
Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00522
Kedvezményezett neve: “HÓFEHÉR” Textilservice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe:  Nagyhatékonyságú, un. biocid fehérítő- és fertőtlenítő rendszer “in situ” előállítása, 
ipari mosószer kifejlesztése a “HÓFEHÉR” Textilservice Kft. által

Támogatás összege: 70 684 581 Ft
Támogatás mértéke: 55%

Projekt leírása: Vállalkozásunk a kaposvári fióktelepén valósított meg kutatás-fejlesztési projektet.  
A projekt célja egy nagyhatékonyságú, az Országos Tisztiorvosi Hivatal által engedélyezett, un. regisz-
trált biocid fehérítő- és fertőtlenítőszer „in situ” előállítása, valamint ebben az iparágban még nem 
alkalmazott, újszerű, enzimeket és felületaktív anyagokat tartalmazó ipari mosószer kifejlesztése volt.

Az újszerű, a mosodai iparban eddig még nem alkalmazott enzimeket és felületaktív anyagokat tar-
talmazó ipari mosószer kifejlesztése során a papíriparban, textiliparban és más iparágakban már több 
éve bevezetett alapanyagokkal végeztünk mosási próbákat és monitoroztuk az eredményeket különös 
tekintettel a mosási minőség javulására és a környezetterhelés változására a kibocsájtott szennyvíz 
fentebb ismertetett paramétereink vizsgálatával.

A fejlesztési projekt keretében egy olyan hosszú távú használatra is alkalmas mosószer prototípust 
fejlesztettünk ki, ami az alapanyagok helyszíni automatikus bemérésével és a kémiai folyamat 
megtörténtének ellenőrzésével a helyszínen állítja elő az aktív fehérítőszert a stabilizátorok használata 
nélkül. 

Az előállított mosószer 3-5 napig stabil, és ezen időn belül már felhasználásra is kerül az üzemben.  
A fejlesztés eredményeképpen kevesebb vegyi anyag kerül felhasználásra a mosási folyamat során 
és annak végeztével kevesebb vegyi anyag kerül a szennyvízbe, ami kisebb környezetterhelést jelent. 
Projektünk energiatakarékossági és környezetterhelési szempontból is előnyös, ami illeszkedik az 
egészséges társadalom és jólét, valamint a fenntartható környezet prioritásokhoz.

Projekt befejezése: 2021. december 31.



Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00975 
Kedvezményezett neve: “HÓFEHÉR” Textilservice Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Vállalati komplex infokommunikációs fejlesztés “HÓFEHÉR” Textilservice Kft-nél

Támogatás összege: 15 642 000 Ft
Támogatás mértéke: 40%
Projekt leírása: Vállalkozásunk jelen projekt keretében a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási 
rendszert telepítette.

A Microsoft Dynamics NAV (Navision) funkciói az alábbiak:
- Kontrolling és döntéstámogatás
- Munkafolyamat irányítási megoldás
- Táv- és csoportmunka támogatás
- Pénzügyi, számviteli terület
- Beszerzési logisztika terület

A projekt keretében megtörtént az adatok migrációja, a modulok bevezetése, testreszabása, tesz-
telése és a rendszerhasználók oktatása.

Az eredmény egy olyan költséghatékony és átfogó ERP-szoftvermegoldás,

amely pontosan igazodik cégünk egyedi követelményeihez, és amellyel munkatársaink hatékonyab-
bá, vállalatunk pedig versenyképesebbé vált.

Projekt befejezése: 2020. október 13.


