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ÜZLETI HÍREK 

 
Hazai hírek 

Fejlesztések a Coca-Cola Magyarország Kft.-nél 

A Coca-Cola Magyarország Kft. 20%-kal csökkenti a műanyag palackjai töme-

gét és 40%-ra növeli azok újrahasznosítási részarányát 2020-ra. A hamarosan befeje-

ződő programban 500 millió forintot költenek innovatív, környezetkímélő csomagolási 

technológiák bevezetésére. Ennek részeként, többek között, az idén 10%-kal csökken a 

NaturAqua ásványvizek, az év második felétől pedig 13%-kal a 0,5 literes üdítőitalos 

palackok tömege. Az intézkedések hatására összességében 4%-kal csökken a cég által 

felhasznált műanyag mennyisége. 

A cég fenntarthatósági stratégiája szerint 2020-ig átlagosan legalább 20%-kal 

csökken majd a palackok tömege 2010-hez képest. A vállalat ezen felül a palackjai 

gyártásához felhasznált újrahasznosított műanyag mennyiségét is szeretné megdupláz-

ni, a tervek szerint 2020-ra 40%-ra nő a jelenlegi 20%-os arány. 
J. P. 

atv.hu/MTI 2018.07.26 

Kapacitásbővítő beruházás a Rego-Plast Kft.-nél 

Csaknem 320 millió forint vissza nem térítendő támogatásból növeli gyártókapa-

citását a fő tevékenységként műszaki műanyagokat kompaudáló jászjákóhalmi Rego-

Plast Kft.  

A cég a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 

eszközöket vásárolt, valamint megépült egy csaknem 800 négyzetméteres gyártó- és 

raktárcsarnok. A beruházásnak köszönhetően a vállalat 24 gépkezelő technikus vagy 

műszaki mérnök és gyártósori munkatárs számára teremt munkalehetőséget. A cégnél 

131-en dolgoznak. 

A vállalat honlapján szereplő adatok szerint a 2005-ben alakult Rego-Plast Kft. 

mintegy 6 hektáron végzi tevékenységét. A 3000 négyzetméteres üzemükben az éves 

gyártókapacitás 30 000 tonna. 

A műanyag alapanyag-gyártáshoz kapcsolódó fejlesztésnek köszönhetően a cég 

körülbelül 50%-os kapacitásnövekedést ér el. A társaság adalékok hozzáadásával 

egyedileg tudja elkészíteni a megrendelőnek szükséges kompudokat elsősorban a szó-

rakoztató, a háztartási és az elektromos cikkek gyártói számára. 

A vállalat tájékoztatása szerint az értékesítés belföldre és külföldre 50–50%-os 

arányban oszlik meg. A cégnyilvántartásban szereplő adatok szerint a Rego-Plast Kft. 

adózott eredménye 2017-ben több mint 800 millió forint volt, egy évvel korábban 

meghaladta a 285 millió forintot. A mérlegfőösszeg 2017-ben csaknem 6,8 milliárd 

forint, 2016-ban csaknem 6 milliárd forint volt. 
J. P. 

www.scmonitor.hu/MTI, 2018. július 16. 
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Környezetbarát termékek Fadd új üzeméből 

Komposztálható műanyagtermékeket gyártó üzemet épít a Pet-Maison Kft. a Tolna 

megyei Faddon. A kisvállalkozás a 226 millió forintos beruházást a Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program (GINOP) 50%-os támogatásával valósítja meg. 

A cég 2018 őszig épít egy több mint ezer négyzetméteres üzemcsarnokot, ide te-

lepíti a PLA (polylactid acid – politejsav) termékek előállításához szükséges, jelenleg 

próbaüzem alatt lévő, automatizált gyártósort. Az üzemben elsősorban csomagoló-

anyagokat és autóipari alkatrészeket terveznek gyártani. 

A növényi alapanyagból származó keményítő alapú PLA – ellentétben a kőolaj 

alapú műanyaggal – teljes mértékben újrahasznosítható: 90%-os páratartalom mellett, 

60 °C feletti hőmérsékleten komposztálható és monomerekre bomlik. 

A 20 fősre tervezett faddi üzem kapacitása havonta több százezer zacskó, illetve 

vákuumformázott termék gyártását teszi lehetővé. Az autóipar számára beltéri alkatré-

szeket – burkolatokat, kilincseket, gombokat – állítanak majd elő. Kiindulási alap-

anyaguk egyelőre a PLA-granulátum lesz, de tervezik, hogy saját technológiával me-

zőgazdasági hulladékokból vonják ki a szükséges keményítőt. A PLA termékek iránt 

Nyugat-Európában jelentős kereslet van. 

A 2011-ben alakult Pet-Maison 2017-ben 291 millió forintos nettó árbevételt ért 

el. A cégcsoporthoz tartozó Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft. tavaly 541 millió fo-

rintos nettó árbevételt ért el, faddi üzemében műanyag hulladékokból állít elő folyé-

kony szénhidrogén-keveréket. 

magyarepitok.hu/MTI, 2018.07.05. J. P. 

Nemzetközi hírek 

Megválik 2200 dolgozójától a Barbie-cég 

A Mattel játékgyártó második negyedévi eredményei csalódást okoztak, költség-

csökkentés, leépítések, üzemeladások következhetnek. 

A 28 ezer embert foglalkoztató amerikai Mattel 1945 óta tartó történetének egyik 

legsúlyosabb válságát éli. A leginkább talán a Barbie babákról és a matchbox kisau-

tókról ismert cég forgalma apad, vesztesége viszont nő. 

A 2018. június végével záródott negyedévben a Mattel bevétele éves összevetés-

ben 13,7%-kal, 840,7 millió dollárra csappant, vagyis kisebb lett az elemzői várakozá-

sok átlagánál. A cég vesztesége viszont 240 millió dollárra, részvényenként 70 centre 

duzzadt, amely meghaladta a prognózisokat. A vállalat részvényének árfolyama 9%-os 

mínuszba került a tőzsdeidőn túli elektronikus kereskedésben. 

A Mattel a folyamatosan gyenge eladások miatt már jó ideje próbálkozik a meg-

újulással. Áprilisban vezérigazgatót váltott, megnyerte magának az izraeli-amerikai 

sztármenedzsert, az egykori szörfbajnok Ynon Kreizt, most pedig bejelentette, hogy 

650 millió dolláros költségcsökkentési programot indít, amelynek keretében 2200 dol-

gozójától megválik, illetve Mexikóban üzemeket ad el. 

index.hu, 2018.07.26. J. P. 
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Jól fogynak az autóülések, új üzemet épít az Adient 

A Magyarországon is több telephelyet üzemeltető Adient új autóülés gyáregysé-

get épít Zwickau (Szászország, a Trabant szülővárosa) közelében. Az első 400 munka-

vállaló a cég már meglévő állományából érkezik. A Metawerk befektetőként és a te-

lephely üzemeltetőjeként vesz részt a beruházásban, összesen 31 millió EUR-t kíván 

áldozni az üzemre. 

A gépek és berendezések nagy részének költségeit az Adient állja, ezek beszerzé-

sére és beüzemelésére több tízmillió EUR összeggel számolnak. 

2018. augusztusban megkezdődnek az új üzem építési munkálatai, 2019 őszétől 

pedig 400 munkatárs kerül át a már most is meglévő másik zwickaui telephelyről az új 

gyár munkaállomásaiba. 
J. P. 

www.autopro.hu, 2018.08.08 

Orosz kompaundáló cég nyit Európa felé 

A vezető orosz kompaundáló cég a R&P Polyplastic megállapodott a német 

Polytrade Global GmbH-val (Frankfurt) kompaundjai európai értékesítésére. 

A Polyplastic modern technológiával polipropilén és poliamid kompaundokat 

gyárt. 2018-ban 1,5 millió EUR-t fordítottak korszerűsítésre. A Saratov régióban mű-

ködő üzemükben üzembe helyeztek egy2000 t/év kapacitású olasz ICMA extrudert. Ez 

a gyár tizenharmadik gyártósora. A Polyplastic gyártókapacitását 50%-kal tervezi 

emelni az elkövetkező öt évben. 

A kereskedő cég új szerepének bemutatkozása az október 16–20. között megren-

dezésre kerülő Fakuma’2018 vásáron lesz. 2019-ben mintegy 1000 tonna kompaundot 

terveznek értékesíteni Európában. 
O. S. 

www.plasticsnewseurope.com, 15. October 2018. 

Új gyár Csehországban autóülések előállítására 

A Magna International ötödik gyárát avatta Chomutovban. A 6000 m
2
 területű te-

rületen lévő gyárban már az év végén megkezdik a BMW különböző modelljeihez az 

autóülések előállítását. Az üzem éves kapacitása 360 ezer autóülés. A kezdeti 150 fős 

létszámot 2019-ben megduplázzák. Az okos gyár (smart factory) elv alapján szervezett 

gyár hatékony és magas minőségű gyártást tesz lehetővé. 

A Magna International autóüléseket gyártó részlege Európában 16 üzemmel ren-

delkezik, a világon összesen 50 üzem és 6 fejlesztőhely segíti a cég sikeres működését. 

 
O. S. 

www.plasticsnewseurope.com, 22. October 2018. október 29. 
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Autóipari beruházás Szerbiában 

A francia Novares a Zrenjaninban (Vojvodina) működő autóalkatrész-gyártó 

üzemében újabb beruházást hajtott végre. A beruházás teljes összege 5,25 millió EUR, 

amelyből 300 ezer EUR állami forrásból, 200 ezer EUR pedig Vojvodina hozzájárulá-

sából származik. Az üzem területe 3000 m
2
-rel bővült, tiszta tér technológiával, két új 

fröccsgéppel, infravörös hegesztő berendezéssel, alkatrészeket összeszerelő sorral és 

vizsgáló műszerekkel. A tiszta tér kapacitása 1 millió darab évente. 

Az üzemben fröccsöntéssel komplex autóalkatrészeket gyártanak. Megrendelői 

közé tartoznak a Fiat, PSA Group, Suzuki, Jaguár, Land Rover, Dacia. 

A 2012 óta működő szerbiai vállalat dolgozóinak létszámát 2020-ra 280 főre ter-

vezi emelni. 
O. S. 

www.plasticsnewseurope.com, 17. October 2018.  

Az Illig első Németországon kívüli gépgyára Romániában lesz 

Az ILLIG Machinenbau GmbH Romániában, Sibiuban létesít hőformázó és 

csomagoló berendezéseket gyártó üzemet. A létesítmény 60000 m
2
 területen valósul 

meg, Sibiutól északra a Sura Mică ipari parkban. Ez lesz az ILLIG első Németorszá-

gon kívüli gyára. Bejelentették, hogy az új gyárban többek között a nagyobb teljesít-

ményű IC-RV 74d típusú hőformázó sorokat fogják gyártani. Az ILLIG tervezi továb-

bá, hogy együttműködik a Sibiu Egyetemmel, elsősorban a munkaerőképzésben. 

 
O. S. 

www.plasticsnewseurope.com, 25. October 2018.  

A Covestro 900 fő elbocsátását jelentette be 

A Covestro 2021-ig 350 millió EUR-ral tervezi csökkenteni költségeit. Ennek ke-

retében 2021-ig 900 főt bocsátanak el, 400 munkatársuktól Németországban válnak 

meg. A központi adminisztráció teljes létszáma 16 200 fő, a létszámcsökkentés ennek 

5,55%-át teszi majd ki. 

Habár az idei harmadik negyedév eredményei megfeleltek a cégvezetés várako-

zásainak, a gazdasági kihívások egyre nagyobbak. Európában és Ázsiában is termékeik 

iránt behatárolt az érdeklődés. 

A Covestro eladásai az első háromnegyed évben 7%-kal nőttek, 11,3 milliárd 

EUR-ra, a nyereség 21%-kal 1,7 milliárd EUR-ra. Ezen belül a harmadik negyedév 

volt a leggyengébb: az eladások 5%-kal, a nyereség 1%-kal nőttek. 
O. S. 

www.plasticsnewseurope.com, 29. October 2018.  
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