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< 5000 Szolnok, Gyökér u. 2.
Tel.: +36-56/424-456 • Fax: +36-56/521-407
< 3100 Salgótarján, Salgó u. 33.
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Tel.: +36-92/598-481 • Fax: +36-92/598-482
< 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 90.
Tel.: +36-30/824-8545
< 2220 Vecsés, Széchenyi u. 152.
Tel.: +36-29/356-490 • Fax: +36-29/356-489
< 6000 Kecskemét, Halasi út 19.
Tel.: +36-76/504-207 • Fax: +36-76/504-208
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AZ ALCUFER KFT. BEMUTATÁSA
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„A felelõs hulladékga

Az ALCUFER Kft.
1990. március 30-án alakult
meg. A társaság irányítását a
cégalapító-tulajdonos Horváth
Ferenc 1990-tôl 2005-ig
végezte. Vezetése alatt a kisvállalkozás a magyar hulladékipar egyik legjelentôsebb
vállalkozásává vált. 2004 óta
tagja az 500 legnagyobb árbevételt és adóteljesítményt felmutató magyarországi vállalkozásnak. Az alapító-tulajdonos elhunytát követôen a vállalat irányítását két fia, Horváth Ferenc és Horváth Ernô
vette át, akik korábban helyettes vezetôként dolgoztak a
cégnél.
Vállalkozásunk hulladékkereskedelemmel, feldolgozással,
hasznosítással, veszélyes hulladék kezeléssel és szállítással
foglalkozik. Évi több, mint 500 ezer tonna újrahasznosítható hulladék forgalmazásunkkal a hulladékpiacon meghatározó szerepet töltünk be. Begyûjtési területünkön 17 telephelyen állunk partnereink rendelkezésére, valamint együttmûködô vállalkozásokon keresztül további 38 városban

1998 óta az ISO 9002 minôségbiztosítási rendszer
szerint mûködünk, az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerünket 2001-ben tanúsították. Munkánk
során minden esetben a partnerek maximális kiszolgálására és a környezet megóvására törekszünk. Alapkövetelménynek tekintjük, hogy tevékenységünk megfeleljen a jogszabályi elôírásoknak és vállalt kötelezettségeinknek. Mûszaki fejlesztésekkel, új beruházásokkal folyamatosan korszerûsítjük eszközeinket, építjük, alakítjuk telephelyeinket.
Az EU normákat követve a hulladékok kezelésére, feldolgozására környezetbarát eljárásokat vezetünk be.
Terveink között szerepel az újrahasznosítás arányának
javítása a begyûjtött mennyiség növelésével, illetve eddig
nem hasznosított hulladékok feldolgozásával és a termelés
folyamatába másodnyersanyagként történô visszaforgatásával.
Társaságunk tagja a Hulladékhasznosítók Országos
Egyesületének, Egyesületének, továbbá a vonatkozó jogszabályok szerint speciális kezelést igénylô hulladékok (akkumulátorok, csomagolási hulladékok, kiselejtezett jármûvek,
elektromos és elektronikus berendezések) visszagyûjtését,
hasznosítását koordináló Hungarohab Nonprofit Kft-nek,

HULLADÉKGYÛJTÕ ÉS FELDOLGOZÓ TELEPHELYEINK:
ALCUFER Kft.

Horváth R+K

Észak-dunántúli MÉH ZRt.

Hungarohab Kht.

Észak-magyarorzági MÉH ZRt.

Car-Rec Kht.

E-Elektra Zrt.

Együttmûködõ partnerek telephelyei

Sátoraljaújhely
Encs
Ózd

Kazincbarcika
Szerencs

Salgótarján

Eger
Mezõkövesd

Mosonmagyaróvár
Sopron

Esztergom
Gyõr

Kapuvár

Komárom

Apc

Gyöngyös

Füzesabony

Heves

Kõszeg

Debrecen

Érd

Vecsés

Sárvár
Pápa

Fehérvárcsurgó

Százhalombatta

Várpalota

Szombathely

Szolnok
Székesfehérvár

Ajka

Veszprém

Körmend

Dunaújváros
Tapolca
Siófok

Kecskemét

Sárbogárd

Zalaegerszeg

Békéscsaba

Keszthely
Lenti
Marcali

Orosháza
Kalocsa

Értékesítés tekintetében hazai, osztrák, olasz, német,
szlovák és szlovén felhasználók közvetlen szállítói vagyunk.

Dombóvár

Nagykanizsa

Kiskunmajsa

Szekszárd

Kaposvár

Baja

Pécs
Siklós

Nyíregyháza

Hatvan

Tata
Tatabánya

Csorna

Tiszaújváros

Mezõcsát

Dorog

Oroszlány Bicske

ÖKO-Pack
Nonprofit
Kft-nek,
Remoplast
Nonprofit
Kft-nek,
valamint a
CAR -REC
Nonprofit Kft-nek.
Az ALCUFER-csoport hulladékbegyûjtéssel és hasznosítással foglalkozó vállalatai — ALCUFER Kft., Észak-dunántúli
MÉH Zrt., Észak-magyarországi MÉH Zrt., E-Elektra Zrt. —
éves szinten 750 ezer tonnát meghaladó hulladék újrahasznosításáról gondoskodik és több mint 700 dolgozónak
biztosítanak folyamatos munkát.

Tokaj

Miskolc

Budapest

vásárolunk fel hasznosítható hulladékokat, így begyûjtô
hálózatunkat sikerült országos szintre kiterjeszteni.
340 fô állandó dolgozóval, 210 db közúti szállítóeszközzel, 105 db anyagmozgató és hulladék feldolgozó
munkagéppel, 40 db privát vasúti kocsival, 16 db környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett, a kor színvonalának megfelelô szigeteléssel, kármentôvel és ellenôrzô
szivárgóval ellátott veszélyes hulladéktároló csarnokkal
rendelkezünk. Gyûjtôkonténereink száma meghaladja a
3000 darabot. Ebbôl több mint 600 az ICTS rendszerû
szállításhoz használható gördülôkonténer, amihez 52 db
multilift konténerszállító tehergépkocsit tudunk biztosítani.

Sárospatak

Szeged
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Innovatív kutatás-fejlesztési
esztési beruházás az ALCUFER Kft-nél.
A projekt az Új Széchenyi terv részeként az Európai Unió és
a Magyar Állam támogatásával valósult meg.

Az ALCUFER Kft. életében a gazdálkodási eredmények megfelelô
alakulása mellett igen fontos a cégcsoport közép- és hosszútávú
mûködése fenntarthatóságának biztosítása is. Éppen ezért a
fehérvárcsurgói shredderüzem annak 2009. októberi ünnepélyes átadása óta folyamatos fejlesztéseknek volt a helyszíne.
A helyszínen mûködô, jelenleg legmodernebbnek számító shredderberendezés alapvetôen, a fémhulladékok visszanyerésére szolgáló
technológia alaptípusa már több mint 50 éves, és azt alapvetôen
a fô feldolgozni szándékozott bemenô anyagtípusok, a roncsautók, nagyméretû elektronikai berendezések és a lakossági laza
lemezáruk fémtartalmának kinyerésére hozták létre. Egészen a
10 évvel ezelôtti idôszakig a shredderezési tevékenység velejárójaként termelt 20-25 tömeg%-nyi nem fémes könnyûfrakció
lerakása az erre kijelölt monodepóniákban elfogadott és a gyakorlatban alkalmazott megoldás volt.

Az ALCUFER Kft. annak érdekében, hogy a jogszabályokból
adódó növekvô elvárásokat betartsa, a cégcsoport fenntartható
mûködését biztosítsa, ezen kívül Magyarország nemzetgazdasági célkitûzéseinek elérését is elômozdítsa a csatlakozási
szerzôdésben vállalt EU-Direktívák hazai harmonizált jogszabályainak teljesítésével, az elmúlt három évben komoly innovációs
és K+F tevékenységet folytatott és folytat ma is.
Tette mindezt azért, mert rendületlenül hisz abban, hogy
a válságból a leggyorsabb, leghatékonyabb kiutat a pályázati
lehetôségeket is maradéktalanul kiaknázó kooperációs innovációs
és kutatás-fejlesztési tevékenység biztosítja.

Ebben az idôszakban (az 1999., 2000 és 2002-es években)
jelentek meg azok az Európai Uniós szabályozások, amelyek egyrészt a lerakókat kívánták tehermentesíteni a magas fûtôértékû
anyagában, illetve energetikailag hasznosítható szerves anyagoktól, valamint az egyes összetett mûszaki termékek anyagáramait
kívánták egyre növekvô mértékû hasznosításnak alávetni. Ezek
a szabályozások a Landfill- (lerakási), az ELV- (roncsautós) és
a WEEE- (elektromos- és elektronikai hulladékos) rendeletek
már régen a harmonizált magyar jogszabályi elemek között is
megjelentek.
A roncsautós szabályozás 2015. január 1-jére elôírja, hogy
a roncsokból származó szerkezeti anyagokat 95%-ban hasznosítani szükséges, ebbôl 85% anyagában, 10% energetikailag megoldandó feladat. Alapul véve, hogy egy ma hasznosításra kerülô, általában 1985-90-ben gyártott autó nagyjából
70-75%-nyi fémet tartalmaz, akkor láthatóvá válik az alig két
év múlva teljesítendô feladat nagysága.

A 2009-2011 között zajló RECYTECH alapkutatási programban az ALCUFER Kft. egy hattagú konzorcium vezetôjeként két
olyan rendszertervet fejlesztett ki a partnerekkel közösen, amely
alapján a korábban lerakóba kerülô, elsôsorban vegyes mûanyagés gumi frakciók további hasznosítása válik lehetôvé.
Erre ráépülve a „Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves feldolgozási maradékainak anyagában és energetikai úton
történô hasznosítási vizsgálatait lehetôvé tevû komplex hulladékkezelési rendszer kialakítása” címû, GOP-1.1.1-08/1-20080061 pályázati azonosítójú projekt keretében egy-egy szabadon paraméterezhetô, kísérleti szeparációs berendezés és
termokatalitikus hôbontási technológia prototípusa valósult meg
Fehérvárcsurgón, amellyel lehetôség nyílik a 95%-os hasznosítási
kötelezettség elérésére.
A berendezések és hozzájuk tartozó infrastruktúra fejlesztése
határidôre megvalósult, a prototípusok ünnepélyes átadására, egyúttal a GOP-1.1.1-08/1-2008-0061 számú projekt
zárórendezvényére 2012. november 22-én Fehérvárcsurgón
kerül sor.

9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.
Tel.: +36-96/512-700
Fax: +36-96/512-709
E-mail: info@alcufer.hu
www.alcufer.hu
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A projekt keretei között felépített egyik 1.000 nm-es csarnokban elhelyezett szeparációs technológiai gépsor a korábban lerakóba kerülô shredderezési maradékokat a feladagolást
követôen elôaprítja, azt az eltérô anyagtulajdonságokon alapuló,
egymást követôen logikusan felállított mágneses, örvényáramú, befúvásos szeparációs technológiákkal, állandó porelszívás
mellett anyagában hasznosítható különbözô fémfrakciókra,
úgymint mágneses vasfrakcióra, rozsdamentes acélra, sárga-,
és vörösrezet, valamint alumíniumot tartalmazó színesfémekre
válogatja szét. Ezen kívül útépítési alapanyagként használható
kô- és betonfrakció, valamint a másik technológiai gépsoron
használható nagytisztaságú vegyes mûanyag- és gumihulladékot
tartalmazó szerves anyagfrakció keletkezik.
A másik 1.000 nm-es új csarnokban került elhelyezésre a
vegyes szerves anyagok energetikai hasznosítását lehetôvé tevô
termokatalitikus hôbontási technológia prototípusa. A gépsor az
adott méretûre aprított szerves anyagot kétlépcsôs extruderen
keresztül, megömlött állapotban juttatja a hôbontó reaktorába.
A reaktorban három egymás felett elhelyezett, csigahajtáson
keresztül ellentétes anyagáramlást biztosító csôszakaszon,
oxigén kizárása mellett halad végig a megömlesztett állapotú
mûanyag- és gumi hulladék. Ezt kívülrôl egy zárt tér foglalja
magába, melyen keresztül a technológia folyamatos hôközlést
valósít meg a feldolgozandó anyag felé. A zárt térben, oxigén kizárása mellett a hô
hatására lebomló
vegyes polimerek
szilárd maradéka az
utolsó csôszakasz
elhagyása után
koksz állapotban lép
ki a rendszerbôl. A
folyamatosan mozgásban levô anyagból a hôbontás során gázok és gôzök
lépnek ki. A termékgázok egy 1200ºC
hômérsékleten
mûködô elôtüzelô
kamrán keresztül
haladva, abban elégve, majd azokhoz
külsô levegôt hozzákeverve biztosítják
a hôbontási reakció
folyamatos fenntartásához szükséges,
a reaktorcsöveket kívülrôl burkoló zárt tér nagyjából 600ºC körüli
hômérsékletû folyamatos hôenergia utánpótlását. A termékgôzök
egy kondenzációs rendszeren keresztül kerülnek elválasztásra a
gázoktól, a gôzöket olaj termék formájában, folyékony állapotban
választják le.
9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13.
Tel.: +36-96/512-700
Fax: +36-96/512-709
E-mail: info@alcufer.hu
www.alcufer.hu

Ezt az olajfrakciót egy utánkapcsolt desztillációs rendszer tovább tisztítja és hozza olyan minôségûre, hogy az alkalmassá válik
alacsony fordulatszámú, nagyteljesítményû
dízel belsôégésû motoros aggregát meghajtására, amely a projekt
folytatásaként a helyszínre megálmodott,
zöldáram termelô blokk
tüzelôanyagaként szolgálhat. Ez a zöld forrású áram a telep jelenlegi adottságait és a
képzôdô mennyiségeket
alapul véve nagyjából 2
MW folyamatos villamos energia termelésére és rendszerbe
történô feltáplálására
lehet alkalmas.
A rendszert kiegészítik, és különösen környezetbaráttá teszik
a folyamatot kísérô veszteséghôket újrahasznosító hôcserélô
rendszerek, amelyek a technológia egyes elemeinek energiaellátását biztosítják, feleslegesség téve jelentôs mennyiségû
külsô villamos energia bevezetését.
A hôbontási folyamat külsô PB-gáz energiaforrásról kerül
beindításra, amely külsô betáplálás a rendszer kellô hôfokra
történô felfûtése után automatikusan a saját maga által termelt
termékgáz-forrásra vált, így a rendszer folyamatos üzemben
önfenntartóvá válik.
A fejlesztések folyamán társaságunk kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre. A telephely csapadékvíz elvezetése,
kezelése zárt rendszerben történik. a térbeton területeken
összegyûlô csapadék víz olaj és iszapleválasztó mûtárgyakon
keresztül szigetelt 8000 nm felületû záportározóba. A záportározóból kiépített ipari víz hálózat áll rendelkezésre a pormentesítô
locsolásához.
A termokatalitikus hôbontó technológia a veszélyes
hulladékgyûjtô helyekre elôírt mûszaki védelemmel, folyadékzáró szigeteléssel, kármentôvel és ellenôrzô szivárgó rendszerrel
ellátott csarnokba került telepítésre.
A technológiához tartozó pontforrást folyamatos emissziómérô rendszerrel látjuk el, melynek kiépítéséig a felügyelôség
elôírásainak megfelelô rendszerességgel történik a légszennyezô
anyagok kibocsátásának mérése.
Mindezen innovatív környezetvédelmi fejlesztések teszik
lehetôvé a fenntartható fejlôdést és valósítják meg a társaságunk szlogenjeként használt Alcufer „A felelôs hulladékgazda"
szlogennek megfelelô tevékenységet és magatartást.
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Az Alcufer Kft. fehérvárcsurgói shredderberuházása
Az ALCUFER Kft. az 1990-es alapítása óta eltelt több mint
másfél évtizedben Magyarország egyik legjelentôsebb hulladékkezelô vállalkozásává vált. A cégcsoport által kezelt hulladékok legnagyobb mennyiségét a fémhulladékok teszik ki.
Tekintettel arra, hogy a hulladékok összetétele a társadalom pénzügyi lehetôségeinek megfelelôen egyre inkább az
összetett mûszaki termékek, a gépjármûvek, elektromosés elektronikai kis- és nagyberendezések, komplex, bonyolult
egységek felé tolódik el, így a hulladékkezelôknek is követniük
kell ezt a változást, alkalmazkodniuk kell ehhez az alkalmazott hulladékfeldolgozási technológiák kiválasztásával.

szakszerû feldolgozására, anyagainak megfelelô
szétválasztására, ezt
követôen ezeknek a frakcióknak a végfelhasználók, anyagában hasznosító üzemek felé való
továbbításhoz történô
elôkészítésére. A technológia lehetôvé teszi,
hogy a feldolgozott
anyagok tisztasági foka,
feldolgozottsági mértéke nagymértékben növekedhessen, ezáltal
a vállalat termelékenysége, eredményessége javulhasson.
Az ALCUFER Kft. azonban nem áll meg a fejlesztésekben a
berendezés felállításával, üzembe helyezésével. Egyetemi kutatómûhelyekkel megkezdett együttmûködés keretében a vállalat
szakemberei immáron annak lehetôségét kutatják, miként válik
lehetôvé a shredderezési technológia melléktermékének, az ún.
shredderezési könnyûfrakciónak a hasznosítása komplex feldolgozási technológia kidolgozásával, alkalmazásával.

Erre a tényszerûségre, valamint a folyamatosan növekvô
feldolgozandó anyagmennyiségekre tekintettel az ALCUFER
Kft. döntést hozott shredder-berendezés beszerzésében,
telepítésében és rendszerébe állításában. Társaságunk
2007. év novemberében kezdett hozzá a 2 milliárd forintot
meghaladó értékû beruházáshoz, melyhez a GOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program) GOP-2007-2.1.1/C
pályázatán 20% támogatást nyert el. A shredder-berendezés üzembe helyezése 2009. év közepén valósult meg.

A legfejlettebb szétválasztási technológia alkalmazásával
pedig, megfelelve a modern kor környezetvédelmi, újrahasznosítási alapelvének, az „elôször anyagában, ha nem lehetséges energetikai alapon hasznosítsunk és csak a legvégsôbb esetben vigyük a hulladékot lerakóba” célkitûzésnek,
lehetôvé kívánja tenni, hogy a ma még haszontalan, a legtöbb esetben lerakóba kerülô hulladékok mennyisége anyagában, illetve energetikai módon hasznosításra kerülhessen.
Mindezzel a vállalat a környezet védelmét szolgálja
lehetôvé téve, hogy a jövô generációinak ugyanúgy, vagy jobb
állapotban adhassuk át környezeti értékeinket, mint
ahogyan azt mi is megkaptuk elôdeinktôl.

A Fejér megyében, Székesfehérvár közelében található fehérvárcsurgói helyszín kiválasztásában komoly szerepet játszott az igen kedvezô logisztikai elhelyezkedés, valamint a
támogató befogadó környezet.
A telepített shredder-berendezés alkalmas évi legalább
100.000 tonna gépjármûroncs, nagyméretû elektromos és elektronikai termék, valamint háztartásokból származó, még aprítható kategóriába tartozó fémhulladék egy mûszakban történô
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Vashulladék üzletág
Az ALCUFER Kft. által begyûjtött, feldolgozott és forgalmazott vas- és acélhulladék mennyisége átlagosan 40 ezer
tonna/hó. Begyûjtésünket ipari üzemektôl, lakosságtól és
kisebb hulladékgyûjtô vállalkozásoktól végezzük.
A begyûjtési folyamatot nagyban segíti folyamatosan fejlôdô jármûparkunk és partnereinkhez telepített konténerállományunk. A feldolgozási folyamatban modern bálázó, ollózó
és aprítógépeket alkalmazunk a hagyományos lángvágási
technológia mellett.
Az acélforgácsot zárt rendszerben szállítjuk el partnereinktôl, telephelyeinken környezetvédelmi szempontból is
modern veszélyeshulladék-gyûjtô csarnokban tároljuk, melyet kiülepedésen alapuló fázisszétválasztással tesszük
alkalmassá újrafeldolgozásra.
A feldolgozott hulladékokat kohósításra elôkészített állapotban szállítjuk hazai és külföldi acélmûvekhez, akiknek évek
óta elismert szállítói vagyunk.
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Színesfém üzletág
Begyûjtési területünk fõleg
ipari üzemek színesfém hulladéka, de lakossági és kereskedõ
vállalkozásoktól is vásárolunk
színesfém-hulladékot A fõleg
alumínium-, réz-, saválló- és
horganyhulladékok szelekcióját,
feldolgozását szaktelepeinken
végezzük.
Belsõ utasításokban foglalt
szigorú felvásárlási rendszerünk
— az ellenõrzõ szervek munkáját
is segítve — biztosítja, hogy telephelyeinkre csak azonosítható,
igazolt eredetû fémhulladék kerülhessen. A feldolgozott színesfém hulladékot hazai és külföldi fémolvasztó nagyvállalatok-
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Papírhulladék üzletág
Papírhulladék gyûjtését, feldolgozását az egyéb más hulladékokat is felénk értékesítõ ipari üzemektõl, lakosságtól és intézményektõl végezzük.
Az üzemekbe telepített papírbálá zó gé pe ink kel és ön tö mö rí tõ
konténereinkkel gazdaságos szállításra és feldolgozásra tesszük
al kal mas sá a pa pír hul la dé kot,
ame lyet bel föl di pa pír gyá rak ba
szál lí tunk. Part ne re ink igé nye
ese tén irat meg sem mi sí tést is
vállalunk.

9023 Gyõr, Mészáros L. u. 13. < Tel.: +36-96/512-700, +36-96/519-715, +36-96/519-716
Fax: +36-96/512-709 < E-mail: info@alcufer.hu < www.alcufer.hu

Mûanyag hulladék üzletág
A csomagolási és gyártási (elsôsorban fröccsöntési)
mûanyag hulladékok begyûjtése ipari üzemektôl, intézményektôl és lakosságtól történik, ahol a fajtánkénti szelektív
gyûjtéshez big-bag zsákokat, konténereket biztosítunk. A
telepített speciális gyûjtôedényzet alkalmazásával, fóliabálázó és darálógépeinkkel, gazdaságos szállításra és feldolgozásra tesszük alkalmassá a mûanyaghulladékot.
Mivel az újrahasznosítás alapvetô feltétele a szelektív
gyûjtés, a helyszíni szállítással egybekötött begyûjtés mellett igény esetén külön személyzetet tartunk fenn megrendelôink telephelyén. A személyzet biztosítja a gyártósoron
rendszeresített hulladékgyûjtô edények folyamatos ürítését, gyûjtôhelyre történô szállítását, a hulladékgyûjtô terület folyamatos felügyeletét, tisztántartását, a hulladékok
válogatását. A feldolgozott mûanyaghulladékok közül a csomagolási PE, PP-anyagokat bálázott formában hazai feldolgozókhoz szállítjuk, a speciálisabb, un. mûszaki mûanyagokat (pl. PA, PBT, PC, stb.) darálék formájában exportáljuk.
Társaságunk tagja a mûanyagok újrahasznosítását koordináló Remoplast Nonprofit Kft-nek.
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Ipari berendezés- és létesítménybontási üzletág
Cégünk évek óta végzi különféle, fémet is tartalmazó építmények bontását. Szigorú technológiai utasításokkal, leírásokkal a baleset-, tûz- és robbanásveszélyt csökkentô módszereket alkalmazva végezzük munkánkat. Munkálataink során minôsített alvállalkozókat foglalkoztatunk a különleges
felkészültséget igénylô alpintechnikai és robbantásos
feladatokra. Vállalatunk a fém hulladékokon kívül a bontás
során keletkezô törmeléket is hasznosítja. Speciális darálóberendezéssel dolgozzuk fel a beton- és téglatörmeléket,
melyet útépítéseknél, építkezéseknél feltöltô anyagként
használnak fel.

Amortizálódott felépítmények, berendezések bontása terén az alábbi referenciamunkákat ajánljuk figyelmükbe:
< Rába Rt. Vasúti Jármû telephely épületeinek bontása;
< Rába Futómû Kft. belsô technológiai bontások;
< Almásfüzitôi Timföldgyár vas- és acélszerkezetû berendezéseinek, építményeinek komplex bontása;
< MÁV Rt. Gépészeti Központ vasúti jármûveinek bontása;
< Budapest Sportcsarnok vas- és acélszerkezeteinek bontása alvállalkozóként;
< Zalaegerszegi hûtôház bontása;
< Mal Rt. inotai alumíniumkohó technológiai berendezésének bontása;
< Rába Rt. Jármû Üzletág léptetôgerendás kemence bontása;
< MOTIM Rt. nedves technológiai berendezéseinek bontása;
< Bakonyi Bauxitbánya Kft. Rákhegyi Bányaüzem szállító és
légakna bontása;
< Gyôri szeszgyár és Finomító Rt. erjesztô üzem kádjainak
bontása;
< Mol-LUB Kft. savgyanta és furfurol gyártó üzeme;
< Cereol Zrt. Gyôri növényi olaj gyár bontása;
< Nitrokémia Rt. Üzembontás, Balatonfûzfô,
< Magyar Cukor Zrt., Petôházi Cukorgyár bontása
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Komplex hulladékkezelés és szaktanácsadás
Helyszínrõl
történõ szállítással egybekötött hulladékfelvásárlási tevékeny sé günk
part ne re ink
igényeihez
igazodóan kiterjed a nem
hasznosítható, valamint
veszélyes
hulladékok elszállítására és végleges
elhelyezésére, belsõ hulladékkezelésre, hulladékudvar mûködtetésére, takarításra, parkgondozásra, a hulladékkezeléssel összefüggõ adminisztratív
jellegû környezetvédelmi feladatok ellátására.

dékainak elszállítása mellett
környezetvédelmi megbízotti
feladatokat látunk el. A WOCO
Ipartechnika Magyarország
Kft. gyárában a hulladékkezelési tevékenységünk kiegészül
az irodák és üzemcsarnokok
takarításával, a hulladékgyûjtõ
udvar folyamatos felügyeletével, a külsõ körlet és a park
gondozásával.

Partnereink igénye esetén az Alcufer Kft. állandó személyzetet tart fenn a gyártósoron rendszeresített hulladékgyûjtõ edények folyamatos ürítésére és gyûjtõhelyre
történõ szállítására, a hulladékgyûjtõ terület folyamatos
felügyeletére, tisztántartására.
A személyzet cseréli a hulladékgyûjtõ edényeket, a hulladékok késõbbi hasznosításának megfelelõen elõkezelést végez (válogatás, technológiai selejt denaturálása, bálázás,
tömörítés, aprítás).
A hulladékkezeléshez kapcsolódóan szakembereink a folyamatos tájékoztatás mellett a jogszabályokban elõírt bevallások elkészítését, nyilvántartások vezetését is biztosítani tudják. A tanácsadói tevékenység a felmerülõ igényektõl függõen kiterjed hulladékkezelési szabályzat, anyagmérleg, hulladékgazdálkodási terv készítésére, környezetvédelmi felülvizsgálatokon és hatósági ügyekben a partnercég
képviseletére.
Referenciáink közül külön figyelmet érdemelnek az autógyárak és az autóipari beszállító cégek. A SUZUKI Rt. esztergomi indulása óta ellátjuk a gyárterületen belüli hulladékkezelési feladatokat. A Rába Jármûipari Holding Rt-nél és tagvállalatainál társaságunk biztosítja az összes keletkezõ hulladék elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását.
A DANA Hungary Kft. újrahasznosítható és veszélyes hulla-
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Veszélyes hulladék üzletág
Ipari üzemek tevékenysége során képzôdô hasznosítható
hulladékok mellett társaságunk a veszélyes hulladékok elszállítását, a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelô
további kezelését, ártalmatlanítását is biztosítja partnerei
részére. Az ALCUFER Kft. a veszélyes hulladékok begyûjtésére, szállítására a Környezet- és Természetvédelmi Fôfelügyelôség 7290-50/2010. számú engedélyével rendelkezik.
Az átvett veszélyes hulladékot a gazdaságossági és logisztikai szempontok figyelembevételével közvetlenül az ártalmatlanítókhoz (égetô, lerakó, hasznosító, stb.), illetve veszélyes hulladék gyûjtôhelyeinkre szállítjuk.

lítással egybekötött kezelését ADR jármû-jóváhagyási igazolással rendelkezô tartályautóval, valamint Gyôrben üzemelô 60 ezer tonna kapacitású szennyvízkezelô berendezéssel
biztosítjuk partnereink részére.
A hulladékká vált akkumulátorok környezetszennyezést
kizáró gyûjtésére több száz saválló mûanyag konténerrel
rendelkezünk, így zárt rendszerben évente 4000 tonnát
meghaladó mennyiségû ólomakkumulátor begyûjtését és
hasznosítóhoz történô szállítását végezzük.

Jelenleg 16 db, a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelô
mûszaki védelemmel ellátott, szigetelt, kármentôvel és
ellenôrzô szivárgóval rendelkezô veszélyes hulladékgyûjtô
csarnok biztosítja a gyûjtôhelyre érkezô hulladékok kezelését, átmeneti tárolását.
Ezeken a veszélyes hulladék gyûjtôhelyeken történik a veszélyes anyagot tartalmazó, illetve azzal szennyezett fémtartalmú
hulladékok feldolgozása is. Ilyen hulladékok például a kiselejtezett
jármûvek, transzformátorok, kondenzátorok, irodatechnikai és
egyéb elektronikai hulladékok, hordók, tárolótartályok szennyezett csomagolóanyagok. A kezelés célja a fémek, egyéb hasznosítható anyagok kinyerése, a szennyezô anyagok elkülönítése.
A gépgyártás, fémmegmunkálás során keletkezô hûtô-,
kenô emulziók, olajos szennyvizek helyszínrôl történô szál-
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Autóbontás
Társaságunk a CAR-REC Gépjármûroncs-kezelô
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító tagjaként vesz részt
a hulladékká vált gépjármûvek országos visszavevô hálózatának mûködésében. A regionális nemzeti közlekedési hatóságok által regisztrált bontó-hulladékkezelô
telephálózatunkkal és alvállalkozók bevonásával biztosítjuk a forgalomból történô kivonás során a gépjármûvek átvételét, bontását és hasznosítását.
A hulladékká vált gépjármûvek bontását kidolgozott
belsô utasítások alapján végezzük. A bontás elôtti
tárolás külön csapadékvízgyûjtô rendszerrel, olaj- és
iszapleválasztó mûtárggyal ellátott térbeton felületen
történik. A roncsautók veszélyes anyagainak eltávolítása és elôbontása mobil vagy telepített szárazra
fektetô berendezés, valamint speciális kézi szerszámok igénybevételével történik, ezt követôen shredder-berendezésen folytatódik a feldolgozás.
A bontás folyamán keletkezô fémhulladékokat másodnyersanyaggá történô elôkészítést (shredderezést) követôen kohászati alapanyagként értékesítjük.
A nem fémes anyagok anyagában történô, illetve energetikai célú hasznosítását (mûanyag, üveg, gumi)
hazai és külföldi hulladékkezelô partereink bevonásával
biztosítjuk. A veszélyes hulladékok elhelyezése hulladékégetôben, speciális mûszaki védelemmel ellátott
lerakón történik.
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Elektronikai hulladék üzletág
Társaságunk legfiatalabb és dinamikusan fejlôdô üzletága.
Az elektronikai hulladékok begyûjtése ipari elektronikai gyártóktól, kereskedôktôl, intézményektôl és a lakossági forrásokból történik.
Eszerint az elektronikai hulladékoknál a következô két nagy
kategóriát különböztetjük meg a keletkezés szempontjából:
ipari, gyártási elektronikai hulladékok és kereskedelmi forgalomból kivont elektronikai hulladék berendezések, eszközök.
Kezelés szempontjából megkülönböztetett hulladékok:
ezek nem veszélyes és veszélyes anyagokat tartalmazó
kategóriákra oszthatók fel.
Társaságunk 2007 nyarától szerzôdött partnere a
kereskedelmi forgalomból kivont elektronikai berendezések,
eszközök begyûjtését, szállítását és feldolgozását koordináló szervezetnek az ELECTRO-COORD Nonprofit Kft-nek.
Jelenleg 17 telephelyünkön biztosítjuk a lakossági forrásból
keletkezô, forgalomból kivont, leselejtezett elektronikai hulladékok célirányos begyûjtését és átvételét is.
Társaságunk az elektronikai hulladékok feldolgozásának
biztosítása érdekében, 2007. szeptemberében részesedést vásárolt az E-Elektra Zrt.-ben, melynek nagyobb terjedelmû bemutatása megtalálható kiadványunkban.
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A TÁRSASÁG TAGJAI:
•
•
•
•

Alcufer Kft.
Észak-dunántúli MÉH Zrt.
Észak-magyarországi MÉH Zrt.
Müller-Guttenbrunn Kft.

A Car-Rec Kht.-t 2003. májusában alapították azzal a céllal, hogy meglévõ országos lefedettségû hulladékkezelõ hálózatukra támaszkodva megszervezzék a Magyarországon keletkezõ roncsautók átvételét, környezetbarát kezelését és
az uniós irányelvben elõírt hasznosítási arányok teljesítését.
Jelenleg az Alcufer-csoport és a Müller-Guttenbrunn Kft.
által alkotott társaság teljes országos lefedettséget biztosítva, 23 autógyártó, importõr kötelezettel szerzõdésben
állva, több mint 70 telephelyen áll a roncsautót leadni szándékozó állampolgárok, vállalkozások rendelkezésére.
A TÁRSASÁG CÉLKITÛZÉSEI ÉS FELADATAI:

• aktív szerepvállalás a jogi szabályozás terén;
• hazai gyártók és importõrök integrálása a rendszerbe;
• hasznosítók, valamint bontó- és szervizüzemek csatlakoztatása;
• önkéntes környezetvédelmi megállapodások kötése;
• információs rendszer kialakítása mûködtetése és folyamatos információs szolgálat mûködtetése;
• a nyilvántartási és adatszolgáltatási elõírásoknak való
megfelelés;
• a vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályoknak megfelelõen 2015. január 1.-ig a reciklálási arány 95%-ra emelése, ezen belül 85%-os anyagában történõ hasznosítás
elérése;
• a veszélyeshulladék-mentesítés (szárazra fektetés) szakszerû elvégzése;
• a katalizátorok, a rezet, alumíniumot és magnéziumot
tartalmazó fém alkatrészek, a gumiabroncsok és a nagyobb méretû mûanyag alkatrészek, az üvegek eltávolítása oly módon, hogy azok a feldolgozást követõen másodnyersanyagként visszakerülhessenek a gyártási folyamatokba.

A 2000/53/EK Európai Uniós Roncsautó Direktívának, valamint a magyar 267/2004 (IX.23.) Kormányrendeletnek és a
kiegészítõ miniszteri rendeleteknek megfelelõen, az évente
Magyarországon keletkezõ 120-130.000 darab roncsautó
szakszerû átvétele, kezelése érdekében:
• országos lefedettségû gyûjtõhálózat kialakítása az elõírt
mûszaki követelmények betartásával;
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Az Észak-dunántúli MÉH Zrt. gyõri székhellyel hat megye
területén már közel hatvan éve meghatározó szerepet tölt
be a hasznosítható hulladékok piacán.

Tevékenységünket 1997-tõl az ISO 9002 minõségirányítási rendszer szerint végezzük, valamint 2003-ban kiépítettük
az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszert.

Tevékenységünk fõ profilja a hasznosítható hulladékok begyûjtése, újrafelhasználásra történõ elõkészítése, de vállaljuk veszélyes hulladékok begyûjtését, szállítását is. Éves
szinten 180 ezer tonna hulladékot gyûjtünk be és adunk át
hasznosításra, illetve ártalmatlanításra.

Saját üzemeltetésû telephelyeink: Gyõr, Székesfehérvár,
Veszprém, Szombathely, Vecsés, Tata.
Bérlõ által üzemeltett telephelyeink: Mosonmagyaróvár,
Dunaújváros, Pápa, Sárvár, Körmend.

A begyûjtött hulladékok:
< vas- és acélhulladék
< színesfémhulladék
< papírhulladék
< mûanyag hulladék
< veszélyes hulladék
< gépjármû roncs hulladék
< elektronikai hulladék
< fa hulladék

Szerzõdéses partnereink: Csorna, Kapuvár, Bicske, Várpalota, Ajka, Tapolca, Kõszeg, Oroszlány, Tatabánya, Komárom,
Dorog, Budapest.

Társaságunk tagja a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületének, csomagolási hulladékok begyûjtését, hasznosítását koordináló Öko-Pack és Öko-Pannon Kht-nak, valamint a
roncsautók kezelését szervezõ Car-Rec Kht-nak.
A Társaság az Alcufer-cégcsoportba integrálódása óta eltelt idõben dinamikus fejlõdésnek indult, piaci részesedése
nõtt, korszerû technikai-technológiai megoldások kerültek
bevezetése és a fejlesztések felgyorsultak.

9024 Gyõr, Bartók Béla u. 4. < Tel.: 96/329-666 < Fax: 96/317-991
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Az ALCUFER Kft. 69%-os részesedéssel rendelkezik a 2006-ban
alakult E-ELEKTRA Zrt.-ben, melynek célja, hogy az EU által 2002ben elfogadott direktívának
megfelelõen, elektromos és elektronikai termékekbõl
keletkezett hulladékok (WEE)
ke z e l é s é t Magyarországon elsõként - olyan
gépi technológiával végezze, melyet kifejezetten erre a célra
fejlesztettek és minõsítettek.
Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosítása kiterjed a 264/2004. évi Kormányrendeletben meghatározott termékkategóriákban szereplõ berendezések, valamint az ipari
tevékenységek során keletkezõ e-hulladékok hasznosítására.
Az e-hulladékok feldolgozása az E-ELEKTRA dunaújvárosi telephelyén Kelet-Közép-Európa legmodernebb elektronikai hulladékbontó üzemében történik. A nagyteljesítményû, 20.000 tonna/év kapacitású aprítógép és a kapcsolódó feldolgozó berendezések az újrahasznosítás igényeinek és a környezetvédelem elvárásainak megfelelõ aprítást és szelektálást végez.
Világszerte és Európában számos elektromos és elektronikai hulladékhasznosító vállalkozás mûködteti a MeWa által
kifejlesztett feldolgozási technológiát, melynek lelke egy úgy-

nevezett univerzális láncos törõ berendezés. A berendezés
újdonsága abban rejlik, hogy vágás nélkül, a centrifugális és
ütközési erõ segítségével bontja fel a feldolgozni kívánt hulladékokban a különbözõ anyagok kötéseit úgy, hogy a darálással ellentétben a káros anyagok-elemek, kondenzátorok
nyáklemezek nem károsodnak, és kiválóan válogathatóak a
feldolgozást követõen.
A feldolgozandó anyag nem igényel aprólékos elõválogatást, szétszerelést, így a feldolgozás lényegesen gyorsabb
és kíméletesebb, mint a hagyományos darálás. Mivel nincsenek törõkalapácsok, illetve rosta, ezért minimális a kopóalkatrész ráfordítás, s ez
jelentõsen csökkenti
az üzemeltetési költségeket.
A különbözõ anyagok
kötéseinek felbontása
néhány másodpercet
vesz igénybe, ezt követõen kb. 80 %-ban
azonnal értékesíthetõ
anyagot kapunk.
Technológiánkat a
szigorú európai uniós
követelmények figyelembevételével alakítottuk ki, és folyamatos fejlesztés alatt áll.
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Az Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt.
több, mint 50 éve áll az újrahasznosítható hulladékok viszszagyûjtésében, elõkészítésében a környezetvédelem szolgálatában.
Társaságunk tulajdonában 13 telephely mûködik, melybõl a
4 legnagyobb telep (Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, Eger)
saját üzemeltetésben, 9 telep bérleti szerzõdés keretében
végzi az újrahasznosítható hulladékok visszagyûjtését.
TEVÉKENYSÉGI KÖR
Társaságunk döntõen hasznosítható hulladékok begyûjtésével, feldolgozásával, ipari felhasználásra történõ elõkészítésével, illetve nagykereskedelmi értékesítéssel foglalkozik.
Tevékenysége során kapcsolatban áll a gazdaság szinte valamennyi ágazatával. Vállalatunk az alábbi hulladéktípusokból
éves szinten 140 ezer tonna mennyiséget gyûjt be:
< vas- és acélhulladék
< színesfémhulladék
< papírhulladék
< mûanyag csomagolási hulladék
< akkumulátor hulladék
< gépjármû roncs hulladék
< elektronikai hulladék
< fa hulladék

nyítási rendszert és annak alapján megfelelõen szabályozott
és dokumentált formában látjuk el feladatunkat.
Saját üzemeltetésû telepek: Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, Eger
Bérlõk által üzemeltetett saját telepek: Ózd, Hatvan,
Mezõkövesd, Füzesabony, Heves, Kazincbarcika, Encs,
Mezõcsát, Tiszaújváros
Szerzõdéses partnerek: Szerencs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tokaj
REFERENCIÁK
< Mátrai Erõmû Zrt.
< Csavar- és Húzottáru Zrt.
< SVT-Wamsler Zrt.
< Nestlé Hungária Kft.
< MÁV Zrt.

SZOLGÁLTATÁSAINK
A társaság telephelyei, eszközrendszere biztosítják, hogy
az ipari, kereskedelmi ágazatban keletkezõ hulladékok szakszerû tárolásához a keletkezés helyén konténereket biztosítunk, az elszállítást saját gépjármûparkunkkal végezzük és a
begyûjtött hulladékok elõkezelését nagy kapacitású feldolgozó gépekkel végezzük. Bontási munkák elvégzését vállaljuk
saját körben, illetve szakirányú és referenciákkal rendelkezõ
alvállalkozókkal.
Társaságunk foglalkozik egyéb veszélyes hulladékok átvételével és ártalmatlanító mûbe történõ szállításával.
Partnereink minõségigényének kielégítése érdekében vezettük be az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO
14001:2005 szabványok szerinti minõség- és környezetirá-

3527 Miskolc, Besenyõi u. 16.
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„Aki a finomságot szépséget kutatja
Az evésben és ivásban,
Az csak finomlelkû megér tõ ember lehet.”
Apicius

A cégcsoport tagja a Horváth R+K Kft., amely az Aranyhal éttermet és szabadidõközpontot üzemelteti.
Éttermünk Gyõr belvárosától 8 km-re a Pápa felé vezetõ
83-as út mentén, Gyirmóton a horgásztavak mellett kellemes környezetben található. A légkondicionált rendezvénytermünkben 120 fõ, a különtermünkben 60 fõ, fedett
téliesíthetõ teraszunkon 100 fõ kényelmes elhelyezését
tudjuk biztosítani. Éttermünk a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerének szigorú elõírásai szerint üzemel.

Tisztelettel várjuk leendõ Vendégeinknek abban a reményben, hogy kellemesen fogják érezni magukat, s a szép a környezet az udvarias kiszolgálás az ételek -, ízek harmóniája
maradandó emléket fog jelenteni a hozzánk betérõk számára

Létesítményünk kiválóan alkalmas üzleti ebédek csoportok
fogadására. Társas rendezvények, bálok, fogadások, esküvõk, családi ünnepségek rendezésére.
Pénteken és szombaton hangulatos élõzene garantálja a
jó hangulatot az étterembe látogatók számára. A gépkocsival érkezõknek kitûnõ parkolási lehetõséget biztosítunk.
Az Aranyhal étterem mellett szép, rendezett környezetben
kiépített horgászhelyekkel rendelkezõ halastavak kiváló kikapcsolódási lehetõséget biztosítanak a horgászatot kedvelõ vendégeink számára. Mindezek mellett a tavakban tenyésztett halállomány biztosítja, hogy a nálunk készülõ különleges halételekhez mindig friss, minõségi alapanyag álljon
rendelkezésre.

Aranyhal Étterem
9019 Gyõr-Gyirmót Ménfõi út 83-85. < Tel.: 36-96/556-141 < Fax.: 36-96/556-134
E-mail: info@aranyhaletterem.eu < Honlap: www.aranyhaletterem.eu

A HUNGAROHAB Kht. 2002. március 11.-én alakult. A
társaságot a termékdíj fizetésére kötelezett importõrök
mellett begyûjtõ-hasznosító cégek hozták létre, tevékenységét közhasznú besorolással végzi.
A HUNGAROHAB Kht deklaráltan az akkumulátor hulladék begyûjtésének és hasznosításának regionális koordinálására alakult társaság. Társaságunk szerzõdéses kapcsolatot alakít ki egyrészt az akkumulátor importõrökkel és
gyártókkal, másfelõl az akkumulátor hulladék begyûjtõkkel
és hasznosítókkal. Ennek keretében a termékdíj fizetésre
kötelezettek a megfizetett hasznosítási díj ellenében mentesülnek a jogszabályban elõírt hasznosítási kötelezettség, valamint a termékdíj megfizetése alól, viszont anyagilag hozzájárulnak a folyamatosan keletkezõ hulladékmennyiség hatékony hasznosításához.

Célunk, hogy más koordináló szervezetekkel együttmûködve az akkumulátor hulladék hasznosítás területén megfeleljünk az Európai Uniós környezetvédelmi elvárásoknak. ?
TERMÉKDÍJ-MENTESSÉG
A HUNGAROHAB Hulladék Akkumulátor Begyûjtõ Közhasznú Társaság töltött és töltetlen savas ólom-akkumulátorok, mint akkumulátor környezetvédelmi termékdíj köteles
termékek után 100% mértékû környezetvédelmi termékdíjmentességet élvez.
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