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PIACI HÍREK 

 
Piaci hírek innen-onnan 

 
Hatalmas autóipari beruházás Magyarországon 

Új autóalkatrész-gyártó üzemet épít Újhartyánban a svájci tulajdonú REHAU-
Automotive Kft. A beruházással 727 új munkahely jön létre. A REHAU-Automotive a 
Magyarországon jelen lévő autóipari beszállító vállalatok között az egyik legfonto-
sabb, és a világpiacon is az egyik vezető cég. Az újhartyáni zöldmezős beruházás azért 
vált szükségessé, mert a Mercedes a második gyárat építi Kecskeméten, aminek egyik 
legjelentősebb beszállítója a REHAU-Automotive. 

Az új üzemben lakkozott külső alkatrészeket, lökhárítókat és légterelőket fognak 
gyártani. Összesen mintegy 150 millió EUR-t (kb. 37,5 milliárd forint) fordítanak az 
építkezésre. A beépített terület nagysága 63 ezer négyzetméter lesz. A magyar kor-
mány 7,1 milliárd forintot biztosít vissza nem térítendő támogatásként a beruházáshoz. 
A munkálatok 2018 márciusában kezdődnek és 2019 áprilisában fejeződnek be. Az 
üzem a világ legmodernebb létesítményei közé fog tartozni. 

A Rehau a Győri Nemzetközi Ipari Parkban 2013 októberében adta át az első 
magyarországi üzemét. A 60 millió EUR-ból (kb. 18 milliárd forint) épült 26000 
négyzetméteres üzemben az Audi több modelljéhez gyártanak lökhárítókat. Az Audi 
növekvő igényei miatt itt is lesz bővítés.  

A több mint 700 autóipari beszállító vállalkozás eredményeként Magyarország 
Európa egyik legvonzóbb autóipari központtá fejlődött. A magyar járműipar termelési 
értéke 2017-ben először lépte át a 8000 milliárd forintos határt. 

A Rehau 1948-ban 3 fővel kezdte tevékenységét a bajorországi Rehauban Hel-
mut Wagner vezetésével. Akkoriban bőrtermékeket és tömlőket gyártottak az 1907-
ben alapított Fränkische Lederfabrik egyik melléképületében. 1951-től foglalkoznak 
autóipari beszállítással. Kapaszkodókat és lábtartókat állítottak elő a VW Bogárhoz, 
később a VW Passat részére. A BMW-nek azóta több millió lökhárítót gyártottak. Je-
lenleg 20 ezer munkatársuk van a világ 170 országában. 

1954-ben Rehau szilikontömlőt használtak fel az első német szívműtét során. 
1958-ban került sor az első műanyag ablakprofil legyártására. Ekkor készült el az első 
extrudált hűtőszekrényajtóhoz való mágneses keret. Az Ariane rakétával a Rehau 
RAU-SIK márkanevű szilikontömítése eljutott a világűrbe is. Az Airbus repülőgépek-
ben is megtalálhatóak az erősített műanyagaik. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 26. Febr. 2018. 
www.rehau.com 
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Beruházás a Gealan Hungary Kft-nél 

A német Gealan Formteile Gruppe bővítette a Székesfehérváron működő vállala-
tát. Megvásároltak egy 5000 m2 alapterületű csarnokot, amelybe az év végéig 9 fröccs-
gépet fognak elhelyezni, amivel a gépek száma 25-re nő. A jövő évben újabb beruhá-
zásokat terveznek. Az eddig 110 fős létszám ennek megfelelően fog nőni. 

A bővítést egy új megrendelés indokolta, amely az autókba szerelt zenei egysé-
gek gyártására vonatkozik.  

A leányvállalat eddig autóipari alkatrészek fröccsöntésével, vibrációs hegesztés-
sel és PUR habszigetelések szerelésével foglalkozott egy kb. 10 000 m2 területű csar-
nokban. 

O. S. 
02.03.2018 KI [239180-0] 

 

Átadták az Ongropack új telephelyét Szirmabesenyőn 

Március 27-én átadták a műanyag termékek előállításával és forgalmazásával 
foglalkozó magyar tulajdonú Ongropack Kft. új irodaépületét és az üzemcsarnokokat a 
Miskolchoz közeli Szirmabesenyő határában. Az új 10 hektáros telephely építése 2017 
őszén kezdődött és 2018 tavaszára el is készült. Hamarosan a gyártósorok áttelepítése 
is megkezdődik. 

A beruházás tervezett költsége 8,5 milliárd forint, amelyhez mintegy 1 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány. Az új telephely építésére 
azért volt szükség, mert a kazincbarcikai BorsodChem területén rendelkezésükre álló 
helyet kinőtték, ott nem volt lehetőség további fejlesztésre. A jelenlegi dolgozók mellé 
hamarosan csatlakoznak majd az új kollégák Miskolcról, Szirmabesenyőből és a 
szomszédos településekről. A vegyipari szakemberképzés érdekében együttműködnek 
a nagy hírű Miskolci Egyetemmel. 

Az 1993-ban alapított Ongropack tizenhat évig a kazincbarcikai BorsodChem 
Zrt. leányvállalata volt. A mostani tulajdonosa 2009-ben vásárolta ki. Akkor 12 ezer 
tonna PVC-ből készült háztartási fóliát, élelmiszeripari és gyógyszeripari csomagoló-
anyagot, valamint építőipari terméket gyártottak, árbevételük 5-6 milliárd forintot tett 
ki. 2017-ben már 24 ezer tonna készterméket (különböző lemezek, fóliák) gyártottak, 
ennek több mint 90%-át főleg uniós országokba exportálták. Ez idő alatt a cég a kö-
zép-kelet-európai régió vezető PVC feldolgozó vállalata lett. 

2017-ben az árbevétel 13,5 milliárd forintra emelkedett, és a foglalkoztatottak 
száma a korábbi 114-ről 240 főre nőtt. Az elmúlt kilenc évben évente 9%-kal nőtt a 
társaság bevétele. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 3. April, 2018. 
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A török Metyx Composites 10 millió euróból bővíti a kaposvári üzemét 

A török Metyx Composites 10 millió EUR beruházással (3,2 milliárd forint) 
csaknem 6 ezer négyzetméterrel bővíti a kaposvári gyártóterületét, ahol 4 új gyártósor 
áll majd munkába. A 182 új munkahelyet is teremtő beruházást a magyar kormány 
902,5 millió forinttal támogatja. A beruházás jelentőségét az is növeli, hogy Somogy 
megyében az ipar eddig nehezen tudott megtelepedni. További projektek is várhatóak, 
mert az elmúlt évek tapasztalatai alapján Magyarországról tervezik kiterjeszteni a cég 
európai tevékenységét. 

A Metyx Composites üveg- és szénszál-erősítésű anyagokat állít elő. PVC, PET, 
poliuretán és balsafa alapanyagokat használnak fel. Az üveg- és szénszálas erősítésű 
szövetek szélerőművek, vonatok, hajók építéséhez készülnek. A Siemens szélerőmű-
veinek a turbinalapátjait is itt gyártják. 

A Metyx Composites-t 1940-ben alapította Emin Üstünel török mesterember. A 
vállalat jelenleg is az alapító család tulajdonában van. 

A cég műszaki textilek gyártása mellett két további, kompozittal kapcsolatos üz-
leti egységgel rendelkezik: az egyik a Metyx Composites Tooling Center, a másik a 
Metyx Composites Knitting Center. Isztambuli gyáruk 35000 négyzetméter alapterü-
letű. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 2. March 2018. 

 

A Poligal átadta az új BOPP üzemét Lengyelországban 

A spanyolországi Polipropileno de Galicia (Poligal, Központja Narón) elindította 
első közép-európai üzemét. A Skarbimierzben (Nyugat-Lengyelország Wrocław köze-
lében) található létesítményt egy 8,7 méter széles Brückner gyártósorral szerelték fel, 
amely ötrétegű biorientált polipropilén (BOPP) fóliát gyárt, kapacitása 40 000 ton-
na/év. A 30 millió EUR értékű beruházással megépült üzemben új fémfelhordó egység 
is helyet kapott. A fólia extrudálás során keletkező hulladékot újrafeldolgozzák. 

A Poligal még 2016-ban kezdte meg lengyelországi bővítését azzal a céllal, hogy 
közép-európai ügyfeleit hatékonyabban tudja kiszolgálni. A beruházás kulcsfontosságú 
a Poligal stratégiai növekedési, globalizációs és technológiai fejlesztési tervéhez. A 
lengyelországi Skarbimierz csak két órára van Németországtól. Ez a központi elhe-
lyezkedés lehetővé teszi az európai kontinens nagyszámú csomagolástechnikai és vég-
felhasználói igényeinek gyors kielégítését. A Poligal célja a gazdaságosság növelése és 
a földrajzi lefedettség javítása, miközben közepes méretű fóliagyártó kíván maradni. 

A negyedszázados múltra visszatekintő Poligal a Peralada Group spanyolországi 
befektetőcsoport része. A most elindított gyáron kívül két üzeme van, az egyik Portu-
gáliában Arcos de Valdevez-ben. Itt egy 8,2 m széles Brückner gépen gyártanak BOPP 
fóliát és egy 4,8 m széles Reifenhäuser gépen CPP (öntött polipropilén) fóliát. Terme-
lési kapacitás: 42 000 tonna/év. 
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A Spanyolországban (Narón) lévő gyárban két 6 m széles Brückner BOPP 
extrudáló gépsor működik. Termelési kapacitás: 20 000 tonna/év. Mindegyik gép fel 
van szerelve különböző vágó és daraboló egységekkel is. Az üzemcsarnokok teljes 
hosszban daruzottak és magasraktárak is kapcsolódnak hozzájuk. A feltekercselt fóliá-
kat olasz gyártmányú Bonfanti híddarukkal mozgatják. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 28. Febr. 2018. 

 

Az Unipetrol a tervek szerint halad az új polietilénüzem (PE3) építésével 

A csehországi vegyipari vállalat az Unipetrol a tervek szerint halad az új polieti-
lénüzem (PE3) építésével Litvínov-Zaluzi komplexumában. A 330 millió EUR beru-
házással egy új, 270 000 tonna/év kapacitású, polietilén előállítására képes egység va-
lósul meg, amely Európában az egyik legkorszerűbb lesz. Az építkezés 2016 elején 
indult és várhatóan 2018 végére készül el teljesen. A PE3 műszaki, beszerzési és építé-
si szolgáltatásait a Technip Italy SPA biztosítja. A gyártóberendezéseket és a techno-
lógiát az Ineos Technologies szállítja. 

Az Unipetrolnak (a lengyelországi PKN Orlen csoport leányvállalata) ez az egyik 
legnagyobb beruházása. A PE3 üzem a régebbi PE1-et váltja majd fel; a PE2 változat-
lan formában működik tovább. A Litvínov-Zaluzi teljes PE-HD kapacitása jelenleg 
320 000 tonna/év. Ebből 120 000 tonna/év a PE1 és 200 000 tonna/év a PE2 egység. A 
PE3 felfuttatásával a teljes kapacitás elérheti a 470 000 tonna/év-et. Az új üzem kor-
szerű technológiájának köszönhetően az Unipetrol képes lesz arra is, hogy bővítse pia-
ci részesedését a nagy sűrűségű polietilén és a csomagolási ágazatokban. 

Litvínov (németül Leutensdorf) Csehországban, az Érchegység egyik legfonto-
sabb iparvárosa. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 6. April 2018 

 

Hollandiában új polipropilén (PP) extrúziós üzem indult 

A SABIC Geelenben indította új PP extrúziós üzemét, közvetlenül a polimerizá-
ciós gyára mellett. Ezzel tovább bővítette a poliolefinfejlesztések körét, amely magá-
ban foglalja a katalizátorokat, a technológiákat, anyagokat és alkalmazásokat.  

Az új kompaundok feldolgozási hőmérséklete alacsonyabb, rövidebbek a ciklus-
idők, s mindez a feldolgozóknál kisebb energiafelhasználásban jelentkezik. 

O. S. 
Compounding World, 1. sz. 2018. p. 12. 

 
 



www.quattroplast.hu 

Szerbiában terjeszkedik az ablakgyártó Yavuz 

A Yavuz Company of Srebrenik (tulajdonosa a török vállalkozó, Mustafa Yavuz) 
PVC ablak- és ajtógyártó cég új beruházásokat szorgalmaz a termelés bővítése érdeké-
ben Szerbiában. Jelenleg az észak-szerbiai Novi Banovciban gyártják a „Bauwin” 
márkájú PVC ablakprofilokat. Most az ország nyugati részére kívánják kiterjeszteni 
működésüket. 

A Yavuz már 100 ezer EUR-t fektetett be egy PVC nyílászárókat gyártó második 
üzem építésének az előkészítésére Brasinában, mivel Szerbiában jelentősen növekszik 
a PVC profilok, ablakok és ajtók iránti kereslet. A brasinai üzem 2020-ra készül el 
teljesen, amelyben már 16 munkahelyet hoztak létre, és várhatóan még további 14 
munkavállalót foglalkoztatnak majd 2018 végéig. A cég jelenleg két üzemet működtet 
Bosznia-Hercegovinában Srebrenikben és Brckóban az ország északi részén. A PVC 
profilok, PVC és alumíniumablakok, PVC és fa alapú ajtók, redőnyök és szúnyoghálók 
széles választékát állítja elő. 

2005-ben alakult Yavuz cég ma a belföldi piac kiszolgálása mellett exportál a 
szomszédos Horvátországba, Montenegróba és Szerbiába. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 27. February 2018. 

 

Elindult a nemszőtt textíliák gyártása az oroszországi Tver régióban  

Az orosz Geksanetkanie materiali LLC 2018 márciusában átadta 10 millió EUR 
befektetésből megépült 3600 tonna/év kapacitású, speciális nemszőtt anyag előállításá-
ra képes gyárát. A nemszőtt anyagokból eldobható, egyszer használatos gyógyászati 
segédeszközök, védőfelszerelések, műtéti ruhák és higiéniai termékek, pelenkák, in-
timbetétek, kozmetikai kendők, egyszer használatos kórházi öltözékek, kórházi lepe-
dők, maszkok készülnek. A Moszkva melletti Tver régióban található üzemhez a cég 
4,2 millió EUR állami hitelt kapott a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium Ipari Fejlesz-
tési Alapjától. A beruházás célja az import kiváltása hazai előállítású termékekkel. A 
vállalat szerint a legújabb termékei versenyképesek és olcsóbbak a külföldi importból 
származóknál. A piaci részesedésüket 25–30%-ra tervezik. 

Az itt előállított nemszőtt anyagok előállítható termékek nemcsak egészségügyi, 
hanem ipari (autóalkatrészek, szűrőbetétek, kompozitok erősítő anyagai) és építőipari 
(hang- és hőszigetelő anyagok, tömítőanyagok, tapéták), mezőgazdasági és kertészeti 
felhasználásokra is kitűnően megfelelnek. 

A Geksanetkanie materiali már működtet egy hasonló termékeket előállító üze-
met a Moszkvai közeli Dubna-i régióban. 

J. P. 
www.plasticsnewseurope.com 28. March 2018. 
 


