
hulladékgazdálkodás

nemesfémek visszanyerése

e-hulladék és 
röntgenfilm feldolgozás

kutatás-fejlesztés

innováció

kompex hulladékkezelés



VÁLLALKOZÁS
BEMUTATÁSA
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A Metal Shredder Hungary Zrt. ( korábban Kft. cégformában 
működött ) több mint egy évtizedes szakmai múlttal rendelkező, 

100%-ban magyar tulajdonban lévő vállalkozás.

A vállalkozás országos lefedettséggel működik, innovációs 

központunk Budapesten található. A Metal Shredder Hungary Zrt. 

2020-ban megkezdte európai terjeszkedését, melynek első 

állomása a szerbiai leányvállalat megnyitása volt.  

Fő tevékenység: elektronikai alkatrészekből keletkező 

nemesfémtartalmú hulladékok,  röntgenfilmek 

feldolgozása és hasznosítása.

A Metal Shredder Hungary Zrt. az elmúlt időszakban  a szektor 

meghatározó, dinamikusan fejlődő szereplőjévé vált az 

elektronikai hulladék begyűjtő és újrahasznosító ágazatban. 



Metal Shredder Hungary Zrt.
hálózat

Budapest

innovációs központ
kutatás-fejlesztés

Győr

kereskedelmi képviselet

Szeged

elektronikai eszközöket feldolgozó,
bontó-válogató üzem

Miskolc

elektronikai eszközöket, 
Li-Ion akkumulátort újrahasznosító üzem,

és minőségi öntészeti alapanyagok előállítása

szerbiai leányvállalat,
újrahasznosító nagyüzem

Óbecse (Szerbia)

Budapest

GyőrJánossomorja

Szeged

Óbecse ( Szerbia )

Miskolc

Enying
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innovációs központunk
BUDAPEST
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MISKOLC
Miskolci Déli Ipari Park - 

Tudományos és Technológiai Park 

Li-Ion akkumulátor 
feldolgozó és újrahasznosító 

üzem kialakítása

Kapacitás és  technológiai bővítés 

elektronikai alkatrészek
feldolgozására 

 minőségi 

öntészeti alapanyagok 
gyártása
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PROJEKT EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

SzeFo Zrt. közreműködésével bérmunkaerő és normafejlesztési program fejlesztése

Feldolgozásra alkalmas elektronikai berendezések bontási és válogatási munkálatainak elvégzése

Miskolci Egyetem Győri Egyetem Pannon Egyetem

Kutatás-fejlesztési stratégiák, erőforrások kialakítása

Újrahasznosítás a fenntarthatóságért megváltozott munkaképességű embertársainkkal

Egyetemi együttműködések



A Metal Shredder Hungary Zrt. I-TESS 
(Innovative Technology of Electronic 
Scrap Separation) projektjét eddig 
háromszor részesítette elismerésben 
az Európai Unió kutatási és innovációs 
H o r i z o n 2 0 2 0  k e r e t p r o g r a m j a , 
kiemelve, hogy szakmai színvonala és 
a  m e g v a l ó s í t á s  i s  k i e m e l k e d ő 
figyelmet érdemel a környezetvédelmi 
és gazdasági szempontok alapján 
egyaránt. Úgy érezzük, hogy a Seal of 
Excellence bizonyítja, hogy a munkánk 
európai mércével is eredményes, 
célravezető, a körkörös gazdaságba 
teljes egészében illeszkedő törekvés.

HORIZON 2020 
A HORIZON 2020 az EU eddigi legnagyobb 
kutatási és innovációs programja. A cél 
a n n a k  b i z t o s í t á s a ,  h o g y  E u r ó p a 
v i l á g s z í n v o n a l ú  t u d o m á n y o s  é s 
technológiai tevékenységet végezzen, 
hogy lebontsa az innováció útjában álló 
akadályokat, és hogy egyszerűbbé tegye a 
k ö z -  é s  m a g á n s z f é r a  s z á m á r a  a z 
együttműködést abban, hogy olyan 
megoldásokat hozzanak tető alá, amelyek 
választ adnak a társadalmunk előtt álló 
nagy kihívásokra.

„

„

2020/05/11

SEAL OF EXCELLENCE
I-TESS project
Horizon 2020 

2020/07/22

SEAL OF EXCELLENCE
I-TESS project
Horizon 2020 

2020/11/25
SEAL OF EXCELLENCE
I-TESS project
Horizon 2020 

ELISMERÉSEK
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TÁMOGATÁSOK
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Mikro- és kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének támogatása
Nyertes pályázat ; 2018-1.1.1-MKI-2018-00057

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek
 támogatása                                                 Nyertes pályázat ; 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00048

Határon átnyúló projekt megvalósítása
Nyertes pályázat ; CED-20-C-00019

Külpiaci Növekedési Támogatás
Nyertes pályázat ; NTP2020-000065

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemi tulajdonvédelmét
szolgáló tevékenységek támogatása

Nyertes pályázat ; 2020-1.1.3-IPARJOG-2020-00100

ISO 9001
Minőségirányítási rendszer

ISO 14001
Környezetirányítási rendszer

Magyar Multi Program
IFKA előminősítés elnyerése



ÉRDEKKÉPVISELETEK

Magyar  Akkumulátor Szövetség

A szervezet célja, hogy elősegítse a magyar akkumulátoripar fejlődését és európai integrációját, továbbá tagjainak érdekében 
közreműködjön a Magyar Akkumulátor Iparági Stratégia végrehajtásában, az akkumulátoripari értékláncban tevékenykedő társaságok 
és a program végrehajtásáért felelős kormányzati és intézményi szervezetek közötti szakmai együttműködés biztosításával. A szakmai 
szövetség az alapítók szándéka szerint elősegíti majd a magyar akkumulátoripari értéklánc szereplőinek részvételét a jelentősebb 
magyarországi és nemzetközi projektekben, és az ágazat nemzetközi szervezeteiben, így a European Battery Alliance-ben és az Eit 
InnoEnergy-ben. A szövetség aktív szerepet kíván vállalni a szervezet az ágazatot érintő magyarországi és Európai Uniós jogalkotási, 
szabályozási folyamatokban is.

A HOSZ elsősorban a magyarországi hulladékhasznosító vállalatok érdekképviseleti szervezete, mely jelenlegi 54 tagjával a 
hazai hulladékhasznosító ipar jelentős hányadát reprezentálja. Tagvállalataik a hulladékok begyűjtése és hasznosítása által 
megóvják környezetünket a szennyezéstől, kímélik Földünk erőforrásait és nyersanyagkészleteit, illetve ellátják 
másodnyersanyaggal az ipart, miközben munkahelyeket biztosítanak, beruházásokat hajtanak végre és sokmilliárd adóforinttal 
gazdagítják az állami költségvetést. Ennek a nélkülözhetetlen iparágnak a működéséhez szükséges és megfelelő jogszabályi-, 
valamint gazdasági környezet kialakítása érdekében dolgozik a szervezet.

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete

Az egyesületü célja összefogni a Magyarországon működő értékes hulladékot visszagyűjtő, előkezelő, hasznosító, 
környezetvédelmi cégeket, társadalmi szervezeteket, érdekelt magánszemélyeket és képviselni szakmai fórumként a 
környezetgazdálkodási ipar és a környezetvédelem fejlődésének érdekében.

Metal Shredder Hungary Zrt. alapító tag,  egyedül képviseli az újrahasznosítás ágazatát



ELJÁRÁSAINK

Keletkező komplex anyagok 
gazdasági reintegrációja

nagy flexibilitás

moduláris felépítés

innovatív,

másodlagos 
nyersanyag feldolgozó

 technológiák

iparjogvédelem 

Körkörös gazdaságba 
illeszthető eljárás

Másodnyersanyagokból
 újra alapanyag

Előállított termékek igény 
szerinti fémtisztaságának 

biztosítása

A lehető legkisebb környezeti 
terhelés a technológia 

működtetése során

Egyedi technológiai 
megoldások, egyedi igények 

szerinti alapanyagáramra

Körkörös gazdálkodási 
irányelvek szem előtt tartása

Önálló kutatás-fejlesztési 
bázis

Felsőoktatási 
intézményekkel való 

együttműködés

Kutatási platform bővítése, 
magasan kvalifikált 

munkaerő biztosítása



Kisebb mennyiségek is feldolgozásra kerülhetnek, szemben a nagy kohászati vertikumokkal

Technológiai sorok moduláris felépítésével fokozható a feldolgozási kapacitás

A technológia flexibilitása az ingadozó másodlagos alapanyagok kémiai összetételéhez adaptálva

Környezetbarát megközelítés a nemesfémek és átmenetifémek kinyerésére

Elősegíti a körkörös gazdaság kritériumainak való megfelelést

Egyedi igényeknek való megfelelés folyamatos kutatás-fejlesztési háttérrel

Környezetvédelmi-, kezelési-, hasznosítási-, kereskedelmi-, szállítási engedélyek
     révén teljeskörű szolgáltatási portfolió 

PIACI VERSENYELŐNYÖK

mshungary.com



JÖVŐKÉP, FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK

A kezdeti laboratóriumi majd pilot-plan méretekről a moduláris 
felépítéssel nagyobb ipari kapacitások tervezhetők.

Az innovációs tevékenység hozzájárul a  moduláris felépítésű  
technológia flexibilitásának növeléséhez a folyamatosan változó 
alapanyagáramok révén.

További fejlődési lehetőségek

Ipar 4.0, folyamat-automatizálás, önműködő rendszerek 

Mesterséges intelligenciával öntanuló, önfejlesztő rendszerek

3D  fémnyomtatáshoz speciális fémporok gyártása

Modern energiatároló (Li-ion akkumulátorok) és napelemrendszerek feldolgozása

Átmeneti ritkaföldfémek hasznosítása a modern áramköri lapokból

mshungary.com



Nemesfémek 
kinyerése

Röntgenfilm
feldolgozás

Komplex
hulladékkezelés

Egyedi technológia
fejlesztés

Kémiai összetétel
meghatározás

SZOLGÁLTATÁSOK

mshungary.com



NEMESFÉMEK 
KINYERÉSE

Az elektronikai hulladékok életciklusa a jelenlegi technológiai 
újdonságoknak köszönhetően rendkívül lerövidült, akár 1 év 
elteltével  már megjelenhet a hulladékhasznosítási 
körfolyamatban.  

Az elektronikai alkatrészekből keletkező hulladékok 
feldolgozása során alkalmazott – iparjogvédelem alatt álló – 
eljárásunk a nemesfémréteg leválasztására gyors, hatékony 
és nagy tisztaságú arany, ezüst, palládium, nikkel és réz 
kihozatalt garantál.

Ag NiPdAu Cu

mshungary.com



RÖNTGENFILM 
FELDOLGOZÁS

·  többletbevétel;

·  raktárkapacitás felszabadulás;

·  átlátható raktári anyaggazdálkodás;

·  gazdasági körforgás; 

·  újrahasznosítási folyamatok;

·  szűkös nyersanyagkészletek pótlása.

Bevételforrást jelent a hulladékhasznosítással történő
röntgenfilm és egyéb filmipari készletek felszámolása

A leselejtezett röntgenfilmek feldolgozása környezetbarát és 
újszerű eljárással történik, mely jegyzett, saját magyar 
szabadalom. Az eljárás végterméke: egyedülálló tisztaságú és a 
gazdasági körforgásba közvetlenül illeszthető, nagytisztaságú 
ezüst és PET. A másodnyersanyagok újbóli felhasználása az 
egyre szűkösebben rendelkezésre álló nyersanyagokat 
környezetkímélő módon pótolja.

Elérhető előnyök:
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EGYEDI TECHNOLÓGIA
FEJLESZTÉS

· különböző másodlagos alapanyagok feldolgozhatósági vizsgálatát;

· technológia fejlesztését ;

· az eljárási rendszer transzferét  a partnerhez.

Célunk a nemesfémtartalmú bevonatok, katalizátor anyagok, Li-ion 
akkumulátorok, napelem cellák, forgácsok és egyéb ipari 
felhasználásból származó színes- és könnyűfém másodlagos 
alapanyagok hasznosítása, feldolgozására alkalmas technológiák 
fejlesztése.

Vállaljuk külső partnereink számára:

Kutatás-fejlesztési részlegünk biztosítja a cégcsoport 
számára piaci elsőségének megőrzését a folyamatosan 
változó alapanyagáramok mellett
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KOMPLEX
HULLADÉKKEZELÉS

Ipari vállalatok, gyártó cégek részére vállaljuk a teljes hulladékgazdálkodás kezelését, mely 
keretében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

a hulladék anyagok felmérése, beazonosítása és a hasznosítási javaslat készítése;

a keletkezett hulladék begyűjtése és elszállítása a partner telephelyéről;

optimális újrahasznosítás, hulladékfeldolgozás;

rugalmas elszámolás.

Teljes hulladékgazdálkodási megoldások a fenntarthatóság és a 
körkörös gazdaság irányelvei szerint
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KÉMIAI ÖSSZETÉTEL
MEGHATÁROZÁS

Laboratóriumunk vállalja:

·  különböző minták szilárd és oldatból történő minőségi és mennyiségi

    meghatározását a megrendelő által meghatározott elemekre.

A vizsgálat során alkalmazott analitikai eszközök:  XRF, AAS, ICP-OES
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SZABADALMI OLTALOM

Több szabadalmi eljárásunkból a nyilvános, védett technológiánk:

2020.04.08.

R
Eljárás nemesfémtartalmú bevonatok és az alapfém 

visszanyerésére nikkelbevonatos köztesréteget 
tartalmazó elektronikai alkatrészekből

Nemzetközi Szabadalmi Együttműködési Szerződés 
alapján a szabadalom kiterjesztve:

Európai Unió 
Oroszország

Szerbia

PCT szám: P2000129



KAPCSOLAT
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Török András

vezérigazgató
alapító

+36(70)4331130

andras.torok@mshungary.com

E-névjegykártya

Kőris József

+36(30)832 3212

jozsef.koris@mshungary.com

E-névjegykártya

tulajdonos


