
KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG - AZ ÜZLETMENET ALAPJA 
A folyamatos fejlesztés a fenntartható működési modell kulcsa
Hosszú távú gondolkodás és folyamatos fejlődés - ez az 1853-ban alapított, családi tulajdonban lévő Prinzhorn 
vállalatcsoport üzleti filozófiájának két pillére. A csoport célja, hogy hosszú távon is stabilitást kínáljon úgy az ügyfelek, 
mint az alkalmazottak részére. A cégcsoport a jövő generációk számára is fenntartható módon, a legmodernebb 
zöldtechnológiákat alkalmazva állít elő kiváló minőségű termékeket. Ezt az üzleti gondolkodást a vállalatcsoport 
magyarországi létesítményei is kiválóan példázzák.

A PRINZHORN CSOPORT
A 16 országban 10 000 főt alkalmazó Prinzhorn Csoport az újrahasznosító-, papír- és csomagolóipar európai piacvezetői 
közé tartozik. 1,7 milliárd eurós/600 milliárd forintos éves forgalmával e szegmens harmadik legmeghatározóbb vállalata 
Európában. Az osztrák vállalatcsoport három üzletágból áll: Dunapack Packaging (hullámpapír-csomagolási megoldások), 
Hamburger Containerboard (hullám-alappapírgyártás) és a Hamburger Recycling (másodlagos nyersanyagok gyűjtése 

A Hamburger Recycling Hungary évente több mint 200 
ezer tonna többnyire papír- és egyéb, termelés során 
hasznosítható hulladékot gyűjt be. A Hamburger Hungária 
újrahasznosítja ezt a papírhulladékot, és évi közel 700 
ezer tonna kiváló minőségű hullám-alappapírt állít elő. 
Végül a Dunapack feldolgozó üzemeiben első osztályú 
és testreszabott hullámpapír csomagolóeszközökké 
alakítják át az újra-papírt. Meghatározó piaci és 
gazdasági szereplőkként összesen közvetlenül 1124 főt, 
közvetetten 3000 főt foglalkoztatnak Magyarországon.  

www.prinzhorn-holding.com                www.dunapack-packaging.com/hu                 www.hamburger-containerboard.com/hu               www.hamburger-recycling.com/hu
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és kereskedelme). 

 HULLADÉKBÓL ÉRTÉKET TEREMTVE
A cégcsoport alaptevékenysége hazánkban is jól nyomon 
követhető. Magyar vállalatainak működése egyedülálló hazai 
példája a körforgásos gazdaság megvalósulásának:

2009
Papírgép üzembe 
állítása 

2017
Szennyvíztisztítási 
technológia 
modernizálása 

2019
Technológia-intenzív 
papírgép- 
korszerűsítés 

2022
Új hulladékválogató- 
és feldolgozó üzem 

2014
Hullámpapír-csomagoló 
gépparkfejlesztés 

2015
Hulladékválogató üzem 
korszerűsítése 

2016
Vegyes tüzelésű erőmű 

Telephely- és hulladék-
válogató fejlesztés 

2030   
Termelési kapacitás bővítése, 
további fenntartható termékek 
fejlesztése, hatékonyabb 
energetikai hasznosítás 

A Prinzhorn Csoport a versenyképesség, a fenntartható és zöld működés érdekében folyamatosan fejlesztette hazai 
gyárait, és ez a fejlődés a jövőben is töretlen marad Magyarországon: 

HIRDETÉS


