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ÜZLETI MODELLÜNK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 
Folyamatos fejlődés a fenntarthatóság szolgálatában

A nagy tradícióval rendelkező Prinzhorn vállalatcsoport hosszú távú célokat tűzött maga elé a jövőbeni generációk, a legmodernebb 
zöld technológiák és a kiváló minőség érdekében.  A cégcsoport magyar létesítményei is jól példázzák azt az üzleti gondolkodást, 
amelynek a középpontjában a folyamatos fejlesztés, a fenntartha tóság és a környezetbarát működés áll.

Az 1853-ban alapított osztrák Prinzhorn csoport Európa harmadik legmeghatározóbb vállalatcsoportja az újrahasznosító, papír- 
és csomagolóipar terén. 16 országban közel 10 000 főt foglalkoztat, éves árbevétele 1,9 milliárd euró. Célja, hogy 2030-ig 
intenzív termelési kapacitásbővülést érjen el, erősítve ezzel a környezettudatos üzleti tevékenységét és azon lehetőségek körét, 
melyekből partnereivel együtt kíván előnyt kovácsolni. Közben a vállalatcsoport a legmagasabb szintre fejleszti a legmodernebb 
zöld technológiákra épülő gyártási megoldásait. 

Az első láncszem a folyamatban a Hamburger Recycling 
Divízióhoz tartozó  Duparec Kft., amely begyűjti a többnyire papír- 
és egyéb, termelés során hasznosítható hulladékot. A következő 
lépés a Hamburger Hungária Kft. dunaújvárosi telephelyén zajlik, 
ahol újrahasznosítják ezt a papírhulladékot, és kiváló minőségű 
hullámalap-papírt állítanak elő. Végül a Dunapack feldolgozó- 
üzemeiben első osztályú és testreszabott hullámtermék 
csomagolóeszközökké alakítják át az újrahasznosított papírt, 
kiváltva az elsődleges rosttartalmú papírokat a hullámtermék 
csomagolásban. 

A cégcsoport a versenyképesség, fenntartható és zöld 
működés érdekében az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
fejlesztette hazai gyárait, és ez a fejlődés a cégcsoport 
tervei szerint töretlen marad Magyarországon a jövőben is.  

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

A CSOPORT LEGFONTOSABB MAGYARORSZÁGI FEJLESZTÉSEI AZ UTÓBBI 10 ÉVBEN:

2009
85 milliárd forint értékű 
papírgép üzembe 
állítása Dunaújvárosban

2017
2,5 milliárd forint szennyvíz-
tisztítási technológia fejlesztésére 
Dunaújvárosban

2019
14 milliárd forint értékű technológia-
intenzív korszerűsítés Dunaújvárosban

330 millió forintos automata központi 
raklapozó beruházás Nyíregyházán

2014
1,7 milliárd forint értékű 
hullámtermék-csomagoló 
gépparkfejlesztés Nyíregyházán

2015
330 millió forint értékű 
hulladékválogató üzem 
fejlesztése Maglódon

2016
46 milliárd forint értékű vegyes 
tüzelésű erőmű Dunaújvárosban 

1,65 milliárd forint értékű telephely 
és hulladékválogató-fejlesztés 
Csepelen

2030   
Termelési kapacitás bővítése, 
termékfejlesztés és hatékonyabb 
energetikai hasznosítás

HULLADÉKBÓL ÉRTÉKET TEREMTVE
A cégcsoport 1990 óta van jelen Magyarországon. Üzleti 
alaptevékenysége – a hulladékból értéket teremtő,  körforgásos 
gazdaság – hazánkban is jól nyomon követhető, hiszen 
magyarországi vállalatai egyedülálló, környezetbarát és energia-
hatékony ipari, üzleti körfolyamatot valósítanak meg. 


