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VEZETŐI JELENTÉS 
az Éltex Kft. 2021 éves jelentéséhez 

 
 
Üzleti környezet bemutatása 
 
Az Éltex Kft. fő tevékenysége komplex hulladékgazdálkodás. Az ipari termelésben keletkező 
gyártási és csomagolási hulladékokat gyűjti össze, válogatja, kezeli, szállítja és 
újrahasznosítja. Magyarországon több száz partnert szolgál ki  
 
A multinacionális cégek környezetvédelmi érzékenysége radikálisan növekszik, 
rákényszerítve ezzel a beszállítókat is a nagyobb odafigyelésre a környezet megóvásának 
érdekében. 
 
A nagyobb cégek jobban megbíznak egy sok referenciával rendelkező, nagy 
hulladékkezelőben, mint egy kisebb, sérülékenyebb, de esetleg rugalmasabb cégben.  
  
Folyamatosan növekszik a nyomás és az igény a kormányok, megbízók részéről, hogy a 
hulladékok minél nagyobb részét hasznosítsak a hulladékkezelők és ellenőrzött módon 
visszaforgassák a termelési folyamatokba.  
  
Az elektromos autózás kiemelkedő szerepet fog játszani az elkövetkező években. 
Speciális hulladék speciális tudást igényel a hulladékhasznosítási oldalon. 
 
 
A beszámoló időszakában elért eredmények  
 
A kormányzati intézkedéseknek és az oltási programnak köszönhetően a vírus által kiváltott 
negatív hatás hirtelen jelentős növekedésbe váltott. Partnereink körében jelentős 
növekedés történt 2021 során, amellyel összefüggésben cégünk is terv feletti számokat 
tudott hozni, mind az árbevételben, mind a profitabilitásban. Továbbá számos új 
partnerszerződés is hozzájárult a növekedéshez. 
 
Korábbi beruházásaink és felépített, továbbfejlesztett szervezeti és termelési struktúráink 
segítették a gazdasági élénkülés által keletkezett nagyobb volumenek hatékony kezelését. 
 
Az alacsony hozzáadott értékű munkák folyamatosan érkeznek vissza Kínából az ellátási lánc 
széttöredezése (Covid 19 hatás), valamint a szállítási költségek radikális növekedése miatt. 
A bérek Kínában történő emelkedése (az elmúlt 3 év alatt közel megduplázódtak az átlagbérek) 
miatt pedig jelentősen csökkent a versenyelőny Közép-, Kelet-Európával szemben.  
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Célok és stratégia 
 
A kezelt hulladékok folyamatos volumennövekedése, hulladékkörök kibővítése a fő célunk.  
  
Tevékenység, diverzifikáció fontos területe a veszélyes hulladékok szélesebb körű kezelése, 
hasznosítása. 
  
Export tevékenység növelése, melyet elő fog segíteni a javuló piaci helyzet ez évben. 
  
A telepeink továbbfejlesztése, gépesítése is további növekedésünk alapköve.  
  
Rendszerfejlesztés, új digitális platformok bevezetése a cégen belüli és partnerkommunikáció 
fejlesztése és gyorsítása, egyszerűsítése érdekében. 
  
Fontos célunk, hogy a nagyvállalatok részére kiírt állami támogatásokon sikeresen induljunk, 
mely által meg tudjuk többszörözni a rendelkezésünkre álló forrásokat és elősegíteni a 
fejlesztési tervünket.  
  
Végül, de nem utolsósorban folyamatos célunk a költséghatékonyság javítása és a szervezet 
fejlesztése a fenti célok elérése érdekében. 
 
A piaci és partner igények legmagasabb szintű kielégítése és új piaci lehetőségek kihasználása, 
új partnerek megszerzése. A korább évek pozitív eredményei és az idei év várható jó 
teljesítménye összességében elhozza azt, hogy főbb gazdasági mutatóink is javulni fognak 
ebben az évben. 
  
2022 a további fejlesztések, új technológia bevezetések éve lesz, ami elősegíti az 
emberszegény, hatékony és fenntartható működést. 
 
Osztalékpolitika: Az Éltex Kft. vezetősége az Éltex NKP Kötvény 2028/I kötvényprogramban 
meghatározott osztalékkorlát százalékos mértékét a Befektetők (Magyar Nemzeti Bank, 
Takarékbank és Raiffeisen Bank Zrt.) hozzájárulásával 2021 üzleti évre vonatkozóan 35%-ról 
60%-ra változtatta. 
 
 
Kelt: Budapest, 2022.06.14. 
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      Vass Zoltán, ügyvezető, Éltex Kft. 
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