
2234 Maglód, Wodiáner Ipari Park 2.
Levelezési cím: 2234, Maglód, Pf.: 47.

maria.kovacs@hamburger-recycling.com
Mobil: +36 30 547-1312

3021 Lőrinci, Belterület 1488/4 hrsz.
Levelezési cím: 3021 Lőrinci, Pf.: 2.

Telefon: +36 30 337-5639
david.varga@hamburger-recycling.com

Mobil: +36 30 181-9361

8100 Várpalota, Külterület 198/9 hrsz.
Levelezési cím: 8103 Várpalota 3, Pf.: 1.

peter.gazdag@hamburger-recycling.com
Mobil: +36 30 862-3225

1215 Budapest, Duna u. 42.
Telefon: +36 1 278-8661

office.hungary@hamburger-recycling.com
www.hamburger-recycling.com/hu

zsolt.ferenczi@hamburger-recycling.com
Mobil: +36 30 601-9076

Elérhetőségeink

Tudja, hova kerül  
a szelektíven gyűjtött  

papír nagy része? 
Természetesen hozzánk!

Hamburger Recycling  
Hungary Kft.

Prinzhorn Csoport

Az osztrák tulajdonú Prinzhorn Csoport az újra-
hasznosító-, papír-, és csomagolóipar egyik ve-
zető európai szereplője és a közép- és kelet-eu-
rópai régió piacvezetője.  Az 1853-ban alapított 
és azóta is családi vállalkozásként működtetett 
cégcsoport 16 országban 9.800 alkalmazottat 
foglalkoztat; 1,8 milliárd euró éves nettó árbe-
vételével a harmadik helyet foglalja el Európá-
ban és 2030-ra méretének megduplázását ter-
vezi. Három operatív divízióból tevődik össze: 

• Dunapack Packaging (hullámpapírlemez-
alapú csomagolási megoldások)

• Hamburger Containerboard 
(hullámalappapír-gyártás) és 

• Hamburger Recycling (hulladékpapír-
gyűjtés és -kereskedelem)

P R I N Z H O R N
H O L D I N G

A Prinzhorn Csoport és azon belül a Hambur-
ger Recycling Hungary Kft. elkötelezett a hul-
ladékban rejlő anyag és energia hasznosítása 
iránt. A cég tevékenységével nagymértékben 
hozzájárul a primer nyersanyagok újrahaszno-
sítható anyagokkal történő helyettesítéséhez.

Üzleti modelljében közvetlenül testesíti meg 
és reprezentálja a körforgásos gazdaság miben-
létét, a társadalmilag hasznos és fenntartható 
ipari tevékenységet, valamint a környezetbarát 
anyagokkal és technológiákkal való működést.

Természetesen a jövőnkért!



Meghatározó vállalkozás a piacon

Széles körű, megbízható szolgáltatás

A Hamburger Recycling Hungary Kft. a Prinz-
horn Csoport recycling üzletágának magyaror-
szági leányvállalataként folyamatosan fejlődik 
mind mennyiségi, mind minőségi téren. Az 
évről évre növekvő begyűjtött hulladékmeny-
nyiséggel, magasabb szintű szolgáltatásokkal 
és versenyképes piaci árakkal napjainkra a pa-
pírfelvásárlás terén a legmeghatározóbb pozí-
ciót érte el a piacon, és ezzel párhuzamosan a 
műanyaghulladékok átvétele, kezelése terén is 
jelentős fejlődést mutat.

A Hamburger Recycling Hungary Kft. központi 
telephelye a cég székhelyén, az 1215 Budapest, 
Duna utca 42. szám alatt található. A létesít-
mény a korábbi Csepeli Papírgyár területén 
helyezkedik el, ahol a Dunapack Kft.-vel szom-
szédosan végzi tevékenységét a Prinzhorn Cso-
port tulajdonában lévő ingatlanon.

Az 1994-ben Duparec Kft. néven alapított, ma 
már Hamburger Recycling Hungary Kft. néven 
működő cég a magyar piacon következetes 
építkezés nyomán egy tőkeerős, jelentős fejlő-
dési potenciállal és feldolgozási kapacitással ren-
delkező vállalkozás, amely folyamatosan fejlődő, 
környezetbarát papír- és műanyaghulladék- 
gyűjtő, valamint feldolgozó tevékenységével 
a hazai piaci szegmens vezető szereplőjévé vált.

Dinamikus és innovatív szolgáltatóként az 
országban összesen már négy telephelyen –  
Budapesten (Csepel), Maglódon, Lőrinciben 
és Inotán – is közvetlenül kínálja testreszabott, 
korszerű megoldásait.

Főbb partnerei:
• Nyomdák
• Csomagolótermék-gyártók
• Közszolgáltatók, iskolák
• Ipari cégek
• Kereskedelmi egységek
• Hulladékkereskedők
• Egyéni gyűjtők

Bizalmas iratok szakszerű kezelése

A Hamburger Recycling Hungary Kft. sokré-
tű szolgáltatásainak egyike a gazdasági élet 
különböző szereplőinél keletkező, érzékeny 
adatokat tartalmazó, papíralapú dokumentu-
mok megsemmisítése az érvényes jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően. 

A társaság kész minden ezzel kapcsolatos 
terhet levenni megbízói válláról, a gyűjtők 
kihelyezésétől az elszállításon át egészen a 
zárt rendszerben, maximális biztonsági őrzés 
mellett történő aprításig.

Az iratmegsemmisítés folyamatát igény sze-
rint a megrendelők személyesen is végigkí-
sérhetik, így győződve meg a szigorú és vég-
leges eljárás szakszerű kivitelezéséről.

Kissné Kovács Mária
Beszerzési manager
Mobil: +36 30 547-1312
maria.kovacs@hamburger-recycling.com

A Prinzhorn Csoport valamennyi termelő-
üzemében jelentős beruházásokat végez 
ökológiai lábnyomának csökkentésére és 
magas környezetvédelmi sztenderdjeinek 
továbbfejlesztésére. Az energiahatékonyság 
terén eszközölt fejlesztések és a csoport által 
a körforgásos gazdasági modell mind hatéko-
nyabb megvalósítása melletti elkötelezettség 
a fenntartható fejlődés irányát segítik. 

Ebből veszi ki részét a RECYCLING területén a 
Hamburger Recycling Hungary Kft., melynek 
telephelyei egyenként legalább 20.000 m² 
területen működnek, rendezett, infrastruk-
túrával teljesen ellátott, kiszolgálás centrikus 
létesítményekben. 

A csepeli központi telephelyen üzeme-
lő technológia és az épített infrastruktúra 
a 2016-2017-es évek során megvalósított 
nagyarányú modernizálás keretében került 
széleskörűen megújításra és beüzemelésre.

Zártláncú iratmegsemmisítés

Innovatív papírhulladék-feldolgozás

A szolgáltatás részleteiről és díjszabásáról 
kérjük érdeklődjön a következő 
elérhetőségen:


