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KEDVES OLVASÓINK!

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER 

CONCORDE MB PARTNERS 

GABOR.SZENDROI@CMBP.HU

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a nyári 
szabadságolások elõtti utolsó Cégérték-számmal, ami 
immáron a 99. Cégérték.

Bár nagy lelkesedéssel, speciális cikkekkel és 
elemzésekkel, valamint meglepetéssel készülünk az 
ünnepi, 100. számra, azt gondoljuk, hogy értékes 
gondolatokat találhatnak ebben a kiadványunkban is. 
Cikkben foglaljuk össze a „Magyar vállalatok 2030 – Túl 
a selejtezõn?” konferenciánkon elhangzottakat 
(felhívjuk kedves olvasóink figyelmét arra, hogy a 
www.magyarvallalatok2030.hu honlap még él és virul 
– egyrészt gyûjtjük a témába vágó cikkeket, másrészt a 
konferencia videoanyaga is megtalálható a honlapon), 
valamint bemutatjuk azokat a hazai vállalkozásokat, 
melyek tranzakció keretében léptek ki hazánk határain 
túlra.

Szólunk a Siemensrõl, mely a menedzsmentnek 
cégeket itthon legaktívabban eladó multi, elemezzük a 
2018-as évet tranzakciós szempontból, illetve 
összehasonlítjuk a független menedzsmenttel 
rendelkezõ és nem rendelkezõ cégek egyes gazdasági 
mutatóit. Közgázos diákok tollából elemzést közlünk a 
tulajdonosi életkor és a cégek teljesítménye viszonyáról, 
és elemezzük azt is, hogy miért van olyan kevés 
összeolvadás (a tranzakciós aktivitással szemben) 
Magyarországon. Bemutatjuk a hazai startupokat 
támogató INPUT Programot, és Jalsovszky Pál, 
a Jalsovszky Ügyvédi Iroda vezetõje egy társasági jogi 
csapdahelyzetre hívja fel a figyelmet.

Jó olvasást kívánunk a Cégértékhez, és nagyon jó 
pihenést kívánunk az elkövetkezõ hónapokban.

Szeptemberben ismét jelentkezünk!
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magyar Miskolc példáját említette az elõadó. A két 
város néhány éve nagyon hasonló helyzetbõl indult: 
mindkettõ egyetemi város volt, nagyjából hasonló 
lakossággal, hasonló fejlettségi szinttel és 
életszínvonallal. A brnói városvezetés akkor letette a 
voksát a digitális fejlõdés mellett. Mára Brno számos 
digitális nagyvállalat kelet-európai központja, az 
átlagfizetések messze kiemelkedõek, az életszínvonal 
magas, munkanélküliség szinte ismeretlen fogalom. 

Vajda Attila, a Vajda Papír Kft. tulajdonosa számára az 
exportpiacokra való termelés jelentette azt a 
folyamatos fejlõdési kényszert, ami nem engedte egy 
pillanatra sem elkényelmesedni. Mára a Vajda Papír 
számos országban van jelen termékeivel, sõt a magyar 
piacon szinte egyedülálló módon skandináv országban 
is hajtott végre sikeres vállalatfelvásárlást. Ehhez persze 
elkerülhetetlen volt, hogy olyan vezetõi csapatot 
építsen, ami alkalmas jelentõsen eltérõ kultúrájú és 
távoli országban is céget mûködtetni. Attila 
elõadásában szintén megjegyezte, hogy egy fejlõdni 
vágyó vállalat számára fontos, hogy jó tanácsadókkal is 
megtanuljon együtt dolgozni, hiszen azok hasznos 
tudást hozhatnak a céghez, és egyben katalizálják a 
gondolkodást új perspektívákat mutatva. 

A 77 Elektronika esetében a folyamatos fejlõdés, 
kutatás és fejlesztés elkerülhetetlen a cég mindennapi 
mûködéséhez. Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika 
alapítója és elnöke vezette végig a hallgatóságot cége 
sikertörténetén, és bepillantást engedett a következõ 
évek piaci bevezetéseinek ütemtervébe. Jelenleg is a 
cég árbevételének majdnem tíz százalékát költi a cég 
K+F-re, aminek eredményeként hatvan magasan 
képzett mérnök kizárólag a jövõ sikerén dolgozik.

Zombori Antal, az UNIX alapító tulajdonosa a 
folyamatos fejlesztések szükségességén túl (az UNIX 
elsõként vezetett be számítógépes raktárrendszert 
annak idején) rámutatott, hogy a csapatépítési képes-
ség a kiemelkedõen sikeres cégek másik jellemzõje. 
Elõadásában viccesen kiemelte, hogy a bozótharcosok 
ideje lejárt: egy-egy kiemelkedõen jó játékossal már 
régen nem lehet „bajnokságot”, de már „meccset” sem 
nyerni igazán. A nyerõ csapat formulája mára a 
következõ: szükség van megfelelõ szakemberekre – 
külsõ és belsõ szakemberekre egyaránt. Szükség van 
megfelelõ csapatjátékosokra, akik képesek jól 
együttmûködni, és akikre a vezetõ nyugodt szívvel és 
teljes felelõsséggel, beleszólás nélkül bízhat 
feladatokat. Végezetül pedig szükség van egy olyan 
stratégiára, amit a cég tudatosan végigvisz. A stratégia 
megvalósítása közben könnyû lehet elcsábulni bizonyos 
lehetõségek kapcsán, mégis talán a legcélravezetõbb, 
ha tudatosan halad a cég. Ennek megfelelõen az UNIX 
végig ellenállt a pályázatok kísértésének, és csak olyan 
fejlesztésekbe fogott bele, amire tényleg szüksége volt. 
Az UNIX hajlandó volt elengedni – akár egyszeri 
veszteségek mellett is – egyes piacokat, amelyek 
veszélyeztették a hosszú távú célokra való odafigyelést. 

Fülöp Szabolcs a Trans-Sped második generációs 
vezetõje édesapja – az alapító Fülöp Zsolt – üzleti 
gondolkodásának három pillérét emelte ki a cég sikere 
kapcsán. Az elmúlt cirka 10.000 nap, avagy majdnem 
harminc év mûködését meghatározta a protestáns 
munkaetika, a csapatépítés és a hosszú távú 
gondolkodás. A protestáns munkaetika igenis a 
rengeteg befektetett munka és vezetõi elkötelezettség 
példamutatását jelenti, melyet a növekedés 
eredményeként szükségszerûen csapatépítési 
erõfeszítéseknek kellett követnie. A hosszú távú 
gondolkodásnak pedig például része, hogy a 
megtermelt eredmény nem osztalék formájában jelent 
meg, hanem a cégben maradt, és további 
befektetésekre került felhasználásra. Mindennek 
eredményeként a cégcsoport ki tudott emelkedni a 
rendszerváltás után alakult számtalan szállítmányozó és 
fuvarozó cég közül, mára elérve a majdnem 20 milliárd 
forintos árbevételt. Szabolcs elmondása szerint a 
munka nem áll meg, sõt: most indul a következõ 
10.000 nap programja: szintet kell tudni lépni, fejlõdni 
kell és versenyben maradni a regionális szintû 
versenytársak mezõnyében. 

Mik a növekedés további feltételei a magyar 
tulajdonú közép- és nagyvállalatok számára? 

A kezdeti prezentációkat és a beszélgetésekkel töltött 
ebédszünetet követõen az elsõ panelbeszélgetés a fenti 
kérdésre, illetve másképpen megfogalmazva, arra 
kereste a választ, hogy mi is a gátja a magyar tulajdonú 
vállalatok versenyképességének: a tõke, a 
menedzsment vagy a kockázatvállalás hiánya?
A panel résztvevõi között volt Jaksity György, a 
Concorde Értékpapír alapítója és elnöke, Koren 
Miklós, a CEU professzora, Orbán Krisztián, az Oriens 
ügyvezetõ partnere és Nagy Tamás, az EBRD 
igazgatója. A résztvevõk alapvetõen egyetértettek 
abban, hogy a mai világban a tõkehiány tipikusan nem 
a legfontosabb akadályozó tényezõ a magyar vállalatok 
elõtt. Az egymással versenyzõ pénzintézetek mellett 
kialakultak azok az állami és piaci kockázatitõke-
társaságok, illetve megszületett az a tõkével rendelkezõ 
réteg, amely nagyobb kockázati profil mellett is 
hajlandó és képes a jó lehetõségeket megfinanszírozni. 
Szintén egyetértés volt a beszélgetõk között, hogy a 
magyar tulajdonú vállalatok csupán egy szûk részénél 
alakult ki valóban cselekvõképes, és szabad döntési 
joggal felruházott, a tulajdonos személyétõl elváló 
vezetõi réteg. Ennek oka több forrásra is 
visszavezethetõ: egyfelõl tényezõ lehet az alapító 
tulajdonos gondolkodása, mely szerint õ alapította a 
céget, õ ismeri legjobban, õ hozza a legjobb 
döntéseket. Az igazi kihívások akkor kezdõdnek, amikor 
a cég túlnõ a tulajdonosa munkabírásán, és vagy heti 
hét nap, napi 16 óra munkája megroppantja a vezetõ 
egészségét, vagy egyszerûen szûk keresztmetszetté válik 
a tulajdonos a szükséges döntések és tudás kapcsán. 
Másfelõl tényezõ a menedzsmentprobléma kapcsán, 
hogy az igazán jó képességû vezetõket a multi-

A konferencián magyar közép- és nagyvállalkozók 
dilemmáiról, elõrelépési lehetõségeirõl és a 
nagyvállalattá válás kihívásairól gondolkodtak a 
résztvevõk. Olyan kérdésekre keresték a választ a 
résztvevõk, mint például: 
• Mi a közös a sikeres magyar cégekben, és mitõl le-

hetnek sikeresek a magyar vállalkozók 2030-ban is?
• Mik a növekedés további feltételei a magyar 

tulajdonú közepes- és nagyvállalatok számára?
• Hogyan látják a magyar vállalatokat a nemzetközi 

szereplõk?

Bár számos egyéb téma és részletkérdés is megvita-
tásra került, mégis jelen írásban a fenti kérdésekre 
koncentrálva igyekszünk rövid ízelítõt és összefoglalót 
adni a konferencián elhangzott gondolatokról.

Mi a közös a sikeres magyar cégekben? 
Mitõl lehetnek sikeresek a magyar vállalkozók 
2030-ban?

A konferencia elsõ felében néhány kiemelten sikeres, 
magyar tulajdonú vállalat vezetõje tekintett vissza saját 
múltjára, és próbálták megfogalmazni, mi volt számukra 
eddig a siker kulcsa, és mivel készülnek a következõ 
évtized kihívásaira. 

Raskó György, a Lajoskomáromi Mezõgazdasági 
Holding vezetõje számára a siker egyik kulcsa a 
fenntartott fegyelem és az abból táplálkozó kölcsönös 
bizalom volt, mind a vevõk, beszállítók és kollégák 
irányába. Így sikerült elérni, hogy a köré szervezõdött 
gazdák beálltak a központi erõfeszítések mögé, és 
ebbõl fakadóan lehetett minõséget és szállítási 
pontosságot biztosítani. Cserébe a vevõk idõben 
fizettek, és nem az árak lenyomására helyezték a 
hangsúlyt. A siker másik kulcsa volt, hogy folyamatos 
figyelem irányult a technológiai fejlõdésre: mára a 
vállalatcsoport EU- és USA-szinten is kiemelkedõen 
modern technológiákkal dolgozik. Ezzel nem csak a 
mostani eredményesség biztosított, de egyben ígéretet 
is hordoz arra nézve, hogy 2030-ban is jelentõs 
szereplõ marad a vállalatcsoport. 

Vinnai Balázs, vállalkozó és angyalbefektetõ, W.Up és 
a Codecool digitális cégek elnöke, nagyon más 
iparágból érkezve, más szempontok alapján, de 
hasonlóan a technológiai fejlõdés élenjáró követése 
mellett érvelt. Balázs elõadásában kiemelte, hogy a 
digitális forradalom már régóta zajlik és jelentõsen 
alakítja hazánk gazdasági szerkezetét is. Aki a változás 
élén tud járni, annak komoly lehetõségek nyílnak meg, 
aki viszont homokba dugja a fejét, az sajnos várhatóan 
lemarad. Érdekes példaként a csehországi Brno és a 
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magyar Miskolc példáját említette az elõadó. A két 
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annak idején) rámutatott, hogy a csapatépítési képes-
ség a kiemelkedõen sikeres cégek másik jellemzõje. 
Elõadásában viccesen kiemelte, hogy a bozótharcosok 
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külsõ és belsõ szakemberekre egyaránt. Szükség van 
megfelelõ csapatjátékosokra, akik képesek jól 
együttmûködni, és akikre a vezetõ nyugodt szívvel és 
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stratégiára, amit a cég tudatosan végigvisz. A stratégia 
megvalósítása közben könnyû lehet elcsábulni bizonyos 
lehetõségek kapcsán, mégis talán a legcélravezetõbb, 
ha tudatosan halad a cég. Ennek megfelelõen az UNIX 
végig ellenállt a pályázatok kísértésének, és csak olyan 
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veszélyeztették a hosszú távú célokra való odafigyelést. 

Fülöp Szabolcs a Trans-Sped második generációs 
vezetõje édesapja – az alapító Fülöp Zsolt – üzleti 
gondolkodásának három pillérét emelte ki a cég sikere 
kapcsán. Az elmúlt cirka 10.000 nap, avagy majdnem 
harminc év mûködését meghatározta a protestáns 
munkaetika, a csapatépítés és a hosszú távú 
gondolkodás. A protestáns munkaetika igenis a 
rengeteg befektetett munka és vezetõi elkötelezettség 
példamutatását jelenti, melyet a növekedés 
eredményeként szükségszerûen csapatépítési 
erõfeszítéseknek kellett követnie. A hosszú távú 
gondolkodásnak pedig például része, hogy a 
megtermelt eredmény nem osztalék formájában jelent 
meg, hanem a cégben maradt, és további 
befektetésekre került felhasználásra. Mindennek 
eredményeként a cégcsoport ki tudott emelkedni a 
rendszerváltás után alakult számtalan szállítmányozó és 
fuvarozó cég közül, mára elérve a majdnem 20 milliárd 
forintos árbevételt. Szabolcs elmondása szerint a 
munka nem áll meg, sõt: most indul a következõ 
10.000 nap programja: szintet kell tudni lépni, fejlõdni 
kell és versenyben maradni a regionális szintû 
versenytársak mezõnyében. 

Mik a növekedés további feltételei a magyar 
tulajdonú közép- és nagyvállalatok számára? 

A kezdeti prezentációkat és a beszélgetésekkel töltött 
ebédszünetet követõen az elsõ panelbeszélgetés a fenti 
kérdésre, illetve másképpen megfogalmazva, arra 
kereste a választ, hogy mi is a gátja a magyar tulajdonú 
vállalatok versenyképességének: a tõke, a 
menedzsment vagy a kockázatvállalás hiánya?
A panel résztvevõi között volt Jaksity György, a 
Concorde Értékpapír alapítója és elnöke, Koren 
Miklós, a CEU professzora, Orbán Krisztián, az Oriens 
ügyvezetõ partnere és Nagy Tamás, az EBRD 
igazgatója. A résztvevõk alapvetõen egyetértettek 
abban, hogy a mai világban a tõkehiány tipikusan nem 
a legfontosabb akadályozó tényezõ a magyar vállalatok 
elõtt. Az egymással versenyzõ pénzintézetek mellett 
kialakultak azok az állami és piaci kockázatitõke-
társaságok, illetve megszületett az a tõkével rendelkezõ 
réteg, amely nagyobb kockázati profil mellett is 
hajlandó és képes a jó lehetõségeket megfinanszírozni. 
Szintén egyetértés volt a beszélgetõk között, hogy a 
magyar tulajdonú vállalatok csupán egy szûk részénél 
alakult ki valóban cselekvõképes, és szabad döntési 
joggal felruházott, a tulajdonos személyétõl elváló 
vezetõi réteg. Ennek oka több forrásra is 
visszavezethetõ: egyfelõl tényezõ lehet az alapító 
tulajdonos gondolkodása, mely szerint õ alapította a 
céget, õ ismeri legjobban, õ hozza a legjobb 
döntéseket. Az igazi kihívások akkor kezdõdnek, amikor 
a cég túlnõ a tulajdonosa munkabírásán, és vagy heti 
hét nap, napi 16 óra munkája megroppantja a vezetõ 
egészségét, vagy egyszerûen szûk keresztmetszetté válik 
a tulajdonos a szükséges döntések és tudás kapcsán. 
Másfelõl tényezõ a menedzsmentprobléma kapcsán, 
hogy az igazán jó képességû vezetõket a multi-

A konferencián magyar közép- és nagyvállalkozók 
dilemmáiról, elõrelépési lehetõségeirõl és a 
nagyvállalattá válás kihívásairól gondolkodtak a 
résztvevõk. Olyan kérdésekre keresték a választ a 
résztvevõk, mint például: 
• Mi a közös a sikeres magyar cégekben, és mitõl le-

hetnek sikeresek a magyar vállalkozók 2030-ban is?
• Mik a növekedés további feltételei a magyar 

tulajdonú közepes- és nagyvállalatok számára?
• Hogyan látják a magyar vállalatokat a nemzetközi 

szereplõk?

Bár számos egyéb téma és részletkérdés is megvita-
tásra került, mégis jelen írásban a fenti kérdésekre 
koncentrálva igyekszünk rövid ízelítõt és összefoglalót 
adni a konferencián elhangzott gondolatokról.

Mi a közös a sikeres magyar cégekben? 
Mitõl lehetnek sikeresek a magyar vállalkozók 
2030-ban?

A konferencia elsõ felében néhány kiemelten sikeres, 
magyar tulajdonú vállalat vezetõje tekintett vissza saját 
múltjára, és próbálták megfogalmazni, mi volt számukra 
eddig a siker kulcsa, és mivel készülnek a következõ 
évtized kihívásaira. 

Raskó György, a Lajoskomáromi Mezõgazdasági 
Holding vezetõje számára a siker egyik kulcsa a 
fenntartott fegyelem és az abból táplálkozó kölcsönös 
bizalom volt, mind a vevõk, beszállítók és kollégák 
irányába. Így sikerült elérni, hogy a köré szervezõdött 
gazdák beálltak a központi erõfeszítések mögé, és 
ebbõl fakadóan lehetett minõséget és szállítási 
pontosságot biztosítani. Cserébe a vevõk idõben 
fizettek, és nem az árak lenyomására helyezték a 
hangsúlyt. A siker másik kulcsa volt, hogy folyamatos 
figyelem irányult a technológiai fejlõdésre: mára a 
vállalatcsoport EU- és USA-szinten is kiemelkedõen 
modern technológiákkal dolgozik. Ezzel nem csak a 
mostani eredményesség biztosított, de egyben ígéretet 
is hordoz arra nézve, hogy 2030-ban is jelentõs 
szereplõ marad a vállalatcsoport. 

Vinnai Balázs, vállalkozó és angyalbefektetõ, W.Up és 
a Codecool digitális cégek elnöke, nagyon más 
iparágból érkezve, más szempontok alapján, de 
hasonlóan a technológiai fejlõdés élenjáró követése 
mellett érvelt. Balázs elõadásában kiemelte, hogy a 
digitális forradalom már régóta zajlik és jelentõsen 
alakítja hazánk gazdasági szerkezetét is. Aki a változás 
élén tud járni, annak komoly lehetõségek nyílnak meg, 
aki viszont homokba dugja a fejét, az sajnos várhatóan 
lemarad. Érdekes példaként a csehországi Brno és a 
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vállalatok gyorsan elszippantják a magyar cégek elõl. 
Sok esetben nehéz versenyezni, a magas jövedelmet, 
nemzetközi karrierlehetõséget ígérõ, komoly presztízzsel 
és névvel rendelkezõ multikkal szemben a legjobb 
vezetõk megszerzése és megtartása kapcsán. 

A legnagyobb beszélgetés a kockázatvállalási kedv 
kérdésköre kapcsán alakult ki a résztvevõk között. 
A téma kapcsán Orbán Krisztián megjegyezte, hogy 
Magyarországon a gazdasági ösztönzõk az elmúlt 
évtizedekben nem szerencsésen alakultak, a hazai 
gazdaság különbözõ csoportokra szakadt.
A gazdasági társaságok igen jelentõs része mára állami 
járadékvadászatból, állami megrendelésekbõl él. Ezen 
társaságok esetében a siker kulcsa nem feltétlenül a 
hatékonyság vagy a megtermelt hozzáadott érték, 
hanem sokkal inkább az állami döntéshozókkal való 
megfelelõ kapcsolat.

Másik csoportot alkotnak a külföldrõl becsalogatott 
multinacionális társaságok és a hozzájuk kapcsolódó, 
sokszor igen komoly függõségben lévõ beszállítói kör. 
Számos kedvezõ hatásuk mellett, illetve ellenére az idõk 
során a hazai mûködésû nyugati multiknál nem 
alakultak ki olyan valós központok idehaza, amelyek 
igazi döntési jogkörrel rendelkeznének. Beszállítóik 
kiszolgáltatott helyzetét jól leírja, hogy EU-s forrásokból 
vásárolt, EU-s gépeken termelnek az EU-s multik 
számára nyomott áron, hiszen a multi nagyon jól tudja, 
hogy gépek kvázi „ingyen” voltak. A nap végén az EU-s 
források hatékonyságnövelõ hatása a multiknál 
csapódik le jelentõs mértékben, míg a hazai 
vállalkozások számára csak a munkaerõ költsége kerül 
kifizetésre, valós fejlõdés nem történik. 

A két csoport között van még egy vékony, egyre szûkebb 
réteg, amit a nyugati mintára mûködõ magyar cégek 
képviselnek. A kérdés az, hogy az õ szerepük mi lesz 
hosszú távon. Nehéz helyzetben vannak, amikor két 
ilyen eltérõ logikával mûködõ csoporttal kell egyszerre 
sikeresen felvenniük a versenyt az erõforrásokért 
(tudás, munkavállalók, tõke). 

Visszatérve a kockázatvállalásra és a gazdasági 
ösztönzõkre: nem könnyû piaci alapokon mûködõ és 
versenyzõ vállalkozások indítása vagy megvásárlása 
mellett érvelni arra emberileg, anyagilag, szakmailag 
stb. képes személyek elõtt, amikor az látszik, hogy 
sokkal könnyebb – legalábbis rövid távú – 
eredményeket és sikereket elérni akár járadékvadász 
cégeket vezetve, akár multiknak bedolgozva. 

Hogyan látják a magyar 
vállalatokat a nemzetközi szereplõk?

A konferencia résztvevõi és elõadói között a hazai 
közép- és nagyvállalatok vezetõin túl bõven voltak 
nemzetközi üzleti szereplõk is, köztük regionális bankok 
hazai vezetõi, a legnagyobb vezetõ tanácsadó cég 
magyarországi irodavezetõje, fejvadászcégek partnere, 

de például a Siemens Magyarország vezetõje is. 
A panelbeszélgetések során az õ véleményüket is 
kérdezték a magyar vállalatok jelene és jövõje kapcsán. 

Zolnai György a Raiffeisen Bank vezetõjeként 
kiemelte, hogy a gazdasági digitalizáció és átalakulás 
mindenkit, köztük a magyar kis-, közepes és 
nagyvállalatokat is el fogja érni. A nemzetközi vállalatok 
már teljes erõbedobással dolgoznak az átálláson, a 
szervezetek agilis transzformáción mennek keresztül, 
minden adat és számítógép által irányítottá alakul. 
A magyar vállalatoknak lépést kell tartania ezen 
trendekkel, és el kell indulnia a változások útján. 

Egy késõbbi panelbeszélgetés során jegyezték meg a 
résztvevõk, hogy a változások sikeres végigvitelében 
kritikus szerepe lesz a vezetõi csapatok képességeinek 
és a tehetségek szürkeállományának. A magyar 
vállalatoknak be kell szállniuk a tehetségekért folyó 
versenybe nyugati multik értékajánlatával megküzdve. 
Megfelelõ döntési szabadságot kell biztosítani a 
vezetõknek, akár megfelelõen kialakított rugalmas 
munkavégzést ajánlani, és igenis versenyképes 
kompenzációs csomagot biztosítani. 

Összefoglaló áttekintés

Összességében a még életben lévõ magyar vállalatok 
büszkén állíthatják magukról, hogy túlestek a selejtezõk 
körén. A talán kegyetlen valóság azonban az, hogy a 
selejtezõkben aratott sikerekkel még nem gyõzedelmes-
kedtek, csupán megszerezték a jogot arra, hogy tovább 
harcoljanak, és megpróbálják megállni a helyüket a 
jellegében és minõségében eltérõ kihívásokat rejtõ elõ 
és középdöntõk ütközeteiben. Természetesen nehéz 
lehet az átállás a hazai vállalkozógyökerekkel 
rendelkezõ vezetõk számára az eddigi sikerességhez 
szükséges gondolkodás és viselkedésmintákat 
hátrahagyva ráhangolódni a következõ évtized várható 
kihívásaira. Az új csaták más gondolkodást és 
nyitottságot követelnek majd meg a tulajdonos-vezetõk-
tõl: lehet, hamarosan nem az lesz a kérdés, hogy ki volt 
képes vezetõi csapatot építeni, hanem hogy ki képes 
külföldi vezetõket sikeresen integrálni a vállalkozása 
mûködésébe. Nem az lesz a kérdés, hogy ki az okosabb 
ügyvezetõ, hanem hogy ki képes hatékonyabban 
együttmûködni külsõs tanácsadókkal és szakértõkkel a 
legfrissebb tudás gyors alkalmazása érdekében. 

A rendezvényrõl számos vezetõ gazdasági lap 
és internetes portál beszámolt. Néhány kiemelt 
cikk elérhetõ és elolvasható a 
www.magyarvallalatok2030.hu/sajtoszemle 
internetcímen. 
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vállalatok gyorsan elszippantják a magyar cégek elõl. 
Sok esetben nehéz versenyezni, a magas jövedelmet, 
nemzetközi karrierlehetõséget ígérõ, komoly presztízzsel 
és névvel rendelkezõ multikkal szemben a legjobb 
vezetõk megszerzése és megtartása kapcsán. 

A legnagyobb beszélgetés a kockázatvállalási kedv 
kérdésköre kapcsán alakult ki a résztvevõk között. 
A téma kapcsán Orbán Krisztián megjegyezte, hogy 
Magyarországon a gazdasági ösztönzõk az elmúlt 
évtizedekben nem szerencsésen alakultak, a hazai 
gazdaság különbözõ csoportokra szakadt.
A gazdasági társaságok igen jelentõs része mára állami 
járadékvadászatból, állami megrendelésekbõl él. Ezen 
társaságok esetében a siker kulcsa nem feltétlenül a 
hatékonyság vagy a megtermelt hozzáadott érték, 
hanem sokkal inkább az állami döntéshozókkal való 
megfelelõ kapcsolat.

Másik csoportot alkotnak a külföldrõl becsalogatott 
multinacionális társaságok és a hozzájuk kapcsolódó, 
sokszor igen komoly függõségben lévõ beszállítói kör. 
Számos kedvezõ hatásuk mellett, illetve ellenére az idõk 
során a hazai mûködésû nyugati multiknál nem 
alakultak ki olyan valós központok idehaza, amelyek 
igazi döntési jogkörrel rendelkeznének. Beszállítóik 
kiszolgáltatott helyzetét jól leírja, hogy EU-s forrásokból 
vásárolt, EU-s gépeken termelnek az EU-s multik 
számára nyomott áron, hiszen a multi nagyon jól tudja, 
hogy gépek kvázi „ingyen” voltak. A nap végén az EU-s 
források hatékonyságnövelõ hatása a multiknál 
csapódik le jelentõs mértékben, míg a hazai 
vállalkozások számára csak a munkaerõ költsége kerül 
kifizetésre, valós fejlõdés nem történik. 

A két csoport között van még egy vékony, egyre szûkebb 
réteg, amit a nyugati mintára mûködõ magyar cégek 
képviselnek. A kérdés az, hogy az õ szerepük mi lesz 
hosszú távon. Nehéz helyzetben vannak, amikor két 
ilyen eltérõ logikával mûködõ csoporttal kell egyszerre 
sikeresen felvenniük a versenyt az erõforrásokért 
(tudás, munkavállalók, tõke). 

Visszatérve a kockázatvállalásra és a gazdasági 
ösztönzõkre: nem könnyû piaci alapokon mûködõ és 
versenyzõ vállalkozások indítása vagy megvásárlása 
mellett érvelni arra emberileg, anyagilag, szakmailag 
stb. képes személyek elõtt, amikor az látszik, hogy 
sokkal könnyebb – legalábbis rövid távú – 
eredményeket és sikereket elérni akár járadékvadász 
cégeket vezetve, akár multiknak bedolgozva. 

Hogyan látják a magyar 
vállalatokat a nemzetközi szereplõk?

A konferencia résztvevõi és elõadói között a hazai 
közép- és nagyvállalatok vezetõin túl bõven voltak 
nemzetközi üzleti szereplõk is, köztük regionális bankok 
hazai vezetõi, a legnagyobb vezetõ tanácsadó cég 
magyarországi irodavezetõje, fejvadászcégek partnere, 

de például a Siemens Magyarország vezetõje is. 
A panelbeszélgetések során az õ véleményüket is 
kérdezték a magyar vállalatok jelene és jövõje kapcsán. 

Zolnai György a Raiffeisen Bank vezetõjeként 
kiemelte, hogy a gazdasági digitalizáció és átalakulás 
mindenkit, köztük a magyar kis-, közepes és 
nagyvállalatokat is el fogja érni. A nemzetközi vállalatok 
már teljes erõbedobással dolgoznak az átálláson, a 
szervezetek agilis transzformáción mennek keresztül, 
minden adat és számítógép által irányítottá alakul. 
A magyar vállalatoknak lépést kell tartania ezen 
trendekkel, és el kell indulnia a változások útján. 

Egy késõbbi panelbeszélgetés során jegyezték meg a 
résztvevõk, hogy a változások sikeres végigvitelében 
kritikus szerepe lesz a vezetõi csapatok képességeinek 
és a tehetségek szürkeállományának. A magyar 
vállalatoknak be kell szállniuk a tehetségekért folyó 
versenybe nyugati multik értékajánlatával megküzdve. 
Megfelelõ döntési szabadságot kell biztosítani a 
vezetõknek, akár megfelelõen kialakított rugalmas 
munkavégzést ajánlani, és igenis versenyképes 
kompenzációs csomagot biztosítani. 

Összefoglaló áttekintés

Összességében a még életben lévõ magyar vállalatok 
büszkén állíthatják magukról, hogy túlestek a selejtezõk 
körén. A talán kegyetlen valóság azonban az, hogy a 
selejtezõkben aratott sikerekkel még nem gyõzedelmes-
kedtek, csupán megszerezték a jogot arra, hogy tovább 
harcoljanak, és megpróbálják megállni a helyüket a 
jellegében és minõségében eltérõ kihívásokat rejtõ elõ 
és középdöntõk ütközeteiben. Természetesen nehéz 
lehet az átállás a hazai vállalkozógyökerekkel 
rendelkezõ vezetõk számára az eddigi sikerességhez 
szükséges gondolkodás és viselkedésmintákat 
hátrahagyva ráhangolódni a következõ évtized várható 
kihívásaira. Az új csaták más gondolkodást és 
nyitottságot követelnek majd meg a tulajdonos-vezetõk-
tõl: lehet, hamarosan nem az lesz a kérdés, hogy ki volt 
képes vezetõi csapatot építeni, hanem hogy ki képes 
külföldi vezetõket sikeresen integrálni a vállalkozása 
mûködésébe. Nem az lesz a kérdés, hogy ki az okosabb 
ügyvezetõ, hanem hogy ki képes hatékonyabban 
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Brand vásárlására a Rév Csoporthoz tartozó 
Fémfeldolgozó Zrt. esetében bukkanhatunk például. 
A Fémfeldolgozó Zrt. hosszú éveken keresztül dolgozott 
beszállítóként annak az olasz fémipari csoportnak, 
amely a Blanco Medical brandnév alatt kórházi 
fémbútorokat gyártott, gyártatott és értékesített. Pár 
éve a Fémfeldolgozó Zrt. tulajdonosai úgy döntöttek, 
hogy az olasz gyártó gyengélkedésére tekintettel 
megveszik és átveszik a brand menedzselését annak 

reményében, hogy ezután nem csak a gyártói, de a 
brandelt termék extra értékesítõi marginját is 
megszerezve növelheti profitját. De ilyen történet volt 
az a nagyon friss eset is, amikor az Euronics hálózatot 
mûködtetõ Vöröskõ Kft., illetve annak tulajdonosi köre 
megszerezte a Dyras háztartási kisgép brandjének 
nemzetközi értékesítési jogát; ezzel a vállalkozócsalád 
túllépve mások termékének disztribúcióján, a saját 
márka alatt forgalmazott termékek piacán is megjelent. 
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De saját házunk táján is említhetünk ilyen tranzakciót; 
az Oriens Csoport, a Concorde MB Partners egyik 
meghatározó tulajdonosa, két év tranzakciós piaci 
próbálkozás után megvásárolta az IMAP MB Partners 
csapatát, kifejezetten az IMAP és a Cégérték folyóirat 
brandje volt az, ami az IMAP MB Partners és a csapat 
tapasztalata mellett a tranzakció végrehajtása mellett 
döntött; ez persze nem tisztán külföldi, fõként hazai 
tranzakció volt (bár az IMAP-láb jelentõs nemzetközi 
kitettséget hoz).

Mi egy márka megszerzéséért lefolytatott tranzakció 
titka? Azt gondoljuk, kettõs; egyrészt fontos, hogy 
meglegyen a brandérték, azaz ne legyen lelakva, 
elértéktelenedve, mikor átvételre kerül, illetve az, hogy 
az átvétel árazása tükrözze a brand gazdasági 
potenciálját. A másik pedig különösen akkor fontos, ha 
egy márka megvételét vagy átvételét egy márkákkal és 
brandgondozással korábban nem foglalkozó vállalkozás 
hajtja végre; nem elég magának a márkának az átvéte-
le, a márka kezelésének,  fenntartásának és építésének 
tudását is meg kell szerezni, ami nem feltétlenül jön 
együtt egy márkavásárlásra irányuló tranzakcióval.

Technológiai tudás vásárlására nemrégiben volt 
példa Magyarországon. Az Aryzta nevû svájci–ír cég 
eladta a Rina nevû, csehországi leányvállalatát, ami 
fõként nyugat-európai piacokra szánt, magas 
minõségû, teljesen elõsütött (fully-baked) fagyasztott 
pékárut termel. A cég vásárlója a Pek-Snack volt, ami 
ugyan önmaga is képes magas színvonalú fagyasztott 
pékáru gyártására, de termelési technológiáját 
tökéletesen kiegészíti a Rina fully-baked technológiája. 
A Pek-Snack tulajdonosai, felismerve a technológiai 
elõrelépésben rejlõ lehetõséget, gyors tranzakcióban 
vették meg a céget, és azóta azon dolgoznak, hogy 
kiaknázzák az új tudásból származó lehetõségeket az 
itthoni operációban is. Technológiát vásárolt a Semilab 
is, amikor 2018-ban megvásárolta a Lehighton 
Electronics eszközeit, illetve amikor 2010-ben 
felvásárolta a Basler AG összes szellemi tulajdonát, 
eladási, marketing és kutatási tevékenységét, valamint 
termelési és szolgáltató tevékenységét. 

Mi egy ilyen tranzakció sikerének titka? Úgy gondoljuk, 
egy technológiai irányultságú tranzakcióban a legfon-
tosabb, hogy a felvásárlás olyan módon történjen meg, 
hogy maga a tudás, tapasztalat és az a termék, amiben 
ez megtestesül, az új „testen” belül is fejlõdhessen. 
Különös kihívás annak megszervezése, hogy ez az új 
tudás, visszahatva a felvásárlóra, az új tulajdonos 
hazai tevékenységét is megtermékenyíthesse.

Saját külföldi értékesítési csatorna vásárlása volt a 
legfontosabb szempont a Geomant idén tavasszal 
bejelentett tranzakciójában, mely során megvásárolta 
az Inova Solutions 100 százalékát. Ahogy Vécsei Ákos, 
a Geomant vezérigazgatója egy háttérbeszélgetésben 
elmondta, a Geomant és az Inova között már tízéves 
kapcsolat volt, melynek keretében a Geomant az Inova 
termékeit (call center management megoldások) 
disztributálta európai piacain. A Geomant részérõl 
történtek ugyan próbálkozások arra nézve, hogy az 
Inova az õ termékeit is vigye az USA piacaira, de ezek a 
próbálkozások a két cég közötti kapcsolat elsõ tíz 
évében nem fordultak termõre. Vécsei Ákos azt várja, 
hogy amellett, hogy az Inova termékei maguk is 
támogatják majd a Geomant csoport egészének 
fejlõdését, az igazi áttörést az Inova megvásárlásával 
megszerzett saját eladócsapat és ügyfélkapcsolat-
rendszer hozhatja. Eddig ugyanis saját salesforce 
építése nem tûnt reálisnak, disztribútorokon keresztül 
pedig nem tudott a Geomant az USA piacaira betörni.

Mi egy ilyen tranzakció titka? Mint minden 
tranzakciónál, de az eladási csatorna felvásárlására 
irányulónál különösen, ahol a fõ cél pontosan a 
meglévõ eladási kapacitások átvétele és 
megtartása/fejlesztése, a siker záloga az integráció 
sikeressége. Ehhez ki kell találni a megfelelõ 
integrációs és mûködtetési modellt, ami mind a 
felvásárló, mind a céltársaság kultúrájához illik, és azt 
konzisztensen kell implementálni.

Ezek mellett a tranzakciós alapú piacra lépések mellett 
lehetséges a külföldi piacra lépés zöldmezõs 
beruházás keretében is, ehhez azonban feltétel, hogy a 
három alapismérv (márka; technológia; saját eladási 
csatorna) legalább az egyikkel már eleve rendelkezzen 
a piacra lépést tervezõ cég, annak érdekében, hogy 
esélye legyen a zöldmezõs piacra lépés sikerre vitelére. 
Ilyen lehetett például a Master Good vietnami piacra 
lépése, melyet a Cégérték elõzõ számában részletesen 
bemutattunk.

Mi, a CMBP-nél örvendetesen egyre gyakrabban 
találkozunk olyan magyar vállalatokkal és 
vállalkozókkal, akik külföldre lépést terveznek. Õket mi 
a céltársaságok felkutatásában, a velük való 
kapcsolatfelvételben, a tranzakció elõkészítésében, 
végrehajtásában, finanszírozás szervezésében, illetve 
adott esetben a tranzakció utáni élet és az integráció 
folyamatának megtervezésében és annak 
végrehajtásában tudjuk segíteni.

KÜLFÖLDI PIACRA 
LÉPÉS FELVÁSÁRLÁSON 
KERESZTÜL 
MAGYAR KÖZÉPVÁLLALATI KÖRBEN
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VERSENYPIACOKRA, MÉGPEDIG ÚGY, HOGY EKÖZBEN, HA ILYENNEL NEM 
RENDELKEZNEK, VALAMIFÉLE MEGISMÉTELHETETLEN VAGY NEHEZEN MÁSOLHATÓ ÉS 
EGYEDI SPECIÁLIS TUDÁSHOZ VAGY KÉPESSÉGHEZ JUTNAK. HISZEN EZ AZ, AMI A 
LEGTÖBB MAGYAR TULAJDONÚ KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATBÓL HIÁNYZIK. A 
KONFERENCIA SORÁN MEG IS FOGALMAZTUK, HOGY ENNEK A PIACRA LÉPÉSNEK A 
LEGPRAKTIKUSABB MÓDJA AZ, HA ILYEN TUDÁST VAGY KÉPESSÉGET MEGVÁSÁROLNAK 
A CÉGEK; ILLETVE KIJELÖLÉSRE KERÜLT AZ A HÁROM TERÜLET IS, AHOL ERRE SZÜKSÉG 
LEHET. EZEK A KÖVETKEZÕK: MÁRKANÉV/TERMÉK; SPECIÁLIS TECHNOLÓGIAI TUDÁS; 
VÉGÜL PEDIG A SAJÁT TULAJDONÚ KÜLFÖLDI ELADÁSI CSATORNÁK (AZAZ NEM 
DISZTRIBÚTOROKON KERESZTÜL TÖRTÉNÕ ÉRTÉKESÍTÉS, HANEM KÜLFÖLDI PIACOKON 
IS SAJÁT ÉRTÉKESÍTÉS KIALAKÍTÁSA ÉS FENNTARTÁSA). KEVÉS HAZAI CÉG LÉP 
KÜLFÖLDRE CÉGVÁRÁSLÁSSAL; TAPASZTALATUNK AZONBAN, HOGY ÖRVENDETESEN 
NÕ EZEN CÉGEK SZÁMA. CIKKÜNKBEN A FENTI CSOPORTOSÍTÁS SZERINT TIPIZÁLJUK 
AZOKAT A PUBLIKUS ESETEKET, AMIKOR MAGYAR CÉG VÁSÁROLT KÜLFÖLDIT.
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Dale A. Martinnal beszélgettünk, aki a Siemens Zrt. 
elnök-vezérigazgatója, a Nemzeti Versenyképességi 
Tanács tagja, valamint a „Magyar vállalatok 2030” 
konferencia panelbeszélgetésének egyik résztvevõje is 
volt. A konferencia tanulságai kapcsán merült fel a 
kérdés, hogyan lehetne elérni Magyarországon azt, hogy 
átalakuljon az elmúlt évtizedekben jellemzõvé vált duális 
gazdaság, amelybõl kifolyólag komoly különbség van a 
hazai multinacionális és magyar tulajdonú cégek 
termelékenységében és munkaerõre esõ hozzáadott 
értékében. Ennek egyik megoldása lehetne, ha a multik 
néhány rátermett munkavállalója az ott elindított, de 
valamilyen oknál fogva nem továbbvitt ötletekbõl, 
kezdeményezésekbõl saját szakállra új vállalkozást 
indítana, és azt próbálná sikerre vinni. Dale A. Martin 
azonban felhívta a figyelmet, hogy nemcsak ilyen 
módon tehet egy multi a hazai gazdaság fejlesztéséért, 
hanem azzal is, ha bizonyos tevékenységeket külön 
cégbe szervez és a menedzsmentnek elad (ún. MBO, 
azaz management buy-out keretében).

Mint az õ beszámolójából kiderült: a Siemens az utóbbi 
években hat ilyen tranzakciót is véghez vitt 
Magyarországon. A siemenses MBO-tranzakciók listája 
a következõ:

• A VIV Zrt. fõvállalkozási, generálkivitelezési, 
tervezési, gyártási, kivitelezési és karbantartási 
feladatokat valósít meg Magyarország és az Európai 
Unió területén. Tevékenységi területeik a könnyû és 
nehézipari rendszerek létrehozása, energetikai 
szektor létesítményeinek és hálózatainak 
megvalósítása, valamint az épületvillamosság. 
(MBO éve: 1997)

• A Sysdata PSE Kft. szoftverfejlesztéssel és 
szoftverfejlesztési projektek teljes körû 
lebonyolításával foglalkozik. A cég elsõsorban a 
világpiacra dolgozik, de információtechnológiai, 
szoftverfejlesztési és rendszertámogatási 
munkákban a hazai piacon is számottevõ a jelenléte. 
(MBO éve: 2015)

• A CAROL-ICT Kft. telefonos, valamint többcsatornás 
(e-mail, SMS, web chat, közösségi média, 
személyes) ügyfélkommunikációs megoldásokat 
nyújt. Ehhez kapcsolódóan szoftverfejlesztést, 
kontaktcenterek tervezését és bevezetését, e 
rendszerek karbantartását, oktatást és tanácsadást 
végez. (MBO éve: 2014)

• Az SBT Protect Kft. rendszerintegrátorként tûzjelzõ-, 
beépített gázzal oltó, behatolásjelzõ-, 
videómegfigyelõ-, beléptetõ-, interkom-, parkoló 

Dale A. Martin, Siemens Zrt. 

A „MAGYAR VÁLLALATOK 2030 – TÚL A SELEJTEZÕN” CÍMÛ KONFERENCIA EGYIK 
KÖZPONTI TÉMÁJA VOLT, HOGY A MAGYAR KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK JELENLEGI 
HELYZETÉT MILYEN NAGY MÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLJÁK A HAZÁNKBAN MÛKÖDÕ 
MULTIK. EZ A KITETTSÉG MEGERÕSÍTÕ ÉS VISSZAHÚZÓ ÉRTELEMBEN IS LÉTEZIK; 
MEGERÕSÍTÕ ABBAN A TEKINTETBEN, HOGY SOK HAZAI VÁLLALKOZÁS TERMELÉSI 
TELJESÍTMÉNYE NYUGSZIK ALAPVETÕEN AZ ITTHON MÛKÖDÕ MULTIKON; ÉS 
VISSZAHÚZÓ ABBÓL A SZEMPONTBÓL, HOGY EZEK A MULTIK SOKSZOR ELSZÍVJÁK A 
TERET A HAZAI CÉGEK ELÕL (PÉLDÁUL: AZ „ÉVFOLYAMELSÕK” ELSZIPKÁZÁSA ÉS 
MEGTARTÁSA, VALAMINT AZ ÁLTALUK ALKALMAZOTT MENEDZSEREK LIMITÁLT, 
SILÓSZERÛ KÉPZÉSE RÉVÉN). A KONFERENCIA SORÁN HANGZOTT EL AZ A 
MEGÁLLAPÍTÁS IS, HOGY A MAGYARORSZÁGON MÛKÖDÕ MULTIKRÓL LEVÁLVA NAGYON 
RITKÁN INDULNAK EL ÚN. „SPIN-OFFOK”, AZAZ OLYAN MAGÁNVÁLLALKOZÁSOK, 
MELYEK EGY MULTIBAN KIDOLGOZOTT, ABBAN A KÖRNYEZETBEN ÉLETKÉPTELEN, 
FOLYTATÁSRA NEM ALKALMAS, VAGY STRATÉGIAI DÖNTÉS ALAPJÁN NEM FOLYTATOTT 
ÖTLETEK TOVÁBBVITELÉN ÉS STARTUPKÉNT VALÓ FELVIRÁGOZTATÁSÁN (SOKSZOR AZ 
ANYAMULTIVAL EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN) ALAPSZANAK. EBBEN A KÖRNYEZETBEN ÜDE 
SZÍNFOLT A SIEMENS, AMELY, HA SPIN-OFFOKKAL NEM IS, DE MENEDZSMENTEKNEK 
ELADOTT CÉGEKBÕL SZÉP SZÁMMAL RENDELKEZIK.

SIEMENS ZRT.: 
AZ EGYIK LEGTÖBB 
MENEDZSMENT BUY-OUTOT 
FELMUTATÓ CÉG 
MAGYARORSZÁGON

menedzsment-, gázveszélyjelzõ- és integrált 
felügyeleti rendszerek tervezését, szállítását, 
telepítését, karbantartását és szervizelését végzi.
(MBO éve: 2013)

• Az SBT Automatika Kft. automatikarendszerek 
tervezésével, automatikarendszerek teljes körû 
kivitelezésével, meglévõ automatikarendszerek 
felülvizsgálatával, karbantartásával és 
szervizelésével foglalkozik, valamint automatika- 
vezérlõk és perifériaelemek szállításával és mérnöki 
szaktanácsadással. (MBO éve: 2013)

• Az Enterprise Communications Kft. az innovatív 
informatikai és infokommunikációs szolgáltatások és 
megoldások egyik vezetõ hazai rendszerintegrátora. 
Üzletágai komplex megoldásokat kínálnak az üzleti 
infokommunikáció (ICT), a mérnöki tervezés és 
életciklusmenedzsment (PLM), az integrált medikai 
szoftverfejlesztés (eHealth), valamint az egyedi 
fejlesztés és gyártás (Industry) területén. 
(MBO éve: 2010)

Fontos megjegyezni, hogy a Siemens a tranzakció után 
támogatást is nyújtott ezeknek a vállalatoknak, ezzel is 
elõsegítve, hogy megvethessék lábukat a piacon. 
A hat cég 2018-ban összesen 13 milliárd forint feletti 
árbevételt ért el (30%-os bõvülés mellett 2017-hez 
képest, amikor ezek a cégek csak 10 milliárd forint 
árbevételt mutattak fel), valamint majdnem 1,6 milliárd 
forint volt az összevont EBITDA-juk. Összesen majdnem 
400 munkavállalóval dolgoztak.

E számok alapján megállapítható: a Siemens nem 
leharcolt és használhatatlan üzletágakat szervezett ki, 
hanem olyanokat, amelyek az átvevõ menedzsment-
csapatok számára hosszútávú értékteremtési 
lehetõségeket rejtettek magukban. 

Mi ebbõl a tanulság? Tapasztalatunk szerint a hazai 
közép- és nagyvállalatok túlnyomó többségére jellemzõ, 
hogy az alapító/tulajdonos tölti be a felsõvezetõ 
szerepét. Ilyen esetben nem tudja azt a generációváltási 
alternatívát választani, mint amit a Siemens a fenti 
esetekben tudott, illetve ahogyan a rendszerváltozáskor 
a privatizációk több mint 20 százalékában történt az – 
mint ahogy azt a 2018 szeptemberében publikált 
kutatásunkban bemutattuk –, hogy menedzsment-
csapatok veszik át a cégeket, nemcsak irányítási, de 
tulajdonlási szempontból is. Szerintünk ez egy olyan 
kihasználatlan lehetõség a magyar vállalati szektorban, 
amit vétek így kihagyni.
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• Vertikális integráció jön létre, ha az értéklánc 
különbözõ szintjein tevékenykedõ vállalatok között 
jön létre tranzakció; ekkor az új vállalat az értéklánc 
nagyobb részét képes kontrollálni, például az 
alapanyagoktól egészen a fogyasztókig tartó 
folyamatot. Az új helyzetben a koordináció és az 
adminisztráció könnyebbé válik. Ennek érdekében 
általában a társaság beszállítóival vagy a vevõivel 
fuzionál.

• Számos felvásárlás azért történik, mert a felvásárló 
mûködéséhez nélkülözhetetlen a célvállalat terméke 
vagy szolgáltatása. Ilyenkor a kiegészítõ erõforrást 
egyszerûbb felvásárlással megszerezni, mint belsõ 
fejlesztéssel.

• A kongenerikus tranzakciók során a két társaság 
azonos ügyfeleket szolgál ki, de más termékkel vagy 
szolgáltatással. Ebben az esetben a felvásárlás vagy 
összeolvadás oka lehet az is, ha a két cég 
ügyfeleiknek nyújtott értékajánlata közösen erõsebb, 
mint külön-külön. 

• Értékteremtõ lehet az is, ha a felvásárló társaság 
jobb gazdája tud lenni a célvállalatnak; 
menedzsmentje például hatékonyabban tudja 
mûködtetni a céltársaságot. 

Érdekes módon az elemzések legtöbbször összeolvadá-
sokról, fúziókról, egyesülésekrõl ejtenek szót, amikor az 
elõnyöket ecsetelik, miközben ugyanezeket az elõnyöket 
élvezhetik a tulajdonosok, ha felvásárlás történik.

Mi a különbség a felvásárlás és 
az összeolvadás között?

Felvásárlásnak (angolul acquisition) azt nevezik, amikor 
egy vállalat többségi részesedését szerzik meg, vagyis 
akkora tulajdoni hányadot, ami a céltársaság 
irányításának átvételéhez elegendõ. Összeolvadásról 
(angolul merger) akkor beszélünk, ha a két cég közös 
akarattal egyesíti erõforrásait, és egyesül. Az elõbbi 
célja általában az azonnali növekedés: a céltársaság 
számai (például árbevétele, eredménye) hozzáadódnak 
a felvásárló pénzügyi számaihoz; az utóbbi célja a 
verseny csökkentése és a mûködési hatékonyság 
növelése. Összeolvadás jellemzõen két azonos 
nagyságú és erejû cég között történik, felvásárlás esetén 
az akviráló cég szokott az erõsebb lenni.

Bár az M&A (mergers and acquisitions) tranzakcióknak 
nemzetközi szinten is csak a kisebb része tekinthetõ 
összeolvadásnak, úgy látjuk, hogy a hazai tulajdonú 
középvállalatok között végképp ritkaságszámba megy, 
ha két tulajdonosi csapat egyesíti cégeit.
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Miért fogadták a részvényesek lelkesen a hírt?

A felvásárlásokkal és összeolvadásokkal foglalkozó 
tanulmányok szerint ezek a tranzakciók leggyakrabban 
méretgazdaságossági szempontok miatt történnek. 
A tranzakciókat többféleképpen csoportosítják, az 
alábbiak a leggyakrabban elõforduló okok, elõnyök: 

• Horizontális a vállalatok egyesülése, ha azonos 
tevékenységi körrel bíró vállalatok között jön létre a 
tranzakció. Ekkor a mérethatékonyság csökkentheti a 
beszerzési egységárakat és a fajlagos 
adminisztrációs kiadásokat. 

Május végén az olasz Fiat Chrysler összeolvadási 
ajánlatot tett a francia autógyártó Renault-nak. 
Az ajánlat szerint az együttes társaságban fele-fele 
arányban a mostani Fiat- és Renault-részvényesek lettek 
volna a tulajdonosok. A tervek szerint a fúzió után 
létrejövõ, vezetõ autóipari vállalat éves szinten 8,7 millió 
autót értékesített volna. A hírre mindkét cég részvényei 
emelkedtek. 

A Fiat közleménye szerint a fúzió erõsítette volna a két 
társaság pozícióját az elektromos autózás és az 
önvezetés jelentette kihívásokkal szembesülõ 
iparágban. Az egyesüléstõl a kutatás-fejlesztési 
kiadások területén és a vezetõi pozíciók számának 
csökkentése révén vártak megtakarításokat, miközben 
gyárak bezárását nem tervezték.

Lajtán innen és Lajtán túl
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Miért ritka az összeolvadás a hazai 
középvállalatok között?

Tapasztalatunk szerint az okok jó része a magyar 
középvállalatok történetében keresendõ. 

A mai sikeres, hazai tulajdonú középvállalatok zöme a 
90-es években jött létre, akkori tulajdonosaik közül 
mára általában már csak egy, vagy esetleg egy család 
tagjai maradtak benn a cégben. Vagy kibékíthetetlen 
volt a cégvezetési elképzelések közötti ellentét, vagy a 
távozó fél soha vissza nem térõ lehetõséget látott egy 
multinacionális vállalatban, esetleg külföldön. Akárhogy 
is történt, a bennmaradó alapító tulajdonos azt tanulta 
meg, hogy a tulajdonostárssal való folyamatos 
egyeztetés sok energiát leköt, végül távozik a társ, és 
utána nem kell veszõdni a kompromisszumok 
keresésével.

A hazai középvállalatok versenyelõnye jelenleg a nyugat-
európaihoz képest olcsó munkaerõbõl és az EU-s 
támogatások segítségével beszerzett termelõi 
kapacitások alacsonyabb fajlagos költségébõl adódik. 
A sikeres magyar középvállalatok ezeket felhasználva 
kapcsolódtak be a nyugat-európai, elsõsorban német 
termelési láncba. Mivel az olcsó munkaerõ és az olcsó 
gépóra az értéklánc adott szakaszán nyújt elõnyt a 
magyar cégeknek, ezért az ezekkel foglalkozó cégek 
lettek tömegesen sikeresek, és nem tudtak sikeresek 
lenni nagy számban például a kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó társaságok. Hazai középvállalatok között 
vertikális integrációra nem sok esély van, inkább a 
versenytársak egyesíthetnék erejüket.

Az ugyanolyan tevékenységet végzõ, sikeres magyar 
vállalatok tulajdonosai régóta ismerik egymást, sokszor 
hasonló háttérrel bírnak, ugyanazokért az ügyfelekért 
versenyeznek évek, évtizedek óta, és vetélkedésük 
végigkísérte a cégek életét. A hasonló háttér miatt ritkán 
látják, hogy mit tudnának egymástól tanulni, nem látják, 
hogy miként tudnák kiegészíteni egymást. Ha a múltban 
valamilyen piaci kihívásra eltérõ választ adtak, akkor 
mára biztosak benne, hogy egyedül az õ megoldásuk 
volt a helyes reakció – ezt bizonyítja sikerük, illetve az, 
hogy a más választ adók már nincsenek talpon, 
gondoljunk csak azokra a cégekre, akik az olcsó külsõ 
finanszírozással éltek 2008 elõtt, és a válságban emiatt 
tönkrementek. Ezeknek a sikeres vállalkozóknak nagyon 
nehéz elképzelniük, hogy mostantól egy csónakban 
üljenek és együttmûködjenek. 

cégérték
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• Vertikális integráció jön létre, ha az értéklánc 
különbözõ szintjein tevékenykedõ vállalatok között 
jön létre tranzakció; ekkor az új vállalat az értéklánc 
nagyobb részét képes kontrollálni, például az 
alapanyagoktól egészen a fogyasztókig tartó 
folyamatot. Az új helyzetben a koordináció és az 
adminisztráció könnyebbé válik. Ennek érdekében 
általában a társaság beszállítóival vagy a vevõivel 
fuzionál.

• Számos felvásárlás azért történik, mert a felvásárló 
mûködéséhez nélkülözhetetlen a célvállalat terméke 
vagy szolgáltatása. Ilyenkor a kiegészítõ erõforrást 
egyszerûbb felvásárlással megszerezni, mint belsõ 
fejlesztéssel.

• A kongenerikus tranzakciók során a két társaság 
azonos ügyfeleket szolgál ki, de más termékkel vagy 
szolgáltatással. Ebben az esetben a felvásárlás vagy 
összeolvadás oka lehet az is, ha a két cég 
ügyfeleiknek nyújtott értékajánlata közösen erõsebb, 
mint külön-külön. 

• Értékteremtõ lehet az is, ha a felvásárló társaság 
jobb gazdája tud lenni a célvállalatnak; 
menedzsmentje például hatékonyabban tudja 
mûködtetni a céltársaságot. 

Érdekes módon az elemzések legtöbbször összeolvadá-
sokról, fúziókról, egyesülésekrõl ejtenek szót, amikor az 
elõnyöket ecsetelik, miközben ugyanezeket az elõnyöket 
élvezhetik a tulajdonosok, ha felvásárlás történik.

Mi a különbség a felvásárlás és 
az összeolvadás között?

Felvásárlásnak (angolul acquisition) azt nevezik, amikor 
egy vállalat többségi részesedését szerzik meg, vagyis 
akkora tulajdoni hányadot, ami a céltársaság 
irányításának átvételéhez elegendõ. Összeolvadásról 
(angolul merger) akkor beszélünk, ha a két cég közös 
akarattal egyesíti erõforrásait, és egyesül. Az elõbbi 
célja általában az azonnali növekedés: a céltársaság 
számai (például árbevétele, eredménye) hozzáadódnak 
a felvásárló pénzügyi számaihoz; az utóbbi célja a 
verseny csökkentése és a mûködési hatékonyság 
növelése. Összeolvadás jellemzõen két azonos 
nagyságú és erejû cég között történik, felvásárlás esetén 
az akviráló cég szokott az erõsebb lenni.

Bár az M&A (mergers and acquisitions) tranzakcióknak 
nemzetközi szinten is csak a kisebb része tekinthetõ 
összeolvadásnak, úgy látjuk, hogy a hazai tulajdonú 
középvállalatok között végképp ritkaságszámba megy, 
ha két tulajdonosi csapat egyesíti cégeit.
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Miért fogadták a részvényesek lelkesen a hírt?

A felvásárlásokkal és összeolvadásokkal foglalkozó 
tanulmányok szerint ezek a tranzakciók leggyakrabban 
méretgazdaságossági szempontok miatt történnek. 
A tranzakciókat többféleképpen csoportosítják, az 
alábbiak a leggyakrabban elõforduló okok, elõnyök: 

• Horizontális a vállalatok egyesülése, ha azonos 
tevékenységi körrel bíró vállalatok között jön létre a 
tranzakció. Ekkor a mérethatékonyság csökkentheti a 
beszerzési egységárakat és a fajlagos 
adminisztrációs kiadásokat. 

Május végén az olasz Fiat Chrysler összeolvadási 
ajánlatot tett a francia autógyártó Renault-nak. 
Az ajánlat szerint az együttes társaságban fele-fele 
arányban a mostani Fiat- és Renault-részvényesek lettek 
volna a tulajdonosok. A tervek szerint a fúzió után 
létrejövõ, vezetõ autóipari vállalat éves szinten 8,7 millió 
autót értékesített volna. A hírre mindkét cég részvényei 
emelkedtek. 

A Fiat közleménye szerint a fúzió erõsítette volna a két 
társaság pozícióját az elektromos autózás és az 
önvezetés jelentette kihívásokkal szembesülõ 
iparágban. Az egyesüléstõl a kutatás-fejlesztési 
kiadások területén és a vezetõi pozíciók számának 
csökkentése révén vártak megtakarításokat, miközben 
gyárak bezárását nem tervezték.
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Miért ritka az összeolvadás a hazai 
középvállalatok között?

Tapasztalatunk szerint az okok jó része a magyar 
középvállalatok történetében keresendõ. 

A mai sikeres, hazai tulajdonú középvállalatok zöme a 
90-es években jött létre, akkori tulajdonosaik közül 
mára általában már csak egy, vagy esetleg egy család 
tagjai maradtak benn a cégben. Vagy kibékíthetetlen 
volt a cégvezetési elképzelések közötti ellentét, vagy a 
távozó fél soha vissza nem térõ lehetõséget látott egy 
multinacionális vállalatban, esetleg külföldön. Akárhogy 
is történt, a bennmaradó alapító tulajdonos azt tanulta 
meg, hogy a tulajdonostárssal való folyamatos 
egyeztetés sok energiát leköt, végül távozik a társ, és 
utána nem kell veszõdni a kompromisszumok 
keresésével.

A hazai középvállalatok versenyelõnye jelenleg a nyugat-
európaihoz képest olcsó munkaerõbõl és az EU-s 
támogatások segítségével beszerzett termelõi 
kapacitások alacsonyabb fajlagos költségébõl adódik. 
A sikeres magyar középvállalatok ezeket felhasználva 
kapcsolódtak be a nyugat-európai, elsõsorban német 
termelési láncba. Mivel az olcsó munkaerõ és az olcsó 
gépóra az értéklánc adott szakaszán nyújt elõnyt a 
magyar cégeknek, ezért az ezekkel foglalkozó cégek 
lettek tömegesen sikeresek, és nem tudtak sikeresek 
lenni nagy számban például a kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó társaságok. Hazai középvállalatok között 
vertikális integrációra nem sok esély van, inkább a 
versenytársak egyesíthetnék erejüket.

Az ugyanolyan tevékenységet végzõ, sikeres magyar 
vállalatok tulajdonosai régóta ismerik egymást, sokszor 
hasonló háttérrel bírnak, ugyanazokért az ügyfelekért 
versenyeznek évek, évtizedek óta, és vetélkedésük 
végigkísérte a cégek életét. A hasonló háttér miatt ritkán 
látják, hogy mit tudnának egymástól tanulni, nem látják, 
hogy miként tudnák kiegészíteni egymást. Ha a múltban 
valamilyen piaci kihívásra eltérõ választ adtak, akkor 
mára biztosak benne, hogy egyedül az õ megoldásuk 
volt a helyes reakció – ezt bizonyítja sikerük, illetve az, 
hogy a más választ adók már nincsenek talpon, 
gondoljunk csak azokra a cégekre, akik az olcsó külsõ 
finanszírozással éltek 2008 elõtt, és a válságban emiatt 
tönkrementek. Ezeknek a sikeres vállalkozóknak nagyon 
nehéz elképzelniük, hogy mostantól egy csónakban 
üljenek és együttmûködjenek. 
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A frissen megjelent 2018-as pénzügyi adatok alapján 
gyors elemzést végeztünk. Elõrebocsátjuk, hogy 
elemzésünk nem tudományos igényû; az alábbi 
gondolatkísérlet mély analízisen alapuló igazolásához 
sokkal nagyobb adathalmazra és pontosabb háttér-
információkra van szükség, mint amit most használunk, 
így elsõsorban gondolatébresztõnek szánjuk az alábbi 
eszmefuttatást.

Megnéztünk 31 fémiparban mûködõ közepes 
vállalkozást a 2018-as évben 1 és 9 milliárd forint 
közötti árbevétellel; megvizsgáltuk továbbá, hogy 
egyedül a tulajdonosok-e ügyvezetõk, igazgatók a cég 
nyilvántartásaiban. Amennyiben a tulajdonosok nem 
jelentek meg a vezetésben, független menedzsmentet 
feltételeztünk, megfelelõ piaci bérezéssel. Emellett 

feltettük, hogy a cég jól strukturált, azaz nemcsak a 
felsõvezetés jelenik meg, hanem jól kialakult a 
középvezetés is; ennek elõnyeivel és költségeivel 
egyaránt. Tulajdonosi ügyvezetéssel mûködõ cégek 
esetében saját tapasztalatunk szerint feltételeztük, hogy 
alapvetõen hiányzik a középmenedzsment is, ezért 
számításainkban egy 5-6 fõs menedzsment éves 
költségét 100 millió forinttal szerepeltettük, és ezzel az 
összeggel csökkentettük az EBITDA-t a módosított 
EBITDA (azaz a mi szempontból az „igazinak” tartott 
EBITDA) számításához. Ahol független menedzsmentet 
vélelmeztünk, ott  nem módosítottuk az EBITDA-t így, az 
árbevétel-arányos EBITDA-fedezet nem tér el a 
módosított EBITDA-fedezettõl. Az alábbi táblázatban 
szerepelnek az átlagos eredmények:
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Mitõl lehetne az 1+1 több mint 2?

• A nagyobb méret lehetõvé teszi a 
méretgazdaságosság növelését: a beszerzési 
egységárakat lehet csökkenteni, miközben a 
vevõkkel szembeni pozíció is erõsödhet, ami az 
árbevételt tudja növelni.

• A központi költségeket (iroda, menedzsment, 
támogató tevékenységek) az összeolvadás után 
fajlagos szinten csökkenteni lehet, ami a marginok 
növekedését eredményezi.

• A tulajdonostársak ideális esetben jól 
kiegészíthetik egymást, a feladatokat az 
adottságaik és a képességeik szerint oszthatják meg, 
illetve az egymással történõ egyeztetések új 
szempontokat vihetnek a cégvezetésbe, ami 
erõsítheti a cég piaci pozícióját.

• A nagyobb cégben lehetõség nyílhat olyan 
beruházások vagy fejlesztések megvalósítására is, 
amelyek közép- és hosszú távon biztosítanak 
versenyelõnyt.

• A nagyobb árbevétellel és eredménnyel bíró közös 
cég felkeltheti olyan befektetõk érdeklõdését is, 
akik szívesen vásárolnának az adott szektorban, de 
bizonyos méret alatt nem éri meg nekik.

Egy sikeres hazai példa

Sikeres összeolvadásra jó példának tartunk egy 
gépészeti tervezõ és szimulációs szoftvert forgalmazó 
társaságot, melynek tulajdonosai korábban egymás 
versenytársai voltak: ugyanazt a szoftvert értékesítették. 
A gazdasági válság elõtt a két cég komoly 
konkurenciaharcot folytatott egymással, és mindketten 
szenvedtek a piacuk õket sújtó sajátosságaitól: 
• A piac mérete kicsi: jellemzõen két-három 

viszonteladó egymással versenyezve értékesíti 
ugyanazt a szoftvert, illetve további 4-5 hasonló 
szoftver érhetõ el a piacon.

• Szoftverkövetést végzõ támogató mérnöki csapatot 
mindkét cég fenntartott.

• Az értékesítési csatornákat mindkét cégnek ki kellett 
építenie.

• A szoftverrendszernek része több tucat kiegészítõ 
alkalmazás, amibõl évente csak párat lehet 
értékesíteni, ugyanakkor a támogató mérnököt 
alkalmazni kell. 

• A szakemberek oktatásába beépíteni a szoftvert 
hasznos a cég számára, hiszen a végzett szakember a 
már ismert szoftvert fogja keresni – csakhogy nem 
feltétlenül attól fogja megvenni, aki az oktatást 
tartotta; a szoftver brandje pedig erõsebb, mint az 
értékesítõé.

• Az oktatáshoz szükséges infrastruktúra, benne a jó 
minõségû és drága számítógépekkel mindkét cég 
költségvetését terhelte.

A 2008-as válság elõszelében ráéreztek, hogy a cégek a 
szoftvervásárlásaikat csökkenteni fogják, és 
elgondolkodtak, hogy milyen választ lehetne adni erre a 
kihívásra. Elkezdtek egymással beszélgetni, és arra 
jutottak, hogy a piacukra jellemzõ nehézségeket a közös 
cég enyhíthetné. A gondolatot tett követte, és 
létrehoztak egy új céget, amibe áttettek az ügyfelektõl 
kezdve a munkavállalókig mindent; közös irodába 
költöztek, és felszámolták a párhuzamosságokat. 
A stratégia sikerességét jelzi, hogy a válságból 
megerõsödve jöttek ki, és a korábbi éves szinten 10 
százalék körüli növekedést 20 százalék fölé tornázták, 
és a milliárd feletti árbevételhez iparági átlagot 
meghaladó jövedelmezõség társul. 

A tulajdonosok elmondása szerint az összeolvadás 
sikeressége azon múlott, hogy a tulajdonostársak jól 
kiegészítik egymást: az egyik jó mûszaki érzékkel bír, õ 
viszi a mûszaki területeket és a céges irányok 
meghatározását; a másik jó kapcsolatteremtõ 
képességekkel rendelkezik, alaposan ismeri a piacot és 
az ügyfeleket, õ az értékesítési vezetõ. Mindkettõjük 
neveltetése hasonló, kompromisszumkeresõnek és 
kooperatívnak vallják magukat, továbbá egyikõjük sem 
tör egyedüli vezetõ szerepre.

Végül sírni vagy nevetni fognak 
a Fiat Chrysler és a Renault részvényesei?

A nagyvállalatok fúzióját vizsgáló nemzetközi 
tanulmányok is az emberi tényezõt emelik ki: mivel a 
vállalatok legnagyobb értéke gyakran az emberi 
erõforrás (a munkavállalók, a mérnökök, a kutatók, a 
vezetõk), ezért a nagy összeolvadások vagy 
felvásárlások nem tudnak úgy sikeresek lenni, a 
szinergiákat nem tudják a társaságok érvényesíteni, ha 
a munkavállalók nincsenek megelégedve. 
A tranzakciókat követõen mindig kiemelt figyelmet kell 
szentelni a cégek megfelelõ integrációjára és az 
egységes vállalati kultúra kialakítására.

Azt nem tudjuk, hogy a részvényesek mit gondolnak ma, 
mikor már ismert, hogy ez a fúzió nem jött össze 
(egyelõre). Mindenesetre nagy valószínûséggel az 
emberi tényezõn múlott az is, hogy a Fiat Chrysler és a 
Renault összebútorozása elbukott – mint ahogy a 
szakértõk emberi tényezõknek tudják be, hogy a 
Chrysler és Daimler Benz 1998-as fúziója is elbukott.

MINT CONCORDE MB PARTNERS, GYAKRAN BESZÉLÜNK ARRÓL, HOGY MIKÉNT 
HAT A FÜGGETLEN MENEDZSMENT HIÁNYA VAGY MEGLÉTE EGY CÉG ÉRTÉKÉNEK 
MEGÍTÉLÉSÉRE. AMIKOR ERRÕL A KÉRDÉSRÕL BESZÉLÜNK, ÁLLÍTÁSUNK AZ, 
HOGY A CÉGTULAJDONOSTÓL FÜGGETLEN MENEDZSMENT MEGLÉTE SZÜKSÉGES 
ÉS ELÕNYÖS, EZ MAGASABB ÉRTÉKELÉST EREDMÉNYEZ, HISZEN ENNEK 
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A frissen megjelent 2018-as pénzügyi adatok alapján 
gyors elemzést végeztünk. Elõrebocsátjuk, hogy 
elemzésünk nem tudományos igényû; az alábbi 
gondolatkísérlet mély analízisen alapuló igazolásához 
sokkal nagyobb adathalmazra és pontosabb háttér-
információkra van szükség, mint amit most használunk, 
így elsõsorban gondolatébresztõnek szánjuk az alábbi 
eszmefuttatást.

Megnéztünk 31 fémiparban mûködõ közepes 
vállalkozást a 2018-as évben 1 és 9 milliárd forint 
közötti árbevétellel; megvizsgáltuk továbbá, hogy 
egyedül a tulajdonosok-e ügyvezetõk, igazgatók a cég 
nyilvántartásaiban. Amennyiben a tulajdonosok nem 
jelentek meg a vezetésben, független menedzsmentet 
feltételeztünk, megfelelõ piaci bérezéssel. Emellett 

feltettük, hogy a cég jól strukturált, azaz nemcsak a 
felsõvezetés jelenik meg, hanem jól kialakult a 
középvezetés is; ennek elõnyeivel és költségeivel 
egyaránt. Tulajdonosi ügyvezetéssel mûködõ cégek 
esetében saját tapasztalatunk szerint feltételeztük, hogy 
alapvetõen hiányzik a középmenedzsment is, ezért 
számításainkban egy 5-6 fõs menedzsment éves 
költségét 100 millió forinttal szerepeltettük, és ezzel az 
összeggel csökkentettük az EBITDA-t a módosított 
EBITDA (azaz a mi szempontból az „igazinak” tartott 
EBITDA) számításához. Ahol független menedzsmentet 
vélelmeztünk, ott  nem módosítottuk az EBITDA-t így, az 
árbevétel-arányos EBITDA-fedezet nem tér el a 
módosított EBITDA-fedezettõl. Az alábbi táblázatban 
szerepelnek az átlagos eredmények:
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Mitõl lehetne az 1+1 több mint 2?

• A nagyobb méret lehetõvé teszi a 
méretgazdaságosság növelését: a beszerzési 
egységárakat lehet csökkenteni, miközben a 
vevõkkel szembeni pozíció is erõsödhet, ami az 
árbevételt tudja növelni.

• A központi költségeket (iroda, menedzsment, 
támogató tevékenységek) az összeolvadás után 
fajlagos szinten csökkenteni lehet, ami a marginok 
növekedését eredményezi.

• A tulajdonostársak ideális esetben jól 
kiegészíthetik egymást, a feladatokat az 
adottságaik és a képességeik szerint oszthatják meg, 
illetve az egymással történõ egyeztetések új 
szempontokat vihetnek a cégvezetésbe, ami 
erõsítheti a cég piaci pozícióját.

• A nagyobb cégben lehetõség nyílhat olyan 
beruházások vagy fejlesztések megvalósítására is, 
amelyek közép- és hosszú távon biztosítanak 
versenyelõnyt.

• A nagyobb árbevétellel és eredménnyel bíró közös 
cég felkeltheti olyan befektetõk érdeklõdését is, 
akik szívesen vásárolnának az adott szektorban, de 
bizonyos méret alatt nem éri meg nekik.

Egy sikeres hazai példa

Sikeres összeolvadásra jó példának tartunk egy 
gépészeti tervezõ és szimulációs szoftvert forgalmazó 
társaságot, melynek tulajdonosai korábban egymás 
versenytársai voltak: ugyanazt a szoftvert értékesítették. 
A gazdasági válság elõtt a két cég komoly 
konkurenciaharcot folytatott egymással, és mindketten 
szenvedtek a piacuk õket sújtó sajátosságaitól: 
• A piac mérete kicsi: jellemzõen két-három 

viszonteladó egymással versenyezve értékesíti 
ugyanazt a szoftvert, illetve további 4-5 hasonló 
szoftver érhetõ el a piacon.

• Szoftverkövetést végzõ támogató mérnöki csapatot 
mindkét cég fenntartott.

• Az értékesítési csatornákat mindkét cégnek ki kellett 
építenie.

• A szoftverrendszernek része több tucat kiegészítõ 
alkalmazás, amibõl évente csak párat lehet 
értékesíteni, ugyanakkor a támogató mérnököt 
alkalmazni kell. 

• A szakemberek oktatásába beépíteni a szoftvert 
hasznos a cég számára, hiszen a végzett szakember a 
már ismert szoftvert fogja keresni – csakhogy nem 
feltétlenül attól fogja megvenni, aki az oktatást 
tartotta; a szoftver brandje pedig erõsebb, mint az 
értékesítõé.

• Az oktatáshoz szükséges infrastruktúra, benne a jó 
minõségû és drága számítógépekkel mindkét cég 
költségvetését terhelte.

A 2008-as válság elõszelében ráéreztek, hogy a cégek a 
szoftvervásárlásaikat csökkenteni fogják, és 
elgondolkodtak, hogy milyen választ lehetne adni erre a 
kihívásra. Elkezdtek egymással beszélgetni, és arra 
jutottak, hogy a piacukra jellemzõ nehézségeket a közös 
cég enyhíthetné. A gondolatot tett követte, és 
létrehoztak egy új céget, amibe áttettek az ügyfelektõl 
kezdve a munkavállalókig mindent; közös irodába 
költöztek, és felszámolták a párhuzamosságokat. 
A stratégia sikerességét jelzi, hogy a válságból 
megerõsödve jöttek ki, és a korábbi éves szinten 10 
százalék körüli növekedést 20 százalék fölé tornázták, 
és a milliárd feletti árbevételhez iparági átlagot 
meghaladó jövedelmezõség társul. 

A tulajdonosok elmondása szerint az összeolvadás 
sikeressége azon múlott, hogy a tulajdonostársak jól 
kiegészítik egymást: az egyik jó mûszaki érzékkel bír, õ 
viszi a mûszaki területeket és a céges irányok 
meghatározását; a másik jó kapcsolatteremtõ 
képességekkel rendelkezik, alaposan ismeri a piacot és 
az ügyfeleket, õ az értékesítési vezetõ. Mindkettõjük 
neveltetése hasonló, kompromisszumkeresõnek és 
kooperatívnak vallják magukat, továbbá egyikõjük sem 
tör egyedüli vezetõ szerepre.

Végül sírni vagy nevetni fognak 
a Fiat Chrysler és a Renault részvényesei?

A nagyvállalatok fúzióját vizsgáló nemzetközi 
tanulmányok is az emberi tényezõt emelik ki: mivel a 
vállalatok legnagyobb értéke gyakran az emberi 
erõforrás (a munkavállalók, a mérnökök, a kutatók, a 
vezetõk), ezért a nagy összeolvadások vagy 
felvásárlások nem tudnak úgy sikeresek lenni, a 
szinergiákat nem tudják a társaságok érvényesíteni, ha 
a munkavállalók nincsenek megelégedve. 
A tranzakciókat követõen mindig kiemelt figyelmet kell 
szentelni a cégek megfelelõ integrációjára és az 
egységes vállalati kultúra kialakítására.

Azt nem tudjuk, hogy a részvényesek mit gondolnak ma, 
mikor már ismert, hogy ez a fúzió nem jött össze 
(egyelõre). Mindenesetre nagy valószínûséggel az 
emberi tényezõn múlott az is, hogy a Fiat Chrysler és a 
Renault összebútorozása elbukott – mint ahogy a 
szakértõk emberi tényezõknek tudják be, hogy a 
Chrysler és Daimler Benz 1998-as fúziója is elbukott.
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Azt találtuk, hogy a tulajdonos által közvetlenül irányított 
cégek átlagosan közel 7 százalékponttal magasabb 
árbevétel-arányos EBITDA-fedezetet érnek el (17,0% vs. 
10,2%). Az alacsonyabb haszonkulccsal mûködõ 
lemezmegmunkálók esetén kisebb az eltérés (12,0% vs. 
7,6%) a többi fémfeldolgozó (pl. forgácsoló) céghez 
képest (19,5% vs. 13,7%). Amikor módosítottuk az 
EBITDA-t a független menedzsment költségével: a 
különbség 3 százalékpontra olvadt (13,2% vs. 10,2%). 
A cégenkénti anonim ábrán látszik, hogy minél nagyobb 
árbevételû a cég, annál kevésbé módosul az EBITDA-
fedezet, annál nagyobb a cégek ilyen fajta teherbírása.
 
A független menedzsmenttel bíró átlagos cégek – az 
általunk használt minta alapján legalábbis – úgy tûnnek, 
hogy átlagosan gyengébben teljesítenek az EBITDA-
fedezet összehasonlításában, még akkor is, ha a nem 
független menedzsmenttel rendelkezõ társaságokra 
menedzsmentköltséget allokálunk. Ez alapvetõen 
ellentmond elõzetes várakozásainknak, hiszen 
logikusan gondolhatnánk, hogy egy menedzsment-
csapat strukturáltabban, hatékonyabban tud irányítani 
és nagyobb növekedési pályára képes emelni egy céget. 

E mögött számos magyarázat lehet:
• a vizsgált cégek egyszerûen nem érik el azt a méretet, 

hogy „kitermeljék” a menedzsment fix költségét,
• ugyancsak a méretbõl fakadóan, nincs annyi vezetõi 

feladat és döntési pont, amely egy menedzsment-
csapat létét kívánná, egy személy centralizáltan, 
hatékonyabban tudja ellátni ezeket,

• kis- és közepes vállalatokhoz nehezebb jó minõségû, 
jó képességû menedzsmentet találni;

• a jó képességû menedzsment nem biztos, hogy 
mindig motivált munkájának végzésében;

• hiányoznak az anyagi, profitarányos ösztönzõk.

Ugyanakkor látni kell azt is, hogy azon cégek esetében, 
ahol a tulajdonosok látják el az ügyvezetõi feladatokat, 
valójában nem csupán a menedzsment éves költségével 
kellene csökkenteni a társaság EBITDA-ját, hanem az 
ügyvezetõi bérrel is, ugyanis gyakran elõfordul, hogy a 
tulajdonos-ügyvezetõ csak osztalékként vesz ki 
fizetséget, vagy ha kap is havonta bért, az inkább egy 
jelképes összeg, és nem a piaci viszonyokat tükrözi. 
Ebbõl fakadóan – bár mi 100 milliós költséget 
feltételeztünk korrekciós tényezõként – könnyen 
elképzelhetõ, hogy alulbecsültük a menedzsment-
költségeket, vagyis a független menedzsmenttel 
rendelkezõ és a tulajdonos által vezetett cégek 
módosított EBITDA-fedezetei közti különbség valójában 
kisebb és nem szignifikáns.

Akár van EBITDA-fedezet elõnye a tulajdonos-ügyvezetõ 
által vezetett cégeknek, akár megegyezik az EBITDA-
fedezetük a független vezetéssel rendelkezõ cégekével, 
a mi tapasztalatunk az, hogy cégértékesítéskor mégis 
elõnyös, értékteremtõ tényezõként jelenik meg a 
szuverén menedzsment, mert nem szükséges az EBITDA 
módosítása menedzsmentköltségekkel, és a 
tulajdonostól független jövõbeni mûködés 
folytonosságát biztosítja.
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A kutatás háttere

Kétségtelenül a magyar gazdaság egyik legnagyobb 
kihívása a hazai cégek generációváltása. A rendszer-
váltást követõen vállalkozásba kezdõ generáció tagjai az 
elmúlt években tömegesen érték el a nyugdíjkorhatárt. 
A CMBP becslése alapján körülbelül 2000 közepes és 
nagyvállalat mûködik, amelynek definíciója 300 millió 
forint vagy annál nagyobb EBITDA, amely az üzleti 
eredmény és az amortizáció összege. Ezen vállalatok 
fele van magántulajdonban, körülbelül 45 százaléka 
céges tulajdonban, 3 százaléka állami kézben, míg egy 
százaléka tõzsdén. A körülbelül 1000 darab hazai 
magántulajdonban lévõ közepes és nagyvállalat 
tulajdonosainak átlagos életkora 2018-ban 65 év volt. 
A problémát súlyosbítja, hogy az idõsödõ vezetõk 
jelentõs része nem készült tudatosan a generáció-
váltásra, sõt, a közép-és nagyvállalati szektor cégeinek 
túlnyomó többségében a cégtulajdonos egyben alapító 
és ügyvezetõ is, illetve sok esetben az összes 
menedzsmentfunkciót vagy azok jelentõs részét ezen 
személy tölti be. Ez komoly problémát jelent a 
generációváltás, illetve a vállalat értékesítése során is.

Az átörökítést nehezítik a keresleti oldalon felmerülõ 
problémák is: a 2008-as gazdasági válságot követõen a 
külföldi vevõk érdeklõdése alábbhagyott. Sajnos a hazai 
vevõk sem aktívak a magyar tranzakciós piacon: 

számottevõ tõkével rendelkezõ, mobilizálható 
menedzsment, illetve a tulajdonostól függetlenül is 
mûködõ menedzsmentrendszerek hiányában 
„management buy-out”-ok – azaz menedzsment általi 
tulajdonrész-vásárlások – elvétve fordulnak elõ. 
A versenytársak bizalmatlanságból, illetve az õket 
ugyancsak érintõ generációváltás hatására nem 
vásárolnak cégeket. Mindezek mellett problémát jelent 
az is, hogy nincs megfelelõ tudásbázis az integrációs 
problémák megoldására. A Concorde MB Partners 
becslése szerint a következõ öt évben minimum 200-
300 hazai középvállalatot érintõ tranzakciónak kellene 
megtörténnie, az azonban nem feltétlenül látszik, hogy 
honnan lesz erre befektetõ. A CMBP által promotált MBI-
befektetés, mely során képzett, középkorú menedzserek 
vásárolnak cégeket, lehet az egyik megoldás.

A generációváltás kérdésköréhez az érintett cégek 
elemzésével akartunk hozzájárulni. Kutatásunkban azt 
vizsgáltuk, hogy a hazai cégek nyilvános pénzügyi 
beszámolóinak adatai alapján milyen vállalati 
jellemzõket befolyásol szignifikánsan a tulajdonos-
menedzser életkora. Az elemzésünkbe bevont vállalati 
jellemzõk magukba foglalják a növekedési rátát, a 
növekedés volatilitását, a profitabilitást, a tõkeáttételt, 
illetve a likviditási rátát. A tulajdonosok korosodásával a 
kimutatott hatások egy része nyilvánvalóan már 
bekövetkezett, így eredményeink a végbement 

1717 cégérték 

Az öregedés és a vállalati teljesítmény kapcsolata 
a magyar közép- és nagyvállalati szektorban

„SZÜLETÉS, HALÁL, 
SZEX ÉS ÜZLET – 
ENNYI DIÓHÉJBAN” 

PAPP LÁSZLÓ
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

CONCORDE MB PARTNERS

LASZLO.PAPP@CMBP.HU

ÁRBEVÉTEL, MILLIÓ FORINT

ÁRBEVÉTEL-ARÁNYOS EBITDA-FEDEZET



PÉCH FANNI
ELEMZÕ

CONCORDE MB PARTNERS

FANNI.PECH@CMBP.HU

Azt találtuk, hogy a tulajdonos által közvetlenül irányított 
cégek átlagosan közel 7 százalékponttal magasabb 
árbevétel-arányos EBITDA-fedezetet érnek el (17,0% vs. 
10,2%). Az alacsonyabb haszonkulccsal mûködõ 
lemezmegmunkálók esetén kisebb az eltérés (12,0% vs. 
7,6%) a többi fémfeldolgozó (pl. forgácsoló) céghez 
képest (19,5% vs. 13,7%). Amikor módosítottuk az 
EBITDA-t a független menedzsment költségével: a 
különbség 3 százalékpontra olvadt (13,2% vs. 10,2%). 
A cégenkénti anonim ábrán látszik, hogy minél nagyobb 
árbevételû a cég, annál kevésbé módosul az EBITDA-
fedezet, annál nagyobb a cégek ilyen fajta teherbírása.
 
A független menedzsmenttel bíró átlagos cégek – az 
általunk használt minta alapján legalábbis – úgy tûnnek, 
hogy átlagosan gyengébben teljesítenek az EBITDA-
fedezet összehasonlításában, még akkor is, ha a nem 
független menedzsmenttel rendelkezõ társaságokra 
menedzsmentköltséget allokálunk. Ez alapvetõen 
ellentmond elõzetes várakozásainknak, hiszen 
logikusan gondolhatnánk, hogy egy menedzsment-
csapat strukturáltabban, hatékonyabban tud irányítani 
és nagyobb növekedési pályára képes emelni egy céget. 

E mögött számos magyarázat lehet:
• a vizsgált cégek egyszerûen nem érik el azt a méretet, 

hogy „kitermeljék” a menedzsment fix költségét,
• ugyancsak a méretbõl fakadóan, nincs annyi vezetõi 

feladat és döntési pont, amely egy menedzsment-
csapat létét kívánná, egy személy centralizáltan, 
hatékonyabban tudja ellátni ezeket,

• kis- és közepes vállalatokhoz nehezebb jó minõségû, 
jó képességû menedzsmentet találni;

• a jó képességû menedzsment nem biztos, hogy 
mindig motivált munkájának végzésében;

• hiányoznak az anyagi, profitarányos ösztönzõk.

Ugyanakkor látni kell azt is, hogy azon cégek esetében, 
ahol a tulajdonosok látják el az ügyvezetõi feladatokat, 
valójában nem csupán a menedzsment éves költségével 
kellene csökkenteni a társaság EBITDA-ját, hanem az 
ügyvezetõi bérrel is, ugyanis gyakran elõfordul, hogy a 
tulajdonos-ügyvezetõ csak osztalékként vesz ki 
fizetséget, vagy ha kap is havonta bért, az inkább egy 
jelképes összeg, és nem a piaci viszonyokat tükrözi. 
Ebbõl fakadóan – bár mi 100 milliós költséget 
feltételeztünk korrekciós tényezõként – könnyen 
elképzelhetõ, hogy alulbecsültük a menedzsment-
költségeket, vagyis a független menedzsmenttel 
rendelkezõ és a tulajdonos által vezetett cégek 
módosított EBITDA-fedezetei közti különbség valójában 
kisebb és nem szignifikáns.

Akár van EBITDA-fedezet elõnye a tulajdonos-ügyvezetõ 
által vezetett cégeknek, akár megegyezik az EBITDA-
fedezetük a független vezetéssel rendelkezõ cégekével, 
a mi tapasztalatunk az, hogy cégértékesítéskor mégis 
elõnyös, értékteremtõ tényezõként jelenik meg a 
szuverén menedzsment, mert nem szükséges az EBITDA 
módosítása menedzsmentköltségekkel, és a 
tulajdonostól független jövõbeni mûködés 
folytonosságát biztosítja.
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A kutatás háttere

Kétségtelenül a magyar gazdaság egyik legnagyobb 
kihívása a hazai cégek generációváltása. A rendszer-
váltást követõen vállalkozásba kezdõ generáció tagjai az 
elmúlt években tömegesen érték el a nyugdíjkorhatárt. 
A CMBP becslése alapján körülbelül 2000 közepes és 
nagyvállalat mûködik, amelynek definíciója 300 millió 
forint vagy annál nagyobb EBITDA, amely az üzleti 
eredmény és az amortizáció összege. Ezen vállalatok 
fele van magántulajdonban, körülbelül 45 százaléka 
céges tulajdonban, 3 százaléka állami kézben, míg egy 
százaléka tõzsdén. A körülbelül 1000 darab hazai 
magántulajdonban lévõ közepes és nagyvállalat 
tulajdonosainak átlagos életkora 2018-ban 65 év volt. 
A problémát súlyosbítja, hogy az idõsödõ vezetõk 
jelentõs része nem készült tudatosan a generáció-
váltásra, sõt, a közép-és nagyvállalati szektor cégeinek 
túlnyomó többségében a cégtulajdonos egyben alapító 
és ügyvezetõ is, illetve sok esetben az összes 
menedzsmentfunkciót vagy azok jelentõs részét ezen 
személy tölti be. Ez komoly problémát jelent a 
generációváltás, illetve a vállalat értékesítése során is.

Az átörökítést nehezítik a keresleti oldalon felmerülõ 
problémák is: a 2008-as gazdasági válságot követõen a 
külföldi vevõk érdeklõdése alábbhagyott. Sajnos a hazai 
vevõk sem aktívak a magyar tranzakciós piacon: 

számottevõ tõkével rendelkezõ, mobilizálható 
menedzsment, illetve a tulajdonostól függetlenül is 
mûködõ menedzsmentrendszerek hiányában 
„management buy-out”-ok – azaz menedzsment általi 
tulajdonrész-vásárlások – elvétve fordulnak elõ. 
A versenytársak bizalmatlanságból, illetve az õket 
ugyancsak érintõ generációváltás hatására nem 
vásárolnak cégeket. Mindezek mellett problémát jelent 
az is, hogy nincs megfelelõ tudásbázis az integrációs 
problémák megoldására. A Concorde MB Partners 
becslése szerint a következõ öt évben minimum 200-
300 hazai középvállalatot érintõ tranzakciónak kellene 
megtörténnie, az azonban nem feltétlenül látszik, hogy 
honnan lesz erre befektetõ. A CMBP által promotált MBI-
befektetés, mely során képzett, középkorú menedzserek 
vásárolnak cégeket, lehet az egyik megoldás.

A generációváltás kérdésköréhez az érintett cégek 
elemzésével akartunk hozzájárulni. Kutatásunkban azt 
vizsgáltuk, hogy a hazai cégek nyilvános pénzügyi 
beszámolóinak adatai alapján milyen vállalati 
jellemzõket befolyásol szignifikánsan a tulajdonos-
menedzser életkora. Az elemzésünkbe bevont vállalati 
jellemzõk magukba foglalják a növekedési rátát, a 
növekedés volatilitását, a profitabilitást, a tõkeáttételt, 
illetve a likviditási rátát. A tulajdonosok korosodásával a 
kimutatott hatások egy része nyilvánvalóan már 
bekövetkezett, így eredményeink a végbement 
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folyamatok retrospektív elemzéseként is értelmezhetõk, 
azonban mivel a probléma továbbra is fennáll, 
elemzésünk egyfajta elõrejelzésként is szolgálhat, 
eredményeink általánosíthatók.

Felhasznált adatok és hipotéziseink

A vizsgálatunk során a rendelkezésünkre álló 
nyersmérleg és eredménykimutatás adatokból vállalati 
panel adatbázist építettünk, amelyen regressziós 
elemzést végeztünk. Az adatbázisban azok a magyar 
magánszemély tulajdonában lévõ vállalatok 
szerepeltek, amelyek 2013 és 2017 között adtak le 
pénzügyi beszámolót, valamint az általunk használt 
közép-és nagyvállalati definíció alapján a 2017-es 
évben EBITDÁ-juk – azaz az üzemi eredmény és az adott 
évi amortizáció összege – minimum 300 millió forint 
volt. A nem magánszemély tulajdonában lévõ, illetve 
magánszemély és vállalati tulajdonossal együttesen 
rendelkezõ cégek esetében nem jutottunk volna 
információhoz a tulajdonos életkorát illetõen, így ezen 
vállalatokat kiszûrtük a mintából. Több magánszemély 
tulajdonos esetében a többségi tulajdonos életkorát 
vettük figyelembe. A szûrt mintánkban 750 hazai 
vállalat mérleg- és eredménykimutatása szerepelt.
A statisztikában a regressziószámítás vagy 
regresszióanalízis során két vagy több változó között 
fennálló kapcsolatot modelleztünk. Kutatásunkban a fõ 
magyarázó változó a tulajdonos-menedzser életkora 
volt, kontrollváltozóként a vállalat korát, az iparágat, a 
székhelyet, a cégformát, a létszámot és a kiinduló 
árbevételt vettük figyelembe. Korábbi nemzetközi 
kutatásokra alapozva az alábbi öt hipotézist 
fogalmaztuk meg:

Az elsõ, a második, a negyedik és ötödik hipotézisünket 
arra alapoztuk, hogy az életkor elõrehaladtával a 
vállalatvezetõk kockázatvállalási hajlandósága csökken. 
A jelenség lehetséges magyarázatai, hogy az idõsebb 
vállalatvezetõk nem akarják kockáztatni meglévõ 
reputációjukat, fiatalabb társaiknál kevésbé érzik a 
nyomást, hogy bizonyítsanak, illetve stabilitást 
keresnek. Harmadik hipotézisünket arra alapoztuk, hogy 
az életkornak hatása van a kognitív és döntéshozatali 
képességekre, amely megjelenik a vállalati 
teljesítményben is.

A kutatás eredménye

Regressziós elemzésünk során az alábbi négy hipotézist 
sikerült bizonyítanunk statisztikailag: (1-2) a tulajdonosi 
életkor elõrehaladtával csökken a vállalat árbevételének 
növekedése és az árbevétel volatilitása; (3) a 
tulajdonosi életkor elõrehaladtával romlik a vállalat 
eredményessége, (5) a tulajdonosi életkor 
elõrehaladtával javul a vállalat likviditási rátája. 
A tulajdonosi életkor és a tõkeáttétel kapcsolatára 
vonatkozó hipotézisünket (4) azonban statisztikailag 
sem sikerült igazolnunk.

Fontos azonban kiemelni, hogy bár statisztikai 
kapcsolatot sikerült felfedeznünk, közgazdaságtani 
szempontból is releváns összefüggést legnagyobb 
mértékben a növekedésre vonatkozó hipotézisünk 
esetében azonosítottunk: 

A tulajdonos egy éves öregedésével minden más 
tényezõ (kontrollváltozó) változatlansága mellett 0,58 
százalékkal kisebb növekedést figyelhetõ meg. Ez tíz 
éves idõtávon 5,8 százalékos növekedés-csökkenést 
jelent. 

Mindez figyelmeztetésként kell, hogy szolgáljon a hazai 
vállalatvezetõk és gazdasági döntéshozók számára is: a 
magyar közép-és nagyvállalati szektor tulajdonosaink 
öregedése jelentõs hatással van ezen vállalati kör 
növekedésére, így a teljes gazdaság teljesítményére. 

1. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak árbevétele 
lassabb növekedést mutat, mint a fiatalabb tulajdonosoké. 

2. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak az árbevétele 
kevésbé volatilis, mint a fiatalabbaké.

3. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak 
eredményessége – ROE- és ROA-mutatója – gyengébb, mint a 
fiatalabb cégtulajdonosok vállalatainak eredményessége.

4. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak tõkeáttétele – 
D/E-rátája – kisebb, mint a fiatalabb tulajdonosoké.

5. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak likviditási 
rátája – azaz a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek 
különbsége – magasabb.
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A hazai tranzakciók helyzete

Emlékeztetõül, bár azt gyanítom, hogy a Cégérték 
olvasói biztosan fejbõl fújják már az adatot: a nagyjából 
1000 magántulajdonú, hazai közép- és nagyvállalkozás 
tulajdonosainak átlag életkora idénre 67 év lett. Az 
MNB-tõl kezdve a kormányzaton át a banki és más piaci 
szereplõk mind azt szajkózzák, hogy generációváltásnak 
kell történnie. Ez azonban nehezen jön létre akkor – 
ahogy azt a Budapest Bank nemrégiben publikált 
elemzése is bemutatta –, ha sok cégtulajdonos ezt 
családon belül akarja megtenni, de a generáció 
következõ tagjai tapasztalataink szerint sokszor erre 
nem hajlandóak vagy nem képesek. Ekkor lenne triviális 
megoldás a társaság értékesítése, amivel a vállalkozás 
tulajdonlásának és vezetésének örömei és terhei is egy 
érdeklõdõ befektetõre kerülnek.

Milyen volt ebbõl a szempontból a tavalyi év?
Az elmúlt hetekben nekiugrottunk és a lehetõ 
legrészletesebben kielemeztük a 2018-as év hazai 

tranzakcióit. Igyekeztünk a lehetõ legteljesebb 
adatbázisból kiindulni, ezért három szolgáltatónak, a 
Zephyrnek, a Thomspon Reutersnek és az EMIS-nek az 
adatbázisaiból is letöltöttük a releváns adatokat. 
A duplikációk kiszûrése után kiderült: hazánkban 2018-
ban nem százas nagyságrendû, hanem 276 tranzakció 
volt! Hát ez bizony nagy meglepetés, és kifejezetten 
kellemes hír; ezek szerint megélénkült volna a 
tranzakciós aktivitás Magyarországon?

De milyen típusúak is voltak ezek a tranzakciók? 
Mekkora része volt ezeknek olyan, ami a 
generációváltást támogatja? Sajnos – mint késõbb 
részletesen is látszódni fog – kevés. Vegyük sorra a 
tavalyi tranzakciós kategóriákat.

1. Külföldi tranzakciók hazai lába: 11 tranzakció. 
Számos, de nem túl sok olyan tranzakció történt, 
amikor egy nagy nemzetközi tranzakció keretében a 
helyi cég is elkelt; ezek tipikusan nem a helyi cégek 
által vezérelt tranzakciók voltak (például: a Teva 
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VERSENYTÁRSAINK MÁR ELÕJÖTTEK A 2018-AS ÉVET M&A SZEMPONTBÓL 
VIZSGÁLÓ ELEMZÉSEIKKEL. BÁR TÖBB, KÜLÖNFÉLE SZÁMOT IS 
MEGJELENTETTEK, EGYETÉRTÉS VOLT ABBAN, HOGY 100-110 KÖRÜLI VOLT 
HAZÁNKBAN A TRANZAKCIÓK SZÁMA. MI EZZEL A SZÁMMAL NEM VOLTUNK 
ELÉGEDETTEK. EGYRÉSZT ÚGY ÉREZTÜK, HOGY BIZONYOS SZEMPONTBÓL EZ 
A SZÁM ALULBECSÜLT. UGYANAKKOR ÚGY IS ÉREZTÜK, HOGY EZ AKÁR MÉG TÚL 
NAGY IS LEHET, HA AZT A SZEGMENSÉT NÉZZÜK A HAZAI GAZDASÁGNAK, AHOL 
A GENERÁCIÓVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE MIATT MINDENKI KOMOLY TRANZAKCIÓS 
AKTIVITÁST VÁR A KÖVETKEZÕ ÉVEKBEN, AZAZ A HAZAI KÖZÉP- ÉS 
NAGYVÁLLALATI SZEKTORT.
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folyamatok retrospektív elemzéseként is értelmezhetõk, 
azonban mivel a probléma továbbra is fennáll, 
elemzésünk egyfajta elõrejelzésként is szolgálhat, 
eredményeink általánosíthatók.

Felhasznált adatok és hipotéziseink

A vizsgálatunk során a rendelkezésünkre álló 
nyersmérleg és eredménykimutatás adatokból vállalati 
panel adatbázist építettünk, amelyen regressziós 
elemzést végeztünk. Az adatbázisban azok a magyar 
magánszemély tulajdonában lévõ vállalatok 
szerepeltek, amelyek 2013 és 2017 között adtak le 
pénzügyi beszámolót, valamint az általunk használt 
közép-és nagyvállalati definíció alapján a 2017-es 
évben EBITDÁ-juk – azaz az üzemi eredmény és az adott 
évi amortizáció összege – minimum 300 millió forint 
volt. A nem magánszemély tulajdonában lévõ, illetve 
magánszemély és vállalati tulajdonossal együttesen 
rendelkezõ cégek esetében nem jutottunk volna 
információhoz a tulajdonos életkorát illetõen, így ezen 
vállalatokat kiszûrtük a mintából. Több magánszemély 
tulajdonos esetében a többségi tulajdonos életkorát 
vettük figyelembe. A szûrt mintánkban 750 hazai 
vállalat mérleg- és eredménykimutatása szerepelt.
A statisztikában a regressziószámítás vagy 
regresszióanalízis során két vagy több változó között 
fennálló kapcsolatot modelleztünk. Kutatásunkban a fõ 
magyarázó változó a tulajdonos-menedzser életkora 
volt, kontrollváltozóként a vállalat korát, az iparágat, a 
székhelyet, a cégformát, a létszámot és a kiinduló 
árbevételt vettük figyelembe. Korábbi nemzetközi 
kutatásokra alapozva az alábbi öt hipotézist 
fogalmaztuk meg:

Az elsõ, a második, a negyedik és ötödik hipotézisünket 
arra alapoztuk, hogy az életkor elõrehaladtával a 
vállalatvezetõk kockázatvállalási hajlandósága csökken. 
A jelenség lehetséges magyarázatai, hogy az idõsebb 
vállalatvezetõk nem akarják kockáztatni meglévõ 
reputációjukat, fiatalabb társaiknál kevésbé érzik a 
nyomást, hogy bizonyítsanak, illetve stabilitást 
keresnek. Harmadik hipotézisünket arra alapoztuk, hogy 
az életkornak hatása van a kognitív és döntéshozatali 
képességekre, amely megjelenik a vállalati 
teljesítményben is.

A kutatás eredménye

Regressziós elemzésünk során az alábbi négy hipotézist 
sikerült bizonyítanunk statisztikailag: (1-2) a tulajdonosi 
életkor elõrehaladtával csökken a vállalat árbevételének 
növekedése és az árbevétel volatilitása; (3) a 
tulajdonosi életkor elõrehaladtával romlik a vállalat 
eredményessége, (5) a tulajdonosi életkor 
elõrehaladtával javul a vállalat likviditási rátája. 
A tulajdonosi életkor és a tõkeáttétel kapcsolatára 
vonatkozó hipotézisünket (4) azonban statisztikailag 
sem sikerült igazolnunk.

Fontos azonban kiemelni, hogy bár statisztikai 
kapcsolatot sikerült felfedeznünk, közgazdaságtani 
szempontból is releváns összefüggést legnagyobb 
mértékben a növekedésre vonatkozó hipotézisünk 
esetében azonosítottunk: 

A tulajdonos egy éves öregedésével minden más 
tényezõ (kontrollváltozó) változatlansága mellett 0,58 
százalékkal kisebb növekedést figyelhetõ meg. Ez tíz 
éves idõtávon 5,8 százalékos növekedés-csökkenést 
jelent. 

Mindez figyelmeztetésként kell, hogy szolgáljon a hazai 
vállalatvezetõk és gazdasági döntéshozók számára is: a 
magyar közép-és nagyvállalati szektor tulajdonosaink 
öregedése jelentõs hatással van ezen vállalati kör 
növekedésére, így a teljes gazdaság teljesítményére. 

1. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak árbevétele 
lassabb növekedést mutat, mint a fiatalabb tulajdonosoké. 

2. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak az árbevétele 
kevésbé volatilis, mint a fiatalabbaké.

3. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak 
eredményessége – ROE- és ROA-mutatója – gyengébb, mint a 
fiatalabb cégtulajdonosok vállalatainak eredményessége.

4. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak tõkeáttétele – 
D/E-rátája – kisebb, mint a fiatalabb tulajdonosoké.

5. Az idõsebb tulajdonos-menedzserek vállalatainak likviditási 
rátája – azaz a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek 
különbsége – magasabb.
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A hazai tranzakciók helyzete

Emlékeztetõül, bár azt gyanítom, hogy a Cégérték 
olvasói biztosan fejbõl fújják már az adatot: a nagyjából 
1000 magántulajdonú, hazai közép- és nagyvállalkozás 
tulajdonosainak átlag életkora idénre 67 év lett. Az 
MNB-tõl kezdve a kormányzaton át a banki és más piaci 
szereplõk mind azt szajkózzák, hogy generációváltásnak 
kell történnie. Ez azonban nehezen jön létre akkor – 
ahogy azt a Budapest Bank nemrégiben publikált 
elemzése is bemutatta –, ha sok cégtulajdonos ezt 
családon belül akarja megtenni, de a generáció 
következõ tagjai tapasztalataink szerint sokszor erre 
nem hajlandóak vagy nem képesek. Ekkor lenne triviális 
megoldás a társaság értékesítése, amivel a vállalkozás 
tulajdonlásának és vezetésének örömei és terhei is egy 
érdeklõdõ befektetõre kerülnek.

Milyen volt ebbõl a szempontból a tavalyi év?
Az elmúlt hetekben nekiugrottunk és a lehetõ 
legrészletesebben kielemeztük a 2018-as év hazai 

tranzakcióit. Igyekeztünk a lehetõ legteljesebb 
adatbázisból kiindulni, ezért három szolgáltatónak, a 
Zephyrnek, a Thomspon Reutersnek és az EMIS-nek az 
adatbázisaiból is letöltöttük a releváns adatokat. 
A duplikációk kiszûrése után kiderült: hazánkban 2018-
ban nem százas nagyságrendû, hanem 276 tranzakció 
volt! Hát ez bizony nagy meglepetés, és kifejezetten 
kellemes hír; ezek szerint megélénkült volna a 
tranzakciós aktivitás Magyarországon?

De milyen típusúak is voltak ezek a tranzakciók? 
Mekkora része volt ezeknek olyan, ami a 
generációváltást támogatja? Sajnos – mint késõbb 
részletesen is látszódni fog – kevés. Vegyük sorra a 
tavalyi tranzakciós kategóriákat.

1. Külföldi tranzakciók hazai lába: 11 tranzakció. 
Számos, de nem túl sok olyan tranzakció történt, 
amikor egy nagy nemzetközi tranzakció keretében a 
helyi cég is elkelt; ezek tipikusan nem a helyi cégek 
által vezérelt tranzakciók voltak (például: a Teva 
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2018: KIEMELKEDŐ 
ÉV A TRANZAKCIÓK 
TERÜLETÉN, VAGY 
MÉGSEM?

VERSENYTÁRSAINK MÁR ELÕJÖTTEK A 2018-AS ÉVET M&A SZEMPONTBÓL 
VIZSGÁLÓ ELEMZÉSEIKKEL. BÁR TÖBB, KÜLÖNFÉLE SZÁMOT IS 
MEGJELENTETTEK, EGYETÉRTÉS VOLT ABBAN, HOGY 100-110 KÖRÜLI VOLT 
HAZÁNKBAN A TRANZAKCIÓK SZÁMA. MI EZZEL A SZÁMMAL NEM VOLTUNK 
ELÉGEDETTEK. EGYRÉSZT ÚGY ÉREZTÜK, HOGY BIZONYOS SZEMPONTBÓL EZ 
A SZÁM ALULBECSÜLT. UGYANAKKOR ÚGY IS ÉREZTÜK, HOGY EZ AKÁR MÉG TÚL 
NAGY IS LEHET, HA AZT A SZEGMENSÉT NÉZZÜK A HAZAI GAZDASÁGNAK, AHOL 
A GENERÁCIÓVÁLTÁS SZÜKSÉGESSÉGE MIATT MINDENKI KOMOLY TRANZAKCIÓS 
AKTIVITÁST VÁR A KÖVETKEZÕ ÉVEKBEN, AZAZ A HAZAI KÖZÉP- ÉS 
NAGYVÁLLALATI SZEKTORT.

KÖVESDY MIHÁLY
ELEMZÕ

CONCORDE MB PARTNERS 

MIHALY.KOVESDY@CMBP.HU



Gyógyszergyár eladta a speciális nõgyógyászati 
gyógyszerportfólióját, vagy amikor az Energizer 
megvásárolta a Spectrum Brand globális szárazelem 
üzletágát).

2. Kisebbségi részesedésvásárlás és tõkeemelés: 86 
tranzakció. Jelentõs kisebb tõkeemelési ügylet 
történt tavaly, ebbõl a HiVentures önmagában 50-
nél több tranzakciót csinált; ezek a tranzakciók 
tipikusan startupokat, illetve kezdeti fázisban lévõ, 
nagy növekedésû cégeket érintettek, nem pedig 
klasszikus, hagyományos iparági hazai közép- és 
nagyvállalatokat.

3. Belsõ tranzakció: 21 tranzakció. Ezek olyan 
tranzakciók voltak, amikor tulajdonosok tranzakciók 
keretében szervezték át céghálózatukat (ide 
tartozónak tekintettük az Opus-Konzum Holding 
összeszervezésének tavalyi lépéssorozatát).

4. Ingatlanpiaci tranzakció: 60 tranzakció. Ahogy 
várható volt az utóbbi idõk nagy ingatlanpiaci 
mozgásaiból kiindulva, a tavalyi jelentõsebb céges 
tranzakciók ötöde volt ingatlanpiaci tranzakció, ami 
kívül esik a cégutódlási kérdéseken.

5. Tõkepiaci tranzakció: 9 tranzakció. Bár viszonylag 
alulfejlett a hazai tõkepiac, 9 alkalommal volt a 
2018-as évben jelentõsebb tõkepiaci tranzakció. 
Más kérdés, hogy ezeknek nagy része OTP-
részvények jelentõsebb csomagjának adásvételét, 
semmint igazi tranzakciókat jelentettek.

6. Tranzakciók speciális iparágakban (energetika, 
pénzügyi szektor és média): 38 tranzakció. 
A 2018-as évben jelentõs volt az aktivitás az 
energetika területén (22 tranzakció), a pénzügyi 
szektorban (9 tranzakció) és a média (7 tranzakció) 
területén. Ezeket a piacokat tipikusan speciális 
iparágaknak tekintik, ezekben nem jellemzõ a hazai 
közép- és nagyvállalati tulajdon.

7. Hazai közép- és nagyvállalatokat érintõ 
tranzakciók: 51 esetben (23 esetben hazai és 28 
esetben külföldi vevõvel). Szerintünk ez az a kör, 
ami igazából jelzi, hogy mekkora is volt az a 
tranzakciószám, ami valójában releváns a hazai 
tulajdonú kis-, közép- és nagyvállalatoknak 
generációváltás, illetve átöröklés szempontjából. 
A helyzet szerintünk két szempontból is érdekes, 
illetve komoly üzeneteket is hordoz magában a 
generációváltásra készülõknek:

a. Míg korábban a hazai tranzakciók voltak túlsúlyban, 
mostanra a nemzetközi indíttatású tranzakciók 
száma volt a nagyobb ebben a kategóriában. Ami 
örömteli, ugyanakkor elgondolkodtató abból a 
szempontból, hogy nemzetközi cégvásárlók tipikusan 
tulajdonostól független menedzsmenttel szeretnek 
céget vásárolni. Ez azonban a hazai cégek 
többségénél nem adottság. Tehát a hazai cégek 

többségénél annak lehetõsége, hogy nemzetközi cég 
vásárolja meg õket, egyelõre korlátozott.

b. Az 1000 közép-és nagyvállalat, illetve a sok ezer kis- 
és középvállalat számosságának tükrében mind az 
51 tranzakció, mind pedig a sokuk számára inkább 
releváns hazai tranzakció (azaz ahol a független 
menedzsment hiánya kevésbé fájó) 23-as darab-
száma elképesztõen alacsony. Azaz: a generáció-
váltás tranzakciós oldalról még várat magára.

Mi ebbõl a tanulság? Egyrészt az, hogy minden magyar 
vállalkozó, aki generációváltáson gondolkodik vagy azzal 
szembesül, és családon belül ezt nem tudja megoldani, 
azonnal el kell gondolkodnia a független felsõvezetõ 
kinevezésén/kinevelésén. A másik pedig az, hogy az 
ilyen helyzetben lévõ vállalkozóknak szembesülniük kell 
azzal, hogy a leginkább reális szcenárió a Management-
By-In, azaz a menedzserek által vezetett és végrehajtott 
tranzakció. Ezek olyan ügyek, melyekben a Concorde 
MB Partners közvetítõként nagyon aktívan és egyre 
sikeresebben vesz részt az utóbbi években.

Külföldi kilépés

Elemzésünk kitért arra is, hogy magyar cégek milyen 
módon léptek ki külföldre.
2018-ban 37 olyan tranzakciót találtunk, melyben 
magyar cég jelent meg vevõként.

Voltak tehát tranzakciók, mely során hazai cégek léptek 
külföldre – de azért látszik, hogy ez az irány jóval kevésbé 
frekventált a hazai, belsõ iránynál. Jó hír, hogy mi 
magunk is egyre többet vagyunk ilyen folyamatokba 
bevonva, mely jel lehet arra, hogy lesz ezen a téren is 
fejlõdés.
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1. Külföldi-külföldi tranzakció volt, de ahol magyar 
leányvállalat szerepelt vevõként, hét tranzakció.

2. OTP hat tranzakció, szállás.hu három tranzakció, Duna 
House egy tranzakció, összesen tíz tranzakcióban nagy 
vagy nagyobb magyar cégek léptek ki külföldre.

3. Öt ingatlanos tranzakció volt, öt kisebbségi tõkeemelés 
történt.

4. Varga Zoltán befektetési alapja vásárolt 
Lengyelországban egy céget.

5. Egy magyar cég vásárolt Ukrajnában, hat magyar 
magánszemély vásárolt céget Csehországban.

Aki nem innovál, elbukik – szokták mondani, s hogy ez 
valóban így van, nem kétséges. De mégis, az innovatív 
jelzõ sok esetben csak marketingfogásnak tûnhet. 
Mit is jelent valójában az innováció egy 
vállalkozásnak? 

Az innováció minden vállalkozás versenyképességének 
alapfeltétele, legyen az kicsi, közepes vagy nagyvállalat. 
Ez azt jelenti, hogy egy cég képes fejlõdni, változtatni, 
valamint válaszokat adni a már meglévõ és a még meg 
nem született új piaci igényekre. A vállalkozásoknak 
tudniuk kell alkalmazkodni az új kihívásokhoz. 
Gondoljunk csak bele, hogy akár egy-egy újító, azaz 
innovatív megoldás átültetése a cég mindennapi 

életébe milyen mértékû termelékenységnövekedést és 
költségoptimalizációt, ezáltal pedig bevételnövekedést 
eredményez. Az innovációs megoldásokat adaptáló vagy 
fejlesztõ cégek rugalmasabbak, könnyebben reagálnak 
a külsõ változásokra, ezáltal hosszú távon 
életképesebbek. 

Amikor azt mondjuk, innováció, a legtöbb esetben 
valami nagy volumenû, drága dologra gondolunk. 
Hogy élhet ezzel a lehetõséggel például egy 
kisvállalkozás?

Az innováció képessége mindenkié, mindenkiben benne 
rejlik, és mindenhol jelen van. Ezt tükrözi az a tavalyi, 
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TERET ÉS LEHETŐSÉGET 
KELL ADNI A MAGYAR 
TEHETSÉGEKNEK ÉS 
ÖTLETEIKNEK 

AZ INNOVÁCIÓ JELENTÕSÉGÉRÕL, A STARTUPOK HELYZETÉRÕL ÉS A HAZAI 
IKT STARTUPOKAT TÁMOGATÓ INPUT PROGRAMRÓL SOLYMÁR KÁROLY 
BALÁZZSAL, AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 
INFOKOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRÁVAL 
BESZÉLGETTÜNK. 
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üzletágát).

2. Kisebbségi részesedésvásárlás és tõkeemelés: 86 
tranzakció. Jelentõs kisebb tõkeemelési ügylet 
történt tavaly, ebbõl a HiVentures önmagában 50-
nél több tranzakciót csinált; ezek a tranzakciók 
tipikusan startupokat, illetve kezdeti fázisban lévõ, 
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nagyvállalatokat.

3. Belsõ tranzakció: 21 tranzakció. Ezek olyan 
tranzakciók voltak, amikor tulajdonosok tranzakciók 
keretében szervezték át céghálózatukat (ide 
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alulfejlett a hazai tõkepiac, 9 alkalommal volt a 
2018-as évben jelentõsebb tõkepiaci tranzakció. 
Más kérdés, hogy ezeknek nagy része OTP-
részvények jelentõsebb csomagjának adásvételét, 
semmint igazi tranzakciókat jelentettek.

6. Tranzakciók speciális iparágakban (energetika, 
pénzügyi szektor és média): 38 tranzakció. 
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energetika területén (22 tranzakció), a pénzügyi 
szektorban (9 tranzakció) és a média (7 tranzakció) 
területén. Ezeket a piacokat tipikusan speciális 
iparágaknak tekintik, ezekben nem jellemzõ a hazai 
közép- és nagyvállalati tulajdon.

7. Hazai közép- és nagyvállalatokat érintõ 
tranzakciók: 51 esetben (23 esetben hazai és 28 
esetben külföldi vevõvel). Szerintünk ez az a kör, 
ami igazából jelzi, hogy mekkora is volt az a 
tranzakciószám, ami valójában releváns a hazai 
tulajdonú kis-, közép- és nagyvállalatoknak 
generációváltás, illetve átöröklés szempontjából. 
A helyzet szerintünk két szempontból is érdekes, 
illetve komoly üzeneteket is hordoz magában a 
generációváltásra készülõknek:

a. Míg korábban a hazai tranzakciók voltak túlsúlyban, 
mostanra a nemzetközi indíttatású tranzakciók 
száma volt a nagyobb ebben a kategóriában. Ami 
örömteli, ugyanakkor elgondolkodtató abból a 
szempontból, hogy nemzetközi cégvásárlók tipikusan 
tulajdonostól független menedzsmenttel szeretnek 
céget vásárolni. Ez azonban a hazai cégek 
többségénél nem adottság. Tehát a hazai cégek 

többségénél annak lehetõsége, hogy nemzetközi cég 
vásárolja meg õket, egyelõre korlátozott.

b. Az 1000 közép-és nagyvállalat, illetve a sok ezer kis- 
és középvállalat számosságának tükrében mind az 
51 tranzakció, mind pedig a sokuk számára inkább 
releváns hazai tranzakció (azaz ahol a független 
menedzsment hiánya kevésbé fájó) 23-as darab-
száma elképesztõen alacsony. Azaz: a generáció-
váltás tranzakciós oldalról még várat magára.

Mi ebbõl a tanulság? Egyrészt az, hogy minden magyar 
vállalkozó, aki generációváltáson gondolkodik vagy azzal 
szembesül, és családon belül ezt nem tudja megoldani, 
azonnal el kell gondolkodnia a független felsõvezetõ 
kinevezésén/kinevelésén. A másik pedig az, hogy az 
ilyen helyzetben lévõ vállalkozóknak szembesülniük kell 
azzal, hogy a leginkább reális szcenárió a Management-
By-In, azaz a menedzserek által vezetett és végrehajtott 
tranzakció. Ezek olyan ügyek, melyekben a Concorde 
MB Partners közvetítõként nagyon aktívan és egyre 
sikeresebben vesz részt az utóbbi években.

Külföldi kilépés

Elemzésünk kitért arra is, hogy magyar cégek milyen 
módon léptek ki külföldre.
2018-ban 37 olyan tranzakciót találtunk, melyben 
magyar cég jelent meg vevõként.

Voltak tehát tranzakciók, mely során hazai cégek léptek 
külföldre – de azért látszik, hogy ez az irány jóval kevésbé 
frekventált a hazai, belsõ iránynál. Jó hír, hogy mi 
magunk is egyre többet vagyunk ilyen folyamatokba 
bevonva, mely jel lehet arra, hogy lesz ezen a téren is 
fejlõdés.
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1. Külföldi-külföldi tranzakció volt, de ahol magyar 
leányvállalat szerepelt vevõként, hét tranzakció.

2. OTP hat tranzakció, szállás.hu három tranzakció, Duna 
House egy tranzakció, összesen tíz tranzakcióban nagy 
vagy nagyobb magyar cégek léptek ki külföldre.

3. Öt ingatlanos tranzakció volt, öt kisebbségi tõkeemelés 
történt.

4. Varga Zoltán befektetési alapja vásárolt 
Lengyelországban egy céget.

5. Egy magyar cég vásárolt Ukrajnában, hat magyar 
magánszemély vásárolt céget Csehországban.

Aki nem innovál, elbukik – szokták mondani, s hogy ez 
valóban így van, nem kétséges. De mégis, az innovatív 
jelzõ sok esetben csak marketingfogásnak tûnhet. 
Mit is jelent valójában az innováció egy 
vállalkozásnak? 

Az innováció minden vállalkozás versenyképességének 
alapfeltétele, legyen az kicsi, közepes vagy nagyvállalat. 
Ez azt jelenti, hogy egy cég képes fejlõdni, változtatni, 
valamint válaszokat adni a már meglévõ és a még meg 
nem született új piaci igényekre. A vállalkozásoknak 
tudniuk kell alkalmazkodni az új kihívásokhoz. 
Gondoljunk csak bele, hogy akár egy-egy újító, azaz 
innovatív megoldás átültetése a cég mindennapi 

életébe milyen mértékû termelékenységnövekedést és 
költségoptimalizációt, ezáltal pedig bevételnövekedést 
eredményez. Az innovációs megoldásokat adaptáló vagy 
fejlesztõ cégek rugalmasabbak, könnyebben reagálnak 
a külsõ változásokra, ezáltal hosszú távon 
életképesebbek. 

Amikor azt mondjuk, innováció, a legtöbb esetben 
valami nagy volumenû, drága dologra gondolunk. 
Hogy élhet ezzel a lehetõséggel például egy 
kisvállalkozás?

Az innováció képessége mindenkié, mindenkiben benne 
rejlik, és mindenhol jelen van. Ezt tükrözi az a tavalyi, 
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IKT STARTUPOKAT TÁMOGATÓ INPUT PROGRAMRÓL SOLYMÁR KÁROLY 
BALÁZZSAL, AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 
INFOKOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRÁVAL 
BESZÉLGETTÜNK. 



nemzetközi szinten is pontosított értelmezés, mely 
szerint az innováció nem kizárólag jelentõs változást 
jelent, hanem mindent, a mi az adott vállalkozás már 
létezõ termékeihez vagy folyamataihoz képest új vagy 
feljavított. Ezért nem szükséges minden esetben óriási 
költségekkel számolni. A beruházásigényes innovációk 
esetében nagyfokú segítséget jelentenek a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programban (GINOP) rendelkezésre álló vagy a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál elérhetõ 
kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) pályázatok. Itt is 
fontosnak tartom kiemelni, hogy a meglévõ tõke 
önmagában kevés, a megfelelõ szintû szakmai tudás is 
elengedhetetlen egy mûködõ, idõtálló fejlesztéshez. 

És így el is érkeztünk az INPUT Programhoz, melynek 
kiemelt célja az IKT-szektorban mûködõ innovatív 
vállalkozások külpiacra segítése. Számos piaci és 
állami szereplõ foglalkozik a startupokkal, mitõl más 
az INPUT Program? 

Örülök, hogy így tette fel a kérdést, ugyanis már az elején 
leszögezném, hogy az INPUT Program a már meglévõ 
rendszer támogatását tûzte ki célul, szoros 
együttmûködésben a szinergiákra épít. Ha két évvel 
ezelõtt ránéztünk az ország startup térképére, azt láttuk, 
hogy Budapesten minden dinamikusan halad elõre, 
események, meetupok, versenyek százait rendezik 
évente, valamint egyre több inkubátor, akcelerátor, 
befektetõ jelenik meg a piacon. Ami viszont hiányzott, az 
a tudatosan kiépített, egységesen szervezett vidéki 
ökoszisztéma. Azért mondom múltidõben, mert az         
hozzájárult ahhoz, hogy több, Budapesten kívüli, 

egyetemi nagyvárosban is fejlõdjön, vagy egyáltalán 
elinduljon a startup-élet. Azokat a hiányzó elemeket 
pótoltuk és pótoljuk folyamatosan, melyekkel helyben 
bemutathatjuk a jó példákat, aktív szakmai segítséget 
nyújthatunk, így az ötletfázistól egészen a nemzetközi 
piacra lépésig kísérhetjük az információs és 
kommunikációs technológiákkal foglalkozó 
projektgazdákat. 

Tehát a Budapest-központúságot áthelyezték 
vidékre? 

Inkább azt mondanám, hogy kiterjesztettük. A fõvárosi 
ökoszisztéma remekül mûködik, a felhalmozódott tudást 
pedig meg kell osztani. Nem szabad elfelejtenünk azt, 
hogy a közép-magyarországi régión kívül is rengeteg 
tehetséges, innovatív ötletgazda van. Sokszor csupán 
néhány szakmai információ, egy üzleti kapcsolat, helyes 
üzletfejlesztési irány vagy talán egy kis bátorítás 
hiányzik, hogy sikerre vigyék projektjeiket. Ezt mutatja az 
is, hogy már több mint hatszáz érdeklõdõt és ötletgazdát 
vontunk be az INPUT Programba. Rendkívül fontosnak 
tartjuk a személyes jelenlétet, ezért tíz városban, köztük 
Gyõrben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden is jelen 
vagyunk, így elsõ kézbõl szerezhetünk információkat a 
startup-életrõl, és ami még fontosabb, helyben 
nyújthatunk segítséget az érdeklõdõknek. 

Említette a szakmai információt, kapcsolatokat és az 
üzletfejlesztést. Ezt mind biztosítani tudja az INPUT 
Program?

Ezt és ennél jóval többet. Az ötlet formálódásától 
egészen a nemzetközi piacra lépésig elkísérjük a 
startupokat. Startup-koordinátoraink a kezdetektõl az 
ötletgazdák mellett állnak. Szemléletformáló, 
tudásátadó rendezvényeket biztosítunk, ahol 
elsajátíthatják az alapokat, valamint megtanulhatják, mi 
az a onepager, és megismerhetik az üzleti terv 
elõszobáját jelentõ Business Canvas Modell 
összeállításának és elkészítésének lépéseit. Fontos 
hangsúlyozni, hogy szolgáltatásainkat minden esetben 
projektre szabottan, az egyedi igényeknek megfelelõen 
nyújtjuk, hiszen csak így biztosítható a sikeres, 
piacképes vállalkozás elindítása, fejlõdése és 
fenntartása.

Mégis tíz startupból csak egy marad a piacon…

Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb ötlet azért bukik el, 
mert nem volt megfelelõen elõkészítve: rossz volt a 
célcsoport-meghatározás, vagy a termék- vagy 
szolgáltatásfejlesztés iránya, de az is elõfordult, hogy a 
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nem megfelelõ marketingeszközöket használták. Az 
INPUT Program ismeri ezeket a buktatókat, így minden 
szakmai segítséget megad ahhoz, hogy a startupok 
átlendüljenek a kezdeti nehézségeken. A program 
keretében olyan országos mentor- és szakértõi hálózatot 
építettünk ki, amely egyedülálló Magyarországon, 
ugyanis tagjai megfelelõen képzettek, nagyfokú szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek, melyet ellenszolgáltatás 
nélkül osztanak meg a hozzájuk forduló, szárnyukat 
bontogató startupokkal. Egy hat hónapig tartó 
mentorálási folyamat vagy egy-egy konkrét, például 
adózási vagy jogi kérdésre adott szakértõi válasz 
felbecsülhetetlen minden vállalkozó számára. 
Egyébként a másik oldalról is igen kedvezõk a 
visszajelzések. Mentoraink nagyon szeretnek a 
startupjainkkal dolgozni, és természetesen egymás 
között is értékes kapcsolatokat alakítottak ki. Ez egy 
olyan csapat, amelyhez bármikor lehet csatlakozni! 

És az üzletfejlesztés? 

Egyértelmûen más segítségre van szüksége egy korai és 
egy növekedési fázisban lévõ vállalkozásnak, így ez a 
szolgáltatás szintén az egyéni igényekhez igazodik. 
A tanácsadások során olyan kérdéskörök kerülhetnek 
elõ, mint például a tõkebevonáshoz szükséges 
ismeretek, validáció, kontrolling vagy a nemzetközi 
piacra lépési stratégia, melyekkel kapcsolatban nálunk 
iránymutatást kaphatnak.

Ha már a külpiacra lépés szóba került, mit tesz az 
INPUT a magyar startupokért ezen a téren? 

A startupok alapvetõen nagy növekedési potenciállal 
bírnak, így törvényszerû, hogy egy idõ után átlépik az 
országhatárt, és külföldön terjeszkednek. Az INPUT 
Program egyedülálló nemzetközi kapcsolati hálózatot 
alakított ki Kanadától Malajziáig, így a vállalkozásoknak 
szinte bárhol tudunk megfelelõ üzleti kontaktot szerezni. 
Emellett külföldi konferenciákon, kiállításokon, 
versenyeken, vagy akár B2B találkozókon való 
megjelenéshez is hozzájárulunk anyagilag és szakmai 
felkészítéssel egyaránt. 

Ebbõl származhat bármilyen sikertörténet vagy 
elõrelépés?

Igen, több alkalommal is dobogós helyezést értünk el 
rangos nemzetközi megmérettetéseken, melyekre az 
INPUT Program üzletfejlesztési szakértõi készítették fel a 
résztvevõket. Büszkén emelem ki az elsõ helyezést a 
Global Forumról, de elhoztunk egy osztott második 
helyet a világ egyik legnagyobb hackathonjáról, valamint 
egy bronzdíjat Kínából, ahol olyan egyetemek 
hallgatóival versenyzett csapatunk, mint a Harvard vagy 
az MIT. De megemlíthetem azt a közel negyven mentor-
mentorált párost, akik együtt dolgoznak a sikerért, azt a 
több mint nyolcvan ötletgazdát, akiket hozzásegítettünk 
a külpiaci megjelenéshez, vagy azokat a csapatokat, 
akik üzletfejlesztési szolgáltatásaink igénybevétele után 
nyertek el sokmilliós tõkebefektetéseket, írtak alá 
partneri szerzõdéseket vagy bõvítették vevõkörüket. 
Nagy büszkeség az is, hogy az INPUT Program 
egyedülálló, startup ökoszisztéma-fejlesztõ szakmai 
elemeinek tevékenységének köszönhetõen az ENSZ 
Best Practice elismerésében is részesült. 

Tehát lehet sikeres egy magyar startup külföldön?

Igen, minden kétséget kizáróan. Meggyõzõdésem, hogy 
teret kell adni a magyar tehetségeknek és ötleteiknek, 
hogy kibontakozhassanak és megmutathassák, hogy a 
legjobbak között van a helyük nemzetközi viszonylatban 
is. Az INPUT Program az alapokat megadja, a többi már 
csak a startupok kitartásán és elkötelezettségén múlik. 

MULT ÁKOS
TANÁCSADÓ

CONCORDE MB PARTNERS

AKOS.MULT@CMBP.HU

ÜNNEP TAMÁS
IGAZGATÓ

CONCORDE MB PARTNERS

TAMAS.UNNEP@CMBP.HU

A Program keretében olyan országos mentor- és 
szakértői hálózatot építettünk ki, amely 
egyedülálló Magyarországon, ugyanis tagjai 
megfelelően képzettek, nagyfokú szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek, melyet 
ellenszolgáltatás nélkül osztanak meg a hozzájuk 
forduló, szárnyukat bontogató startupokkal. 

Büszkén emelem ki az első helyezést a Global 
Forumról, de elhoztunk egy osztott második 
helyet a világ egyik legnagyobb hackathonjáról, 
valamint egy bronzdíjat Kínából, ahol olyan 
egyetemek hallgatóival versenyzett csapatunk, 
mint a Harvard vagy az MIT. 

Az innováció képessége mindenkié, 
mindenkiben benne rejlik, és mindenhol jelen 
van. Az innováció nem kizárólag jelentős 
változást jelent, hanem mindent, ami az adott 
vállalkozás már létező termékeihez vagy 
folyamataihoz képest új vagy feljavított. 
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nemzetközi szinten is pontosított értelmezés, mely 
szerint az innováció nem kizárólag jelentõs változást 
jelent, hanem mindent, a mi az adott vállalkozás már 
létezõ termékeihez vagy folyamataihoz képest új vagy 
feljavított. Ezért nem szükséges minden esetben óriási 
költségekkel számolni. A beruházásigényes innovációk 
esetében nagyfokú segítséget jelentenek a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programban (GINOP) rendelkezésre álló vagy a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál elérhetõ 
kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) pályázatok. Itt is 
fontosnak tartom kiemelni, hogy a meglévõ tõke 
önmagában kevés, a megfelelõ szintû szakmai tudás is 
elengedhetetlen egy mûködõ, idõtálló fejlesztéshez. 

És így el is érkeztünk az INPUT Programhoz, melynek 
kiemelt célja az IKT-szektorban mûködõ innovatív 
vállalkozások külpiacra segítése. Számos piaci és 
állami szereplõ foglalkozik a startupokkal, mitõl más 
az INPUT Program? 

Örülök, hogy így tette fel a kérdést, ugyanis már az elején 
leszögezném, hogy az INPUT Program a már meglévõ 
rendszer támogatását tûzte ki célul, szoros 
együttmûködésben a szinergiákra épít. Ha két évvel 
ezelõtt ránéztünk az ország startup térképére, azt láttuk, 
hogy Budapesten minden dinamikusan halad elõre, 
események, meetupok, versenyek százait rendezik 
évente, valamint egyre több inkubátor, akcelerátor, 
befektetõ jelenik meg a piacon. Ami viszont hiányzott, az 
a tudatosan kiépített, egységesen szervezett vidéki 
ökoszisztéma. Azért mondom múltidõben, mert az         
hozzájárult ahhoz, hogy több, Budapesten kívüli, 

egyetemi nagyvárosban is fejlõdjön, vagy egyáltalán 
elinduljon a startup-élet. Azokat a hiányzó elemeket 
pótoltuk és pótoljuk folyamatosan, melyekkel helyben 
bemutathatjuk a jó példákat, aktív szakmai segítséget 
nyújthatunk, így az ötletfázistól egészen a nemzetközi 
piacra lépésig kísérhetjük az információs és 
kommunikációs technológiákkal foglalkozó 
projektgazdákat. 

Tehát a Budapest-központúságot áthelyezték 
vidékre? 

Inkább azt mondanám, hogy kiterjesztettük. A fõvárosi 
ökoszisztéma remekül mûködik, a felhalmozódott tudást 
pedig meg kell osztani. Nem szabad elfelejtenünk azt, 
hogy a közép-magyarországi régión kívül is rengeteg 
tehetséges, innovatív ötletgazda van. Sokszor csupán 
néhány szakmai információ, egy üzleti kapcsolat, helyes 
üzletfejlesztési irány vagy talán egy kis bátorítás 
hiányzik, hogy sikerre vigyék projektjeiket. Ezt mutatja az 
is, hogy már több mint hatszáz érdeklõdõt és ötletgazdát 
vontunk be az INPUT Programba. Rendkívül fontosnak 
tartjuk a személyes jelenlétet, ezért tíz városban, köztük 
Gyõrben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden is jelen 
vagyunk, így elsõ kézbõl szerezhetünk információkat a 
startup-életrõl, és ami még fontosabb, helyben 
nyújthatunk segítséget az érdeklõdõknek. 

Említette a szakmai információt, kapcsolatokat és az 
üzletfejlesztést. Ezt mind biztosítani tudja az INPUT 
Program?

Ezt és ennél jóval többet. Az ötlet formálódásától 
egészen a nemzetközi piacra lépésig elkísérjük a 
startupokat. Startup-koordinátoraink a kezdetektõl az 
ötletgazdák mellett állnak. Szemléletformáló, 
tudásátadó rendezvényeket biztosítunk, ahol 
elsajátíthatják az alapokat, valamint megtanulhatják, mi 
az a onepager, és megismerhetik az üzleti terv 
elõszobáját jelentõ Business Canvas Modell 
összeállításának és elkészítésének lépéseit. Fontos 
hangsúlyozni, hogy szolgáltatásainkat minden esetben 
projektre szabottan, az egyedi igényeknek megfelelõen 
nyújtjuk, hiszen csak így biztosítható a sikeres, 
piacképes vállalkozás elindítása, fejlõdése és 
fenntartása.

Mégis tíz startupból csak egy marad a piacon…

Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb ötlet azért bukik el, 
mert nem volt megfelelõen elõkészítve: rossz volt a 
célcsoport-meghatározás, vagy a termék- vagy 
szolgáltatásfejlesztés iránya, de az is elõfordult, hogy a 
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nem megfelelõ marketingeszközöket használták. Az 
INPUT Program ismeri ezeket a buktatókat, így minden 
szakmai segítséget megad ahhoz, hogy a startupok 
átlendüljenek a kezdeti nehézségeken. A program 
keretében olyan országos mentor- és szakértõi hálózatot 
építettünk ki, amely egyedülálló Magyarországon, 
ugyanis tagjai megfelelõen képzettek, nagyfokú szakmai 
tapasztalattal rendelkeznek, melyet ellenszolgáltatás 
nélkül osztanak meg a hozzájuk forduló, szárnyukat 
bontogató startupokkal. Egy hat hónapig tartó 
mentorálási folyamat vagy egy-egy konkrét, például 
adózási vagy jogi kérdésre adott szakértõi válasz 
felbecsülhetetlen minden vállalkozó számára. 
Egyébként a másik oldalról is igen kedvezõk a 
visszajelzések. Mentoraink nagyon szeretnek a 
startupjainkkal dolgozni, és természetesen egymás 
között is értékes kapcsolatokat alakítottak ki. Ez egy 
olyan csapat, amelyhez bármikor lehet csatlakozni! 

És az üzletfejlesztés? 

Egyértelmûen más segítségre van szüksége egy korai és 
egy növekedési fázisban lévõ vállalkozásnak, így ez a 
szolgáltatás szintén az egyéni igényekhez igazodik. 
A tanácsadások során olyan kérdéskörök kerülhetnek 
elõ, mint például a tõkebevonáshoz szükséges 
ismeretek, validáció, kontrolling vagy a nemzetközi 
piacra lépési stratégia, melyekkel kapcsolatban nálunk 
iránymutatást kaphatnak.

Ha már a külpiacra lépés szóba került, mit tesz az 
INPUT a magyar startupokért ezen a téren? 

A startupok alapvetõen nagy növekedési potenciállal 
bírnak, így törvényszerû, hogy egy idõ után átlépik az 
országhatárt, és külföldön terjeszkednek. Az INPUT 
Program egyedülálló nemzetközi kapcsolati hálózatot 
alakított ki Kanadától Malajziáig, így a vállalkozásoknak 
szinte bárhol tudunk megfelelõ üzleti kontaktot szerezni. 
Emellett külföldi konferenciákon, kiállításokon, 
versenyeken, vagy akár B2B találkozókon való 
megjelenéshez is hozzájárulunk anyagilag és szakmai 
felkészítéssel egyaránt. 

Ebbõl származhat bármilyen sikertörténet vagy 
elõrelépés?

Igen, több alkalommal is dobogós helyezést értünk el 
rangos nemzetközi megmérettetéseken, melyekre az 
INPUT Program üzletfejlesztési szakértõi készítették fel a 
résztvevõket. Büszkén emelem ki az elsõ helyezést a 
Global Forumról, de elhoztunk egy osztott második 
helyet a világ egyik legnagyobb hackathonjáról, valamint 
egy bronzdíjat Kínából, ahol olyan egyetemek 
hallgatóival versenyzett csapatunk, mint a Harvard vagy 
az MIT. De megemlíthetem azt a közel negyven mentor-
mentorált párost, akik együtt dolgoznak a sikerért, azt a 
több mint nyolcvan ötletgazdát, akiket hozzásegítettünk 
a külpiaci megjelenéshez, vagy azokat a csapatokat, 
akik üzletfejlesztési szolgáltatásaink igénybevétele után 
nyertek el sokmilliós tõkebefektetéseket, írtak alá 
partneri szerzõdéseket vagy bõvítették vevõkörüket. 
Nagy büszkeség az is, hogy az INPUT Program 
egyedülálló, startup ökoszisztéma-fejlesztõ szakmai 
elemeinek tevékenységének köszönhetõen az ENSZ 
Best Practice elismerésében is részesült. 

Tehát lehet sikeres egy magyar startup külföldön?

Igen, minden kétséget kizáróan. Meggyõzõdésem, hogy 
teret kell adni a magyar tehetségeknek és ötleteiknek, 
hogy kibontakozhassanak és megmutathassák, hogy a 
legjobbak között van a helyük nemzetközi viszonylatban 
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Egy közelmúltbeli bírósági eset – 
mire is elég a minõsített többség?

Egy, a Kúria elõtt megfordult jogesetben egy részvény-
társaság közgyûlése módosítani kívánta az alapsza-
bályát. A tervezett új alapszabályi rendelkezés szerint a 
részvényeseknek a jövõbeni a részvényátruházásaik 
elõtt meg kell szerezniük az igazgatóság hozzájárulását. 

A javaslatot a közgyûlés a jelen lévõ részvényesek több 
mint háromnegyedének a szavazatával elfogadta. 

A közgyûlési határozatot az egyik részvényes 
megtámadta a Ptk. 3:102. § (3) bekezdésére való 
hivatkozással. Eszerint az alapszabály olyan 
módosításához, amely egyes tagok jogait hátrányosan 
érintené, valamennyi részvényes egyhangú 

határozatára van szükség. A kérdés abban 
fogalmazódott meg, hogy a részvények átruházását 
korlátozó valamely új alapszabályi rendelkezés, amely 
valamennyi részvényes jogát egyaránt korlátozza, 
tekinthetõ-e olyannak, mint amely „egyes” 
részvényesek jogait korlátozza.

A bíróság, többek között az Alaptörvényre való 
hivatkozással, a fenti kérdésre „igen”-nel válaszolt, 
azaz kimondta, hogy az alapszabály ilyen tartalmú 
módosítása valamennyi részvényes jóváhagyását 
igényli, ideértve azokat is, akik nincsenek jelen a 
közgyûlésen. Hiába rendelkezik ezért egy részvényes 
75% feletti szavazati többséggel, egy ilyen határozat 
önálló meghozatalában korlátozva van. 

Gyakorlati problémák tömkelege 

Márpedig egy társaság életében nem egyszer merül fel 
igény olyan új alapszabályi rendelkezésre, amely 
technikailag valamely tagi vagy részvényesi jog 
korlátozásaként fogható fel. Így például, ha a tagok az 
üzletrész értékesítése esetére fennálló elõvásárlási jog 
törlésérõl kívánnak rendelkezni, úgy egy ilyen döntés a 
tagi jogok csorbításának minõsülhet. De ugyanígy 
ennek ellenkezõje is: amennyiben az eredeti társasági 
szerzõdés nem rendelkezett elõvásárlási jogról, de azt 
a felek be kívánják illeszteni társasági szerzõdésükbe, 
úgy az szintén a tagi jogok korlátozásaként 
értékelendõ. Akár egy egyszerû eljárási rendelkezés is 
fennakadhat ezen a szûrõn: ha például az alapszabály 
rövidíti a közgyûlés (vagy akár a megismételt 
közgyûlés) összehívására nyitva álló határidõt, úgy az 
szintén terhesebbé teheti a részvényesek helyzetét, 
hiszen kevesebb idejük van a felkészülésre.

A Kúria döntésének a mintájára mindezek a 
határozatok megtámadhatók lehetnek, amennyiben 
azok elfogadásában nem vett részt valamennyi tag 
vagy részvényes, hanem azokról „csupán” a közgyûlés 
szavazott, minõsített többséggel. Márpedig olyan 
társaságoknál, amelyek erõsen töredezett részvényesi 
struktúrával rendelkeznek, valamennyi részvényes 
hozzájárulásnak a megszerzése sokszor gyakorlati 
korlátokba ütközik. 

Mit lehet tenni, hogyan készüljünk fel?

Az elsõ nyilvánvaló javaslat, hogy érdemes a társaság 
alapító dokumentumát már elõre úgy átgondolni, hogy 
az tartalmazzon valamennyi olyan korlátozást, amelyet 
a részvényesek vagy tagok a késõbbiekben 
szükségesnek tarthatnak. Ez azonban még a 
legprecízebb jogi munka mellett sem mindig 
kivitelezhetõ, hiszen új élethelyzetek új megoldásokat 
kívánhatnak. 

Felmerül a struccpolitika is: szavaztassuk meg a 
részvényesi jogok korlátozásaként is felfogható 
alapszabályi javaslatot minõsített többséggel, 
reménykedve abban, hogy azt sem a cégbíróság nem 
fogja kiszúrni, sem a részvényesek sem fogják 
megtámadni. Fontos tudni ezzel kapcsolatosan, hogy a 
részvényeseknek idõben jelentõsen korlátolt joguk van 
az adott közgyûlési határozat megtámadására – ennek 
elteltét követõen a probléma lényegében megoldódik. 

További megoldás lehet, ha a Ptk. vonatkozó 
rendelkezésének az alkalmazását már az alapításkor 
kivesszük a társaság létesítõ okiratából. Így például az 
alapszabály kimondhatja, hogy a Ptk. vonatkozó 
rendelkezése „nem vonatkozik a létesítõ okirat olyan 
módosításra, amely valamennyi részvényes jogát 
egyaránt érinti”. Hogy egy ilyen alapszabályi 
rendelkezés jogszerû-e? A Ptk. lehetõvé teszi a 
jogszabály szövegétõl való eltérést, feltéve – többek 
között – ha az a kisebbség jogait nem csorbítja. 
Csorbítja-e egy ilyen rendelkezés a kisebbség jogait? Ki 
minõsül ebbõl a szempontból kisebbségnek? Számos 
olyan kérdés, amire ma még a jogalkalmazótól várjuk a 
választ.
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