Válságban is bõvít
Tovább terjeszkedik, országos hálózatot épít a
A kedvezõtlen gazdasági környezet ellenére is komoly fejlesztést hajtott végre
a múlt évben a Murafém Kft., a társaság Pécsett nyitott új telephelyet.
Az idei tervekben további terjeszkedés, illetve technológiai fejlesztés szerepel.
Mintegy 120 millió forintos,
önerõs fejlesztés keretében hozott létre új telepet Pécsett a múlt
évben a Murafém Kft. - tudtuk meg
Kovács Sándortól, a társaság ügyvezetõ igazgatójától. Az öt hónap
alatt kialakított 10 ezer négyzetméteres létesítmény 90 százalékát
lebetonozták, és olajfogó mûtárgygyal is ellátták. A pécsi telepet úgy
alakították ki, hogy megfeleljen a
legszigorúbb
környezetvédelmi
elvárásoknak is. „Úgy ítéltük meg,
hogy ez a régió még lefedetlen,
még volt lehetõség arra, hogy
kihasítsunk magunknak
egy
szeletet a fémkereskedelembõl” - vázolta
a
fejlesztés
hátterét
Kovács Sándor. A
várakozásokat
igazolta a pécsi
létesítmény
teljesítménye,
hiszen vasforgalma napjainkra már megközelíti a Murafém nagykanizsai
telepének forgalmát.
A Murafém Kft. néven 1990 óta
mûködõ, egyébként 1953-ban
létrehozott cég jelenleg három
telephellyel rendelkezik Nagykanizsán, Nagyatádon és Pécsett.
A 2007 óta a Fémker-csoport
százszázalékos
tulajdonában
lévõ társaság tervei szerint az
idén és jövõre további két vidéki
helyszínen jelennek majd meg.
Az új telephelyeket is saját forrásból alakítja majd ki a társaság, az
ehhez szükséges összeget már
elkülönítették. Céljuk, hogy 2012
végére mindkét telep teljes gõzzel
mûködjön. Az új létesítmények az
eddigi stratégiának megfelelõen
az országhatárhoz viszonylag
közel lesznek majd, mivel ez kedvezõ feltételeket teremt az export
számára.

További fejlesztésként a Murafém
nagykanizsai telepéhez vásároltak
még egy 6000 négyzetméteres
területet, amit a tervek szerint
lebetonoznak majd. A társaság
várakozásai szerint ez a beruházás
mintegy 20 százalékos forgalomnövekedést hozhat Nagykanizsán.
Technológiai fejlesztésre is készül
a cég, egy mobil ollózógépet akarnak beszerezni. Ezt a lépést az
indokolja, hogy oly mértékben
megnõtt a forgalmuk, hogy a jelenleg birtokukban lévõ egy géppel
nem gyõzik a laza lakossági lemez

feldolgozását. A mintegy 150 millió forintos gépbeszerzéshez pályázati forrást is igénybe venne a
cég, a beruházás 35 százalékát
lehet finanszírozni támogatásból.
Emellett Nagykanizsán szeretnék a
gépjármûparkot fejleszteni, további
szállítókapacitás-bõvítést terveznek – mondta el Kovács Sándor.
A fõként hulladék-nagykereskedelemmel, azon belül is a
vas- és acéltermék-hulladékokkal
foglalkozó Murafém Kft. tavaly
meghatszorozta forgalmát 2009hez képest. A cég vezetõje
optimistán nyilatkozott az idei
évvel kapcsolatban is, mindenképpen további, 20 százalék
körüli bõvülésre számítanak. Ez a
január-februári adatok alapján reális elvárás. „A Murafém Kft. szakemberállománya
maximálisan
felkészített az összes kihívásra,

ami eléjük kerülhet” - jelentette
ki Kovács Sándor. A legnagyobb
kihívást talán az jelenti a társaság
számára, hogy a piacon annyira
kiélezõdött a konkurenciaharc,
hogy minden egyes tartalékot
meg kell találni, hogy azonos
teljesítmény mellett a nyereséget
tartani tudják.
A Murafém Kft.-nél jelenleg 35
fõ az átlagos létszám, ha az új
telephelyek is munkába állnak,
valószínûleg 50-55 fõre bõvül az
alkalmazottak száma. A cég az
összes újrahasznosítható hulladék
elszállításával,
tárolásával, újrahasznosításával
foglalkozik,
komplex szolgáltatásban. A múlt
évben
sikerült
növelni a partnerek
számát,
mind a gyûjtõ
kereskedõkét,
mind a gyártóüzemekét. Az ISO
9001 és 14001
minõsítéssel
is
rendelkezõ vállalat tavaly tovább
bõvítette mûködési körét, így jelenleg már a veszélyes hulladékok
tágabb szortimentjével tudnak
foglalkozni.
A Murafém vezetõjének véleménye szerint az új fémtörvény
segíti a legális, engedéllyel rendelkezõ cégek munkáját, mivel annak hatására sok illegálisan dolgozó
telep bezárt. Egy ponton azonban
változtatásra van szükség, ez pedig
a lakossági átvételnél elõírt hatnapos
tárolási idõre vonatkozó szabály. Ennek következtében például a Murafém
összes telephelyén megszüntették a
lakossági átvételt. „Azon dolgozunk
a különbözõ érdekképviseletekkel
együtt, hogy ez a törvényi szigorítás
változzon. A törvény összességében
jó, ezt az egy pontot azonban feleslegesnek tartjuk” - tette hozzá Kovács
Sándor.
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