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Tisztelt Részvényeseink! 

 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) a 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (és a magyar számviteli szabályoknak is) 

megfelelően készítette el a 2017. év első félévének gazdálkodási adatait tartalmazó féléves pénzügyi 

jelentését. A közzétett beszámoló nem konszolidált és nem auditált jelentés. 

 

 

Üzleti jelentés 

/2017. első félév/ 

 

 

Makrogazdasági környezet elemzése (Forrás: KSH) 

 

 

Magyarország bruttó hazai terméke 2017. I. félévében 3,5 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához 

viszonyítva. Az I. negyedév, mint ismert 4,2 %-os növekedést hozott, míg a II. negyedév 3,2 %-os 

növekedést mutatott a bázisév hasonló időszakához viszonyítva.  A II. negyedév az I. negyedévhez 

képest 0,9 %-os növekedést hozott.  

 

A növekedéshez a legnagyobb mértékben az ipar (I. negyedév 6,8 %, II. negyedév 3,0 %), és a 

szolgáltatások (3,0 %, 2,8 %) járultak hozzá, míg a mezőgazdaság teljesítménye csökkent (-6,3 és -13 

%). Az iparon belül az építőipar teljesítménye az I. negyedévben 25 %-kal, a II. negyedévben 29 %-

kal emelkedett. 

 

Összességében az első félév bruttó hazai termék adatait összehasonlítva a bázis év adataival, a 

változás mértéke a kiigazításokkal korrigálva 3,5 %-os emelkedést mutat. 

 

Az ipari termelés 2017. január-júniusban az előző év hasonló időszakához képest 5,6 %-kal 

emelkedett. Az összes értékesítés 66,0 %-át adó külpiaci eladások volumene 5,8 %-kal, a 34,0 %-át 

képviselő hazai értékesítés 3,8 %-kal nőtt. 2017 júniusában az ipari termelés 4,0 %-kal haladta meg az 

egy évvel korábbit. 

 

Az ipari termelés Magyarország minden régiójában nőtt, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön, 

mértéke 8,3 %. 

 

2017. I. félévében a beruházások 25 %-kal nőttek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
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A 2017. január-júniusban a kivitel értéke 51 milliárd euró (15.782 milliárd forint), a behozatalé 46,2 

milliárd euró (14.287 milliárd forint), a külkereskedelmi mérleg 4,8 milliárd euró (1.495 milliárd 

forint). A kivitel euró értéke 7,0 %-kal, a behozatalé 8,8 %-kal emelkedett. 

A 2017. április-júniusban a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 420 ezer fő volt, 77 ezerrel több, mint 

egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 68,1 % volt, emelkedett. 

 

2017. júniusban a 2016. júniusihoz képest az ipar belföldi értékesítésének árai 3,2 %-kal, az 

expotértékesítésé 0,8 %-kal emelkedtek, így júniusban az ipari termelői árak átlagosan 1,5 %-kal 

magasabbak voltak a bázisévhez képest. 

  

Az MNB Monetáris Tanácsa 2017. évben nem változtatta a jegybanki alapkamatot, amely 2016.05.25-

óta 0,90 %.   

 

Az euró árfolyam (MNB hivatalos devizaárfolyama) az első félévben 306,47 EUR/HUF (június 14.) és 

313,64 EUR/HUF (április 21.) között mozgott, de sokkal szűkebb tartományban, mint 2016. évben.  

 

 

A Kartonpack Nyrt. üzleti teljesítménye, fejlődése, üzleti környezete, céljai 

 

 

A gyógyszeripari célpiacnak jól megfelelő humán és műszaki háttérnek köszönhetően, a 2016. üzleti 

évben piaci részesedését megtartva 2.113.781 eFt volt a Társaság árbevétele. A gazdasági 

környezetnek megfelelő eredményt produkáló 2016. év után 2017. üzleti évre a piaci pozíció 

megtartását, árbevétel megismétlését tervezi a Társaság.  

 

2017. évre a piaci folyamatokat ismerve és figyelembe véve a hazai és nemzetközi gazdasági 

előrejelzéseket, az árbevétel megtartása a cél. Ezen belül a belföldi nettó árbevétel a tervek szerint 

1.780.000 eFt lesz. Ez a tervezett 1 %-os csökkenés az, ami a piaci folyamatok tervszerű, rendszeres 

elemzésével, megfelelő biztonsági szempontok figyelembevétel is tervezhető.  

 

Annak ellenére volt tervezhető reálisan a belföldi értékesítés megtartása, hogy a piacon 

folytatódik a fokozott árverseny, ami inkább az értékesítési árak mérséklését, semmint emelését 

vonja maga után. 

 

A közösségen belüli értékesítés terve 220.000 eFt, a közösségen kívüli értékesítésé 100.000 eFt, amely 

így várhatóan az exportértékesítés 1 %-os növekedését eredményezi majd. 

 

A 2017. üzleti év első féléves gazdálkodási adatainak alapján a terv megalapozottsága igazoltnak 

tűnik, és mivel a makrogazdasági mutatók makroszinten a gazdasági növekedés mutatnak a második 

félév teljesítése is előre jelezhető. 

 

 

Az első féléves árbevétel az éves tervezettnek 56,2 %-a. 
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2016. év végén lezárult az a 2011-ben kezdődött beruházási ciklus, amelynek célja az volt, hogy a 

technológiai sor minden eleme a már meglévő kettő mellé, egy-egy újabb modern gépet kapjon. Az 

első lépés, amely 2012. üzleti évben valósult meg, ami egy BOBST Expertfold 110 A-1 Universal 

hajtogató-ragasztógép (accubraille azaz vakírás modullal kiegészítve) beszerzése és üzembe 

helyezése volt. A második lépés 2013. év végén 2014. év elején a történt, amelynek keretében 

Társaság üzembe helyezett egy Bobst Novacut 106 E (kimetsző és kivágó) stancgépet. A befejező 

lépés keretében 2016. év novemberében üzembe helyeztük a műszaki fejlesztés sor utolsó elemét, egy 

HEIDELBERG SPEEDMASTER CX 102-5L (5 szín+lakk (UV-re is alkalmas)) B/1-es 

formátumú nyomógépet. A nyomógép üzembeállításával befejeződött a 2011. évben megkezdett 

beruházási ciklus. A fejlesztés eredményeképpen nem csak a gyártási kapacitás bővült, de eddig 

számos bérmunkában csináltatott technológiai lépést is a Társaság látja el. 

 

A Kartonpack Nyrt. célja továbbra is az eredményes működés, a piaci részesedés növelése 

(megtartása), azért, hogy egyre többet, egyre színvonalasabbat nyújthasson a teljes 

kapcsolatrendszerében, miközben a tevékenységének végzése közben törekszik a környezeti 

terhelések folyamatos csökkentésére. 

 

A külső és belső kapcsolatrendszer folyamatos fejlesztése és összehangolása révén, az 1952 óta 

működő Kartonpack Nyrt. évről évre lendületében újra és újra megújulva, eredményes 

működésre törekszik elsősorban a hazai gyógyszeripar beszállítójaként. 
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Gazdasági kulcsadatok 

 

IFRS, nem konszolidált, nem auditált 

 

Eredmények 

 

  

  

adatok eFt 

 

2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

A) Szokásos tevékenységből származó jövedelem     

   
Bevétel 1.159.924 1.180.202 

Működési ráfordítás 1.045.059 1.056.311 

Egyéb működési bevétel 11.386 26.001 

EBITDA 126.251 149.892 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 34.198 57.959 

Üzemi eredmény 92.053 91.933 

Kamatráfordítás 1.851 4.740 

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) 6.412 7.999 

Részesedés társult vállalkozás jövedelméből 0 0 

Adózás előtti eredmény 96.614 95.192 

Nyereségadó 14.775 16.045 

Adózott eredmény 81.839 79.147 

B) Egyéb átfogó jövedelem     

      

Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből nyereség 

(veszteség) 0 -240 

Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó jövedelméből 0 0 

Egyéb átfogó jövedelem 0 -240 

      

Teljes átfogó jövedelem 81.839 78.907 
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Vezetőségi jelentés 

 

 

A Kartonpack Nyrt. 2017 első féléves gazdasági tevékenységének rövid értékelése: 

 

Jövedelmezőség, Eredményesség: 

 

2017 első hat hónapjában az adózott eredmény (jövedelem) 79.147 eFt volt. Az üzemi tevékenység 

eredménye 91.933 eFt, amely 121 eFt-tal kevesebb mint az előző évben, a pénzügyi eredmény 3.259 

eFt. Az adózás előtti eredmény 95.192 eFt. 

 

Az üzleti (üzemi) eredményt a belföldi értékesítés 3.865 eFt-os, 0,4 %-os csökkenése, és az export 

(közösségen belüli és kívüli értékesítés) 24.143 eFt-os, 14,4 %-os növekedése mellett, az anyagjellegű 

ráfordítások 2,2 %-os és a személyi jellegű ráfordítások 4,6 %-os növekedésével érte el a Társaság. 

 

Az Nyrt. az 95.192 eFt adózás előtti eredményét 1.629.706 eFt induló saját tőkével, átlagosan 

830.833eFt forgóeszköz-állomány és átlagosan 1.416.503 eFt értékű befektetett eszköz 

működtetésével érte el. A befektetett eszközök állománya 25.514 eFt-tal csökkent, a forgóeszközök 

állománya 199.830 eFt-tal, a saját tőke pedig a adózott (mérleg szerinti) eredménnyel nőtt. 2017. első 

félév végén a cég az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket (az ingatlanok kivételével) 

nyilvántartás szerinti értéken mutatta ki. Értékhelyesbítést, továbbá IAS 16-ban alternatív eljárásként 

engedélyezett átértékelési modellt a Társaság az Ingatlanok esetében alkalmazza. 

 

Az EBITDA 2017. első félévében 149.892 eFt volt 23.641 eFt-tal több mint a bázisidőszakban. Ez 

18,73 %-os növekedés. Az üzleti (üzemi eredmény) 0,13 %-kal alacsonyabb, mint az előző év első 

félévében. 

 

Az első félév gazdasági adataiból számolható lehetséges nyereségadó értéke 16.045 eFt. Ez 1.270 eFt-

tal több mint egy évvel korábban. 

 

Az eredménykimutatás elemzése: 

 

BEVÉTELEK: 

 

A Társaság IAS 1-nek megfelelő tartalommal költségnem szerinti csoportosítással készítette el, vezette 

le féléves eredményét.   

 

A fő tevékenység összes bevétele 1.180.202 eFt. Ebből 988.726 eFt a belföldi értékesítés nettó 

árbevétele és 191.476 eFt az export értékesítésé (közösségen belüli és kívüli értékesítés). 
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Tehát az értékesítés 83,78  %-a a belföldi értékesítésből származik. Az értékesítés nettó árbevétele 1,7 

%-kal nőtt, ezen belül a belföldi értékesítés 0,4 %-kal csökkent, míg az export értékesítés 14,4 %-kal 

magasabb, mint a bázis időszakban. Az egyéb bevételek összege 26.001 eFt. 

 

Ezen kívül a pénzügyi műveletek bevétele 10.760 eFt. 

 

A saját teljesítmények aktivált értéke -2.909 eFt, amely a saját termelésű készletek állományának 

csökkenéséből (változásából) adódik. 

 

Az összes bevétel (az aktivált saját előállítású készletek állományváltozása nélkül) 1.216.963 eFt, ez 

34.080 eFt-tal, azaz 2,9 %-kal több mint 2016. év hasonló időszakában. 

 

A bevételszerkezet alakulása: fő tevékenységből 97,0 %, az egyéb bevételből 2,1 %, a pénzügyi 

műveletekből 0,9 % származott. 

 

KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK: 

 

A cég összes fő tevékenységgel összefüggő működési ráfordítása 1.111.361 eFt volt. Ebből 793.600 

eFt az anyagjellegű ráfordítások, 255.259 eFt a személyi jellegű ráfordítások, 57.959 eFt az 

értékcsökkenési leírás, 4.543 eFt az egyéb ráfordítások összege. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások 678.529 eFt anyagköltségből, 98.951 eFt értékű igénybe vett 

szolgáltatásból, 6.719 eFt egyéb szolgáltatások és 9.401 eFt eladott áruk beszerzési értékéből tevődik 

össze. Az anyagjellegű ráfordítások a bázisévhez képest 16.704 eFt-tal, 2,2 %-kal emelkedtek. 

 

A személyi jellegű ráfordítások 190.330 eFt bérköltségből, 18.212 eFt személyi jellegű egyéb 

kifizetésekből és 46.717 eFt bérjárulékokból adódik össze. A személyi jellegű ráfordítások értéke a 

bázisévhez képest 11.277 eFt-tal, azaz 4,6 %-kal magasabb. 

 

A pénzügyi műveletek ráfordítása 7.501 eFt. 

 

A Társaság működési ráfordításainak 71,4 %-a anyagjellegű, 23,0 %-a személyi jellegű ráfordítás. 

 

A mérleg elemzése: 

 

A mérleg az IAS 1-nek megfelelően mutatja be a Társaság eszközeit. 

 

A vagyoni helyzet alakulása: 

 

A Társaság vagyona 1.403.746 eFt befektetett és 930.748 eFt forgóeszközből állt 2017. június 30-án. 

Így az eszközstruktúrán belül a befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya 60,13-39,87 %. 
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A 2017 első félévében jelentősebb tárgyi eszköz beruházás nem történt, a befektetett eszközök 

állománya 25.514 eFt-tal csökkent. 

 

A forgóeszköz állomány a termelés dinamikájának megfelelően változott az első üzleti félév során, 

ami az év végi záró állományhoz képest 199.830 eFt növekedést okozott. 

 

A saját tőke értéke az átfogó eredménnyel 1.629.706 eFt-ról 1.708.613 eFt-ra emelkedett. 

 

A befektetet eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 0,6. A saját tőke arány az összes 

forráshoz 0,73. A saját tőke aránya az összes kötelezettséghez 2,73. Az összes kötelezettség arány a 

saját tőkéhez 0,33. A saját tőke befektetett eszközök aránya 1,22. A saját tőke jegyzett tőke aránya 

16,91. 

 

Pénzügyi helyzet: 

 

Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 1,07-szeresét, a 

pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási 

mutató II.) 2,88-szorosát fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek 

(likviditási mutató III.) 4,02-szeresét fedezi.  

 

Ebből következik, hogy a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, a 

cég fizetőképes és kötelezettségeit határidőben teljesíti. 

 

 

A hatékonyság: 
 

 

A tárgyi eszközöket a cég hatékonyan működteti. Az eszközhatékonyság 1,0, ami azt mutatja, hogy 

egy egység tárgyi eszközre 1,0 egység árbevétel esik. 

 

Az élőmunka hatékonysága: A nettó árbevétel a létszámra vetítve 12.423 eFt/fő volt 2017 első 

félévében, azaz minden statisztikai létszámra 12.243 eFt árbevétel esik. A nettó árbevétel és a 

bérköltség aránya 6,2. 

 

Az Nyrt. 2017 első félévében hatékonyan működtette eszközeit és hatékonyabbak voltak a cég 

munkavállalói is. 

 

 

A jövedelmezőség: 

 

 

Az adózás előtti eredmény 95.192 eFt. Az üzemi eredmény a nettó árbevétel 5,6 %-a. Az értékesítés 

költségszintje 94,04 %. Adózott eredmény aránya a jegyzett tőkéhez 0,783. 
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Fejlesztések: 

 

A 2016. év végén fejeződött be a műszaki fejlesztési ciklus, amelynek eredményeképpen a nyomtatás, 

a stancolás, és a gépi ragasztás műveleteit is három-három géppel végezzük. A 2017. üzleti évben 

nagyobb beruházást, fejlesztést nem tervezünk. Elsősorban a fenntartási, karbantartási és 

üzembiztonsági feladatok ellátására koncentrálunk. 

 

 

Minőségirányítási rendszer: 

 

 

A 2003. év óta, így 2017. évben is az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer 

működik. A rendszer ellenőrző auditját (2017.06.28.) 2017. évben is az SGS Hungária Kft. végezte, 

amelyen a Kartonpack Nyrt. kiválóan megfelelt. 

 

A környezetvédelem: 

 

A Társaságnál a MSZ EN ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer működik. A 

rendszer sikeres ellenőrző auditját (2017.06.28.) 2017. évben az SGS Hungária Kft. végezte. 

 

2016.09.06-án az Nyrt. a Forest Stewardship Council (FSC) auditot (SGS Hungária Kft) is sikeresen 

teljesítette. 

 

 

Kockázati tényezők: 

 

Ha a Kartonpack Nyrt. kockázati tényezőiről beszélünk, akkor a cég méreteit kell figyelembe 

vennünk, és alapvetően ebből a szempontból kiindulva kell megvizsgálnunk a különféle piaci, 

gazdasági és műszaki kockázati elemeket. 

 

Piaci kockázat: 

 

Jelenlegi méreteket, forgalmat tekintve megállapítható, hogy egy jelentős vevő megszerzése, vagy 

elvesztése figyelemre méltó változást okozhat pozitív, vagy negatív irányban. Ugyanilyen súlyú hatása 

lehet annak, ha valamelyik nagy vevő értékesítése számottevő mértékben szűkül, vagy bővül. 

 

A Kartonpack Nyrt. közepes nagyságrendjéből adódó kockázati lehetőségek bekövetkezésének 

valószínűségét csökkenti a cég méreteire visszavezethető rugalmasság. Ez a kedvező tulajdonság 

fontos szerepet kap a konkurenciával való versenyben. 

 

A világgazdaság lehetséges hatásaival a Kartonpack Nyrt. számol, annak következményeit 

folyamatosan elemzi, és az 2017. üzleti év tervezésénél is figyelembe vette.  
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Műszaki kockázat: 

 

Műszaki vonatkozásban is hasonló hatással szerepel a cég mérete. A 2016. üzleti év végén fejeződött 

be a műszaki fejlesztési ciklus, amelynek eredményeképpen a nyomtatás, a stancolás, és a gépi 

ragasztás műveleteit is három-három géppel végezzük. 2017. üzleti évben nagyobb beruházást, 

fejlesztést nem tervezünk. 

 

Ez természetesen a lehetőségek szempontjából feltétlenül pozitívan értékelendő, viszont a piacbővítés 

oldaláról nézve a feladat megoldása, azaz a megfelelő munkaellátottság tartalmaz kockázati elemeket. 

Az elmúlt üzleti évek bizonyították, hogy az új gépek beszerzése mindenképpen jó döntés volt, mert 

az adott technológiai folyamatban megfelelő kapacitást biztosított a jelentkező piaci igények 

kielégítésére. 

 

A jelenlegi helyzetünkben az anyag- és energiaellátottság nem jelent különösebb gondot, az önálló 

műszaki karbantartási háttér biztosított. 

 

Tulajdonosi kockázat: 

 

Sajátos helyzetben volt a Kartonpack Nyrt., hiszen legnagyobb tulajdonosai ellen büntetőjogi eljárás 

folyt.  

 

Az eljárás befejeződött, de ügy lezárásából eredő bírósági és adminisztratív döntések továbbra is 

befolyásolhatják a cég működését, az elmúlt tizenkét üzleti évhez hasonlóan. 
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Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 
 

Pénzügyi beszámoló 
 

2017. június 30-án végződő félévre 

 a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) 

szerint (nem konszolidált, nem auditált) 
 

 

Debrecen, 2017. szeptember 26. 

 

 

 

Debrecen, 2017. szeptember 26. 
 

                       
                             Tóth Gábor 

                 ügyvezető igazgató 
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Mérleg 

2017. június 30. 

    adatok eFt 

  Megjegyzés 2016. december 31. 2017. június 30. 

Immateriális javak 4 29.948 22.130 

Ingatlanok, gépek, berendezések 5 547.370 630.433 

Lízingelt gépek 6 649.866 549.798 

Tartósan adott kölcsön 7 7.140 7.929 

Tartós részesedés társult vállalkozásban 8 191.026 191.026 

Egyéb tartós részesedés 9 2.570 2.330 

Halasztott adó követelések 10 1.340 100 

Befektetett eszközök  
 

1.429.260 1.403.746 

    Készletek 11 266.987 265.348 

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE) 12 253.389 367.056 

Követelés társult vállalkozással szemben 13 50.000 50.000 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 14 161.789 248.344 

Forgóeszközök összesen 
 

732.165 930.748 

    
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   2.161.425 2.334.494 

    Jegyzett tőke 1.2 101.030 101.030 

Tőketartalék 
 

18.171 18.171 

Eredménytartalék 
 

1.322.342 1.401.489 

Átértékelési tartalék (OCI)   188.163 187.923 

Saját tőke 
 

1.629.706 1.708.613 

    Hosszú lejáratú lízingtartozás 15 330.110 329.098 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 
 

330.110 329.098 

    Rövid lejáratú lízingtartozás 15 104.102 47.362 

Szállítói kötelezettségek 16 42.100 82.669 

Halasztott adó kötelezettség 10 70 1.552 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

és passzív időbeli elhatárolás 17 55.337 165.200 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 
 

201.609 296.783 

    
Kötelezettségek összesen   531.719 625.881 

    
Tőke és kötelezettségek összesen   2.161.425 2.334.494 
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Eredménykimutatás 

2017. június 30. 

 

    adatok eFt 

 

Megjegyzés 2016.06.30-án  2017.06.30-án  

    végződő félév 

    
Termék (szolgáltatás) értékesítés árbevétele 18 1.159.924 1.180.202 

Árbevétel   1.159.924 1.180.202 

    
Anyagjellegű ráfordítások 19 776.896 793.600 

Személyi jellegű ráfordítások 20 243.982 255.259 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 21 34.198 57.959 

Egyéb működési ráfordítások 22 5.632 4.543 

Működési ráfordítás   1.060.708 1.111.361 

    
Egyéb működési bevétel 23 11.386 26.001 

Saját termelésű készletek állományváltozása 11 -18.549 -2.909 

    
Üzleti tevékenység eredmény   92.053 91.933 

    
Kamatbevétel 

 

32 0 

Kamatráfordítás 
 

1.851 4.740 

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) 
 

6.380 7.999 

Részesedés társult vállalkozás eredményéből 
 

0 0 

Pénzügyi eredmény 24 4.561 3.259 

    
Adózás előtti eredmény   96.614 95.192 

    
Nyereségadó 25 14.775 16.045 

    
Adózott eredmény   81.839 79.147 

    
A társaság részvényeseire jutó eredmény 26 81.839 79.147 

    
Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 26 162 157 
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Teljes átfogó jövedelem kimutatás 

2017. június 30. 

    adatok eFt 

 

Megjegyzés 2016.06.30-án  2017.06.30-án  

    végződő félév 

    
Adózott eredmény 

 

81.839 79.147 

    Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből 

nyereség veszteség 

 

0 -240 

Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó 

jövedelméből   0 0 

Egyéb átfogó jövedelem 

 

0 -240 

    
Teljes átfogó jövedelem   81.839 78.907 
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Kimutatás saját tőke változásáról 

2017. június 30. 

 

            

  
Jegyzett  

tőke 

Tőke- 

tartalék 

Eredmény 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Saját tőke 

összesen 

      

2015. december 31. 101.030 18.171 1.204.810 181.057 1.505.068 

Adózott eredmény 

  

81.839 

 
81.839 

Egyéb átfogó eredmény 

    
0 

2016. június 30. 101.030 18.171 1.286.649 181.057 1.586.907 

      

2016. december 31. 101.030 18.171 1.322.342 188.163 1.629.706 

Adózott eredmény 

  

79.147 

 
79.147 

Egyéb átfogó eredmény 

   

-240 -240 

2017. június 30. 101.030 18.171 1.401.489 187.923 1.708.613 
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Cash flow kimutatások 

2017. június 30. 

 

  adatok eFt 

 

2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

   
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 

  Adózás előtti eredmény 96.614 95.192 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 34.198 57.959 

Tárgyi eszközök leírása 0 0 

Kamatköltség 1.851 4.740 

Kamatbevétel -32 0 

Nem realizált árfolyamnyereség 0 -240 

   Működő tőke változásai 

  Követelések és egyéb forgóeszközök vált. -141.258 -111.338 

Kötelezettségek változása 128.812 151.914 

   Fizetett, fizetendő nyereségadó -14.775 -16.045 

Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 105.410 182.182 

   
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG 

  Tárgyi eszközök és immateriális jav, beszerzése -3.342 -33.135 

Fizetet kamat 

  Kapott kamat 32 

 
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow -3.310 -33.135 

   
FINANSZIROZÁSI TEVÉKENYSÉG 

  Hitelfelvétel 0 0 

Hiteltörlesztés -18.063 -57.752 

Fizetett kamat -1.851 -4.740 

Fizetett osztalék 0 0 

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow -19.914 -62.492 

   Pénzeszközök növekedése/csökkenése 82.186 86.555 

Pénzeszközök az időszak elején 207.524 161.789 

Pénzeszközök az időszak végén 289.710 248.344 
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Kiegészítő Melléklet a féléves jelentéshez  

(a kiegészítő mellékletben minden adat eFt, ha másképp nincs jelezve) 

 

 

1. Általános rész 

 

1.1. A Társaság 

 

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1990. december 20-án az 

1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari 

Kisszövetkezet jogutódja. A társaság fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása 

(nyomtatott kartondoboz, hullám- és mikrohullámlemez dobozok, kasírozott dobozok), könyvkötészeti 

tevékenység, különböző méretű papír-alapanyagú kézi összeállítású tároló dobozok, irattartó tasakok 

készítése volt. A 2000 évek folyamán a tevékenység volumene eltolódott a nyomtatot kartondobozok 

gyártásának irányába. Jelenleg ez teszi a tevékenység közel 100 %-át. 2016. évtől a karton raklap 

gyártásának kidolgozásán és értékesítési lehetőségeinek megteremtésén dolgozik a Társaság. 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (adószáma: 10547009-2-09, 

cégjegyzékszáma Cg. 09-10-000030). Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb utca 11. A 

Társaság fióktelepe: 1137 Budapest, Újpest rakpart 1. I. emelet 1.  

 

1.2 A Társaság részvény információja 

 

 

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság aktuális alaptőkéje 2017. 

június 30-án: 101.030.000,- Ft (505.150 db Kartonpack névre szóló törzsrészvény, névérték 200 

Ft/db). 

 

A Budapesti Értéktőzsde, a 45/1999. számú határozata alapján, a Kartonpack Dobozipari Nyrt., mint 

kibocsátó 200,- forint névértékű, 101.030.000,- forint össznévértékű, névre szóló „ A „ sorozatú 

törzsrészvényét a Budapesti Értéktőzsde „ C „ kategóriájába 1999. február 10. napjával bevezette és a 

Tőzsdei Értékpapír Listára felvette. Az értékpapírok első tőzsdei kereskedési napja: 1999. február 10. 

volt.  

 

Jelenlegi besorolás Instrumentum típus: Részvények Standard  

 

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017.06.30. napján 

 

Részvénysorozat Névérték, HUF/db 
Kibocsátott 

darabszám 

Össznévérték, 

HUF 

„A” sorozat (törzsrészvény) 200 505 150 101 030 000 

Alaptőke nagysága: 200 505 150 101 030 000 
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A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017.06.30. napján 

 

          

Részvénysorozat 
Kibocsátott 

darabszám 

Szavazati 

jogra jogosító 

részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

Összes 

szavazati jog 

Saját 

részvények 

száma 

„A” sorozat 

(törzsrészvény) 
505 150 505 150 1 505 150 0 

Összesen: 505 150 505 150 1 505 150 0 

 

 

Tulajdonosi összetétel 2016. december 31-én az ismert adatok alapján 

 

Részvényesek 

Részvények névértéke 

Ország db % 

Britton Capital & Consulting Kft. 312.709 61,904% Magyarország 

Britton Interinvest LLC. 149.425 29,580% USA 

Deutsche Balaton AG. 42.000 8,314% Németország 

Belföldi intézményi 2 0,000% Magyarország 

Belföldi magánszemély 1.003 0,199% Magyarország 

Ismeretlen 11 0,002% 

 
Összesen 505.150 100,000%   

 

 

Tulajdonosi összetétel 2017. június 30-án az ismert adatok (a Társaság nyilvántartása szerint) 

alapján 

 

Részvényesek 

Részvények névértéke 

Ország db % 

Britton Capital & Consulting Kft. 312.709 61,904% Magyarország 

Britton Interinvest LLC. 149.425 29,580% USA 

Deutsche Balaton AG. 42.000 8,314% Németország 

Belföldi intézményi 2 0,000% Magyarország 

Belföldi magánszemély 1.003 0,199% Magyarország 

Ismeretlen 11 0,002% 

 
Összesen 505.150 100,000%   
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1.3  Az irányítás 

 

 

A Társaság irányító testülete 2017.06.30. napján 

 

Jelleg Név Beosztás 
Megbízás 

kezdete 
Megbízás vége 

Saját részvény 

tulajdon (db) 

IT 

(megbízott 

elnök) 

Bencze Bálint 

András 
  2016.03.23 határozatlan 0 

IT Schneider Ferenc   2017.03.13 határozatlan 0 

IT Kerék Csaba   2010.04.20 határozatlan 0 

FB Kalász Imre   2017.03.13 2020.03.13 0 

FB Pántya György   2017.03.13 2020.03.13 0 

FB (Elnök) Németh László Ákos   2010.04.20 2018.04.21 0 

SP Tóth Gábor 
ügyvezető 

igazgató 
1993.01.01 határozatlan 1.000 

 

 

A Társaság 2017.03.13. napján megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat is hozta. 

 

9/2017. (03.13.) sz. határozat: 

A közgyűlés Holbusz Ákos igazgatósági tag lemondását a mai nappal elfogadja és az igazgatóság 

tagjának határozatlan időre Schneider Ferencet (anyja neve: Knodel Mária, születési hely: Budapest, 

idő: 1956.04.27., lakóhelye: 1118 Budapest, Ugron utca 49. szám. alatti lakost) megválasztotta. 

 

10/2017. (03.13.) sz. határozat: 

A közgyűlés Kiszner István és Majer Zoltán felügyelő bizottsági tagok lemondását a mai nappal 

elfogadja. A közgyűlés 3 évi időtartamra 2020. március 13. napjáig Dr. Kalász Imrét (anyja neve: 

Lendvai Etel, születési hely: Baracs, idő: 1943.08.02., lakóhelye: 4028 Debrecen, Izsó utca 4. szám. 

alatti lakost) és Pántya Györgyöt (anyja neve: Újvárosi Mária, születési hely: Nagyléta, idő: 

1947.02.05., lakóhelye: 4028 Debrecen, Baksai utca 42. szám. alatti lakost) Felügyelőbizottsági 

tagoknak és az audit bizottság tagjainak megválasztotta. 

 

Az Audit Bizottság a felügyelő bizottság tagjaiból áll. 

 

 

2. Számviteli politika 

 

A Társaság számviteli politikájának részletesebb bemutatása az éves beszámoló része. A féléves 

jelentés minden lényeges eleménél említésre kerül az adott területre vonatkozó számviteli politika elv. 
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3. A Társaság által alkalmazott devizaárfolyamok 

 

  2016. június 30. 2017. június 30. 

 
  

EUR/HUF nyitó 312,93 311,02 

EUR/HUF záró 317,03 310,05 
      

 

 

4. Immateriális javak 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Szellemi termékek 29.948 22.130 

Immateriális javak 29.948 22.130 

      

 

 

5. Ingatlanok, gépek berendezések 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 276.000 273.514 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 219.946 280.791 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 20.141 14.428 

Beruházások, felújítások 31.283 61.700 

Ingatlanok, gépek, berendezések 547.370 630.433 

 

 

A tárgyi eszközöket (kivéve ingatlanok) IAS 16 szerint bekerülési értékük halmozott 

értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értéken tartja nyilván a Társaság (Bekerülési érték 

modell). 

 

Értékhelyesbítést, továbbá az IAS 16-ban alternatív eljárásként engedélyezett átértékelési modellt a 

Társaság az ingatlanok esetében alkalmazza. 
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6. Lízingelt gépek 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogató-

ragasztó gép 69.057 0 

BOBST Novacut 106E stancgép 85.239 79.561 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 10.978 10.022 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 484.592 460.215 

Lízingelt gépek 649.866 549.798 

      

 

 

7. Tartósan adott kölcsön 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Tartósan adott kölcsön 7.140 7.929 

Tartósan adott kölcsön 7.140 7.929 

      

 

 

8. Konszolidáció vizsgálata, tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 

 

Leányvállalatok részesedés szerint     

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Novoprint Rt. 0 0 

I-VEST 2005 Kft. 0 0 

Részesedés leányvállalatban 0 0 

      

 

 

A 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 1. a) pontja alapján a Kartonpack Nyrt., mivel a 

tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni 

hányada alapján egyedül rendelkezik, a Novoprint Zrt. (51,18%) és az I-VEST 2005 Kft. (100%) 

anyavállalata. 
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A Novoprint teljes vagyonára 5.Bny.40571/2005/2 szám alatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

bűnügyi zárat rendelt el, amely következtében működése korlátozott, a saját tőkéjét teljesen 

elvesztette. A Kartonpack Nyrt.-nél 0 (azaz Nulla) Ft részesedésként van nyilvántartva, az 

árbevétele jelentéktelen. A meglévő eszközei éppen fedezik a kötelezettségeit.  

 

Az I-VEST 2005 Kft. 2010. év óta nem tett közzé beszámolót, nincs információ a cégről, jelentős 

eszközállománnyal nem rendelkezik. A Kartonpack Nyrt. az ügyvezetéssel nem tudta és tudja 

tartani a kapcsolatot. A részesedés 0 (azaz Nulla) részesedésként van nyilvántartva. A Cég 

adószáma 2010. október 27. napján törlésre került, így adóköteles tevékenységet már nem 

folytathat. 

 

A Kartonpack Nyrt. a leányvállalataival (Novoprint Zrt. és I-VEST Kft.) semmilyen gazdasági 

kapcsolatban (a tulajdoni viszonyon kívül) nem áll, tartozást, követelést velük szemben már 

értékben nem mutat ki, sem garanciális, sem kezességet, sem más kötelezettséget nem vállalt 

értük. A leányvállalatoktól osztalékfizetés már nem várható.  

 

Összefoglalva: 

 

A Kartonpack Nyrt. a befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételei között a Novoprint Zrt.-t és 

az I-VEST Kft.-t piaci értéken 0 Ft, azaz nulla Ft összegen tarja nyilván. A Kartonpack Nyrt. 

mind a két gazdasági társaságban 50 %-nál nagyobb tulajdonosi hányadot birtokol. Ennek 

ellenére, mivel a Kartonpack Nyrt.  sem a Novoprint Zrt., sem a I-VEST Kft. tekintetében nem 

rendelkezik (rendelkezett) az ellenőrzés képességével, így azok az IFRS 10 standard előírásai 

alapján nem tekinthetők a Társaság leányvállalatainak, tehát nem kell összevont (konszolidált) 

beszámolót készíteni. 

 

 

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban     

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Thin-Film Solar Zrt. (EcoSolifer Zrt.) 190.776 190.776 

TF-PV Europe Kutatási és Fejleszt. Kft. 250 250 

Tartós részesedés társult vállalkozásban 191.026 191.026 
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9. Egyéb tartós részesedés 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

PannErgy Nyrt. 2.240 2.000 

Kiszöv Kft. 330 330 

Egyéb tartós részesedés 2.570 2.330 

      

 

 

10. Halasztott adó követelés (kötelezettség) 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Értékesítésre tartott -70 -48 

Vevő követelés értékvesztése 100 100 

Elhatárolt veszteség 1.240 0 

Értékcsökkenés 0 -1.504 

Halasztott adó követelés (kötelezettség) nettó 1.270 -1.452 

      

 

 

11. Készletek, saját termelésű készletek állományváltozása 

 

Készletek     

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Anyagok 204.257 205.502 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 24.556 26.014 

Késztermékek 38.174 33.807 

Áru 
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Készletek  266.987 265.348 
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Saját termelésű készletek állományváltozása     

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Saját termelésű készletek állományváltozása -18.549 -2.909 

Saját termelésű készletek állományváltozása -18.549 -2.909 

      
 

 

12. Vevő- és egyéb követelések (benne AIE) 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásokból (vevők) 235.932 355.103 

Egyéb követelések 16.210 11.953 

Költség aktív időbeli elhatárolása 1.247 0 

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE) 253.389 367.056 

      
 

A vevői követelések határideje 8-60 nap között változik.  

 

13. Követelés társult vállalkozással szemben 

 

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági határozat alapján 2013. üzleti évben 50.000 eFt kölcsönt nyújtott 

Thin-Film Solar Zrt. (EcoSolifer Zrt.) részére. 

 

 

14. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Pénztár 638 288 

Étkezési utalvány 84 0 

Bankbetétek 161.067 248.056 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 161.789 248.344 
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15. Lízingelt gépek 

 

Fennálló lízing kötelezettségek: 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogató-

ragasztó gép 9.607 0 

BOBST Novacut 106E stancgép 37.149 28.357 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 7.946 6.782 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 379.510 341.321 

Lízingelt gépek 434.212 376.460 

      

 

Éven túli tartozás     

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogató-

ragasztó gép 0 0 

BOBST Novacut 106E stancgép 19.609 19.548 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 5.559 5.559 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 304.942 303.991 

Lízingelt gépek 330.110 329.098 

 

Éven belüli tartozás     

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

BOBST Expertfold 110 A1 univerzális  hajtogató-

ragasztó gép 9.607 0 

BOBST Novacut 106E stancgép 17.540 8.809 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 2.387 1.223 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 74.568 37.330 

Lízingelt gépek 104.102 47.362 
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16. Szállítói kötelezettségek 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Belföldi szállítók 33.261 46.514 

Külföldi szállítók 8.839 36.155 

Szállítói kötelezettségek 42.100 82.669 

      

 

 

17. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (benne PIE) 

 

  
2016. december 31. 2017. június 30. 

Szja (elszámolás) kötelezettség 4.115 6.731 

ÁFA fizetendő 19.936 31.801 

Jövedelem elszámolási kötelezettség 17.456 31.195 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.024 18.189 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1.444 11.635 

Költség passzív időbeli elhatárolása 1.362 38.464 

Bevétel passzív időbeli elhatárolása 0 27.185 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

(benne PIE) 55.337 165.200 

      

 

 

18. Árbevétel 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 992.591 988.726 

Közösségen belüli 109.314 108.852 

Közösségen kívüli 58.019 82.624 

Árbevétel 1.159.924 1.180.202 
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19. Anyagjellegű ráfordítások 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Anyagköltség 661.188 678.529 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 103.443 98.951 

Egyéb szolgáltatások értéke 5.199 6.719 

Eladott áruk beszerzési értéke 7.066 9.401 

Anyagjellegű ráfordítások 776.896 793.600 

      

 

 

20. Személyi jellegű ráfordítások 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Bérköltség 177.086 190.330 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 16.034 18.212 

Bérjárulékok 50.862 46.717 

Személyi jellegű ráfordítások 243.982 255.259 

      

 

 

21. Értékcsökkenési leírás és amortizáció 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 34.198 57.959 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 34.198 57.959 
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22. Egyéb működési ráfordítások 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Környezetvédelmi termékdíj  3.144 2.997 

Helyi építményadó 1.076 1.159 

Egyéb ráfordítás 1412 387 

Egyéb működési ráfordítások 5.632 4.543 

      

 

 

23. Egyéb működési bevétel 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Utólag kapott visszatérítés 11.333 25.951 

Egyéb bevétel 53 50 

Egyéb működési bevétel 11.386 26.001 

      

 

 

24. Pénzügyi eredmény (kamatbevétel, kamatköltség) 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Kamatbevétel 32 0 

Kamatköltség 1.851 4.740 

Egyéb pénzügyi bevétel ráfordítás 6.380 7.999 

Részesedés társult vállalkozás eredményéből 0 0 

Pénzügyi eredmény 4.561 3.259 
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25. Nyereségadó 

 

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

Társasági adó 2.892 1.426 

Iparűzési adó és innovációs járulék 11.883 11.897 

Halasztott társasági adó 0 2.722 

Pénzügyi eredmény 14.775 16.045 

      

 

 

26. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 

 

 

    

  2016.06.30-án  2017.06.30-án  

  végződő félév 

A Társaság részvényeseire jutó eredmény 81.839 79.147 

Forgalomban lévő törzsrészvények  

súlyozott átlagos száma, db 505.150 505.150 

Egy részvényre jutó eredmény (Ft) 162 157 

      

 

 

27. Fordulónap utáni események 

 

A félév vége óta jelentős gazdasági esemény nem történt. 

 

 

28. Egyéb jelentős információk 

Foglalkoztatottak létszáma           

       

 

január 1. június 30. 

  

 
103 101 

  
              

 

A teljes alkalmazásban állók létszáma 95 fő volt 2017. június 30-án. 
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Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma     

       

 

január 1. június 30. 

  

 
95 95 

  
              

 

 

29. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 

 

Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan     

       
  Igen   Nem       

Auditált --- 

 

Nem 

   

       
Konszolidált --- 

 

Nem 

   

       

       
Számviteli elvek Magyar --- IFRS IFRS Egyéb --- 

              

 

Konszolidációs körbe bevont társaságok 

    
NEMLEGES 

  
        

 

Saját tulajdonban lévő részvények (db) alakulása a tárgyévben    

       

 

január 1. június 30. 

  

 

--- --- 

  
              

 

 

 



Féléves Jelentés                    

2017. június 30. 

 31 

30. Felelősségvállaló nyilatkozat 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a Társaság 

2017. első féléves jelentésében szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, és a jelentés nem 

hallgat el olyan tényt, amely a társaság megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A jelentés 

tartalmáért a Társaság felelősséget vállal. 

 

A Társaság kijelenti, hogy teljes felelősséget vállal arra, hogy a nyilvánosságra hozott 2017. első 

félévi jelentés, a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat, 

információkat teljes körűen tartalmazza, és a vonatkozó magyar és IFRS standardok, előírások 

szerint valós tartalommal került összeállításra. 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felelősséget vállal annak a 

bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás 

elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott. 

 

 

31. A jelentés közzététele 

 

A jelentés közzétételére 2017. szeptember 26-án kerül sor a következő közzétételi helyeken: a 

Budapesti Értéktőzsde, illetve a Kartonpack Nyrt. honlapja és MNB felügyelet által üzemeltetett 

közzétételi honlap (www.bet.hu, www.kartonpack.hu, www.kozzetetelek.hu). A jelentés 

ettől a naptól kezdve megtekinthető a Társaság székhelyén (4030 Debrecen, Galamb u. 11.). 

 

 

 

 

 

http://www.bet.hu/
http://www.kartonpack.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/

