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Az Ökosys Zrt. a Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 
keretében 39,86 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott. A projekt célja olyan 
technológiaváltás és kapacitásbővítő beruházás végrehajtása, amellyel az Ökosys Zrt. képessé 
válik az egyszer használatos műanyag tasakokat és zacskókat helyettesítő éltalpas papírzacskók 
gyártására és egyszer használatos fa evőeszköz-szettek környezetbarát csomagolására. 

A Közép-dunántúli Régióban, Pápán megvalósuló GINOP_PLUSZ-1.3.1-21-2022-00081 projekt célja 
olyan technológiafejlesztés és kapacitásbővítő beruházás végrehajtása, amellyel az Ökosys Zrt. növeli 
az éltalpas papírzacskók gyártási kapacitásait és termelésének hatékonyságát, valamint megoldja a 
jelenlegi kézzel történő evőeszköz-szett csomagolás automatizálását. A termelés hatékonyságának 
növelése érdekében bővítésre kerül a ragasztási technológiához kapcsolódó szárítási kapacitás és 
átalakításra kerül a raktározási rendszer. Az Ökosys Zrt. pápai telephelyén jelenleg egy géppel gyárt 
papír tasakokat, melynek termelési hatékonysága a fejlesztést követően 66 százalékkal növekszik. A 
kapacitásbővítés új gyártógép beszerzésével valósul meg, amelyhez 2-3 új alkalmazott felvételére is 
szükség lesz. A termelőkapacitás növelésével több villamos energiára lesz szükség, amit a projektben 
telepítésre kerülő 15 kWp napelemes rendszer biztosít környezetbarát módon. A projektben 
beszerzésre kerülő evőeszköz-szett csomagológép beállításával a vevői igények kiszolgálása válik 
gyorsabbá, hatékonyabbá. Jelenleg a beszerzett evőeszköz-szettek tárolása helyhiány miatt komoly 
raktározási nehézségeket okoz, nem beszélve az eltérő vásárlói igényekről, melyek megnehezítik az 
optimális logisztika megvalósítását. A projekt eredményeként egy újrahasznosított alapanyagokkal is 
működő csomagológép üzembe helyezésével kiváltásra kerül az evőeszköz-szettek jelenlegi lassú, kézi 
csomagolása, ami felgyorsítja termelést, enyhíti az alapanyagok és késztermékek raktározásának 
problémáját. A technológiafejlesztéssel az egységnyi papír tasak termékre jutó energiafelhasználás 
10 %-kal, az egy termékre jutó gyártási költség 15 %-kal csökken, amelynek eredményeként az Ökosys 
Zrt. versenyképesebb árakat tud vevőinek ajánlani, ezzel javítva termékeinek értékesíthetőségét. Az 
energiafelhasználás és a gyártási költségek csökkentése azért is kiemelten fontos, mert az alapanyag 
árak drasztikus emelkedése egyaránt megterhelő a gyártók és vevők számára. A 3.000.000 db/hó 
éltalpas papírtasak termék gyártásához havi 25-30 tonna papír feldolgozására lesz szükség. Fontos 
megjegyezni, hogy a papír tasakok gyártása mellett jelenleg havonta 80.000 db becsomagolt evőeszköz 
szett csomagolása és értékesítése történik, amely a projekt eredményeként 250%-kal, 200.000 db/hó 
csomagolt evőeszköz szettre növekszik, melyek csomagolóanyaga ráadásul környezetbarát. 

 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében 39,86 millió forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatással valósul meg. Az Ökosys Zrt. tevékenységéről és a projektről bővebb információt 
https://okosys.hu oldalon olvashatnak. 
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