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Tisztelt Boross Úr! 
  
Kérem, hogy az alábbi csatolt meghívó (Céglátogatás a Hamburger Hungária dunaújvárosi 
papírgyárában az EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottsága és a KÖVET 
Egyesület közös szervezésében) az EOQ tagsága között kerüljön meghirdetésre. 
  
A határidő rövidsége miatt kérem, hogy erre minél előbb kerüljön sor. 
  
Gyors intézkedését előre is megköszönve és kellemes hétvégét kívánva, üdvözlettel: 
Varga Béla 
minőség- és környezetirányítási mérnök 

 
A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. 
Cím:     H - 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 
Tel:       +36 1 465 2296 
           +36 20 217 1874 
Fax:     +36 1 465 2320 
Email:   varga.bela@hid.hu 
Web:    http://www.ahid.hu 

Céglátogatás a Hamburger 
Hungária dunaújvárosi 
papírgyárában 
  
  

  
   

  

2009 októberében avatták fel Dunaújvárosban Közép-Kelet-Európa legkorszerűbb 
technológiájú papírgyárát. Az osztrák Prinzhorn csoporthoz tartozó Hamburger Hungária Kft. 
281 embernek teremt közvetlenül munkahelyet, közvetetten pedig 500-600 főt foglalkoztat. 
Az új gyár - a még Dunapack Zrt. tulajdonában lévő, 1976 óta kiválóan üzemelő 3. sz. 
papírgéppel együtt - a hazánkban keletkező hulladékpapír mintegy 90 százalékát dolgozza fel. 
Energiaköltségeiket és a CO2 kibocsátásukat jelentősen csökkentették azzal, hogy a 
szennyvízben lévő oldott szennyezőanyagot biogázként hasznosítják. 
 
Időpont: 2012. június 21. (csütörtök) 09.00-14:00 
Helyszín: Hamburger Hungária Kft., Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. 
Szervező: KÖVET Egyesület és az EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági 
Szakbizottsága 



  
  
  

 
Részvételi feltétel: 
A rendezvényt kizárólag KÖVET Egyesület ill. EOQ MNB tagoknak, ill. tagszervezetek 
képviselőinek hirdetjük meg! A részvétel számukra ingyenes. 
Tervezett program: 
09:00 – 09:15 Gyülekezés a Gyár főbejáratánál 
09:15 - 09:30 Regisztráció 
09:30 – 10:15 Papírgyártás – hulladékpapír feldolgozás (előadás, kérdések) 
10:15 – 11:00 Korszerű szennyvízkezelés – biogáz előállítás (előadás, kérdések) 
11:00 – 11:15 Kávészünet 
11:15 – 13:15 Gyárlátogatás 
13:15 – 13:30 Kérdések 
13:30 – 14:00 Ebéd 
14:15 – Elutazás 
Utazási információ: 
Gépkocsival utazók az M6 autópályán Dunaújváros Déli kijárón az M8-ra az új Duna-híd, ill. 
az 51-es út felé, erről a 6-os útra térnek le és visszaindulnak a körforgalomban Dunaújváros 
felé. Már innen látható jobbra a Papírgyár víztornya, kb. 2 km után jobbra letérni a Papírgyári 
útra a gyár bejáratáig jobb oldalon. A 6-os úton érkezőknek Budapest felől a 74-es km-nél a 
víztoronynál balra kell letérni a Papírgyári útra. 
Telekocsi: Kérjük, jelezze a jelentkezési lapon, hogy tud-e más résztvevőknek fuvart 
biztosítani, illetőleg szeretné-e ezt igénybe venni. Köszönjük! 
Vonattal érkezők: 
Indulás Budapest Déli pu.: 07:01-kor 
Érkezés Dunaújváros: 8:22-kor 
(teljes árú útiköltség: 2 x 1490 Ft = 2980 Ft) 
Indulás Dunaújváros: 14:39-kor 
Érkezés Budapest Déli pu.: 16:00-kor 
A vonattal utazók be és kiszállításáról a Vállalat gondoskodik, ha az érintettek e 
szándékukat a jelentkezéskor jelzik! 
Jelentkezés: 
- Jelentkezéshez kérjük, töltse ki a csatolt (ill. innen is letölthető) jelentkezési lapot, és küldje 
vissza Csizmadia Edit részére a csizmadia@kovet.hu címre. 
- Jelentkezési határidő: 2012. június 19. kedd 
- Maximum 30 fő számára tudunk részvételi lehetőséget biztosítani kizárólag a KÖVET és az 
EOQ MNB tagjai ill. tagszervezetei részére, jelentkezésük sorrendjében. Túljelentkezés esetén 
cégenként csak 1 fő részvételét tudjuk biztosítani. Megértésüket köszönjük! 
- A rendezvényen részvételi lehetőséget csak visszaigazolt jelentkezés esetén tudunk 
biztosítani! 
- Részvételi lemondást a jelentkezési határidőig fogadunk el.
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