
T öbb mint 25 százalékkal növelte a begyűjtött és előkezelt 
hulladékok mennyiségét az előző évihez képest 2010-ben 
a P.M.R. Kft. Ezzel párhuzamosan a társaság árbevétele 
és eredményessége is új csúcsot ért el tavaly, az előbbi 

először haladva meg az egymilliárd forintot. Mindez különösen jó 
eredménynek számít annak tükrében, hogy a kibocsátott hulla-
dék mennyisége a legtöbb gazdasági szegmensben csökkent 2010-
ben, és ennek ellenhatásaként másodnyersanyag-hiány alakult ki, 
igaz, az árak éppen ezért növekedtek – fejtette ki Makó Balázs, a 
P.M.R. Kft. ügyvezető igazgatója. A cégvezető szerint a kiemel-

kedő eredmények ellenére ko-
rai lenne „hátradőlni a szék-
ben”. Ugyanis a piaci prognózi-
sok szerint a P.M.R. Kft. tevé-
kenységében meghatározó je-
len tőségű papírhulladék árának 
növekedése az elkövetkező hó-
napokban megáll, majd várha-
tóan csökkenésbe vált át.

Ennél is nagyobb problémát 
jelent a magyarországi hulladék-
kezelő piacon most már hosszú 
hónapok óta tartó bizonytalan-

ság. A környezetvédelmi kormányzat még tavaly meghirdette a 
hulladékgazdálkodás rendszerének gyökeres megújítását, ám az 
ennek megvalósítását célzó jogszabályok mindmáig nem készül-
tek el, így a részletek a piaci szereplők előtt ismeretlenek. „Ennek 
ellenére továbbra is várjuk a reformintézkedéseket, mert biztosak 
vagyunk abban, hogy a hulladékbegyűjtő vállalkozások munkájá-
ra a jövőben is szükség lesz. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a je-
lenlegi ösztönző-finanszírozó rendszer olyan irányba változzon, 
amely a hasznosítók mellett a hulladék begyűjtőinek és előkeze-
lőinek a munkáját is elismeri, költségeik kompenzálása mellett. Az 
egyes anyagáramokat tekintve pedig a jogalkotónak nagyobb fi-
gyelmet kellene fordítani a csomagolási üveghulladékokra, ahol 
csak a begyűjtői díjak emelésével képzelhető el az EU által előírt 
hasznosítási célok teljesítése” – hangsúlyozta Makó Balázs.

A P.M.R. Kft.-nél addig sem áll meg az élet, sőt a társaság lét-
számot bővített, augusztustól pedig a munkatársak új, nagyobb 
irodában folytathatják munkájukat. A cég szolgáltatásainak széle-
sítésével kívánja partnerkörét tovább bővíteni. Ennek részeként 
az egyik legfontosabb megrendelőnek számító nyomdáknak – 

szak mai partnercégek bevo-
násával – ma már komplex 
hulla dék gaz dálkodási szol-
gáltatást kínálnak az ország 
egész területén. Anyavál la la-
tával, az A.K.S.D. Kft.-vel kö-
zösen a P.M.R. Kft. a lakos-
sági szelektív hulladékgyűj-
tés területén is meg kíván je-
lenni. Idén tavasszal Debre-
cen ben kísérleti jelleggel 75 társasházban indította el a lépcsőházi 
szelektív hulladékgyűjtést, amelynek tovább fejlesztéséről az első 
ta pasztalatok értékelését követően döntenek.
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A begyűjtött és előkezelt hulladék mennyiségét, valamint árbevételét és eredményességét 
tekintve is rekordévet zárt 2010-ben a P.M.R. Kft., amely szolgáltatásainak további szé-
lesítésével kívánja még vonzóbbá tenni tevékenységét potenciális megbízói számára.

Bővülő szolgáltatások az ország egész területén
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