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AZ UNICON ZRT. TÖRTÉNELMI HÁTTERE

• Az Unicon Zrt. mai épülete már a 

múlt század ’30-as éveiben is állt 

és működött Hubertus Szövőgyár 

néven. 

• Szőnyegeket, kesztyűket, zoknikat 

készítettek az üzemben.



AZ 50-ES ÉVEK

• 1950-ben a Szocialista Párt a

magas munkanélküliség miatt

létrehozta a Békéscsabai

ruhagyárat a régi szövőgyár

épületében, melyben férfi

fehérneműt gyártottak az orosz

piacra, többek között pizsamákat,

ingeket, később otthonkákat.



80-AS ÉVEK…

• A férfi ruházat gyártása során szép

lassan a női konfekció készítése vette

át az uralmat. Az 1980-as években

kezdtünk német exportra gyártani

bérmunkában.

• Ekkor már teljesen áttértünk a női

felsőruházat gyártására, szoknyákra,

nadrágokra, blúzokra, blézerekre.



KONFEKCIÓGYÁRTÁS

• A termékskálánkat a 2003-as

profilbővítésig a női felsőruházat gyártása,

elsősorban a szoknya, blézer jellemezte,

de ezek mellett gyártottunk nadrágokat,

blúzokat, ruhákat is.

• Az UNICON márkanév ismert volt a

magyar kereskedelemben. Termékeink a

magas minőségű, közepes árfekvésű,

divatos termékek közé tartoztak.

Kollekciónkat Fraxini fantázianév alatt

hoztuk forgalomba, elsősorban

üzletasszonyoknak és hivatalban dolgozó

hölgyek számára.



PROFILVÁLTÁS

• A profilváltást követően a

konfekciógyártás egyre inkább

háttérbe szorult, míg napjainkra

gyakorlatilag megszűnt.

• Olasz partnerünk megrendelésére

készítünk luxus minőségű

bútorkárpitot, mely bútorok a világ

minden táján jelen vannak.



KÉSZTERMÉKEK



GYÁRTÓCSARNOK

• Gyártócsarnokunk néhány éve

teljes körű átalakításon esett át

mind energetikailag, mind

esztétikailag.

• Kollégáink európai színvonalú

munkakörnyezetben dolgoznak

Békéscsabán és Orosházán

egyaránt.



SZABÁSZATUNK

• A magas minőség érdekében rendszeresen

szerzünk be magas technikai színvonalat

képviselő alap- és speciális gépeket.

Gyártás-előkészítő rendszerünkhöz

kapcsolódnak a LECTRA Systems

gyártmányú, számítógéppel vezérelt

automata szabászgépeink. Munkánkat 2

nagy teljesítményű folyamatos ragasztóprés

is segíti.

• Így szabászatunk jelenleg az egyik

legmodernebb technológiát képviseli.



Ezzel a beruházással megtörtént a termelési folyamat
centralizálása, valamint korszerű berendezések,
felszerelések segítik az optimális munkaszervezést.
Az új csarnoképület légkondicionált, jól felszerelt, szép
tiszta környezetet biztosít munkatársaink számára.



VILÁGÍTÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE



ILLÉSHÁZI UTCA ÉS BELSŐ UDVAR



NAPELEM RENDSZER 50KW

Megtérülési 

idő 10-15 év



ÉVES ENERGIATERMELÉS



2019-2020. ÉV ENERGIATERMELÉSE



IDEÁLIS TERMELÉSI ÁRAMGÖRBE 2021.05.27.



TERMELÉSI ÁRAMGÖRBE 2021.05.27.



FŐMÉRŐ ENERGIAFOGYASZTÁS GRAFIKON



CO2 MEGTAKARÍTÁS

• Magyarország CO2 termelése 0.349074kg/kWh.

• Az Unicon Zrt. a napelemes rendszer telepítése óta 217MW/h energiát

termelt.

• CO2 megtakarítás 75,748t.



1 ÓRA GYÁRTOTT TERMÉKRE JUTÓ 
ENERGIATERMELÉS ÉS -FOGYASZTÁS

Év

Gyártásra vetített 

energia termelés

2017 0.000KW/h

2018 0.262KW/h

2019 0.591KW/h

2020 0.567KW/h

2021 0.041KW/h

Átlagos egy termelt órára jutó energiafogyasztásunk 1,3-1,5kW/h



ÚJRAHASZNOSÍTÁS

• Mikrovállalkozások használják fel a szabászati melléktermékeink nagy részét. A

fennmaradó részt a dolgozóink között osztjuk szét.

• Az ún. egyutas raklapokat, ami a szállítmányozás után marad, raktárainkban

használjuk fel, valamint a dolgozóink között osztjuk szét hobbicélú hasznosításra.

• Szelektíven gyűjtjük a hulladékot az üzem területén. A fólia-, papír- és fémhulladékot

átvevő cégeknek adjuk. Jelenleg a kommunális szelektív hulladékgyűjtés van

bevezetés alatt, ehhez keresünk átvevő helyet, mert az önkormányzati

hulladékgyűjtő cégek nem szívesen foglalkoznak ezzel.



KÖRFORGÁSOS TECHNOLÓGIA A TEXTILIPARBAN

Szomorú helyzet van a világban !

• Iszonyatos termelés folyik a textil gyártásban: a feldolgozó cégek 10%-20%

hulladékmennyiséggel dolgoznak, de valójában X évente iparágtól függően

a 100% hulladék formájában végzi.

• A second-hand egy marketing fogás, valójában csak egy életciklus-út

hosszabbítás.

• Jelenleg nincs ma Magyarországon olyan feldolgozó üzem, ahol a

textilhulladékot második vagy netán harmadik ciklusban is felhasználná.

• Statisztikák szerint a világon „ Minden másodpercben egy 4-5X40t
teherautónyi szálas anyag kerül hulladék telepekre.”

😥



JÖVŐ ?

• Mit tudunk tenni? 

- Olyan kereskedőket kell keresni, akik a fentartható termék körforgásos

gyártásban elkötelezettek.

- A kormányzatok a versenyszférától várják, hogy lépéseket tegyenek.

- Fontos a közös fórumokon való részvétel, ahol kormányzati érdekek,

egyetemek, tervezők, kereskedők, gyártók és pénzügyi befektetők is részt

vesznek.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

• Elérhetőségem:

• Hatos Zoltán

Operatív Igazgató, Unicon Ruházati És Szolgáltató Zrt.

Tel.: +36 30 9 835 735

E-mail: hatos.z@uniconrt.hu

Web: http://www.uniconrt.hu/

Posta: 5600 Békéscsaba Illésházi utca 5.


