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Tisztelt Részvényesek, 

 

Eseménydús fél éven vagyunk túl. Sikeresen bevezettük Társaságunkat az BÉT Xtend 

piacára, nagy lendületet vett acélkereskedelmi üzletágunk, mely a korábban kitűzött célokhoz 

képest fél év alatt sikeresen teljesítette az éves elvárásainkat. Minden feltételt sikerült 

megteremtenünk ahhoz, hogy a H2 időszakra lemezfeldolgozó félkész és kész alkatrészgyártó 

üzemünk elindulhasson. Felismerve az építőipar megtorpanását, a beruházások késleltetett 

indítását, a Társaság forrásai időben átsúlyozásra kerültek generálkivitelezésről az 

acélkereskedelmi üzletágra. Acélértékesítő hálózatunk folyamatosan bővül, ennek 

eredményeképpen Magyarország mintegy 30%-án saját értékesítőkkel rendelkezünk, melyet 

2023 első félévétől az országot teljes egészében lefedő hálózattá kívánunk bővíteni.  

Még számtalan korábban meghatározott tervünket sikerült megvalósítanunk, ugyanakkor 

látjuk, hogy a Covid járvány okán bekövetkezett ellátási problémákat egy újabb, - a háború és 

annak következménye - az energiaellátási problémák váltották fel, melyek minket is új 

stratégiák tervezésére sarkalltak. 

Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy időben és jó döntést hoztunk azzal, hogy Társaságunk új 

üzletágakkal bővült. A diverzifikáltabb működésre való átállásunk előnyét leginkább a 

nehezebb gazdasági időszakok tudják igazolni, és versenyelőnyhöz juttatni más, csak egy 

tevékenységet végző konkurensekkel szemben. Ügyeltünk arra, hogy jó szinergiát alkotó 

tevékenységekkel bővítsük az Épduferr működését. Nagyobb stabilitást nyújt, hosszabb 

értékláncot tudtunk létrehozni, mely profitábilisabbá, versenyképesebbé teszi Társaságunkat 

és szélesebb megrendelői kört érünk el vele, melyek megalapozzák a további növekedés és 

terjeszkedés lehetőségét.  

Minden üzletágunkat a folyamatos megrendelések és megkeresések jellemzik, így 

Társaságunk a turbulens piaci körülmények mellett is optimistán látja jövőjét. 

 

Dunaújváros, 2022. szeptember 28. 

 

 

Palkovics Milán 

 alapító tulajdonos, az Igazgatóság elnöke 
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Ezen jelentés a Budapesti Értéktőzsde által előírt Xtend általános üzletszabályzatára 

figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számviteli tv.) 

meghatározott számviteli elveknek megfelelően készült. A dokumentum célja, hogy 

tájékoztasson az adott féléves időszakban történt eseményekről, változásokról és 

tendenciákról.  

Készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint. 

 

1. ÖSSZEFOGLALÓ 

Az idei év az Épduferr Nyrt. (továbbiakban: Társaság, Épduferr, Kibocsátó, Cég, Vállalat) 

számára rendkívüli eseménnyel indult. A Társaság a 2021. év végi tőkebevonást követően 

2022.02.11-én sikeresen bevezette papírjait a Budapesti Értéktőzsde Xtend kategóriájába. Az 

első kereskedési napon mintegy 86 millió forintos forgalmat ért el az ÉPDUFERR részvénye, 

mely igazolja a Társaság iránti rendkívüli érdeklődést és bizalmat. 

Ugyanakkor a bevezetés sikerét és örömét hamar beárnyékolta az ukrán-orosz háború 

kitörése és az azzal járó piaci pánik és bizonytalanság. A Társaság erre azonnal reagálva 

átgondolta addigi üzleti elképzeléseit és új stratégiát dolgozott ki, mely jobban igazodott a 

hirtelen megváltozott gazdasági környezethez. Az acélkereskedelmi tevékenységet 

kiszélesítette, nagyobb erőforrást biztosított az üzletág támogatására, felismerve a hirtelen 

jelentkező jelentős acélfelhasználói igényt. Ennek következtében sikerült az éves célkitűzést 

teljesítenie a Vállalatnak a H1-es időszakban. Valamint a Társaság elkezdte kialakítani 

regionális értékesítési hálózatát. Szintén a kereskedelmi üzletágaink feladatává vált az 

időközben elindult lemezfeldolgozó üzem gyártási kapacitásának értékesítése, mely 

sikerességét már visszaigazolja a folyamatosan jelentkező gyártói igények és megrendelések 

száma.  

A generálkivitelezői ágazat 2022. H1-es időszakát átmeneti megtorpanás jellemezte. A 

megrendelőket, mint minden piaci szereplőt, a kezdeti bizonytalanság a projektjeik 

újragondolására késztette, melynek eredményeképpen a korábban betervezett projektek 

szerződtetése megállt. A megrendelők beruházásaikat részben újratervezték, 

energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve, tapasztalva az energiapiacon történő 

változásokat. Másrészt kellett egy megnyugvási időszak, mely kitartott a nyár folyamán, ezalatt 

az eszkalációs félelmek némileg alábbhagytak, a projektek megtérülését továbbra is biztosítva 

látják. Ezért jelenleg úgy látja az Épduferr Nyrt., hogy megrendelői továbbra is elkötelezettek 

a fejlesztések iránt, így üzletágunk további sikeres működése várhatóan biztosított. 

JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAK 2022. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak 

JELENTÉSTÉTELI CIKLUS 
A Társaság 2022. óta féléves jelentéstételi ciklusban teszi közzé a 
Budapesti Értéktőzsde által előírt Xtend üzletszabályzatnak 
megfelelően a féléves tájékoztatás jellegű jelentését. 

A JELENTÉS JELLEGE 
A jelentés az ÉPDUFERR Nyrt. összes funkcionális területére, 
üzletágára kiterjed. 
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A Társaság kijelentheti, hogy a korábban meghatározott célkitűzés a diverzifikáltabb 

működésre való átállásra idő elött teljesült, melyet a Vállalat árbevételének egyenletesebb 

eloszlása igazol. Ez segíti a Cég stabilabb működését és egyben kevésbé van kitéve egy-egy 

ágazat piaci változásainak. Az idei évben az Épduferr még a gyártói kapacitás felfuttatására 

helyezi a hangsúlyt, így a jövő évtől reményei szerint már nem generál kivitelezőként, hanem 

Generálkivitelezői-Kereskedelmi és Gyártó Vállalatként válik ismertté a köztudatban. 

Összefoglaló adatok eFt-ban: 2022 I. félév 2021 I. félév 2021 

Értékesítés árbevétele     2 612 535 2 262 493 4 763 280 

Értékcsökkenési leírás, amortizáció -33 504 -22 569 -46 575 

Üzemi tevékenység eredménye 297 290 320 449 443 723 

EBITDA 330 794 343 018 490 298 

Saját tőke értéke 2 099 661 781 583 1 898 406 

Mérlegfőösszeg 3 484 787 2 399 716 3 459 518 

Forrás: Épduferr Nyrt. 2021. és 2022. első félévi nem auditált beszámolói, valamint 2021. évi auditált beszámolója 
és a Társaság információs rendszeréből származó adatok 

2. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 

Bevezetés 

Az Épduferr Nyrt. (illetve jogelődje) 2004-es indulása óta Dunaújváros és térségének 

legnagyobb építőipari vállalkozásává nőtte ki magát. Ez idő alatt mindvégig 100%-ban magyar 

tulajdonosi háttérrel rendelkezett. A Társaság dinamikus növekedése a széleskörű mérnöki 

tudásának, rugalmasságának, valamint a tudatos és átgondolt üzleti stratégiájának 

köszönhető. Az ÉPDUFERR Magyarország egész területén végez fővállalkozói és generál 

kivitelezői feladatokat. A Társaság építőipari tevékenységét jól kiegészíti a Dunaújvárosban 

található építőanyag kereskedés, az acélkereskedelmi tevékenység, valamint az 

acélfeldolgozó üzem. Legfőbb megrendelőik elsősorban multinacionális vagy magyar 

nagyvállalatok, melyek biztosítják a cég folyamatos működéséhez és fejlődéséhez a 

rendszeres megbízásokat. A Társaság két fő területen van jelen az építőipari piacon, az egyik 

a kereskedelmi jellegű épületek megvalósítása, átépítése, a másik az iparterületeken való 

összetettebb kivitelezési feladatok elvégzése. 

2021. év végén Nyrt.-vé változott a cég működési formája és részvényei a Budapesti 

Értéktőzsde Xtend piacán kerültek bevezetésre. 

A Társaság adatai 

Cégnév: ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Rövidített név:  ÉPDUFERR Nyrt. 
Székhely:  2400 Dunaújváros, Verebély út 14. 
Telephelyek: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 1. 
 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 8. 
Fióktelep: 8752 Zalakomár, Belterület 852/7 hrsz. 
 8752 Zalakomár, Belterület 852/8 hrsz. 
Telefonszáma:  +36 25 503 560 
Központi elektronikus  
elérhetőség:  info@epduferr.hu 
 ir@epduferr.hu 

mailto:info@epduferr.hu
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Honlap:  https://epduferr.hu 
 
Cégjegyzékszám:  07-10-001413 
Adószám:  24103884-2-07 
Közösségi adószám:  HU24103884 
Statisztikai számjel:    24103884 4120 114 07 
Tevékenység időtartama:  2012.07.13. jogelőd alakulása: 2004.08.03. 
A Társaság jogi formája:  Nyilvánosan működő részvénytársaság 
Irányadó jog:  magyar 
Hatályos Alapszabály kelte:  2022. április 22. 
Fő tevékenységi körei:  4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése 

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 4752’08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
 
A Társaság könyvvizsgálója:   REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 
  (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54.) 
A könyvvizsgálat elvégzéséért 
személyében felelős személy:  Gyapjas István 
Kamarai tagsági szám:  004857 
 

Hirdetmények közzétételének helye:  

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 

a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vagy a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 

(„Tpt.”) vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a 

Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján (https://epduferr.hu), a BÉT honlapján 

(https://bet.hu) és amennyiben jogszabály kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti 

Bank által üzemeltetett honlapon (https://kozzetetelek.mnb.hu) tesz eleget. 

Közzétételek 2022 I. félévben és azt követően, a Féléves jelentés nyilvánosságra 

hozataláig 

Dátum Tárgy 

2022.01.13 15:11 

 

Tájékoztatás az ÉPDUFERR Nyrt. alaptőke-emelésének cégbejegyzéséről 

2022.01.26 14:23 Tájékoztatás új részvények előállításáról 

2022.01.26 14:24 Tájékoztatás tulajdonosi bejelentésekről 

2022.02.03 10:10 Információs Dokumentum 1. sz. kiegészítését jóváhagyó határozat 

2022.02.03 10:13 Információs Dokumentum 1. sz. kiegészítése 

2022.02.10 17:10 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 5/Xtend/2022. számú határozata az ÉPDUFERR 
Nyrt. részvényei Xtend piaci kereskedésének megkezdéséről, alaptőke-
emelésből származó részvények Xtend piaci regisztrációjáról, valamint 
Értékpapírlista módosításról 2022. február 11-i hatállyal 

2022.02.10 17:24 
Tájékoztatás nyelvhasználatról, befektetői kapcsolattartásra és 
részvénykönyvvezetésre vonatkozó információkról 

2022.02.10 17:28 Tájékoztatás tulajdonosi struktúráról 

2022.02.10 17:30 Az ÉPDUFERR Nyrt. bemutatása 

2022.02.15 14:50 Tájékoztatás tulajdonosi bejelentés pontosításáról 

2022.02.21 17:25 Tájékoztatás befektetői kapcsolattartókról 

2022.03.01 13:05 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.03.22 18:42 Közgyűlési meghívó 

https://epduferr.hu/
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2022.03.22 18:45 Tájékoztatás lemondásról 

2022.04.01 16:35 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.04.01 16:40 Tájékoztatás vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesi munkakörök 
létesítéséről 

2022.04.01 16:48 Közgyűlési előterjesztések 

2022.04.22 19:23 Közgyűlési határozatok 

2022.04.22 19:34 Felelős Társaságirányítási Jelentés 

2022.04.22 19:37 Igazgatóság Ügyrendje 

2022.04.22 19:38 Felügyelőbizottság Ügyrendje 

2022.04.22 19:40 Javadalmazási Politika 

2022.04.22 19:43 ESG Fejlesztési Ütemterv 

2022.05.02 19:36 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.05.20 14:20 Tájékoztatás új telephely létesítéséhez nyújtott kölcsönről 

2022.05.30 17:30 Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről 

2022.05.30 17:33 Alapszabály 

2022.05.30 17:36 Tájékoztatás a 2021. évi osztalék kifizetésének rendjéről 

2022.06.01 11:01 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.06.17 18:50 Tájékoztatás saját részvények vásárlásáról 

2022.07.01 9:50 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.08.01 11:12 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.08.31 12:58 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról 

2022.09.13 11:10 Közgyűlési meghívó 

 

Az alaptőke részvények szerinti megoszlása: 

A Kibocsátó alaptőkéje 698.910.780 forint, ami 69.891.078 darab, egyenként 10 forint 

névértékű, névre szóló, dematerializált előállítású törzsrészvényből áll (ISIN: HU0000190855). 

A Társaság 2021. december 23. napján elhatározta jegyzett tőkéjének 698.910.780 forintra 

való emelését. A változást a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2021.12.23. hatállyal 

2022. január 10. napján a cégjegyzékbe bejegyezte. Az alaptőke-emelés részvényenkénti 

kibocsátási értékének névértéken felüli része – összesen 795.643.120 Ft – a Társaság 

tőketartalékát növeli. Az alaptőke-emelésben 9 jogi személy – köztük a Széchenyi Alapok Zrt. 

által kezelt egyik alap – és 35 természetes személy vett részt, akik az új törzsrészvények 

pénzbeli hozzájárulást képező ellenértékét megfizették. A Széchenyi Alapok Zrt. vezető 

befektetőként a teljes kibocsátás felének összegét, 497.276.950 Ft-ot biztosította.   

Az alaptőke-emeléssel érintett új dematerializált törzsrészvények 2022. január 25-én a KELER 

Zrt. által előállításra és a jogosultak értékpapír-számláin jóváírásra kerültek. A Társaság 

törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsdén történő kereskedése 2022. február 11. napján 

kezdődött, az Xtend platformra történő regisztrációja az alaptőke-emeléssel kibocsátott új 

részvényeknek is megtörtént. 

A vállalat alaptőkéje:  698.910.780,-Ft (2019: 500.000.000,-Ft).  

Részvények típusa:  névre szóló, dematerializált 

Részvények ISIN kódjai: HU0000190855 (2020: HU0000118559) 

Részvények ’Symbol' kódja:  EPDUF 
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A részvények tőzsdei kereskedési adatai 2022. I. félévében 

Forrás: https://www.bet.hu/  

 

A Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a bejelentések alapján: 

Név Tulajdoni hányad 

CÉLÉPBAU Kft. 8,91 % 

Épduferr Invest Kft. 62,13 % 

Széchényi Alapok Zrt. 
Széchenyi Tőkebefektetési Alap 

14,23 % 

Forrás: Épduferr Nyrt. részvénykönyv 

  

https://www.bet.hu/
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Társaságirányítás 

A Társaság ügyvezető szerve a 5 tagú Igazgatóság. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik 

minden olyan kérdés eldöntése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 

illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az Igazgatóság hatáskörébe 

utalják. A Társaságnál a nyilvános részvénytársasági működés megkezdésétől 

Felügyelőbizottság és annak tagjaiból álló Auditbizottság látja el a jogszabályokban és az 

Alapszabályban meghatározott testületi feladatokat. 

Az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai és az Auditbizottság tagjai megbízási 

jogviszonyban látják el tevékenységüket. 

Igazgatóság tagjai 2022. június 30-án: 

Palkovics Milán Dániel - elnök 

Furda Vanda 

Dr. Deák Zoltán 

Balaskóné Szilvási Anna Mária 

Kőrösi Krisztián 

 

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai 2022. június 30-án: 

Fauszt Ágnes - elnök 

Balogh Zsolt 

Gayer Attila 

Bakonyi Ferenc 

 

A társaság képviselete 

A Társaság törvényes képviseletét Palkovics Milán Dániel, mint az Igazgatóság elnöke 

önállóan; Balaskóné Szilvási Anna, Furda Vanda és dr. Deák Zoltán igazgatósági tagok, Furda 

Roland és Kiss Tamás munkavállalók közül ketten együttesen látják el. 

3. ÁTFOGÓ ELEMZÉS A VÁLLALKOZÁS ÜZLETMENETÉNEK FEJLŐDÉSÉRŐL, 
TELJESÍTMÉNYÉRŐL, ILLETVE HELYZETÉRŐL 

Főbb mérföldkövek: 

2004.    Megalakulás 

2004-2007.   Acélszerkezetgyártási és -kivitelezési, valamint kisebb szakipari 
            munkák ellátása 

2007-től   Generálkivitelezői munkák vállalása, multinacionális megrendelői 
            környezetben való megjelenés 

2007-2012.   A generálkivitelezői tevékenység felfuttatása, további multinacionális 
           és nagyvállalati megrendelők által 

2013.    Az Épduker építőanyag kerekedés megnyitása 

2017.    Áttérés az IFRS rendszer szerinti beszámoló készítésre 



 
 

 
 

O
ld

al
 9

 

2017.    Az 5 Mrd. Ft-os árbevétel átlépése 

2020.   Az ÉPDUFERR átfogó fejlesztési terve 

2021.   Acélkereskedelmi üzletág elindítása 

2022.  Acéltermék feldolgozási üzletág elindítása 

 

A Társaság 2004-ben azzal az elhatározással jött létre, hogy lakatos és acélszerkezeti, 

valamint építőipari munkákban vállaljon szerepet, azon elhatározásuk mellett, hogy térségük 

meghatározó vállalatává fejlődjön és hosszútávon a piac állandó szereplőjévé váljon. 

Stratégiai cél, hogy a lehetséges szinergiák kihasználásával diverzifikálják az Épduferr 

tevékenységét. Generálkivitelezési főtevékenysége mellett építőanyag kereskedést működtet, 

valamint acél kereskedelemmel és feldolgozással foglalkozik. 

A Társaság indulása óta Dunaújváros és térségének legnagyobb építőipari vállalkozásává 

nőtte ki magát. Az Opten Kft. 2021-es adatai szerint az országosan 23.255 építőipari 

vállalkozás között a 17. helyen áll, míg Fejér megye 900 vállalkozása között a 3. helyet foglalja 

el. 

Az Épduferr egyik jelentős előnye a versenytársaihoz képest, hogy komplex módon oldja meg 

ügyfelei problémait. Azaz a tervezéstől kezdve a külső- és belsőépítészeten át, a kivitelezési 

projekt minden elemét el tudja végezni. Ezért is tud sikeresen pályázni multinacionális- és 

nagyvállalati megrendelőknél. 

Céljaink eléréséhez hozzájárul a minőség és a szakma iránti elhivatottság mellett a céget 

végigkísérő folyamatos fejlesztés. Ezek kiterjednek mind a szakmai és a technikai háttérre, és 

a szolgáltatásaink színvonalára. 

Elnyert pályázatok 

A Társaság az elmúlt években 274 millió Ft értékben nyert el pályázatokat, a jelenleg 

folyamatban lévő pályázatok bemutatása az alábbi táblázatban történik. 

Projektazonosító Megnevezése 
Elnyert 

összegek 
Támogatási 
intenzitás 

Projekt befejezési 
dátuma 

     

GINOP-3.2.2-
8.2.4-16-2020-
02287 

Vállalati komplex 
infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú 
online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének támogatása 

7 957 000 Ft 40% 2022.06.30 

GINOP-1.2.9-
20-2021-00131 

Hátrányos helyzetű településeken 
működő mikro- és 
kisvállalkozások fejlesztéseinek 
támogatása 

60 000 000 Ft 100% 2022.08.31 

GINOP-Plusz-
1.2.1-21-2021-
00825 

A  mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti 
és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása 

164 450 000 Ft 55% 2023.11.29 
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GINOP-4.1.4-
19-2021-04106 

Megújuló energia használatát, 
energiahatékonyság növelését 
célzó épületenergetikai 
fejlesztések támogatása 

1 830 235 Ft 55% 2022.11.29 

GINOP-1.1.7-
17-BÉT-2-005 

KKV szektor hatékonyságának 
növelése elsősorban tőzsdei 
bevezetést szolgáló intézkedések 
biztosítása révén 

40 000 000 Ft 50% 2023.03.31 

Forrás: Épduferr saját kimutatás 

 

A Társaság tevékenységi köre 

A társaság központja Dunaújvárosban található, itt működik az adminisztrációs iroda, mely 

pénzügyi, HR, minőségirányítási, eszközgazdálkodási és operatív vezetői feladatokat lát el. 

Valamint ugyanitt található a 2021-ben elindított acélkereskedelmi központ és feldolgozó 

üzem. 

A tárgyidőszakban (2022. I. félév) a társaság megvásárolta és megkezdte fejlesztését a 2400 

Dunaújváros, Verebély László utca 26. alatti 8000 m2 alapterületű, kivett telephely 

megnevezésű ingatlannak. A Társaság az Ingatlant fémkereskedelmi tevékenysége 

központjaként, logisztikai és raktározási bázisaként kívánja használni.  

Szintén Dunaújvárosban található az építőanyag kereskedés, mely ÉPDUKER néven folytatja 

tevékenységét, 13 fővel, mintegy 6500 nm-en. Lakossági és vállalkozói vevői kört egyaránt 

kiszolgál. 

Budapesten a Budafoki út 183. szám alatt működik a Társaság mérnöki irodája (bérelt 

ingatlanban), mely az alaptevékenységgel kapcsolatos mérnöki feladatokat látja el. Feladatai 

közé tartozik a bejövő ajánlatkérések feldolgozása és elkészítése, szerződtetése. Szakági 

mérnökök, előkészítők végzik feladataikat elsősorban. 

A Társaság Zalakomáron fiókteleppel rendelkezik, ahol egy csarnoképület és hozzá tartozó 

irodák találhatóak. 2021-ben pályázat keretein belül a telephely felújítása megtörtént. 

Épduferr főbb üzleti tevékenységei, üzletágai: 

 Építőipari fővállalkozás és generál kivitelezés 

A Társaság fő tevékenysége alapján elsősorban multinacionális vagy hazai nagyvállalati 

megrendelők számára végez fővállalkozói és generálkivitelezői feladatokat Magyarország 

egész területén. 

 Építőanyag kereskedelem 

A Társaság 2013 óta foglalkozik építőanyag kereskedelemmel, mely jól kiegészíti 

főtevékenységét. A termékek és szolgáltatások körét a piaci igényeknek megfelelően 

folyamatosan bővítjük. 
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 Acélkereskedelem 

2021-ben indult új üzletágként az acéláru értékesítés és intenzitása a várakozásokon felül 

alakult már 2022. év első felében. Az üzletágak jó szinergiát alkotnak, de önállóan is képesek 

tevékenységüket eredményesen végezni.  

Acél lemezfeldolgozó üzem  

2021-től az új üzem készen áll a vevői megrendelések fogadására. Jelenleg a dunaújvárosi 

központi telephelyen található közel 700 négyzetméteres gyártócsarnokban készülnek az 

acélszerkezetek, valamint a fejlesztések nyomán megvalósulhat az alkatrészek kivágása és 

forgalmazása, illetve különféle bérmunkák elvégzése.  

Lemezmegmunkáló gépeink: 

▪ DENNER Plazma- és lángvágó berendezés 

▪ CUTERAL duplaoszlopos fűrészgép 

▪ GIZELIS G CUT 3016 lemezolló 

▪ SALVAGNINI L3.30 lézervágó gép 

▪ SALVAGNINI B3.320-4250 élhajlító berendezés 

▪ COSTA MD4 CVC – 1150 sorjátlanító, csiszoló gép 

Az egyes üzletágak/tevékenységek  

Az ÉPDUFERR Nyrt. árbevétele tevékenységi körök szerinti megoszlásban: 

Üzletág (adatok eFt-ban) 
Mely 
évtől 

2022. I. félév 2021. I. félév 2021 

nettó árbevétel nettó árbevétel nettó árbevétel 

Építőipari fővállalkozói és 
generál kivitelezés 

2007 909 844 1 993 273 3 955 451 

Építőanyag kereskedelem 2013 256 027 204 176 493 227 

Acélkereskedelem 2021 1 430 401 65 044 314 602 

Acélfeldolgozás 2021 16 263 0 0 

Forrás: Épduferr Nyrt. 2021. és 2022. első félévi nem auditált beszámolói, valamint 2021. évi auditált beszámolója 
és a Társaság információs rendszeréből származó adatok 

Árbevétel megoszlás 
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Generálkivitelezés 

 

A Társaság 2007. óta végez ipari és kereskedelmi multinacionális és hazai nagyvállalatoknak 

végez generálkivitelezési feladatokat. A továbbiakban is ezen a két kiemelt területen kívánja 

jelenlétét a Társaság erősíteni. 

2022. I. félévben elért eredmények 

Az építőipar első féléves megtorpanásának ellenére Társaságunk jelentős mennyiségű 

megkeresést kapott generálkivitelezési projektekre. Az előkészítési folyamatok zajlanak, 

melyből a szerződéskötések és kivitelezési munkálatok megkezdése várhatóan az év második 

félévében realizálódik. 

Alapvetően az elmúlt féléves időszakban a futó projektjeink vonatkozásában a változásokra 

időben és jól reagált kivitelezői üzletágunk. A hirtelen fellépő áruhiány és a drasztikus 

áremelkedés a szerződött munkáknál nem okoztak ellátási és határidő problémákat.  

A generál kivitelezési vállalkozási területeinket növeli az acélkereskedelmi és acélfeldolgozói 

üzletág, melyek segítségével új területeken való eredményes megjelenés is lehetséges, mint 

pl. ipari acéltúlsúlyos generál projektek kivitelezése. 

2022. félévi célkitűzések és stratégia  

A Társaság közel két évtizedes aktív működése alatt megszerzett tapasztalatait a kollégák 

elhivatottságával ötvözve bizakodva tekint a jövő felé. A jelenlegi válságos helyzet minden 

piaci szereplőt új kihívások elé állít, melyre reagálva a Társaság továbbfejleszti szakmai stábja 

felkészültségét. 

A Vállalat kompetenciáit folyamatos szervezetfejlesztéssel, folyamatainak optimalizálásával 

támogatja, melynek egyaránt része mind a menedzsment, mind a szakemberek rendszeres 

továbbképzése, az eszközpark folyamatos és tudatos fejlesztése. 

Az Épduferr meggyőződése, hogy az inspiráló környezet megteremtésével, színvonalas és 

modern eszközök biztosításával a munkatársakat a maximális teljesítményre ösztönzheti, ami 

alapja a minőségi kivitelezésnek, mely megbízható és vonzó partnerré teszi az Épduferrt. 
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Építőanyag kereskedelem 

A generálkivitelezés mellett stratégiailag fontos és a Társaság működése szempontjából is 

jelentős, 2022 I. félévben-ben 256 millió Ft-os árbevételt felmutató terület az építőanyag 

kereskedelem, - ÉPDUKER - mely dunaújvárosi telephelyen működik.  

Az építőanyag kereskedelmet 2013-ban indította el a Társaság.  

Az Épduker a Magyarországon forgalmazott márkák legtöbbjét kínálatában tartja, így például 

a legnagyobb partnerek: Leier, Wieneberger, Ytong, Kerakoll, Mapei, Baumit, Weber, 

Tondach, Bramac, Terran, Creaton, Masterplast, Rigips, Soudal, Iso-Line, Standard-Door, Iko, 

Stalco, Star Stone, Barabáskő, Beton+, Caparol, Celli festék, Harzo, Velux, Zen-Steel stb. 

2022. I. félévben elért eredmények 

Az építőanyag telephely több ütemben újult meg. 2021-ben kialakításra került a térkő bemutató 

területet, és az ún. “tető-centrum”, valamint bővült a telephely alapterülete mintegy 60%-kal. 

Az értékesítésben és kivitelezésekben az év eleje óta a háború kitörését követően rövid távon 

megtorpant, de hamar magára talált és nyárra visszaállt a korábbi szintre. 2022. I félévben 

ezeken felül az üzlettér felújítása és a beltéri munkákhoz használt termékkör bővítése is 

folytatódott. Kialakításra került komplex melegburkolat rendszer, illetve a hidegburkolás 

kiegészítői, beltéri ajtók és szerelvényeik bemutatása. A szélesebb termékkör árusításával 

csökkenthető a szezonalításból adódó bevétel ingadozás, ami a téli hónapokra jellemző. 

2022. évi célkitűzések és stratégia  

Szembesülve az építőanyag kereskedelmi piacon végbement változásokkal (áremelkedések, 

áruhiány, megnövekedett szállítási határidők) úgy döntött a Társaság, hogy csatlakozik az 

Alföld Tüzép építőanyag kereskedelmi hálózathoz. Ettől az együttműködéstől stabilabb 

árubeszerzés, jobb beszerzési ár várható, melyek növelik a Vállalat hatékonyságát és 

eredményességét. A Társaság 2022. évi célja megyei pozíciójának növelése és a hőszigetelés 

értékesítésben elért vezető hely megőrzése. A termékkör további bővítését az új beszállítói 

szerződések biztosítják a csoportosulásba való belépésnek köszönhetően. Olyan 

termékekhez való hozzáférését biztosítanak az ÉPDUKER számára, melyek eddig 

elérhetetlenek voltak, viszont kisebb kivitelező cégek folyamatosan keresték. Ettől az 

együttműködéstől jobb ellátási biztonságot, magasabb eredményességet és forgalmat vár az 

ÉPDUFERR Nyrt. A Cég jövőbeni céljai a még komplexebb szolgáltatás és termékkör, célzott 

vevői megkeresések direkt marketing eszközökkel a hatékonyabb és stabil működés 

érdekében.  A háború következményeként kialakult energiaválság okozta negatív tényezőkre 

válaszként a Cég több alternatívát is kínál, hiszen "a legolcsóbb energia az el nem használt 

energia". A Társaság a piaci igényekre azonnal reagálva növelte a szigetelési megoldások 

termékkörét és volumenét, ismerve a bizonytalan energiaellátási és árazási problémákat, 

melyek beláthatatlan ideig még velünk lesznek. A Vállalatnak továbbra is kiemelt célkitűzése 

megfelelni a folyamatosan változó vevői elvárásoknak és a válságok okozta építőanyag- és 

alapanyaghiány ellenére a folyamatos áruellátás biztosítására törekvés. Valamint az új, még 

hatékonyabb, energia megtartó, „Zöld” termékek bevezetése a Kereskedés termékkínálatába. 

Továbbra is elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem iránt, ezért még szélesebb körben 

kívánjuk kiterjeszteni a Masterplast Öko-Pont programját, az EPS-XPS hulladék 

szigetelőanyagok visszagyűjtését és újrahasznosítását. 



 
 

 
 

O
ld

al
 1

4
 

 

Acélkereskedelem és acélfeldolgozás 

A Társaság az építőipari fővállalkozói és generálkivitelezői tevékenységek mellett építőanyag 

és acélkereskedelmi, valamint acélfeldolgozási üzemmel egészül ki. 

2022. évben elért eredmények 

A Vállalat 2022. első félévben 1,43 milliárd HUF bevételt ért el, ami a tervezett értékesítést 

meghaladta. Az első negyedév végén kitört háború teljes mértékben felborította az 

világgazdaságot. Az áruhiánytól való félelem az árakat és beszerzési mennyiségeket 

drasztikusan megemelte, mely kitartott a második negyedév derekáig. Elindult egy 

felhalmozási időszak, mely az alapanyag árát közel megduplázta 1-2 hónapon belül. Erre a 

Társaság időben reagált. Pénzügyi forrásait átcsoportosította acéltermék beszerzésre, 

beszerzési volumene jelentősen meghaladta a korábban tervezettet. A jelentős áremelkedés 

előtt beszerzett anyagokat sikerült a piacon értékesíteni.   

Az acélkereskedelem mellett folytatódott az gépek beüzemelése a lemezmegmunkáló 

üzemben, mely a második negyedév végére befejeződött, így a harmadik negyedévtől 

gyártóegységünk az értékesítési felmérések alapján versenyképes árakon tudja növelni 

bevételét a kialakult bizonytalan gazdasági környezetben is. 

A Társaság megvalósította a nagy kapacitású, komplett, sorozatgyártásra alkalmas, fejlett 

vezérléssel rendelkező gépsorok beállítását. A gépek kezeléséhez, ajánlatok készítéséhez és 

programozásához szükséges személyi feltételek biztosítása a gépek telepítésével együtt 

történik. A projekt befejezése 2022. Q3/Q4-re várható.  

2022. évi célkitűzések és stratégia  

A Társaság a tárgyidőszakban az új telephely által nyújtott infrastrukturális lehetőségek 

kiaknázásával, kereskedelmi tevékenysége kiterjesztésével tervezi a piaci igényeknek 

megfelelő országos ellátás biztosítását.   

A Q3-as időszakra lassulást prognosztizál a Társaság az értékesítésben, tekintve, hogy most 

még bizonytalan a gazdasági hatása a háborúnak. A trendszerű nyári gyártói leállások szintén 

ezt feltételezik. Az elkövetkező időszakban az országos értékesítési hálózat kiépítésével 

igyekszik szélesíteni vevői körét az acélkereskedelmi üzletág az acélfeldolgozói 

szolgáltatásokkal együtt. A megnövekedett kereskedelmi igények kiszolgálása 

szükségszerűvé teszik a későbbre tervezett telephely bővítési szándékát az üzletágnak, így 

várhatóan a 2022. évben ennek kérdésével már foglalkoznia kell. A jelenlegi telephelyi 

raktározási kapacitása a teljes kihasználtság mellett működik. 
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4. PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ TELJESÍTMÉNYMUTATÓK: 

MÉRLEG  

(adatok e Ft-ban) 

Megnevezés 2022. június 30. 2021. december 31. 
   

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  

   

Ingatlanok 776 162 525 810 

Gépek, járművek 389 453 217 753 

Immateriális eszközök 485 609 

Befektetések 0 0 

Hosszú lejáratú vevők 589 589 

Halasztott adó-követelések  16 548 40 042 

Befektetett eszközök  1 183 237 784 803 
   

FORGÓESZKÖZÖK   

   

Készletek 403 364 209 157 

Beruházási szerződések 162 087   

Vevők  605 041 475 529 

Egyéb forgóeszközök  896 880 782 905 

Pénzeszközök 208 101 1 207 124 

Forgóeszközök  2 275 473 2 674 715 
   

ÉRTÉKESÍTÉSRE TARTOTT ESZKÖZÖK  

   

Értékesítésre tartott ingatlanok 26 077 0 

Értékesítésre tartott 

ingatlanok 
26 077 0 

     
   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  3 484 787 3 459 518 
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SAJÁT TŐKE   

   

Jegyzett tőke 698 911 698 911 

Tartalékok  1 400 750 1 199 495 

SAJÁT TŐKE  2 099 661 1 898 406 
   

   

HOSSZÚ  LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  

   

Hosszú lejáratú hitelek 409 894 200 000 

Halasztott adókötelezettség 428 428 

Halasztott bevételek  0 0 

Hosszú lejáratú szállítók 160 254 125 267 

Hosszú lejáratú lízing 

kötelezettségek  
80 535 73 887 

Hosszú lejáratú 

kötelezettségek  
651 111 399 582 

   

RÖVID LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 
    

Rövid lejáratú hitelek 42 870 220 000 

Szállítók 327 246 543 490 

Rövid lejáratú pénzügyi lízing 

kötelezettségek 
    

Beruházási szerződések 0 44 038 

Adókötelezettség 0 0 

Halasztott bevételek rövid 

lejáratú része 
0 0 

Céltartalékok 68 297 68 297 

Egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségek  
295 602 285 705 

Rövid lejáratú 

kötelezettségek  
734 015 1 161 530 

   

KÖTELEZETTSÉGEK 

ÖSSZESEN  
1 385 126 1 561 112 

   

FORRÁSOK ÖSSZESEN  3 484 787 3 459 518 

Forrás: Épduferr Nyrt. 2021. és 2022. első félévi nem auditált beszámolói, valamint 2021. évi auditált beszámolója 
és a Társaság információs rendszeréből származó adatok 

  



 
 

 
 

O
ld

al
 1

7
 

EREDMÉNYKIMUTATÁS  

(adatok e Ft-ban) 

Megnevezés 2022. június 30. 2021. június 30. 

   

Értékesítés árbevétele     2 612 535 2 262 493 
   

Anyagok és igénybevett 

szolgáltatások 
-2 085 465 -1 895 189 

Igazgatási ráfordítások -65 952 -64 411 

Személyi jellegű ráfordítások  -169 814 -101 107 

Értékcsökkenési leírás, amortizáció -33 504 -22 569 

Egyéb működési bevételek 

(ráfordítások)  
39 490 141 232 

Üzemi (üzleti) eredmény 297 290 320 449 
   

Kamatbevétel 3 862 11 128 

Kamatráfordítás -13 374 -20 293 

Pénzügyi műveletek egyéb 

bevételei (ráfordításai) 
33 252 -22 964 

Pénzügyi eredmény 23 740 -32 129 
   

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  321 030 288 320 
   

Nyereségadó  -39 401 -26 309 

ADÓZOTT EREDMÉNY  281 629 262 011 

Forrás: Épduferr Nyrt. 2021. és 2022. első félévi nem auditált beszámolói, valamint 2021. évi auditált beszámolója 

és a Társaság információs rendszeréből származó adatok 
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CASH FLOW 
  

(adatok e Ft-ban)   
 

  

 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 2022. június 30. 2021. december 31. 
   
Adózás előtti eredmény 321 030 402 806 

Pénzmozgást nem tartalmazó 0 -260 

Elszámolt kamatráfordítás 13 374 34 506 

Értékcsökkenési leírás, amortizáció 33 504 46 575 

Elszámolt értékvesztés 0 260 

Befektetés eladás eredménye 0 23 175 

Osztalék kifizetés -80 375 0 

Céltartalék állományváltozása 0 68 297 

Követelések állományváltozása -382 080 -379 440 

Készletek állományváltozása -194 207 -146 478 

Kötelezettségek állományváltozása -215 398 55 121 

Fizetett kamatok -13 374 -34 506 

Fizetett nyereségadó -39 401 -18 526 

Pénzképződés működési (operatív) 
tevékenységből 

-556 927 51 530 

Kapott kamatok 3 862 0 

Befektetett eszközök beszerzése -488 041 -313 189 

Befektetett eszközök eladása 2 671 5 000 

Pénzfelhasználás befektetési 
tevékenységből 

-481 508 -308 189 

Részvénykibocsátás bevétele 0 994 554 

Hitel és kölcsön felvétele 295 838 452 144 

Hitel és kölcsön visszafizetése -256 426 -346 949 

Pénzképződés finanszírozási 
tevékenységből 

39 412 1 099 749 

    

Nyitó pénzeszközök és egyenértékeseik 1 207 124 364 034 

Záró pénzeszközök és egyenértékeseik 208 101 1 207 124 

   

Forrás: Épduferr Nyrt. 2021. és 2022. első félévi nem auditált beszámolói, valamint 2021. évi auditált beszámolója 
és a Társaság információs rendszeréből származó adatok. Az IAS 34 ajánlásaitól eltérően, mivel nem voltak előző 
időszaki összehasonlító adatok, ezért az utolsó közzétett időszak adatait tekintjük az összehasonlítás alapjának. 
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FINANSZÍROZÁSI KERETEINK 
  

(adatok e Ft-ban)   

 

Folyósító hitelintézet Hitel fajtája Összeg 

MKB Bank Zrt. pályázathoz kapcsolódó hitel 4 599 

OTP Bank Nyrt. likviditási hitel 250 000 

OTP Bank Nyrt. beruházási hitel 271 000  

OTP Bank Nyrt. garancia keret 500 000  

Allianz Hungária Zrt. garancia keret 610 000  

Merkantil Bank Zrt. lízing szerződés 11 650  

Merkantil Bérlet Kft.  lízing kötelezettség 38 485  

Budapest Bank Zrt. lízing szerződés 18 820  

Euroleasing lízing szerződés 6 398 
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PÉNZÜGYI MUTATÓK   
(adatok e Ft-ban) 

  

FORRÁSSZERKEZETI MUTATÓK 

    
 

   2022. I. félév 2021. I. félév 

Tőkeerősség 
saját tőke 2 099 661    

60,25% 
781 583 

32,57% 
összes forrás 3 484 787    2 399 716 

            
Eladósodottság foka 

összes kötelezettség 1 385 126    
39,75% 

1 618 133 
67,43% 

összes forrás 3 484 787    2 399 716 

            
Tőkefeszültség 

hosszú lejáratú kötelezettség 651 111    
31,01% 

113 700 
14,55% 

saját tőke 2 099 661    781 583 

            
Adósságállomány 
aránya  

hosszú lejáratú kötelezettség 651 111    

23,67% 

113 700 

12,70% saját tőke + hosszú lejáratú 
kötelezettség 

2 750 772    895 283 

            
Működő tőke aránya  

befektetett eszköz + forgó eszköz 3 458 710    
471,20% 

2 399 716 
159,51% 

rövid lejáratú kötelezettség 734 015    1 504 433 

            ESZKÖZSZERKEZETI MUTATÓK 

            
Befektetett eszközök 
aránya 

befektetett eszközök 1 183 237    
33,95% 

603 798 
25,16% 

összes eszköz 3 484 787    2 399 716 

            
Befektetett eszközök 
fedezettsége  

saját tőke 2 099 661    
177,45% 

781 583 
129,44% 

befektetett eszköz 1 183 237    603 798 

            
Forgó eszközök 
aránya 

forgó eszköz 2 275 473    
65,30% 

1 795 918 
74,84% 

összes eszköz 3 484 787    2 399 716 

            LIKVIDITÁSI MUTATÓK 

            
Likviditási mutató 

forgó eszköz 2 275 473    
164,28% 

1 795 918 
110,99% 

kötelezettségek 1 385 126    1 618 133 

            
Rövid távú likviditás 

forgó eszköz – készlet - céltartalék 1 803 812    
245,75% 

1 651 356 
109,77% 

 rövid lejáratú kötelezettség 734 015    1 504 433 

            GAZDÁLKODÁSI-JÖVEDELMEZŐSÉGI MUTATÓK 

            
Árbevétel arányos 
üzemi eredmény 

üzleti eredmény 297 290    
11,38% 

320 449 
14,16% 

nettó árbevétel 2 612 535    2 262 493 

            
Tőkearányos 
eredmény 

üzleti eredmény 297 290    
14,16% 

320 449 
41,00% 

saját tőke 2 099 661    781 583 

            
Eszközhatékonyság 

üzleti eredmény 297 290    
8,53% 

320 449 
13,35% 

eszközök összesen 3 484 787    2 399 716 

Forrás: Épduferr Nyrt. 2021. és 2022. első félévi nem auditált beszámolói, valamint 2021. évi auditált beszámolója 
és a Társaság információs rendszeréből származó adatok 
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5. HUMÁN ERŐFORRÁS  

 
A Társaság szervezeti létszámához mérten erősen tagolt, több külön üzletággal rendelkezik.  
A 2021-es évben jelentős mértékben növekedett az állományi létszám az előző évekhez 
viszonyítva. Ezt előidézte egyrészt az új tevékenységként elindított acélfeldolgozás és 
kereskedés, másrészt a cégnél elindított szervezetfejlesztési folyamat, melynek hatására több, 
előtte nem elhatárolt munkakör került kialakításra. A 2022-es év első felében a 
létszámnövekedés tovább folytatódott, összesen 18 fővel. A fluktuáció a fizikai állományban 
az idei év első felében is jelentős volt, de vezetői szinten és a műszaki kollégák tekintetében 
hosszú ideje fix csapattal tud együtt dolgozni a Cég, mely nagyban elősegíti sikereiket. 
 
Az üzleti és ügyféligények kiszolgálásához alapvetően szükséges a különböző területeken 
dolgozó kollégák magas szintű együttműködése. Ennek minőségi fejlesztését a jövőben is 
kiemelt fontosságúnak tekinti a Társaság, csakúgy, mint a megoldásfókuszú 
gondolkodásmódot és az eredményorientált működést, melyek az egyéni fejlődés 
támogatásával együtt, a Cég alapelvei. A folyamatos létszámnövekedés a kihívások mellett 
számos pozitív hozadékkal is jár. A tagoltabb szervezeti felépítés és a jelenleg is tartó 
szervezetfejlesztés okán, a munkavállalók közvetlenebb kapcsolatba kerültek feletteseikkel, 
figyelmesebb, együttműködőbb körülmények között képesek együtt dolgozni. A kisebb 
létszámú csoportok vezetésének előnye, hogy a területi vezetőknek van lehetőségük jobban 
megismerni beosztottjaikat, melynek hatására hatékonyabb a közös munkavégzés, és 
eredményesebben tudják motiválni őket. A vezetőknek lehetőségük nyílt a belső karrierutak 
megtervezésére, az adott osztályra/csoportra/munkakörre vonatkozó home office keretek 
kialakítására, az egyéni igények meghallgatására és kielégítésére a HR osztállyal 
együttműködve. 
 
Az Épduferrnél kiemelten fontosak a HR menedzsment által kidolgozott és támogatott 
toborzási, felvételi és munkaerő megtartási folyamatok. Ezért a Vállalat tudatosan és 
folyamatosan foglalkozik a szervezeti kultúra fejlesztésével és a dolgozói elégedettség 
növelésével, ezzel is segítve hosszú távon az üzleti sikerek elérését és a célok megvalósítását. 
Kiemelt fontossággal kezeli a Társaság a továbbképzéseket, nem kizárólag a szakmaiakat, 
hanem a munkavállalók saját érdeklődését is szem előtt tartva. A Vállalat kezdeményezi a 
meglévő kollégák továbbképzését és átképzését a több és magasabb tudásszint eléréséhez, 
ezzel hatékonyabbá és minőségibbé téve az általuk elvégzett munkát.  
 
Az alkalmazottak létszámának alakulása 
 

Üzletágak 2020.12.31. 2021.12.31. 2022.06.30. 

Kivitelezés 17 20 26 

Építőanyag kereskedés 8 10 13 

Acélkereskedelem 0 7 7 

Gyártás 0 0 7 

Igazgatóság (támogató szervezetek) 9 11 13 

Összesen 34 48 66 
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6. TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS 

A Társaság fontos alapelve a társadalmi szerepvállalás és a fenntartható működésre való 

törekvés is. Ennek jegyében az alábbi tevékenységek sorolhatók fel: 

Dunaújvárosi Jószolgálati Otthon 2020. december - 2022. május 

A Jószolgálati Otthonban gondozottak a pandémia okán elrendelt látogatási tilalom miatt 

rendkívül korlátozott körülmények között, vagy egyáltalán nem tudtak találkozni 

családtagjaikkal, hozzátartozóikkal. A Társaság felhívásban értesült arról, miszerint a 

megoldást egy átalakított konténer jelentené és felajánlották a segítségüket. 

Egy átalakított két ajtós kivitelű, középen plexi fallal elválasztott konténert biztosítottak 

számukra két éven keresztül az hideg időszakban, amíg a látogatási tilalom fennállt. 

Családbarát munkahely 

Az Épduferr a szülési szabadságon lévő kolléganőkkel rendszeresen tartja a kapcsolatot, 

visszavárja őket csapatába. Köszönetüket kifejezve, kisgyermekes kollégáiknak a 

családalapítás időszakához szeretnének hozzájárulni, hasznos és minőségi baba 

termékekkel. Gyermeket vállaló kollégáiknak BabaDobozt küldenek. 

A babadoboz projekt egy olyan magyar vállalkozás, melynek nem csak az üzenete és 

célkitűzései nyerte el tetszésüket, ami a „gyermekvállalásra való felkészülés segítése”, hanem 

az, hogy együttműködnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és az Uniceffel is. 

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A Társaság folyamatosan fejleszti telephelyein a napelemrendszereit, amelyeknek 

befejeződött a telepítése a központi irodában, az ÉPDUKER építőanyag kereskedésben. Az 

idei évben (2022) az új acélkereskedelmi telephelyen is napelemrendszer telepítését tervezi a 

Cég. Valamint energia hatékony és zárt elszívó rendszerű gépeket vásárolt, mind az 

építőanyag kereskedésbe, mind a gyártócsarnokba. A zalakomári telephely energetikai 

felújítását is befejezte az előző évben. 

 

Szelektív hulladékgyűjtés van az irodákban és a projekteken is. A központi telephelyen 

hálózatra szerelt víztisztító működik, így nem keletkezik felesleges műanyag hulladék az 

egyszer használatos palackokból sem. Az irodai működésünk során felhasznált eszközök és 

anyagok kiválasztásánál kiemelt szempont a környezetbarát és újrahasznosított termékek 

beszerzése. 

 

A Társaság környezetirányítási minősítéssel rendelkezik: MSZ EN ISO 14001:2015. 

 

Építőanyag kereskedésében a Vállalat egyre több új, hatékonyabb, energiamegtartó „zöld” 

termékek árusítását kezdte meg és folyamatos termékkör bővítést tervez. 
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8.   MINŐSÍTÉSEK, TANÚSÍTVÁNYOK 

 

Társaságunk közel 10 éve nemzetközi szabványok szerint tanúsított irányítási rendszerek 

alapján működik. 

 

Elkötelezettségünket fejeztük ki a minőség-, munkabiztonság és környezettudatos szemlélet 

iránt és a sikeres auditálások eredményeként vállalatunk az alábbi tanúsítványokkal 

rendelkezik: 

 

• Minőségirányítási rendszerünk megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány 

követelményeinek. 

• Környezetközpontú irányítási rendszerünk megfelel az MSZ EN ISO 14001:2015 

szabvány követelményeinek. 

• Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerünk megfelel az 

MSZ ISO 45001:2018 szabvány követelményeinek. 

 

A Társaság kivitelezési projektjein felelős műszaki vezető biztosítja, hogy minden a jogszabályi 

és műszaki előírásoknak megfelelően valósuljon meg. A megrendelő részéről a műszaki 

ellenőr az a személy, aki a kivitelező által végzett munkát ellenőrzi, hogy szintén megfeleljen 

a jogszabályi, műszaki előírásoknak, valamint átveszi a megrendelő nevében a szerződéses 

munkát.  

 

A kivitelezések során munkavédelmi technikus ellenőrzi a munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások betartását. 

 

9. KOCKÁZATOK, KOCKÁZATKEZELÉS 

A kockázatkezelési politika  

 

A Társaság kockázatkezelési politikájának célja, hogy időben felderítse a működésükre 

kockázatot jelentő gazdasági és környezeti és jogszabályi folyamatokat. Az integrált 

vállalatirányítási rendszer tartalmazza azon ellenőrzési pontokat, melyekkel a Cég vezetés 

hatékonyan fel tudja tárni a kockázatokat és időben ki tudja dolgozni a szükséges stratégiákat. 

 

A havonta elkészített kontrolling riportjaink megbízható képet mutatnak a Vállalat vezetésnek 

a megfelelő döntések meghozatalához. 

 

A Társaságnál működő Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság ellenőrzi a Céget érintő 

folyamatokat, független értékelést ad a döntések meghozatalához, javaslatot tesz a 

kockázatok kiküszöbölésére. 

 

A projektek, beruházások megvalósulásával kapcsolatban a több szempontot is figyelembe 

vevő, felelős előkészítés és tervezés ellenére sem zárható ki az egyes projektekkel 
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kapcsolatos kivitelezési-, ellenőrzési-, elszámolási folyamatok elhúzódása vagy 

ellehetetlenülése. A projektek sikertelen vagy jelentős többletköltséggel való zárulása esetén 

negatív hatással lehet a Társaság eredményére. 

 

Ezen események kivédése érdekében ajánlati idő kötöttséget határoznak meg, aminek 

lejáratát követően az ajánlat felülvizsgálatra kerül. Amennyiben sikerül egy pályázatot elnyerni, 

úgy a lehető legrövidebb időn belül igyekszik mind a projekthez szüksége anyagok, mind a 

szolgáltatások tekintetében a beszállítókkal szerződést kötni, így az esetleges 

áremelkedéseket ki tudják küszöbölni az időben megkötött beszállítói szerződésekkel. 

Devizakockázatok 

A Társaság pénzmozgásának nem meghatározó része történik Euróban, szerződéseit 

jellemzően forint alapon köti. A devizaárfolyamok változásával kapcsolatos kockázat 

közvetlenül nem befolyásolja az eredményességet. A Társaság által belföldi partnerektől 

beszerzett vas- és acéláru döntő mértékben külföldről származik, így a jelentős mértékű 

devizakockázat közvetetten befolyásolhatja az eredményességet, ami a nyersanyagárak 

emelkedésében jelentkezhet. 

Orosz-ukrán konfliktus 

Az orosz-ukrán konfliktus hatásaként begyűrűző energia válság okán a termékek, 

alapanyagok esetén a logisztikai és ellátási láncot érintő kockázat, továbbá a nyersanyagárak 

és energiahordozók ára jelentősen emelkedett. 

Jelen helyzetben a Társaság vezetése figyeli a fejleményeket, a szerződéskötéseknél ezekkel 

kalkulál és a próbálja minimalizálni a lehetséges kockázatokat. Valamint a Társaság törekszik 

az energiahatékony megoldások alkalmazására. 
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NYILATKOZAT 

 

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 2400 Dunaújváros, 

Verebély út 14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, 

cégjegyzékszám: 07-10-001413; a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy az alkalmazható 

számviteli előírások alapján, a Társaság legjobb tudomása szerint elkészített Féléves jelentés 

valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi 

helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a 

Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve  a pénzügyi év hátralévő hat 

hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

 

 

 

Dunaújváros, 2022.09.28. 

 

  ...................................  

Palkovics Milán Dániel 

az Igazgatóság elnöke 

 

 

 

 

 


