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mintegy 5 milliárd euró. Egy átlagos Top 100-as vállalat 
15,3 milliárd forintot ér, miközben a legértékesebb 123 
milliárdot, a 100. helyezett pedig 5,6 milliárdot. 
A medián, azaz az 50. helyen lévõ cég értéke 10,2 
milliárd forint – azaz a lista tetején vannak kimagasló 
méretek, a lista alján inkább nagyobb a tömörülés. 

Kiadványunkban a vállatok becsült értéke konkrét 
számmal nem szerepel. Helyette azt mutatjuk be, hogy 
az egyes cégek mely méretkategóriákba esnek. 
Az egyes kategóriákon belül a cégeket abc sorrendben 
listáztunk. Amennyiben érdekli a becslés pontos 
metodológiája vagy észrevétele van a számításainkkal 
kapcsolatban, nagyon szívesen vesszük érdeklõdését, 
illetve jelentkezését (gabor.szendroi@cmbp.hu). 

E számban nem csak a vállalati értékeket elemezzük, 
hanem a hazai tulajdonú szektor két elismert 
szakértõjével, Chikán Attilával és Jaksity Györggyel 
készült beszélgetésünket is bemutatjuk. A páros interjú 
során beszélgettünk a szektor kialakulásáról, a 
rendszerváltoztatás óta megfigyelhetõ változásáról és 
az utóbbi évtizedben megfigyelhetõ erõsödésérõl. 

Reméljük, hogy Önök is érdekesnek találják e speciális 
számunk tartalmát. Jó kalandozást a hazai közép- és 
nagyvállalatok sûrûjében!

A Concorde MB Partners nagyon büszke arra, hogy 
ügyfeleink többsége a hazai magántulajdonban lévõ 
közép- és nagyvállalatok körébõl kerül ki. Sok 
tulajdonost személyesen ismerünk, sokukkal már 
dolgoztunk is. Most viszont megpróbáltuk szintetizálni 
az ezzel kapcsolatos tudásunkat, hogy a magyar 
tulajdonú cégek top listáját megalkossuk. Mint 
cégértékesítési tanácsadóknak teljesen természetes 
volt, hogy egy ilyen lista csak a legfontosabb mutatón, 
a vállalati értéken alapulhat. A cégérték meghatározása 
azonban nagyon nehéz feladat, különösen, ha az ember 
a vállalaton kívülrõl próbálja elvégezni azt. Nem is 
vállalkoztunk arra, hogy egészen pontos értékeket 
mondjunk, helyette nagyságrendi becslést adtunk az 
egyes társaságok értékére. 

A becsléshez publikus adatokból indultunk ki és azokat 
egészítettük ki az elmúlt évek közel 100, általunk és 
cseh kollégáink által bonyolított adásvételeibõl becsült 
szorzószámokkal. Magyarországon 2000 vállalat van, 
amelyik a közép- és nagyvállalati kategóriába tartozik. 
Ennek több, mint a fele, 1080 van hazai magán-
tulajdonosok kezében. A fennmaradó közel 48% a 
következõkbõl áll: 45% külföldi, 3% állami tulajdonú és 
1% a tõzsdei cég. A hazai cégeket egyenként számba 
vettük, majd összegyûjtöttük a publikusan elérhetõ 
nyereségadataikat. Ezt követõen minden egyes iparágra 
meghatároztunk egy irányadó szorzószámot, amelyet 
aztán felszoroztunk a megfelelõ nyereségadattal, és így 
érkeztünk meg a vállalati értékhez.

Nem csak az egyes cégeket állítottuk azonban sorba, 
hanem megpróbáltunk összefoglaló statisztikákat is 
készíteni. Innen tudjuk, hogy a Privát Top 100 tagjainak 
összesített vállalati értéke kb. 1500 milliárd forint, azaz 
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A NAGYOK KÖZÖTT 
A HAZAI KÖZÉP- ÉS 
NAGYVÁLLALATI SZEKTOR

KIT IS TARTUNK KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATNAK?
Elõször szeretnénk röviden meghatározni az olvasóink 
számára, hogy mi a CMBP-nél milyen cégeket is 
tekintünk KNV-nek, azaz közép-és nagyvállalatoknak. 

Elsõdleges szempontunk, hogy a társaságok 
legfrissebb rendelkezésre álló, jelen esetben 2015-ös 
értékcsökkenés és amortizáció értékével korrigált 
üzemi eredménye, azaz EBITDA-ja minimum 250 millió 
Ft legyen. Emellett fontos szempont, hogy a társaság 
olyan szektorban mûködjön, ahol nem hitelintézeti, 
hanem összköltség vagy forgalmi típusú beszámolót 
nyújtanak be. Így elemzésünk nem tartalmaz bankokat, 
hitelintézeteket és lízingcégeket. Ezen felül az 
ingatlanforgalmazással és bérbeadással foglalkozó 
társaságok sem képezik részét elemzésünknek.

MENNYI AZ ANNYI?
A fenti kritériumrendszernek megfelelõ társaságból 
jelenleg Magyarországon nagyságrendileg 2000 
mûködik. Ennek egy kicsivel több mint fele – összesen 
1080 cég – található közvetlenül vagy közvetett módon 
magyar magánszemélyek tulajdonában. 
A fennmaradó 49%-nyi cég túlnyomó többsége, 45%-a 
található külföldi tulajdonosok kezében, 3%-ot állami 
szereplõk birtokolnak, a fennmaradó társaságok 
részvényeit pedig a Budapesti Értéktõzsdén vagy más 
tõzsdéken jegyzik.

A TOP 100 ÁRBEVÉTELÛ CÉG MAGYARORSZÁGON
Az, hogy a társaságok több mint 50%-a 
magánszemélyek tulajdonában van, a piac egészséges 
mûködését mutatja, ez a kelet-közép európai régió 
többi országában is hasonlóan alakul. Viszont árnyalja 
a képet, hogy a TOP 100 legnagyobb  árbevételû 
társaság között, amely összesített 26,6 ezer milliárd 
forintos árbevételével a teljes hazai KNV piac 73%-át 
adja, mindösszesen hét magyar tulajdonú vállalat 
található. Ez a szám a régió többi országában, 
Szlovákiában, Lengyelország, de fõleg Csehországban 
jóval magasabb. A legnagyobb, konszolidáltan 154 
milliárd forintos árbevétellel rendelkezõ Videoton 
Holding is csak 51. a hazai listában. Rajta kívül, még a 
mûtrágya gyártással foglalkozó Nitrogénmûvek, a 
mezõgazdaság területén aktív Hunland Trade és Axiál, 

a Közgép, illetve két húsfeldolgozó társaság, a 
Hungary-Meat és a Bonafarm Csoporthoz tartozó Pick 
Szeged található. Azt még hozzá kell tennünk, hogy a 
Bonafarm Csoport a listában elõkelõbb helyen 
szerepelne, de a Társaság nem készít hivatalos 
konszolidált beszámolót, így csak a Pick Szeged 
számait tudtuk figyelembe venni.
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CIKKÜNKBEN ARRA TESZÜNK KÍSÉRLETET, HOGY BEMUTASSUK AZ 
OLVASÓNAK A HAZAI KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATI (KNV) SZEKTORT, MINT A 
HAZAI GAZDASÁG MÛKÖDÉSÉT LEGINKÁBB MEGHATÁROZÓ VÁLLALATOKAT 
TÖMÖRÍTÕ OLVASZTÓTÉGELYT. IPARÁGI TAPASZTALATUNKRA ÉS 
CÉGADATBÁZISUNKRA TÁMASZKODVA CIKKÜNK RÉSZLETESEN KITÉR A PIACI 
SZEREPLÕK TULAJDONOSI SZERKEZETÉRE, A SZEREPLÕK IPARÁGI 
ELHELYEZKEDÉSÉRE, ILLETVE AZ EGYES IPARÁGAK FÕBB JELLEMZÕIRE, 
ÚGYMINT TELJES ÁRBEVÉTEL, ILLETVE NYERESÉGESSÉG. 

A HAZAI KNV PIAC 
MEGBONTÁSA TULAJDONOSOK 
SZERINT 

HAZAI/MAGÁN 51%
KÜLFÖLDI 45%
ÁLLAMI 3%
TÕZSDEI 1%

A TOP 100 ÁRBEVÉTELÛ 
CÉG MAGYARORSZÁGON

1. Audi Hungária Kft.
2. GE Hungary Kft.*
3. MOL Nyrt
4. Mercedes-Benz Kft.
5. Samsung Zrt.

51. Videoton Holding
:

65. Nitrogénmûvek Zrt.
66. Hunland-Trade Kft.

:
71. Közgép Zrt.

:
90. Hungary-Meat Kft.
91. Pick Szeged Zrt.

:
100. Axiál Kft.

*Az értékek meghatározásakor a GE Hungary Kft. 
energetikai üzletágának átszervezéséhez köthetõ 
2 152 milliárd forinttal nem kalkuláltunk

TOP 5 ÁRBEVÉTELÛ TÁRSASÁG
MAGYAR TULAJDONÚ 
TÁRSASÁGOK A TOP 100 
ÁRBEVÉTELÛ CÉG KÖZÖTT  

2 542 968
2 036 083
1 887 477
1 064 869

758 586

154 768

115 190
115 133

101 512

74 367
73 699

66 941

A TELJES KNV PIAC ÁLTAL 
GENERÁLT ÁRBEVÉTEL  
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TOP 100 
ÁRBEVÉTELÛ TÁRSASÁG EGYES 
ALCSOPORTJAIVAL

TOP 100 CÉG 73%
TOP 50 CÉG 52%
TOP 10 CÉG 26%
TOP 5 CÉG 19% 
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74 367
73 699

66 941

A TELJES KNV PIAC ÁLTAL 
GENERÁLT ÁRBEVÉTEL  
ÖSSZEHASONLÍTÁSA A TOP 100 
ÁRBEVÉTELÛ TÁRSASÁG EGYES 
ALCSOPORTJAIVAL

TOP 100 CÉG 73%
TOP 50 CÉG 52%
TOP 10 CÉG 26%
TOP 5 CÉG 19% 

Árnyalja a képet, hogy a TOP 100 
legnagyobb  árbevételű társaság között, 
amely összesített 26,6 ezer milliárd 
forintos árbevételével a teljes hazai 
KNV piac 73%-át adja, mindösszesen 
hét magyar tulajdonú vállalat található. 
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A TOP 100 hazai társaság között a legtöbb az ipari 
gyártás területén tevékenykedik, majd a kereskedelem 
és az energetika következik. Ez a három iparág adja a 
TOP 100 társaság teljes árbevételének a több mint 
75%-át, a legnagyobb cégek egyébként az energetika 
területén mûködnek, a legkisebbek pedig az 
alapanyaggyártásban és az építõiparban.

A MAGÁNVÁLLALATI SZEGMENS
Számunkra, mint elsõsorban magánvállalatok 
tranzakcióira és értékelésére szakosodott 
tanácsadóknak egy sokkal érdekesebb terület a 

A TOP 100 ÁRBEVÉTELÛ CÉG 
IPARÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

magántulajdonban lévõ cégek csoportja a hazai 
piacon. Az általunk sikeresen lezárt tranzakciók 
túlnyomó többségénél az értékesített társaságok ebbõl 
a szegmensbõl kerültek ki. Ezeket a cégeket árbevétel 
helyett, az értéküket és piaci értéküket sokkal jobban 
szemléltetõ EBITDA, azaz az elszámolt értékcsökkenés 
és amortizáció értékével korrigált üzemi eredményük 
alapján rangsoroltuk és mutattuk be. Az EBITDA-ról, 
mint egy társaság tevékenységének értékét leginkább 
meghatározó  mutatóról, adótanácsadó partnerünk a 
kiadvány egy késõbbi cikkében értekezik 
részletesebben.  

Ahogy korábban említettük, 250 millió forint feletti 
EBITDA eredménnyel összesen kicsit több mint ezer, 
pontosabban 1080 magántulajdonú cég rendelkezik a 
magyar piacon. Ezek a cégek a teljes közép- és 
nagyvállalati szektor árbevételének 17%-át adják. 

A CÉGEK MEGOSZLÁSA MÉRET SZERINT
Az 1080 cégbõl 1 milliárd feletti eredménnyel összesen 
113 darab társaság rendelkezik, ebbõl 2 milliárd forint 
feletti EBITDA-ja mindössze 35 társaságnak van. Az 
ezen cégek által generált összesen 245 milliárd forint 
összegû EBITDA eredmény a teljes magántulajdonú 

MAGÁNCÉGEK ARÁNYA 
A TELJES KNV PIACON ÉS 
A TOP 100 ÁRBEVÉTELÛ 
TÁRSASÁG KÖZÖTT

TELJES KVN PIAC
ÖSSZES MAGÁNCÉG 17% 
MAGÁNCÉGEK 
A TOP 100-BAN 2%

közép- és nagyvállalati szektor EBITDA összértékének  
37%-át adja. Magazinunk következõ cikkében ezekkel 
a cégekkel részletesen foglalkozunk, bemutatva piaci 
értéküket, iparági és földrajzi elhelyezkedésüket. 

A CÉGEK SZÁMÁNAK ÉS AZ 
ÁLTALUK GENERÁLT EBITDA 
MEGOSZLÁSA EBITDA-
KATEGÓRIÁNKÉNT

2000+
1000–2000
750–1000
500–750
250–500

CÉGEK SZÁMA EBITDA

250 MILLIÓ FORINT FELETTI EBITDA EREDMÉNYÛ 
TÁRSASÁGOK  FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 
MAGYARORSZÁGON

367
139

2
24

36

45

60

28

16

32
72

3933

13

4446

26

18

22

17

A legtöbb társaság Budapesten és 
Pest megyében van bejegyezve, a 
cégek közel fele a közép-
magyarországi régióban található.

250 millió forint feletti EBITDA 
eredménnyel 1080 magántulajdonú cég 
rendelkezik a magyar piacon. Ezek a cégek 
a teljes közép- és nagyvállalati szektor 
árbevételének 17%-át adják. 

Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen a legtöbb 
magántulajdonban lévõ közép- és nagyvállalat a 250-
500 millió forint közötti EBITDA kategóriában található. 
A teljes piac EBITDA eredményének 36%-át adó 
csoportban a cégek közel 65%-a helyezkedik el.

A CÉGEK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE
Nem meglepõ módon a legtöbb társaság Budapesten 
és Pest megyében van bejegyezve, a cégek közel fele a 
közép-magyarországi régióban található. Emellett 
Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Gyõr-Moson-Sopron megye emelkedik ki, az elsõ 
három megye elsõsorban a mezõgazdaságnak és az 
ehhez kapcsolódó feldolgozó iparágaknak, míg utóbbi 
legfõképpen az Audinak és a nyugati határ 
közelségének eredményeképpen tud komoly 
nyereségességet elérni.  

3%
7%
7%

18%
65%

21%
16%
9%

18%
36%

IPARÁG

Alapanyagok
Energetika
Építõipar
Fogyasztási cikkek
Ipari gyártás
Kereskedelem
Mezõgazdaság
Szolgáltatás
TMT (távközlés, média, telekommunikáció)
Vegyipar

Összesen

CÉGEK SZÁMA

2
14
4
6

36
17
3
8
4
7

100

ÖSSZES ÁRBEVÉTEL (MFT)

174 633
4 772 548

374 489
590 647

12 258 755
3 733 431

422 736
1 867 396

886 033
1 588 307

26 668 975

EGY CÉGRE JUTÓ ÁRBEVÉTEL (MFT)

87 317
340 896
93 622
98 441

340 521
219 614
140 912
233 425
221 508
226 901
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A TOP 100 hazai társaság között a legtöbb az ipari 
gyártás területén tevékenykedik, majd a kereskedelem 
és az energetika következik. Ez a három iparág adja a 
TOP 100 társaság teljes árbevételének a több mint 
75%-át, a legnagyobb cégek egyébként az energetika 
területén mûködnek, a legkisebbek pedig az 
alapanyaggyártásban és az építõiparban.

A MAGÁNVÁLLALATI SZEGMENS
Számunkra, mint elsõsorban magánvállalatok 
tranzakcióira és értékelésére szakosodott 
tanácsadóknak egy sokkal érdekesebb terület a 

A TOP 100 ÁRBEVÉTELÛ CÉG 
IPARÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

magántulajdonban lévõ cégek csoportja a hazai 
piacon. Az általunk sikeresen lezárt tranzakciók 
túlnyomó többségénél az értékesített társaságok ebbõl 
a szegmensbõl kerültek ki. Ezeket a cégeket árbevétel 
helyett, az értéküket és piaci értéküket sokkal jobban 
szemléltetõ EBITDA, azaz az elszámolt értékcsökkenés 
és amortizáció értékével korrigált üzemi eredményük 
alapján rangsoroltuk és mutattuk be. Az EBITDA-ról, 
mint egy társaság tevékenységének értékét leginkább 
meghatározó  mutatóról, adótanácsadó partnerünk a 
kiadvány egy késõbbi cikkében értekezik 
részletesebben.  

Ahogy korábban említettük, 250 millió forint feletti 
EBITDA eredménnyel összesen kicsit több mint ezer, 
pontosabban 1080 magántulajdonú cég rendelkezik a 
magyar piacon. Ezek a cégek a teljes közép- és 
nagyvállalati szektor árbevételének 17%-át adják. 

A CÉGEK MEGOSZLÁSA MÉRET SZERINT
Az 1080 cégbõl 1 milliárd feletti eredménnyel összesen 
113 darab társaság rendelkezik, ebbõl 2 milliárd forint 
feletti EBITDA-ja mindössze 35 társaságnak van. Az 
ezen cégek által generált összesen 245 milliárd forint 
összegû EBITDA eredmény a teljes magántulajdonú 

MAGÁNCÉGEK ARÁNYA 
A TELJES KNV PIACON ÉS 
A TOP 100 ÁRBEVÉTELÛ 
TÁRSASÁG KÖZÖTT

TELJES KVN PIAC
ÖSSZES MAGÁNCÉG 17% 
MAGÁNCÉGEK 
A TOP 100-BAN 2%

közép- és nagyvállalati szektor EBITDA összértékének  
37%-át adja. Magazinunk következõ cikkében ezekkel 
a cégekkel részletesen foglalkozunk, bemutatva piaci 
értéküket, iparági és földrajzi elhelyezkedésüket. 

A CÉGEK SZÁMÁNAK ÉS AZ 
ÁLTALUK GENERÁLT EBITDA 
MEGOSZLÁSA EBITDA-
KATEGÓRIÁNKÉNT
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1000–2000
750–1000
500–750
250–500

CÉGEK SZÁMA EBITDA

250 MILLIÓ FORINT FELETTI EBITDA EREDMÉNYÛ 
TÁRSASÁGOK  FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 
MAGYARORSZÁGON
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A legtöbb társaság Budapesten és 
Pest megyében van bejegyezve, a 
cégek közel fele a közép-
magyarországi régióban található.

250 millió forint feletti EBITDA 
eredménnyel 1080 magántulajdonú cég 
rendelkezik a magyar piacon. Ezek a cégek 
a teljes közép- és nagyvállalati szektor 
árbevételének 17%-át adják. 

Az elõzetes várakozásoknak megfelelõen a legtöbb 
magántulajdonban lévõ közép- és nagyvállalat a 250-
500 millió forint közötti EBITDA kategóriában található. 
A teljes piac EBITDA eredményének 36%-át adó 
csoportban a cégek közel 65%-a helyezkedik el.

A CÉGEK FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE
Nem meglepõ módon a legtöbb társaság Budapesten 
és Pest megyében van bejegyezve, a cégek közel fele a 
közép-magyarországi régióban található. Emellett 
Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Gyõr-Moson-Sopron megye emelkedik ki, az elsõ 
három megye elsõsorban a mezõgazdaságnak és az 
ehhez kapcsolódó feldolgozó iparágaknak, míg utóbbi 
legfõképpen az Audinak és a nyugati határ 
közelségének eredményeképpen tud komoly 
nyereségességet elérni.  
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36
17
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ÖSSZES ÁRBEVÉTEL (MFT)

174 633
4 772 548

374 489
590 647

12 258 755
3 733 431

422 736
1 867 396

886 033
1 588 307

26 668 975

EGY CÉGRE JUTÓ ÁRBEVÉTEL (MFT)

87 317
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221 508
226 901

FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP

FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP

FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP



98

cégérték 
elemzés

cégérték 
elemzés

AZ 1080 KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALAT PÉNZÜGYI 
SAROKSZÁMAI ÉS IPARÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

IPARÁGI MEGBONTÁS
A Thomson Reuters iparági csoportosítását alkalmazva 
11 csoportba kerültek besorolásra. 

A legtöbb társaság az ipari gyártás, a kereskedelem és 
szolgáltató szektor területén tevékenykedik, 
kimagaslóan magas összesített EBITDA eredmény is 
ebben a három szektorban realizálódott. Az átlagos 
EBITDA tekintetében viszont a TMT, azaz a 
telekommunikáció és kapcsolódó iparágak, valamint a 
vegyipart is magába foglaló alapanyaggyártás 
kiemelkedik a mezõnybõl. Fedezetek tekintetében nem 
meglepõ módon a kereskedelemben, illetve az ehhez 
nagyban kapcsolódó fogyasztási cikk gyártásban 
érhetõk el a legalacsonyabb árbevétel-arányos 
eredmények. A legalacsonyabb értékek ezen belül is az 
élelmiszer kiskereskedelem területén jelennek meg, 
ahol a szereplõk üzemi eredmény szintjén jellemzõen 
2–3% körüli nyereséget tudnak realizálni. 
A legmagasabb EBITDA-fedezetek pedig a kevésbé 
eszközigényes, sokkal inkább tudás alapú TMT és 
informatikai területeken figyelhetõk meg.
  

Megyénként megnézve az iparágankénti összesített 
EBITDA eredményt érdekes dolgot tapasztalunk. 
A legtöbb megyében az ipari gyártásból származik a 
legmagasabb nyereség. Kivételt képez ez alól például 
Budapest, ahol az ipari területek hiánya miatt 

elsõsorban a szolgáltató szektor dominál, míg Pest 
megyében a Budapestet körülvevõ logisztikai parkok 
miatt a kereskedelmi szektor került az élre. Kelet-
Magyarországon elsõsorban a mezõgazdaság és a 
fogyasztási cikkek gyártása, még nyugaton az ipari 
gyártás, illetve a logisztikai és fuvarozási szektort is 
magába foglaló szolgáltató iparág termeli a legtöbb 
EBITDA eredményt.

GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK
Cikkünk záró akkordjaként a cégtulajdonosok 
életkorával foglalkoznánk részletesebben. A teljes 
képhez hozzátartozik, hogy elemzésünk nem biztos, 
hogy a tulajdonosi háttér egészét jellemzi, mivel 
amikor egy-egy céghez tulajdonost rendelünk, akkor 
elsõsorban a tulajdonosi részesedése, 
másodsorban az életkora alapján rangsorolunk. Így 
elõfordulhat, hogy családi tulajdonban lévõ, de már 
öröklésen átesett vagy éppen a generációváltás 
alatt álló társaságok esetében is a szülõ került be  
meghatározó tulajdonosként elemzésünkbe.

ÖSSZESÍTETT MEGYEI EBITDA 
BAJNOKOK IPARÁGANKÉNT

BÁCS-KISKUN
BARANYA
BÉKÉS
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN
CSONGRÁD
FEJÉR
FÕVÁROS
GYÕR-MOSON-SOPRON
HAJDÚ-BIHAR
HEVES
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
KOMÁROM-ESZTERGOM
NÓGRÁD
PEST
SOMOGY
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
TOLNA
VAS
VESZPRÉM
ZALA

FOGYASZTÁSI CIKKEK
IPARI GYÁRTÁS
IPARI GYÁRTÁS
IPARI GYÁRTÁS
KERESKEDELEM
IPARI GYÁRTÁS
SZOLGÁLTATÁS
IPARI GYÁRTÁS
MEZÕGAZDASÁG
IPARI GYÁRTÁS
IPARI GYÁRTÁS
SZOLGÁLTATÁS
IPARI GYÁRTÁS
KERESKEDELEM
IPARI GYÁRTÁS
FOGYASZTÁSI CIKKEK
TMT
SZOLGÁLTATÁS
ALAPANYAGOK
ÉPÍTÕIPAR

A legtöbb társaság az ipari gyártás, a 
kereskedelem és szolgáltató szektor 
területén tevékenykedik, 
kimagaslóan magas összesített 
EBITDA eredmény is ebben a három 
szektorban realizálódott. 

A technológia és szolgáltatási szektorban 
átlagosan fiatalabbak a tulajdonosok, mint a 
tradicionális iparágakban működő társaságok 
esetén, mert jellemzően a dot-com bubble 
után, sokszor az egyetemről frissen kikerülve 
alapították meg vállalkozásaikat.

CÉGTULAJDONOSOK ÁTLAGOS ÉLETKORA 
IPARÁGAK SZERINT MAGYARORSZÁGON

Mindezek ellenére kijelenthetõ, hogy a technológia és 
szolgáltatási szektorban átlagosan fiatalabbak a 
tulajdonosok, mint a tradicionális iparágakban 
mûködõ társaságok esetén. Ez azzal is magyarázható, 
hogy amíg a tradicionális iparágak esetén a 
tulajdonosok nagyobb része a rendszerváltás 
környékén vált a társaságok legfõbb tulajdonosává, 
addig a technológiai iparágakban jellemzõen a dot-
com bubble után, sokszor az egyetemrõl frissen 
kikerülve alapították meg vállalkozásaikat.

ÜNNEP TAMÁS
TANÁCSADÓ

CONCORDE MB PARTNERS

TAMAS.UNNEP@CMBP.HU

IPARÁG

Alapanyagok
Egészségügy
Energetika
Építõipar
Fogyasztási cikkek
Ipari gyártás
IT & High Technology
Kereskedelem
Mezõgazdaság
Szolgáltatás
TMT

Összesen

CÉGEK 
SZÁMA

33
29
3

85
80

231
47

230
36

284
20

1 080

ÖSSZESÍTETT 
ÁRBEVÉTEL (MFT)

287 897
117 737

9 681
459 439
728 072
944 867
125 129

1 746 225
150 491
809 649
93 555

5 472 743

EGY CÉGRE JUTÓ 
ÁRBEVÉTEL (MFT)

8 724
4 060
3 227
5 405
9 101
4 090
2 662
7 592
4 180
2 851
4 678

ÖSSZESÍTETT 
EBITDA (MFT)

39 620
20 306
1 937

58 379
64 913

144 255
29 545

121 700
22 323

144 050
24 377

671 405

EGY CÉGRE 
JUTÓ EBITDA

1 201
700
646
687
811
624
629
529
620
507

1 219

EBITDA-
FEDEZET

14%
17%
20%
13%
9%

15%
24%
7%

15%
18%
26%
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NAGY KÁLMÁN
PARTNER

CONCORDE MB PARTNERS

KALMAN.NAGY@CMBP.HU
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AZ 1080 KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALAT PÉNZÜGYI 
SAROKSZÁMAI ÉS IPARÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

IPARÁGI MEGBONTÁS
A Thomson Reuters iparági csoportosítását alkalmazva 
11 csoportba kerültek besorolásra. 

A legtöbb társaság az ipari gyártás, a kereskedelem és 
szolgáltató szektor területén tevékenykedik, 
kimagaslóan magas összesített EBITDA eredmény is 
ebben a három szektorban realizálódott. Az átlagos 
EBITDA tekintetében viszont a TMT, azaz a 
telekommunikáció és kapcsolódó iparágak, valamint a 
vegyipart is magába foglaló alapanyaggyártás 
kiemelkedik a mezõnybõl. Fedezetek tekintetében nem 
meglepõ módon a kereskedelemben, illetve az ehhez 
nagyban kapcsolódó fogyasztási cikk gyártásban 
érhetõk el a legalacsonyabb árbevétel-arányos 
eredmények. A legalacsonyabb értékek ezen belül is az 
élelmiszer kiskereskedelem területén jelennek meg, 
ahol a szereplõk üzemi eredmény szintjén jellemzõen 
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alapították meg vállalkozásaikat.
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szolgáltatási szektorban átlagosan fiatalabbak a 
tulajdonosok, mint a tradicionális iparágakban 
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A kiadványban visszalapozva részletes elemzést talál 
az olvasó a Magyarországon mûködõ nagy- és 
középvállalatokról, ezek közül választottuk ki a 2015-
ben legnagyobb cégértékkel  és magyar érdekeltséggel 
rendelkezõket.

A különbözõ értékelési módszerek közül az EV/EBITDA 
alapú szorzószámos értékelésre esett választásunk, 
amely azt tükrözi, hogy hány év eredménye (üzemi 
szintû eredmény + értékcsökkenési leírás) felel meg a 
cég értékének. Ha röviden szeretnénk elmondani a 
végeredményt, akkor a következõ táblázattal érne véget 
a cikk:
 

Azaz: a 100 legnagyobb hazai magántulajdonú társaság 
teljes értéke 1538 milliárd forint; a top 100-ból a 
legtöbb és legértékesebb ipari termelõ cég; a legkisebb 
számmal a pénzügyi szolgáltatással valamint szállít-
mányozással foglalkozó cégek képviseltetik magukat. 

Szeretnénk azonban megmutatni az érveket és a 
részleteket a több mint 1500 milliárd forintos szám 
mögött: mik alakítják ezeket az értékeket? Mik deter-
minálják, hogy egy eladás esetén a tranzakciókban 
milyen végösszegek alakulnak ki? Megjegyezzük, hogy a 
társaságok iparági kategóriákba való besorolását az 
IMAP iránymutatásai alapján tettük, adott kategórián 
belül sokszínû tevékenységek rejtõznek. 

Hogyan alakítottuk ki a tranzakciós szorzókat? 
Kiindulási pontként a Zephyr és az EMIS adatbázisban 
található ügyletek adatait használtuk, részletes iparági 
bontással, nagyobb súllyal figyelembe véve a régióban 
történteket; a kevés számú tõzsdei példa és szorzó felsõ 
korlátként szolgált. 

Vegyük sorra az iparágakat. Az építõipar kategóriában 
megkülönböztettük a mély-és útépítéssel foglalkozó 
cégeket, a magasépítésben érdekelteket, valamint az 
üzemeltetéssel is foglalkozókat. Esetükben 
tapasztalataink alapján 4-4,5 értékû szorzókat 
gondolunk reálisnak, a mély-és útépítésben 
dolgozóknak adva a magasabb értéket. Az egyes 
cégeknél a szorzót eltérítheti, hogy az új tulajdonos 
mennyiben tudja átvenni és mûködtetni a megrendelõi 
kapcsolatrendszert, mely kritikusnak bizonyult az elmúlt 
évtizedekben és jelentõs befolyással bírt az iparági 
szereplõk megrendelés-állományára és 
eredményességére.

ELÕZÕ LAPSZÁMUKBAN A TÕZSDÉRE LÉPÉS KAPCSÁN FELMERÜLÕ 
TÕKEPIACI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKAT VETTÜK SORRA (EGY ÁR MINDENEK 
FELETT... CÍMÛ CIKKÜNKBEN), MOST CÉGÜNK ÉS AZ IMAP HÁLÓZAT TÖBBI 
TAGJÁNAK TRANZAKCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBÕL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK 
ALAPJÁN, VALAMINT EGY NEMZETKÖZI, FELVÁSÁRLÁSOK, ÖSSZEOLVADÁSOK 
ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ ÜGYLETEK KÖVETÉSÉVEL FOGLALKOZÓ ADATBÁZIS 
SEGÍTSÉGÉVEL PRÓBÁLJUK MEGBECSÜLNI A 100 LEGNAGYOBB MAGYAR 
ÉRDEKELTSÉGÛ VÁLLALKOZÁS CÉGÉRTÉKÉT.

A szolgáltatásokat nyújtó cégek esetében nagyon 
változatos tevékenységi körök szerepelnek, mint 
például tanácsadás, bio-és környezettechnológia, 
jármûkölcsönzés, biztonságtechnikai szolgáltatás. Itt 
meghatározó, hogy
• adott szolgáltatás csak belföldre korlátozódik vagy 

globális az elérés,
• a piac mérete, 
• a speciális tudás és 
• az iparági átlag feletti nyereséghányad, 
mind növelik a szorzót, ami 3,8 és 10 között változhat 
véleményünk szerint.

Az IMAP a fogyasztási cikkek gyártói közé sorolja a 
húsipari, a mezõgazdasági integrációs, fogyasztási 
cikkeket gyártó és egyéb élelmiszeripari cégeket. A 4 
és 10 közötti szorzókat a következõ szempontok 
befolyásolják leginkább: 
• a brand- vagy márkaérték, hazánkban kevés ismert 

brand van, ezért aki rendelkezik ilyennel, 
megkérheti az árát, és a tartomány magasabb 
felébõl érhet el szorzót;

• nem mindegy, hogy bérgyártás (ill. üzletláncok 
sajátmárkás termékeinek gyártása) vagy a saját 
tulajdonú márka gyártása van-e többségben;

• a kevés versenytárs és az egyediség szintén növeli 
az értéket;

• elõnyös a fejlett technológia és a jó 
készpénztermelõ-képesség;

• kiterjedt exporttevékenység ugyancsak árfelhajtó 
hatású.

A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek árazásánál 
szintén erõs a brand-hatás, valamint a szofisztikált 
termékek kínálata és a meghatározó piaci részesedés.

CÉGÉRTÉK
Cégérték alatt egy társaság teljes értékét, dinamikus, 
elõretekintõ szemléletben a jövõbeli összes cash-flow-
ja diszkontált értékét; forrás oldalról pedig a saját 
tõkéjének és kamatozó adósságainak összességét 
értjük. Ez az érték nem keverendõ össze a 
tõkeértékkel, ami a cégértékbõl a kamatozó 
adósságok levonása után azt az értéket adja, ami a 
tulajdonosok saját vagyona. Ezt jelképezi pl. a tõzsdei 
kapitalizáció tõzsdei cégek esetén.

CÉGÉRTÉKEK IPARÁG SZEKTORONKÉNT
AZ EV/EBITDA ALAPÚ SZORZÓSZÁM ALAPJÁN

IPARÁG

Építõipar
Szolgáltatások
Fogyasztási cikkek
Pénzügyi szolgáltatások
Egészségügy
Ipari termelés
Kereskedelem
TMT
Szállítmányozás

Összesen

CÉGEK 
SZÁMA

13
9

23
3
5

23
9

11
4

100

EV/EBITDA 
MINIMUM

4,0
3,8
4,0
6,0
6,3
4,0
5,0
4,5
4,0

3,8

CÉGÉRTÉK 2015. 
(MRD FT)

                          
167
84

292
45
60

503
110
238
38

1 538

EV/EBITDA 
ÁTLAG

4,1
6,6
6,3
7,0
7,1
5,8
5,3
7,4
4,7

5,9*

*nem súlyozott

EV/EBITDA 
MAXIMUM

4,5
10,0
10,0
8,0
8,0
7,5
5,8

10,5
6,0

10,5

ÁTLAGOS 
CÉGÉRTÉK 2015. 

(MRD FT)

13
9

13
15
12
22
12
22
10

15
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38

1 538

EV/EBITDA 
ÁTLAG

4,1
6,6
6,3
7,0
7,1
5,8
5,3
7,4
4,7

5,9*

*nem súlyozott

EV/EBITDA 
MAXIMUM

4,5
10,0
10,0
8,0
8,0
7,5
5,8

10,5
6,0

10,5

ÁTLAGOS 
CÉGÉRTÉK 2015. 

(MRD FT)

13
9

13
15
12
22
12
22
10

15

FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP
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Az egészségügyi cégek közül az orvosi mûszergyártók 
fértek be a top100-ba, 6,25 és 8,0 közötti szorzóikat 
fejlett technológiájuknak és export piaciaknak 
köszönhetik.

Az ipari termelõk között nagy számban találunk 
fémmegmunkálással és mûanyagipari gyártással 
foglalkozó cégeket. Itt 4,0 és 7,5 közötti EV/EBITDA 
szorzók látszanak elérhetõnek egy tranzakció során, 
inkább maradva a sáv alsó szélén. Annak, hogy az 
értékelési sáv alsó harmadában jut szorzó egy cégnek, 
számos oka lehet: 
• gyakran kis számú ügyféllel dolgoznak, ez 

kockázatossá teszi mûködésüket
• az új megrendelésekkel nehezen feltölthetõ 

túlkapacitások,
• ezek a cégek jellemzõen folyamatos árnyomással 

szembesülnek,
• nem precíziós, nagy sorozatú alkatrészek 

bérgyártásával foglalkoznak, 
• az exportpiacokat korlátozottan képesek ellátni,
• a szakmai minõségbiztosítási, értékesítési vagy 

éppen adminisztratív feladataikat a tulajdonos-
vezetõ távozásával korlátozottan tudják megoldani. 

Ezzel szemben:
• a gyártástervezésen túl további mérnöki feladatokat 

ellátó, 
• réspiacokat egyenletesen magas minõségben 

kiszolgáló,
• több blue chip ügyfélnek is dolgozó,
• az adott értéklánc minél nagyobb hányadát (így 

saját anyagbeszerzés, szerszámgyártás, majd az 
alkatrész- és termékgyártáson túl összeszerelés és 
végül kiegészítõ szolgáltatásokat) magukénak tudó 
gyártók és ipari beszállítók,

• itthon ritkán, de különösen saját márkanéven 
értékesített termékeik révén 

magas eredmény-szorzón forognak.

A kereskedelemmel foglalkozó cégek közé soroljuk a 
kis- és nagykereskedõket, ideértve az alkatrész-
kereskedõket, õk 5-6 közötti szorzót érhetnek el, 
fenntartva, hogy jelentõsen befolyásolja a kialakuló 
értéket az ingatlanok, illetve a készletek értéke, 
állománya. Ugyancsak hatással van az értékelésre az 
esetleges szezonalitás és a multinacionális cégek 
konkurenciája az adott területen.

A telekom-, média-, technológia kategóriában 
kábeltelevíziós, szórakoztatóipari cégek, szoftver-
fejlesztõk, -szolgáltatók és -forgalmazók kaptak helyet. 
A 4,5 és 10,5 közötti mutatók közül a már korábban is 
említett egyediség és fejlett technológia 
eredményezhet magasabb mutatót.

A fuvarozó és szállítmányozó cégek 4,0 és 6,0 közötti 
szorzót érhetnek el, itt a flották kora mellett a 
kiegészítõ raktározó-logisztikai tevékenység teremhet 
magasabb értéket.

Általánosan elmondható, hogy egy átlátható cég- és 
költségstruktúra és megbízható menedzsment mind 
értéknövelõ hatású.

Hol van ezeknek a cégeknek a székhelye? A Privát 
Top100-ban szereplõ cégek regionális megoszlása az 
alábbi térképen látható. Jelentõs fölényben vannak a 
közép-magyarországi cégek (Budapest és Pest megye), 
ráadásul 2014 és 2015 között ezek a cégek jelentõs 
cégérték-növekedést is elértek. Számosságban sokkal 
kevesebben, de hatalmas növekedéssel szerepelnek a 
nyugat-dunántúli központtal tevékenykedõk. A közép-
dunántúli cégek összcégértéke 2014 és 2015 között 
csökkent. A Privát Top100 között sajnos nem találunk 
baranyai vagy nógrádi székhelyût. 

 

CÉGÉRTÉKET NÖVELÕ ÉS 
CSÖKKENTÕ TÉNYEZÕK

ÉRTÉKNÖVELÕ,
ÁRFELHAJTÓ HATÁSÚ

KOMPLEX TEVÉKENYSÉGI KÖR, 
FEJLETT TECHNOLÓGIA

KITERJEDT 
KAPCSOLATRENDSZER, MELY 
KÖNNYEN ÁTADHATÓ

VÁLTOZATOS, NAGYSZÁMÚ 
ÜGYFÉLKÖR

NAGY PIAC, KÖNNYEN 
EXPORTÁLHATÓ

IPARÁGI ÁTLAG FELETTI 
NYERESÉGHÁNYAD

BRAND, MÁRKÁZOTT TERMÉK, 
SZOLGÁLTATÁS

JÓ KÉSZPÉNZTERMELÕ 
KÉPESSÉG, AZ ÉRTÉKLÁNC 
NAGYOBB RÉSZÉT FEDI LE

ÁTLÁTHATÓ CÉG- ÉS 
KÖLTSÉGSTRUKTÚRA

ÉRTÉKET CSÖKKENT

EGYSZERÛ, KÖNNYEN 
MÁSOLHATÓ TECHNOLÓGIA

SZEMÉLYHEZ KÖTHETÕ, 
BEÁGYAZOTT 
KAPCSOLATRENDSZER, 
FÜGGETLEN MENEDZSMENT 
HIÁNYA

KEVÉS, NAGY VEVÕ

BELFÖLDRE KORLÁTOZOTT 
VAGY KIS PIAC

GYENGE EREDMÉNYESSÉG

MÁRKÁZATLAN TERMÉKEK 
TÚLSÚLYA

GÉPEK, INGATLANOK ROSSZ 
ÁLLAPOTA

TOP 100 MAGYAR MAGÁNCÉG REGIONÁLIS MEGOSZLÁSA 
ÉS CÉGÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA 2014–2015-BEN

6 CÉG 5344

Jelentős fölényben vannak a közép-
magyarországi cégek, ráadásul 2014 és 
2015 között jelentős cégérték-növekedést 
is elértek. Sokkal kevesebben, de hatalmas 
növekedéssel szerepelnek a nyugat-
dunántúli központtal tevékenykedők.

Általánosan elmondható, hogy egy 
átlátható cég- és költségstruktúra és 
megbízható menedzsment mind 
értéknövelő hatású.

RÉGIÓ

Közép-Magyarország
Közép-Dunántúl
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Nyugat-Dunántúl
Észak-Magyarország
Dél-Dunántúl

Összesen

CÉGEK 
SZÁMA

54
7

14
9
6
6
4

100

CÉGÉRTÉK 2014. 
(MRD FT)

                            
606
276
186
168
32
44
45

1 357

VÁLTOZÁS 2014/15
(%)

17%
-1%
21%
3%

88%
21%
4%

13%

CÉGÉRTÉK 2015. 
(MRD FT)

                           
708
272
225
173
60
53
46

1 538
    

VÁLTOZÁS 2014/15 
(MRD FT)

101
-3
39
5

28
9
2

181

54 CÉG 70
8

60
6

7 CÉG 27
2

27
6

14 CÉG 22
5

18
6

9 CÉG 17
3

16
8

4 CÉG 4645

6 CÉG 6032
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Vajon ezek a társaságok hogyan lennének értékelve, ha 
nem Magyarországon, hanem Csehországban 
lennének?

Ehhez alapul vettük:
• az elmúlt években Magyarországon és 

Csehországban lezárt – nyilvános tranzakciós 
értéket is tartalmazó – 34, illetve 33 ügyletet;

• piaci információkat; 
• a Concorde MB Partners, valamint a cseh IMAP 

iroda, a Redbaenk saját tapasztalatait.

Jól láthatók az összességében magasabb szorzók 
Csehországban, az ezt magyarázó specifikus okok: 

• a jobb gazdasági kilátások, 
• alacsonyabb országkockázat, 
• nagyobb piacú szektorok, 
• jobb exportképesség – közelség Németországhoz, 

különös tekintettel ipari termelésre; 
• a rendszerváltás elõtti struktúrák jobban 

megmaradtak, 
• nagyobb ásványkincs-bázisra építhetnek, 
• jobban szervezett és piacosított az egészségügyi 

ellátás.  

Ennek alapján a Privát Top 100 tagjai, ha 
Csehországban lennének, 1883 milliárd forint, azaz 
22%-kal lenne nagyobb az összértékük, feltéve, hogy 
eredményességük nem változik. 

És csupán érdekességként mutatjuk be a fõ 
tulajdonosok csillagjegye szerint meghatározott átlagos 
cégértéket és életkort. Ebbõl a felsorolásból látszik, 
hogy a Privát Top 100 tagjai tulajdonosi oldalról fel kell 
készüljenek cégük átörökítésére – sokuknak 5–10 éves 
idõtávon belül túl kell esnie a generációváltáson.

AXIÁL KFT.
BIGE HOLDING CSOPORT
DIGI KFT.
DUNA ASZFALT KFT.
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
JÁSZ-PLASZTIK KFT.
KEROX KFT.
UNIX AUTÓ KFT.
VIDEOTON HOLDING ZRT.

77 ELEKTRONIKA KFT.
ACCELSIORS KFT. 
AGROFEED KFT.
AR-IP SZOFTVER- ÉS HARDVERFEJLESZTÕ KFT.
BÁRDI AUTÓ ZRT.
BAROMFI-COOP KFT.
BÉKÉS DRÉN KFT.
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
CHEMARK KFT.
CONCORDE ALAPKEZELÕ ZRT.
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
CSABA METÁL ZRT.
ECSERI KFT.
EXCLUSIVE CHANGE CSOPORT
FÉMALK ZRT. 
GALLICOOP ZRT.
HELL ENERGY MAGYARORSZÁG KFT.
HÓDÚT FREEWAY KFT.
HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KFT.
HUNGARY-MEAT KFT.
HUNGERIT ZRT.
HUNLAND-TRADE KFT. 
KALLOS COSMETICS KFT.
KESKENY ÉS TÁRSAI 2001 KFT.

LAS VEGAS CSOPORT
LISS KFT.
MASTER GOOD KFT.
MEDICONTUR KFT.
MEDISO KFT.
MIKROPAKK KFT.
MOGYI KFT.
ONGROPACK KFT.
PRO PATRIA ELECTRONICS KFT.
RÉVÉSZ TRANS KFT.
SECRET CONTROL GPS KFT.
SEMILAB ZRT.
SILVESTRIS & SZILAS KFT.
SZATMÁRI KFT.
SZIGET KFT.
TARR KFT.
TOLNATEJ ZRT.
TRANZIT CSOPORT
WEST HUNGÁRIA BAU KFT.

AGROSPRINT KFT.
A-K ÉPITÕIPARI KFT.
ALPHA-VET KFT.
BÁBOLNA BROJLER KFT.
CHS HUNGARY KFT.
CIVIL ZRT.
CYCLOLAB KFT.
DAK KFT.
DETKI KEKSZ KFT.
DIAGON KFT.
ÉPKAR ZRT.
FERRO-PRESS KFT.
FERZOL KFT.
HANSA-KONTAKT KFT.

HE-DO KFT.
HIDROFILT KFT.
HOGE ORVOSI MÜSZER KFT
INGATLAN.COM ZRT.
INTER TAN-KER ZRT.
KE-VÍZ 21 ZRT.
KOMETA 99 ÉLELMISZERIPARI ZRT.
KOVÁCS KFT.
KRAVTEX KFT.
LAVET KFT.
M&S ZRT.
MEDIREX ZRT.
MOBILBOX KFT
MPF HOLDING ZRT.
MULTI ALARM ZRT.
PENTA KFT.
POLI-FARBE KFT.
QUALITRANS-CARGO KFT.
REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KFT.
ROMÁN SÁNDOR TÁNCTÁRSULATA KFT.
SANATMETÁL KFT.
SCENIA KFT.
SOLTÚT KFT.
SZABADICS ZRT.
TAURIL KFT.
TRÉLOG KFT.
TRIGO KFT.
UNIÓ COOP ZRT.
UNIVER-PRODUCT ZRT.
URBÁN ÉS URBÁN KFT.
VEGYÉPSZER HUNGÁRIA ZRT.
VIA BÉRAUTÓ KFT.
VÖRÖSKÕ KFT.
ZEMPLÉNKÕ KFT.

25 MILLIÁRD FELETT
10 MILLIÁRD FELETT
5 MILLIÁRD FELETT

CÉGÉRTÉKEK IPARÁGI SZEKTORONKÉNT MAGYARORSZÁGON ÉS 
CSEHORSZÁGBAN AZ EV/EBITDA SZORZÓSZÁM ALAPJÁN

MAGYARORSZÁG
CSEHORSZÁG

CÉGÉRTÉKEK A TULAJDONOSOK ÉLETKORA 
ÉS CSILLAGJEGYE ALAPJÁN

A Privát Top 100 tagjai tulajdonosi 
oldalról fel kell készüljenek cégük 
átörökítésére – sokuknak 5–10 éves 
időtávon belül túl kell esnie a 
generációváltáson.

IPARÁG SZEKTOR

Fogyasztási cikkek
Energia
Szolgáltatások
Egészségügy
Ipari termelés
Kereskedelem
TMT

Összesen

TRANZAKCIÓK 
SZÁMA

3
2
6
2

12
2
9

34

EV/EBITDA 
SÁV

5–6X
5–7X
6–8X

5–6,5X
4–6X

3,5–5,5X
5,5–8X

ÁTLAGOS 
CÉGÉRTÉK, 

(MILLIÓ EUR)

10,9
4,7

11,2
4,2
9,2
4,4
7,4

8,7

TRANZAKCIÓK 
SZÁMA

3
4
3
2

14
2
7

33

EV/EBITDA 
SÁV

6–9X
5–8X
5–7X

7–10X
5,5–8X

5–7X
6–9X

ÁTLAGOS 
CÉGÉRTÉK, 

(MILLIÓ EUR)

18,6
13,4
24,6
4,3

11,4
5,9
7,3

12,3

CSILLAGJEGY

Mérleg
Szûz
Bak
Skorpió
Rák
Nyilas
Oroszlán
Bika
Halak
Kos
Vízöntõ
Ikrek

Összesen

FÕ

8
7
7

12
6
8

10
10
7
8
9
8

100

ÁTLAGOS CÉGÉRTÉK 2015 
(MRD FT)

28
22
18
18
16
15
15
13
12
11
10
8

15

ÁTLAGOS ÉLETKOR 
(ÉV)

60
52
58
56
60
55
65
55
52
58
54
56

57

MINIMUM ÉLETKOR 
(ÉV)

46
41
46
32
46
43
54
44
45
35
45
45

32

MAXIMUM ÉLETKOR
(ÉV)

83
69
68
73
70
64
72
72
66
74
64
66

83

Ha a cégek tulajdonosai érdeklõdnek cégeik pontos értéke iránt, kérjük keressék Szendrõi Gábort a gabor.szendroi@cmbp.hu elérhetõségen.

FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP

FORRÁS: ZEPHYR TRANZAKCIÓS ADATBÁZIS, CMBP
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Vajon ezek a társaságok hogyan lennének értékelve, ha 
nem Magyarországon, hanem Csehországban 
lennének?

Ehhez alapul vettük:
• az elmúlt években Magyarországon és 

Csehországban lezárt – nyilvános tranzakciós 
értéket is tartalmazó – 34, illetve 33 ügyletet;

• piaci információkat; 
• a Concorde MB Partners, valamint a cseh IMAP 

iroda, a Redbaenk saját tapasztalatait.

Jól láthatók az összességében magasabb szorzók 
Csehországban, az ezt magyarázó specifikus okok: 

• a jobb gazdasági kilátások, 
• alacsonyabb országkockázat, 
• nagyobb piacú szektorok, 
• jobb exportképesség – közelség Németországhoz, 

különös tekintettel ipari termelésre; 
• a rendszerváltás elõtti struktúrák jobban 

megmaradtak, 
• nagyobb ásványkincs-bázisra építhetnek, 
• jobban szervezett és piacosított az egészségügyi 

ellátás.  

Ennek alapján a Privát Top 100 tagjai, ha 
Csehországban lennének, 1883 milliárd forint, azaz 
22%-kal lenne nagyobb az összértékük, feltéve, hogy 
eredményességük nem változik. 

És csupán érdekességként mutatjuk be a fõ 
tulajdonosok csillagjegye szerint meghatározott átlagos 
cégértéket és életkort. Ebbõl a felsorolásból látszik, 
hogy a Privát Top 100 tagjai tulajdonosi oldalról fel kell 
készüljenek cégük átörökítésére – sokuknak 5–10 éves 
idõtávon belül túl kell esnie a generációváltáson.

AXIÁL KFT.
BIGE HOLDING CSOPORT
DIGI KFT.
DUNA ASZFALT KFT.
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
JÁSZ-PLASZTIK KFT.
KEROX KFT.
UNIX AUTÓ KFT.
VIDEOTON HOLDING ZRT.

77 ELEKTRONIKA KFT.
ACCELSIORS KFT. 
AGROFEED KFT.
AR-IP SZOFTVER- ÉS HARDVERFEJLESZTÕ KFT.
BÁRDI AUTÓ ZRT.
BAROMFI-COOP KFT.
BÉKÉS DRÉN KFT.
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
CHEMARK KFT.
CONCORDE ALAPKEZELÕ ZRT.
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
CSABA METÁL ZRT.
ECSERI KFT.
EXCLUSIVE CHANGE CSOPORT
FÉMALK ZRT. 
GALLICOOP ZRT.
HELL ENERGY MAGYARORSZÁG KFT.
HÓDÚT FREEWAY KFT.
HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KFT.
HUNGARY-MEAT KFT.
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HE-DO KFT.
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HOGE ORVOSI MÜSZER KFT
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INTER TAN-KER ZRT.
KE-VÍZ 21 ZRT.
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MEDIREX ZRT.
MOBILBOX KFT
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MULTI ALARM ZRT.
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QUALITRANS-CARGO KFT.
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URBÁN ÉS URBÁN KFT.
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VIA BÉRAUTÓ KFT.
VÖRÖSKÕ KFT.
ZEMPLÉNKÕ KFT.

25 MILLIÁRD FELETT
10 MILLIÁRD FELETT
5 MILLIÁRD FELETT

CÉGÉRTÉKEK IPARÁGI SZEKTORONKÉNT MAGYARORSZÁGON ÉS 
CSEHORSZÁGBAN AZ EV/EBITDA SZORZÓSZÁM ALAPJÁN

MAGYARORSZÁG
CSEHORSZÁG

CÉGÉRTÉKEK A TULAJDONOSOK ÉLETKORA 
ÉS CSILLAGJEGYE ALAPJÁN

A Privát Top 100 tagjai tulajdonosi 
oldalról fel kell készüljenek cégük 
átörökítésére – sokuknak 5–10 éves 
időtávon belül túl kell esnie a 
generációváltáson.

IPARÁG SZEKTOR
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Ipari termelés
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3
2
6
2
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2
9

34
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46
41
46
32
46
43
54
44
45
35
45
45

32

MAXIMUM ÉLETKOR
(ÉV)

83
69
68
73
70
64
72
72
66
74
64
66

83

Ha a cégek tulajdonosai érdeklõdnek cégeik pontos értéke iránt, kérjük keressék Szendrõi Gábort a gabor.szendroi@cmbp.hu elérhetõségen.

FORRÁS: CEGINFO.HU, CMBP

FORRÁS: ZEPHYR TRANZAKCIÓS ADATBÁZIS, CMBP



1716

cégérték 
elemzés

cégérték 
interjú

MENNYIT ÉR A TOP 100?
Az alábbi táblázatokon mutatjuk be, hogy mennyit is ér a Top 100 magyar NKV, különbözõ összehasonlításokban:

Top 100 magyar NKV 2015-ös cégadatok 
alapján
Volkswagen csoport – tõzsdei kapitalizáció 
(2017. január)
Részvénypiaci kapitalizáció – BÉT
OTP Bank – tõzsdei kapitalizáció (2017. január)
MOL – tõzsdei kapitalizáció (2017. január)
Richter – tõzsdei kapitalizáció (2017. január)
Magyar Telekom – tõzsdei kapitalizáció 
(2017. január)
WizzAir – tõzsdei kapitalizáció (2017. január)

CÉGÉRTÉK 
(MILLIÁRD FT)

1 538

23 036
6 819
2 489
2 151
1 178

524
362

FORRÁS: BET.HU, WIZZAIR.COM,YAHOO-FINANCE, CMBP

Top 100 magyar NKV 2015-ös 
cégadatok alapján
Cseh GDP (2015.)
Magyar GDP (2015.)
Leggazdagabb 60 cseh vagyona  (2016. nyár)
Soros György vagyona  (2016. nyár)
Petr Kellner, a leggazdagabb cseh vagyona  
(2016. nyár)
Leggazdagabb 100 magyar vagyona  
(2016. nyár)
Csányi Sándor vagyona (2016. nyár)

CÉGÉRTÉK 
(MILLIÁRD FT)

1 538
50 840
33 999
9 739
6 813

2 933

2 800
283

FORRÁS: FORBES, NAPI.HU, KSH, CMBP

A HAZAI KÖZÉP- 
ÉS NAGYVÁLALLATOK 
UTÓBBI 25 ÉVE

CHIKÁN ATTILA MAGYAR KÖZGAZDÁSZ, 
EGYETEMI TANÁR, A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA RENDES TAGJA. KUTATÁSI 
TERÜLETE A VÁLLALATGAZDASÁGTAN, 
A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG ÉS A 
LOGISZTIKA. 1970-TÕL A RAJK LÁSZLÓ 
SZAKKOLLÉGIUM ALAPÍTÓ IGAZGATÓJA. 
1998–1999-BEN MAGYARORSZÁG 
GAZDASÁGI MINISZTERE, MAJD 2000 ÉS 
2003 KÖZÖTT A BUDAPESTI CORVINUS 
EGYETEM REKTORA.

JAKSITY GYÖRGY AZ 1980-AS, 90-ES ÉVEK 
FORDULÓJÁN AKTÍV SZEREPET VÁLLALT A 
MAGYAR TÕKEPIAC SZERVEZÉSÉBEN, ÍGY 
TAGJA VOLT A BUDAPESTI ÉRTÉKTÕZSDE 
INDÍTÁSÁN DOLGOZÓ CSAPATNAK. A 
CONCORDE-OT 1993-BAN ALAPÍTOTTA 
MENEDZSERTÁRSAIVAL ÉS HAZAI PÉNZÜGYI 
BEFEKTETÕKKEL. RENDSZERES ELÕADÓ 
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONFERENCIÁKON, 
TÖBB PÉNZÜGYI SZAKKÖNYV ÉS SZÁMTALAN 
CIKK SZERZÕJE, TÁRSSZERZÕJE.

HAJDU-TAR GABRIELLA
IGAZGATÓ-HELYETTES

CONCORDE MB PARTNERS 
GABRIELLA.HAJDU.TAR@
CMBP.HU

INTERJÚ CHIKÁN ATTILÁVAL ÉS JAKSITY GYÖRGGYEL

A MAGYAR TOP 100 NKV 
CÉGÉRTÉKÉNEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

A MAGYAR TOP 100 NKV 
CÉGÉRTÉKÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Top 100 magyar NKV 2015-ös 
cégadatok alapján
Real Madrid futballcsapatának értéke (2016.)
Portugál futballválogatott EB-keret értéke (2016.)
Neymar (FC Barcelona) átigazolási értéke (2016.)
Cseh futballválogatott foci EB-keret értéke (2016.)
Magyar futballválogatott  Eb-keret értéke (2016.)

CÉGÉRTÉK 
(MILLIÁRD FT)

1 538
1 035

139
70
25
9

FORRÁS: FORBES, CIES, CMBP

A MAGYAR TOP 100 NKV 
CÉGÉRTÉKÉNEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Top 100 magyar NKV 2015-ös 
cégadatok alapján
2016-ban Magyarországon 
kifizetett EU támogatások
2024-es budapesti olimpia 
tervezett költsége
Stadionépítések 2020-ig

CÉGÉRTÉK 
(MILLIÁRD FT)

1 538

1 987

1 983
308

FORRÁS: SAJTÓ, CMBP

A MAGYAR TOP 100 NKV 
CÉGÉRTÉKÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Top 100 magyar 
NKV 2015-ös 
cégadatok 
alapján

Soros György 
vagyona  
(2016)

1521

OTP Bank – 
tõzsdei 
kapitalizáció

Real Madrid 
futballcsapat
értéke 
(2016)

2016-ban 
Magyarországon 
kifizetett EU 
támogatások

1538

2489

6813

1987

1035

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER 

CONCORDE MB PARTNERS 
IMAP EURÓPAI ALENÖK

GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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tartozik az igazsághoz, hogy ezen cégek egy nagy 
hányada kényszervállalkozás volt, vagyis a 
munkahelyek tömeges megszûnése és a meglévõ 
szaktudás ötvözeteként jöttek létre ezek a fajta kis és 
közepes vállalkozások. A probléma ezzel az volt, hogy 
habár az elõállításhoz szükséges szaktudás hibátlanul 
megvolt, a vállalkozás marketing vagy pénzügyi 
oldalához nem értettek. Erre szinte mindenki tud 
példát mondani, nagyon elterjedt eset volt ez 
hazánkban annak idején. 

De a kérdés a privát tulajdonú cégekre vonatkozik, nem 
csak KKV-kra, így itt került most képbe a privatizáció, 
amelynek során nagyobb vállalatok is kerültek 
magántulajdonba. A privatizáció a legfontosabb olyan 
lépés volt a rendszerváltás gazdasági reformjai során, 
aminek nem voltak elõzményei, gyökerei. Ezzel egy 
idõben az ország keresztülment a transzformációs 
recesszión, mint minden volt szocialista ország. Ez azt 
jelentette, hogy az ipari termelés zuhanásszerûen 
visszaesett, így azok a cégek is elveszették meglévõ 
piacaikat, akik már eleve jó helyzetben voltak. 
Ezt összegezve, ahogy szokták mondani „vérben és 
fájdalomban” született a magyar KKV szektor, és habár 
a lehetõségek korlátai már akkor is látszódtak, egy 
példa nélküli és roppant fontos történelmi 
fordulópontot sikerült levezényelni. 

Ezt követõen a kilencvenes években a magyar 
gazdaság és a világgazdaság is kedvezõ korszakban 
volt, konjunktúra jellemezte az évtizedet. A Bokros 
csomag után a kétezres évek elejéig tartott a 
növekedés, ekkoriban a piacgazdaságnak a tényleges 
fejlõdése irányába haladtunk. 1996-ban készítettük az 
elsõ versenyképességi kutatást, amelynek akkori fõ 
megállapítása az volt, hogy a magyar üzleti szféra 
lényegében piacgazdasági alapon mûködik. Jó irányba 
mentünk, ha lassabban is. Ez a trend kezdett 
megfordulni a kétezres években, mostanra pedig 
teljesen átfordult. A jelenlegi körülmények, amelyek 
között ezek a privát vállalatok gazdálkodnak, már nem 
a klasszikus piacgazdaság ismérvei, köszönhetõen a 
nagymértékû korrupciónak és állami beavatkozásnak.

MELYEK VOLTAK AZOK A MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕK, 
AMELYEK EREDMÉNYEKÉPPEN MA A PRIVÁT TOP 100 
KÖZÖTT TUDHATJA MAGÁT EGY MAGYAR 
MAGÁNTULAJDONÚ CÉG?
 
CHIKÁN ATTILA: A legnagyobb különbséget a 
management minõsége jelenti. Ezt nagyon sok kutatás 
is alátámasztja. Rögtön vissza is kanyarodnék kicsit az 
elsõ kérdésre ahol elmondtam, hogy amikor indultak 
ezek a magán vállalkozások, akkor nagy ismerethiány 
volt arról, hogy hogyan kell „business-t csinálni”. Volt 
szerencsém sok elõadást tartani, többek között az 
amerikai Stanford Egyetemen, ahol az üzleti/gazdasági 
szakok hallgatóinak legalább harmada az egyetem 
elvégzése után rögtön magán vállalkozásokban csinál 
karriert. Ellentétben itthon, a Corvinus legjobb 
hallgatói azon törik magukat, hogy beférkõzhessenek a 
top nagyvállalatok egyikébe. Az, hogy kimenjen a 
piacra és megpróbáljon ivóvizet csiholni a 
tûzcsapokból, mint amire van most egy elhíresült 
példa, az nagyon kevés. Az egész neveltetésünkbõl 
adódóan, onnantól kezdve, hogy a vállalkozó szinte 
szitokszónak számít, odáig, hogy a Corvinus 
képzéseinek döntõ többsége is nagyvállalat-orientált, 
nem élünk vállalkozásösztönzõ közegben. 

A külföldi piacra való kilépés képessége szintén a 
management minõségének kérdése. Nagyon nagy 
probléma a nyelvtudás és a szívósság hiánya 
hazánkban. A szívósságot azért említem, mert sokszor 
találkozom azzal itthon is, de fõleg külföldön, hogy a 
vevõ legnagyobb problémája a magyar üzletféllel szem-
ben, hogy nem tud minõséget produkálni. A minõség 
alatt most nem a terméket értem, hanem például a 
szállítási határidõt, a kiszolgálás konzisztensen magas 
színvonalát. Ezek sokszor hagynak kívánnivalót maguk 
után. Türelmetlenek a magyar vállalkozók, nem elég 
kitartóak, hogy sikerre vigyék az üzletüket. 

Ezen kívül csak olyan tényezõket tudok mondani, ami 
akárhol máshol is meghatározó lenne. Magyar 
sajátosságként tudnám még kiemelni, hogy az állami 
támogatások hozzáférhetõsége nagyon meghatározza/ 
meghatározhatja, hogy ki van benne a Top 100-ban.

JAKSITY GYÖRGY: Magyarország gyenge és évek óta romló 
versenyképessége mögött sok tényezõ húzódik meg, 
amelyek közül kimagaslik az újra gyengülõ 
jogállamiság, az állami és politikai szinten zajló 
korrupció, részrehajlás állami döntésekben, általában 
véve a gyenge intézményrendszer... Ugyanakkor az 
állam és intézményei nem elszigetelten mûködnek, 
hanem kapcsolatban állnak a magánszférával és ezért 
negatívan hatnak az itt zajló folyamatokra is. Mi több, a 
magánszféra cégeinek is vannak a rossz 

versenyképességet magyarázó problémái, alapvetõen 
a menedzsment szaktudás, a humán erõforrás 
képzettsége területén. Így nem meglepõ, hogy a rossz 
versenyképességet magyarázva, még a sikeres 
vállalatok esetében is kevés van, amely eredményeit 
valós piaci versenyben érte el, értve ez alatt, hogy a 
finanszírozása, befektetési, beruházási döntései, az 
értékesítése, beszerzései piaci alapon mûködnek. 
Nagyon nagy az állami megrendelések, állami és EU 
források szerepe a cégek jelentõs részénél, illetve sok 
történet mögött az egykori állami tulajdonhoz olcsón 
hozzájutás, vagy éppen a bankok ki nem fizetése, 
egykori (társ)részvényesek megrövidítése áll. 
Természetesen sok jó kivétel van ez alól a sajnos 
fõszabálynak minõsíthetõ siker magyarázat alól. 
Itt egyrészt az alapítók, vezetõk között a magyar 
vállalati kultúrából kimagasló intelligenciájú, 
szaktudású kulcsembereket találunk, akik magukhoz 
hasonló jó minõségû csapatot tudtak szervezni és azt 
megtartani. Másrészt nyitottak arra, hogy 
folyamatosan tanuljanak, befogadjanak új eljárásokat, 
magasabb minõséget eredményezõ folyamatokat. 
Maga a verseny bár megnehezíti a siker elérését, de a 
legjobb tanítómester, állandó edzésben kell lenni, nem 
véletlen, hogy a nemzetközi piacon dolgozó cégek 
között van a legtöbb ilyen és a magyar mutyiban 
szocializálódott ágazatok a legkevésbé versenyképesek 
a normál világban. Fontos a generációváltás kérdése 
is. Miközben az alapító atyáknak elévülhetetlen 
érdemei vannak, hiszen nélkülük ezek a vállalkozások 
nem lennének, a következõ generáció már külföldi 
egyetemeken tanulta a szakmát, nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik és kulturálisan is 
távol áll a magyaros üzleteléstõl és vállalkozósditól.

VOLT ÁTRENDEZÕDÉS AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN 
VAGY HASONLÓ PRIVÁT TOP 100-AS LISTÁT LÁTTUNK 
VOLNA A ’90-ES ÉVEK ELEJÉN IS?

CHIKÁN ATTILA: Igen volt átrendezõdés, habár fejbõl nem 
tudom a pontos választ, hiszen ez tény kérdés, de 
szerintem nagy a különbség. Nem vagyok benne biztos, 
hogy anno volt-e hasonló lista, de ha igen, nagy lenne 
a különbség a mostanival összevetve. Biztos vagyok 
benne, hogy nagyon nagy százalékban nem 
ugyanazokat a cégeket találtuk volna benne.

JAKSITY GYÖRGY: Az elõbbiekben leirt folyamatok 
jelentõsen átrendezték a terepet: sok a kilencvenes 
évek elején sikeres vállalkozás eltûnt és sok új jött a 
helyükre, de vannak olyan cégek is, amelyek stabilan 
tartják a helyüket, mert jól kezelték a kockázataikat, 
idõben tudtak váltani és volt víziójuk, amire stratégiát 
építettek.
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HOGYAN JELLEMEZNÉK A PRIVÁT TULAJDONÚ CÉGEK 
SORSÁNAK ALAKULÁSÁT MAGYARORSZÁGON AZ 
ELMÚLT HUSZONÖT ÉVBEN?

JAKSITY GYÖRGY: A rendszerváltás eufóriájában cég- és 
vállalkozás alapítási dömping indult meg, melynek 
több mozgatórugója volt. Egyrészt a piacgazdaságra 
áttérés lehetõvé tette, hogy ha valakinek volt egy jó 
ötlete, akkor vállalkozzon, persze ezek többsége nem 
volt hosszú életû, amelynek sok oka van. Másrészt sok 
ember vesztette el a munkahelyét a rendszerváltás 
gazdasági sokkjának köszönhetõen és vált 
kényszervállalkozóvá. Harmadrészt sok vállalkozás 
alapítása mögött részben vagy egészben, finoman 
fogalmazva adóoptimalizálási célok húzódtak meg. 
A kilencvenes, majd kétezres évek válságai és a 
jogállamiság, illetve a szabályozás fejlõdése jelentõs 
átalakulást hozott a magyar vállalati szférában: sok cég 
ment tönkre, de új területek is megnyíltak, amelyeket a 
technológiai fejlõdés és az EU-integrációból fakadó 
elõnyök tápláltak. Ez a trend hozta létre a ma látható 
képet a magyar magántulajdonú cégek esetében.

CHIKÁN ATTILA: A kérdés megválaszolásához kicsit vissza 
kell mennünk az idõben, ugyanis Magyarországon más 
szocialista országokhoz képest hamarabb kezdõdött el 
a kis és közepes vállalkozások kialakulása. 1981–82-
tõl kezdõdõen fokozatosan nõtt a foglalkoztathatóság 
mértéke, elkezdtek létrejönni a gazdasági 
munkaközösségek. A KKV szektor elõzményeire tehát 
már a rendszerváltást megelõzõen is volt példa, de 
hozzá kell tenni, hogy ezek a cégek nem piacgazdasági 
körülmények mentén szervezõdtek. Ez a mai napig egy 
vitatott kérdés, hogy akkor összességében pozitív vagy 
negatív hatása volt-e mindennek. Anno lehetett azt 
gondolni, hogy Magyarország élen jár a piacgazdaság 
elõkészítésében, de már a kilencvenes évek elején 
kiderült, hogy egy deformált vállalkozási szférát sikerült 
kreálni, a módszertani hiányosságoktól kezdve a 
korrupción át sok hibával. Így nem tudott tiszta lappal 
indulni a KKV szektor hazánkban, hanem korábbi 
tapasztalatokon alapuló, vegyes képet mutató 
közösség nevezhette magát vállalkozónak. Ennek egyik 
végeredményeként nagyon sokan azok közül, akik a 
rendszerváltás környékén indítottak üzletet, szinte alig 
páran élték meg, hogy hosszabb távon is 
fennmaradjanak. Ha megnézzük azokat a neveket, akik 
fémjelezték a magyar KKV szektort a 90-es évek elején, 
csupán néhány lett valódi sikertörténet. Másfelõl hozzá 

„Vérben és fájdalomban” született a 
magyar KKV szektor, és habár a 
lehetőségek korlátai már akkor is 
látszódtak, egy példa nélküli és 
roppant fontos történelmi 
fordulópontot sikerült levezényelni. 

Sok ember vesztette el a munkahelyét a 
rendszerváltás gazdasági sokkjának 
köszönhetően és vált kényszervállalkozóvá.
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tartozik az igazsághoz, hogy ezen cégek egy nagy 
hányada kényszervállalkozás volt, vagyis a 
munkahelyek tömeges megszûnése és a meglévõ 
szaktudás ötvözeteként jöttek létre ezek a fajta kis és 
közepes vállalkozások. A probléma ezzel az volt, hogy 
habár az elõállításhoz szükséges szaktudás hibátlanul 
megvolt, a vállalkozás marketing vagy pénzügyi 
oldalához nem értettek. Erre szinte mindenki tud 
példát mondani, nagyon elterjedt eset volt ez 
hazánkban annak idején. 

De a kérdés a privát tulajdonú cégekre vonatkozik, nem 
csak KKV-kra, így itt került most képbe a privatizáció, 
amelynek során nagyobb vállalatok is kerültek 
magántulajdonba. A privatizáció a legfontosabb olyan 
lépés volt a rendszerváltás gazdasági reformjai során, 
aminek nem voltak elõzményei, gyökerei. Ezzel egy 
idõben az ország keresztülment a transzformációs 
recesszión, mint minden volt szocialista ország. Ez azt 
jelentette, hogy az ipari termelés zuhanásszerûen 
visszaesett, így azok a cégek is elveszették meglévõ 
piacaikat, akik már eleve jó helyzetben voltak. 
Ezt összegezve, ahogy szokták mondani „vérben és 
fájdalomban” született a magyar KKV szektor, és habár 
a lehetõségek korlátai már akkor is látszódtak, egy 
példa nélküli és roppant fontos történelmi 
fordulópontot sikerült levezényelni. 

Ezt követõen a kilencvenes években a magyar 
gazdaság és a világgazdaság is kedvezõ korszakban 
volt, konjunktúra jellemezte az évtizedet. A Bokros 
csomag után a kétezres évek elejéig tartott a 
növekedés, ekkoriban a piacgazdaságnak a tényleges 
fejlõdése irányába haladtunk. 1996-ban készítettük az 
elsõ versenyképességi kutatást, amelynek akkori fõ 
megállapítása az volt, hogy a magyar üzleti szféra 
lényegében piacgazdasági alapon mûködik. Jó irányba 
mentünk, ha lassabban is. Ez a trend kezdett 
megfordulni a kétezres években, mostanra pedig 
teljesen átfordult. A jelenlegi körülmények, amelyek 
között ezek a privát vállalatok gazdálkodnak, már nem 
a klasszikus piacgazdaság ismérvei, köszönhetõen a 
nagymértékû korrupciónak és állami beavatkozásnak.

MELYEK VOLTAK AZOK A MEGHATÁROZÓ TÉNYEZÕK, 
AMELYEK EREDMÉNYEKÉPPEN MA A PRIVÁT TOP 100 
KÖZÖTT TUDHATJA MAGÁT EGY MAGYAR 
MAGÁNTULAJDONÚ CÉG?
 
CHIKÁN ATTILA: A legnagyobb különbséget a 
management minõsége jelenti. Ezt nagyon sok kutatás 
is alátámasztja. Rögtön vissza is kanyarodnék kicsit az 
elsõ kérdésre ahol elmondtam, hogy amikor indultak 
ezek a magán vállalkozások, akkor nagy ismerethiány 
volt arról, hogy hogyan kell „business-t csinálni”. Volt 
szerencsém sok elõadást tartani, többek között az 
amerikai Stanford Egyetemen, ahol az üzleti/gazdasági 
szakok hallgatóinak legalább harmada az egyetem 
elvégzése után rögtön magán vállalkozásokban csinál 
karriert. Ellentétben itthon, a Corvinus legjobb 
hallgatói azon törik magukat, hogy beférkõzhessenek a 
top nagyvállalatok egyikébe. Az, hogy kimenjen a 
piacra és megpróbáljon ivóvizet csiholni a 
tûzcsapokból, mint amire van most egy elhíresült 
példa, az nagyon kevés. Az egész neveltetésünkbõl 
adódóan, onnantól kezdve, hogy a vállalkozó szinte 
szitokszónak számít, odáig, hogy a Corvinus 
képzéseinek döntõ többsége is nagyvállalat-orientált, 
nem élünk vállalkozásösztönzõ közegben. 

A külföldi piacra való kilépés képessége szintén a 
management minõségének kérdése. Nagyon nagy 
probléma a nyelvtudás és a szívósság hiánya 
hazánkban. A szívósságot azért említem, mert sokszor 
találkozom azzal itthon is, de fõleg külföldön, hogy a 
vevõ legnagyobb problémája a magyar üzletféllel szem-
ben, hogy nem tud minõséget produkálni. A minõség 
alatt most nem a terméket értem, hanem például a 
szállítási határidõt, a kiszolgálás konzisztensen magas 
színvonalát. Ezek sokszor hagynak kívánnivalót maguk 
után. Türelmetlenek a magyar vállalkozók, nem elég 
kitartóak, hogy sikerre vigyék az üzletüket. 

Ezen kívül csak olyan tényezõket tudok mondani, ami 
akárhol máshol is meghatározó lenne. Magyar 
sajátosságként tudnám még kiemelni, hogy az állami 
támogatások hozzáférhetõsége nagyon meghatározza/ 
meghatározhatja, hogy ki van benne a Top 100-ban.

JAKSITY GYÖRGY: Magyarország gyenge és évek óta romló 
versenyképessége mögött sok tényezõ húzódik meg, 
amelyek közül kimagaslik az újra gyengülõ 
jogállamiság, az állami és politikai szinten zajló 
korrupció, részrehajlás állami döntésekben, általában 
véve a gyenge intézményrendszer... Ugyanakkor az 
állam és intézményei nem elszigetelten mûködnek, 
hanem kapcsolatban állnak a magánszférával és ezért 
negatívan hatnak az itt zajló folyamatokra is. Mi több, a 
magánszféra cégeinek is vannak a rossz 

versenyképességet magyarázó problémái, alapvetõen 
a menedzsment szaktudás, a humán erõforrás 
képzettsége területén. Így nem meglepõ, hogy a rossz 
versenyképességet magyarázva, még a sikeres 
vállalatok esetében is kevés van, amely eredményeit 
valós piaci versenyben érte el, értve ez alatt, hogy a 
finanszírozása, befektetési, beruházási döntései, az 
értékesítése, beszerzései piaci alapon mûködnek. 
Nagyon nagy az állami megrendelések, állami és EU 
források szerepe a cégek jelentõs részénél, illetve sok 
történet mögött az egykori állami tulajdonhoz olcsón 
hozzájutás, vagy éppen a bankok ki nem fizetése, 
egykori (társ)részvényesek megrövidítése áll. 
Természetesen sok jó kivétel van ez alól a sajnos 
fõszabálynak minõsíthetõ siker magyarázat alól. 
Itt egyrészt az alapítók, vezetõk között a magyar 
vállalati kultúrából kimagasló intelligenciájú, 
szaktudású kulcsembereket találunk, akik magukhoz 
hasonló jó minõségû csapatot tudtak szervezni és azt 
megtartani. Másrészt nyitottak arra, hogy 
folyamatosan tanuljanak, befogadjanak új eljárásokat, 
magasabb minõséget eredményezõ folyamatokat. 
Maga a verseny bár megnehezíti a siker elérését, de a 
legjobb tanítómester, állandó edzésben kell lenni, nem 
véletlen, hogy a nemzetközi piacon dolgozó cégek 
között van a legtöbb ilyen és a magyar mutyiban 
szocializálódott ágazatok a legkevésbé versenyképesek 
a normál világban. Fontos a generációváltás kérdése 
is. Miközben az alapító atyáknak elévülhetetlen 
érdemei vannak, hiszen nélkülük ezek a vállalkozások 
nem lennének, a következõ generáció már külföldi 
egyetemeken tanulta a szakmát, nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik és kulturálisan is 
távol áll a magyaros üzleteléstõl és vállalkozósditól.

VOLT ÁTRENDEZÕDÉS AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN 
VAGY HASONLÓ PRIVÁT TOP 100-AS LISTÁT LÁTTUNK 
VOLNA A ’90-ES ÉVEK ELEJÉN IS?

CHIKÁN ATTILA: Igen volt átrendezõdés, habár fejbõl nem 
tudom a pontos választ, hiszen ez tény kérdés, de 
szerintem nagy a különbség. Nem vagyok benne biztos, 
hogy anno volt-e hasonló lista, de ha igen, nagy lenne 
a különbség a mostanival összevetve. Biztos vagyok 
benne, hogy nagyon nagy százalékban nem 
ugyanazokat a cégeket találtuk volna benne.

JAKSITY GYÖRGY: Az elõbbiekben leirt folyamatok 
jelentõsen átrendezték a terepet: sok a kilencvenes 
évek elején sikeres vállalkozás eltûnt és sok új jött a 
helyükre, de vannak olyan cégek is, amelyek stabilan 
tartják a helyüket, mert jól kezelték a kockázataikat, 
idõben tudtak váltani és volt víziójuk, amire stratégiát 
építettek.
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HOGYAN JELLEMEZNÉK A PRIVÁT TULAJDONÚ CÉGEK 
SORSÁNAK ALAKULÁSÁT MAGYARORSZÁGON AZ 
ELMÚLT HUSZONÖT ÉVBEN?

JAKSITY GYÖRGY: A rendszerváltás eufóriájában cég- és 
vállalkozás alapítási dömping indult meg, melynek 
több mozgatórugója volt. Egyrészt a piacgazdaságra 
áttérés lehetõvé tette, hogy ha valakinek volt egy jó 
ötlete, akkor vállalkozzon, persze ezek többsége nem 
volt hosszú életû, amelynek sok oka van. Másrészt sok 
ember vesztette el a munkahelyét a rendszerváltás 
gazdasági sokkjának köszönhetõen és vált 
kényszervállalkozóvá. Harmadrészt sok vállalkozás 
alapítása mögött részben vagy egészben, finoman 
fogalmazva adóoptimalizálási célok húzódtak meg. 
A kilencvenes, majd kétezres évek válságai és a 
jogállamiság, illetve a szabályozás fejlõdése jelentõs 
átalakulást hozott a magyar vállalati szférában: sok cég 
ment tönkre, de új területek is megnyíltak, amelyeket a 
technológiai fejlõdés és az EU-integrációból fakadó 
elõnyök tápláltak. Ez a trend hozta létre a ma látható 
képet a magyar magántulajdonú cégek esetében.

CHIKÁN ATTILA: A kérdés megválaszolásához kicsit vissza 
kell mennünk az idõben, ugyanis Magyarországon más 
szocialista országokhoz képest hamarabb kezdõdött el 
a kis és közepes vállalkozások kialakulása. 1981–82-
tõl kezdõdõen fokozatosan nõtt a foglalkoztathatóság 
mértéke, elkezdtek létrejönni a gazdasági 
munkaközösségek. A KKV szektor elõzményeire tehát 
már a rendszerváltást megelõzõen is volt példa, de 
hozzá kell tenni, hogy ezek a cégek nem piacgazdasági 
körülmények mentén szervezõdtek. Ez a mai napig egy 
vitatott kérdés, hogy akkor összességében pozitív vagy 
negatív hatása volt-e mindennek. Anno lehetett azt 
gondolni, hogy Magyarország élen jár a piacgazdaság 
elõkészítésében, de már a kilencvenes évek elején 
kiderült, hogy egy deformált vállalkozási szférát sikerült 
kreálni, a módszertani hiányosságoktól kezdve a 
korrupción át sok hibával. Így nem tudott tiszta lappal 
indulni a KKV szektor hazánkban, hanem korábbi 
tapasztalatokon alapuló, vegyes képet mutató 
közösség nevezhette magát vállalkozónak. Ennek egyik 
végeredményeként nagyon sokan azok közül, akik a 
rendszerváltás környékén indítottak üzletet, szinte alig 
páran élték meg, hogy hosszabb távon is 
fennmaradjanak. Ha megnézzük azokat a neveket, akik 
fémjelezték a magyar KKV szektort a 90-es évek elején, 
csupán néhány lett valódi sikertörténet. Másfelõl hozzá 

„Vérben és fájdalomban” született a 
magyar KKV szektor, és habár a 
lehetőségek korlátai már akkor is 
látszódtak, egy példa nélküli és 
roppant fontos történelmi 
fordulópontot sikerült levezényelni. 

Sok ember vesztette el a munkahelyét a 
rendszerváltás gazdasági sokkjának 
köszönhetően és vált kényszervállalkozóvá.
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MIÉRT TALÁLUNK VISZONYLAG KEVÉS PRIVATIZÁLT 
CÉGET A PRIVÁT TOP 100-BAN?

JAKSITY GYÖRGY: Formailag kevés privatizált cég van, bár 
kérdés, hogy mi a sok és mi a kevés, mert igazi startup, 
vagy garázscég sincs sok. Leginkább az egykori állami 
vállalatokból, vagy azok romjain, illetve korábbi állami 
gazdaságok, tsz-ek, földek használható elemeire 
építkezõ vállalkozásokkal találkozunk, amelyek persze 
mára teljesen önálló öndefinícióval, mûködéssel, 
stratégiával rendelkeznek, de a gyökerek visszanyúlnak 
a rendszerváltásig, vagy akár még korábbra.

CHIKÁN ATTILA: Ezt talán egyesével lehetne megvizsgálni, 
de általánosságban elmondható, hogy ezek a 
privatizációk nem kedvezõ körülmények között 
alakultak. Nagyok sok anomália övezte az idõszakot: 
kereset-visszaesés, munkanélküliség – súlyos 
örökséget hoztak magukkal, nem lehetett könnyû 
átállítani egy állami céget priváttá. Szocialista 
vállalatot vezetni teljesen más, mint egy piacit, és azok 
közül, akik korábban nagyvállalati vezetõk voltak, majd 
privatizáltak, nagyon különbözõ mértékben tudtak 
megfelelni ennek a feladatnak. Van pozitív példa is, de 
a többsége elbukott. 

MIK BEFOLYÁSOLHATTÁK ENNEK AZ ELIT MEZÕNYNEK 
A NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÉT, 
KÜLÖNÖSKÉPPEN ÖSSZEHASONLÍTVA A CSEHORSZÁGI 
VAGY LENGYELORSZÁGI KKV SZEKTORRAL?

CHIKÁN ATTILA: A pontos válaszhoz ismét adatokra lenne 
szükségem, de az elmondható, hogy a nemzetközi 
versenyképességet azok a tényezõk befolyásolják, 
amikrõl eddig már beszéltünk: management minõsége, 
nyelvtudás, szívósság. Az ország egészének 
vesszõfutása a 2000-es évek elejétõl kezdõdõen 
nyilván ezt a szférát is lenyomta. Magyarország a 
nemzetközi versenyképességi rangsorban 2001-ben 
még 29-ik volt, most pedig 69-ik, tavalyról idénre 6 
helyet bukva. 2001-ig mi voltunk az elsõk, a csehek 
eggyel mögöttünk voltak. 1999-ben még lehetett azzal 
kampányolni, hogy Magyarországra több 
tõkebefektetés érkezett, mint az összes többi volt 
szocialista országba, beleértve Oroszországot. 
Mondanom sem kell, hogy az FDI a KKV-k 
szempontjából is nagyon fontos tényezõ. Hazánk az 

átalakulásnak a központi iskola példája volt. Ezt 
sikerült elszúrni és egyelõre nem látszik, hogy kifelé 
mennénk a gödörbõl. 

A SZEKTORMEGBONTÁST ELEMEZVE MIT 
MONDANÁNAK, MIÉRT PONT EZEK AZ ÁGAZATOK 
SZEREPELNEK AZ ÉLMEZÕNYBEN?

JAKSITY GYÖRGY: A Magyarországon megtelepedett, vagy 
a magyar külkereskedelem szempontjából 
meghatározó multinacionális cégeknek beszállító 
vállalkozások az egyik fontos csoport. A másik, amely 
az örökölt szocialista gazdasági struktúrának az 
életképes részein építkezõ és ott teljesen megújulni 
képes, fõleg ipari vállalkozások körét tartalmazza. 
A kereskedelmi, szolgáltató területen fõleg a 
rendszerváltás után kialakuló piacgazdaság új igényeit 
kiszolgáló cégekkel, tevékenységekkel találkozunk. 
Végül van egy csoport, amely a korábban leírt, 
alapvetõen a magyar és EU (állami) forrásokra épülõ 
modellekbõl áll.

CHIKÁN ATTILA: Az mindenképpen egyértelmû, hogy 
ez a szektormegoszlás egészséges képet mutat. 
Az élelmiszeripar jó helyezését ágazati sajátosságnak 
gondolom, hiszen ebben az iparágban hagyománya 
van a KKV típusú szervezeteknek: a termelõszövetke-
zetek és háztáji gazdaságok is hasonló elv mentén 
mûködnek. A mûanyagipar és fémmegmunkálás 
tipikusan a kényszervállalkozások iparága, ahol a 
meglévõ szaktudás kiaknázásával alapítottak sokan 
céget. Az ipar szférában könnyen leválaszthatók voltak 
a kisvállalati cégek. Magas az aránya a magas- és 
mélyútépítésnek, amit az elmúlt évek infrastruktúra 
fejlesztései és az EU-s források koncentrációja 
magyarázhat.

MELYEK A TIPIKUS VERSENYKÉPESSÉGET KORLÁTOZÓ 
TÉNYEZÕK A MAGYAR KKV CÉGEKNÉL? 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN A PROFI MANAGEMENT 
KIALAKÍTÁSA MENNYIRE MEGOLDOTT, MILYEN EGYÉB 
KIHÍVÁSOKKAL KELL SZEMBENÉZNIE A 
VÁLLALKOZÁSOKNAK?

JAKSITY GYÖRGY: Kevés olyan céget találunk, ahol már a 
kilencvenes években a területen megfelelõ nemzetközi 
tapasztalattal és szaktudással rendelkezõ alapítók, 
illetve menedzsment lett volna. A túlélõk leginkább a 
learning by doing kategóriájába tartoznak. 
A generációváltás pedig, ahogy említettem behozta a 
legjobb nemzetközi tudást és tapasztalatokat sok 
cégnél és a fiatalok ezt ötvözni tudták azzal a 
tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel, amit az idõsebb 
generációtól lehetett megtanulni, átvenni. Általában 

elmondható, hogy van egy az adott ágazatra, szakmára 
vonatkozó magas szintû tudás és tapasztalat már az 
elsõ generáció esetében, de a pénzügyi menedzsment, 
a marketing és a stratégia építés, nemzetközi 
kapcsolatok, fõleg a nyelvtudás problémái miatt 
mostohább területek. Nyilván itt tudnak sokat segíteni 
a külföldön tanult fiatalabbak. 

A KÖVETKEZÕ TÍZ ÉVRE ELÕRETEKINTVE MILYEN 
VÁRAKOZÁSAIK VANNAK?

CHIKÁN ATTILA: Komoly változások lesznek nem csak az 
elkövetkezõ hónapokban, hanem az elkövetkezõ pár 
évben a világgazdasági trendek tekintetében. Mindazok 
az elvek, amik az elmúlt 10–15 évben meghatározták a 
világgazdaságunkat, most billegni látszanak. Trump, 
Brexit, menekültválság, intézményi problémák 
generálják mindezeket, nem magyar egyediség. Én 
továbbra is hiszek abban, hogy egy integrált 
piacgazdaság felé való haladás az emberiség jövõje, 
nagyon sok adatot, tényt fel lehet hozni arra, hogy az 
elosztható javaknak a mennyisége mennyit növekedett 
az elmúlt évtizedekben. Az más kérdés, hogy a javak 
elosztására megtaláltuk-e a megfelelõ módokat. 

A kérdés kedvéért tételezzük fel, hogy legalább annyira 
stabilak maradnak a folyamatok, mint az elmúlt 5–10 
évben, tehát válság van problémákkal, de marad a 
piacgazdaság. Ennek mentén gondolkodva a 
legnagyobb problémája a KKV-knak a munkaerõ 
kérdése lesz. A csökkenõ munkaerõ-ellátás együtt jár 
majd a romló minõséggel, egyre nehezebb helyzetbe 
hozva a KKV-kat. Nem tudnak munkaerõhöz hozzáférni, 
vagy ha igen, akkor drágán. A szakszervezetek már 
most is 30%-os béremelést követelnek az állami 
szektorban, aminek továbbgyûrûzõ hatásai lehetnek. 
Tovább rontja a helyzetet a piaci követelmények 
emelkedése, ami mindinkább megköveteli a 
munkahelyek automatizált, robotizált kiváltását. Sajnos 
a robotizáció nem azt a munkaerõt váltja ki, amibõl 
hiány van, hanem akikbõl amúgy is többlet van. 
Ennek eredménye, hogy a képzettség iránti igényben 
kardinális változás lesz az elkövetkezendõ tíz évben. 
Nevezetesen, a legalacsonyabban és a legmagasabban 
képzettekkel szembeni igény fog növekedni, mert a 
középen lévõket lehet kiváltani a robotizációval. 
A betanított munkást, az irodai alkalmazottat, az alsó 
középosztály magját helyettesíti a gépesítés. 
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Akik korábban nagyvállalati vezetők 
voltak, majd privatizáltak, nagyon 
különböző mértékben tudtak megfelelni 
ennek a feladatnak. Van pozitív példa is, 
de a többsége elbukott. 
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Persze továbbra is lesz olyan olcsó munkaerõ, amit 
érdemes kiváltani, illetve a legmagasabban 
képzetteket, akik magukat a robotokat csinálják, sem 
lehet lecserélni. Ez egy nagyon komoly társadalmi 
átalakulást is elõre jelez, emberek tömegeinek kellene 
új munkát találnia, vagy magának a munkaerõpiaci 
struktúrának megváltoznia. Végeredményben a KKV-
knak ebben a káoszban kell majd a számukra 
meghatározó 5–10–50 embert megtalálniuk, és ebben 
az értelemben a KKV-k rugalmassága sokkal kisebb, 
mint a nagyvállalatoké. Ezt tartom a legnagyobb 
kérdésnek, hogy hogy tudnak ezek a méretû 
magánvállalkozások a jövõ mennyiségi és minõségi 
követelményeinek megfelelni a következõ idõszakban. 

Egy kicsit visszakanyarodva még a képzés témakörére 
és ezzel szerencsésen keretet is adva az interjúnak 
szeretném kiemelni, hogy mennyire nincs 
Magyarországon igazán színvonalas manager képzés. 
Amit az amerikai nagy egyetemek MBA címszóval 
csinálnak, nálunk gyakorlatilag teljesen hiányzó 
képzési forma. Ugyanakkor ezért nem csak a hazai 
intézmények a hibásak, hiszen úgy tûnik, hogy nincs is 
rá igény a vállalatok részérõl. A legutolsó önbevallásos 
felmérésünk eredményeként az jött ki, hogy a mintában 
szereplõ 300 KKV 40%-a az elõzõ évben egyetlen 
forintot sem költött képzésre. Mindezzel párhuzamban 
a vállalatvezetõk nagyon meg vannak elégedve saját 
teljesítményükkel.

JAKSITY GYÖRGY: A következõ évtized olyan változásokat 
hozhat, amirõl elképzelésünk sincs. Tavaly a Jeopardy, 
a sakk és sok magas fokú intelligenciát igénylõ játék 
után a go esetében is a mesterséges intelligencia (MI) 
kerekedett felül. Már nem csak a termelésben, hanem 
a kereskedelem és szolgáltatás területén is életképes 
alternatívává válnak a robotok. Amely cég és amely 
ország ezzel a hihetetlenül gyors változással nem tud 
lépést tartani, elképesztõ ütemben és mértékben fogja 
elveszteni az esélyeit, hogy versenyképes maradjon. 
Sajnos a magyar társadalom nem tartozik az igazán 
progresszív, fejlõdésben gondolkodó, a változásokhoz 
gyorsan alkalmazkodó társadalmak közé, emiatt erõs a 
félelmem, hogy mi nem fogunk jól kijönni ebbõl a 
folyamatból. Egy jó hír van, a robotok és az MI meg 
fogja oldani a magyar gazdaság legnagyobb 
problémáját, az egyre krónikusabb szakemberhiányt. 
Csak kérdés, hogy hány magyar magánvállalat fogja ezt 
megérni.



21

cégérték 
interjú

MIÉRT TALÁLUNK VISZONYLAG KEVÉS PRIVATIZÁLT 
CÉGET A PRIVÁT TOP 100-BAN?

JAKSITY GYÖRGY: Formailag kevés privatizált cég van, bár 
kérdés, hogy mi a sok és mi a kevés, mert igazi startup, 
vagy garázscég sincs sok. Leginkább az egykori állami 
vállalatokból, vagy azok romjain, illetve korábbi állami 
gazdaságok, tsz-ek, földek használható elemeire 
építkezõ vállalkozásokkal találkozunk, amelyek persze 
mára teljesen önálló öndefinícióval, mûködéssel, 
stratégiával rendelkeznek, de a gyökerek visszanyúlnak 
a rendszerváltásig, vagy akár még korábbra.

CHIKÁN ATTILA: Ezt talán egyesével lehetne megvizsgálni, 
de általánosságban elmondható, hogy ezek a 
privatizációk nem kedvezõ körülmények között 
alakultak. Nagyok sok anomália övezte az idõszakot: 
kereset-visszaesés, munkanélküliség – súlyos 
örökséget hoztak magukkal, nem lehetett könnyû 
átállítani egy állami céget priváttá. Szocialista 
vállalatot vezetni teljesen más, mint egy piacit, és azok 
közül, akik korábban nagyvállalati vezetõk voltak, majd 
privatizáltak, nagyon különbözõ mértékben tudtak 
megfelelni ennek a feladatnak. Van pozitív példa is, de 
a többsége elbukott. 

MIK BEFOLYÁSOLHATTÁK ENNEK AZ ELIT MEZÕNYNEK 
A NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÉT, 
KÜLÖNÖSKÉPPEN ÖSSZEHASONLÍTVA A CSEHORSZÁGI 
VAGY LENGYELORSZÁGI KKV SZEKTORRAL?

CHIKÁN ATTILA: A pontos válaszhoz ismét adatokra lenne 
szükségem, de az elmondható, hogy a nemzetközi 
versenyképességet azok a tényezõk befolyásolják, 
amikrõl eddig már beszéltünk: management minõsége, 
nyelvtudás, szívósság. Az ország egészének 
vesszõfutása a 2000-es évek elejétõl kezdõdõen 
nyilván ezt a szférát is lenyomta. Magyarország a 
nemzetközi versenyképességi rangsorban 2001-ben 
még 29-ik volt, most pedig 69-ik, tavalyról idénre 6 
helyet bukva. 2001-ig mi voltunk az elsõk, a csehek 
eggyel mögöttünk voltak. 1999-ben még lehetett azzal 
kampányolni, hogy Magyarországra több 
tõkebefektetés érkezett, mint az összes többi volt 
szocialista országba, beleértve Oroszországot. 
Mondanom sem kell, hogy az FDI a KKV-k 
szempontjából is nagyon fontos tényezõ. Hazánk az 

átalakulásnak a központi iskola példája volt. Ezt 
sikerült elszúrni és egyelõre nem látszik, hogy kifelé 
mennénk a gödörbõl. 

A SZEKTORMEGBONTÁST ELEMEZVE MIT 
MONDANÁNAK, MIÉRT PONT EZEK AZ ÁGAZATOK 
SZEREPELNEK AZ ÉLMEZÕNYBEN?

JAKSITY GYÖRGY: A Magyarországon megtelepedett, vagy 
a magyar külkereskedelem szempontjából 
meghatározó multinacionális cégeknek beszállító 
vállalkozások az egyik fontos csoport. A másik, amely 
az örökölt szocialista gazdasági struktúrának az 
életképes részein építkezõ és ott teljesen megújulni 
képes, fõleg ipari vállalkozások körét tartalmazza. 
A kereskedelmi, szolgáltató területen fõleg a 
rendszerváltás után kialakuló piacgazdaság új igényeit 
kiszolgáló cégekkel, tevékenységekkel találkozunk. 
Végül van egy csoport, amely a korábban leírt, 
alapvetõen a magyar és EU (állami) forrásokra épülõ 
modellekbõl áll.

CHIKÁN ATTILA: Az mindenképpen egyértelmû, hogy 
ez a szektormegoszlás egészséges képet mutat. 
Az élelmiszeripar jó helyezését ágazati sajátosságnak 
gondolom, hiszen ebben az iparágban hagyománya 
van a KKV típusú szervezeteknek: a termelõszövetke-
zetek és háztáji gazdaságok is hasonló elv mentén 
mûködnek. A mûanyagipar és fémmegmunkálás 
tipikusan a kényszervállalkozások iparága, ahol a 
meglévõ szaktudás kiaknázásával alapítottak sokan 
céget. Az ipar szférában könnyen leválaszthatók voltak 
a kisvállalati cégek. Magas az aránya a magas- és 
mélyútépítésnek, amit az elmúlt évek infrastruktúra 
fejlesztései és az EU-s források koncentrációja 
magyarázhat.

MELYEK A TIPIKUS VERSENYKÉPESSÉGET KORLÁTOZÓ 
TÉNYEZÕK A MAGYAR KKV CÉGEKNÉL? 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN A PROFI MANAGEMENT 
KIALAKÍTÁSA MENNYIRE MEGOLDOTT, MILYEN EGYÉB 
KIHÍVÁSOKKAL KELL SZEMBENÉZNIE A 
VÁLLALKOZÁSOKNAK?

JAKSITY GYÖRGY: Kevés olyan céget találunk, ahol már a 
kilencvenes években a területen megfelelõ nemzetközi 
tapasztalattal és szaktudással rendelkezõ alapítók, 
illetve menedzsment lett volna. A túlélõk leginkább a 
learning by doing kategóriájába tartoznak. 
A generációváltás pedig, ahogy említettem behozta a 
legjobb nemzetközi tudást és tapasztalatokat sok 
cégnél és a fiatalok ezt ötvözni tudták azzal a 
tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel, amit az idõsebb 
generációtól lehetett megtanulni, átvenni. Általában 

elmondható, hogy van egy az adott ágazatra, szakmára 
vonatkozó magas szintû tudás és tapasztalat már az 
elsõ generáció esetében, de a pénzügyi menedzsment, 
a marketing és a stratégia építés, nemzetközi 
kapcsolatok, fõleg a nyelvtudás problémái miatt 
mostohább területek. Nyilván itt tudnak sokat segíteni 
a külföldön tanult fiatalabbak. 

A KÖVETKEZÕ TÍZ ÉVRE ELÕRETEKINTVE MILYEN 
VÁRAKOZÁSAIK VANNAK?

CHIKÁN ATTILA: Komoly változások lesznek nem csak az 
elkövetkezõ hónapokban, hanem az elkövetkezõ pár 
évben a világgazdasági trendek tekintetében. Mindazok 
az elvek, amik az elmúlt 10–15 évben meghatározták a 
világgazdaságunkat, most billegni látszanak. Trump, 
Brexit, menekültválság, intézményi problémák 
generálják mindezeket, nem magyar egyediség. Én 
továbbra is hiszek abban, hogy egy integrált 
piacgazdaság felé való haladás az emberiség jövõje, 
nagyon sok adatot, tényt fel lehet hozni arra, hogy az 
elosztható javaknak a mennyisége mennyit növekedett 
az elmúlt évtizedekben. Az más kérdés, hogy a javak 
elosztására megtaláltuk-e a megfelelõ módokat. 

A kérdés kedvéért tételezzük fel, hogy legalább annyira 
stabilak maradnak a folyamatok, mint az elmúlt 5–10 
évben, tehát válság van problémákkal, de marad a 
piacgazdaság. Ennek mentén gondolkodva a 
legnagyobb problémája a KKV-knak a munkaerõ 
kérdése lesz. A csökkenõ munkaerõ-ellátás együtt jár 
majd a romló minõséggel, egyre nehezebb helyzetbe 
hozva a KKV-kat. Nem tudnak munkaerõhöz hozzáférni, 
vagy ha igen, akkor drágán. A szakszervezetek már 
most is 30%-os béremelést követelnek az állami 
szektorban, aminek továbbgyûrûzõ hatásai lehetnek. 
Tovább rontja a helyzetet a piaci követelmények 
emelkedése, ami mindinkább megköveteli a 
munkahelyek automatizált, robotizált kiváltását. Sajnos 
a robotizáció nem azt a munkaerõt váltja ki, amibõl 
hiány van, hanem akikbõl amúgy is többlet van. 
Ennek eredménye, hogy a képzettség iránti igényben 
kardinális változás lesz az elkövetkezendõ tíz évben. 
Nevezetesen, a legalacsonyabban és a legmagasabban 
képzettekkel szembeni igény fog növekedni, mert a 
középen lévõket lehet kiváltani a robotizációval. 
A betanított munkást, az irodai alkalmazottat, az alsó 
középosztály magját helyettesíti a gépesítés. 
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Akik korábban nagyvállalati vezetők 
voltak, majd privatizáltak, nagyon 
különböző mértékben tudtak megfelelni 
ennek a feladatnak. Van pozitív példa is, 
de a többsége elbukott. 
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Persze továbbra is lesz olyan olcsó munkaerõ, amit 
érdemes kiváltani, illetve a legmagasabban 
képzetteket, akik magukat a robotokat csinálják, sem 
lehet lecserélni. Ez egy nagyon komoly társadalmi 
átalakulást is elõre jelez, emberek tömegeinek kellene 
új munkát találnia, vagy magának a munkaerõpiaci 
struktúrának megváltoznia. Végeredményben a KKV-
knak ebben a káoszban kell majd a számukra 
meghatározó 5–10–50 embert megtalálniuk, és ebben 
az értelemben a KKV-k rugalmassága sokkal kisebb, 
mint a nagyvállalatoké. Ezt tartom a legnagyobb 
kérdésnek, hogy hogy tudnak ezek a méretû 
magánvállalkozások a jövõ mennyiségi és minõségi 
követelményeinek megfelelni a következõ idõszakban. 

Egy kicsit visszakanyarodva még a képzés témakörére 
és ezzel szerencsésen keretet is adva az interjúnak 
szeretném kiemelni, hogy mennyire nincs 
Magyarországon igazán színvonalas manager képzés. 
Amit az amerikai nagy egyetemek MBA címszóval 
csinálnak, nálunk gyakorlatilag teljesen hiányzó 
képzési forma. Ugyanakkor ezért nem csak a hazai 
intézmények a hibásak, hiszen úgy tûnik, hogy nincs is 
rá igény a vállalatok részérõl. A legutolsó önbevallásos 
felmérésünk eredményeként az jött ki, hogy a mintában 
szereplõ 300 KKV 40%-a az elõzõ évben egyetlen 
forintot sem költött képzésre. Mindezzel párhuzamban 
a vállalatvezetõk nagyon meg vannak elégedve saját 
teljesítményükkel.

JAKSITY GYÖRGY: A következõ évtized olyan változásokat 
hozhat, amirõl elképzelésünk sincs. Tavaly a Jeopardy, 
a sakk és sok magas fokú intelligenciát igénylõ játék 
után a go esetében is a mesterséges intelligencia (MI) 
kerekedett felül. Már nem csak a termelésben, hanem 
a kereskedelem és szolgáltatás területén is életképes 
alternatívává válnak a robotok. Amely cég és amely 
ország ezzel a hihetetlenül gyors változással nem tud 
lépést tartani, elképesztõ ütemben és mértékben fogja 
elveszteni az esélyeit, hogy versenyképes maradjon. 
Sajnos a magyar társadalom nem tartozik az igazán 
progresszív, fejlõdésben gondolkodó, a változásokhoz 
gyorsan alkalmazkodó társadalmak közé, emiatt erõs a 
félelmem, hogy mi nem fogunk jól kijönni ebbõl a 
folyamatból. Egy jó hír van, a robotok és az MI meg 
fogja oldani a magyar gazdaság legnagyobb 
problémáját, az egyre krónikusabb szakemberhiányt. 
Csak kérdés, hogy hány magyar magánvállalat fogja ezt 
megérni.
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Az EBITDA mutató azért is közkedvelt, mert kiszûri 
azokat a menedzsment által alkalmazott becslési 
eljárásokat, amiket a számviteli politika kialakításánál 
meghatároztak (ide értve az értékcsökkenési leírási 
módokat és kulcsokat), valamint azt is kiszûri, hogy az 
adott társaságok milyen finanszírozással és 

finanszírozási költséggel mûködnek. Nem mindegy 
ugyanis, hogy egy társaságnak milyen devizában és 
mekkora kamatú kölcsöne van, hiszen a devizás tételek 
nem realizált árfolyam nyeresége vagy vesztesége 
jelentõs torzításokat okozhat a pénzügyi év végén 
készült beszámolóban szereplõ adózott eredményben. 
Fontos kiemelni azt is, hogy az EBITDA igazi globálisan 
használt mutató, mivel figyelmen kívül hagyja az 
adókörnyezet hatásait és ténylegesen csak a 
tevékenység eredményességére koncentrál. Nem 
véletlen tehát, hogy a felvásárlások során az EBITDA az 
egyik legjobban keresett mutató és általában a 
felvásárlási ár az EBITDA valamekkora szorzataként 
jelenik meg. 

Mielõtt azonban bárki nekilátna különbözõ 
országokban tevékenykedõ cégeket összehasonlítani, 
fontos azt tisztázni, hogy meg kell érteni azt, hogy az 
adott társaságok pénzügyi kimutatásai milyen 
standardok alapján készültek. Nem mindegy ugyanis, 
hogy például a magyar számviteli törvény szerint készül 
el egy beszámoló, vagy az IFRS (International Financial 
Reporting Standards) vagy netán a USGAAP (United 
States Generally accepted accounting principles) 
szerint készült el a pénzügyi kimutatás, csak hogy a 
legismertebbeket említsük. Erre azért van szükség, 
mert az eltérõ standardok eltérõ módon teszik lehetõvé 
a bevételek és a költségek megjelenítését 
(realizálását) a beszámolókban és a pénzügyi 
kimutatásokban és ezáltal sok esetben nem lehet 
megfelelõ összehasonlításokat készíteni, vagy ha azok 
el is készülnek, akkor félrevezetõek lehetnek. 

Az sem mindegy sokszor, hogy milyen iparágakat 
hasonlítunk össze egymással, mert ezekre is eltérõ 
iránymutatások vonatkozhatnak arra tekintettel, hogy 
mikor és hogyan kell a bevételeket és a költségeket 
megjeleníteni. A teljesség igénye nélkül például 
jelentõs differencia van a beruházási szerzõdések 
(IAS 11) IFRS-ek és a magyar számviteli törvény közötti 
elszámolásában. Azt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a USGAAP általánosságban négy 
kritériumhoz köti a bevétel megjeleníthetõségét: 
1. meggyõzõ bizonyítéknak kell arra vonatkozóan 

lennie, hogy létezik megállapodás a két üzletelõ fél 
között, 

2. a szállítás megtörtént, vagy sor került a 
szolgáltatások nyújtására, 

3. az ár rögzített, vagy meghatározható, 
4. a követelés behajtása nagy valószínûséggel meg fog 

történni. 

Fontos tehát a kellõ szakértelem bevonása, ha valaki 
értelmezni szeretne egy számára ismeretlen standard 
szerint kimutatott EBITDA mutatót, hiszen sokkal többe 
kerülhet egy felvásárlási tranzakciónál a nem megfelelõ 
vételárat megfizetni, mint kifizetni a tanácsadónak 
vagy szakértõnek a megbízási díját. 

Mindezek mellett az EBITDA népszerûsége 
megkérdõjelezhetetlen, ugyanakkor önmagában nem 
feltétlenül elégséges ahhoz, hogy meghatározzuk egy 
cég tevékenységének pénzügyi stabilitását, mert arról 
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nem hordoz információt, hogy milyen cash-flow-val, 
likviditással és forgótõke igénnyel mûködik a társaság. 
A rövid távú likviditás megállapítására likviditási rátát 
szokták a leginkább alkalmazni, az ugyanis a 
forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek 
hányadosa. A rövid lejáratú kötelezettségek 
legjellemzõbb elemei a rövid lejáratú hitelek és 
kölcsönök, a szállítói tartozások, a kapott elõlegek, 
valamint az adóhatóság felé megjelenõ tartozások. 
A forgóeszközök legjellemzõbb elemei a készletek, a 
követelések (ide értve a vevõi követeléseket is) és a 
pénzeszközök. Magyarul a likviditási ráta a rövid távú, 
jellemzõen egy évnél rövidebb esedékességû 
eszközöket és kötelezettségeket állítja egymással 
szembe. Ha a ráta értéke kisebb, mint 1, azaz a több a 
kötelezettség, mint az eszköz, akkor fennáll a 
fizetésképtelenség kockázata. A likviditási rátához 
hasonlóan fontos információt rejt a nettó forgótõke 
nagysága és forgási sebessége.  A nettó forgótõke az 
összes rövid lejárató eszköz és az összes rövid lejáratú 
kötelezettség különbsége. A forgási sebessége azt 
mutatja meg, hogy az árbevételhez viszonyítva hányszor 
térül meg a forgótõke az üzleti év folyamán, tehát 
egyfajta hatékonysági mutató, amely jellemzõen azt 
mutatja meg, hogy a társaság milyen hatékonysággal 
hasznosítja a forgótõkéjét.

De mint minden mutatónak, a fentieknek is vannak 
hátrányai, hiszen bizonyos korlátok között 
manipulálhatóak. Például, ha egy társaság 
menedzsmentje a gyártáshoz használt készleteinek 
növelésével vagy csökkentésével ronthatja vagy 
javíthatja a likviditási rátáját, illetve a növelheti vagy 
csökkentheti a nettó forgótõke nagyságát. Ugyanígy 
befolyásolhatóak a likviditási számok azáltal, hogy egy 
vállalkozás mikor és miként fizeti ki a szállítóit. Egyes 
iparágakban bevett gyakorlat, hogy a társaságok a 
szállítóikon keresztül finanszíroztatják meg magukat, 
azaz jelentõs nagyságú koros szállító állománnyal 
rendelkeznek. 

A könyvvizsgálat megfelelõ szakértelem és 
elhivatottság mellett nagy hozzáadott értéket tud 
teremteni a Társaságok vezetõinek és tulajdonosainak, 
mind üzleti kockázatkezelés, transzparencia, 
hatékonyság és átláthatóság területén is. 

AZ EBITDA 
SZÁMÍTÁSOK 
KÖNYVVIZSGÁLÓI 
SZEMMEL

AZ EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND 
AMORTIZATION), MINT MUTATÓ ALAPVETÕEN A MAGYAR SZÁMVITELI 
TÖRVÉNY SZERINT KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓKBAN AZ ÜZEMI EREDMÉNY ÉS 
AZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS AMORTIZÁCIÓ ÖSSZEGEKÉNT 
HATÁROZHATÓ MEG. KIEMELT FONTOSSÁGA PONT AMIATT VAN, MERT 
SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEN ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, HOGY ADOTT TÁRSASÁGOK 
TEVÉKENYSÉGEI MENNYIRE NYERESÉGESEK. 
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Nem véletlen tehát, hogy a 
felvásárlások során az EBITDA az 
egyik legjobban keresett mutató 
és általában a felvásárlási ár az 
EBITDA valamekkora 
szorzataként jelenik meg. 

Sokkal többe kerülhet egy 
felvásárlási tranzakciónál a nem 
megfelelő vételárat megfizetni, 
mint kifizetni a tanácsadónak vagy 
szakértőnek a megbízási díját. 
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JÓ-E AZ ADÓAMNESZTIA?
A rejtett külföldi vagyonok hazahozatalára vonatkozó 
lehetõségek értékelésekor fontos látni, hogy az 
adóamnesztia nem egy ördögtõl való jelenség. Az 
elmúlt évtizedben számos fejlett ország élt az 
adóamnesztia lehetõségével, így, többek között, 
Németország, Belgium és Olaszország is. Külön 
kiemelendõ, hogy például az Egyesült Államokban 
1982 óta számos adóamnesztia-rendelkezés látott 
napvilágot. Az adóamnesztiák nyilvánvaló célja, hogy – 
általában egy kedvezményes kulccsal – olyan 
vagyonokat vonjanak a hazai adóztatás alá, amelyek 
amnesztia hiányában valószínûleg rejtve maradnának. 
Ezen túlmenõen az adóamnesztiák sokszor fiskális 
célokat is szolgálnak: kifejezetten alkalmasak lehetnek 
arra, hogy forrásokat vonjanak be az államadósság 
finanszírozására. Más megközelítésbõl, 
értelemszerûen, számos ellenérv hozható fel az 
adóamnesztiákkal szemben. A leggyakoribb ezek közül, 
hogy az amnesztia közvetetten a prudens és 

jövedelmüket teljes körûen bevalló adóalanyokat sújtja 
– hiszen a jogkövetõ magatartást hátrányosabb 
adóteherrel sújtja, mint az eltitkolt jövedelem 
felfedését.

ÉS ANNAK MAGYAR VÁLTOZATAI…?
Számos kommentár kiemeli, hogy egy adóamnesztia 
akkor lehet csak sikeres, ha az adóalany meg lehet 
gyõzõdve: vagy az amnesztia ideje alatt hazahozza és 
leadózza a külföldön elrejtett pénzeszközeit, vagy ettõl 
a lehetõségtõl örökre elesik, ráadásul ezt követõen 
szigorú ellenõrzésekre és szankciókra számíthat. Ebben 
a tekintetben sajnos a magyar adóamnesztiák rend-
szere mindenképpen elégtelen osztályzatot kell, hogy 
kapjon. 2009 óta ugyanis folyamatosan hatályban van 
valamilyen amnesztiajellegû rendelkezés.

A történet 2009 januárjában kezdõdött, amikor az 
adóalanyok, állampapírba való befektetési 
kötelezettséggel és nevüket az adóhatóság elõtt 

felvállalva hozhattak haza kedvezõ adózással 
pénzeszközöket külföldi számláikról. Míg az eredeti 
tervek szerint az amnesztia csupán fél évet élt volna, az 
fokozatosan, 2010. év végéig meghosszabbításra 
került, ráadásul a befektetési kötelezettség is kikerült a 
törvénybõl. Ha valaki esetleg úgy döntött, hogy 
mégsem él ezzel a kivételes lehetõséggel, nem veszített 
semmit, hiszen 2011 januárjától egy újabb és még 
kedvezõbb csomaggal kínálta meg a kormányzat a 
külföldön pénzt rejtegetõket. Innentõl immár 
anonimmá vált a külföldi pénzek hazahozatala, azaz az 
adóhatóság nem szerezhetett tudomást, hogy név 
szerint kik állnak a külföldrõl hazahozott pénzek 
mögött. Mi több, egy évközi módosítással azon 
eszközök köre tovább bõvült, amelyekre az amnesztia 
kiterjedt. 

Bár ez a lehetõség 2012 végén bezárult, a Stabilitási 
Megtakarítási Számla koncepciójának elfogadásával a 
Parlament 2013-ban ismét egy adóamnesztiát 
fogadott el, ráadásul még eggyel lejjebb tolta a lécet. 
A Stabilitási Megtakarítási Számlára való befizetéssel 
akár adófizetési kötelezettség nélkül is hazahozhatóak 
lettek külföldrõl vagyonelemek, függõen egy öt éves 
befektetési kötelezettség bevállalásától. Külön 
érdekessége volt a csomagnak, hogy az amnesztia 
lehetõsége nem csupán múltban keletkezett vagyoni 
eszközökre terjedt ki, hanem akár újonnan keletkezõ 
jövedelmekre is. Így például nem volt kizárva, hogy 
valaki egy egyszeri jövedelmet úgy vegyen fel, hogy azt 
a Stabilitási Megtakarítási Számlára utaltatja. Egy ilyen 
esetben a jövedelemmel kapcsolatos összes 
adófizetési kötelezettség gond nélkül elkerülhetõ volt.

MIT TUD A MOSTANI AMNESZTIA?
Amilyen hirtelenséggel anno elfogadásra került, egy 
tollvonással ugyanolyan gyorsan törlésre is került a 
stabilitási számla koncepciója. Ami nem is volt baj, 
hiszen a szabályozatlanság egyes hiányosságai miatt a 
Stabilitási Megtakarítási Számla könnyen válhatott 
adózási visszaélések melegágyává. Ennek 
megszüntetésével egyidejûleg azonban, 2017. január 
1-jétõl bevezetésre került egy „utolsó utolsó”-nak 
titulált amnesztia szabály. 

Az új amnesztia feltételrendszere nagyban hasonlít 
arra, amellyel 2013 elõtt haza lehetett hozni a forró 
pénzeket. Eszerint, ha valaki 2016. június 30. elõtt 

külföldi forrású tõkejövedelmet (kamat, osztalék, 
árfolyamnyereség) kapott, amit elfelejtett bevallani, 
úgy ezt egy 10%-os adóteher megfizetésével együtt, 
2017. június 30-ig most megteheti. Hasonlóan a 2013 
elõtt hatályban levõ szabályokhoz, a mostani rendszer 
is anonimitást biztosít: az adó levonását, beszedését 
és megfizetését az erre felhatalmazott pénzügyi 
intézmények végzik, az adóhatóság nem szerez 
tudomást arról, hogy kitõl származik az adóbevétel. 

Az új amnesztiaszabályok lehetõséget biztosítanak 
offshore társaságokban ragadt részesedések, 
üzletrészek hazahozatalára is. Ha ugyanis egy – akár 
magyar, akár külföldi – társaságnak adóparadicsomi 
cég a tulajdonosa, úgy a társaság vagyonát a végsõ 
magyar magánszemély tulajdonos legálisan csak extra 
adóterhekkel tudja felvenni. Az új szabály, szintén 
2017. június 30-ig, lehetõséget biztosít arra, hogy a 
magánszemély az adóparadicsomi társaságról saját 
nevére írassa át az üzletrészeket, aminél fogva a 
társaság vagyonát a standard magyar 15%-os személyi 
jövedelemadó megfizetése mellett fel tudja venni.

MI A TANULSÁG?
Mit tanulhattunk az elmúlt évek amnesztiajellegû 
jogalkotásából? Egyrészt azt, hogy valóban nem éri 
meg jogkövetõ adózónak lenni. Másrészt azt, hogy nem 
érdemes egy közepesen jó lehetõséget elfogadni, 
annál úgyis egy még kedvezõbb, de legalább annyira 
kedvezõ pénz-hazahozatali forma érkezik. Meg azt is, 
hogy puszta költségvetési érdekek továbbra is 
erõsebbek egyes jogállami értékek megõrzésénél. 
Látni kell azonban, hogy az elmúlt nyolc évben 
gyökeresen megváltozott az adóparadicsomi 
társaságokat körülvevõ üzleti és jogi környezet. 
A jogsegély-egyezményeinknél fogva az adóhatóság 
néhány év múlva szinte korlátlanul hozzá tud majd jutni 
külföldi bankszámlák adataihoz. Ráadásul a bankok – 
akár a számlák megnyitásakor, akár egy-egy tranzakció 
megvalósításakor – olyan szintû kérdésözönnel 
árasztják el a bankszámla-tulajdonosokat, ami mellett 
szinte lehetetlen normális mederben folytatni a kétes 
ügyleteket. Ilyen körülmények közepette valóban 
abban lehet reménykedni, hogy ez az amnesztia lesz a 
végsõ, és aki most nem lép, az hosszú távon kénytelen 
lesz vállalni a külföldi társaságokban és számlákon 
rekedt pénzek kezelésének nehézségeit. 

ADÓAMNESZTIA 
ISMÉT ÚJRATÖLTVE

MÍG UGYAN A KORMÁNY MÁR 2012. ÉV VÉGÉN NAGYON HATÁROZOTTAN FOGLALT 
ÁLLÁST, HOGY AZ ADÓAMNESZTIÁK KORA LEJÁRT, A TAVALYI ÉVVÉGI ADÓTÖRVÉNY-
ALKOTÁSBA ISMÉTELTEN BEKERÜLT A TÖBBNYIRE JOGELLENESEN MEGSZERZETT ÉS 
KÜLFÖLDÖN TARTOTT VAGYONOK HAZAHOZATALÁNAK EGY ÚJ LEHETÕSÉGE. 
RÁADÁSUL MINDEZ AKKOR, AMIKOR A GLOBÁLIS BANKTITOK FOKOZATOS 
MEGSZÛNÉSE MIATT MÁR EGYRE FORRÓBB A TALAJ AZ OFFSHOROZÓK LÁBA ALATT.

Adóamnesztia akkor lehet csak 
sikeres, ha az adóalany meg lehet 
győződve: vagy az amnesztia ideje 
alatt hazahozza és leadózza a 
külföldön elrejtett pénzeszközeit, 
vagy ettől a lehetőségtől örökre 
elesik, ráadásul ezt követően szigorú 
ellenőrzésekre és szankciókra 
számíthat. 
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