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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
PÉKÁRU GYÁRTÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE AZ SKC-CONSULTING KFT-NÉL 
 
Az SKC-Consulting Kft-nél befejeződött GINOP-1.2.1-16-2017-00179 Kapacitásbővítő projekt 
keretében az élelmiszerfeldolgozóipari és építőipari alapanyag előállító eszközök fejlesztése, 
korszerűsítése. A projekt 255 millió forint támogatással valósul meg Lengyeltótiban és Egerben. 
 
Az SKC-Consulting Kft célja volt, hogy a Magyarországi élelmiszerfeldolgozóipari gyártási kapacitását 
fejlessze és piaci részesedését növelje a hazai és az export piacon egyaránt.Fenntartsa, illetve szélesítse az 
e-mentes minőségi élelmiszertermékek előállítási és beszállítási tevékenységet, illetve arra törekszik, hogy 
minél nagyobb hozzáadott étéket képviselő termékportfóliót alakítson ki a hazai gasztro és horeca piacon. A 
technológiai fejlesztés során célunk volt, hogy növekedjen a termelés hatékonysága, ezáltal javuljanak piaci 
pozíciói, illetve javuljon a tevékenység nyereségessége, ezáltal fenntarthatósága. 
 
A projekt másik fontos pillére az építőipari alapanyagok gyártása terén passzívházelemeket gyártó üzem 
fejlesztése és bővítése volt. A zöld otthonok és épületek kialakításának egyik építési megoldása az a HEAT 
BLOCK rendszer, melynek üzemi korszerűsítése valósult meg a projekt keretében. Ebben az iparágban is 
célunk termékeink piaci bevezetése, kis- és nagykereskedelmi csatornákon, valamint építőipari beruházások 
megvalósítása révén. 
 
A kapacitásfejlesztési projekt során Lengyeltótiban 600 m2-es élelmiszeripari üzemcsarnokunkban a frissen 
facsart gyümölcslevek gyártását és ugyanezen a telephelyünkön a EPS passzívház elemgyártó rendszer 
fejlesztését valósítottuk meg.  Az egri telephelyünkön a fagyasztott pékáruk előállításának 
kapacitásbővítését, további termékek előállítását fejlesztettük. Az SKC-Consulting Kft. a kiskereskedelmi 
láncok beszállítója kíván lenni magas hozzáadott értékű élelmiszertermékek révén, mely termékek 
egészségesek és előállításuk magas technológia színvonalat igényelnek. 
 
A fejlesztés az SKC-Consulting Kft. telephelyén Lengyeltótiban és Egerben valósult meg, a támogatás révén 
új, modern eszközök kerültek beszerzésre, mint az szeletelő és csomagológép, gyümölcs facsarógépek, 
palackozó és címkéző, hosszformázó és dagasztógép, valamint a hatékonyságnövelés érdekében 
termelésirányítási rendszer került bevezetésre. Az építőipari alapanyag kapacitásának fejlesztése érdekében 
formaprésgép került beszerzésre. A beruházás lehetőséget biztosított a meglévő közel 20 munkahely 
megtartására és növelésére, valamint a versenyképesség megőrzésére, a prémium élelmiszertermékekés a 
passzívház elemek gyártása területén. 
 
A Széchenyi 2020 keretében megvalósult eszközbeszerzések és a telepítésük, üzembe helyezésük 2019. 
decemberében fejeződött be. A 255,492 M Ft európai uniós támogatással megvalósuló projektről bővebb 
információt a www.skc.huhonlapunkon olvashatnak. 
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