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16,2% – számításaink szerint ennyivel növekedett a 
legnagyobb száz magyar magántulajdonú vállalat 
összértéke 2018-ban. Ez több mint háromszor 
nagyobb, mint ez idõ alatt a hazai GDP bõvülése. 
És ennek java nem az értékelési szorzók, hanem a 
cégek operatív készpénztermelõ képességének 
(EBITDA-jának) növekedésébõl adódik; ahogy ugyanis a 
Cégérték júliusi számában bemutattuk, 2018-ban nem 
volt jelentõs bõvülés a hazai M&A-piacon, így érzésünk 
szerint az értékelési szorzók nagyjából az elõzõ évi 
szinten vannak. Az összeredményre van persze hatása 
az összetétel változásának, de a tény az: a legnagyobb 
hazai tulajdonú cégek EBITDA-ja 15% fölötti 
dinamikával bõvült 2018-ban. Azaz a hazai tulajdonú 
cégek között némi konszolidáció figyelhetõ meg.

Idén negyedik alkalommal jelentkezik a Cégérték a 
Privát Top 100 listával. Mostani kiadványunk címadó 
cikke a hazai tulajdonú nagyvállalatokkal és azok 
értékével foglalkozik. A mi listánk a cégek értékére és 
nem a vállalkozások tõkeértékére koncentrál (azaz a 
cégértékelés során nem vonjuk le a vállalkozások 
hitelállományát), és a cégeket csak értékkategóriák 
szerint csoportosítja. Azt gondoljuk ugyanis, hogy 
egyrészt egészséges a tõkeáttétel; másrészt pedig, hogy 
nemzetgazdasági szempontból nem a cégek egészen 
pontos értéke vagy egymáshoz képesti relatív 
értékelése a fontos. Mi saját eszközeinkkel azt akarjuk 
elérni, hogy a hazai nagyvállalatok a közbeszéd részei 
legyenek; büszkék legyünk rájuk és azokra, akik 
alapították, mûködtetik és fejlesztik ezen 
vállalkozásokat.

Fõ cikkünk mellett sokszínû tematikával jelentkezünk. 
A 100. Cégérték-számban Préda István írásában 
számos, hazai nagyvállalatok számára is releváns üzleti 
szakkönyv esszenciáját közölte; mi a mostani számmal 
ezeket egyesével mutatjuk be. Elsõként Michael E. 
Gerber: A vállalkozás mítosza – Miért sikertelen a 

legtöbb induló vállalkozás, és mit kell tennünk saját 
üzletünk érdekében? címû könyvének recenzióját 
hozzuk. Martin Hajdu György, korábbi kollégánk, egy 
általa kifejlesztett, szervezetfejlesztést támogató 
társasjátékot mutat be. A szám interjút közöl 
Matheidesz Rékával, aki a Bridge Budapesten belül 
mûködõ Vállalható Üzleti Szereplõ nevû 
kezdeményezést vezeti, illetve Holtzer Péterrel, aki egy 
alapítvány kuratóriumi elnökeként azon dolgozik, hogy 
15-20 év múlva is legyen, aki természettudományokkal 
foglalkozik, illetve természettudományokat oktat a jövõ 
nemzedékeinek. A Concorde Értékpapír Zrt. 
vezérigazgatója, Régely Károly a vagyon földrajzi 
diverzifikációjáról ír. Partnerünk, a Jalsovszky Ügyvédi 
Iroda a hatóságok M&A tranzakcióban betöltött 
szerepét járja körül. Azt elemzi, milyen bonyodalmakat 
okozhat a hatósági jóváhagyások szükségessége vagy a 
hatóság hozzáállása egy ügylet során, és támpontokat 
nyújt ahhoz, hogyan lehet az esetleges nehézségekre 
elõre felkészülni. Mi magunk pedig legutóbbi sikeres 
tranzakciónkat mutatjuk be egy cikkben.

Reméljük, minden olvasónk talál magának kedvére 
valót ebben a számban is. Idénre ezzel a számmal 
elköszönünk, jövõre újra jelentkezünk. Következõ 
alkalommal egy speciális számmal készülünk, melyben 
egy új partnerünkkel együttmûködésben a cégek 
mûködési strukturálásának különféle aspektusait 
vizsgáljuk meg. Különösen pedig arra készülünk, hogy 
2020-ban is megrendezzük az idén oly nagy sikerû 
„Magyar vállalatok 2030” konferenciát, ezúttal külföldi 
vendégeket és elõadókat is felvonultatva.
Kérjük, jegyezzék meg: 2020. április 27-én ismét 
„Magyar vállalatok 2030”, ismét a Duna Palotában.

Ezzel kívánunk békés, áldott karácsonyt és sikerekben 
gazdag, boldog új évet a magyar vállalkozásoknak és 
minden kedves olvasónknak!
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A 2018-ban közzétett listához képest húsz új cég került 
a listánkba, nekik sikerült a 2017-es teljesítményük 
szintjét megtartani és megismételni, míg a kiesõknek 
legtöbbször egy kicsit gyengébb év is elég volt a 
kieséshez. Az újonnan felkerültek között van például a 
TV2 Zrt.; magyar kézbe került a hazai McDonald’s 
éttermeket üzemeltetõ Progress Étteremhálózat Kft.; 
a MET csoporttagok közül a MET Magyarország Zrt. és 
a Tigáz Zrt. helyett a Dunamenti Erõmû Zrt. kapott 
helyet. Javuló konszolidált számainak köszönhetõen új 
belépõ lett a Libri-Bookline Zrt. és a Hovány Kft. 
A kimagaslóan sikeres évet hozó építõipari fellendülés 
hatása már látványos a szektor pénzügyi számaiban: 
számos új cég neve szerepel a cikk végi összesítésben, 
mint a Mixvill Kft., a Magyar Vakond Kft., a Bayer 
Construct Zrt., az Épkar Zrt., a Vakond Via Zrt., a V-Híd 
Zrt. és a Hódút Kft.

A száz legnagyobb hazai magántulajdonú társaság 
összértéke 2019-ben 2 243 milliárd forint, az elõzõ  
évben ez a szám 1 930 milliárd forinton állt. A listát 
vezetõ cég értékét 139 milliárd forintra becsüljük, míg 
a 100. értéke is eléri a 8 milliárd forintot. A legelsõ 
listában, a 2015-ös adatok alapján számított 
cégértéknél a bekerülési küszöb 5 milliárd forint volt.

MÓDSZERTAN
A lista összeállításnak szempontjai:
• hazai magánszemély (nem feltétlen magyar állampolgárok) tulajdonában álló cégeket és magyar jogi 

személyeket listáztunk
• nem számoltunk az állami, önkormányzati, private equity tulajdonban lévõ és a tõzsdei jelenléttel bíró 

cégekkel
• nem értékeltük a pénzügyi szolgáltatókat és az ingatlanfejlesztõket, de az építõiparban tevékenykedõket 

igen
• egyedi cégekre fókuszáltunk, a cégcsoportok szintje akkor lépett be, amennyiben közétettek konszolidált 

beszámolót a lista összeállításának idõpontjáig (nem vontunk össze egy tulajdonosi kézben lévõ, 
kapcsolódó tevékenységet végzõ cégeket) 

A CÉGEK MEGOSZLÁSA SZEKTORONKÉNT, 
2015–2018
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JELEN KIADVÁNYUNKBAN IMMÁR A NEGYEDIK PRIVÁT TOP 100 LISTÁT 
MUTATJUK BE ÖNÖKNEK: A HAZAI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK RANGSORÁT 
BECSÜLT CÉGÉRTÉKÜK ALAPJÁN. EZ ALKALOMMAL IS – A TAVALYI ÉVBEN 
HASZNÁLT MÓDSZERTANT KÖVETVE – KÉT ÉV ÁTLAGOS EBITDA SZINTÛ 
EREDMÉNYÉT (ÜZEMI SZINTÛ EREDMÉNY+ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS) 
TEKINTETTÜK KIINDULÁSI ALAPNAK AZ EV/EBITDA-ALAPÚ SZORZÓSZÁMOS 
ÉRTÉKELÉSHEZ, DÍJAZVA EZZEL A TARTÓSAN ÉS EGYENLETESEN JÓ 
TELJESÍTMÉNYT.

CÉGÉRTÉK
Cégérték alatt egy társaság teljes értékét, azaz 
eszköz oldalról a materiális és immateriális 
eszközeinek könyvelési értékétõl független teljes 
értékét vagy jövõbeli összes cash-flow-jának 
diszkontált értékét; forrás oldalról pedig a saját 
tõkéjének és kamatozó adósságainak összességét 
értjük. Ez az érték nem keverendõ össze a 
tõkeértékkel, ami a cégértékbõl a kamatozó 
adósságok levonása után azt az értéket adja, ami a 
tulajdonosok saját vagyona. Ezt jelképezi pl. a 
tõzsdei kapitalizáció tõzsdei cégek esetén.
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Így alakult az elmúlt évek során a céglista összetétele iparág szerint:
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diszkontált értékét; forrás oldalról pedig a saját 
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Így alakult az elmúlt évek során a céglista összetétele iparág szerint:
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cégérték 
elemzés

cégérték 
elemzés

A székhelyek földrajzi megoszlását tekintve az észak-magyarországi régió veszített súlyából, és ebben a listában is 
képviselõ nélkül maradt Békés, Nógrád és Somogy megye.

ÉRTÉK = EREDMÉNY X SZORZÓ 
A szorzókat gyakran adottságként érzékelik az eladók, valójában komoly ráhatásuk lehet. Az Assay Corporate 
Finance kidolgozott erre egy módszertant, mely használatára kizárólagos jogot kapott a Concorde MB 
Partners Magyarországon. A Tõkeérték Növelõ Stratégia (Equity Strategy Plan) segítségével azonosítani és 
fejleszteni tudjuk a vállalkozások azon nem pénzügyi jellemzõit, amelyek befolyással bírnak a társaság 
értékére. 

A TOP 100 MAGYAR MAGÁNCÉG REGIONÁLIS MEGOSZLÁSA, 
CÉGÉRTÉKE ÉS ORSZÁGOS ARÁNYA, 2018

FORRÁS: BISNODE, CEGINFO.HU, CMBP

CÉGÉRTÉKEK IPARÁGANKÉNT EV/EBITDA ALAPÚ SZORZÓSZÁMOS 
ÉRTÉKELÉS SZERINT, 2018

IPARÁG

Egészségügy
Energia
Építõipar
Fogyasztási cikkek
Ipari termelés
Kereskedelem
Szállítmányozás
Szolgáltatások
TMT

Összesen

CÉGEK 
SZÁMA

6
1

13
20
24
13
2
9

12

100

EV/EBITDA 
MINIMUM

7,5
5,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
3,0
2,0

2,0

ÖSSZES
CÉGÉRTÉK 2018 

(MRD FT)
                          

112
14

232
498
632
235
34
99

388

2 243

EV/EBITDA 
ÁTLAG*

8,4
5,0
3,5
6,4
6,2
5,2
5,0
5,3
6,8

5,8

EV/EBITDA 
MAXIMUM

11,0
6,0
4,5
9,0
8,0
7,0
5,0
8,0
9,0

11,0

ÁTLAGOS 
CÉGÉRTÉK 2018 

(MRD FT)

19
14
18
25
26
18
17
11
32

22

FORRÁS: BISNODE, CEGINFO.HU, CMBP  *nem súlyozott átlag

LEGNAGYOBB NÖVEKMÉNYT 
FELMUTATÓK, 2018

FORRÁS: BISNODE, CEGINFO.HU, CMBP

CÉGNÉV

SOLTÚT KFT.
VAKOND VIA KFT.
ZÁÉV ZRT.
V-HÍD ZRT.
MAGYAR VAKOND KFT.
BAYER CONSTRUCT ZRT.
MERCARIUS KFT.
HÓDÚT KFT.
DUNA ASZFALT KFT.
ÉPKAR ZRT.

ÁRBEVÉTEL-
NÖVEKMÉNY 
2017/2018

221%
117%
99%
97%
80%
79%
73%
73%
71%
59%

EBITDA-
NÖVEKMÉNY 
2017/2018

219%
300%
84%

263%
32%
16%
88%
15%
13%

170%

Egyéni teljesítményeket tekintve az építõipari cégek elsöprõ többségben kerültek be a legmagasabb, 50% feletti 
árbevétel-növekményt elérõk közé:

EBITDA-FEDEZET ALAKULÁSA
IPARÁGANKÉNT, 2018

IPARÁG

Egészségügy
Energia
Építõipar
Fogyasztási cikkek
Ipari gyártás
Kereskedelem
Szállítmányozás
Szolgáltatások
TMT

Összesen

EBITDA-FEDEZET, 
MINIMUM 2018

13%
11%
4%
2%
3%
1%

19%
12%
3%

1%

EBITDA-FEDEZET, 
MAXIMUM 2018

47%
11%
23%
41%
38%
27%
22%
68%

107%

107%

FORRÁS: BISNODE, CEGINFO.HU, CMBP

EBITDA-FEDEZET, 
ÁTLAG 2018 (2017)*

19% (19%)

CÉGEK 
SZÁMA

6
1

13
20
24
13
2
9

12

100

*nem súlyozott

50 CÉG
1 018 MRD FT
45,4% 
(2017: 45,9%)

11 CÉG

7 CÉG

17 CÉG

7 CÉG

5 CÉG

3 CÉG

307 MRD FT
13,7% 
(2017: 16,1%)

115 MRD FT
5,1% 
(2017: 2,3%)

281 MRD FT
12,5% 
(2017: 14,5%)

358 MRD FT
16,0% 
(2017: 14,3%)

120 MRD FT
5,4% 
(2017: 4,9%)

43 MRD FT
1,9% 
(2017: 2,1%)

IPARÁG

építõipar
építõipar
építõipar
építõipar
építõipar
építõipar

szolgáltatások
építõipar
építõipar
építõipar

24% (26%)

11% (4%)

12%      (12%)

13% (12%)

17% (17%)

10% (9%)

21% (16%)

34% (33%)

36% (38%)

Az EBITDA fedezet (EBITDA/árbevétel) alapú 
eredményességi mutatók, illetve az elõzõ évhez képest 
való eltérésük is nagy szórást mutatnak. 
A szélsõségként megjelenõ értékek jellemzõen 
holdingtevékenységhez és/vagy magas 
értékcsökkenéshez köthetõek.

FORRÁS: CMBP

EBITDA-FEDEZET (EBITDA/ÁRBEVÉTEL) 
VÁLTOZÁSA SZÁZALÉKPONTBAN, 2017-RÕL 
2018-RA, CÉGEK SZÁMA

12 13

23

30

11 11

-10 – -5 -5 – -2 -2 – 0 0 – +2 +2 – +5 +5 – +10
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TOP 100 MAGYAR MAGÁNCÉG CÉGÉRTÉKE 
A 2017/2018-AS PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYEK ALAPJÁN, 
ABC-SORRENDBEN

8

cégérték 
elemzés

77 ELEKTRONIKA KFT.
77 ING KFT.
AXIÁL KFT.*
BAROMFI-COOP KFT.* (MASTERGOOD CSOPORT)
DUNA ASZFALT KFT.
FÉMALK ZRT.
FLEXPERT KFT. (SEMILAB ZRT.)*
GYERMELYI HOLDING ZRT.*
HELL ENERGY MAGYARORSZÁG KFT.*
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
JÁSZ-PLASZTIK KFT.*
KEROX KFT.
KITE ZRT.*
KRAVTEX KFT.*
LÉVAI HOLDING KFT.* (BIOTECH USA)
LISS KFT.
LVC DIAMOND KFT.
MOGYI KFT.*
NAGISZ ZRT.*
NITROGÉNMÛVEK ZRT.*
PICK SZEGED ZRT.*
UNIX AUTÓ KFT.
VENTAS COFFEE HUNGARY KFT.*
VIDEOTON HOLDING ZRT.*
WEBMINDLICENSES KFT.

3DHISTECH KFT.
AGRIKON KAM. KFT.
AGROFEED KFT.
ALPHA-VET KFT.
AR-IP KFT.
BÁCS-TAK KFT.*
BÁRDI AUTÓ ZRT. 
BAYER CONSTRUCT ZRT.

BIO-FUNGI KFT.
BRAVOGROUP HOLDING KFT.*
CSABA METÁL ZRT.
CSABACAST KFT.
DUNAMENTI ERÕMÛ ZRT.
ECSERI KFT.
ÉPKAR ZRT.
FERRO-PRESS KFT.
GALLUS KFT.*
GRABOPLAST ZRT.
HANSA-KONTAKT KFT.
HORVÁTH RUDOLF INTERTRANSPORT KFT.
HOVÁNY KFT.
HUNGERIT ZRT.*
HUNLAND-TRADE KFT.
KESKENY ÉS TÁRSAI 2001 KFT.
KÉSZ HOLDING ZRT.*
KÕRÖSTEJ KFT.
KOVÁCS KFT.
LAVET KFT.
LIBRI-BOOKLINE ZRT.*
M&S INFORMATIKAI ZRT.
MAGYAR VAKOND KFT.
MARKET ÉPÍTÕ ZRT.
MEDICONTUR KFT.
MERCARIUS KFT.
MIKROPAKK KFT.
MILIPOL ZRT.
MOBILBOX KFT.
MPF META ZRT. 
MULTI ALARM ZRT.
NZRT-TRADE KFT.
PRAKTIKER KFT.
PROGRESS ÉTTEREMHÁLÓZAT KFT.

RÉVÉSZ LOGISZTIKAI HOLDING ZRT.*
SMP SOLUTIONS KFT.
SOLTÚT KFT.
SZATMÁRI KFT.
TARR KFT.
TERMINDEX ZRT. (CENTRAL MÉDIACSOPORT)
TOLNATEJ ZRT.
TV2 ZRT.
UNIVER-PRODUCT ZRT.
VAKOND VIA KFT.
V-HÍD ZRT.
WEST HUNGÁRIA BAU KFT.
ZÁÉV ZRT.

ACCELSIORS KFT.
AGROSPRINT ZRT.
B+N REFERENCIA ZRT.
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
BIGE-HOLDING KFT.
CHEMARK ZRT.
FERZOL KFT.
HÓDÚT KFT.
LIGHTTECH KFT.
MEDISO KFT.*
MERKBAU KFT.
METALOBOX KFT.
MIXVILL KFT.
NYÍRZEM ZRT.*
ONGROPACK KFT.
PR-TELECOM ZRT.
SANATMETAL KFT.
SECRET CONTROL GPS KFT.
TERRÁN KFT.
VISIONTEAM L.O. KFT.

25 MILLIÁRD FT FELETT
10–25 MILLIÁRD FT
10 MILLIÁRD FT ALATT

MENNYIT ÉR A TOP 100?
Az alábbi táblázatokon mutatjuk be, hogy mennyit is ér a magyar Privát Top 100, illetve egy átlagos tagja különbözõ 
összehasonlításokban:

*konszolidált beszámoló alapján 

2019 eddigi legnagyobb M&A tranzakciója: Bristol-Myers Squibb + Celgene
Privát Top 100 (2018) összértéke
Várt szinergiák értéke az olasz-amerikai Fiat Chrysler és a francia Peugeot Citroen csoport fúziójából
MOL befektetése a világ 11. legnagyobb olajmezõjében (ACG, Azerbajdzsán, 9,6%-os tulajdonrész) 
illetve a Bakut Dél-Törökországgal összekötõ vezetékben (8,9%-os tulajdonrész)

(MILLIÁRD FT)

25.060
2.243
1.221

400

FORRÁS: EMIS, BUSINESSINSIDER.COM, CMBP

NAGY DOBÁSOK

Idén elõször összevetettük az alkalmazotti létszámot is a becsült cégértékkel, ebben a Milipol Zrt., a katonai és 
rendvédelmi termékek szállítója emelkedett ki. Szintén ez a társaság végzett az élen alkalmazottra vetített EBITDA 
szintû eredményt tekintve is, duóban a filmtechnikai eszközöket kölcsönzõ Visionteam L.O. Kft.-vel. Megjegyezzük 
ugyanakkor, hogy csak a beszámolókban bemutatott alkalmazotti létszám állt rendelkezésünkre, más foglalkoztatási 
formákat nem ismerve és kezelve. 

CÉGNÉV

MILIPOL ZRT.
VISIONTEAM L.O. KFT.
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
SMP SOLUTIONS KFT.
ACCELSIORS KFT.
NZRT-TRADE KFT.
AR-IP KFT.
DUNAMENTI ERÕMÛ ZRT.
MOBILBOX KFT.
MERCARIUS KFT.

CÉGÉRTÉK 2018/ 
ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM

MILLIÓ FT

 692 
 411 
 329 
 289 
 288 
 287 
 257 
 236 
 219 
 185 

FORRÁS: BISNODE, CEGINFO.HU, CMBP

ALKALMAZOTT-ARÁNYOS 
EBITDA, 2018

MILLIÓ FT

  121 
 76 
 69 
 64 
 54 
 52 
 45 
 44 
 44 
 42  

CÉGNÉV

MILIPOL ZRT.
VISIONTEAM L.O. KFT.
DUNAMENTI ERÕMÛ ZRT.
MERCARIUS KFT.
NZRT-TRADE KFT.
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
DUNA ASZFALT KFT.
SMP SOLUTIONS KFT.
MOBILBOX KFT.
SOLTÚT KFT.

IPARÁG

Kereskedelem
Szolgáltatások

TMT
TMT

Szolgáltatások
Kereskedelem

TMT
Energia

Szolgáltatások
Szolgáltatások

IPARÁG

Kereskedelem
Szolgáltatások

Energia
Szolgáltatások
Kereskedelem

TMT
Építõipar

TMT
Szolgáltatások

Építõipar

Privát Top 100 (2018) összértéke
Telenor kelet-európai leányvállalatokért (HUN, MNE, BGR, SRB) 
PPF csoport által fizetett vételár 2018. március
Magyar Telenor 25%-ának Antenna Hungária Zrt. által megvásárolt részesedésének becsült vételára  
T-Sytems – 4iG tranzakció becsült értéke  

(MILLIÁRD FT)

2.243

874
70–90

60

FORRÁS: EMIS, CMBP

TRANZAKCIÓK A HAZAI TÁVKÖZLÉSBEN 

3 917 MRD FT
OTP BANK 
RÉSZVÉNY

2 443 MRD FT
PRIVÁT TOP 100 
ÖSSZÉRTÉKE

2 499 MRD FT
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR 
PLUSZ ÁLLOMÁNYA 
AZ ÉRTÉKESÍTÉS 
ELSÕ HÁROM 
HÓNAPJA UTÁN

Ha a cégek tulajdonosai érdeklõdnek cégeik pontos értéke iránt, kérjük keressék Szendrõi Gábort a gabor.szendroi@cmbp.hu elérhetõségen.
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ONGROPACK KFT.
PR-TELECOM ZRT.
SANATMETAL KFT.
SECRET CONTROL GPS KFT.
TERRÁN KFT.
VISIONTEAM L.O. KFT.

25 MILLIÁRD FT FELETT
10–25 MILLIÁRD FT
10 MILLIÁRD FT ALATT

MENNYIT ÉR A TOP 100?
Az alábbi táblázatokon mutatjuk be, hogy mennyit is ér a magyar Privát Top 100, illetve egy átlagos tagja különbözõ 
összehasonlításokban:

*konszolidált beszámoló alapján 

2019 eddigi legnagyobb M&A tranzakciója: Bristol-Myers Squibb + Celgene
Privát Top 100 (2018) összértéke
Várt szinergiák értéke az olasz-amerikai Fiat Chrysler és a francia Peugeot Citroen csoport fúziójából
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illetve a Bakut Dél-Törökországgal összekötõ vezetékben (8,9%-os tulajdonrész)

(MILLIÁRD FT)

25.060
2.243
1.221

400

FORRÁS: EMIS, BUSINESSINSIDER.COM, CMBP

NAGY DOBÁSOK

Idén elõször összevetettük az alkalmazotti létszámot is a becsült cégértékkel, ebben a Milipol Zrt., a katonai és 
rendvédelmi termékek szállítója emelkedett ki. Szintén ez a társaság végzett az élen alkalmazottra vetített EBITDA 
szintû eredményt tekintve is, duóban a filmtechnikai eszközöket kölcsönzõ Visionteam L.O. Kft.-vel. Megjegyezzük 
ugyanakkor, hogy csak a beszámolókban bemutatott alkalmazotti létszám állt rendelkezésünkre, más foglalkoztatási 
formákat nem ismerve és kezelve. 

CÉGNÉV

MILIPOL ZRT.
VISIONTEAM L.O. KFT.
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
SMP SOLUTIONS KFT.
ACCELSIORS KFT.
NZRT-TRADE KFT.
AR-IP KFT.
DUNAMENTI ERÕMÛ ZRT.
MOBILBOX KFT.
MERCARIUS KFT.

CÉGÉRTÉK 2018/ 
ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM

MILLIÓ FT

 692 
 411 
 329 
 289 
 288 
 287 
 257 
 236 
 219 
 185 

FORRÁS: BISNODE, CEGINFO.HU, CMBP

ALKALMAZOTT-ARÁNYOS 
EBITDA, 2018

MILLIÓ FT

  121 
 76 
 69 
 64 
 54 
 52 
 45 
 44 
 44 
 42  

CÉGNÉV

MILIPOL ZRT.
VISIONTEAM L.O. KFT.
DUNAMENTI ERÕMÛ ZRT.
MERCARIUS KFT.
NZRT-TRADE KFT.
I-CELL MOBILSOFT ZRT.
DUNA ASZFALT KFT.
SMP SOLUTIONS KFT.
MOBILBOX KFT.
SOLTÚT KFT.

IPARÁG

Kereskedelem
Szolgáltatások

TMT
TMT

Szolgáltatások
Kereskedelem

TMT
Energia

Szolgáltatások
Szolgáltatások

IPARÁG

Kereskedelem
Szolgáltatások

Energia
Szolgáltatások
Kereskedelem

TMT
Építõipar

TMT
Szolgáltatások

Építõipar

Privát Top 100 (2018) összértéke
Telenor kelet-európai leányvállalatokért (HUN, MNE, BGR, SRB) 
PPF csoport által fizetett vételár 2018. március
Magyar Telenor 25%-ának Antenna Hungária Zrt. által megvásárolt részesedésének becsült vételára  
T-Sytems – 4iG tranzakció becsült értéke  

(MILLIÁRD FT)

2.243

874
70–90

60

FORRÁS: EMIS, CMBP

TRANZAKCIÓK A HAZAI TÁVKÖZLÉSBEN 

3 917 MRD FT
OTP BANK 
RÉSZVÉNY

2 443 MRD FT
PRIVÁT TOP 100 
ÖSSZÉRTÉKE

2 499 MRD FT
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR 
PLUSZ ÁLLOMÁNYA 
AZ ÉRTÉKESÍTÉS 
ELSÕ HÁROM 
HÓNAPJA UTÁN

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



HAJDU-TAR GABRIELLA
IGAZGATÓ

CONCORDE MB PARTNERS 

GABRIELLA.HAJDU.TAR@
CMBP.HU

PAPP LÁSZLÓ
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ

CONCORDE MB PARTNERS

LASZLO.PAPP@CMBP.HU

Privát Top 100 (2018) századik cégének értéke
CyBERG Corp. Nyrt. törzsrészvény
MEGAKRÁN részvény
GOPD részvény

(MILLIÓ FT)

8 077
4 476
2 954

28

FORRÁS: BET.HU (2019. NOVEMBER 7.), CMBP

XTEND KAPITALIZÁCIÓK 

Antilia, Mukesh Ambani otthona
A világ legnagyobb privát yachtja (az orosz Aliser Uszmanov tulajdona)
Privát Top100 (2018) összértéke
History Supreme, a világ legdrágább yachtja (a maláj Robert Knok tulajdona)
Air Force One
A világ legdrágább autója: Bugatti La Voiture Noire, Cristiano Ronaldo, 2019. május

(MILLIÁRD FT)

560 000,0
4 000,0
2 243,0
1 361,8

187,3
5,5

FORRÁS: ORIGO.HU, WEALTHYGORILLA.COM, CMBP

LUXUSJÓSZÁGOK 

Audi Hungária Zrt.
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.  
Magyar Suzuki Zrt.  
Magyarországi autógyártók együtt  
Privát Top 100 (2018) lista száz cége együtt

FORRÁS: CMBP

NÉGY KERÉKEN
EBITDA, 2018
(MILLIÁRD FT)

387
70
47

504
436

ALKALMAZOTTAK (FÕ)

4 634
13 971

2 517
21 122
63 637

OTP Bank részvény
MOL részvény  
Privát Top 100 (2018) összértéke
OPUS GLOBAL részvény
4iG részvény
ALTEO részvény
DUNA HOUSE részvény  

FORRÁS: BET.HU (2019. NOVEMBER 7.), CMBP

BÉT PIACI KAPITALIZÁCIÓK

(MILLIÁRD FT)

3 917
2 460
2 443

228
81
16
13

Növekedési Hitelprogram teljes szerzõdésértéke
Magyar Állampapír Plusz állománya az értékesítés elsõ három hónapja után
Privát Top 100 (2018) összértéke
NHP fix 2019. január–október
MNB vállalatikötvény-vásárlási program keretösszege

(MILLIÁRD FT)

2 809
2 499
2 243

311
300

FORRÁS: EMIS,  MNB.HU, CMBP

NÖVEKEDÉS ÉS MEGTAKARÍTÁS

NEMZETKÖZI 
DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS 
VAGYONMEGŐRZÉS

A Concorde Csoport további tagjai: 

www.ciireland.com  |  +353 1 6972 435  |  info@ciireland.com
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A FÖLDRAJZI 
DIVERZIFIKÁLÁS 
BIZONYOS 
VAGYONTÖMEG FELETT 
MEGKERÜLHETETLEN

Privátbanki szolgáltatások itthon és külföldön 
– egyszerre, egy helyen, a XII. kerületben

A Concorde ügyfélkörében eddig sem volt ritka, hogy a 
vagyon megõrzésében a diverzifikáció nemcsak 
különbözõ devizák, befektetési eszközök 

összefüggésében került szóba, hanem az 
országhatárokkal kapcsolatban is felmerült. 
Ez azonban eddig egy sor kényelmetlenséggel járt, a 
külföldi privátbanki szolgáltatások elérhetõségét sok 
tényezõ nehezítette a magyar ügyfelek számára. 
A magas költségek, a személytelen, nem ritkán 

12 cégérték 12 1313 cégérték 

egyenesen rideg kiszolgálás, a bonyolult 
adminisztráció, a fizikai távolság sok, külföldön 
elhelyezett megtakarítás tulajdonosát tette már 
elégedetlenné az évek során.

Talán elsõre furcsán hangzik, de az írországi 
szolgáltatásaink tekintetében a legnagyobb nyugat-
európai, svájci, osztrák privátbankok a Concorde 
legfontosabb versenytársai. Azzal, hogy az ügyfélnek a 
XII. kerületbõl sem kell kimennie ahhoz, hogy Európa 
egyik legfejlettebb pénzügyi infrastruktúrájú 
országában helyezze el és kezelje a megtakarításai egy 
részét, komoly elõnyhöz jutunk ebben a versenyben, de 
messze nem ez az egyetlen, amit kínálni tudunk. 
Szakmai tartalomban világszínvonalat nyújtunk, az 
árazást tekintve pedig kifejezetten kompetitívek 
vagyunk a nyugat-európai szolgáltatókhoz képest. 
Mindezt a megszokott, személyes és odafigyelõ 
kiszolgálás mellett.

A Concorde kifejezetten a már külföldön lévõ 
megtakarításokat célozza meg az írországi 
szolgáltatásokkal, ráadásul üzletileg is ellenérdekelt 
abban, hogy a meglévõ hazai állományait csatornázza 
át az ír jog alatt, az ír hatóságok által felügyelt, 
önállóan mûködõ vállalatába, a Concorde Investments 
Ireland Ltd.-be. Nem meglepõ módon mind a 
mûködési költségeinket, mind az üzletmenet 
jövedelmezõségét tekintve magasabban lévõ 
küszöböket kellett megugranunk Dublinban, mint 
Budapesten. Viszont azzal, hogy Buda szívében 
teszünk elérhetõvé személyre szabott, kifogástalan 
minõségû nyugat-európai privátbanki szolgáltatásokat, 
magyar nyelven, a hazai privátbanki ügyfelek által 
megszokott figyelem mellett, a világ egyik legnagyobb 
bankjának letétkezelõi szolgáltatásait használva, olyan 
megtakarításokat tudunk becsatornázni, amelyek 
alacsonyabb fajlagos megtérülés mellett is meg tudják 
alapozni ennek a beruházásnak a sikerét.

Írországban 300 ezer euró a belépési küszöb

A Concorde írországi szolgáltatásainak belépési 
küszöbe 300 ezer euró, ez igaz az ügyfelek saját 
befektetési döntéseire épülõ tanácsadói típusú 
privátbanki konstrukcióra, és a döntéseket a 
Concorde-nak a versenytársak által is mindig 

tisztelettel emlegetett szakmai stábjának kezébe adó 
vagyonkezelésre egyaránt. A számlavezetés egyelõre 
euróban, forintban és dollárban történhet, késõbb ezek 
mellé jön a svájci frank és az angol font is. 
A Concorde megoldotta, hogy az ír szabályozási 
környezetben is kínálni tudja a TBSZ-t, tehát az 
Írországban tartott megtakarítások hozama ugyanúgy 
adómentes lehet, mint az itthoniaké.

Itthon is jól alakul az év – kétszámjegyûek 
a hozamok a privátbanki portfóliókban

Bár az üzletmenet is hozza a Concorde-tól megszokott, 
stabil és egészséges formáját, a menedzsment 
érezhetõen sokkal büszkébb arra, hogy a szakmai díjak 
sokaságával kitüntetett elemzõcsapat által gondozott 
privátbanki modellportfólió cikkünk elkészültekor 
szigorú kockázatkezelés mellett is 11,5%-os hozamot 
termelt az év elejétõl számítva az ügyfeleknek, akiknek 
egyedi döntései akár magasabb, illetve alacsonyabb 
hozamokat is eredményezhettek az egyes 
portfóliókban.

Ami a további célkitûzéseket illeti, a Concorde sokat 
tesz azért, hogy a piacon kivételesnek számító szakmai 
reputációját még hatékonyabban használja fel új 
ügyfelek elérésére is. A százmillió forinttól induló hazai 
privátbanki, és a tízmillió forinttól elérhetõ prémium 
szolgáltatások meglévõ és leendõ ügyfelei immár 
második éve nyerhetnek betekintést a szakmai 
mûhelymunkába, ha követik a concordeblog.hu címen 
olvasható, szerzõk tekintetében kizárólag a Concorde 
csoport csapatára támaszkodó, minden hétköznap 
frissülõ vállalati blogot.

AHOGY AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN EGYRE NÕTT AZ EURÓPÁBAN ÉLÕ 
SZUPERGAZDAGOK SZÁMA, SZÁMOS, KORÁBBAN SZÉLESEBB – DE PERSZE MÉG 
MINDIG SZÛK – RÉTEGEKET CÉLZÓ SZOLGÁLTATÓ OLYAN MÉRTÉKBEN EMELTE A 
JUTALÉKAIT ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIT, HOGY AZ ÉRTHETÕEN SOKAKAT TÁVOL 
TARTOTT A NYUGAT-EURÓPAI PRIVÁTBANKOKTÓL. PEDIG A MEGTAKARÍTÁSOK 
FÖLDRAJZI DIVERZIFIKÁLÁSA EGY ADOTT VAGYONTÖMEG FELETT ÉPP OLYAN 
TERMÉSZETES, MINT AZ, HOGY NEM EGYETLEN RÉSZVÉNYRE ALAPOZZA SENKI A 
NYUGDÍJAS ÉVEIT. RÉGELY KÁROLY, A CONCORDE VEZÉRIGAZGATÓJA MUTATJA BE 
A CÉG ÍRORSZÁGI CÉGÉT, A BUDAPESTRÕL IS ELÉRHETÕ NEMZETKÖZI PRIVÁTBANKI 
SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ CONCORDE INVESTMENTS IRELAND LTD.-T.

RÉGELY KÁROLY
VEZÉRIGAZGATÓ 

CONCORDE 
ÉRTÉKPAPÍR ZRT.

Szakmai tartalomban világszínvonalat 
nyújtunk, az árazást tekintve pedig 
kifejezetten kompetitívek vagyunk a 
nyugat-európai szolgáltatókhoz képest. 
Mindezt a megszokott, személyes és 
odafigyelő kiszolgálás mellett.
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Nem naiv és idealista elképzelés elindítani egy ilyen 
programot Magyarországon?
Inkább csak idealista. Naivak egyáltalán nem vagyunk. 
A kezdeményezés a Bridge Budapest égisze alatt indult 
el több mint három éve. Éppen azért, mert azt 
tapasztaltuk, hogy rengeteg vállalkozás van ma 
Magyarországon, amely fehér hollónak érzi magát. Úgy 
tapasztalja, az üzleti értékeivel egyedül van. Miközben 
mi egyre több ilyen szereplõt látunk, azt is észrevettük, 
hogy valamiért ezek az üzleti cselekvõk nehezen 
találnak egymásra, és nem kapcsolódnak. Ebben 
vállaltunk katalizátor szerepet, és kívánunk platformot 
teremteni. Minden különösebb kampány nélkül, egy 
lelkes és elkötelezett civilszervezet eszközeivel elértük, 
hogy mára 961 cég töltötte ki a vallalhato.hu 
oldalunkon azt az önellenõrzõ tesztet, amely segít 
tájékozódni a cégeknek abban, hol tartanak ebben a 
folyamatban. Edukációs eszköznek szántuk, de 
szeretnénk, hogy egyre inkább piaci értéke legyen 
annak a badge-nek, amit megkaphatnak azok a cégek, 
amelyek a tesztet legalább 80%-osra töltik ki. Azon 
dolgozunk, hogy a közösség tagjait tovább 
ösztönözzük, és minél láthatóbbá tegyük. Vannak 
mikrovállalkozások, de bankok is a tagok között. 
Nem a méret számít, hanem a vezetõi értékek. 

Sokan gondolják ma Magyarországon, hogy itt nem 
lehet úgy vállalkozni, mint tõlünk nyugatabbra. 
Hogy látják ezt?
Szerintünk ez nem igaz. Ma az a tét, hogy meg tudjuk-e 
mutatni, hogy egyre több szereplõ gondolkodik így, és 
vezeti a cégét ilyen értékek mentén. Aki nem így tesz, 
idõvel lemarad, mert pl. a transzparencia globális 
trend. Szerintünk itt a momentum, hogy megértsük: a 
cégeink története az ország történetét is leírja. Az a 
tapasztalatunk, hogy a „végén” mindenki szeretne 
büszke lenni a tudására, a teljesítményére, arra, amit 
vállalkozóként elért az életében. Cégek eladásakor 
vagy a következõ generációnak történõ átadásakor 
igenis számít, milyen céget hagyunk örökségül. Egyre 
gyakrabban találkozunk olyan cégekkel, amelyekre 
büszkék a munkavállalói, egyre nyitottabbak, és a 
nemzetközi piacon is jól teljesítenek. Nem több, hanem 
jobb, hatékonyabb, versenyképesebb, exportképesebb 
cégekre van szükségünk. Ma a technológia és a 
globális piac egyre többek kezébe adja azt a 
lehetõséget, hogy ilyen vállalható cégeket építsenek. 
Rajtunk a sor, jól tudjuk-e õket támogatni ezen az úton. 
A Bridge Budapest éppen azért indult el 2013-ban, 
mert az alapítókat sok minden frusztrálta az üzleti 

környezetben. Mindannyian sikeres cégeket építettek, 
mint például a Prezi, a Ustream vagy a LogMeIn, 
méghozzá példaértékû vállalati kultúrával. Azonban azt 
tapasztalták, hogy nem mindenhol cél ezen a kultúrán 
sokat dolgozni, általánosan jellemzõ a kishitûség, a 
rossz közérzet. Arra jutottunk, hogy az áll a háttérben, 
hogy a tudásnak és a teljesítménynek nem jut igazán 
szerep az érvényesülésben. Az lett a víziónk ezért, hogy 
szeretnénk, ha egy olyan országban élhetnénk, ahol 
büszkék lehetünk a tudásunkra, a teljesítményünkre, 
és arra, hogy ezekkel is lehet érvényesülni. Minél 
tudatosabb, nyitottabb vállalkozások jönnek 
létre/alakulnak át Magyarországon, annál sikeresebbé 
válunk, minél több ilyen cég van, annál többen hiszik el 
és élik meg, hogy így is lehet. 

Mi a jelentõsége annak, ha egy cég sikeres a 
piacon, hogy vállalhatóan mûködik-e?
Rendkívüli. Az aktív éveinkben az idõnk zömét a 
munkahelyeinken, a cégeinkben töltjük. 
A munkaerõpiac aktuális kihívásai bizonyos 
szektorokban már most azt igazolják, hogy nem lehet 
félvállról venni például a munkavállalókkal kapcsolatos 
viszonyt. A közösségünk tagjai pedig egytõl egyik azt 
erõsítik meg, hogy kiszámítható üzleti partnerekkel 
több energiájuk marad értékteremtésre, fejlesztésre, 
innovációra, mintha az idejük jelentõs részét 
ügyeskedéssel töltenék. Hosszabb távon fenntartható 
így a mûködés. Ha a nagy képet nézzük, még 
komolyabb jelentõsége van annak, milyen 
munkahelyeket építünk. Mennyire értelmes és 
szerethetõ az a közeg, ahova úgy érzik emberek, hogy 
érdemes nap mint nap bemenni. A saját kutatásaink 
szerint ma Magyarországon tízbõl kilenc fiatal szerint 
Magyarországon csak kapcsolatokkal lehet 
érvényesülni, és a tudásnak és a teljesítménynek nem 
jut szerep. Az ország versenyképessége pedig biztos 
múlik azon is, hogy az emberek úgy érzik-e, van 
értelme tenniük egyáltalán bármit, vagy maradjon a 
passzivitás. Az OECD szerint a magyarok 2,7 órával 

AZ IDÉZET EGY VÁLLALHATÓ ÜZLETI SZEREPLÕ CÍMMEL RENDELKEZÕ 
SZÁLLODATULAJDONOSTÓL SZÁRMAZIK, AKI KÖZEL EZER TÁRSÁVAL EGYÜTT 
ABBAN HISZ, HOGY AZ ÜZLETI KÖRNYEZETÜNK ALAKULÁSA RAJTUNK IS MÚLIK. 
NEMCSAK A PIAC DIKTÁTUMAI, A JOGI SZABÁLYOZÁS, AZ ADÓZÁSI 
KÖRÜLMÉNYEK KÖVETKEZMÉNYE, HANEM A SAJÁT CÉGVEZETÉSI SZÁNDÉKAINKÉ 
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Az lett a víziónk ezért, hogy szeretnénk, ha egy 
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többet dolgoznak, mint az EU-átlag, és hiába töltjük a 
második legtöbb idõt munkában, egyúttal mi vagyunk 
a második legkevésbé hatékonyak. Tehetséges, 
teljesítményorientált szakemberek, fiatalok 

vándorolnak ki az országból. Az értékalapú vállalkozás 
egyelõre egy absztrakt fogalom, amely nem a céges 
identitás része, nincs beépülve a társadalom és a 
magyar kultúra szövetébe. A magyar mentalitás 
szkeptikus az együttmûködéssel kapcsolatban, és erõs 
feszültség van a lokális környezet és beidegzõdések, 
valamint a globális irányok között. Mindennek 
tükrében, ha nem teremtünk vállalható cégkultúrát és 
értelmes munkakörnyezetet világra nyitott és a világon 
bárhol elfogadható teljesítményû cégekkel, akkor nem 
lesz hova visszajönni a fiataloknak. De ennél még 
lényegesebb, ha ezen dolgozunk, értelme lesz akár 
maradni. Egy Vállalható Üzleti Szereplõ ma már 
pontosan érti, hogy ilyen céget építeni elképesztõ üzleti 
lehetõség.

Hogy lehet megvédeni a közösség tagjait? 
Azt reméljük, hogy a közösség tagjai figyelnek, és 
szólnak, ha olyan szereplõt látnak, aki nem odavaló, de 
mi alapvetõen bizalommal vagyunk minden tag felé. 
Mivel egyre nagyobb a létszám, fontosnak éreztük, 
hogy lehetõséget biztosítsunk a megkülönböztetésre. 
2020 januárjától a Vállalható Üzleti Kultúráért 
kezdeményezés keretében egy új minõsítési rendszert 
vezetünk be, melynek lényege, hogy az önértékelõ 
teszten túl egy magasabb szintû minõsítést is van 
lehetõsége megszerezni a csatlakozóknak. Azért 
vezetjük ezt be, hogy tovább növeljük a bizalmat a 
cégek között, erõsödhessen a tagok közötti 
együttmûködés, és így a partnereik és ügyfeleik felé a 
minõsítést piaci értékké is át tudják fordítani. 
A minõsítési rendszer hozzájárul ahhoz, hogy a cégek 
egy átlátható rendszerben objektív kritériumok alapján 
tudják felismerni és kiválasztani azokat az üzleti 
partnereket, akik hasonló üzleti kultúrát követnek, 
illetve információ a munkavállalók számára a 
munkahely értékvilágáról. A rendszer ezen felül 
lehetõséget biztosít arra is, hogy a közösség tagjai 
egymástól tanuljanak, egymás jó példáit megismerjék, 
és ezen keresztül megerõsödjenek. Ezek a cégek nem 
makulátlanok, hanem egy törekvés jellemzi õket, hogy 
átláthatóan, a döntéseiket tudatosan átgondolva 
mûködjenek.

Kollégáimmal sokszor hallottuk Peter Drucker címben 
szereplõ idõtálló gondolatát is, de a valóságban kevés 
figyelmet fordítottunk rá, nem értettünk hozzá, és talán 
úgy is gondoltunk rá, mint ahogy sokan ma is, hogy a 
humán tõke nem megfogható – soft – dolog. Érdekes 
így visszanézni, hogy egy átvilágításnál alkalmaztunk 
adózási, könyvvizsgálati és jogi szakértõket, de szinte 
soha nem volt HR-tanácsadónk, aki felbecsülte volna a 
humán tõke értékét és kockázatait. Ugyanígy, 
miközben bemutattuk a menedzsment tagjait az 
információs memorandumban, szinte alig írtunk a 
szervezeti kultúráról, az elkötelezettség mértékérõl. 

Ezekre a tényezõkre a befektetõk úgy néztek, mind 
amiket majd menet közben megoldanak valahogyan. 
Gyanítom, hogy ezen a téren nem sok minden változott 
azóta sem.

Idõközben váltottam, vállalatértékelés és cégeladás, 
tõkebevonás helyett szervezet- és vezetõfejlesztéssel 
foglalkozom. Ebbõl a székbõl meg úgy tûnik, mintha 
valójában a soft lenne a hard. Hiába a tõke, a legjobb 
eszközök, piaci niche stb., ha a munkatársak nem 
elkötelezettek, az együttmûködés akadozik. Ha a 
cégvezetés nem figyel oda a kollégákra, a legjobb piaci 
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A VÁLLALHATÓ ÜZLETI SZEREPLÕK HÚSZ PONTJA

Vállalható Üzleti Szereplõnek lenni egy üzleti magatartás. Nem 
tökéletességrõl szól, hanem egy törekvésrõl, amely fókuszában az alábbi 
értékek és elvek állnak:
1. Az értelmes munka világát, a tudás- és teljesítményközpontú 

gazdaságot építjük.
2. Hosszú távra tervezünk – van szakmai, de akár közösségi és 

társadalmi víziónk is.
3. Igazi hatásra törekszünk gyors látszatmegoldások helyett.
4. Értékalapon mûködünk.
5. Együttmûködésre fókuszálunk, kölcsönösségben, bizalomban és 

egymás támogatásában hiszünk.
6. Korrekt és átlátható mûködés jellemzi a munkavállalói és üzleti 

partneri viszonyainkat.
7. Törekszünk rá, hogy a szabályok betartásával pénzügyileg stabil és 

fenntartható cégeket vezessünk.
8. Bejelentjük a munkavállalóinkat; mindenrõl számlát adunk; 

törekszünk rá, hogy betartsuk a vállalásainkat, és magas minõségû 
szolgáltatást nyújtunk.

9. Szakmai és emberi hitelesség, szavahihetõség jellemzi az üzleti 
cselekvéseinket.

10. A legjobb gyakorlatok megosztása az alapmûködésünk része, és 
szerintünk a reflexióra való nyitottság és a folyamatos tanulás a 
szervezet és az egyén fejlõdésének kulcsa – segítjük a 
munkavállalóinkat a fejlõdésben.

11. Teret adunk a munkatársaink és a partnereink kezdeményezéseinek, 
elképzeléseinek.

12. Az emberi méltóság tisztelete meghatározza a viselkedésünket, a 
sokszínûségre építünk – gazdasági elõnyt kovácsolunk tagjaink 
különbözõségébõl.

13. A megújulási képesség komoly versenyelõnyünk, keressük a korszerû 
és innovatív megoldásokat, és tiszteljük a tapasztalatot is.

14. Szeretjük, ha a teljesítményünk és a tudásunk alapján méretünk meg.
15. Fontos, hogy felkészítsük a cégünket arra, hogy akár a nemzetközi 

piacon is megállja a helyét.
16. Figyelünk a társadalmi felelõsségünkre és a környezetünk védelmére, 

nem dolgozunk aktívan embereket vagy a Földet megkárosító 
projekteken.

17. A versenyt hasznosnak látjuk és win-win megoldásokra ösztönzünk.
18. Keressük a rugalmas munkavégzés, munkaszervezés lehetõségeit.
19. Bármely napunkat szívesen meséljük el a közvetlen környezetünkben, 

barátunknak, partnerünknek, gyermekünknek.
20. Büszkék vagyunk a teljesítményünkre, és szeretnénk példát mutatni, 

és nyomot hagyni.

A KULTÚRA MEGESZI 
A STRATÉGIÁT 
REGGELIRE…
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többet dolgoznak, mint az EU-átlag, és hiába töltjük a 
második legtöbb idõt munkában, egyúttal mi vagyunk 
a második legkevésbé hatékonyak. Tehetséges, 
teljesítményorientált szakemberek, fiatalok 

vándorolnak ki az országból. Az értékalapú vállalkozás 
egyelõre egy absztrakt fogalom, amely nem a céges 
identitás része, nincs beépülve a társadalom és a 
magyar kultúra szövetébe. A magyar mentalitás 
szkeptikus az együttmûködéssel kapcsolatban, és erõs 
feszültség van a lokális környezet és beidegzõdések, 
valamint a globális irányok között. Mindennek 
tükrében, ha nem teremtünk vállalható cégkultúrát és 
értelmes munkakörnyezetet világra nyitott és a világon 
bárhol elfogadható teljesítményû cégekkel, akkor nem 
lesz hova visszajönni a fiataloknak. De ennél még 
lényegesebb, ha ezen dolgozunk, értelme lesz akár 
maradni. Egy Vállalható Üzleti Szereplõ ma már 
pontosan érti, hogy ilyen céget építeni elképesztõ üzleti 
lehetõség.

Hogy lehet megvédeni a közösség tagjait? 
Azt reméljük, hogy a közösség tagjai figyelnek, és 
szólnak, ha olyan szereplõt látnak, aki nem odavaló, de 
mi alapvetõen bizalommal vagyunk minden tag felé. 
Mivel egyre nagyobb a létszám, fontosnak éreztük, 
hogy lehetõséget biztosítsunk a megkülönböztetésre. 
2020 januárjától a Vállalható Üzleti Kultúráért 
kezdeményezés keretében egy új minõsítési rendszert 
vezetünk be, melynek lényege, hogy az önértékelõ 
teszten túl egy magasabb szintû minõsítést is van 
lehetõsége megszerezni a csatlakozóknak. Azért 
vezetjük ezt be, hogy tovább növeljük a bizalmat a 
cégek között, erõsödhessen a tagok közötti 
együttmûködés, és így a partnereik és ügyfeleik felé a 
minõsítést piaci értékké is át tudják fordítani. 
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egymástól tanuljanak, egymás jó példáit megismerjék, 
és ezen keresztül megerõsödjenek. Ezek a cégek nem 
makulátlanok, hanem egy törekvés jellemzi õket, hogy 
átláthatóan, a döntéseiket tudatosan átgondolva 
mûködjenek.

Kollégáimmal sokszor hallottuk Peter Drucker címben 
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helyzet és stratégia is kudarcot vall, mert a mai 
szolgáltatásközpontú világban végül is minden lényegi 
értékteremtõ folyamat az embereink hozzáállásán és 
tudásán múlik: ügyfélközpontúság, innováció, agilitás, 
kiváló minõség. Hogyan tudna egy cég jól bánni az 
ügyfeleivel, ha a munkatársai elkötelezettségére, 
elégedettségére és fejlõdésére nem figyel.

A humán tõke témakörében az utóbbi két évtizedben 
megjelent számos, nagy hatású tanulmány közül 
ezúttal a Gallup-kutatást idézem fel, amelynek 
összefoglalója magyarul is megjelent az Elõször is 

1szegd meg az összes szabályt címû könyvben.  Az volt 
a kutatók gondolatmenete, hogy a cégérték stabil 
emelkedését a valós eredménynövekedés biztosítja, 
amelyet viszont a fenntartható növekedés hoz 
magával. A fenntartható növekedést a hûséges vevõk 
jelentik, akiket ugyanakkor az elkötelezett 
alkalmazottak nyernek meg a cég számára. Ha mérni 
lehetne a munkatársi elkötelezettséget, akkor 
menedzselni is lehetne, aminek eredménye egyenesen 
a cégérték növekedésében ölthet testet.

A Gallup két, egymást követõ, összesen huszonöt évet 
átfogó kutatása, amelyben egymillió ember vett részt, 
és 80.000 vezetõt interjúvoltak meg, arra kereste a 
választ, hogyan mérhetõ az alkalmazottak 
elkötelezettsége, ezen keresztül pedig az emberi 
erõforrásban rejlõ tõke. Több száz állítást fogalmaztak 
meg korrelációvizsgálatra, amelyek közül végül 
tizenkettõ maradt meg. Bebizonyosodott, hogy amikor 
a vizsgált cégek alkalmazottai egy 1–5 skálán értékelik 
azt, hogy mennyire érvényesül számukra a tizenkét  
állítás a mindennapjaikban, a termelékenység, 
nyereségesség, alkalmazotti fluktuáció és vevõi 
elégedettség alapján kiválóan teljesítõ vállalatok 
esetében szignifikánsan magasabb átlagértékek 
születnek.

2Érdemes alaposan átolvasni a tizenkét állítást :
1. Tisztában vagyok azzal, hogy mit várnak el tõlem a 

munkahelyemen.
2. Rendelkezésemre állnak a jó munkavégzéshez 

szükséges anyagok és eszközök.
3. A mindennapos munkám során azt csinálhatom, 

amihez a legjobban értek.
4. Az elmúlt hét napban kaptam elismerést vagy 

dicséretet a jó munkavégzésért.
5. A vezetõm vagy valamelyik másik kollégám a 

munkahelyen törõdik velem mint emberrel.
6. Van valaki a munkahelyemen, aki ösztönöz a 

fejlõdésre.
7. Számít a véleményem a munkahelyen.
8. A cégem küldetése/célja alapján fontosnak érzem 

a munkámat.

9. A kollégáim elkötelezték magukat a minõségi 
munka mellett.

10. Van igazán jó barátom a munkahelyen.
11. Az utóbbi hat hónapban beszéltem valakivel az 

elõmenetelemrõl.
12. Az elmúlt évben a munkahelyemen volt 

lehetõségem arra, hogy újat tanuljak és fejlõdjek.

Rengeteg izgalmas következménye van a tizenkét 
állításnak a szervezeti kultúrára, a vezetõi minõségre, 
az alkalmazottak elkötelezõdésére vonatkozóan. 
A magam részérõl két aspektust emelnék ki: 
• odafigyelés(4., 5., 6., 7., 11. állítások) és 
• kikapcsolódás (3., 5., 7., 8., 9., 10. állítások). 

Odafigyelni a munkatársak képességére, elismerésére, 
hozzájárulási és fejlõdési igényére. Segíteni az 
együttmûködést azzal, hogy erõsítjük a munkatársak 
kapcsolódását önmagukhoz és egymáshoz mind 
csapatokon belül, mind csapatok között és szervezeti 
szinten.

A munkám során sokszor tapasztalom, hogy csapatok, 
szervezetek messze potenciáljuk alatt teljesítenek, 
mert nem jönnek létre a szervezeten belüli 
együttmûködést támogató tényezõk, helyette sokszor 
széthúzóan mûködik a szervezet, illetve a vezetõk 
figyelmét a célok, célszámok elérése köti le, és a 
munkatársakkal való foglalkozás a kipipálandó 
feladatok körébe kerül. Nem alakul ki az odafigyelés, 
személyes szintû kapcsolódás és ebbõl fakadóan a 
bizalom légköre.

Márpedig a bizalom olcsóbbá és gyorsabbá teszi a 
gazdasági folyamatokat, írja A bizalom sebessége 
címû könyvében Stephen M. R. Covey. A bizalom 
erõsödésének teljesítménysokszorozó hatása 
különösképpen igaz közös célért dolgozó csapatok 
életében. Megfelelõ szintû bizalom hiányában gyakran 
tapasztalható, hogy a csapattagok, illetve a csapatok 
egymás között:
• nem osztják meg egymással az információkat,
• felelõsséget hárítanak egymásra,
• sok idõ megy el az egyéni érdekek védelmére a 

közös célokra fókuszálás helyett.

Hiába dolgoznak felkészült, tehetséges emberek a 
csapatban, nem tudják kibontani a közösségükben 
rejlõ valós potenciált. Erõs bizalmi szint hiányában 
kevesebb innováció, kreativitás, együttmûködés, 
termelékenység jellemzi ezeket a teameket, és 
amenyiben ez a szervezeti kultúrára is jellemzõ 
mûködés, az egész szervezetet.

MARTIN HAJDU GYÖRGY
SZERVEZET- ÉS 
VEZETÕFEJLESZTÕ

WWW.ONAZONOSVEZETO.HU
MHGY@T-ONLINE.HU

A bizalom azért elengedhetetlen eleme az eredményes 
együttmûködésnek, mert biztonságot teremt a 
személyek számára. A biztonságra, stabilitásra való 
törekvésünk az ember egyik legerõsebb ösztöne. 
Amikor biztonságban érzem magamat a csapatban, 
szívesebben nyílok meg, könnyebben mondom el a 
véleményemet, önmagamat adom, és ezzel kockázatot 
vállalok a többiek elõtt. Amikor a team tagjai között 
erõs a bizalom, minden egyes személy erõsebbé válik a 
teamet összetartó erõ, a kohézió révén, nem szükséges 
maszkot hordani, viselkedni, és az egész csapat 
munkája is szintet ugrik. 

A napjainkat elárasztó feladatok okozta pörgés egyre 
inkább hajlamossá tesz bennünket arra, hogy az 
aktuális ügyeket helyezzük elõtérbe, miközben egyre 
kevésbé figyelünk oda személyes munkahelyi 
kapcsolódásaink minõségére. Gyakran hagyjuk, hogy a 
személytelenség miatt elmaradjon egymás valódi 
megértése, még a jó szándék ellenére is. Ez egyrészt 
veszteség a szervezet eredményessége szempontjából, 
másrészt egyéni szinten olyan feszültséget, frusztrációt 
teremt, amibõl sokszor haza is viszünk.

Hogyan lehet a csapatokon belüli és az egymás 
közötti együttmûködésben erõsíteni a nyitottságot, 
bizalmat és a jó hangulatot, hogy eredményesebb és 
hatékonyabb legyen a mûködés?

Rendszeresen szükséges nyugodt alkalmakat 
teremteni arra, hogy ne csak az üzletrõl/tennivalókról 
folyjon a beszélgetés, hanem együttmûködési 
kérdésekrõl is. Ez azonban nem könnyû feladat, mert 
egyrészt a mindennapi hajtás sokszor minden ilyen 
típusú megbeszélést kiszorít. Másrészt sokan eleve 
feleslegesnek gondolják az ilyen alkalmakat. 
Harmadrészt, sok vezetõ gondolja azt magáról, hogy az 
üzletre szeretne fókuszálni, nem pedig a kollégái lelki 
életére. Negyedrészt, sokan tartanak attól, hogy 
kezelhetetlen feszültség keletkezik, feleslegesen 
megbántjuk egymást. Végül, ha már nagy ritkán 
elmegyünk csapatépítésre, ott inkább lazuljunk, 
bulizzunk egyet.

Szervezetfejlesztõként újra meg újra tapasztalom, 
milyen nehéz érdemi beszélgetést kezdeményezni az 
együttmûködésrõl. Pedig ennek a cikknek a 
gondolatmenete éppen arról szól, hogy hiába a legjobb 
stratégia, ha az alacsony szintû elkötelezettség és az 
ebbõl fakadó bizalomhiány és együttmûködési 
nehézségek akadályozzák a cég fenntartható 
növekedését.

A fenti ellenérzések kezelésére és a megoldás 
megkönnyítésére társammal, Bognár Nándorral 
létrehoztunk egy komoly szervezeti társasjátékot 
teamek számára. Ez a Csapatkártya, amely újszerû 

beszélgetést teremt a csapatokban arról, mi gátolja 
feladataik jobb végrehajtását, mi tisztázandó 
kapcsolataikban, és mi szolgálhatná fejlõdésüket. 
Teret nyit a vélemények megosztásának, a feszültségek 
tisztázásának és elõremutató megoldások 
keresésének, mindezt a társasjátékok ismert, könnyed, 
játékos hangulatával ötvözve. A játék végére konkrét 
elhatározások, akciók születhetnek. Sokkal 
hatékonyabbá válhat a csapat együttmûködése, és 
erõsödhet a belsõ elkötelezettség, a kohézió.

A játék 1,5–2 óra alatt képes az odafigyelés, 
kapcsolódás és bizalom légkörét jelentõsen 
megerõsíteni, hatása sokszor felér egy 1,5–2 napos 
csapatépítõ elvonulás hatásával. Nem igényel 
facilitátort, a csapat pár perces felállítás után 
önmagában képes játszani, de természetesen egy 
külsõs szakember közremûködése erõsítheti a játék 
csapatépítõ hatását. Eddig nagyon pozitív 
visszajelzéseket kaptunk azoktól az ügyfelektõl, akik 
kipróbálták a játékot.

További részletek a www.csapatkartya.hu honlapon elérhetõek.
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1 Marcus Buckingham – Curt Coffman: 
Elõször is szegd meg az összes 
szabályt! Bagolyvár, 2002.

„A Csapatkártya hatalmas lökést adott a cégünknek: a 
vezetőség tagjait egy asztalhoz ültetette, és játékos 
keretek között egy közös cél érdekében 
együttműködésre késztette. A játék számos rejtett 
feszültséget és problémát hozott felszínre, és őszinte 
tükröt tartott a csapatunk számára, aminek 
következtében megjelent a konfliktuskezelés és az 
együttműködés egy magasabb szintjének lehetősége és 
igénye. A »csapatkártyázás« során átélt közös munka 
új távlatokat nyitott a cégvezetés fejlődésének útján. 
Jó szívvel ajánlom minden fejlődni vágyó csapatnak.”

ZOMBORI TAMÁS
PROJEKTVEZETÕ 
INTREND COMPUTING KFT.

cégérték cégérték

2 Amennyiben szeretne vezetõként anonim visszajelzést kapni a 
munkatársaitól, a kérdõívet itt töltheti le: 
http://cmbp.hu/wp-content/uploads/2019/11/Gallup-12_kerdoiv.docx



helyzet és stratégia is kudarcot vall, mert a mai 
szolgáltatásközpontú világban végül is minden lényegi 
értékteremtõ folyamat az embereink hozzáállásán és 
tudásán múlik: ügyfélközpontúság, innováció, agilitás, 
kiváló minõség. Hogyan tudna egy cég jól bánni az 
ügyfeleivel, ha a munkatársai elkötelezettségére, 
elégedettségére és fejlõdésére nem figyel.

A humán tõke témakörében az utóbbi két évtizedben 
megjelent számos, nagy hatású tanulmány közül 
ezúttal a Gallup-kutatást idézem fel, amelynek 
összefoglalója magyarul is megjelent az Elõször is 

1szegd meg az összes szabályt címû könyvben.  Az volt 
a kutatók gondolatmenete, hogy a cégérték stabil 
emelkedését a valós eredménynövekedés biztosítja, 
amelyet viszont a fenntartható növekedés hoz 
magával. A fenntartható növekedést a hûséges vevõk 
jelentik, akiket ugyanakkor az elkötelezett 
alkalmazottak nyernek meg a cég számára. Ha mérni 
lehetne a munkatársi elkötelezettséget, akkor 
menedzselni is lehetne, aminek eredménye egyenesen 
a cégérték növekedésében ölthet testet.

A Gallup két, egymást követõ, összesen huszonöt évet 
átfogó kutatása, amelyben egymillió ember vett részt, 
és 80.000 vezetõt interjúvoltak meg, arra kereste a 
választ, hogyan mérhetõ az alkalmazottak 
elkötelezettsége, ezen keresztül pedig az emberi 
erõforrásban rejlõ tõke. Több száz állítást fogalmaztak 
meg korrelációvizsgálatra, amelyek közül végül 
tizenkettõ maradt meg. Bebizonyosodott, hogy amikor 
a vizsgált cégek alkalmazottai egy 1–5 skálán értékelik 
azt, hogy mennyire érvényesül számukra a tizenkét  
állítás a mindennapjaikban, a termelékenység, 
nyereségesség, alkalmazotti fluktuáció és vevõi 
elégedettség alapján kiválóan teljesítõ vállalatok 
esetében szignifikánsan magasabb átlagértékek 
születnek.

2Érdemes alaposan átolvasni a tizenkét állítást :
1. Tisztában vagyok azzal, hogy mit várnak el tõlem a 

munkahelyemen.
2. Rendelkezésemre állnak a jó munkavégzéshez 

szükséges anyagok és eszközök.
3. A mindennapos munkám során azt csinálhatom, 

amihez a legjobban értek.
4. Az elmúlt hét napban kaptam elismerést vagy 

dicséretet a jó munkavégzésért.
5. A vezetõm vagy valamelyik másik kollégám a 

munkahelyen törõdik velem mint emberrel.
6. Van valaki a munkahelyemen, aki ösztönöz a 

fejlõdésre.
7. Számít a véleményem a munkahelyen.
8. A cégem küldetése/célja alapján fontosnak érzem 

a munkámat.

9. A kollégáim elkötelezték magukat a minõségi 
munka mellett.

10. Van igazán jó barátom a munkahelyen.
11. Az utóbbi hat hónapban beszéltem valakivel az 

elõmenetelemrõl.
12. Az elmúlt évben a munkahelyemen volt 

lehetõségem arra, hogy újat tanuljak és fejlõdjek.

Rengeteg izgalmas következménye van a tizenkét 
állításnak a szervezeti kultúrára, a vezetõi minõségre, 
az alkalmazottak elkötelezõdésére vonatkozóan. 
A magam részérõl két aspektust emelnék ki: 
• odafigyelés(4., 5., 6., 7., 11. állítások) és 
• kikapcsolódás (3., 5., 7., 8., 9., 10. állítások). 

Odafigyelni a munkatársak képességére, elismerésére, 
hozzájárulási és fejlõdési igényére. Segíteni az 
együttmûködést azzal, hogy erõsítjük a munkatársak 
kapcsolódását önmagukhoz és egymáshoz mind 
csapatokon belül, mind csapatok között és szervezeti 
szinten.

A munkám során sokszor tapasztalom, hogy csapatok, 
szervezetek messze potenciáljuk alatt teljesítenek, 
mert nem jönnek létre a szervezeten belüli 
együttmûködést támogató tényezõk, helyette sokszor 
széthúzóan mûködik a szervezet, illetve a vezetõk 
figyelmét a célok, célszámok elérése köti le, és a 
munkatársakkal való foglalkozás a kipipálandó 
feladatok körébe kerül. Nem alakul ki az odafigyelés, 
személyes szintû kapcsolódás és ebbõl fakadóan a 
bizalom légköre.

Márpedig a bizalom olcsóbbá és gyorsabbá teszi a 
gazdasági folyamatokat, írja A bizalom sebessége 
címû könyvében Stephen M. R. Covey. A bizalom 
erõsödésének teljesítménysokszorozó hatása 
különösképpen igaz közös célért dolgozó csapatok 
életében. Megfelelõ szintû bizalom hiányában gyakran 
tapasztalható, hogy a csapattagok, illetve a csapatok 
egymás között:
• nem osztják meg egymással az információkat,
• felelõsséget hárítanak egymásra,
• sok idõ megy el az egyéni érdekek védelmére a 

közös célokra fókuszálás helyett.

Hiába dolgoznak felkészült, tehetséges emberek a 
csapatban, nem tudják kibontani a közösségükben 
rejlõ valós potenciált. Erõs bizalmi szint hiányában 
kevesebb innováció, kreativitás, együttmûködés, 
termelékenység jellemzi ezeket a teameket, és 
amenyiben ez a szervezeti kultúrára is jellemzõ 
mûködés, az egész szervezetet.

MARTIN HAJDU GYÖRGY
SZERVEZET- ÉS 
VEZETÕFEJLESZTÕ

WWW.ONAZONOSVEZETO.HU
MHGY@T-ONLINE.HU

A bizalom azért elengedhetetlen eleme az eredményes 
együttmûködésnek, mert biztonságot teremt a 
személyek számára. A biztonságra, stabilitásra való 
törekvésünk az ember egyik legerõsebb ösztöne. 
Amikor biztonságban érzem magamat a csapatban, 
szívesebben nyílok meg, könnyebben mondom el a 
véleményemet, önmagamat adom, és ezzel kockázatot 
vállalok a többiek elõtt. Amikor a team tagjai között 
erõs a bizalom, minden egyes személy erõsebbé válik a 
teamet összetartó erõ, a kohézió révén, nem szükséges 
maszkot hordani, viselkedni, és az egész csapat 
munkája is szintet ugrik. 

A napjainkat elárasztó feladatok okozta pörgés egyre 
inkább hajlamossá tesz bennünket arra, hogy az 
aktuális ügyeket helyezzük elõtérbe, miközben egyre 
kevésbé figyelünk oda személyes munkahelyi 
kapcsolódásaink minõségére. Gyakran hagyjuk, hogy a 
személytelenség miatt elmaradjon egymás valódi 
megértése, még a jó szándék ellenére is. Ez egyrészt 
veszteség a szervezet eredményessége szempontjából, 
másrészt egyéni szinten olyan feszültséget, frusztrációt 
teremt, amibõl sokszor haza is viszünk.

Hogyan lehet a csapatokon belüli és az egymás 
közötti együttmûködésben erõsíteni a nyitottságot, 
bizalmat és a jó hangulatot, hogy eredményesebb és 
hatékonyabb legyen a mûködés?

Rendszeresen szükséges nyugodt alkalmakat 
teremteni arra, hogy ne csak az üzletrõl/tennivalókról 
folyjon a beszélgetés, hanem együttmûködési 
kérdésekrõl is. Ez azonban nem könnyû feladat, mert 
egyrészt a mindennapi hajtás sokszor minden ilyen 
típusú megbeszélést kiszorít. Másrészt sokan eleve 
feleslegesnek gondolják az ilyen alkalmakat. 
Harmadrészt, sok vezetõ gondolja azt magáról, hogy az 
üzletre szeretne fókuszálni, nem pedig a kollégái lelki 
életére. Negyedrészt, sokan tartanak attól, hogy 
kezelhetetlen feszültség keletkezik, feleslegesen 
megbántjuk egymást. Végül, ha már nagy ritkán 
elmegyünk csapatépítésre, ott inkább lazuljunk, 
bulizzunk egyet.

Szervezetfejlesztõként újra meg újra tapasztalom, 
milyen nehéz érdemi beszélgetést kezdeményezni az 
együttmûködésrõl. Pedig ennek a cikknek a 
gondolatmenete éppen arról szól, hogy hiába a legjobb 
stratégia, ha az alacsony szintû elkötelezettség és az 
ebbõl fakadó bizalomhiány és együttmûködési 
nehézségek akadályozzák a cég fenntartható 
növekedését.

A fenti ellenérzések kezelésére és a megoldás 
megkönnyítésére társammal, Bognár Nándorral 
létrehoztunk egy komoly szervezeti társasjátékot 
teamek számára. Ez a Csapatkártya, amely újszerû 

beszélgetést teremt a csapatokban arról, mi gátolja 
feladataik jobb végrehajtását, mi tisztázandó 
kapcsolataikban, és mi szolgálhatná fejlõdésüket. 
Teret nyit a vélemények megosztásának, a feszültségek 
tisztázásának és elõremutató megoldások 
keresésének, mindezt a társasjátékok ismert, könnyed, 
játékos hangulatával ötvözve. A játék végére konkrét 
elhatározások, akciók születhetnek. Sokkal 
hatékonyabbá válhat a csapat együttmûködése, és 
erõsödhet a belsõ elkötelezettség, a kohézió.

A játék 1,5–2 óra alatt képes az odafigyelés, 
kapcsolódás és bizalom légkörét jelentõsen 
megerõsíteni, hatása sokszor felér egy 1,5–2 napos 
csapatépítõ elvonulás hatásával. Nem igényel 
facilitátort, a csapat pár perces felállítás után 
önmagában képes játszani, de természetesen egy 
külsõs szakember közremûködése erõsítheti a játék 
csapatépítõ hatását. Eddig nagyon pozitív 
visszajelzéseket kaptunk azoktól az ügyfelektõl, akik 
kipróbálták a játékot.

További részletek a www.csapatkartya.hu honlapon elérhetõek.
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1 Marcus Buckingham – Curt Coffman: 
Elõször is szegd meg az összes 
szabályt! Bagolyvár, 2002.

„A Csapatkártya hatalmas lökést adott a cégünknek: a 
vezetőség tagjait egy asztalhoz ültetette, és játékos 
keretek között egy közös cél érdekében 
együttműködésre késztette. A játék számos rejtett 
feszültséget és problémát hozott felszínre, és őszinte 
tükröt tartott a csapatunk számára, aminek 
következtében megjelent a konfliktuskezelés és az 
együttműködés egy magasabb szintjének lehetősége és 
igénye. A »csapatkártyázás« során átélt közös munka 
új távlatokat nyitott a cégvezetés fejlődésének útján. 
Jó szívvel ajánlom minden fejlődni vágyó csapatnak.”

ZOMBORI TAMÁS
PROJEKTVEZETÕ 
INTREND COMPUTING KFT.

cégérték cégérték

2 Amennyiben szeretne vezetõként anonim visszajelzést kapni a 
munkatársaitól, a kérdõívet itt töltheti le: 
http://cmbp.hu/wp-content/uploads/2019/11/Gallup-12_kerdoiv.docx



KIK FOGJÁK A KÉMIÁT 
TANÍTANI TÍZ ÉV MÚLVA 
EGY MAGYAR 
KÖZÉPMÉRETŰ 
TELEPÜLÉSEN?

Az Oriens egyik alapító partnere vagy, ezen kívül még 
úgy ismerhetünk, mint aki az alapkezelési iparban 
dolgozott sokáig, illetve mint a hazai és nemzetközi 
nyugdíjrendszerek egyik tudorát. Honnan jött az új 
alapítványod a természettudományos oktatásért?

Sok nonprofit szervezetnek segítettem a munkáját, 
vettem részt a vezetésükben az elmúlt tizenöt évben. 
Ezek között is van az oktatással és a kultúrával 
kapcsolatos. Volt alkalmam a „hatáskörön túli vezetés” 
fogalmával is ismerkedni, azaz mit csinálsz akkor, 

amikor látod, hogy helyzet van, de nem tudsz 
funkcionális utasításokat adni, „csak” hálózatokat 
építeni, platformokat alakítani, másokat 
együttmûködésre kérni, ösztönözni.

Ahogy mondtad, a nyugdíjrendszerekkel is régóta 
foglalkozom, ez is mutatja a reménytelen, és csak 
évtizedek alatt átfordítható folyamatok iránti 
vonzalmamat. Így innen már csak egy ugrás a 
közoktatás. Ezen kívül érdeklõdõként, és persze 
szülõként én is közelrõl látom és élem át a 
mindennapokat. Egyébként alma materemhez, a 
Fazekas Gimnáziumhoz is visszakanyarodtam az elmúlt 
években, és az õ munkájukat is próbáljuk néhányan 
segíteni.

A közvetlen lökést az adta, amikor 2017 elején 
váratlanul elhunyt régi barátom, osztálytársam, Szabó 
Szabolcs, akibõl kitûnõ, sok díjjal kitüntetett 
kémiatanár, pedagógus lett. Pályáján azt éreztem, hogy 
õt is felõrölte a hosszú, kemény küzdelem a 
fejlesztésért, továbblépésért, a gyerekek jövõjéért. 
A halála utáni sokk második napján mondtam ki 
magamnak azt, hogy egy alapítványt indítok, amely az 
õ emlékének ápolása jegyében kíván a 
természettudományos oktatásért tenni.

Mesélnél a konkrét tevékenységeitekrõl, illetve 
konkrétan a Kémia Mobillabor kezdeményezésrõl?
Két év mûködés után több, kisebb és nagyobb 
felületen „támadjuk be” a rendszert, különbözõ 
pontokon. Létrehoztuk a Szabó Szabolcs 
Természettudományos Vándorkupát, amely elsõsorban 
vidéki iskolák tehetséges hetedikes-nyolcadikos 
tanulóira fókuszál, és számukra rendez komplex 
természettudományos versenyt. A vándorkupát 
ráadásul a nyertes azzal viszi haza, hogy a következõ 
versenyt majd õ rendezi meg az alapítványunk 
segítségével, ezzel az iskolák, tanáraik és diákjaik igen 
érdekes és izgalmas folyamaton mennek át, amibõl 
külön sokat tanulnak. Nagyon örülök, hogy már van 
visszatérõ, sõt határon túlról érkezõ résztvevõnk is.

A természettudományos tanárszakos egyetemi 
hallgatók sajnos nincsenek túl sokan, éppen a 
tanárutánpótlás kérdései jelentik a legfontosabb 
fejfájást. Közöttük már két alkalommal hirdettünk meg 
ösztöndíjat arra, hogy nemzetközi oktatásmódszertani 
konferenciára eljussanak, ott elõ is adjanak, majd 
itthon is számoljanak be minderrõl. Igen valószínû, 
hogy belõlük elhivatott, biztos tudású és a pályán 
maradó pedagógusok lesznek.

Talán nem minden olvasó elõtt ismertek a számok: a 
természettudományi szaktanárok (fizika, kémia, 
biológia, földrajz) átlagéletkora ötven év, évente 
minden szakon 150-200 tanár kerül nyugdíjazásra, 
míg az új belépõk ennek felét-harmadát sem teszik ki. 
Már ma is sok olyan – egyelõre elsõsorban vidéki, 
kisebb – iskola van, ahol nincs külön szaktanár.

Nemrégiben egy workshopot szerveztünk általános 
iskolai és középiskolai tanárok, egyetemi oktatók és 
kutatók, tanárszakos hallgatók, középiskolás diákok, 
a vállalati szektor és egyéb érdeklõdõk részvételével 
arról, hogy ki fogja a gyerekeket 10-15 év múlva 
természettudományokra tanítani, és mit tehetünk mi 
együtt azért, hogy megtaláljuk és ösztönözzük azokat a 
mai gyerekeket, akik a jövõ tanárai lesznek. Nagy öröm 
volt látni az elhivatottságot, és azt, hogy az alapítvány 
által nyújtható platformépítés mûködni tud a 
gyakorlatban: a különbözõ körök valóban beszélgetni 
és közösen gondolkozni kezdtek. Persze ez egy út 
legelsõ lépése.

Mint látható, minden tevékenységünk azt próbálja 
erõsíteni, hogy legyenek tanárok, a gyerekekben 
ébredjen fel és maradjon meg az érdeklõdés, ne 
számítson lehetetlen küldetésnek a tanári pálya felé 
indulás; hogy a tanárszakos hallgatókból minél inkább 
valóban tanár is legyen; és hogy a pályán lévõkbõl is 
minél kevesebb pályaelhagyó legyen. Ebben mi 
önmagunkban nyilván nem tudunk eleget tenni, de egy 
keveset igen, és másokat is táncba hívni pedig annál 
inkább. 
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TANÍTANI TÍZ ÉV MÚLVA 
EGY MAGYAR 
KÖZÉPMÉRETŰ 
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dolgozott sokáig, illetve mint a hazai és nemzetközi 
nyugdíjrendszerek egyik tudorát. Honnan jött az új 
alapítványod a természettudományos oktatásért?

Sok nonprofit szervezetnek segítettem a munkáját, 
vettem részt a vezetésükben az elmúlt tizenöt évben. 
Ezek között is van az oktatással és a kultúrával 
kapcsolatos. Volt alkalmam a „hatáskörön túli vezetés” 
fogalmával is ismerkedni, azaz mit csinálsz akkor, 

amikor látod, hogy helyzet van, de nem tudsz 
funkcionális utasításokat adni, „csak” hálózatokat 
építeni, platformokat alakítani, másokat 
együttmûködésre kérni, ösztönözni.

Ahogy mondtad, a nyugdíjrendszerekkel is régóta 
foglalkozom, ez is mutatja a reménytelen, és csak 
évtizedek alatt átfordítható folyamatok iránti 
vonzalmamat. Így innen már csak egy ugrás a 
közoktatás. Ezen kívül érdeklõdõként, és persze 
szülõként én is közelrõl látom és élem át a 
mindennapokat. Egyébként alma materemhez, a 
Fazekas Gimnáziumhoz is visszakanyarodtam az elmúlt 
években, és az õ munkájukat is próbáljuk néhányan 
segíteni.

A közvetlen lökést az adta, amikor 2017 elején 
váratlanul elhunyt régi barátom, osztálytársam, Szabó 
Szabolcs, akibõl kitûnõ, sok díjjal kitüntetett 
kémiatanár, pedagógus lett. Pályáján azt éreztem, hogy 
õt is felõrölte a hosszú, kemény küzdelem a 
fejlesztésért, továbblépésért, a gyerekek jövõjéért. 
A halála utáni sokk második napján mondtam ki 
magamnak azt, hogy egy alapítványt indítok, amely az 
õ emlékének ápolása jegyében kíván a 
természettudományos oktatásért tenni.

Mesélnél a konkrét tevékenységeitekrõl, illetve 
konkrétan a Kémia Mobillabor kezdeményezésrõl?
Két év mûködés után több, kisebb és nagyobb 
felületen „támadjuk be” a rendszert, különbözõ 
pontokon. Létrehoztuk a Szabó Szabolcs 
Természettudományos Vándorkupát, amely elsõsorban 
vidéki iskolák tehetséges hetedikes-nyolcadikos 
tanulóira fókuszál, és számukra rendez komplex 
természettudományos versenyt. A vándorkupát 
ráadásul a nyertes azzal viszi haza, hogy a következõ 
versenyt majd õ rendezi meg az alapítványunk 
segítségével, ezzel az iskolák, tanáraik és diákjaik igen 
érdekes és izgalmas folyamaton mennek át, amibõl 
külön sokat tanulnak. Nagyon örülök, hogy már van 
visszatérõ, sõt határon túlról érkezõ résztvevõnk is.

A természettudományos tanárszakos egyetemi 
hallgatók sajnos nincsenek túl sokan, éppen a 
tanárutánpótlás kérdései jelentik a legfontosabb 
fejfájást. Közöttük már két alkalommal hirdettünk meg 
ösztöndíjat arra, hogy nemzetközi oktatásmódszertani 
konferenciára eljussanak, ott elõ is adjanak, majd 
itthon is számoljanak be minderrõl. Igen valószínû, 
hogy belõlük elhivatott, biztos tudású és a pályán 
maradó pedagógusok lesznek.

Talán nem minden olvasó elõtt ismertek a számok: a 
természettudományi szaktanárok (fizika, kémia, 
biológia, földrajz) átlagéletkora ötven év, évente 
minden szakon 150-200 tanár kerül nyugdíjazásra, 
míg az új belépõk ennek felét-harmadát sem teszik ki. 
Már ma is sok olyan – egyelõre elsõsorban vidéki, 
kisebb – iskola van, ahol nincs külön szaktanár.

Nemrégiben egy workshopot szerveztünk általános 
iskolai és középiskolai tanárok, egyetemi oktatók és 
kutatók, tanárszakos hallgatók, középiskolás diákok, 
a vállalati szektor és egyéb érdeklõdõk részvételével 
arról, hogy ki fogja a gyerekeket 10-15 év múlva 
természettudományokra tanítani, és mit tehetünk mi 
együtt azért, hogy megtaláljuk és ösztönözzük azokat a 
mai gyerekeket, akik a jövõ tanárai lesznek. Nagy öröm 
volt látni az elhivatottságot, és azt, hogy az alapítvány 
által nyújtható platformépítés mûködni tud a 
gyakorlatban: a különbözõ körök valóban beszélgetni 
és közösen gondolkozni kezdtek. Persze ez egy út 
legelsõ lépése.

Mint látható, minden tevékenységünk azt próbálja 
erõsíteni, hogy legyenek tanárok, a gyerekekben 
ébredjen fel és maradjon meg az érdeklõdés, ne 
számítson lehetetlen küldetésnek a tanári pálya felé 
indulás; hogy a tanárszakos hallgatókból minél inkább 
valóban tanár is legyen; és hogy a pályán lévõkbõl is 
minél kevesebb pályaelhagyó legyen. Ebben mi 
önmagunkban nyilván nem tudunk eleget tenni, de egy 
keveset igen, és másokat is táncba hívni pedig annál 
inkább. 

A HAZAI KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALKOZÁSOK KOMOLY MUNKAERÕ-PIACI 
NEHÉZSÉGEKKEL SZEMBESÜLNEK. SOKAN ERÕSEN EMELKEDÕ BÉREKRÕL, MÁSOK 
NEM ELÉRHETÕ MUNKAERÕRÕL, MÉG TÖBBEN A JELENTKEZÕK ALACSONY 
TUDÁSSZINTJÉRÕL ÉS NEM MEGFELELÕ MOTIVÁLTSÁGÁRÓL BESZÉLNEK. EHHEZ 
KÉPEST ELGONDOLKODTATÓ, HOGY AZ OKTATÁS TERÜLETÉN IS HASONLÓAK A 
TAPASZTALATOK. KEVÉSBÉ BUDAPESTI PROBLÉMA, DE VIDÉKEN NAGYON 
JELLEMZÕ, HOGY A MUNKAERÕ-PIACI PROBLÉMÁK AZ OKTATÁST IS ELÉRTÉK; 
SOK VIDÉKI ISKOLÁBAN PÉLDÁUL HIÁNYZIK A KÉMIATANÁR. EHHEZ HASONLÓ A 
HELYZET A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MÁS TERÜLETEIN IS. A CÉGÉRTÉK 
SZERKESZTÕI HOLTZER PÉTERREL BESZÉLGETTEK, AKI A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
OKTATÁSÉRT SZABÓ SZABOLCS EMLÉKÉRE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI 
ELNÖKEKÉNT AZON FÁRADOZIK, HOGY MINÉL TÖBB KISDIÁK MEGSZERESSE A 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOKAT ÉS ADOTT ESETBEN AZOK OKTATÁSÁT.

Szabó Szabolcs

2020

cégérték
interjú 2121

cégérték
interjú 



Ezt célozza a Kémia Mobillabor projekt is. A Mobillabor 
kezdeményezésnek szintén Szabolcs volt annak idején 
az elindítója, számos helyre vitt el az országban kémiai 
kísérleti bemutatókat kis vidéki iskolákba, ahol 
egyébként nemigen van esélye a gyerekeknek ilyeneket 
látni. A program mostani újraindításával több célt 
igyekszünk lefedni. Lesz talán olyan tanuló, aki ettõl 
(is) kap kedvet a továbbtanuláshoz, a 
természettudományos pályához, sõt esetleg a 
vonatkozó tanári pályára lépéshez. A kisebb iskolák 
kémiatanárainak (sajnos sok helyen nem is maradt 
már ilyen) is segíteni próbálunk a kezdeményezéssel. 

A megvalósításhoz az országból közel negyven 
kémiatanár jelentkezett felhívásunkra, akik közül az 
ELTE TTK segítségével tizenhárom tanárt választottunk 
ki az elsõ évre. Ezáltal számukra is segítséget nyújtunk 
a szakmai kiteljesedésben, továbbá kis mértékben 
anyagiakban is támogatni tudjuk ezeket a 
pedagógusokat, akik havonta egy, a tanév során nyolc 
bemutatót tartanak. A tanárok a kísérletek leírását 
tartalmazó kézikönyvet, képzést, továbbá a bemutatók 
megtartásához szükséges, anyagokat és eszközöket 
tartalmazó dobozokat kaptak az alapítványtól. 
A 2019–2020-as tanév során kb. száz vidéki iskolába, 
nagyságrendileg háromezer tanulóhoz juthatunk el a 
bemutatókkal.

Amint tudod, én már támogatom az alapítvány 
mûködését, és a Cégérték olvasói között is ismerünk 
ilyeneket. Mihez kérnél segítséget?
Elõször is köszönöm azoknak, akik már segítettek, 
elsõsorban a Mobillabor útraindításában, hiszen ez 
valóban egy nagyobb, több millió forint költségvetésû 
projekt (anyagok beszerzése, tanárok támogatása). 

Most elsõsorban azt szeretnénk elérni, hogy ezt az elsõ 
tanévet végig tudjuk vinni. Ma, amikor beszélgetünk, 
három nagyobb induló vállalati támogatónak 
köszönhetõen a tanév több mint fele már 
finanszírozott, és így körülbelül februárig fedtük le a 
mûködés költségeit, és még kb. kétmillió forint 
támogatást szeretnénk összegyûjteni. A visszajelzések 
alapján bízom abban, hogy ez nem lehetetlen, és talán 
még azt is elérhetjük, hogy „túlfinanszírozott” lesz: azaz 
dolgozhatunk tovább a 2020–2021-es tanéven és a 
program kibõvítésén, ugyanis egyes hátrányos helyzetû 
térségekben még nem vagyunk ott annyira az elsõ 
körben, mint szeretnénk.

Általánosabban is, nem kizárólag a Mobillaborra 
célzottan szeretnénk bõvíteni az alapítvány 
támogatottságát. Ha nagyobb mozgásterünk van a fent 
említett célokra, ösztöndíjak kiadására, vidéki 
iskolások versenyeinek fejlesztésére, ha esélyünk van 
más együttmûködõ felekkel okos ösztönzõ programok 
kialakításán dolgozni, annál több esélyünk lesz 
nagyobb hatás elérésére. Az indulás éveiben vannak 
„egyszeri élmények” is (pl. egy kísérleti bemutató 
végignézése), ezeket is szeretnénk visszatérõbbé, 
egymásra épülõvé, robusztusabbá tenni, ahogy 
növekedni, erõsödni tudunk az együttmûködõ 
partnerek, támogatók segítségével is. Nyilván a 
hatásmérést is folyamatosan professzionalizálni 
szeretnénk, bár sok hatás itt csak hosszú idõ alatt 
mérhetõ.

Éppen ezért a kérés nem kizárólag pénzre, anyagi 
támogatásra szól, hanem együttmûködésre, közös 
gondolkozásra, hálózatépítésre. Ha a Cégérték olvasói 
között van olyan, akit a beszélgetésben elhangzottak 
megszólítottak, és szívesen kerülne közelebb a 
témához, nagyon örülnék, ha megkeresne.

De értelemszerûen anyagi támogatásokra is számítunk 
a leírt célokhoz. Kaptunk már millió feletti céges, és pár 
ezer forintos egyéni adományokat is. Alapítványunk 
közhasznú és az 1% gyûjtésére is feljogosított. 
Adatainkat a lap alján gyûjtöttük össze. Köszönöm 
szépen a lehetõséget.

Köszönöm a beszélgetést!

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÉRT 
SZABÓ SZABOLCS EMLÉKÉRE ALAPÍTVÁNY
Alapító és elnök: Holtzer Péter, peter.holtzer@oriensim.com
Számlaszám: HU13 1620 0106 1160 3384 0000 0000
(MagnetBank) Termtud Oktért Szabó Szabolcs Alapítvány
Adószám: 18908965-1-43
www.sz2a.hu

2222

A cikksorozat elsõ részében Michael E. Gerber: 
A vállalkozás mítosza – Miért sikertelen a legtöbb 
induló vállalkozás, és mit kell tennünk saját üzletünk 
érdekében?* címû könyv rövid összefoglalóját 
olvashatják. A szerzõt az USA-ban a kisvállalkozások 
egyik legtapasztaltabb szakértõjeként tartják számon, 
saját tanácsadó cégével rengeteg kisvállalkozás sikerén 
dolgozott aktív évei során. Szerteágazó tapasztalatának 
kis szeletét osztja meg bestsellerré vált könyvében. 
Ugyan (1) alapvetõen induló, illetve kisvállalkozásokról 
beszél, (2) kizárólag az USA-ban szerzett 
tapasztalataira építve, (3) ráadásul mindezt 25+ év 
távlatából figyeljük, a szerzõ mégis számos általános 
érvényû igazságot fogalmaz meg, melyek ma is 
helytállóak. Ezeket a gondolatokat igyekszünk most a 
teljesség igénye nélkül összefoglalni, mely 
természetesen nem helyettesítheti a könyv saját kézbe 
vételét.

Leegyszerûsítve, Gerber négy fõ gondolatra vezeti vissza 
mûvének mondanivalóját:
1) A vállalkozásokat nem feltétlenül vállalkozó típusú 

emberek alapítják vagy éppen vezetik. Ezt hívja a 
vállalkozás mítoszának, miszerint a közhiedelem a 
vállalkozó személyét az elemekkel szemben örökké 
egyedül harcoló hõsként azonosítja, aki minden 
helyzetben képes valami kreatív és innovatív 
megoldást nyújtani a fennkölt álmai 

SZEPTEMBERBEN A JUBILEUMI 100. CÉGÉRTÉKBEN PRÉDA ISTVÁN, 
A CÉGÉRTÉK ALAPÍTÓJA VENDÉGCIKKÉBEN VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 
TANULSÁGOS KÖNYVEKET MUTATOTT BE HASÁBJAINKON. AZ EMLÍTETT 
KÖNYVEKET ÁTTEKINTVE FOGANT MEG BENNÜNK AZ ÖTLET EGY OLYAN 
GONDOLATÉBRESZTÕ CIKKSOROZAT ELINDÍTÁSÁRÓL, MELY HASZNOS 
TANÁCSOKAT FOGALMAZ MEG VÁLLALKOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓK, ILLETVE 
JÖVÕBELI VÁLLALKOZÁSSAL FANTÁZIÁLÓK SZÁMÁRA. JELEN KÖNYVAJÁNLÓT 
A SOROZAT ELSÕ FELVONÁSAKÉNT AJÁNLJUK OLVASÓINKNAK.
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MIÉRT SIKERTELEN 
A LEGTÖBB (INDULÓ) 
VÁLLALKOZÁS?

Cégérték könyvajánló

cégérték 

*A könyvet az angol nyelvû verzió alapján dolgoztuk fel 
(The E-Myth Revisited – Why Most Small Businesses 
Don’t Work and What to Do About It, 1995.)
A magyar nyelvû verzió jelenleg korlátozottan elérhetõ, 
elõrendeléssel vagy antikváriumon keresztül.
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Általánosabban is, nem kizárólag a Mobillaborra 
célzottan szeretnénk bõvíteni az alapítvány 
támogatottságát. Ha nagyobb mozgásterünk van a fent 
említett célokra, ösztöndíjak kiadására, vidéki 
iskolások versenyeinek fejlesztésére, ha esélyünk van 
más együttmûködõ felekkel okos ösztönzõ programok 
kialakításán dolgozni, annál több esélyünk lesz 
nagyobb hatás elérésére. Az indulás éveiben vannak 
„egyszeri élmények” is (pl. egy kísérleti bemutató 
végignézése), ezeket is szeretnénk visszatérõbbé, 
egymásra épülõvé, robusztusabbá tenni, ahogy 
növekedni, erõsödni tudunk az együttmûködõ 
partnerek, támogatók segítségével is. Nyilván a 
hatásmérést is folyamatosan professzionalizálni 
szeretnénk, bár sok hatás itt csak hosszú idõ alatt 
mérhetõ.

Éppen ezért a kérés nem kizárólag pénzre, anyagi 
támogatásra szól, hanem együttmûködésre, közös 
gondolkozásra, hálózatépítésre. Ha a Cégérték olvasói 
között van olyan, akit a beszélgetésben elhangzottak 
megszólítottak, és szívesen kerülne közelebb a 
témához, nagyon örülnék, ha megkeresne.

De értelemszerûen anyagi támogatásokra is számítunk 
a leírt célokhoz. Kaptunk már millió feletti céges, és pár 
ezer forintos egyéni adományokat is. Alapítványunk 
közhasznú és az 1% gyûjtésére is feljogosított. 
Adatainkat a lap alján gyûjtöttük össze. Köszönöm 
szépen a lehetõséget.

Köszönöm a beszélgetést!

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÉRT 
SZABÓ SZABOLCS EMLÉKÉRE ALAPÍTVÁNY
Alapító és elnök: Holtzer Péter, peter.holtzer@oriensim.com
Számlaszám: HU13 1620 0106 1160 3384 0000 0000
(MagnetBank) Termtud Oktért Szabó Szabolcs Alapítvány
Adószám: 18908965-1-43
www.sz2a.hu
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A cikksorozat elsõ részében Michael E. Gerber: 
A vállalkozás mítosza – Miért sikertelen a legtöbb 
induló vállalkozás, és mit kell tennünk saját üzletünk 
érdekében?* címû könyv rövid összefoglalóját 
olvashatják. A szerzõt az USA-ban a kisvállalkozások 
egyik legtapasztaltabb szakértõjeként tartják számon, 
saját tanácsadó cégével rengeteg kisvállalkozás sikerén 
dolgozott aktív évei során. Szerteágazó tapasztalatának 
kis szeletét osztja meg bestsellerré vált könyvében. 
Ugyan (1) alapvetõen induló, illetve kisvállalkozásokról 
beszél, (2) kizárólag az USA-ban szerzett 
tapasztalataira építve, (3) ráadásul mindezt 25+ év 
távlatából figyeljük, a szerzõ mégis számos általános 
érvényû igazságot fogalmaz meg, melyek ma is 
helytállóak. Ezeket a gondolatokat igyekszünk most a 
teljesség igénye nélkül összefoglalni, mely 
természetesen nem helyettesítheti a könyv saját kézbe 
vételét.

Leegyszerûsítve, Gerber négy fõ gondolatra vezeti vissza 
mûvének mondanivalóját:
1) A vállalkozásokat nem feltétlenül vállalkozó típusú 

emberek alapítják vagy éppen vezetik. Ezt hívja a 
vállalkozás mítoszának, miszerint a közhiedelem a 
vállalkozó személyét az elemekkel szemben örökké 
egyedül harcoló hõsként azonosítja, aki minden 
helyzetben képes valami kreatív és innovatív 
megoldást nyújtani a fennkölt álmai 

SZEPTEMBERBEN A JUBILEUMI 100. CÉGÉRTÉKBEN PRÉDA ISTVÁN, 
A CÉGÉRTÉK ALAPÍTÓJA VENDÉGCIKKÉBEN VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 
TANULSÁGOS KÖNYVEKET MUTATOTT BE HASÁBJAINKON. AZ EMLÍTETT 
KÖNYVEKET ÁTTEKINTVE FOGANT MEG BENNÜNK AZ ÖTLET EGY OLYAN 
GONDOLATÉBRESZTÕ CIKKSOROZAT ELINDÍTÁSÁRÓL, MELY HASZNOS 
TANÁCSOKAT FOGALMAZ MEG VÁLLALKOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓK, ILLETVE 
JÖVÕBELI VÁLLALKOZÁSSAL FANTÁZIÁLÓK SZÁMÁRA. JELEN KÖNYVAJÁNLÓT 
A SOROZAT ELSÕ FELVONÁSAKÉNT AJÁNLJUK OLVASÓINKNAK.
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MIÉRT SIKERTELEN 
A LEGTÖBB (INDULÓ) 
VÁLLALKOZÁS?

Cégérték könyvajánló

cégérték 

*A könyvet az angol nyelvû verzió alapján dolgoztuk fel 
(The E-Myth Revisited – Why Most Small Businesses 
Don’t Work and What to Do About It, 1995.)
A magyar nyelvû verzió jelenleg korlátozottan elérhetõ, 
elõrendeléssel vagy antikváriumon keresztül.
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megvalósításának útjában álló legkülönfélébb 
problémákra is. Ezzel szemben számos cégvezetõ, 
tulajdonos nem ilyen személyiség, mely valójában 
egyáltalán nem jelenti sikertelenségük 
determinációját.

2) A huszadik században végigsöprõ kulcsrakész üzlet 
(turn-key business) forradalmának köszönhetõen 
erre nincs is szükség: az üzleti siker többnyire nem 
egyéni jellemzõktõl, hanem leginkább a tudatos 
strukturálástól függ.

3) Ehhez az állapothoz egy hosszú, de magas 
valószínûséggel sikert eredményezõ 
vállalkozásfejlesztési folyamat vezet el,

4) mely teljes mértékben adaptálható bármilyen 
vállalkozásra, a lépéseket konzisztensen követve 
bármely cég komoly értéknövelést realizálhat.

KI IS VALÓJÁBAN A VÁLLALKOZÓ?

Gerber már az elején leszámol néhány tévhittel, melyek 
széles körben uralják a közvéleményt a vállalkozókkal 
kapcsolatban. Szerinte a legtöbb vállalkozást nem az 
elõbb bemutatott vállalkozó típusú személyek alapítják 
vagy vezetik, hanem fõleg szakemberek, akik 
vállalkozási lázuk hevében szakértelmüket saját maguk 
hasznára kívánják fordítani. Azonban a szakmai 
hozzáértés egyáltalán nem garantálja az üzleti 
megvalósításhoz való affinitást is. Vitathatatlan a 
szakmai rálátás fontossága, viszont az üzletvezetés más 
megközelítést igényel. Ezért egy idõ után gyakran már 
nem a szabadságot jelenti a korábbi álom, hanem a 
vállalkozó saját vállalkozásának rabszolgájává válik. 
A vállalkozónak viszont nem a vállalkozásában, hanem 
a vállalkozásán kell dolgozni.

A szerzõ az emberek saját vállalkozásukhoz fûzõdõ 
viszonya alapján három személyiségtípust különböztet 
meg. Ezek mindegyike ott lakozik mindenkiben, viszont 
eltérõ mértékben, mely egyébként az idõ során 
dinamikusan változhat:
• A Vállalkozó az, aki elõremozdítja a céget, hosszú 

távú célokat és hozzájuk stratégiát állít. Megbontja a 
régi rendet, hogy új lehetõségeket keresve 
alkothasson az álmai elérését szem elõtt tartva.

• Ezzel szemben a Menedzser a magas szintû tervezés 
és kiszámíthatóság embere. Nem szereti a 
bizonytalanságot, az események megoldandó 
problémákat jelentenek neki, nem pedig új 
lehetõségeket.

• Végül pedig a Szakember, aki a terveket végrehajtja, 
õ ért igazából a végsõ megvalósításhoz. Nem szereti, 
ha az elõzõ kettõ személyiség a rendszer apró 
részeként tekint rá, és megmondja neki, mit 
csináljon, miközben szerinte egyikõjük sem ért 
hozzá.

A személyiségek között természetes konfliktus áll fenn, 
az állandósult harc során áll be egy ideiglenes 
egyensúly. Az egészséges helyzet egy kiegyensúlyozott 

állapot lenne, amikor mindegyik személyiség 
megfelelõen ki tud bontakozni, de még nem nyomja el 
egymást. Ugyanakkor ez ritkán valósul meg, Gerber 
szerint az emberek és a vállalkozók nagy részét a 
szakember éne uralja. Mindez pedig a 
vállalatirányításban komoly problémákat szülhet.

A rendszerint szakemberként induló vállalkozóknak a 
cég érettségi szakaszai során jelentõs 
személyiségfejlõdésen kell keresztülmenniük, hogy a 
fenntartható mûködés kialakuljon. Alapításkor – a 
gyermekkorban – a vállalkozó még nem szembesül 
irányítási problémákkal, hiszen szinte minden 
folyamatot képes maga megcsinálni vagy közelrõl 
megfigyelni. A serdülõkort akkor éri el a vállalkozás, 
amikor a növekedés következtében a korábbi 
teljesítmény már nem fenntartható a megszokott 
felállásban. Ekkor elõlép a menedzser én, és a 
felelõsség megosztásával (vagy olykor eltolásával) új 
személyeket emel fel a cégvezetõ bizonyos irányítási 
feladatokra. Viszont általában a bõvítés a megfelelõ 
strukturáltság nélkül történik meg, így elkerülhetetlenül 
megváltozik a korábban a tulajdonos által elvégzett 
munka minõsége, mely a hosszú távú mûködést – akár 
túl nagy áldozatok ellenére is – fenntarthatatlanná teszi. 
Az érett állapot akkor következik be, amikor a tulajdonos 
elsajátítja a vállalkozói szemléletmódot, és immáron 
csupán a rendszer kialakításával és a nagykép 
áttekintésével foglalkozik. Termékké maga a vállalkozás 
válik, mellyel beteljesedik a kulcsrakész üzlet képe.

A KULCSRAKÉSZ ÜZLET

Gerber a kulcsrakész üzlet metaforáját a franchise 
üzlettípusban vélte felfedezni. A franchise 
mintapéldájának a McDonalds modelljét tekinti, így 
elkülönítve azokat a franchise-okat, melyek nem csupán 
egy termék vagy márkanév, hanem az egész 
üzletformátum terjesztését végzik. Ez az üzletformátum 
az, amelyet a vállalkozások csúcsának tart, hiszen ezek 
olyan szintû strukturált rendszerek, melyek receptjét 
pontosan követve bárki sikerre viheti a korábban már 
alaposan kifejlesztett prototípust. A kulcsrakész üzlet fõ 
ismérvei:
• Következetesen azonos értéket nyújt nemcsak a 

vevõknek, de az összes többi érintettnek is, legyenek 
azok alkalmazottak, szállítók vagy akár hitelezõk.

• A modellt olyan emberek mûködtetik, akik a még 
megengedhetõ legkisebb szaktudással 
rendelkeznek. Vagyis a mûködés ne egyes 
kiemelkedõ szakemberektõl függjön, hanem a 
rendszertõl. Ezáltal a rendszerkialakítás rá van 
kényszerítve a vezetõre, ami stabilitást hoz a vállalat 
mûködésébe.

• Tökéletes rend uralkodjon a cégen belül, minden 
folyamat legyen mûveleti leírásokban rögzítve, 
melyeket szorosan követnek az alkalmazottak.

• A vállalat mind belsõ folyamataiban, mind pedig a 
külvilág felé legyen egységes.

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI FOLYAMAT

A kulcsrakész üzlet állapota bármely cég számára 
elérhetõ egy vállalkozásfejlesztési folyamat 
végrehajtásával. Gerber szerint a vállalkozásfejlesztési 
folyamat három fõ tevékenységbõl áll össze: újításból, 
számszerûsítésbõl és hangszerelésbõl. Az újítás a 
vállalkozásfejlesztési folyamat különbözõ szintjein 
történõ új elemek gyakorlatba ültetését jelenti a legjobb 
módszer megtalálását célozva, amellyel a vállalat képes 
megkülönböztetni magát a többi vállalkozástól. Az újítás 
azonban számszerûsítés nélkül nem hozza meg a várt 
eredményt. Az adott helyzetekre szabott mérõszámok 
megalkotása, illetve azok mérése szükséges a 
vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó megfelelõ üzleti 
döntések megalapozásához. Végül pedig a 
hangszerelés a számszerûsítés során üzletileg 
kedvezõnek ítélt újítások mindennapi mûködésbe 
történõ beépítését foglalja magában, így az új elemek a 
meglévõ folyamatok részévé válnak.

Gerber ajánlása alapján ezeket a tevékenységeket kell a 
vállalkozásfejlesztési folyamat hét szintjén alkalmazni 
ahhoz, hogy a cég egy megfelelõ franchise prototípus 
lehessen, azaz önjáró módon legyen képes mûködni. 

A szintek az alábbiak (melyeket a könyv részletes 
példákon keresztül kifejt):

• Elsõdleges cél: itt valójában nem is a cégrõl, hanem 
magáról a tulajdonosról van szó. Mi az, amit a 
vállalkozással végsõ soron el akarunk érni? Anyagi 
felemelkedés? Vagy a világ valamely problémájának 
megoldása?

• Stratégiai cél: immáron a cégnek milyen konkrét 
célokat kell teljesítenie az elsõdleges cél elérése 
érdekében, melyet célszerû néhány jól megfogható 
teljesítménynormára szûkíteni (lehet pénzügyi is, 
nem csak stratégiai). Mekkora EBITDA fedezetre és 
szorzóra lesz szükség, hogy a cégértékesítés során 
megfelelõ cégértéket realizáljunk? Mekkora 
vevõbázist kell elérni, hogy a megoldásunk 
kellõképpen elterjedhessen?

• Szervezetstratégia: a cég mûködését milyen 
funkciókban, kötelességekben, felelõsségi körökben 
kell formalizáltan szervezni. Amennyiben személyek 
köré szervezõdik a mûködés, elõbb-utóbb káosz 
lesz, melyet a vállalkozás mint termék minõsége fog 
megszenvedni. A lényeg, hogy ne a megszokások 
uralkodjanak a felelõsség megosztásában, hanem 
egyszerûen betölthetõ legyen a leírások alapján a 
pozíció, és konzisztensen számon kérhetõ legyen a 
teljesítmény.

• Menedzsmentstratégia: nem kiemelkedõ 
menedzserekre van szükség, hanem kidolgozott 
menedzsmentrendszerre. Ide tartozik a folyamatok 
pontos dokumentálása, leírása, részfolyamatokra 
való bontása. A döntési pontokon keresztüli 
folyamatok biztosítják, hogy a megengedhetõ 
minimális szaktudású ember is hamar bele tudjon 
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tanulni az adott pozícióba, mely nagyban növeli a 
termelékenységet.

• Emberstratégia: hogyan vegyük rá az 
alkalmazottakat, hogy saját célunkért maximálisan 
dolgozzanak nap mint nap? Egyszerûnek tûnik, de 
valójában az egyik legnehezebb szintje a 
stratégiának. Világos struktúrát kínálva meg kell 
értetni velük, és magukévá kell tenniük 
elképzeléseidet. Egy játékot kell alkotni, melyben a 
saját szabályaid mellett õk maguk is megtalálhatják 
számításaikat úgy, hogy közben az alkalmazottak és 
a vállalat célja egymásba fonódjon. Természetesen 
fontos az emberi odafigyelés, illetve az, hogy 
felnézhessenek a fõnökre, viszont a struktúra, a 
kiszámíthatóság az, amit tudat alatt legjobban 
értékelnek az emberek.

• Marketingstratégia: itt viszont minden a vevõrõl 
szól. A vevõ irracionális döntéshozó, aki tudat alatt 
hozza meg döntését, melyet a racionalitás 
eszközével próbál utólagosan megmagyarázni. Ezért 
meg kell határozni a vevõk pszichológiai elvárásait, 
és arra kell megtalálni a kielégítõ megoldást.

• Rendszerstratégia: beszélhetünk kemény, puha, 
illetve információs rendszerekrõl. A kemények 
élettelen rendszerekhez kapcsolódó stratégiára 
vonatkoznak, praktikus technikai megoldások 
bizonyos problémákra (például megfelelõ 
irodaberendezés). A puhák élõ rendszerekhez 
kapcsolódnak, minden olyan embereket érintõ 
rendszerek, amelyek az eddigi pontok közül kiestek, 
így például a vállalati kultúra egyes elemei. Az 
információs rendszer az egész vállalatról mint teljes 
rendszerrõl szolgáltat információt, mellyel mérni 
tudjuk döntéseink eredményét.

TÓTH NÁNDOR
ELEMZÕ

CONCORDE MB PARTNERS 

NANDOR.TOTH@CMBP.HU

KONKLÚZIÓ
Gerber könyvben megosztott gondolatai összecsengenek a CMBP 
által gyakran megfogalmazott üzenettel: a cég ún. kiszerelése 
megnöveli az esélyét egy esetleges tranzakció kedvezõ 
forgatókönyvének, mely egyrészt eladói oldalról a cégtulajdonos 
által elképzelt cégértékhez közelít, másrészt pedig vevõi oldalról 
jelentõsen megkönnyíti a sikeres átvételt és továbbmûködtetést. 
Kétségkívül mindkét összetevõ szükséges egy sikeres 
tranzakcióhoz, így a folyamat mihamarabbi megvalósulása 
mindkét félnek érdekében áll. Mi ezt olyan fontos kérdésnek 
tartjuk, hogy a Cégérték 2020 január–februári számát kifejezetten 
a cégkiszerelés – cégstrukturálás kérdésének szenteljük.



megvalósításának útjában álló legkülönfélébb 
problémákra is. Ezzel szemben számos cégvezetõ, 
tulajdonos nem ilyen személyiség, mely valójában 
egyáltalán nem jelenti sikertelenségük 
determinációját.

2) A huszadik században végigsöprõ kulcsrakész üzlet 
(turn-key business) forradalmának köszönhetõen 
erre nincs is szükség: az üzleti siker többnyire nem 
egyéni jellemzõktõl, hanem leginkább a tudatos 
strukturálástól függ.

3) Ehhez az állapothoz egy hosszú, de magas 
valószínûséggel sikert eredményezõ 
vállalkozásfejlesztési folyamat vezet el,

4) mely teljes mértékben adaptálható bármilyen 
vállalkozásra, a lépéseket konzisztensen követve 
bármely cég komoly értéknövelést realizálhat.

KI IS VALÓJÁBAN A VÁLLALKOZÓ?

Gerber már az elején leszámol néhány tévhittel, melyek 
széles körben uralják a közvéleményt a vállalkozókkal 
kapcsolatban. Szerinte a legtöbb vállalkozást nem az 
elõbb bemutatott vállalkozó típusú személyek alapítják 
vagy vezetik, hanem fõleg szakemberek, akik 
vállalkozási lázuk hevében szakértelmüket saját maguk 
hasznára kívánják fordítani. Azonban a szakmai 
hozzáértés egyáltalán nem garantálja az üzleti 
megvalósításhoz való affinitást is. Vitathatatlan a 
szakmai rálátás fontossága, viszont az üzletvezetés más 
megközelítést igényel. Ezért egy idõ után gyakran már 
nem a szabadságot jelenti a korábbi álom, hanem a 
vállalkozó saját vállalkozásának rabszolgájává válik. 
A vállalkozónak viszont nem a vállalkozásában, hanem 
a vállalkozásán kell dolgozni.

A szerzõ az emberek saját vállalkozásukhoz fûzõdõ 
viszonya alapján három személyiségtípust különböztet 
meg. Ezek mindegyike ott lakozik mindenkiben, viszont 
eltérõ mértékben, mely egyébként az idõ során 
dinamikusan változhat:
• A Vállalkozó az, aki elõremozdítja a céget, hosszú 

távú célokat és hozzájuk stratégiát állít. Megbontja a 
régi rendet, hogy új lehetõségeket keresve 
alkothasson az álmai elérését szem elõtt tartva.

• Ezzel szemben a Menedzser a magas szintû tervezés 
és kiszámíthatóság embere. Nem szereti a 
bizonytalanságot, az események megoldandó 
problémákat jelentenek neki, nem pedig új 
lehetõségeket.

• Végül pedig a Szakember, aki a terveket végrehajtja, 
õ ért igazából a végsõ megvalósításhoz. Nem szereti, 
ha az elõzõ kettõ személyiség a rendszer apró 
részeként tekint rá, és megmondja neki, mit 
csináljon, miközben szerinte egyikõjük sem ért 
hozzá.

A személyiségek között természetes konfliktus áll fenn, 
az állandósult harc során áll be egy ideiglenes 
egyensúly. Az egészséges helyzet egy kiegyensúlyozott 

állapot lenne, amikor mindegyik személyiség 
megfelelõen ki tud bontakozni, de még nem nyomja el 
egymást. Ugyanakkor ez ritkán valósul meg, Gerber 
szerint az emberek és a vállalkozók nagy részét a 
szakember éne uralja. Mindez pedig a 
vállalatirányításban komoly problémákat szülhet.

A rendszerint szakemberként induló vállalkozóknak a 
cég érettségi szakaszai során jelentõs 
személyiségfejlõdésen kell keresztülmenniük, hogy a 
fenntartható mûködés kialakuljon. Alapításkor – a 
gyermekkorban – a vállalkozó még nem szembesül 
irányítási problémákkal, hiszen szinte minden 
folyamatot képes maga megcsinálni vagy közelrõl 
megfigyelni. A serdülõkort akkor éri el a vállalkozás, 
amikor a növekedés következtében a korábbi 
teljesítmény már nem fenntartható a megszokott 
felállásban. Ekkor elõlép a menedzser én, és a 
felelõsség megosztásával (vagy olykor eltolásával) új 
személyeket emel fel a cégvezetõ bizonyos irányítási 
feladatokra. Viszont általában a bõvítés a megfelelõ 
strukturáltság nélkül történik meg, így elkerülhetetlenül 
megváltozik a korábban a tulajdonos által elvégzett 
munka minõsége, mely a hosszú távú mûködést – akár 
túl nagy áldozatok ellenére is – fenntarthatatlanná teszi. 
Az érett állapot akkor következik be, amikor a tulajdonos 
elsajátítja a vállalkozói szemléletmódot, és immáron 
csupán a rendszer kialakításával és a nagykép 
áttekintésével foglalkozik. Termékké maga a vállalkozás 
válik, mellyel beteljesedik a kulcsrakész üzlet képe.

A KULCSRAKÉSZ ÜZLET

Gerber a kulcsrakész üzlet metaforáját a franchise 
üzlettípusban vélte felfedezni. A franchise 
mintapéldájának a McDonalds modelljét tekinti, így 
elkülönítve azokat a franchise-okat, melyek nem csupán 
egy termék vagy márkanév, hanem az egész 
üzletformátum terjesztését végzik. Ez az üzletformátum 
az, amelyet a vállalkozások csúcsának tart, hiszen ezek 
olyan szintû strukturált rendszerek, melyek receptjét 
pontosan követve bárki sikerre viheti a korábban már 
alaposan kifejlesztett prototípust. A kulcsrakész üzlet fõ 
ismérvei:
• Következetesen azonos értéket nyújt nemcsak a 

vevõknek, de az összes többi érintettnek is, legyenek 
azok alkalmazottak, szállítók vagy akár hitelezõk.

• A modellt olyan emberek mûködtetik, akik a még 
megengedhetõ legkisebb szaktudással 
rendelkeznek. Vagyis a mûködés ne egyes 
kiemelkedõ szakemberektõl függjön, hanem a 
rendszertõl. Ezáltal a rendszerkialakítás rá van 
kényszerítve a vezetõre, ami stabilitást hoz a vállalat 
mûködésébe.

• Tökéletes rend uralkodjon a cégen belül, minden 
folyamat legyen mûveleti leírásokban rögzítve, 
melyeket szorosan követnek az alkalmazottak.

• A vállalat mind belsõ folyamataiban, mind pedig a 
külvilág felé legyen egységes.

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI FOLYAMAT

A kulcsrakész üzlet állapota bármely cég számára 
elérhetõ egy vállalkozásfejlesztési folyamat 
végrehajtásával. Gerber szerint a vállalkozásfejlesztési 
folyamat három fõ tevékenységbõl áll össze: újításból, 
számszerûsítésbõl és hangszerelésbõl. Az újítás a 
vállalkozásfejlesztési folyamat különbözõ szintjein 
történõ új elemek gyakorlatba ültetését jelenti a legjobb 
módszer megtalálását célozva, amellyel a vállalat képes 
megkülönböztetni magát a többi vállalkozástól. Az újítás 
azonban számszerûsítés nélkül nem hozza meg a várt 
eredményt. Az adott helyzetekre szabott mérõszámok 
megalkotása, illetve azok mérése szükséges a 
vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó megfelelõ üzleti 
döntések megalapozásához. Végül pedig a 
hangszerelés a számszerûsítés során üzletileg 
kedvezõnek ítélt újítások mindennapi mûködésbe 
történõ beépítését foglalja magában, így az új elemek a 
meglévõ folyamatok részévé válnak.

Gerber ajánlása alapján ezeket a tevékenységeket kell a 
vállalkozásfejlesztési folyamat hét szintjén alkalmazni 
ahhoz, hogy a cég egy megfelelõ franchise prototípus 
lehessen, azaz önjáró módon legyen képes mûködni. 

A szintek az alábbiak (melyeket a könyv részletes 
példákon keresztül kifejt):

• Elsõdleges cél: itt valójában nem is a cégrõl, hanem 
magáról a tulajdonosról van szó. Mi az, amit a 
vállalkozással végsõ soron el akarunk érni? Anyagi 
felemelkedés? Vagy a világ valamely problémájának 
megoldása?

• Stratégiai cél: immáron a cégnek milyen konkrét 
célokat kell teljesítenie az elsõdleges cél elérése 
érdekében, melyet célszerû néhány jól megfogható 
teljesítménynormára szûkíteni (lehet pénzügyi is, 
nem csak stratégiai). Mekkora EBITDA fedezetre és 
szorzóra lesz szükség, hogy a cégértékesítés során 
megfelelõ cégértéket realizáljunk? Mekkora 
vevõbázist kell elérni, hogy a megoldásunk 
kellõképpen elterjedhessen?

• Szervezetstratégia: a cég mûködését milyen 
funkciókban, kötelességekben, felelõsségi körökben 
kell formalizáltan szervezni. Amennyiben személyek 
köré szervezõdik a mûködés, elõbb-utóbb káosz 
lesz, melyet a vállalkozás mint termék minõsége fog 
megszenvedni. A lényeg, hogy ne a megszokások 
uralkodjanak a felelõsség megosztásában, hanem 
egyszerûen betölthetõ legyen a leírások alapján a 
pozíció, és konzisztensen számon kérhetõ legyen a 
teljesítmény.

• Menedzsmentstratégia: nem kiemelkedõ 
menedzserekre van szükség, hanem kidolgozott 
menedzsmentrendszerre. Ide tartozik a folyamatok 
pontos dokumentálása, leírása, részfolyamatokra 
való bontása. A döntési pontokon keresztüli 
folyamatok biztosítják, hogy a megengedhetõ 
minimális szaktudású ember is hamar bele tudjon 
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tanulni az adott pozícióba, mely nagyban növeli a 
termelékenységet.

• Emberstratégia: hogyan vegyük rá az 
alkalmazottakat, hogy saját célunkért maximálisan 
dolgozzanak nap mint nap? Egyszerûnek tûnik, de 
valójában az egyik legnehezebb szintje a 
stratégiának. Világos struktúrát kínálva meg kell 
értetni velük, és magukévá kell tenniük 
elképzeléseidet. Egy játékot kell alkotni, melyben a 
saját szabályaid mellett õk maguk is megtalálhatják 
számításaikat úgy, hogy közben az alkalmazottak és 
a vállalat célja egymásba fonódjon. Természetesen 
fontos az emberi odafigyelés, illetve az, hogy 
felnézhessenek a fõnökre, viszont a struktúra, a 
kiszámíthatóság az, amit tudat alatt legjobban 
értékelnek az emberek.

• Marketingstratégia: itt viszont minden a vevõrõl 
szól. A vevõ irracionális döntéshozó, aki tudat alatt 
hozza meg döntését, melyet a racionalitás 
eszközével próbál utólagosan megmagyarázni. Ezért 
meg kell határozni a vevõk pszichológiai elvárásait, 
és arra kell megtalálni a kielégítõ megoldást.

• Rendszerstratégia: beszélhetünk kemény, puha, 
illetve információs rendszerekrõl. A kemények 
élettelen rendszerekhez kapcsolódó stratégiára 
vonatkoznak, praktikus technikai megoldások 
bizonyos problémákra (például megfelelõ 
irodaberendezés). A puhák élõ rendszerekhez 
kapcsolódnak, minden olyan embereket érintõ 
rendszerek, amelyek az eddigi pontok közül kiestek, 
így például a vállalati kultúra egyes elemei. Az 
információs rendszer az egész vállalatról mint teljes 
rendszerrõl szolgáltat információt, mellyel mérni 
tudjuk döntéseink eredményét.

TÓTH NÁNDOR
ELEMZÕ

CONCORDE MB PARTNERS 

NANDOR.TOTH@CMBP.HU

KONKLÚZIÓ
Gerber könyvben megosztott gondolatai összecsengenek a CMBP 
által gyakran megfogalmazott üzenettel: a cég ún. kiszerelése 
megnöveli az esélyét egy esetleges tranzakció kedvezõ 
forgatókönyvének, mely egyrészt eladói oldalról a cégtulajdonos 
által elképzelt cégértékhez közelít, másrészt pedig vevõi oldalról 
jelentõsen megkönnyíti a sikeres átvételt és továbbmûködtetést. 
Kétségkívül mindkét összetevõ szükséges egy sikeres 
tranzakcióhoz, így a folyamat mihamarabbi megvalósulása 
mindkét félnek érdekében áll. Mi ezt olyan fontos kérdésnek 
tartjuk, hogy a Cégérték 2020 január–februári számát kifejezetten 
a cégkiszerelés – cégstrukturálás kérdésének szenteljük.



Amikor maga az ügylet létrejötte 
is a hatóságon múlik

A hatóságok értelemszerûen leginkább azokban a 
tranzakciókban jelennek meg, amikor magának az 
ügyletnek a feltétele egy hatóság engedélye. Ilyen lehet 

például – a tranzakcióban részt vevõ felek árbevételétõl 
függõen – a versenyhivatal jóváhagyása, vagy – az 
ügylet iparágától függõen – az iparág szabályozó 
hatóságának (pl. MNB, NMHH stb.) a jóváhagyása. 
Ezen esetekben a hatóság engedélyének hiányában az 
ügylet létre sem jön.

Más esetekben a tulajdonszerzés önmagában nem 
engedélyköteles ugyan, de az ügylet tárgya (pl. 
ingatlan) tekintetében valamely hatósági szervnek vagy 
az államnak elõvásárlási joga van. Mindamellett, hogy 
az elõvásárlási jog elhúzhatja egy ügylet 
megvalósítását (arról nem is beszélve, hogy egyes 
jogszabályok nem is kötik konkrét határidõhöz az 
elõvásárlási jog gyakorlását), az csökkentheti a vevõ 
eltökéltségét is.

Bizonytalanságok a tranzakció 
struktúrája kapcsán

A hatóságok, esetleges maradi jogértelmezésükkel, 
keresztül is tudják húzni a felek tranzakciós szándékát. 
Nem minden ügylet bonyolítható le egy „egyszerû” 
adásvétellel, az élet és az üzleti szándék bonyolult 
helyzeteket produkálhat. Ezért sokszor egy tranzakció 
egymásra épülõ ügyletek bonyolult sorozataként 
valósítható meg. Egy ilyen helyzet hatósági 
kockázatokat hordoz, ha az ügylet valamelyik lépése 
engedély- vagy bejegyzésköteles. Így gyakori az eset, 
amikor a felek szándékának megvalósítása egy vagy 
több elõzetes lépés cégbírósági bejegyzéstõl függ. 
Ilyenkor a cégbíróság akadékoskodó hozzáállása vagy 
eltérõ jogértelmezése boríthatja a tranzakció 
struktúráját.

Jogszerû vagy nem jogszerû? 

De kockázatra ad okot a hatóság hozzáállása akkor is, 
ha passzív, pedig aktívnak kellene lennie. Egy 
átvilágítás során a vevõ jogi tanácsadója arra 
bukkanhat, hogy a céltársaság valamely szükséges 
engedéllyel nem rendelkezik. Ilyenkor különösen 
faramucivá és veszélyessé teheti a helyzetet, ha a 
jogellenesnek minõsített mûködés a hatóság 
jóváhagyásával történik. Így például elképzelhetõ, hogy 
a jogszabály szerint a társaság mûködéséhez 
telepengedélyre lenne szükség, de a hatóság az 
engedély hiányát soha nem kifogásolta (esetleg meg is 
erõsítette, hogy nincs szükség arra). Ilyenkor érdemes 
szem elõtt tartani, hogy a hatóság személyi összetétele 
vagy álláspontja bámikor megváltozhat, ezért a korábbi 
jogszabály-értelmezést nem lehet kõbe vésettnek 
tekinteni.

Ha valamire van engedély, az le is járhat

Szintén gondot okozhat egy tranzakcióban egy 
hatósági engedély közelgõ lejárta. Nem egy esetben a 
felvásárlás tárgyát képezõ társaság hatósági engedély 

alapján végzi a tevékenységét, vagy egy engedély 
megléte a társaság tevékenységét jelentõsen 
befolyásolja. Ha egy ilyen engedély a közeljövõben 
lejár, az a felek számára bizonytalan helyzetet teremt. 
Adott esetben objektív feltételekkel meggyõzhetõek a 
felek arról, hogy az engedély késõbbi 
meghosszabbításának nem lesz akadálya. Ez azonban 
csupán kivételes helyzetben van így. Ha a felek nem 
tudnak egyezségre jutni arra, hogy hogyan védjék ki az 
ebbõl eredõ kockázatot, úgy ez könnyen a tranzakció 
meghiúsulásához vezethet.

Hogyan kezelhetõk ezek 
a helyzetek a tranzakció során?

A helyzetek egy részében érdemes lehet a hatóságot 
elõzetesen megkeresni, a hatóság álláspontját 
megtudni, esetlegesen állásfoglalást kérni. Ez azonban 
egyrészt nem minden esetben lehetséges, másrészt 
sokszor nem is ad elegendõ biztosítékot.

Megoldást jelenthet az is, ha a felek az ügylet zárását a 
hatósági aktus megtételéhez (bejegyzéshez, engedély 
meghosszabbításához stb.) kötik. Ez azonban 
jelentõsen megnövelheti az aláírás és a zárás közötti 
idõszakot, ami bizonytalanságot és gyakorlati 
nehézségeket okozhat.

Célszerû lehet továbbá a hatósági ügyekre vonatkozó 
szavatosságvállalások beépítése az adásvételi 
szerzõdésbe, vagy – ismert hatósági kockázatok esetén 
– kártérítési kötelezettség vagy egyéb szankciók 
hozzárendelése az adott hatósági ügylethez (vagy 
annak elmaradásához). Mivel azonban ilyenkor a kár 
sokszor nehezen számszerûsíthetõ, célszerû lehet a 
felek által kölcsönösen elfogadott kárátalányt kikötni.
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AMIKOR A HATÓSÁG 
A TRANZAKCIÓ 
HARMADIK SZEREPLŐJE

KÖZTUDOTT, HOGY EGY VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI ÜGYLET SIKERE NAGYBAN 
MÚLIK A FELEK, ILLETVE TANÁCSADÓIK FELKÉSZÜLTSÉGÉN ÉS 
KOMPROMISSZUMKÉSZSÉGÉN. NEM EGY ESETBEN AZONBAN MINDEZ NEM 
ELÉG. SOKSZOR UGYANIS BEKERÜL A KÉPBE EGY ÁLLAMI VAGY HATÓSÁGI 
SZEREPLÕ IS, AMI MEGBONYOLÍTHATJA, IDÕBEN ELHÚZHATJA VAGY AKÁR EL 
IS LEHETETLENÍTHETI AZ ÜGYLETET.
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Nem minden ügylet bonyolítható le egy 
„egyszerű” adásvétellel, az élet és az üzleti 
szándék bonyolult helyzeteket produkálhat. 
Ezért sokszor egy tranzakció egymásra épülő 
ügyletek bonyolult sorozataként valósítható 
meg. Egy ilyen helyzet hatósági kockázatokat 
hordoz, ha az ügylet valamelyik lépése 
engedély- vagy bejegyzésköteles. 
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A hatóságok értelemszerûen leginkább azokban a 
tranzakciókban jelennek meg, amikor magának az 
ügyletnek a feltétele egy hatóság engedélye. Ilyen lehet 
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Más esetekben a tulajdonszerzés önmagában nem 
engedélyköteles ugyan, de az ügylet tárgya (pl. 
ingatlan) tekintetében valamely hatósági szervnek vagy 
az államnak elõvásárlási joga van. Mindamellett, hogy 
az elõvásárlási jog elhúzhatja egy ügylet 
megvalósítását (arról nem is beszélve, hogy egyes 
jogszabályok nem is kötik konkrét határidõhöz az 
elõvásárlási jog gyakorlását), az csökkentheti a vevõ 
eltökéltségét is.
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engedély- vagy bejegyzésköteles. Így gyakori az eset, 
amikor a felek szándékának megvalósítása egy vagy 
több elõzetes lépés cégbírósági bejegyzéstõl függ. 
Ilyenkor a cégbíróság akadékoskodó hozzáállása vagy 
eltérõ jogértelmezése boríthatja a tranzakció 
struktúráját.

Jogszerû vagy nem jogszerû? 

De kockázatra ad okot a hatóság hozzáállása akkor is, 
ha passzív, pedig aktívnak kellene lennie. Egy 
átvilágítás során a vevõ jogi tanácsadója arra 
bukkanhat, hogy a céltársaság valamely szükséges 
engedéllyel nem rendelkezik. Ilyenkor különösen 
faramucivá és veszélyessé teheti a helyzetet, ha a 
jogellenesnek minõsített mûködés a hatóság 
jóváhagyásával történik. Így például elképzelhetõ, hogy 
a jogszabály szerint a társaság mûködéséhez 
telepengedélyre lenne szükség, de a hatóság az 
engedély hiányát soha nem kifogásolta (esetleg meg is 
erõsítette, hogy nincs szükség arra). Ilyenkor érdemes 
szem elõtt tartani, hogy a hatóság személyi összetétele 
vagy álláspontja bámikor megváltozhat, ezért a korábbi 
jogszabály-értelmezést nem lehet kõbe vésettnek 
tekinteni.

Ha valamire van engedély, az le is járhat

Szintén gondot okozhat egy tranzakcióban egy 
hatósági engedély közelgõ lejárta. Nem egy esetben a 
felvásárlás tárgyát képezõ társaság hatósági engedély 

alapján végzi a tevékenységét, vagy egy engedély 
megléte a társaság tevékenységét jelentõsen 
befolyásolja. Ha egy ilyen engedély a közeljövõben 
lejár, az a felek számára bizonytalan helyzetet teremt. 
Adott esetben objektív feltételekkel meggyõzhetõek a 
felek arról, hogy az engedély késõbbi 
meghosszabbításának nem lesz akadálya. Ez azonban 
csupán kivételes helyzetben van így. Ha a felek nem 
tudnak egyezségre jutni arra, hogy hogyan védjék ki az 
ebbõl eredõ kockázatot, úgy ez könnyen a tranzakció 
meghiúsulásához vezethet.

Hogyan kezelhetõk ezek 
a helyzetek a tranzakció során?

A helyzetek egy részében érdemes lehet a hatóságot 
elõzetesen megkeresni, a hatóság álláspontját 
megtudni, esetlegesen állásfoglalást kérni. Ez azonban 
egyrészt nem minden esetben lehetséges, másrészt 
sokszor nem is ad elegendõ biztosítékot.

Megoldást jelenthet az is, ha a felek az ügylet zárását a 
hatósági aktus megtételéhez (bejegyzéshez, engedély 
meghosszabbításához stb.) kötik. Ez azonban 
jelentõsen megnövelheti az aláírás és a zárás közötti 
idõszakot, ami bizonytalanságot és gyakorlati 
nehézségeket okozhat.

Célszerû lehet továbbá a hatósági ügyekre vonatkozó 
szavatosságvállalások beépítése az adásvételi 
szerzõdésbe, vagy – ismert hatósági kockázatok esetén 
– kártérítési kötelezettség vagy egyéb szankciók 
hozzárendelése az adott hatósági ügylethez (vagy 
annak elmaradásához). Mivel azonban ilyenkor a kár 
sokszor nehezen számszerûsíthetõ, célszerû lehet a 
felek által kölcsönösen elfogadott kárátalányt kikötni.

27 cégérték 

AMIKOR A HATÓSÁG 
A TRANZAKCIÓ 
HARMADIK SZEREPLŐJE

KÖZTUDOTT, HOGY EGY VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI ÜGYLET SIKERE NAGYBAN 
MÚLIK A FELEK, ILLETVE TANÁCSADÓIK FELKÉSZÜLTSÉGÉN ÉS 
KOMPROMISSZUMKÉSZSÉGÉN. NEM EGY ESETBEN AZONBAN MINDEZ NEM 
ELÉG. SOKSZOR UGYANIS BEKERÜL A KÉPBE EGY ÁLLAMI VAGY HATÓSÁGI 
SZEREPLÕ IS, AMI MEGBONYOLÍTHATJA, IDÕBEN ELHÚZHATJA VAGY AKÁR EL 
IS LEHETETLENÍTHETI AZ ÜGYLETET.

26 cégérték26

DR. BEJÓ ÁGNES
VEZETÕ ÜGYVÉD

JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA

ABEJO@JALSOVSZKY.COM

Nem minden ügylet bonyolítható le egy 
„egyszerű” adásvétellel, az élet és az üzleti 
szándék bonyolult helyzeteket produkálhat. 
Ezért sokszor egy tranzakció egymásra épülő 
ügyletek bonyolult sorozataként valósítható 
meg. Egy ilyen helyzet hatósági kockázatokat 
hordoz, ha az ügylet valamelyik lépése 
engedély- vagy bejegyzésköteles. 



Virágos László és édesanyja 23 éve alapította a 
Terracotta Magyarország Kft.-t, amely jelenleg több mint 
1 500 SKU-val szinte minden jelentõs hipermarketet, 
DIY üzletet és diszkont áruházláncot kiszolgál hobbi 
kertészeti termékekkel, ellátva ezzel ezernél is több 
értékesítési pontot Magyarországon és a KKE régióban. 
A tõzegfeldolgozás, valamint virágföld- és tápoldat-
gyártás házon belüli biztosítására a tulajdonosok 2010-
ben alapították meg a Terra-Tõzeg Kft.-t.

A cégcsoportot négy magánszemély, Hajdu Balázs 
befektetõ-ügyvezetõ vezetésével vásárolta meg. 
A befektetõk a gazdaság különbözõ területein szerzett 
szaktudásukat kívánják kamatoztatni a cégcsoport 
hosszú távú sikeres mûködése érdekében.
Virágos Lászlót és Hajdu Balázst a tranzakció 
tapasztalatairól, a fõbb elkerülendõ buktatókról és a 
tranzakció utóéletérõl kérdeztük.

Hogyan indult a Terracotta? Egy eredetileg 
eltervezett stratégiát követtél, vagy történtek 
nagyobb változások, irányváltások a fejlõdés során? 
V.L.: A 90-es évek közepén a multinacionális 
áruházláncok piacra lépésekor igény volt egy modern 
szemléletû üzletmenetet követni tudó 
nagykereskedelmi cégre, amely hobbi kertészeti 
termékekkel ellátta a piacot. A stratégiám alapján az 
áruházláncok és a piac igényeit kívántuk kielégíteni 
magas színvonalon, mind a termékösszetétel, mind a 
szolgáltatás területén. A fejlõdés során az 
alapstratégiát követtük, a piac és vevõink 
növekedésével együtt a termékportfólió bõvítését 
hajtottuk végre.

A Terracotta mára jelentõs piaci szereplõvé nõtt, 
amely képes multinacionális ügyfelek 
kiszolgálására. Mit gondolsz, mi volt a legfontosabb 
tényezõ ennek elérésében? 
V.L.: Nagyon fontos volt a megbízhatóság, pontosság 
és precizitás, valamint korrekt, hosszú távú érdekeket 
figyelembevevõ ’win-win’ árpolitika kialakítása a 
vevõkkel és beszállítókkal egyaránt.

Milyen megfontolásból döntöttél a cégeladás 
mellett? 
V.L.: A vállalatcsoport további fejlõdéséhez 
szintlépésre volt szükség. Egyedüli tulajdonosként nem 
tudtam volna megvalósítani a menedsment- és 
pénzügyi igényeket. Ez sok munkát, felelõsséget jelent, 
az elmúlt 23 év után a napi munka mennyiségébõl 
szerettem volna visszavenni, és többet foglalkozni a 
családommal. Balázs és befektetõtársai már az elsõ 
találkozás után szimpatikusak voltak a számomra, és 
éreztem, hogy ha õk lesznek az új tulajdonosok, akkor a 
tervek megvalósíthatók, és új lendületet kap a 
Terracotta csoport fejlõdése.

Érzelmileg megviselt a döntés, hogy megválsz az 
immár több mint két évtizede elindított cégtõl? 
V.L.: Nehéz volt elengedni, mert nagyon hozzám nõtt az 
elmúlt 23 év alatt. Amikor az indikatív ajánlatot 
aláírtam, megdobbant a szívem, hogy most van az a 
pont, amikor el kell engednem. Segített, hogy tudom, 
jó kezekbe kerül a cégcsoport, mely szintén fontos 
szempont volt a döntésemben. Balázs munkáját egy 
hosszú távú tanácsadói szerzõdés keretében továbbra 
is segítem, így nem kerültem ki a Terracotta életébõl.

Hogyan alakult a folyamat a tranzakciótok során? 
Volt-e valami meglepõ, ami máshogy alakult, mint 
amire számítottatok? Ezt hogyan kezeltétek? 
V.L.: A tranzakció az elõzetes terveknek megfelelõen 
folyt. Ami talán a legnagyobb munka volt, az az 

adatszoba felállítása, majd az átvilágítási folyamat. 
Balázsék átvilágító csapatával kialakítottuk a 
munkamenetet, a folyamat során mindig 
kompromisszumkészek voltak, mely pozitív csalódás 
volt számomra. Kérdések mindig felmerültek, melyek 
kapcsán gyorsan megállapodásra jutottunk. Fontos, 
hogy amit ígértem, azok rendelkezésre álltak, így nem 
kerültek elõ csontvázak a szekrénybõl.

Sok éven keresztül egy vezetõ energiaszolgáltató 
cégnél töltöttél be vezetõ pozíciót. Mi volt a 
motivációd, hogy rászánd magad egy cégvásárlásra?
H.B.: Regionális értékesítési vezetõ voltam, mely sok 
utazással járt. Mivel három kisgyermekem van, ezért ez 
az életstílus hosszú távon nem volt ideális. A munkám, 
bár érdekes volt, de több mint egy évtized után nem 
volt már meg benne az a fajta izgalom, ami eleinte 
ezzel a pozícióval járt, ezért tavaly év végén a kilépés 
mellett döntöttem. Az alternatíváim akkor a következõk 
voltak: közép- vagy felsõvezetõi pozíció energiaiparon 
belül. Ugyanez, csak egy másik iparágban. Vagy 
esetleg elindulok a saját vállalkozás irányába. Utóbbi 
esetben már „csak” a nulláról indított vagy egy mûködõ 
cégbe történõ befektetés kérdése merült fel. Mivel idén 
töltöttem a 40. életévemet, és „multis” létem alatt is 
mindig kísérletezõbb alkat voltam, most vagy soha 
alapon a figyelmem hamar az MBI irányába terelõdött. 

Melyek voltak azok a döntõ tényezõk, amelyek 
a Terracotta megvásárlására ösztönöztek?
H.B.: Az elsõ a tevékenységi kör: a cég egyik fõ 
tevékenysége a kereskedelem, mely nem áll messze 
tõlem, hiszen korábbi pozícióimban devizával, 
kamatlábbal és villamos energiával is kereskedtem 
mind hazai, mind nemzetközi környezetben. Második: a 
nyereségesség. Olyan céget kerestem, mely nemcsak a 
jövõben, bizonyos feltételek beteljesülése esetén lesz 
majd nyereséges, hanem van már története, és most is 
nyereségesen mûködik. A harmadik: a cég méretének 
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ben alapították meg a Terra-Tõzeg Kft.-t.
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tapasztalatairól, a fõbb elkerülendõ buktatókról és a 
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figyelembevevõ ’win-win’ árpolitika kialakítása a 
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mellett? 
V.L.: A vállalatcsoport további fejlõdéséhez 
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éreztem, hogy ha õk lesznek az új tulajdonosok, akkor a 
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Érzelmileg megviselt a döntés, hogy megválsz az 
immár több mint két évtizede elindított cégtõl? 
V.L.: Nehéz volt elengedni, mert nagyon hozzám nõtt az 
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aláírtam, megdobbant a szívem, hogy most van az a 
pont, amikor el kell engednem. Segített, hogy tudom, 
jó kezekbe kerül a cégcsoport, mely szintén fontos 
szempont volt a döntésemben. Balázs munkáját egy 
hosszú távú tanácsadói szerzõdés keretében továbbra 
is segítem, így nem kerültem ki a Terracotta életébõl.

Hogyan alakult a folyamat a tranzakciótok során? 
Volt-e valami meglepõ, ami máshogy alakult, mint 
amire számítottatok? Ezt hogyan kezeltétek? 
V.L.: A tranzakció az elõzetes terveknek megfelelõen 
folyt. Ami talán a legnagyobb munka volt, az az 
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hogy amit ígértem, azok rendelkezésre álltak, így nem 
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ezzel a pozícióval járt, ezért tavaly év végén a kilépés 
mellett döntöttem. Az alternatíváim akkor a következõk 
voltak: közép- vagy felsõvezetõi pozíció energiaiparon 
belül. Ugyanez, csak egy másik iparágban. Vagy 
esetleg elindulok a saját vállalkozás irányába. Utóbbi 
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töltöttem a 40. életévemet, és „multis” létem alatt is 
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alapon a figyelmem hamar az MBI irányába terelõdött. 

Melyek voltak azok a döntõ tényezõk, amelyek 
a Terracotta megvásárlására ösztönöztek?
H.B.: Az elsõ a tevékenységi kör: a cég egyik fõ 
tevékenysége a kereskedelem, mely nem áll messze 
tõlem, hiszen korábbi pozícióimban devizával, 
kamatlábbal és villamos energiával is kereskedtem 
mind hazai, mind nemzetközi környezetben. Második: a 
nyereségesség. Olyan céget kerestem, mely nemcsak a 
jövõben, bizonyos feltételek beteljesülése esetén lesz 
majd nyereséges, hanem van már története, és most is 
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egy bizonyos szint felett kell lennie, hogy a nagyjából fix 
jogi, pénzügyi (és a mi esetünkben környezetvédelmi) 
átvilágítás költségei ne drágítsák meg vagy 
lehetetlenítsék el a tranzakciót.

Hogyan látod most belülrõl a Terracottát, milyen a 
cég kultúrája, vezetése? Mik az elsõéves program 
fõbb elemei?
H.B.: Már az átvilágítás során világossá vált számunkra, 
hogy nem tipikus KKV-val állunk szemben. László 
tudatosan delegálta le a döntési jogköröket az elmúlt 
években, mely megkönnyítette az operatív átvételt, 
hiszen a döntési jogkörrel rendelkezõ munkatársak 
„önjáróak”, és csak a kompetenciaszint fölötti dolgokról 
kell egyeztetnünk. A cégkultúra számomra pozitív 
meglepetés volt: megoldás- és nem problémaorientált. 
A kollégák nem a szõnyeg alá söprik a problémákat, 
hanem nagyrészt feltárják azokat, és próbálnak azokból 
tanulni. Az elsõ év a cég megismerésérõl szól. Az elmúlt 
idõszakban sok idõt és energiát fektettem abba, hogy 
személyesen is megismerhessem a legfontosabb 
partnereink döntéshozóit. Ezen felül a házon belüli 
folyamatok, döntési logikák („eddig így csináltuk”) 
megértése, racionalizálása és a kontrolling, riporting 
funkciók megerõsítése kap most hangsúlyt. Végezetül 
pedig strukturált formában igyekszünk feltárni a cég 
növekedési lehetõségeit. Amíg a fenti feladatokkal nem 
végzünk, nagy horderejû stratégiai döntést nem terve-
zünk hozni, és talán nem is lenne bölcs dolog azt tenni. 

Hogyan alakult a folyamat a tranzakciótok során? 
Volt-e valami meglepõ, ami máshogy alakult, mint 
amire számítottatok? Ezt hogyan kezeltétek?
H.B.: Ami pozitív volt, hogy Lászlóval már kezdetektõl 
kezdve „mûködött a kémia”, így az adatszoba olvasása 
során felmerült kérdéseinket informális keretek között 
meg tudtuk beszélni, ami nagyban gyorsította a 
feladatot. Ami pedig negatív volt: a pénzügyi 
átvilágításunk májusra esett, ami egyben az éves 
beszámolók elkészítésének a fõ idõszaka, ezért ez 
nagyon belassította a könyvelõkkel történõ 
kommunikációt. A finanszírozó bankunktól a kötelezõ 
érvényû ajánlat pedig a döntéshozók többhetes nyári 
szünete miatt csúszott. Utóbbi esetben tudtuk 
gyorsítani a folyamatot azzal, hogy megfordítva a 
folyamatot a „várakozási” idõ alatt már tárgyaltuk a 
finanszírozási szerzõdéseket.

Szerinted mi kell ahhoz, hogy egy alapvetõen multis 
háttérrel érkezõ vezetõ sikeres KKV tulajdonos-
ügyvezetõ lehessen?
H.B.: Mivel még csak pár hónap van mögöttünk, ezért 
a sikeresség titkáról még botorság lenne bármit 
mondanom. Azt gondolom, hogy annak érdemes erre 
az útra térnie, aki a multinacionális nagyvállalati 
környezet biztonságán túl szeretne és tud is lépni. Hogy 
ehhez mi adja meg az utolsó „lökést”, valószínûleg 
egyénfüggõ. Elõször is el kell fogadnunk, hogy az 
infrastrukturális és szervezeti háttér az új szervezetben 

teljesen más lesz, mint amit a nagyvállalatnál 
megszoktunk. Ezen túlmenõen egy multinál jellemzõen 
csak egy pár pixelét láthatjuk a „big picture”-nek, egy 
kisebb szervezetnél azonban sokkal jobban át kell 
látnunk a mûködés apró részleteit. Ebben a 
megismerési folyamatban komoly szerepe van az elõzõ 
tulajdonosnak, illetve fontos, hogy az új tulajdonos a 
cég középvezetõivel, szenior kollégákkal is minél 
hamarabb megtalálja a közös hangot. 

A tárgyalások élményei már letisztulhattak. 
Milyen megszívlelendõ tanácsaid vannak a leendõ 
cégeladók számára?
V.L.: Transzparensen és objektíven mutassák be a 
cégadatokat, stratégiát, erõsségeket és gyengeségeket 
egyaránt. Fontos szem elõtt tartani, hogy az üzlet akkor 
fog létrejönni, ha mindkét fél számára elõnyös lesz.

Milyen megszívlelendõ tanácsaid vannak a leendõ 
cégvásárló számára?
H.B.: Ahogy korábban is említettem, fontos, hogy 
„mûködjön a kémia” az eredeti tulajdonossal. Ez már 
pár személyes találkozó után kiderül, és a hiánya 
nagyon rögössé teheti a záráshoz vezetõ utat. És 
fontos, hogy a megléte sem garantálja, hogy mindig 
minden problémamentesen menjen. Ilyenkor jó, ha 
valamelyik vagy mindkét fél tanácsadót alkalmaz, mert 
õk ki tudják lökni a holtpontról a folyamatot. A másik 
kritikus dolog véleményem szerint, hogy lehetõség 
szerint az eladót meg kell próbálni érdekeltté tenni az 
átadás-átvétel sikerességében. Bármi is legyen ennek 
a technikai vagy jogi megoldása, mindenképpen 
eliminál egy jelentõs kockázatot, és nem mellékesen a 
külsõ finanszírozók számára is megnyugtatóan hat.

Hogy látod, mennyire volt szerepe a CMBP-nek a 
sikeres tranzakció megvalósításában?
V.L.: A CMBP nélkül nem jöhetett volna létre a 
tranzakció. Komolyra fordítva, a cégismertetõ anyag 
összeállításától az adatszoba és az átvilágítási 
folyamaton át a szerzõdés részleteinek tárgyalásáig 
fontos szakmai támogatást nyújtottak számomra.

H.B.: Az általuk profin elkészített információs 
memorandum volt számunkra a kályha, ahonnan 
indultunk. Az adatszoba feltöltése és láthatóan nem 
elsõ alkalommal történõ mûködtetése sok konfliktust 
megelõzött, és felgyorsította az átvilágítást. A CMBP-s 
kollégák sok esetben „tolmácsként” mûködtek, és 
tompították az egymásnak feszülõ érveket, illetve 
érdekeket.
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