több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik a flexibilis csomago-
lóanyagok gyártásában. Ezek sokféle termék (kenyér, hús, zöldség, tej, egyéb italok, 
cukor, csokoládé) csomagolására alkalmasak. A testápolási termékekhez gyártott cso-
magolóeszközeik a higiéniát és a termékbiztonságot egyesítik az igényes megjelenés-
sel. A testápolási termékeknél különösen fontos követelmény a visszazárható csoma-
golás.  

Kifejlesztették az egyedi AmerThermo® szigetelőtáskákat, amelyek megtartják a 
csomagolt áru hőmérsékletét. Visszazárható Amergrip tasakjait biopolietilénből gyárt-
ják. 

Az Amerplastot 1952-ben alapította Sami és Maja Suominen. Kezdetben pelen-
kacsomagolással foglalkoztak igen szerény körülmények között. A cég folyamatosan 
növekedett, miközben többször változott a neve és tulajdonosa.  

J. P 
www.plasticsnewseurope.com, 2018. február 8. 

A ZF és a Röchling is bővítést tervez Szlovákiában 

A Röchling Automotive Slovakia 17 millió EUR-t fektet be egy műanyag autóal-
katrészek gyártására szolgáló új üzem építésébe. Ennek részeként a vállalat 1 millió 
EUR támogatást kért a szlovák kormánytól. Az új üzemet Kocovce (magyarul: 
Kocsóc, Trencséni kerület, Vágújhelyi járás) faluban építik fel. A beruházással a 
Rochling 2020 végére 77 új munkahelyet kíván létrehozni. A Röchling (központja: 
Mannheim, Baden-Württemberg tartomány) családi tulajdonú középvállalkozás, a mű-
szaki műanyagok feldolgozására és előállítására szakosodott. 

A ZF Slovakia 4,25 millió EUR adókedvezményt igényelt a Levice-i (Léva, Kö-
zép-Szlovákia) üzemük bővítéséhez. A hagyományos lengéscsillapítók gyártásáról át 
kívánnak állni az új, adaptív lengéscsillapítók gyártására. A ZF is 17 millió EUR-t fek-
tet be az üzembe. Az anyavállalat, a ZF Friedrichshafen AG, a világ egyik legnagyobb 
hajtás- és futóműtechnikai beszállítója. 

J. P. 
ZF, Rochling expanding in Slovakia = www.plasticsnewseurope.com 2018. január 29. 

Mladá Boleslavban is megkezdődött a Škoda KAROQ gyártása 

2018 kezdetével Mladá Boleslavban is beindította a ŠKODA AUTO az új 
ŠKODA KAROQ gyártását. Kvasiny után ezzel már a második csehországi helyszínen 
is készülhet a márka kompakt SUV-modellje (SUV=suburban vehicle). A ŠKODA 
már négy modelljét is gyártja Mladá Boleslavban. A FABIA, a RAPID és az 
OCTAVIA sorozat tagjai is itt készülnek. A SUV-modellek iránt intenzív a kereslet. A 
ŠKODA KAROQ és ŠKODA KODIAQ modellekkel a megfelelő időben a megfelelő 
járművekkel jelent meg a piacon a SKODA.  

Kvasinyban már 2017. július vége óta zajlik az új kompakt SUV-modell gyártá-
sa. A KAROQ 2017. októberi piaci bevezetésével a nagy hagyományokra visszatekin-
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tő cseh márka intenzíven folytatja a KODIAK sorozattal indított SUV-offenzívát. 2017 
folyamán összesen mintegy 547 ezer ŠKODA gépkocsi hagyta el az itteni csarnokokat. 
A KAROQ gyártása kapcsán a vállalat 16,6 millió EUR-t fektetett be a székhelyén 
működő üzemébe. 

J. P. 
www.autoszektor.hu, 2018. január 16. 

Fehéroroszországban bővít a TechnoNicol 

Az oroszországi hőszigetelőanyag-gyártó, a TechnoNicol Corporation új üzemet 
épít Fehéroroszországban (Belorusz Köztársaság). A Rjazany (Moszkva közelében) 
központú vállalat bejelentése alapján az új létesítmény Osipovichi-ban lesz. Ez a város 
most is jelentős ipari központ. A TechnoNicol extrudált polisztirolhab hőszigetelő 
anyagok (XPS) gyártására 12 millió EUR-t fektet be, amely várhatóan az Európai 
Unióban növekvő exportpiacokat szolgálja ki. A belorusz piacon csak a gyártott ter-
mékek 25%-át értékesítik, 75%-át Skandináviában, Kelet-Európában és további EU 
tagállamokban. Az új üzem elindítása 2021-ben várható, és a Berstorff GmbH által 
szállított modern, automatizált gyártóberendezésekkel lesz felszerelve. 

A műanyag szigetelőanyagok a TechnoNicol gyártmányválasztékának kulcsfon-
tosságú termékei. 2017-ben a cég több mint 2,6 millió köbméter XPS-t gyártott hét 
gyárában. Az XPS lapokat 10–500 mm vastagságban gyártják. 

J. P. 
 

Richard Higgs: Insulation specialist TechnoNicol to launch €12m XPS plant in Belarus = 
www.plasticsnewseurope.com 2018. jan. 25. 

A Sibur fémmel gőzölt fólia gyártását indította meg Tomszkban 

A Sibur leányvállalata, a Biaxplen Tomsk, 2018. február 1-jén 5000 tonna/év 
biaxiálisan orientált polipropilén (BOPP) fémbevonatú fóliát gyártó sort indított 
Oroszországban, Tomszk városban. Tomszk félmilliós lakosságú város a Nyugat-
szibériai-alföld délkeleti részén, a Tom folyó partján. Az új üzem elsősorban a szibéri-
ai élelmiszeripari cégek igényeit fogja kielégíteni. Ez az egyetlen ilyen profilú gyár az 
Urál-hegységtől keletre. 

A fémmel bevont BOPP közkedvelt csomagolóanyaga a kávénak, chipsnek, ro-
pinak, rágcsálnivalóknak. Az élelmiszeriparon kívül más iparágak is előszeretettel vá-
lasztják: a kozmetikai ipar, a gyógyszeripar. Tökéletes védelmet biztosítanak, gazda-
ságosak és kiváló reklámhordozók. Az alumíniumrétegnek köszönhetően a metalizált 
fóliák a fénytől is védik a csomagolt terméket. Az UV-sugarak kizárása az élelmisze-
rek tartósságának növelésében, a minőség megőrzésében játszik szerepet.  

 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com, 2018. február 5. 
 


