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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG A JÁSZ-PLASZTIK KFT . HULLADÉKHASZNOSÍTÓ 
INNOVÁCIÓS BÁZISÁNAK TESZTÜZEMI BERENDEZÉSEKKEL TÖR TÉNİ FEJLESZTÉSE  
 
A Jász-Plasztik Kft. hulladékhasznosító innovációs bázisának tesztüzemi berendezésekkel történ ı 
bıvítését a vállalkozás az „Innovációs és technológia i parkok, valamint fejlesztési központok 
támogatása” cím ő pályázati kiíráson elnyert 1,190 milliárd forint u niós vissza nem térítend ı 
támogatás igénybevételével valósította meg. A támog atás segítségével összességében 2,388 milliárd 
forint összköltségvetés ő beruházás valósulhatott meg, melyb ıl a kutatás-fejlesztési bázis tesztüzemi 
technológiája b ıvülhetett.   
 

A több mint 25 éve, 1990-ben alakult Jász-Plasztik Kft. mőanyagfeldolgozó és szerszámkészítı 
tevékenységét idıvel akkumulátor-gyártással és egyéb termelı és kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel 
is kibıvítette. Ma a Kft. több ezer tonna mőanyag és akkumulátor hulladékot győjt vissza újrahasznosítási 
céllal, mely mennyiség a jelenleg is zajló egyéb fejlesztéseknek köszönhetıen várhatóan növekedni fog. A 
vállalkozás a jelenleg megvalósított projekt keretében a saját K+F bázisának tesztüzemi részleggel történı 
fejlesztésével a hulladékhasznosításon alapuló saját fejlesztéső termékeit tesztüzemi gyártás keretében is 
tesztelni tudja. A kutatások eredményei a jövıben közvetlenül felhasználhatóak lesznek a feldolgozóipari 
termelésben, nemcsak a Jász-Plasztik Kft. üzemében, hanem más vállalkozásoktól kapott K+F megbízások 
teljesítése révén általában a hulladékhasznosítási tevékenységben is. 

Jelen projekt közvetlen célja, hogy a Jász-Plasztik Kft. már mőködı kutató-fejlesztı infrastuktúráját 
tesztüzemi körülményekkel bıvítse, oly módon, hogy a tesztüzemi berendezések egyben kapcsolódnak a 
jelenlegi gyártási technológiához, kiegészítve, fejlesztve azt. 

A fejlesztés keretében a tesztüzemi célokat szolgáló gépek és berendezések kerültek felszerelésre a 
regranulátum elıállítás és mőanyag fröccsöntés technológiájához, valamint fröccsöntı szerszámok 
gyártásához, ólomhulladék hasznosításához, és savas akkumulátorok újrahasznosításához kapcsolódva. A 
beruházást a Kft. a jászberényi székhelyén, valamint több telephelyén (Nyíregyháza, Nagyréde, Jászapáti), 
2015. december 31-ig valósította meg.  

A beruházásnak köszönhetıen a Kft. 63 db új munkahelyet teremtett, és ezen belül 12 fıvel növelte a K+F 
kutató bázisa szakembereinek számát.  
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