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Lakossági begyűjtésben is erősít a Fémker-csoport
Új eszközök a hatékonyabb hulladékkezelésért a győri székhelyű társaságnál

E

gyelőre nem tervez újabb nagyberuházást a 2013-as évre a
Fémker Kft., a győri székhelyű fémhulladék-kezelő társaság
inkább gépparkja fejlesztésével, korszerű hulladékkezelő berendezések beszerzésével igyekszik hatékonyabbá tenni működését,
nem vetve el azonban az újabb telepek létrehozását sem a jövőben.
„A legnagyobb idei beruházásunk 2 darab mobil ollózóberendezés megvásárlása volt, amelyeket különböző telephelyeink között fogunk mozgatni, illetve beszállító partnereink számára bérollózást is vállalunk az új eszközökkel” – mondta el Máthé Mátyás,
a Fémker Kft. ügyvezetője. A cégvezető szerint az ollózók beszerzése mintegy 120 millió forintba került, amelynek 30 százalékát
európai uniós pályázati forrásból tudták biztosítani. Emellett a
cég több bálázót és átrakógépet is vásárolt, amelyek mind segítenek csökkenteni a logisztikai költségeket, ezzel eredményesebbé
téve a társaság munkáját. A cégcsoport összes beruházásának értéke ezzel 2012-ben eléri a 300 millió forintot.
Ugyancsak fontos változás, hogy a Fémker Kft. győri telephelye
szomszédságában egy új, kifejezetten a lakossági hulladék átvételére berendezett fémhulladék-kezelő telepet is megnyitott. „Az új
telephely kialakítása jól illeszkedik abba a stratégiába, amely

szerint az ipar mellett a lakossági begyűjtés irányába is nyitni kívánunk. Ezzel összhangban nemrég a nagykanizsai telephelyünkön is elindítottuk a lakossági begyűjtést, az elkövetkező hónapokban pedig az összes telephelyünkön lehetővé kívánjuk tenni,
hogy a lakosok is leadhassák fémhulladékukat” – fogalmazott
Máthé Mátyás.
Az ügyvezető szerint a lakossági fémhulladék-begyűjtés erősítésének fontos szerepe van abban, hogy a Fémker-csoport várhatóan az idei évet is pozitív eredménnyel zárja, és tartani tudja
2011-ben elért 24 milliárd forintos árbevételét, ami igen jó teljesítmény, tekintve a vasfémhulladékok piacának gyengélkedését.
Ugyanakkor az országszerte hét telephelyet működtető s közel
150 embernek munkahelyet biztosító cégcsoport egyelőre kivár az
újabb nagy volumenű beruházások elindításával. Ebben pedig az
elhúzódó jogbizonytalanság is szerepet játszik, mivel jelenleg nem
látható, hogy a törvényi változások jövőre
milyen mértékben érintik a fémhulladékkezelés területét.
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