Az önmagát
veszélyeztető
erőforrás

A MARZEK - CSOPORT

130 ÉVES MÚLT

700 FŐ

INNOVÁCIÓ

SZOLGÁLTATÁS

Marzek Etiketten
GmbH alapítása 1879

Négy országban
működő csoport

Innovatív
csomagolóanyagok

Teljeskörű szolgáltatás az FMCG
szektornak

Marzek Kner Packaging
elődvállalatának
alapítása 1882

Ausztria
Magyarország
Szlovákia
Ukrajna

Folyamatos beruházások
(Marzek Kner Packaging:
5 milliárd Ft 10 év alatt
+ M-FlexiLog 3 milliárd Ft)

Korszerű VMI-rendszerek
működtetése

700+ munkavállaló

A legkorszerűbb géppark
és munkakörnyezet

Családi tulajdonban
lévő multinacionális
vállalat
Csomagolóanyaggyártás

Folyamatos
létszámbővítés 2005től (Marzek Kner
Packaging: 120 fő
(2005) – ~400 fő
(2017))

Tudásalapú innováció:
„Gyere közénk
nyomdásznak!” program

Folyamatos költségoptimalizálási projektek
A csomagolóanyagok teljes
palettája: dobozok, címkék,
betegtájékoztatók, flexibilis
csomagolóanyagok

M A R Z E K K N E R PA C K A G I N G

FEJLŐDÉS
2005:
korszerűtlen géppark, sürgős
beruházási igények, bizonytalan
piaci pozíció, 120 munkavállaló,
2,5 milliárd Ft nettó árbevétel
2015:
a géppark átlagos életkora 5 év
alatt, integrált vállalatirányítási
rendszer + VMI, 330 munkatárs,
7,7 milliárd forint nettó árbevétel

2005 – 2015:
beruházások 5 milliárd Ft értékben,
100-szoros export (40%)

STABILITÁS
Gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar, édesipar, dohányipar, sör- és
üdítőipar, vegyipar
Megfelelően diverzifikált megrendelői portfólió, szezonhatások
nélküli termelés
Évi 2 millió EUR feletti nettó
pénzképződés (EBITDA)
Integrálódás a helyi gazdasági
fejlesztési tervekbe (Nemzeti
Intelligens Szakosodási Program) és
közéletbe (CSR)

RENDSZEREK
ISO 9001 & ISO 14001:
alaprendszerek 1992 óta
FSC/PFC: a fenntartható alapanyagfelhasználás érdekében
BRC: a közvetlen (primer)
csomagolóanyagok gyártásáért
GMP / ISO 15378: a gyógyszeripari
csomagolóanyagok gyártásának
feltétele

M-FLEXILOG

PIACOK
Dr. Sean Smyth, "The Future of Global
Printing to 2018," Smithers Pira,
2013, pp. 1 and 58.
At a value of US$ 65 billion, flexible
packaging printing is the fourthlargest print segment in the US$ 901
billion print industry.
Within the US$389 billion packaging
market, flexible packaging printing is
the second largest segment after
folding carton.

TERMÉKEK

SZAKEMBEREK

Tekercses csomagolóanyag-gyártó
kompetenciaközpont
Hajlékony falú csomagolóanyagok
jellemzően az élelmiszeripar, édesipar,
dohányipar és vegyipar részére.
Konfekcionálás a megrendelői igények
szerint: speciális zárókupakok felvitele,
illetve
a
termékek
részleges
előkészítése a csomagológépekre.

Három pilléres szakképzési program:
1.
2.

3.
Hiányzó középméretű
gyártókapacitás Magyarországon és
Közép-Európában

Tekercses öntapadó címkék gyártása a
gyógyszeripar, a boripar, pezsgőgyárak,
vegyipari cégek részére.

Kampány a beiskolázásért
Oktatói díjazások kiegészítése
(példaértékű önkormányzati és
iparági megállapodás)
Tanműhely (Modern Városok
Program)

MUNKAVÉDELEM-MUNKAÜGY

LEHETSÉGES KOMFORTHELYZET

A DISZKOMFORT ÁRA

HA NINCS BALESET VAGY MEGBETEGEDÉS,
NINCSENEK VESZTESÉGEK:
- termeléskiesés
- mentési költségek
- kárelhárítás
- kórházi költségek
- táppénz
- ügyviteli, eljárási költségek
- kártérítés (munkavállaló-hozzátartozó)
- megtérítés (társadalombiztosítás)
- áthárítás (biztosítás)
- helyreállítási költségek
- temetési költségek
- bírságok
- büntető eljárások
- céges erkölcsi hátrányok
- személyes erkölcsi következmények

- ELŐRE NEM KALKULÁLHATÓ!
- NAGY KOCKÁZATOKAT HORDOZ!

PRIORITÁSI FELTÉTELEK

MUNKAVÉDELEM-MUNKAÜGY

A FELTÉTELEK PRIORITÁSA

Bármelyik feltétel jó színvonalához
szükséges a jó minőségű:

vagyis az

AZ IDEÁLIS ERŐFORRÁS
Az ERŐFORRÁS (a vezető és a beosztott is):
- Ismerje a cég és a szakterülete általános és speciális szabályait.
- Legyen tisztában a munkaterületen tartózkodó külsős
munkavállalókra (karbantartó, szolgáltató, hatósági személy, látogató,
stb.) vonatkozó szabályokkal is.
- Tudatosan alkalmazza az ismereteket. Folyamatosan értékelje
saját és a környezete biztonságát.
- Ne vállaljon felesleges és ismeretlen kockázatot.
- Legyen tisztába döntéseinek felelősségével és azok
következményeivel.
- Ismerethiány esetén merjen és tudjon kérdezni (legyen is kitől).
- Minden esetben tegyen eleget a garanciális, hibaelhárítási,
karbantartási, felújítási követelményeknek.

MUNKAVÉDELEM-MUNKAÜGY

HIÁNYZÓ MUNKAKULTÚRA
-

A bemeneti oldalon általában
nem az ideális erőforrás
jelenik meg.

-

Nem ismeri és nem
alkalmazza az általános
követelményeket sem.

-

Eltérően gondolkozik a
vállalati és az otthoni,
szabadidős tevékenységek
biztonságáról.
Elutasítás.

-

KÉPZÉS
-

Munkakultúra kialakítása

•

Ki képezze az erőforrást?
Minden belépő
munkavállalót újra és újra
meg kell tanítani a
munkavédelemre!

•

Rendszerhiány:
általános követelmények állami feladat
speciális követelmények –
vállalati feladat

•
-

Továbbképzés, fejlesztés,
szinten tartás

AZ KÉPZETT ERŐFORRÁS ÁRA
A munkáltató részéről az ideális
állapot elérése, fenntartása okos
gazdálkodást, esetenként
aránytalanul nagy ráfordítást,
erőfeszítést igényel.
Egyes vállalatok esetében nem
látjuk az erre való törekvést!

Javasoljuk az arányos (állami és
munkaadói) teherviselés
megvalósítását.

MUNKAVÉDELEM-MUNKAÜGY

ÁGAZATI IGÉNYEK
Kevés ill. nincs intézményes
ágazati munkavédelmi
információ.
Nem ismerjük az ágazatra
jellemző baleseteket,
megbetegedéseket és azok
következményeit, pedig ezek
tanulságai szolgálhatnák a
megelőzést.
Statisztikák helyett konkrét
baleseti jogesetek ismeretére
lenne szükség.

ÁLTALÁNOS IGÉNYEK
A munkakultúra fejlesztése:
-

a bonyolult jogszabályok
egyszerűsítése,
egyértelműsítése

-

a hatósági ellenőrzések
mennyiségi és minőségi
színvonalának emelése,
kényszerítő és pedagógiai
hatás növelése érdekében.

JÖVŐKÉP
Az állami, a munkaadói és a
munkavállalói prioritások
(megelőzni a baleseteket, a
megbetegedéseket és a
kapcsolódó következményeket)
azonosak, ezért szükséges a
munkavédelem és a munkaügy
- közös érdekeknek megfelelő rendszerszemléletű
fejlesztése.

the compentence center of packaging solutions

KÖ S ZÖ N Ö M !

