CÉGDOSSZIÉ

TÖRETLEN FEJLŐDÉS A DUPAREC KFT.-NÉL
Évről évre több begyűjtött hulladékkal, magasabb minőségű szolgáltatással és
versenyképes piaci árakkal áll a partnerek rendelkezésére az 1994 óta működő
Duparec Kft., amely a Dunapack Kft.-vel és a Hamburger Hungária Kft.-vel együtt
Prinzhorn Holding leányvállalata.
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úsz évvel ezelőtt, 1994-ben 3 fővel kezdte meg működését a cég,
mára a létszám 35 főre bővült.
Az értékesített hulladékmennyiség a 20 év
alatt 13,5-szeresére nőtt. Míg kezdetben egy
bálázó végezte napi tevékenységét, mára két
bálázó és egy válogatósor dolgozik több műszakban. Eleinte csupán hullámalappapír és
vegyes papírhulladék minőséget vettek át.
Napjainkban a piacvezető papírgyűjtőként
ismert Duparec műanyagüzletága is rohamosan fejlődni látszik.
Az idén különböző beruházások színesítették a Duparec Kft. tevékenységét. Egyebek között egy új nyerges vontatóval rendelkező MAN típusú EURO 5-ös gépjármű,
Volvo homlokrakodó és új félautomata válogatósor állt munkába, s a BOA bálázót is lecserélték.

binos válogatósort helyeztek el. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a Duparec Kft.-t
egyre több olyan lakossági közszolgáltató
kereste meg, amely az elmúlt években indította be a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési tevékenységét. A legtöbb közszolgáltató saját gépjárművével begyűjti a
hulladékot, de a zsákokban lévő frakciókat
már nem tudja válogatni. A vállalat vezetősége úgy gondolta, hogy új irányba kell nyitni a papírhulladék begyűjtése és átvétele
mellett, ami rövid idő alatt jó döntésnek bizonyult. Jelenleg havi 300 tonna válogatandó hulladékot szelektál a cég. A beszállított,
válogatásra kerülő hulladék nagy része lakossági eredetű, kisebb része a saját gyűjtőjáratból származó ipari hulladék.
A lakossági szelektíven gyűjtött hulladék
válogatása során a Duparec Kft. a vegyes

Az eszközpark folyamatosan bővülése
mellett a meglévők kontrollingja is rendszeres, a javításukra is odafigyel a cég vezetése.
2014-től újrafestett, új dizájnt kapott konténerek láthatók már az utakon. Egyrészt a környezetvédelem egyik alappillérének, a hulladékgazdálkodásnak az alapszínére, „Duparec-zöldre” festették azokat, illetve a barnára,
ami a cégcsoporttársak hullámalappapír-készítését és dobozgyártását szimbolizálja.
Az idén március elsején adták át a Duparec
Kft. korszerű válogatóüzemét, ahol egy ka-

papír mellett a PET-palackot válogatja szín
szerint, illetve a vegyes fóliát. A Duparec Kft.
terveiben szerepel a jelenlegi válogatóüzem
bővítése, ezzel további frakciók válogatását
lehetne korszerűen megvalósítani (PP/HDPEflakon, natúr fólia).
2015-től a PP/HDPE-flakonok válogatását
is elkezdi a Duparec Kft., ez pedig azt jelenti, hogy közszolgáltató partnerei erre a frakcióra is tudnak szerződni az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) Nonprofit Kft.-vel.
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A begyűjtőóriás neve nemcsak ipari, hanem lakossági körökben is ismert, már csak
azért is, mert évről évre részt vesz az iskolai
papírhulladék-gyűjtési akciókban, üzemlátogatásokat szervez, és lakossági átvételi pontot is üzemeltet csepeli telephelyén. Mindemellett gyakornoki programokkal a frissen
diplomázó hallgatókat segíti. Földi Dorottya
– a Corvinus Egyetem 23 éves környezetgazdálkodási agrármérnök hallgatója – 2014.
március 10. óta segíti a Duparec Kft. tevékenységét. Bár a gyakorlati ideje július elején lejárt, szabadidejében azóta is lelkesen
bővíti a Duparec létszámát. Ő így értékelte a
Duparecnél töltött időt: „Bár mindig is érdekelt a hulladékgazdálkodás, sohasem gondoltam arra, hogy az itt eltöltött idő döbbent
rá: tényleg ezen a területen szeretnék elhelyezkedni. A kollégák szakmai felkészültsége és segítőkész hozzáállása, az érdekes feladatok és a vezetői támogatás mind-mind
arra ösztönöztek, hogy a gyakorlati időm
után is itt maradjak segíteni. Remélem, hogy
a későbbiekben lesz lehetőségem erősíteni a
Duparec aktív csapatát.”
Molnár Tímea, Zrupkó Gábor

