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A CSAOSZ elnökségének és Titkárságának hírei 
 

Állami Számvevőszék megkeresése 

Az Állami Számvevőszék „A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek el-

lenőrzése” programja kapcsán a CSAOSZ számvitellel kapcsolatos szabályzatait és ahhoz kapcsolódó tel-

jességi és hitelességi nyilatkozatot kért Szövetségünktől.  

A felszólításnak határidőre eleget tettünk. 

KSH adatszolgáltatás 

Június hónapra esett a Civil és Egyéb Nonprofit Szervezetek tevékenységéről szóló KSH adatszolgáltatás 

beadásának a határideje. A feladatot teljesítettük. 

Hulladéktörvény módosítástervezete 

A Pénzügyminiszter előterjesztésében az Országgyűlés elé került a „Magyarország 2023. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról” szóló törvényjavaslat. 

Az előterjesztés 101-113.§ paragrafusaiban a Hulladéktörvény módosítására tesz javaslatot. A módosí-

tások több esetben pontosító jellegűek, a hamarosan várható kiterjesztett gyártói felelősség rendszerét 

(EPR rendszer) vezeti be. 

Az első átolvasás után két elem emelhető ki: 

− a gazdálkodók adminisztratív terhei várhatóan nem fognak csökkenni (növekedni fognak), bár az EPR 

rendszer minimumkövetelményei épp az ellenkezőjét írják elő.  

Adatszolgáltatási kötelezettséget azonosítottunk a koncesszor (hulladékgazdálkodásra vonatkozó 

koncessziós szerződés várhatóan hamarosan aláírásra kerül), a hasznosítási díjat megállapító Hivatal 

(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal), valamint a várhatóan megmaradó környezetvé-

delmi termékdíj miatt a NAV irányába is; 

− az EPR rendszer alá tartozó kötelezettek az hulladékhasznosítási (EPT) díjon felül a koncessziós tár-

saság és az önkormányzatok részére a közterületen képződött és EPR alá tartozó termékkör össze-

gyűjtése miatt keletkezett többletköltségeit is meg kell téríteniük! 

Véleményeztük a 2020. évi csomagolási hulladék EU bevallás tervezetét 

A csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelvben foglaltak szerint a tagorszá-

goknak a csomagolási hulladékokra előírt célértékek teljesítése tekintetében minden egyes naptári év-

ben adatot kell szolgáltatnia a 2005/270/EK bizottsági határozat alapján.  

A 2020. évi adatszolgáltatás tervezetét a Szövetségünk rövid határidővel véleményezésre megkapta.  

A jelentéstervezetet tudomásul vevő véleményünket megküldtük a Technológiai és Ipari Minisztérium 

Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztálya számára.  

Sajnálatos, hogy a vizsgált évben sem sikerült az EU csomagolási hulladékokra előírt célértékeinek  

maradéktalan teljesítése. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02005D0270-20190426
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Ügynöki találkozó a bécsi Magyar Nagykövetségen 

2022. június 9-én került sor a Bécsi Magyar Nagykövetség és az Osztrák Ügynöki Kamara közös szerve-

zésű programjára, amelyre a csomagolóipari társaságok is meghívást kaptak. 

A programot Dr. Nagy Andor nagykövet nyitotta meg. Az eseményen a CSAOSZ képviseletében Gönci 

Beáta és Nagy Miklós is részt vett. 

Tagvállalataink közül az AMCO Kft, a Color Pack Kft, a Print Brokers Team Kft. és a Reményi Csomagolás-

technika Kft. és a Vajda Papír Kft. regisztrált, de megjelentek a Karsai Alba Kft., a Nati-Pack Kft. és az RRE-

Szeged Nyomdaipari Kft. képviselői is. 

WorldStar 2023 Csomagolási Világverseny 

A Csomagolási Világszövetség (WPO) meghirdette a WorldStar 2023 Csomagolási Világversenyt, amely-

nek nevezési határideje: 2022. október 20. 

A WPO két új fő és egy speciális kategóriát hirdetett meg: 

− főkategóriák: Digital Packaging és Gift Packaging  

− speciális kategória: Accessible Packaging.  

 

HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny 

Az előző havi Hírlevelünkben a zsűri tagjai sorából kimaradt Körmöczi Györgyi iparművész neve. 

Györgyi elnézését kérjük a figyelmetlenségünk miatt.  

 
Beszámoló az „Újrahasznosítás szemléletű csomagolástervezés” konferenciáról 

 

2022. június 28-án a budaörsi Holiday Inn hotelben 61 személyesen megjelent és 28 online úton bekap-

csolódott kolléga részvételével sikeresen megtartottuk az „Újrahasznosítás szemléletű csomagoláster-

vezés” címet viselő – utóbbi évtizedet figyelembe véve – 2. CSAOSZ nemzetközi konferenciát. 

A szakmai nap intenzív munkával telt, 11 előadást hallhattunk, ezek közül hárman – Nerida Kelton (WPO 

alelnök), Dr. Manfred Tacker (University of Applied Sciences, Vienna) és Simon Stadelmann (ALPLA) – 

külföldről jelentkeztek be.  
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Az elhangzott előadások azt mutatták, hogy mind a csomagolószer-felhasználók, mind pedig a csoma-

golószer-gyártók azonosultak az új és szigorúbb környezetvédelmi elvárásokkal és erre minden előadó 

a maga szakterületéről már válaszokat tartalmazó koncepciót is fel tudott mutatni. 

Az is világossá vált a prezentációkból, hogy a fenntartható csomagolások tervezése „egyedül nem megy”, 

a csomagolások újragondolása, újratervezése csak közös, a termék- és csomagolástervezők együttes 

munkájának eredményeként tud megvalósulni. 

Az újragondolás azt is jelenti, hogy felül kell vizsgálni a korábbi rutint és a maximális áruvédelmet az 

indokolt összetételű csomagolással úgy kell elérni, hogy az anyagában hasznosítható és a környezeti 

kibocsátása is a lehető legalacsonyabb legyen. 

Az előadások kapcsán felmerült kérdések rámutattak arra is, hogy a jogszabályok bonyolult megfogal-

mazásainak értelmezése továbbra is nehézséget okoz.  

A konferencia idejére elkészült a „Csomagolástervezés újrahasznosításra” című magyar nyelvű útmutató 

digitális (pdf) változata és 10 nyomtatott példánya is. 

Köszönjük ezúton is a részvételt, a CSAOSZ „hagyományos” konferenciájára várhatóan 2022. november 

9-én ugyanezen a helyszínen kerül sor. 

Új tagvállalatunk a Míves Műhely Kft.  

Június hónapban már a hatodik vállalat csatlakozott idén Szövetségünkhöz. Köszöntjük tagvállalataink 

között a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási témában tanácsadást vállaló Míves Műhely Kft-t. 

Szeretettel üdvözöljük tagjaink sorában. 
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 2022-ben 39. alkalommal hirdeti meg a 

Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti rendezvényként elismert 

HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt. 

A nemzeti esemény célja 

− a magyar csomagolóipar fejlődésének önzetlen segítése, 

− fórum teremtése az új fejlesztésű csomagolóanyagok, csomagolóeszközök és csomagolási segéd-

anyagok, valamint csomagolási megoldások hazai megismertetésének és elterjesztésének elősegítésére, 

− a fejlesztésben közreműködők számára szakmai elismerés és megbecsülés kifejezése.  

A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintű 

megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO) 

WorldStar versenyéhez. 

1. A verseny területe 

A HUNGAROPACK 2022 két kategóriában kerül lebonyolításra: 

   I. Fogyasztói, valamint gyűjtőcsomagolás, 

  II. Szállítási csomagolás.  

Mindkét kategóriában pályázni lehet a 2020. június 1. és 2022. május 31. 

között sorozatgyártási technológiával előállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett: 

a) kész, terméket tartalmazó csomagolással, annak forgalomba hozott formájában, tehát a szüksé-

ges jelölésekkel ellátva, 

továbbá 

b) csomagolóanyaggal, amennyiben az közvetlenül felhasználható termékek burkolására, egységbe-

fogására, díszítésére vagy a külső hatások elleni védelemre (pl. fóliák, fóliatársítások stb.), 

c) csomagolóeszközzel (pl. doboz, zacskó, láda, palack stb.), amelyekből önállóan vagy szükség  

szerint 

d) csomagolási segédanyaggal (párnázóanyagok, záróelemek, címkék, rakodólapok stb.) alakítható ki 

a csomagolás. 

Régi termék fenti időszakban megújított, továbbfejlesztett csomagolásával is lehet pályázni. 

 

A nevezések beérkezési határideje: 

2022. július 15.  
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Álláskeresés 
 

Égi Zsolt 

Személyes adatok: a CSAOSZ Titkárságon kérhető el 

Motiváció 
Évek óta a környezetvédelem - energetika - finanszírozás kérdéseivel foglalkozom. Környezetvédelmi, 
nyomdaipari műszaki tapasztalataimat és kapcsolataimat ott szeretném kamatoztatni, ahol az eddig 
megszerzett szakmai tudásommal a cég biztonságos és versenyképes működését támogathatom, illetve 
ahol nekem is lehetőségem nyílik szakmai fejlődésre egy olyan területen, ami mindig is vonzott. 

Készségek, melyekkel hozzájárulhatok a cég sikereihez 
▪ Több éves energetikai, nyomdaipari és kereskedelmi ismeretek – a műszaki és a gazdasági  

tapasztalatok ötvözése  
▪ Környezetvédelem, reális zöld energia iránti elkötelezettség 
▪ Ügyfélközpontúság  
▪ Jó problémamegoldó képesség 
▪ Önálló munkavégzés, terhelhetőség, józan ítélőképesség 
▪ Csapatmunka 

Szakmai tapasztalat 
A 21 Kft (1997-2022), cégvezető 
Környezetvédelmi - energetikai szaktanácsadás, megújuló energiaforrások 

Kisebb napelem és napkollektor helyszíni felmérés, rendszertervezés, energiahatékonysági tanácsadás, 

finanszírozás és megvalósítás 

Szakmai partnerek: Simple Red Solar, EU-Solar, Naplopó Kft 

Grafikai tervezés, DTP munkálatok, nyomdaipari tanácsadás: BM-BÁH, Regionális Fejlesztési Holding, 

OTP Életjáradék Zrt., Techem Kft., EN2 nyomda, Smart Press nyomda, MKB Bank. 

Alvállalkozóként számos pályázatban vettem részt pénzügyi vonalon 

Szakmai partnerek: OTP Bank, Budapest Bank, K&H Bank, Erste Bank, Aegon Biztosító 

Tanulmányok 

Óbudai Egyetem 2007-2011 
Végzettség: Környezetmérnök 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Kereskedelmi Szak, Szolnok 1989-1992 
Végzettség: Kereskedelmi üzemgazdász 

MNB vizsga 2016 

Pénzügyi szolgáltatások közvetítője 

Műszaki Egyetem 2011-2013 

Szakmérnök képzés 

Nyelvismeret 
Angol középfok / kommunikációképes szint 

Egyéb 

Aktív kézilabdázó múlt, jelenleg csapatvezetőként a sportágban tevékenykedek 
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THERMOFOAM KFT. 

Bővülő csapatunkba munkatársat keresünk 

 

A Thermofoam Kft. 2001-ben alakult, jelenleg 110 fős, folyamatosan és dinamikusan növekvő családi 

tulajdonú csomagolástechnikai vállalat, amely technikai habok megmunkálásával, hullámpapír dobo-

zok gyártásával, komplex csomagolási megoldások összeállításával, légpárnás fólia extrudálásával és 

különböző fóliaszerkezetek összeállításával foglalkozik. 

Főbb feladatok, munkák: 

• csomagolási koncepciók tervezése 

• értékesítők, kalkulátorok munkájának szakmai támogatása 

• műszaki rajzok, szerszámtervek készítése 

• egyszerűbb grafikák, látványtervek készítése 

• mintakészítés 

• gyártáselőkészítésben való aktív részvétel 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• felsőfokú mérnöki végzettség 

• műszaki látásmód 

• tervező program ismeret: Artios CAD, Illustrator, 2D-3D CAD programok ismerete  

(Autodesk Inventor előny) 

• csapaton belüli egyéni munkavégzés 

• precizitás, megbízhatóság 

• rugalmasság, nyitottság proaktív hozzáállás 

• aktív angol nyelvtudás 

• szakmai tapasztalat 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• többéves iparági tapasztalat hullámpapír és/vagy technikai hab területen 

• ScrollMax rendszer ismerete 

Amit kínálunk: 

• versenyképes jövedelem+cafeteria 

• céges telefon 

• modern géppark, modern munkakörnyezet 

• home office lehetőség 

• fiatalos, lendületes csapat 

• stabil vállalati háttér 

• fejlődési lehetőség 

Állás, munka területe(i): 

• Mérnök 

• Könnyűipari mérnök 

• Gyártás, Termelés 

• Termékfejlesztés, tervezés 

JELENTKEZEM  

https://www.profession.hu/jelentkezes/1935398


XXIV. PNYME FLEXO SZIMPÓZIUM 
TERVEZETT PROGRAM 
2022. szeptember 8-9. 
Budapest/Dunakeszi/Szada 

 

Egy évvel ezelőtt, a Covid háttérbe szorulásakkor, még bizakodhattunk a „normális”, megszokott élet 
visszatérésében, azonban mára teljesen egyértelművé vált, hogy egy elhúzódó és súlyosbodó gazdasági 
válságra kell felkészülnünk, amely a nyomdaipart sem fogja elkerülni. Az infláció felpörgése, akadozó 
alapanyagellátási lánc, bizonytalan geopolitikai események. Ebben a helyzetben kiemelten fontos a 
tapasztalatok megosztása és a Flexo-szektort (is) érintő legfontosabb aktuális információk begyűjtése. Az idei 
szimpózium tartalmát úgy állítottuk össze, hogy a legfrissebb szakmai újdonságokon túl, a minden résztvevőt 
érintő aktuális gazdasági, hatékonysággal összefüggő és HR témákkal is foglalkozzunk. 

Tervezett előadók: 

Kosztya Botond Mondi Szada Kft. Mondi Szada bemutatkozása 

 Schawk Hungary Kft.  

Ratkovics Péter Partners Kft. Új megoldás a klisék, stancszerszámok nyilvántartására és kezelésére 

Varga Zoltán Windmöller & Hölscher Trendek és új megoldások a fóliák feldolgozásában 

Klaudia Maňúrová 
 

Plastex spol s.r.o. Bellissima DMS – újszerű rács és forradalmi minőség a 
flexónyomtatásban 

Dr. Bod Péter Ákos Budapesti Corvinus 
Egyetem 

Az aktuális Magyar gazdasági környezet, EUR/HUF árfolyam alakulása, 
pályázati források elérhetőségei és a 2023-as várható kilátások. 

Polgár Zita  Honnan lesz motivált munkavállalója a Flexónyomdáknak? 

Mátrai Norbert, 
Bartl János  

Kaizen Institute Hungary  Kaizen stratégia a nyomdaiparban 

Az üzemlátogatások helyszínei a MONDI Szada Kft. és a Schawk Hungary Kft. lesznek. 

 

TERVEZETT PROGRAM 

  2022. szeptember 8. (csütörtök) 

1030 – 1330 REGISZTRÁCIÓ BUDAPESTEN, A HOLIDAY BEACH BUDAPEST HOTEL-BEN 
1039 Budapest, Piroska utca 3-5. https://www.holidaybeach.hu/ 

1200 – 1345 EBÉD A HOLIDAY BEACH BUDAPEST ÉTTERMÉBEN  

1400 – 1830 SZAKMAI ELŐADÁSOK A HOLIDAY BEACH BUDAPEST PLENÁRIS KONFERENCIATERMÉBEN 

KÖZBEN KB. 15:40 – 16:30   KÁVÉSZÜNET    

KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK, SZAKMAI ESZMECSERE 

2000 –  BANKETT-VACSORA A HOLIDAY BEACH BUDAPEST ÉTTERMÉBEN 

 2022. szeptember 9. (péntek)  

 

900  AUTÓBUSZOK INDULÁSA AZ ÜZEMLÁTOGATÁSOKRA. 
A Holiday Beach Budapest Hotel (1039 Budapest, Piroska utca 3-5) előtti bevezető útról indulnak a 
transzferek a Mondi Szada Kft. és a Schawk Hungary Kft. üzeméhez. 
A buszok körjáratban közlekednek és mindkét helyszínt érintve a Holiday Beach Budapest Hotelhez 
érkeznek vissza. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Mondi Szada üzem megtekintése kizárólag a buszos 
transzferrel érkezők számára lehetséges! Egyéni behajtás/belépés az üzem területére nem engedélyezett! 

930 – 1230 MONDI SZADA KFT. ÉS SCHAWK HUNGARY KFT. ÜZEMLÁTOGATÁS – A MONDI üzemlátogatása 
során a munkavédelmi cipő használata kötelező, ezért a résztvevőknek azt hozniuk kell magukkal! 
Továbbá az üzem területén a kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközök használata szigorúan tilos! A 
nők számára kötelező a hosszú ruházat (nadrág vagy harisnya) viselése. 

 

1300 – EBÉD A HOLIDAY BEACH BUDAPEST ÉTTEREMBEN (1039 Budapest, Piroska utca 3-5.) 

https://www.holidaybeach.hu/


 

Early Bird – Legkésőbb 2022. július 31-én délig leadott jelentkezéseknél érvényes 
kedvezményes árak! 

PNYME Flexo Szimpózium 2022. 
kedvezményes részvételi díjak július 31-ig 

(Ft/fő + ÁFA) 

teljes 
program 

csak 1. 
nap1 

bankett 

1. és 2. 
nap 

bankett 
nélkül 

Bankett és 2. nap 

Early Bird kedvezményes ár tagsági viszony 
alapján2 

47.000 25.000 20.000 33.000 33.000 

Early Bird pártoló és egyéni tagságunkon 
kívül 

51.000 27.000 22.000 35.000 35.000 

Részvételi díjból az étkezési költség rész3 31.000 10.000 15.000 16.000 21.000 

Részvételi díjak 2022. július 31. 12:00 utáni jelentkezéseknél 

PNYME Flexo Szimpózium 2022. 
részvételi díjak július 31-től 

(Ft/fő + ÁFA) 

teljes 
program 

csak 1. 
nap1 

bankett 

1. és 2. 
nap 

bankett 
nélkül 

Bankett és 2. nap 

Pártoló tagjaink képviselőjének és egyéni 
tagjainknak2 

51.000 27.000 22.000 35.000 35.000 

Teljes ár 53.000 29.000 24.000 37.000 37.000 

Részvételi díjból az étkezési költség rész3 31.000 10.000 15.000 16.000 21.000 

 

Szálláslehetőségek és árak 
(Ft/szoba/éj + ÁFA) 

Egyágyas szoba Kétágyas szoba 

Holiday Beach Budapest**** 
(összesen 40 db szoba) 

28.000 31.000 

Alfa Art Hotel*** 
(összesen 35 db szoba) 

24.000 26.000 

 

Holiday Beach Budapest**** szobaár tartalmazza a gazdag büféreggelit, a jacuzzik, a fitnesz terem és a 
szaunavilág(fényterápiás sószoba, gőzkabin, finn, aroma, infra, bioszauna) használatát, 
valamint a parkolást és az IFÁ-t. 

 

Alfa Art Hotel*** szobaár tartalmazza a szállást büféreggelivel, a finn- és infra szauna használatát valamint 
a parkolást és az IFÁ-t. 

Tudnivalók az egyes részvételi díjakhoz: 
1) Az ebédet igen, de a bankett díját már nem tartalmazza 
2) A részvételi díjról csak a tag nevére szóló számlát tudunk kiállítani! 
3)  A részvételi díj az étkezések költségét tartalmazza, azt közvetített szolgáltatásként, a számlánkban külön 
tételként szerepeltetjük. 
 

 A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, parkolást és az IFA-t.  

 A jelentkezéseket on-line a honlapunk webshopjában, illetve a mellékelt jelentkezési lap felhasználásával 
PDF-ben a titkarsag@pnyme.hu címre kérjük megküldeni. 

 Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat tartalmazó jelentkezéseket tekintjük 

érvényesnek. Az előzetes telefonos egyeztetéssel megbeszélteket legkésőbb másnap kérjük írásban 
megerősíteni, különben a foglalásokat nem tudjuk garantálni és ebből eredően semmilyen reklamációt 
nem fogadunk el! 

 A szállodaigények kielégítése a beérkezés sorrendjében, de azonos napon érkezett jelentkezéseknél 
tagjainkat előnyben részesítjük!  

 Az On-line jelentkezésről azonnal megkapják a visszaigazolást. A jelentkezési lapon történő 
jelentkezéseket a megadott ügyintézőnek elküldött E-mailben igazoljuk vissza. A részvételi díjakról 
előlegbekérőt állítunk ki. A részvétel feltétele, hogy a kiszámlázott részvételi díjakat legkésőbb az 
eseményig átutalják. 

Lemondási feltételek: 

 Kötbérmentes lemondás 2022. augusztus 12-ig lehetséges. 
 Augusztus 13. – augusztus 21. közötti lemondás esetén a szobaár 50 %-át kell kifizetni. 
 Augusztus 22. – szeptember 1. közötti lemondás esetén a szobaár 70 %-át kell kifizetni. 
 Szeptember 2. után már nincs mód a kötbérmentes lemondásra, a szállás és az étkezési költségek 

100%-át kell kifizetni! 

 
A szállodák egymás mellet 

találhatóak, gyalogosan néhány 

perc távolságra egymástól. 

https://pnyme.hu/esemeny/flexo-szimpozium-2022-szeptember-8-9/
mailto:titkarsag@pnyme.hu


 
JELENTKEZÉSI LAP 
XXIV. PNYME FLEXO SZIMPÓZIUM 
2022. szeptember 8-9. 
Budapest/Dunakeszi/Szada 

     

Visszaküldendő: PDF-ben titkarsag@pnyme.hu e-mail címre. 

A konferencia helyszíne : Holiday Beach Budapest (Budapest, Piroska u. 5, 1039) 

Étkezések helyszíne: Holiday Beach Budapest (Budapest, Piroska u. 5, 1039) 

Szálláslehetőségek:  Holiday Beach Budapest**** (https://www.holidaybeach.hu/) 

   Alfa Art Hotel*** (https://www.alfaarthotel.hu/) 

 Szobafoglalások a jelentkezések sorrendjében! 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után! 

Cég neve és címe: ………………………………………………………………………………… 

Cég adószáma: …………………………………………………………………………………… 
 
Ügyintéző neve, telefonszáma: ………………….……………………………………………… 
 
E-mail: …………………….………………………………..……………………………………… 
(A visszaigazolást erre a címre küldjük!) 

2022.  JÚLIUS 31. DÉLIG LEADOTT JELENTKEZÉSEK A KEDVEZMÉNYES ÁRAKKAL! 

PNYME Flexo szimpózium 2022. szeptember 8-9. Budapest/Dunakeszi/Szada 
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Budapest**** 

Alfa Art 
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A részvétellel járó költségeket és a számla határidőre történő kifizetését vállaljuk. A számlát 
átutalással teljesítjük legkésőbb a rendezvényig. 
A számlafizető cég adatai (számlára kerülő címzés és a cég adószáma!):  

…………………………………..…………………………………………………………………………. 

……………………………………..………………………………………………………………………. 
 
Dátum: 2022. …………….….. 
 
          ………………………………. 

          Joghatályos aláírás 

mailto:titkarsag@pnyme.hu
https://www.holidaybeach.hu/
https://www.alfaarthotel.hu/

