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TRANZAKCIÓ UTÁN

ÁLDÁS 
VAGY ÁTOK?



Sok szeretettel köszöntöm Önöket idei harmadik 
Cégérték-számunkkal, ami immár ötéves hagyományt 
folytat azzal, hogy a hazai tranzakciós piac mélyebb 
elemzését tartalmazza. Ezúttal a bankárképzős 
mentoráltammal annak jártunk utána, hogy a hazai 
tranzakcióknak mi az utóélete; nevezetesen, hogy az 
egyes tranzakciók sorsa hogyan alakult árbevétel és 
profitabilitás terén. Az elemzés eredménye nem volt 
meglepő, de azért tanulságos: míg árbevétel 
tekintetében a felvásárolt cégek kétharmada mutatott 
növekedést, addig a profitabilitás szempontjából 
színesebb a kép; az eladott cégek felének növekedett, 
felének pedig csökkent a profitabilitása. Ez az 
eredmény mindenképpen érdekes lehet a cégeket 
vásárlók szempontjából; ha ez az elemzés az 
értékeléseket nem is veszi figyelembe, olyan 
cégvásárlót keveset ismerünk, aki a felvásárolt cég 
pénzügyi eredményének csökkenésére játszik; ilyen 
szempontból tehát mindenképpen értékrombolónak, 
kudarcosnak tekinthetjük ezeket a tranzakciókat. 
És az a kutatási eredmény, miszerint a magyarországi 
tranzakciók fele kudarc, elgondolkodtató.

Ehhez az elemzéshez kapcsolódik az a tanulmányunk 
is, amely a Magyarországon cégvásárlóként megjelenő 
külföldiekkel folytatott interjúk alapján készült a 
felvásárlók tapasztalatairól. Azt gondoljuk, hogy a mai 
cégtulajdonosoknak nagyon relevánsak az interjú 
egyes részei, hiszen arról, hogy külföldi cégvásárlók 
átlagosan magasabb értékelést adnak az általuk 
kiszemelt cégekre, többször is beszéltünk. A cikkben 
részletezzük, hogy ezek a „fehér lovon érkező lovagok” 
milyen dolgokat keresnek, és miket várnak egy-egy 
tranzakció előtt.

Esettanulmányként pedig két olyan cégvezetővel 
beszélgettünk, akik eladták cégüket: ebben a számban 
interjút olvashatnak Németh Tiborral, a WebEye 
Telematics Zrt. egyik korábbi tulajdonosával, illetve 
Zentai Péterrel, aki a JayStack nevű cégével egy év 
alatt két tranzakciót is lebonyolított. Tapasztalataikból 
minden cégtulajdonos sokat tanulhat.

A konferencia a MOM Kulturális Központban kerül 
megrendezésre. Szeretettel várjuk minden egyes 
olvasónkat!

A Cégérték ezen számában meghívót találnak 2022. 
november 9-e 9 órára, a CMBP, a Jalsovszky ügyvédi 
iroda és Krausz Zoltán, a vallalatepites.hu tulajdonosa 
által szervezett konferenciára, melynek címe: 
„Cégértéknövelés – sikeres cégből értékeset”. 

Partnereink közül a CIB a tranzakciós banki finanszíro-
zás részleteiről írt, a Jalsovszky jogi iroda pedig a KIVA 
adózás és a tranzakciók felemás kapcsolatát elemzi.

Sok jó élményt, gondolatot kívánunk az olvasáshoz!

A németországi IMAP-iroda idén lett 25 éves. A jeles 
alkalomból az alapítóval, az IMAP korábbi igazgatósági 
tagjával és igazgatósági elnökével, Karl Fesenmeyerrel 
beszélgettünk a tranzakciós piac alakulásáról ez alatt a 
25 év alatt.

KEDVES OLVASÓINK!
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TRANZAKCIÓ UTÁN: 
ÁLDÁS VAGY ÁTOK? A vizsgált 54 tranzakcióban 20 ipari vállalat és 34 

szolgáltató volt. Székhelyüket tekintve 32 budapesti és 
22 vidéki. 25 vállalat rendelkezett exportértékesítéssel 
a tranzakció idején. Az eladó 49 esetben 
magánszemély volt (90 százalék!), a többi esetben 
pénzügyi vagy stratégiai befektető. 22 külföldi és 13 
hazai stratégiai felvásárló volt, a többi tranzakció 
esetében MBI, MBO vagy pénzügyi befektetés történt, 
hét vállalatnál került sor újabb értékesítésre.

• Vevő: Pénzügyi, hazai stratégiai, nemzetközi 
stratégiai, MBI vagy MBO?

• Eladó: Pénzügyi, nemzetközi stratégiai vagy pedig 
magánkézből került eladásra a vállalat?

A vizsgált tranzakciók jellemzői

Milyen tulajdonságokat vizsgáltunk?

A tranzakció utáni sikert számos egyedi tényező is 
befolyásolhatja. De ezek mellett több általános 
tulajdonság is jelentőséggel bírhat, kutatásunk során 
ezeket kerestük. Így a következőket vizsgáltuk:
• Iparág: A vállalat termelő vagy szolgáltató 

tevékenységet végez?
• Elhelyezkedés: A vállalat Budapesten vagy vidéken 

működik?
• Tranzakció időpontja: A vizsgált időszakon belül 

mikor történt a tranzakció?
• Exporthányad: Az árbevétel mekkora része 

származik külföldről?
• Exporthányad-növekedés: Hogyan változott a 

külföldi bevételek aránya?

• További tranzakció: Történt-e az eladás óta a 
vállalatot érintő új tranzakció?

Hogyan teljesítettek általában 
a vállalatok a tranzakció után?

Általánosságban elmondható, hogy nem minden 
céltársaság volt képes folyamatosan növekedni és 
fenntartani profitabilitását. Az alábbi ábrák mutatják, 
hogyan alakult a vizsgált vállalatok árbevétele és 
EBITDA-ja. Az összehasonlítás során mindig a 
tranzakciót megelőző év és a 2020-as év adatait 
használtuk.
   
Árbevétel szempontjából a vállalatok jelentős része 
(kétharmada) képes volt növekedni, ezen vállalatok 
esetében a medián növekedés 100% volt a tranzakció 
éve és 2020 között. A visszaesést mutató vállalatok 
esetében a medián -73% volt a tranzakció éve és 2020 
között, 6 vállalat pedig teljesen megszűnt azóta. 
Továbbá három esetben a tranzakció egyből 

Kik voltak képesek 

beolvadással együtt történt meg, itt nem érhetők el 
elkülönített pénzügyi adatok, így nem lehet megítélni a 
sikerességet. Az EBITDA esetében viszont 
megközelítőleg csak fele-fele a növekedés és 
csökkenés aránya. A növekedés mediánja 78%, míg a 
csökkenés esetében -95%. Fontos megjegyezni, hogy 
számos vállalat nem sokkal a tranzakció előtt kezdte 
meg működését, ebből kifolyólag alacsony árbevétellel 
és EBITDA-val rendelkezett, így már egy mérsékelt 
növekedés is igen magas lehet százalékban kifejezve. 
Ezért az átlag vizsgálata nem is célszerű.

A legnagyobb EBITDA-növekedést mutató cégek 
(legalább 30%-os növekedés, ami forintban is 
jelentős) szinte mindegyike szolgáltató tevékenységet 
végez. Elhelyezkedésüket tekintve pedig szinte az 

a legnagyobb növekedésre?

A CÉGÉRTÉK HASÁBJAIN SOKAT BESZÉLTÜNK MÁR ARRÓL, HOGY MIÉRT ÉRDEMES 
VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓKAT CSINÁLNI; ARRÓL IS, HOGY HOGYAN KELL 
VÉGREHAJTANI AZOKAT, ÉS MIK A TRANZAKCIÓK ÉS A TRANZAKCIÓS TÁRGYALÁSOK 
FÕ MOZGATÓRUGÓI. PÁR ÉVE KÜLÖNSZÁMOT SZENTELTÜNK ANNAK, HOGY MELYEK 
EGY ALAPÍTÓ ÁLTAL VEZETETT MAGÁNVÁLLALKOZÁS SAJÁTOSSÁGAI (2020. JANUÁR-
FEBRUÁRI SZÁM: CSALÁDI CÉGEK ÉS IRÁNYÍTÁSUK); EZEKKEL A GONDOLATOKKAL 
SZÁNDÉKOZTUK A CÉGVÁSÁRLÓKAT TÁMOGATNI A VÁLLALATOK ÁTVÉTELÉNEK 
NEHÉZSÉGEIBEN ÉS ÖRÖMEIBEN. EGY DOLGOT AZONBAN EDDIG SOSEM 
ELEMEZTÜNK: NEVEZETESEN AZT, HOGY HOGYAN ALAKULT A TRANZAKCIÓK UTÁN A 
CÉLTÁRSASÁGOK SORSA, GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYE. EZT A HIÁNYOSSÁGOT 
PÓTOLJUK EZZEL AZ ELEMZÉSSEL. A BANKÁRKÉPZÕ MENTORPROGRAMJÁNAK 
KERETÉBEN TIMÁR BARNABÁS SEGÍTSÉGÉVEL VESÉZTÜK KI A KÉRDÉST.

cégérték 44 cégérték 

A céltársaságok tranzakció utáni gazdasági 
teljesítményének elemzése érdekében visszanyúltunk a 
CMBP közvetítésével kötött korábbi ügyletekhez, és 
megvizsgáltuk a 2006 és 2018 között Magyarországon 
értékesített vállalatok tranzakcióinak alapvető 
jellemzőit és az azóta mutatott teljesítményét (azért 
álltunk meg 2018-ban, mert azt szerettük volna, hogy a 

tranzakciók után legalább három év teljesítményét 
tudjuk elemezni). Ez összesen 54 darab tranzakciót és 
céget jelent. Azt kerestük, milyen tulajdonságokkal 
rendelkeznek azok a vállalatok, amelyek képesek 
voltak növelni árbevételüket és EBITDA-jukat a 
tranzakció utáni évek során. 
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rendelkeznek azok a vállalatok, amelyek képesek 
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összes budapesti székhelyű. A tranzakció idejére 
vonatkozóan nem állapítható meg egyértelmű trend 
vagy összefüggés. A tranzakciókori exporthányad nem 
mondható meghatározó jelentőségűnek a későbbi 
sikeres működés szempontjából. Magas 
exporthányadú vállalatok is mutatnak kisebb csökkenő 
tendenciát, illetve nem exportáló vállalatok is képesek 
voltak jelentős növekedésre. Viszont azok a vállalatok, 
amelyek képesek voltak az exporthányaduk növelésére 
a tranzakció óta, azoknak általában az EBITDA-juk is 
nőtt, ami nem meglepő, hiszen aki képes többet 
külföldre termelni, az feltehetően már egy stabil 
működésre is képes. 

Az eladók jelentős része magánszemély volt, így nehéz 
ebből a szempontból elemezni a kérdést. De volt 
három pénzügyi befektető eladó is, itt kiemelendő, 
hogy ezek mindegyikénél képes volt a vállalat az 
EBITDA-t növelni a tranzakció után. A legnagyobb 
növekedést mutató vállalatok vevői között legtöbb volt 
a nemzetközi stratégiai befektető, de megjelent néhány 
hazai stratégiai és pénzügyi befektető is. További 
érdekesség, hogy az MBO-k jelentős része képes volt 
növekedést hozni. A tranzakció után jól teljesítő válla-
latoknál kevés esetben történt csak újabb tranzakció. 

Hol látható a legnagyobb visszaesés?

A legnagyobb visszaesést mutató vagy megszűnt 
vállalatok a sikeresektől részben eltérő 
tulajdonságokat mutatnak. Nagyobb részük vidéki 
székhelyű, és van közöttük több ipari vállalat is. A 
megszűnt vállalatok tranzakciói mind 2014-ben vagy 
azelőtt történtek. Ennek magyarázata lehet, hogy a 
felszámolás melletti döntéshez adott esetben több 
évnyi rossz teljesítmény is kellhet, így az újabb, de 
esetleg rosszabbul teljesítő vállalatok még nem 
jutottak el eddig. A legrosszabbul teljesítő vállalatok 
között szinte csak olyanok vannak, ahol nem volt 
exporttermelés, és ez a tranzakció után sem változott. 
Az eladók mind magánemberek voltak, de nagyrészt ez 
jellemző az összes vizsgált tranzakcióra is, így ennek 
nem tulajdonítható különösebb jelentőség. A vevői 
oldalról pedig vegyes kép látható, egyik említett 
kategóriából sincs kiemelkedően sok. Néhány esetben 
előfordult újabb tranzakció, de itt sem igazán jellemző.

Mi az elemzés üzenete az eladók számára? Két részre 
bontanám; egyrészt, amennyiben fenntartható céget 
szeretnének eladni, az általunk sokat promotált 
„kiszerelés” mellett foglalkozzanak az 
exportteljesítmény növelésével is. A másik pedig az, 
hogy amennyiben lehetséges, külföldi stratégiai 
vevőnek vagy MBI-befektetőknek adják el a cégeiket – 
míg az előző kategória ritkábban és speciális cégek 
esetében jelenik meg, az MBI-befektetői kategóriában 
nálunk mindig lesz befektetői kereslet.

Azt gondoljuk, fontos tanulságok szűrhetők le ebből a 
kis elemzésből. A legfontosabb, hogy bármennyire is 
állítják az eladók, hogy a tranzakció tárgya tökéletes 
állapotban lévő és minden gondtól mentesen, 
„automatikusan” működő vállalat, ez nincs így; a 
korábbi nemzetközi elemzések, mely szerint a 
tranzakciók fele termel értéket és a fele értéket rombol 
(azokban az elemzésekben az árazás is benne van, 
ennyiben teljesebbek), a mi elemzésünkben is 
kimutatható (amennyiben az EBITDA növekedése vagy 
csökkentése az értékteremtéssel, illetve 
értékrombolással összekapcsolható). A másik fontos 
tanulság, hogy külföldi stratégiai vevők ügyesebben 
tudják a cégek értékeit felhasználni; nem véletlen, hogy 
a korábban a Cégérték hasábjain bemutatottak szerint 
egy külföldi stratégiai vevő tipikusan 20-25%-kal 
többet fizet mind a hazai stratégiai, mind pedig a 
pénzügyi befektetőknél egy-egy tranzakcióért. 
Örömmel tölt el bennünket az, hogy az elemzésünk 
kimutatta: az általunk Magyarországon elterjesztett és 
gondozott befektetői kör, az MBI-befektetők (róluk 
szintén külön Cégérték-különszám szólt, a 2019. 
január-február különszám: Vezetői be- és kivásárlások) 
kifejezetten képesek voltak értékteremtésre a 
megvásárolt vállalatok esetében. Majdnem trivialitás 
továbbá, hogy az exportteljesítmény hiánya a 
politikailag nem kedvezményezett cégek esetében 
(melyekkel mi foglalkozunk) a cég teljesítményének 
sorvadását okozza. Végül érdekes, talán adott esetben 
tovább elemzendő tény, hogy a hazai stratégiai vevők 
által vásárolt cégek teljesítménye nem egyértelműen 
pozitív.

Mik a tanulságok?

6 cégérték 

GYAKORNOK
TIMÁR BARNABÁS

BARNABAS.TIMAR@CMBP.HU

CONCORDE MB PARTNERS

Gyakran halljuk a budapesti és a vidéki kkv-
tulajdonosoktól is, hogy a féltve őrzött vállalatukat egy 
külföldi, stratégiai befektetőnek szeretnék értékesíteni.
A tulajdonosok preferenciája számunkra is érthető, 
hiszen a kutatások és a CMBP tapasztalatai is 
alátámasztják, hogy a külföldi befektetők általában 
akvizíciós prémiummal, az iparági szorzó fölött fizetnek 
a tranzakció során. A statisztikák azonban azt nem 
mutatják meg, hogy vajon a két tényező között létezik-e 

ok-okozati összefüggés, vagy csak sima korreláció. 
Meggyőződésünk, hogy a tranzakciós piacon nincsenek 
csodák (vagy csak elvétve történnek ilyenek), ezért 
nagyon ritka az olyan tranzakció, ahol a piaci árazástól 
eltér a vételár. Általában nagyon jó oka van annak, 
amikor bárki – például egy külföldi stratégiai befektető 
– akvizíciós prémiumot fizet egy céltársaságért. Oka 
lehet ennek az eszközök szűkössége és/vagy az adott 
társaság egyedülálló minősége.

FEHÉR LOVON 
ÉRKEZŐ LOVAGOK?

SOK KKV-TULAJDONOSTÓL HALLJUK, HOGY KÜLFÖLDI STRATÉGIAI VEVÕNEK 
SZERETNÉK ÉRTÉKESÍTENI CÉGÜKET, MIVEL A KÜLFÖLDI BEFEKTETÕK A PIACI ÁTLAG 
FELETT FIZETNEK. IGAZ UGYAN, HOGY LÉTEZIK EGY ÁRAZÁSI PRÉMIUM, AZONBAN 
FONTOS LÁTNI, HOGY ENNEK OKA VAN, MÉG PEDIG JELENTÕS MÉRTÉKBEN AZ, HOGY 
A KÜLFÖLDI VEVÕK ELSÕSORBAN JÓ MINÕSÉGÛ, ÉRTÉKES TÁRSASÁGOKAT 
VÁSÁROLNAK. ARRA GONDOLTUNK, MEGKÉRDEZÜNK KÜLFÖLDI BEFEKTETÕKET 
ARRÓL, HOGY MI SZÁMUKRA A LEGFONTOSABB SZEMPONT TRANZAKCIÓS 
CÉLPONTJAIK KIVÁLASZTÁSAKOR. ABBAN A SZERENCSÉS HELYZETBEN VOLTUNK, 
HOGY A TAVALY LEZÁRT HÚSZ TRANZAKCIÓNK KÖZÖTT JELENTÕS SZÁMBAN 
AKADTAK KÜLFÖLDI BEFEKTETÕK, ÍGY BÕVEN VOLT KIVEL INTERJÚT KÉSZÍTENÜNK. 
A HALLOTTAKAT AZ ALÁBBI CIKKBEN FOGLALTUK ÖSSZE. 

Mit is tartanak fontosnak, és mit értékelnek 
a külföldi befektetők egy magyar vállalat megvásárlása során?

ÜNNEP TAMÁS
IGAZGATÓ

CONCORDE MB PARTNERS

TAMAS.UNNEP@CMBP.HU

cégérték 7
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cégérték 9

• Milyen prekoncepciójuk volt a magyarországi 
befektetéssel szemben?

Ahhoz, hogy megismerjük, hogy valójában mi áll a 
külföldi befektetők fókuszában egy magyarországi 
befektetési célpont kiválasztása során, szerveztünk egy 
interjúsorozatot olyan külföldi stratégiai befektetőkkel, 
akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt időszakban. 

• Milyen vállalati jellemzőket vettek figyelembe a 
befektetési célpont kiválasztása során? Milyen 
elvárásaik voltak a tranzakciós célponttal 
kapcsolatban, melyek voltak ezek közül a minimális 
elvárásaik, és mit tartottak „jó, ha teljesíti” 
kritériumoknak?

• Milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak a 
tranzakció során?

A válaszok némelyike meglepett minket, néhány 
viszont erősen egybevágott a magyar piacról alkotott 
elképzeléseinkkel. Lássuk hát a beszélgetésekből 
levont tanulságokat!

A szolgáltató szektor képviselői az interjúk során a 
vállalat új piacra való eljutását és a  nagyobb földrajzi 
lefedettség megfontolásait említették leggyakrabban. 
A gyártók esetében inkább a kulcsfontosságú vevőkhöz 
való közelségre és a termelés költségelőnyére 
hivatkoztak gyakran. 

Minden interjúalanyunkkal az alábbi négy egyszerű 
kérdést jártuk körbe:

Melyek voltak a fő megfontolások 
egy magyar vállalat felvásárlása mögött?

Előfordult olyan eset is, ahol a külföldi befektető az 
ügyfelünk által fejlesztett vagy használt technológia 
iránt érdeklődött. Ilyen esetekben a stratégiai befektető 
valóban növeli a vállalata teljesítményét a felvásárolt 
társaság integrálásával, ezért gyakran piaci prémiumot 
is hajlandó fizetni. Jó példa erre az egyik korábbi 
műanyagipari ügyfelünk, aki az akvizíciót követően 
szinte azonnal új megrendeléseket kapott a vevője 
értékesítési hálózatán keresztül. 

Több válaszadó ténylegesen olyan felvásárlási és 
növekedési stratégiát követett, amely megkövetelte 
tőlük, hogy a kelet-közép-európai régióban és/vagy 
kifejezetten Magyarországon vásároljanak eszközöket.

A tranzakciók érzékenysége és bizalmassága miatt 
válaszaikat összesítve mutatjuk be.

• Melyek voltak a fő megfontolások egy magyar 
vállalat felvásárlása mögött?

Fontosnak tartjuk mindezt kiegészíteni azzal, hogy a 
jelenlegi tranzakciós környezetben jelentős hozzáadott 
értéket képvisel egy olyan céget találni, amely a 
régióban még nincs jelen, de nyitott és felkészült lenne 
egy tranzakció sikeres lebonyolítására. Sok külföldi 
vállalat már megjelent a magyar piacon a 2000-es és 
2010-es években (néhányan közülük már súlyos 

A külföldi befektetők leggyakrabban a független, 
idegen nyelven beszélő menedzsmentet említették, 
mint minimális elvárást. E tényező nélkül valóban 
nehezen elképzelhető egy jövőbeli külföldi tulajdonos 
számára az akvizíció. Természetesen a vevők is 
önállóan kinevezhetnek egy új, külső ügyvezetőt, de 
közülük nagyon kevesen hajlandóak vállalni és kezelni 
az együttes kockázatát egy új ügyvezetőnek és egy új 
leányvállalatnak.

Milyen vállalati jellemzőket vettek figyelembe a 
befektetési célpont kiválasztása során? Milyen 
elvárásaik voltak a tranzakciós célponttal 
kapcsolatban, melyek voltak ezek közül a minimális 
elvárásaik, és mit tartottak „jó, ha teljesíti” 
kritériumoknak?

veszteségeket könyveltek el a válság alatt, vagy úgy 
döntöttek, hogy kivonulnak az országból a nem 
megfelelő vállalatirányítás miatt), vagy a zöldmezős 
beruházásokat vették igénybe a helyi operáció 
kialakítására. Mi a legtöbb esetben a nemzetközi IMAP-
hálózatunkat használtuk a közép-kelet-európai 
felvásárlások iránt érdeklődő vállalatok azonosítására 
és a velük való kapcsolat felvételhez.

Előfordulhat, hogy a vevőnek van egy magyarul 
beszélő, tapasztalt menedzsere a csapatában, aki 
áthelyezhető lenne az új leányvállalat élére, de 
valójában ez csak nagyon ritkán fordul elő. Az igazán jó 
menedzsment mindenhol szűkös erőforrás. A vevők is 
küzdenek a túlterhelt, szoros napirendet követő 
ügyvezetés problematikájával.

Annak érdekében, hogy a vevők biztosítani tudják a 
működés és a vállalatvezetés folytonosságát, az 
eladókat legtöbbször arra kérik, függetlenül attól, hogy 
nincs kulcsszerepük a vállalatuk operatív 
működésében, hogy 12-24 hónapot maradjanak a 
tranzakció zárása után, és segítsék a vevőt a vállalat 
vezetésében.

Minimális elvárásként említették még a megfelelő 
kontrollingrendszert, menedzsmentriportokat és a 
meglévő vállalatirányítási módszereket. Mindezek 
nélkül rendkívül nagy kihívást jelentene a vevők 
számára vállalni a kockázatát egy új és alig ismert 
vállalat vezetésének új földrajzi és új jogszabályi 
környezetben.

Miután megismertük interjúalanyaink minimális 
elvárásait, különböző válaszokat hallottunk még, 
amelyek tulajdonképpen úgy foglalhatók össze, hogy a 
megvásárolni kívánt vállalatnak tudnia kell „valamit 
valamiről” ahhoz, hogy egy nemzetközi M&A célpontja 
legyen. Ez lehet a céltársaság egyedülálló képessége, 
szabadalmi joga vagy szaktudása valamiben, de lehet 
egy erős brandérték vagy szoros ügyfélkapcsolat. 
Abban az esetben, ha a vállalat nem az exportot, 
hanem a magyar piacot akarja kiszolgálni, akkor 

A jó hír, hogy szinte minden interjú során elhangzott, 
hogy Magyarország továbbra is nagyon vonzó 
befektetési célpontnak számít. (Itt fel kell ismernünk a 
szelekciós torzítást, mivel csak olyan befektetőkkel 
beszéltünk, akik sikeresen végrehajtottak egy 
tranzakciót Magyarországon. Sok potenciális 
befektetőnek talán lényegesen eltérő álláspontja van 
erről azok közül, akik úgy döntöttek, hogy nem fejezik 
be a tranzakciót Magyarországon, vagy már az ötlet 
szintjén is elvetették a magyarországi befektetést.)

A külföldi befektetők előnyösnek találták az európai 
piacok közelségét és a kedvező költségstruktúrát 
(gyártás), a tehetség és tudás elérhetőségét 
(technológiai szektor), a megfelelő vásárlói és 
kereskedői csoportokat (autóipar) és a központi 
geográfiai elhelyezkedést (logisztika).

jelentős piaci részesedéssel kell rendelkeznie az 
ágazatában, amellyel a vevő képes tovább 
konszolidálni a piacot.

Milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak a 
tranzakció során?

Érdekesnek találtuk, és talán az általános meggyőző-
déssel ellentétes, hogy a politikai kockázat csak 
egyszer került említésre az interjúink során, és csupán 
abban a szektorban, ahol a kormánynak és az ellenzék-
nek való ügyfélkitettség is egyszerre jelentős volt.

A vevők többször is említették a kellemes 
tapasztalataikat az eladók nyitottságával és 
vendégszeretetével kapcsolatban. Külön kiemelték, 
hogy az eladókban még arra is volt nyitottság, hogy a 
vállalkozásuk kényes részleteit is megvitassák. 

Milyen prekoncepciójuk volt a magyarországi 
befektetéssel kapcsolatban?

Pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt említettek 
az interjúalanyaink.

Minden befektető számára problémát jelentett, ha az 
egyedüli tulajdonos „házi bankjaként” tekintett a 
vállalkozására. A külföldi befektetők számára egy 
bizonyos ponton túl, talán 3-5 millió euró árbevétel 
fölött ez a megközelítés elfogadhatatlan. Levonhatjuk 
azt a következtetést, hogy ha bárki szeretné a vállalatát 
értékesíteni egy külföldi stratégiai befektetőnek, akkor 
jobban teszi, ha jelentős időt és erőforrást fordít arra, 
hogy felszámolja a társaság negatív tulajdonságait.

• stabil vevői és szállítói körrel vagy jelentős piaci 
részesedéssel,

• látható operációval és eredményességgel (gyakran 
1,0-1,5 millió euró fölötti EBITDA a küszöb),

• néhány egyedülálló tulajdonsággal vagy tudással,

• rendezett kontrollingrendszerrel, 

Az interjúkból levont következtetéseink valóban 
megerősítik, hogy nincsenek csodák a tranzakciós 
piacon. A külföldi befektetők azért fizetnek prémiumot, 
mert a megvásárolni kívánt társaság rendelkezik

A fent leírt karakterisztikák egy professzionálisan 
felépített vállalatot írnak le. Kétségtelenül egy ilyen 
vállalat eladása során az eladó prémiumot érdemel 
minden vevőtől.

• jó vállalatirányítási módszerrel, egészséges 
üzletvitellel.

• független menedzsmenttel,

• átlátható üzleti és belső folyamatokkal,

Pozitívumként említették a külföldi befektetők a 
professzionális ökoszisztémáját a szakmai szolgáltató 
cégeknek, akik a tranzakció során a nemzetközi 
elvárásoknak és sztenderdeknek megfelelő 
szolgáltatást nyújtottak a jogi és tranzakciós 
tanácsadás területén, illetve az átvilágítás során. Nem 
feltétlenül van meg minden esetben, de szűk 
keresztmetszetnek sem tűnik Magyarország esetében a 
képesség egy több milliárd eurós nyugati vállalat 
igazgatóságának irányítására. 

Csupán egyetlen csapat osztotta meg velünk a negatív 
tapasztalatát a témában, amikor valóban gondot is 
okozott az ügyletnek, hogy a hatóságok nem tartották 
be a törvényes határidőket és a jóváhagyási 
ütemtervet. Ez nem meglepő, hiszen tapasztalataink 
szerint a bizonytalanság mindig is „tranzakciógyilkos” 
tényező volt, és várhatóan a jövőben is az lesz.

Epilógus

Az interjúkat összegezve még egy számunkra is 
meglepő következtetést vontunk le: a kormány által 
nemrégiben bevezetett ITM-jóváhagyással 
kapcsolatban nem érkezett konkrét panasz. Úgy tűnik, 
a piac alkalmazkodott a jogszabályi változtatáshoz, és 
el tudta fogadni az új törvényt. (Még egyszer 
hangsúlyoznánk, hogy tartsuk szem előtt a pozitív 
kiválasztás elvét: csak olyan külföldi befektetővel 
beszéltünk, aki sikeresen végrehajtott egy tranzakciót, 
nem kérdeztünk meg olyan befektetőket, akiket lehet, 
hogy elriasztott a törvény bevezetése.)
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• Milyen prekoncepciójuk volt a magyarországi 
befektetéssel szemben?

Ahhoz, hogy megismerjük, hogy valójában mi áll a 
külföldi befektetők fókuszában egy magyarországi 
befektetési célpont kiválasztása során, szerveztünk egy 
interjúsorozatot olyan külföldi stratégiai befektetőkkel, 
akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt időszakban. 

• Milyen vállalati jellemzőket vettek figyelembe a 
befektetési célpont kiválasztása során? Milyen 
elvárásaik voltak a tranzakciós célponttal 
kapcsolatban, melyek voltak ezek közül a minimális 
elvárásaik, és mit tartottak „jó, ha teljesíti” 
kritériumoknak?

• Milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak a 
tranzakció során?

A válaszok némelyike meglepett minket, néhány 
viszont erősen egybevágott a magyar piacról alkotott 
elképzeléseinkkel. Lássuk hát a beszélgetésekből 
levont tanulságokat!

A szolgáltató szektor képviselői az interjúk során a 
vállalat új piacra való eljutását és a  nagyobb földrajzi 
lefedettség megfontolásait említették leggyakrabban. 
A gyártók esetében inkább a kulcsfontosságú vevőkhöz 
való közelségre és a termelés költségelőnyére 
hivatkoztak gyakran. 

Minden interjúalanyunkkal az alábbi négy egyszerű 
kérdést jártuk körbe:

Melyek voltak a fő megfontolások 
egy magyar vállalat felvásárlása mögött?

Előfordult olyan eset is, ahol a külföldi befektető az 
ügyfelünk által fejlesztett vagy használt technológia 
iránt érdeklődött. Ilyen esetekben a stratégiai befektető 
valóban növeli a vállalata teljesítményét a felvásárolt 
társaság integrálásával, ezért gyakran piaci prémiumot 
is hajlandó fizetni. Jó példa erre az egyik korábbi 
műanyagipari ügyfelünk, aki az akvizíciót követően 
szinte azonnal új megrendeléseket kapott a vevője 
értékesítési hálózatán keresztül. 

Több válaszadó ténylegesen olyan felvásárlási és 
növekedési stratégiát követett, amely megkövetelte 
tőlük, hogy a kelet-közép-európai régióban és/vagy 
kifejezetten Magyarországon vásároljanak eszközöket.

A tranzakciók érzékenysége és bizalmassága miatt 
válaszaikat összesítve mutatjuk be.

• Melyek voltak a fő megfontolások egy magyar 
vállalat felvásárlása mögött?

Fontosnak tartjuk mindezt kiegészíteni azzal, hogy a 
jelenlegi tranzakciós környezetben jelentős hozzáadott 
értéket képvisel egy olyan céget találni, amely a 
régióban még nincs jelen, de nyitott és felkészült lenne 
egy tranzakció sikeres lebonyolítására. Sok külföldi 
vállalat már megjelent a magyar piacon a 2000-es és 
2010-es években (néhányan közülük már súlyos 

A külföldi befektetők leggyakrabban a független, 
idegen nyelven beszélő menedzsmentet említették, 
mint minimális elvárást. E tényező nélkül valóban 
nehezen elképzelhető egy jövőbeli külföldi tulajdonos 
számára az akvizíció. Természetesen a vevők is 
önállóan kinevezhetnek egy új, külső ügyvezetőt, de 
közülük nagyon kevesen hajlandóak vállalni és kezelni 
az együttes kockázatát egy új ügyvezetőnek és egy új 
leányvállalatnak.

Milyen vállalati jellemzőket vettek figyelembe a 
befektetési célpont kiválasztása során? Milyen 
elvárásaik voltak a tranzakciós célponttal 
kapcsolatban, melyek voltak ezek közül a minimális 
elvárásaik, és mit tartottak „jó, ha teljesíti” 
kritériumoknak?

veszteségeket könyveltek el a válság alatt, vagy úgy 
döntöttek, hogy kivonulnak az országból a nem 
megfelelő vállalatirányítás miatt), vagy a zöldmezős 
beruházásokat vették igénybe a helyi operáció 
kialakítására. Mi a legtöbb esetben a nemzetközi IMAP-
hálózatunkat használtuk a közép-kelet-európai 
felvásárlások iránt érdeklődő vállalatok azonosítására 
és a velük való kapcsolat felvételhez.

Előfordulhat, hogy a vevőnek van egy magyarul 
beszélő, tapasztalt menedzsere a csapatában, aki 
áthelyezhető lenne az új leányvállalat élére, de 
valójában ez csak nagyon ritkán fordul elő. Az igazán jó 
menedzsment mindenhol szűkös erőforrás. A vevők is 
küzdenek a túlterhelt, szoros napirendet követő 
ügyvezetés problematikájával.

Annak érdekében, hogy a vevők biztosítani tudják a 
működés és a vállalatvezetés folytonosságát, az 
eladókat legtöbbször arra kérik, függetlenül attól, hogy 
nincs kulcsszerepük a vállalatuk operatív 
működésében, hogy 12-24 hónapot maradjanak a 
tranzakció zárása után, és segítsék a vevőt a vállalat 
vezetésében.

Minimális elvárásként említették még a megfelelő 
kontrollingrendszert, menedzsmentriportokat és a 
meglévő vállalatirányítási módszereket. Mindezek 
nélkül rendkívül nagy kihívást jelentene a vevők 
számára vállalni a kockázatát egy új és alig ismert 
vállalat vezetésének új földrajzi és új jogszabályi 
környezetben.

Miután megismertük interjúalanyaink minimális 
elvárásait, különböző válaszokat hallottunk még, 
amelyek tulajdonképpen úgy foglalhatók össze, hogy a 
megvásárolni kívánt vállalatnak tudnia kell „valamit 
valamiről” ahhoz, hogy egy nemzetközi M&A célpontja 
legyen. Ez lehet a céltársaság egyedülálló képessége, 
szabadalmi joga vagy szaktudása valamiben, de lehet 
egy erős brandérték vagy szoros ügyfélkapcsolat. 
Abban az esetben, ha a vállalat nem az exportot, 
hanem a magyar piacot akarja kiszolgálni, akkor 

A jó hír, hogy szinte minden interjú során elhangzott, 
hogy Magyarország továbbra is nagyon vonzó 
befektetési célpontnak számít. (Itt fel kell ismernünk a 
szelekciós torzítást, mivel csak olyan befektetőkkel 
beszéltünk, akik sikeresen végrehajtottak egy 
tranzakciót Magyarországon. Sok potenciális 
befektetőnek talán lényegesen eltérő álláspontja van 
erről azok közül, akik úgy döntöttek, hogy nem fejezik 
be a tranzakciót Magyarországon, vagy már az ötlet 
szintjén is elvetették a magyarországi befektetést.)

A külföldi befektetők előnyösnek találták az európai 
piacok közelségét és a kedvező költségstruktúrát 
(gyártás), a tehetség és tudás elérhetőségét 
(technológiai szektor), a megfelelő vásárlói és 
kereskedői csoportokat (autóipar) és a központi 
geográfiai elhelyezkedést (logisztika).

jelentős piaci részesedéssel kell rendelkeznie az 
ágazatában, amellyel a vevő képes tovább 
konszolidálni a piacot.

Milyen pozitív és negatív tapasztalataik voltak a 
tranzakció során?

Érdekesnek találtuk, és talán az általános meggyőző-
déssel ellentétes, hogy a politikai kockázat csak 
egyszer került említésre az interjúink során, és csupán 
abban a szektorban, ahol a kormánynak és az ellenzék-
nek való ügyfélkitettség is egyszerre jelentős volt.

A vevők többször is említették a kellemes 
tapasztalataikat az eladók nyitottságával és 
vendégszeretetével kapcsolatban. Külön kiemelték, 
hogy az eladókban még arra is volt nyitottság, hogy a 
vállalkozásuk kényes részleteit is megvitassák. 

Milyen prekoncepciójuk volt a magyarországi 
befektetéssel kapcsolatban?

Pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt említettek 
az interjúalanyaink.

Minden befektető számára problémát jelentett, ha az 
egyedüli tulajdonos „házi bankjaként” tekintett a 
vállalkozására. A külföldi befektetők számára egy 
bizonyos ponton túl, talán 3-5 millió euró árbevétel 
fölött ez a megközelítés elfogadhatatlan. Levonhatjuk 
azt a következtetést, hogy ha bárki szeretné a vállalatát 
értékesíteni egy külföldi stratégiai befektetőnek, akkor 
jobban teszi, ha jelentős időt és erőforrást fordít arra, 
hogy felszámolja a társaság negatív tulajdonságait.

• stabil vevői és szállítói körrel vagy jelentős piaci 
részesedéssel,

• látható operációval és eredményességgel (gyakran 
1,0-1,5 millió euró fölötti EBITDA a küszöb),

• néhány egyedülálló tulajdonsággal vagy tudással,

• rendezett kontrollingrendszerrel, 

Az interjúkból levont következtetéseink valóban 
megerősítik, hogy nincsenek csodák a tranzakciós 
piacon. A külföldi befektetők azért fizetnek prémiumot, 
mert a megvásárolni kívánt társaság rendelkezik

A fent leírt karakterisztikák egy professzionálisan 
felépített vállalatot írnak le. Kétségtelenül egy ilyen 
vállalat eladása során az eladó prémiumot érdemel 
minden vevőtől.

• jó vállalatirányítási módszerrel, egészséges 
üzletvitellel.

• független menedzsmenttel,

• átlátható üzleti és belső folyamatokkal,

Pozitívumként említették a külföldi befektetők a 
professzionális ökoszisztémáját a szakmai szolgáltató 
cégeknek, akik a tranzakció során a nemzetközi 
elvárásoknak és sztenderdeknek megfelelő 
szolgáltatást nyújtottak a jogi és tranzakciós 
tanácsadás területén, illetve az átvilágítás során. Nem 
feltétlenül van meg minden esetben, de szűk 
keresztmetszetnek sem tűnik Magyarország esetében a 
képesség egy több milliárd eurós nyugati vállalat 
igazgatóságának irányítására. 

Csupán egyetlen csapat osztotta meg velünk a negatív 
tapasztalatát a témában, amikor valóban gondot is 
okozott az ügyletnek, hogy a hatóságok nem tartották 
be a törvényes határidőket és a jóváhagyási 
ütemtervet. Ez nem meglepő, hiszen tapasztalataink 
szerint a bizonytalanság mindig is „tranzakciógyilkos” 
tényező volt, és várhatóan a jövőben is az lesz.

Epilógus

Az interjúkat összegezve még egy számunkra is 
meglepő következtetést vontunk le: a kormány által 
nemrégiben bevezetett ITM-jóváhagyással 
kapcsolatban nem érkezett konkrét panasz. Úgy tűnik, 
a piac alkalmazkodott a jogszabályi változtatáshoz, és 
el tudta fogadni az új törvényt. (Még egyszer 
hangsúlyoznánk, hogy tartsuk szem előtt a pozitív 
kiválasztás elvét: csak olyan külföldi befektetővel 
beszéltünk, aki sikeresen végrehajtott egy tranzakciót, 
nem kérdeztünk meg olyan befektetőket, akiket lehet, 
hogy elriasztott a törvény bevezetése.)
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Mindegy, hogy valaki élete első tranzakciójába vág 
bele, vagy már gyakorlott, feketeöves vásárló, 
általánosságban elmondható, hogy minden egyes 
M&A-tranzakció más és más. Éppen ezért pénzügyi 
oldalról az egyik legösszetettebb feladat az M&A-
tranzakciók finanszírozása, melynek okát kereshetnénk 
a nyugat-európai bankokkal szemben a tapasztalat 
hiányában és a pénzügyi kultúra fiatalságában is. Nem 
véletlen, hogy a magyarországi nagybankok közül sem 
mindenki foglalkozik ezen ügyletek finanszírozásával. 
Az ilyen jellegű hitelek magasabb kockázatot 
hordoznak, a teljesség igénye nélkül: információs 
aszimmetria, a korábbi tulajdonoshoz kapcsolódó 
rengeteg kérdés, és hogy a hitelnek nincs közvetlen 
gazdasági (eredménytermelő) hozzáadott értéke a 
céltársaságokban, ellentétben egy beruházási hitellel. 
Ráadásul nagyon sok munkát és időt igényel minden, a 
tranzakcióban részt vevő féltől. Ennek ellenére az 
elmúlt három évben a CIB Bank tudatosan építette 
korábbi kompetenciáit ezen a területen, képezte és 
fejlesztette kollégáit, hogy vezető M&A-finanszírozó 
szereplővé válhasson. Az eredmény sem maradt el, 
erről árulkodik az évente megvalósított sok sikeres 
tranzakció és elégedett ügyfél. Ráadásul büszkén 
mondhatjuk, hogy az összes korábban 
megfinanszírozott ügyfelünk jól teljesít.

Az M&A-finanszírozást a maratonfutáshoz tudnám 
hasonlítani: jó, ha minél hamarabb elkészítjük az 
edzéstervet, kitűzzük a célokat, pontosan követjük az 
edzéstervet, tiszteljük a távot – és végül jöhet a 
levezetés. Akár profi ultramaratonisták vagyunk, akár 
az első maratonunkra készülünk, jó, ha olyan partnerrel 
tudjuk ezt végigvinni, akire számíthatunk, és aki egy 
másik szemszögből értékeli a helyzetet. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy a CIB Bank kizárólag 
finanszírozóként, és nem tanácsadóként vesz részt a 
tranzakciókban, meghagyva így az edzői szerepet 
többek között az erre szakosodott Concorde MB 
Partnersnek. 

Edzésterv: indikatív szakasz
Legjobb, ha a finanszírozót minél hamarabb bevonjuk – 
akár már a potenciális célpont kiválasztása előtt –, így 
mindkét fél alakítani tudja a keretrendszert: egyik 
oldalról melyek azok a kritikus pontok, amik kizáró 
okok (deal-breakerek) lehetnek, másik oldalról pedig 
mi az a kockázati étvágy, ami képviselhető (esetleges 
ágazati elképzelések, potenciális szinergiák, 
keretösszegek). Természetesen már ennél a pontnál 
bevett és javasolt gyakorlat titoktartási megállapodás 
(NDA, nondisclosure agreement) aláírása, mert bár a 
banktitok mindenre vonatkozik, ilyen tranzakcióknál 
fontos többször is hangsúlyozni, hogy egy kiszivárgott 
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Miután az eladó elfogadta az indikatív ajánlatot – és 
lehetőleg kizárólagosságot kapott a vevő –, megnyílt az 
adatszoba, elkezdődött az átvilágítási riportok (DD, 
due diligence) készítése, esetleg már az adásvételi 
szerződés (SPA, sales and purchase agreement) is 
körvonalazódott, elérkezik a banki előterjesztés 
pillanata. A legfontosabb, hogy minél pontosabb kép 
alakuljon ki arról, hogy az üzleti modell, az elképzelt 
finanszírozási struktúra és a megvásárlandó cég 
mérlegszerkezete milyen viszonyban vannak 
egymással. Költségessége és átfutási ideje miatt 
gyakran felmerül kérdésként az átvilágítási riportok 
fontossága: pénzügyi kimutatás az üzleti terv 
validálásával, adó- és jogi átvilágítás esetleg IT- és 
környezeti riporttal kiegészítve. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy nem éri meg ezeken a dokumentumokon 
spórolni – nagyobb összegek „forognak kockán”.

Ebben a szakaszban a vevőnek egy kicsit át kell 
alakulnia, fontos, hogy az eladóval működjön a kémia. 
Nagyon sok munkát igényel az eladó oldaláról az 
adatszoba megfelelő összeállítása, a folyamatos 
kérdések megválaszolása – ebben partnernek, 
türelmesnek kell lenni.

információ nemcsak a tranzakciót, de akár az eladandó 
céget is veszélyeztetheti. Ha már rendelkezésre áll egy 
vagy akár több potenciálisan kiválasztott cég, esetleg 
az eladó részére megküldendő indikatív feltételrend-
szer (termsheet) is kezd körvonalazódni, akkor 
érdemes ismét bevonni a jövőbeni finanszírozót, és 
átbeszélni a potenciális struktúrát. Többek között: 
mekkora a vételár, van-e az eladó elköteleződését 
biztosító záradék (earn-out vagy visszatartott összeg), 
az eladó milyen garanciákat vállal és mire, mi a 
tranzakció zárásának ütemterve, hogyan alakul a 
tervezett forrásarány, és milyen kötelezettség-
vállalásokra kerül sor. 

Folyamatos edzés: döntési szakasz

Banki oldalról ezt követően a legjobb gyakorlat a 
rendelkezésre álló információk alapján a végső 
döntéshozókkal átbeszélni az ügyet, majd megküldeni 
egy részletes finanszírozási tervet. Igaz, hogy így a 
potenciális vevő egy hosszú indikatív ajánlatot kap, 
elsőre nehezen fogyasztható szerződéses kikötésekkel, 
kovenánsokkal, azonban így már ebben a szakaszban 
tisztában lesz azzal, mik a vele szemben támasztott 
elvárások, amiket akár át is beszélhet az eladóval.
 

A finanszírozási kérdésekben hatalmas segítség, ha 
ebben a szakaszban a vevő, az eladó és a bank 
részéről mind az üzlet, mind a kockázatkezelés 
kapcsán egyszerre át tudják beszélni a felmerült, nyitott 
kérdéseket. Ráadásul így a vevő részére is olyan 
információk derülhetnek ki, amelyeknek korábban nem 
volt birtokában.

Harmincöt kilométeren túl: 
szerződéskötés, tranzakció zárása
Mint ahogy a maratonon, az M&A-tranzakcióknál is 
elérkezik az a pont, amikor kissé már erőltetett a 

Akárcsak a célszalag átszakítása, a tranzakció zárása is 
hatalmas eufóriaérzetet ad – egy mérföldkő lezárását 
jelzi. Azonban a vevő és az eladó közötti munka ezzel 
nem ér véget, sőt csak most kezdődik meg igazán: a 
korábban megteremtett tudás és értékrend átadása az 
új tulajdonos felé. 

mosolyunk. Ekkor derül ki, hogy a tranzakció mennyire 
volt jól előkészítve, mennyire volt tudatos az edzés. Ha 
a banki döntési szakaszban, az adásvételi szerződés-
ben minden nyitott kérdés lezárult, a finanszírozásnál 
minden kötelezettségre, kovenánsra vonatkozó pontot 
kitárgyaltunk, akkor gyors és kényelmes zárás várható. 
Ezek hiányában előfordulhat, hogy a folyamat 
elhúzódik, akár egy új döntés is szükségessé válhat.

Levezetés: szerződéskötés után
Bármennyire is alaposan van előkészítve a tranzakció, 
az esetek többségében, még a menedzsment általi 
kivásárlásnál is (MBO, management buyout) a vevő az 
ügylet zárását követően szembesül jó pár dologgal. 
Ezért féléven belül érdemes a finanszírozóval egy újabb 
stratégiai egyeztetést tartani, ugyanis az új tulajdonos 
ekkor már sokkal jobban átlátja új cége valós 
működését. Indokolt lehet a jogosultságok, jogkörök, a 
banki adminisztráció kibővítése, esetleges automa-
tizálása; a forgóeszköz-finanszírozás finomhangolása; 
a határidős ügyletek, a természetes fedezet kezelése, 
cashpool kialakítása cégcsoport esetén. 

Mivel a finanszírozási igény a vevőhöz kapcsolódik, a 
fenti lépéseket vevői oldalról vettük számításba. 
Azonban az eladónak is lehet hozzáadott értéke, ha az 
eladói oldal indikatív ajánlattal rendelkezik az 
értékesíteni kívánt üzletrészre. Ezzel akár az értékesítési 
folyamat felgyorsítható, vagy a vevői kör is 
kiszélesíthető.

A forrásköltség emelkedésével egyre vonzóbbak az 
olyan társaságok, amelyeknél más devizában 
lehetséges az eladósodottság – mert a természetes 
fedezet rendelkezésre áll –, vagy a tranzakció belefér a 
Széchenyi Kártya Program MAX keretében támogatott 
konstrukciókba. Éppen ezért a jövőképek is 
megosztóak, több vektor hat ellentétes irányban, 
kérdés, melyek az erősebbek egy-egy ügylet kapcsán. 
Vannak, akik a tranzakció-darabszám csökkenését 
várják, érveik alapján ebben a környezetben csak 
alacsonyabb áron tudnak megvalósulni a tranzakciók, 
és így az eladók inkább visszahúzódnak. Másfelől 
vannak, akik éppen az ügyletszámok növekedését 
várják a generációváltások, elfáradt tulajdonosok 
miatt, akiknek már sokadszor kell megküzdeniük a 
gazdasági környezet kihívásaival. Egy biztos: a CIB 
Bank finanszírozói szakértelmével továbbra is 
támogatja a magyar kis- és középvállalkozásokat 
elképzeléseik megvalósításában.

Mi is kíváncsian várjuk, hogy a jelenlegi 
makrogazdasági környezetben mi vár az M&A-piacra. 

(A véleménycikk rövidebb verziója 2022. szeptember 12-én jelent 
meg a VG.hu-n.)

 

A CIB Bank melléklete

Tétényi Gergely, a CIB Bank KKV Pest területi igazgatója:
A tranzakciós finanszírozás lépései és tapasztalatai
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Mindegy, hogy valaki élete első tranzakciójába vág 
bele, vagy már gyakorlott, feketeöves vásárló, 
általánosságban elmondható, hogy minden egyes 
M&A-tranzakció más és más. Éppen ezért pénzügyi 
oldalról az egyik legösszetettebb feladat az M&A-
tranzakciók finanszírozása, melynek okát kereshetnénk 
a nyugat-európai bankokkal szemben a tapasztalat 
hiányában és a pénzügyi kultúra fiatalságában is. Nem 
véletlen, hogy a magyarországi nagybankok közül sem 
mindenki foglalkozik ezen ügyletek finanszírozásával. 
Az ilyen jellegű hitelek magasabb kockázatot 
hordoznak, a teljesség igénye nélkül: információs 
aszimmetria, a korábbi tulajdonoshoz kapcsolódó 
rengeteg kérdés, és hogy a hitelnek nincs közvetlen 
gazdasági (eredménytermelő) hozzáadott értéke a 
céltársaságokban, ellentétben egy beruházási hitellel. 
Ráadásul nagyon sok munkát és időt igényel minden, a 
tranzakcióban részt vevő féltől. Ennek ellenére az 
elmúlt három évben a CIB Bank tudatosan építette 
korábbi kompetenciáit ezen a területen, képezte és 
fejlesztette kollégáit, hogy vezető M&A-finanszírozó 
szereplővé válhasson. Az eredmény sem maradt el, 
erről árulkodik az évente megvalósított sok sikeres 
tranzakció és elégedett ügyfél. Ráadásul büszkén 
mondhatjuk, hogy az összes korábban 
megfinanszírozott ügyfelünk jól teljesít.

Az M&A-finanszírozást a maratonfutáshoz tudnám 
hasonlítani: jó, ha minél hamarabb elkészítjük az 
edzéstervet, kitűzzük a célokat, pontosan követjük az 
edzéstervet, tiszteljük a távot – és végül jöhet a 
levezetés. Akár profi ultramaratonisták vagyunk, akár 
az első maratonunkra készülünk, jó, ha olyan partnerrel 
tudjuk ezt végigvinni, akire számíthatunk, és aki egy 
másik szemszögből értékeli a helyzetet. Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy a CIB Bank kizárólag 
finanszírozóként, és nem tanácsadóként vesz részt a 
tranzakciókban, meghagyva így az edzői szerepet 
többek között az erre szakosodott Concorde MB 
Partnersnek. 

Edzésterv: indikatív szakasz
Legjobb, ha a finanszírozót minél hamarabb bevonjuk – 
akár már a potenciális célpont kiválasztása előtt –, így 
mindkét fél alakítani tudja a keretrendszert: egyik 
oldalról melyek azok a kritikus pontok, amik kizáró 
okok (deal-breakerek) lehetnek, másik oldalról pedig 
mi az a kockázati étvágy, ami képviselhető (esetleges 
ágazati elképzelések, potenciális szinergiák, 
keretösszegek). Természetesen már ennél a pontnál 
bevett és javasolt gyakorlat titoktartási megállapodás 
(NDA, nondisclosure agreement) aláírása, mert bár a 
banktitok mindenre vonatkozik, ilyen tranzakcióknál 
fontos többször is hangsúlyozni, hogy egy kiszivárgott 
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Miután az eladó elfogadta az indikatív ajánlatot – és 
lehetőleg kizárólagosságot kapott a vevő –, megnyílt az 
adatszoba, elkezdődött az átvilágítási riportok (DD, 
due diligence) készítése, esetleg már az adásvételi 
szerződés (SPA, sales and purchase agreement) is 
körvonalazódott, elérkezik a banki előterjesztés 
pillanata. A legfontosabb, hogy minél pontosabb kép 
alakuljon ki arról, hogy az üzleti modell, az elképzelt 
finanszírozási struktúra és a megvásárlandó cég 
mérlegszerkezete milyen viszonyban vannak 
egymással. Költségessége és átfutási ideje miatt 
gyakran felmerül kérdésként az átvilágítási riportok 
fontossága: pénzügyi kimutatás az üzleti terv 
validálásával, adó- és jogi átvilágítás esetleg IT- és 
környezeti riporttal kiegészítve. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy nem éri meg ezeken a dokumentumokon 
spórolni – nagyobb összegek „forognak kockán”.

Ebben a szakaszban a vevőnek egy kicsit át kell 
alakulnia, fontos, hogy az eladóval működjön a kémia. 
Nagyon sok munkát igényel az eladó oldaláról az 
adatszoba megfelelő összeállítása, a folyamatos 
kérdések megválaszolása – ebben partnernek, 
türelmesnek kell lenni.

információ nemcsak a tranzakciót, de akár az eladandó 
céget is veszélyeztetheti. Ha már rendelkezésre áll egy 
vagy akár több potenciálisan kiválasztott cég, esetleg 
az eladó részére megküldendő indikatív feltételrend-
szer (termsheet) is kezd körvonalazódni, akkor 
érdemes ismét bevonni a jövőbeni finanszírozót, és 
átbeszélni a potenciális struktúrát. Többek között: 
mekkora a vételár, van-e az eladó elköteleződését 
biztosító záradék (earn-out vagy visszatartott összeg), 
az eladó milyen garanciákat vállal és mire, mi a 
tranzakció zárásának ütemterve, hogyan alakul a 
tervezett forrásarány, és milyen kötelezettség-
vállalásokra kerül sor. 

Folyamatos edzés: döntési szakasz

Banki oldalról ezt követően a legjobb gyakorlat a 
rendelkezésre álló információk alapján a végső 
döntéshozókkal átbeszélni az ügyet, majd megküldeni 
egy részletes finanszírozási tervet. Igaz, hogy így a 
potenciális vevő egy hosszú indikatív ajánlatot kap, 
elsőre nehezen fogyasztható szerződéses kikötésekkel, 
kovenánsokkal, azonban így már ebben a szakaszban 
tisztában lesz azzal, mik a vele szemben támasztott 
elvárások, amiket akár át is beszélhet az eladóval.
 

A finanszírozási kérdésekben hatalmas segítség, ha 
ebben a szakaszban a vevő, az eladó és a bank 
részéről mind az üzlet, mind a kockázatkezelés 
kapcsán egyszerre át tudják beszélni a felmerült, nyitott 
kérdéseket. Ráadásul így a vevő részére is olyan 
információk derülhetnek ki, amelyeknek korábban nem 
volt birtokában.

Harmincöt kilométeren túl: 
szerződéskötés, tranzakció zárása
Mint ahogy a maratonon, az M&A-tranzakcióknál is 
elérkezik az a pont, amikor kissé már erőltetett a 

Akárcsak a célszalag átszakítása, a tranzakció zárása is 
hatalmas eufóriaérzetet ad – egy mérföldkő lezárását 
jelzi. Azonban a vevő és az eladó közötti munka ezzel 
nem ér véget, sőt csak most kezdődik meg igazán: a 
korábban megteremtett tudás és értékrend átadása az 
új tulajdonos felé. 

mosolyunk. Ekkor derül ki, hogy a tranzakció mennyire 
volt jól előkészítve, mennyire volt tudatos az edzés. Ha 
a banki döntési szakaszban, az adásvételi szerződés-
ben minden nyitott kérdés lezárult, a finanszírozásnál 
minden kötelezettségre, kovenánsra vonatkozó pontot 
kitárgyaltunk, akkor gyors és kényelmes zárás várható. 
Ezek hiányában előfordulhat, hogy a folyamat 
elhúzódik, akár egy új döntés is szükségessé válhat.

Levezetés: szerződéskötés után
Bármennyire is alaposan van előkészítve a tranzakció, 
az esetek többségében, még a menedzsment általi 
kivásárlásnál is (MBO, management buyout) a vevő az 
ügylet zárását követően szembesül jó pár dologgal. 
Ezért féléven belül érdemes a finanszírozóval egy újabb 
stratégiai egyeztetést tartani, ugyanis az új tulajdonos 
ekkor már sokkal jobban átlátja új cége valós 
működését. Indokolt lehet a jogosultságok, jogkörök, a 
banki adminisztráció kibővítése, esetleges automa-
tizálása; a forgóeszköz-finanszírozás finomhangolása; 
a határidős ügyletek, a természetes fedezet kezelése, 
cashpool kialakítása cégcsoport esetén. 

Mivel a finanszírozási igény a vevőhöz kapcsolódik, a 
fenti lépéseket vevői oldalról vettük számításba. 
Azonban az eladónak is lehet hozzáadott értéke, ha az 
eladói oldal indikatív ajánlattal rendelkezik az 
értékesíteni kívánt üzletrészre. Ezzel akár az értékesítési 
folyamat felgyorsítható, vagy a vevői kör is 
kiszélesíthető.

A forrásköltség emelkedésével egyre vonzóbbak az 
olyan társaságok, amelyeknél más devizában 
lehetséges az eladósodottság – mert a természetes 
fedezet rendelkezésre áll –, vagy a tranzakció belefér a 
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SEGÍTÜK ÜGYFELEINKNEK 
MÁS SZEMMEL NÉZNI 
SAJÁT VÁLLALKOZÁSUKRA

Őszintén szólva, amikor elkezdtük, az volt az 
elképzelésünk, hogy ez egy érdekes vállalkozás, 
érdekes emberekkel, és még meg is lehet belőle élni. 
Az üzlet nagyon jól indult, különösen 1999-ben, amikor 
az adószabályok megváltoztak, és mindenki eladni 
akart az év vége előtt. Majd megtudtuk, hogy az üzlet 
sokkal nehezebb a vártnál, és ciklikusan változik. 4-5 
évente volt valamilyen recesszió, amikor nehéz volt 
eladni 90 euróért egy 100 eurós bankjegyet. Ez volt az 
oka annak, hogy szolgáltatásaink körét bővítettük. 
Kulcsfontosságú volt a nemzetközivé válás, hiszen 
mindig van növekedéssel járó szeglete a világnak. 
Vevőoldali szolgáltatásokkal segítjük a készpénzzel 

Hogyan jellemeznéd a mai IMAP Németországot, 
ebben a jelenlegi német vállalati kontextusban?

Hogyan alakultak ezek az évek során? Találtál 
folyamatosan új lehetőségeket és kihívásokat?
Természetesen a technológia nagy mozgatórugója volt 
a vállalkozásunknak. Az információ és az adatokhoz 
való hozzáférés árucikké vált, ezért a kutatás még 
mindig nagyon fontos az M&A-folyamatban, de már 
nem kell értékelnie.

Sokkal fontosabbá vált az üzleti modell éles elemzése, 
az üzleti modellnek a potenciális befektetők 
szükségletei és az M&A-folyamatok lebonyolításához 
szükséges fejlett kompetenciák figyelembevétele. 
Emellett sokkal döntőbbé vált az ügyfelekkel való 
együttműködés oly módon, hogy segítünk nekik más 
szemmel nézni a saját üzletükre.

Hosszú évek óta a tíz legjobb közepes piaci M&A-
tanácsadó cég közé tartozunk Németországban. Ötven 
németországi szakemberünkkel a piac egyik 
legnagyobb csapata vagyunk, és nagy tiszteletnek 
örvendünk. Kezdettől fogva rájöttünk, hogy 
nemzetközinek kell lennünk. Ügyfeleink jellemzően 
egyedi piaci szegmensekben működnek, jelentős piaci 
részesedéssel Európában és világszerte. A legjobb 
kiszolgálás érdekében a globális piacot is le kellett 
fednünk.  Az IMAP 41 országban, közel 500 fővel és 
évente csaknem 300 üzlettel van jelen, így ezáltal közel 
25 éve valódi globális elérést biztosítunk 
ügyfeleinknek. Számos nemzetközi tranzakció 
bizonyítja, hogy ez a globális elterjedtség az a 
teljesítmény, amelyre a legbüszkébb vagyok.

Ha visszatekintesz az elmúlt 25 évre, hogy látod, 
elérted azt, amit a cégaláíráskor elhatároztál? 
Van valami, amit hiányolsz esetleg?

rendelkező vállalkozásokat a kedvező piaci 
lehetőségek kihasználásában. A projektportfóliónk 
kiegyensúlyozása érdekében problémás ügyek 
kezelését is felvettük a szolgáltatásaink közé. Ami 
pedig a legfontosabb, hogy plusz tehetséget és tudást 
adtunk hozzá, hogy bővítsük hatókörünket, és 
megszerezzük a kritikus tömeget, így minden piaci 
környezetben sikeresek lehetünk. Ennek a stabilitásnak 
az elérése lett az egyik elsődleges célunk.

Mit tartasz az elmúlt évek legnagyobb 
eredményének, sikerének?

• Kritikus tömeg és intézményi hozzáférés a piachoz: 
nagyszerű csapatunkkal ügyfeleink elégedettsége 
érdekében minden adódó projektet lebonyolítunk, a 
kihívásokat megoldjuk. 

bankáraidnak a mai valóságról?

• Nemzetközivé válás: ez a valódi és bizonyított 
globális elérhetőség, ami megadatik számunkra.    

A legnagyobb eredményeinknek a következőket 
mondanám:

A német Sparkassen Finanzgruppe partneri és 
résztulajdonosi mivolta intézményi hozzáférést biztosít 
országszerte az ügyfeleinkhez. Németországban 
egyetlen másik M&A-tanácsadó cég sem fér hozzá 
jobban a „Mittelstand”-hoz, mint az IMAP.

Kollégáimnak nincsen szükségük tanácsokra a 
vállalkozás sikeres működtetéséhez. Én azonban azt 
mondanám: maradj alázatos, fogadd el a vállalati 
értékeinket, és gyorsan reagálj a változó piacokra.

• A négy alapértékünk megvalósítása és alkalmazása: 
„végrehajtjuk, elhivatottan, informáltan, 
tehetségesen.” Ez különböztetett meg minket a 
piacon, és mindig jó iránymutatás volt minden 
döntéshez, amelyet meg kellett hoznunk.

után milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Vezetési feladataimat fiatalabb kollégáimnak adom át, 
akik évek óta az IMAP Németországnál dolgoznak. 
Ennek ellenére továbbra is vezető partner leszek, aki 
üzleteket hoz, tárgyal le, projekteket kezel, valamint 
továbbra is a felügyelő bizottság tagja maradok. Ezen 
kívül sok ötletem és tervem van, hogy olyan dolgokkal 
foglalkozzak, amelyekre az évek során nem jutott idő.

Az IMAP szilárd pillérekre épül, és a következő 25 év 
még jobb lesz.

Milyen tanácsot adsz a befektetési 

Az IMAP Németországnál eltöltött 25 év 

ALAPÍTÓVAL, AZ IMAP KORÁBBI IGAZGATÓSÁGI TAGJÁVAL ÉS IGAZGATÓSÁGI 
ELNÖKÉVEL, KARL FESENMEYERREL BESZÉLGETTÜNK A TRANZAKCIÓS PIAC 
ALAKULÁSÁRÓL EZ ALATT A 25 ÉV ALATT.

A NÉMETORSZÁGI IMAP IRODA IDÉN LETT 25 ÉVES. A JELES ALKALOMBÓL AZ 

cégérték 1212 cégérték 

Majdnem negyven évvel ezelőtt, az első munka-
helyemen, egy sörfőzdében számos más sörfőzdét és 
ásványvizekkel foglalkozó céget akviráltunk. Valójában 
így ismertem meg az M&A világát, hiszen 
természetesen ezen projektek mindegyike hozzám 
tartozott juniorként. Majd később az acéliparban és az 
építőanyag-gyártásban töltött karrieréveim során is az 
M&A mindig is egy használható eszköznek bizonyult.

Az M&A-tanácsadó céget, mely később IMAP 
Németország néven vált ismertté, Te alapítottad 
pontosan 25 évvel ezelőtt. Milyen háttérrel indultál? 
Mi késztetett arra, hogy egy ilyen céget létrehozz? 

Amikor eladtam a részesedésemet egy korábban több 
éven át vezetett vállalkozásban, valami releváns dolog-
ra akartam összpontosítani, valamire, ami mást jelent 
az ügyfelek és a piac számára. Az M&A-tanácsadás 
tökéletes volt erre. Hiszen minden egyes projekt 
konkrét hatással bír a tulajdonosokra, munkavállalókra 
épp úgy, mint magára a piacra is. Egykoron Klaus 
Basse jogásszal, hajdani  üzlettársammal és egy 
maroknyi csapattal kezdtük el az M&A-tanácsadást. 

Milyen lehetőségeitek és kihívásaitok voltak?
Akkoriban hogy nézett ki a környezet? 

Kezdetektől fogva a családi tulajdonú 
középvállalkozásokra fókuszáltunk; Németországban 
ezeket ún. „Mittelstand”-oknak hívják. Ez az a típusú 
vállalkozás, amelyhez mi magunk is tartozunk, és 
amiben mindig is dolgoztunk. Valójában továbbra is erre 
a piaci szegmensre koncentrálunk. 1997-ben a közepes 
piaci M&A-tanácsadói piac nagyon korai szakaszában 
volt. Könyvelők és ügyvédek foglalták el, akik tranzak-
ciókat bonyolítottak le, de távol álltak a strukturált M&A-
folyamatoktól. A tulajdonosok nagyon nehezen találtak 
vevőt. A magántőke szinte ismeretlen volt Németország-
ban. Megfelelő kutatási eszközök nem álltak rendelke-
zésre, még a Google sem létezett. A pénzügyi adatok, 
valamint a tulajdonosi adatok pedig egyáltalán nem 
voltak elérhetőek ekkora cégeknél. Amink volt, az maga 
a kapcsolati háló, amire támaszkodhattunk. A telefon és 
a rolodex (névjegykártya-kartoték) voltak a 
legfontosabb eszközök, amelyekkel kezdtünk dolgozni. 
Ezzel egy időben nekiláttunk a saját, kezdetleges CRM-
rendszerünk felépítésének is.

Interjú Karl Fesenmeyerrel, az IMAP Németország vezetőjével
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KÉT TRANZAKCIÓ 
EGY ÉVEN BELÜL

Mivel foglalkozott a Jaystack eddig, és mivel fog a 
jövőben a One Beyond részeként? Mi volt és mi most 
a GuideSmith szerepe?

Talán egyedüliként az én életem változott lényegesen, 
ugyanis a One Beyond informatikai igazgatójaként 
felelős lettem a cég 300 fős tech divíziójának irányítá-
sáért, ami hatalmas megtiszteltetés és egyben kihívás. 

a DCSL-GuideSmiths) volt a cégünk árbevételének 
meghatározó forrása. A kiemelt kereskedelmi 
kapcsolatból és a kölcsönös egymásrautaltságból 
fakadóan sok folyamatunk már a felvásárlás előtt 
közös volt, a cégek menedzsmentje és munkavállalói 
eddig is egyetlen sikervezérelt csapatként működtek 
együtt – éveken keresztül. Ennek megfelelően a 
JayStack mintegy 100 munkavállalója számára a 
merger az e-mail címek megváltozásán kívül más 
érzékelhető változást nem hozott.

Az akvizíciót megelőző szimbiotikus kapcsolatunk 
során a One Beyond feladata volt biztosítani a piachoz 
való hozzáférést és támogatni az értékesítést, a 
JayStack pedig biztosította az üzletszerzéshez és a 
kivitelezéshez szükséges tanácsadói, illetve 
szoftverfejlesztő és felhőmérnöki szakértelmet és 
kapacitást. A JayStack nagyvállalati ügyfelek digitális 
transzformációs projektjeire specializálódott – nagy és 
még nagyobb ügyviteli, döntéstámogató és 
elektronikus kereskedelmi rendszereket építünk, 
modern, felhő alapú, automatizált infrastruktúra 
felhasználásával. 

A One Beyond az új brand és az új közös feladat. 

A One Beyond számos tranzakciót hajtott végre az 
elmúlt időszakban, illetve épp arculatot váltott, 
hiszen – többek között – lecserélte az 1994-es 
indulásától kezdve használt DCSL nevet. Mennyiben 
érintenek ezek Benneteket, illetve miben számít az, 
hogy a One Beyond tulajdonosa egy private equity 
befektető, a QPE?

A JayStack az alapítók számára egy pénzügyileg sikeres 
befektetés és egy évtizednyi elhivatottság volt, ami 
most a végéhez ért, de nincs idő pihenni. A QPE 
érdekeltté tette a JayStack szakmai alapítóit a 
következő fejezet végigolvasásában is: részt vehetünk a 
One Beyond további növekedésének támogatásában 
és vezetésében egy következő exitcéllal 3-4 éven belül, 
amit a tervek szerint további akvizíciók fognak 
előkészíteni. A cél a mostani 350-es létszám 
megduplázása. 

2021 augusztusában sikeresen lezárult a JayStack 
kisebbségi részesedésének kivásárlási tranzakciója, 
mely során a menedzsment megvásárolta két 
intézményi befektető és két magánszemély 
kisebbségi részesedését. Miért volt szükség erre a 
tranzakcióra?

A pénzügyi befektetőink a források kezdeti biztosításán 
kívül semmilyen formában nem tudták támogatni az 
exitcéljainkat, néhány konkrét esetben kimondottan a 
siker gátjaivá váltak. Ezért viszonylag hamar a cég egyik 
fő törekvésévé vált az, hogy a megtermelt profit 
felhasználásával a befektetők részesedését 
visszaszorítsuk, és a kontrollt visszaszerezzük. 2019 
végére a szakmai alapítók újra relatív többségbe 
kerültek a tulajdonosi tanácsban.

Kik voltak az alapító tulajdonosok, és hogyan alakult 
a tulajdonosi szerkezet az évek során? A 
tulajdonosok miben tudták támogatni a céget?

4-5 év után ugyanakkor egyértelművé vált, hogy a 
termékeinkre érkező kereslet nem tud a cég számára 
megfelelő növekedést biztosítani. Hatan kezdtük, és öt 
év után is még mindig csak nyolcan voltunk. 2016-ban 
ezért profilt váltottunk, és a korábban megszerzett 
JavaScript szoftver mérnöki tapasztalatunkat más 
területen, a nagyvállalati szoftver konzultációs térben 
kezdtük értékesíteni, a UK-ben. Ez működött, és a 
következő 4-5 évben a cég lassan elérte a 100 fős 
méretet.

A JayStackhez a seed befektetést, mintegy 120 millió 
forintot a Central befektető csoport, egy angyal 
befektető és az ötletgazdák biztosítottak, így a legelső 
tulajdonosi kör a Centralból, a hat szakmai alapítóból 
(szoftvermérnökök és projektvezetők) és egy 
magánszemélyből állt. 2014-ben további befektetési 
kör keretében csatlakozott a Conor Fund és a 
Hiventures (jogelődje), ami kb. 400 millió forint új 
befektetést jelentett. 

2011-ben alapítottuk a JayStacket, a JavaScript nyelv 
akkor még csak egy eszköz volt a feltételezhető 
nagyvállalati térnyeréséhez kapcsolódó lehetőségek 
kiaknázására. Piacra vittünk egy általunk megálmodott, 
szoftverfejlesztéshez használható licenszköteles 
terméket, illetve egy PaaS (platform-as-a-service) 
szolgáltatást a JavaScript fejlesztői közösség számára. 
A felhasználóktól pozitív visszajelzést kaptunk, a 
csúcsponton 50 ezer fölötti számú fejlesztő használta a 
termékünket.

Mikor kezdte meg tevékenységét a Jaystack, és mi 
volt az alapötlet?

2022 AUGUSZTUSÁBAN A ONE BEYOND BEJELENTETTE, HOGY MEGVÁSÁROLTA A 
MAGYAR IT-FEJLESZTÕ TÁRSASÁGOT, A JAYSTACKET. EZZEL A LÉPÉSSEL A 
JAYSTACK A PRIVATE EQUITY HÁTTERÛ ONE BEYOND CSOPORT RÉSZE LETT, ÉS 
EGY NEMZETKÖZI CSOPORT RÉSZEKÉNT TUDJA FOLYTATNI TEVÉKENYSÉGÉT. EGY 
ÉVVEL KORÁBBAN, 2021 AUGUSZTUSÁBAN A JAYSTACK MENEDZSMENTJE 
MEGVÁSÁROLTA KÉT INTÉZMÉNYI BEFEKTETÕ ÉS KÉT MAGÁNSZEMÉLY 
KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSÉT. A CMBP EBBEN A TRANZAKCIÓBAN TUDTA 
TÁMOGATNI A JAYSTACK MENEDZSMENTJÉT. AZ ÚJABB TRANZAKCIÓ APROPÓJÁN 
BESZÉLGETTÜNK ZENTAI PÉTERREL, A JAYSTACK ALAPÍTÓJÁVAL ARRÓL, HOGY 
MIT JELENTETT SZÁMUKRA A KÉT TRANZAKCIÓ ÉS AZ ÚJ FELÁLLÁS.

cégérték 1414 cégérték 

2022 augusztusában a One Beyond bejelentette, 
hogy megvásárolta a JayStacket. Mit jelent ez a 
Jaystack és a Ti életetekben?
A felvásárlást követően a JayStack beolvad, és a One 
Beyond integráns részévé válik. A jelenlegi vezetőség 
átadja a tulajdonosi és irányítási jogokat a vásárlónak, 
de nem köszön le, hanem tovább folytatja a One 

A JayStack már az akvizíció előtt nagyon szoros 
kapcsolatban volt a vásárlóval – az üzleti modellünkből 
fakadóan már évek óta a One Beyond (illetve jogelődje, 

Beyond magyarországi tevékenységének irányítását, 
de már a One Beyond tulajdonosi köre által delegált 
board tagok megbízása alapján. 

Interjú Zentai Péterrel
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KÉT TRANZAKCIÓ 
EGY ÉVEN BELÜL
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és most külföldi társaság vásárolta meg. 
Mi a sikeretek titka?
A JayStackes emberek mindannyian, magyarán a 
csapat. A céget valaha szoftvermérnökök egy csoportja 
alapította, és ez meghatározta a cég ethoszát a 
kezdetektől egészen a mai napig. Az évek során sikerült 
fenomenális szakemberekkel bővíteni a csapatunkat, 
és végül egy olyan fejlesztői és mérnöki közösséget 

A céget eleve egy üzleti exit lehetősége miatt 
alapítottuk – az, hogy valamikor el fogjuk adni, biztos 
célunk volt a kezdetek óta. 2019-re a cég EBITDA-
termelő képessége elérte azt a szintet, hogy megfelelő 
értékelés esetén jó megtérülést és hasznot biztosítson. 
Végül a QPE és a One Beyond rendelkezett olyan piaci 
környezettel és forrásokkal, hogy a JayStackért egy fair 
értékelést tudjunk kapni. 

A Jaystack magyarországi fejlesztőcsapatra 
alapozva nemzetközi szintű sikereket ér el, 

A cég alapításakor, illetve a későbbi tranzakciós 
lépések során nem határoztunk meg megfelelő drag 
along jogokat, s az ezek hiányából fakadó hátrányok 
hamar kiütköztek. Korábban két potenciális vevő is 
jelezte, hogy egy ajánlattételhez elvárásuk, hogy a 
szakmai alapítók teljes döntési szabadságot 
élvezzenek, és ne legyen szükség egyéni megállapo-
dásokra, illetve alkukra. Egy esetben pedig az 
intézményi befektetők jelenléte volt a zavaró elem. 
2021-ben végre sikerült a cég tulajdonosi struktúráját 
annyira racionalizálni, hogy a QPE-től végül is ajánlatot 
kaphassunk.

Mikor és miért döntöttetek úgy, 
hogy eladjátok a cégét?

tudtunk építeni, ahol mindenki maximálisan elfogadja, 
értékeli és segíti a többieket. Egy ilyen környezetben 
mindenki hatékonyabban tud dolgozni, és ezt az 
ügyfeleink is érzékelték.

Miben kellett kompromisszumot kötnötök a sikeres 
tranzakció(k) érdekében?

Mit tanácsolsz azoknak, akik nemzetközi sikereket 
szeretnének elérni, illetve azoknak, akik a vállalatuk 
értékesítésén gondolkodnak?

A JayStack értékesítése során rengeteg tapasztalatot 
gyűjtöttünk, egy országokon keresztül nyúló akvizíció 
egyáltalán nem egyszerű folyamat. A mi esetünkben a 
tranzakciót támogató, jogászokból és pénzügyi 
szakemberekből álló csapat húsz fő feletti volt. Ha 
drága is, mindenképpen érdemes a folyamatba jogi, 
illetve gazdasági tanácsadó céget bevonni, lehetőleg 
az első pillanattól. Különösen a jogi képviselet esetén 
fontos, hogy nemzetközi (legalább is mindkét 
országban jelen lévő) partnerrel dolgozzunk, ez heteket 
vagy akár hónapokat egyszerűsíthet a folyamaton.

Természetesen a One Beyond további növekedésének 
támogatása minden tudásunkkal.

A sikernek nyilván ezer receptje létezik. A mi 
módszerünk a lehető legegyszerűbb volt: olyan 
országokat kerestünk, ahol a portékánk – mérnöki 
konzultáció és felhőszakértelem – a maximális értéken 
vihető piacra, és fenntartható piachozzáférést tudunk 
kialakítani. Először az USA-val próbálkoztunk, de az 
áttörést számunkra az erős UK-képviselet kialakítása 
hozta meg. Bátornak kell lenni, és oda kell költözni egy 
kis időre – vagy akár hosszabbra; Európa tele van 
lehetőségekkel. 

Mik a további terveitek?

Nem meglepő módon az első naptól nagyon közel volt 
egymáshoz a vevő és az eladói oldal elképzelése az 
üzlet kereteit és a dealt követő új időszak mibenlétét 
illetően. Természetesen mi örültünk volna egy 
valamivel magasabb cégértéknek, ugyanakkor a vevő 
egy jóval alacsonyabbat akart. A végén a mi 
várakozásunkhoz közelebb eső értékben maradtunk.
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értékelés esetén jó megtérülést és hasznot biztosítson. 
Végül a QPE és a One Beyond rendelkezett olyan piaci 
környezettel és forrásokkal, hogy a JayStackért egy fair 
értékelést tudjunk kapni. 

A Jaystack magyarországi fejlesztőcsapatra 
alapozva nemzetközi szintű sikereket ér el, 

A cég alapításakor, illetve a későbbi tranzakciós 
lépések során nem határoztunk meg megfelelő drag 
along jogokat, s az ezek hiányából fakadó hátrányok 
hamar kiütköztek. Korábban két potenciális vevő is 
jelezte, hogy egy ajánlattételhez elvárásuk, hogy a 
szakmai alapítók teljes döntési szabadságot 
élvezzenek, és ne legyen szükség egyéni megállapo-
dásokra, illetve alkukra. Egy esetben pedig az 
intézményi befektetők jelenléte volt a zavaró elem. 
2021-ben végre sikerült a cég tulajdonosi struktúráját 
annyira racionalizálni, hogy a QPE-től végül is ajánlatot 
kaphassunk.

Mikor és miért döntöttetek úgy, 
hogy eladjátok a cégét?

tudtunk építeni, ahol mindenki maximálisan elfogadja, 
értékeli és segíti a többieket. Egy ilyen környezetben 
mindenki hatékonyabban tud dolgozni, és ezt az 
ügyfeleink is érzékelték.

Miben kellett kompromisszumot kötnötök a sikeres 
tranzakció(k) érdekében?

Mit tanácsolsz azoknak, akik nemzetközi sikereket 
szeretnének elérni, illetve azoknak, akik a vállalatuk 
értékesítésén gondolkodnak?

A JayStack értékesítése során rengeteg tapasztalatot 
gyűjtöttünk, egy országokon keresztül nyúló akvizíció 
egyáltalán nem egyszerű folyamat. A mi esetünkben a 
tranzakciót támogató, jogászokból és pénzügyi 
szakemberekből álló csapat húsz fő feletti volt. Ha 
drága is, mindenképpen érdemes a folyamatba jogi, 
illetve gazdasági tanácsadó céget bevonni, lehetőleg 
az első pillanattól. Különösen a jogi képviselet esetén 
fontos, hogy nemzetközi (legalább is mindkét 
országban jelen lévő) partnerrel dolgozzunk, ez heteket 
vagy akár hónapokat egyszerűsíthet a folyamaton.

Természetesen a One Beyond további növekedésének 
támogatása minden tudásunkkal.

A sikernek nyilván ezer receptje létezik. A mi 
módszerünk a lehető legegyszerűbb volt: olyan 
országokat kerestünk, ahol a portékánk – mérnöki 
konzultáció és felhőszakértelem – a maximális értéken 
vihető piacra, és fenntartható piachozzáférést tudunk 
kialakítani. Először az USA-val próbálkoztunk, de az 
áttörést számunkra az erős UK-képviselet kialakítása 
hozta meg. Bátornak kell lenni, és oda kell költözni egy 
kis időre – vagy akár hosszabbra; Európa tele van 
lehetőségekkel. 

Mik a további terveitek?

Nem meglepő módon az első naptól nagyon közel volt 
egymáshoz a vevő és az eladói oldal elképzelése az 
üzlet kereteit és a dealt követő új időszak mibenlétét 
illetően. Természetesen mi örültünk volna egy 
valamivel magasabb cégértéknek, ugyanakkor a vevő 
egy jóval alacsonyabbat akart. A végén a mi 
várakozásunkhoz közelebb eső értékben maradtunk.
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A napi működésben emellett is minden átlátható: nulla 
készpénzforgalom, rendben lévő munkaügyi 
dokumentáció, GDPR-megfelelés, munka- és 
tűzvédelemi szabályzatok, ISO minősítés.

Voltak a fejlődésnek nyilvánvaló korlátai?

Nekünk szinte zéró kitettségünk van/volt, ez volt az 
egyik legfontosabb tényező, amire odafigyeltünk a 
cégérték növelésénél. Egyetlen jelentős „ügyfelünk” a 
NÚSZ, amely kizárólagos útdíjfizetési szolgáltatóként 
egyben fizeti meg a huszonvalahány ezer végpont után 
a bevallási közreműködői díjat. 

Milyen nehézségekkel nézett szembe  kezdetekben?
Minden vezetőnek megvan a szerepe, a dominanciája 
egy cég életében, de kezdetben a fókusz 99%-a a 
terméken van, és kevesebb figyelem jut a 
szervezetfejlesztésre. Alapításkor a technikai emberek 
számítanak, a mi esetünkben például két 
villamosmérnök és egy programozó matematikus 
kolléga volt induláskor. A későbbiekben a 
termékfejlesztést és a szervezetépítést egyensúlyban 
kellett tartani, hogy az elvárásoknak megfelelően 
növekedjen a cég, ne boruljanak fel a folyamatok. 

Szerintem a cégalapítóknak vállalati alapismeretekre is 
szüksége lenne, de ezeket sem a középiskolában, de 
még az egyetemen sem tanítják. Legalábbis én nem 
találkoztam ilyennel az életem során. Jelentős időbe 
került, amíg megtanultam azt is, mikor milyen 
cégformát érdemes választanunk.

A tanulási módszerünk jónak bizonyult, igyekeztünk 
mások hibáiból tanulni, pedig akkoriban még az 
interneten nem volt könnyű ilyen tudást szerezni. Ma 
már rengeteg információhoz lehet hozzájutni, persze a 
kihívások is mások lettek: most inkább azt kell 
eldönteni, hogy hiteles-e az adott forrás. 

Annak idején garázscégeknek nevezték a WebEye-hoz 
hasonló vállalatokat, ma startupokról hallunk. Talán az 
a különbség, hogy a startup tőkét keres, a garázscég 
pedig önmagát finanszírozza.

Mi a garázscégünket 2001-ben alapítottuk, a WebEye 
fejlesztési időszaka után pedig 2003-ban léptünk 
piacra. 2004-ben már külföldi megkereséseink is 
voltak, mert több nemzetközi ügyfelünknek 
köszönhetően más országokban is látták a WebEye-t, 
ami a kor egyik vezető, csúcstechnológiai termékének 
számított, a versenytársak megoldásai előtt jártunk. 
Akkor még nem foglalkoztunk a versenytársakkal, csak 
a termékfejlesztés volt a lényeg, és a vásárlói igényekre 
figyeltünk. Ehhez adtam hozzá a marketingkutatási 
részt, hogy a vásárlók miért és mennyit hajlandóak 
fizetni. 

Az alaptermék egyébként már 2005-ben is magas 
megtérülési számokat mutatott, külső forrásigényt nem 
igazán követelt. Próbáltunk később ugyan más lábakra 
is állni, de bármilyen termékfejlesztésbe is kezdtünk, a 
WebEye aktuális fejlesztései rögtön elszívták a 
kapacitásainkat, mint egy vákuum. Nagy volt a piaci 
igény a termék fejlesztésére és az új ötletekre, később 
a szabályozói környezet is új megoldásokat hívott életre 
az útdíjak bevezetésével. Ma már az magyarországi e-
útdíjak mintegy 10%-át a mi rendszerünk segítségével 
vallják be az ügyfelek.

Szerintem Magyarországon a népnevelési kultúra 
részévé kellene tenni a hitelek és a kölcsönök 
megfelelő ismeretét és használatát, főként a likviditási 
hitelekét. De ugyanilyen fontos a megtakarítások 
módja és szerepe is. Ahhoz, hogy fedezet nélküli hitelt 
vegyen fel valaki, nagyon (maga)biztosnak kell lennie a 
termékben és az üzleti koncepcióban.

Sokat változott a WebEye az alapítása óta, mára 12 
országban vannak jelen. Hogyan tudta a saját 
vállalatvezetői kompetenciáit is a változásoknak 
megfelelően alakítani?

Mi saját tőkéből fejlesztettük a vállalatot, és 
növekedtünk, egyéb lehetőségeink egyébként is 
limitáltak voltak. Angliában vagy Franciaországban a 
bankok tudják, hogy hogyan kell az ilyen ütemű 
fejlődést kezelni, és tőkét is biztosítanak hozzá a 
feltörekvő cégeknek. Ma talán már itthon is lehet 
jövőképre, vízióra forrást kapni, de korábban nem 
adtak olyan könnyen hitelt. Az utóbbi 6 évben már mi is 
tudtunk banki finanszírozást igényelni, megváltozott a 
hitelezési kultúra, azonban ehhez kellett a pénzügyi 
válság és a nyugati szemlélet is. A bankpiaci 
versenyhelyzet is elősegítette a mai hitelezési kultúra 
kialakulását Magyarországon.

A külpiacra lépéshez és leányvállalatok 
működtetéséhez nincs kézikönyv. Nincs általános jó 
tanács, hogy hol érdemes megjelenni. Utólag tudjuk 
csak megmondani, hogy melyik országban milyen 
recept működött. Ahogyan korábban is említettem, mi 
teljesen saját tőkéből növekedtünk, hiszen a bankok 
akkor az ilyen típusú bővülést nem finanszírozták. 

2007-ben alapítottuk meg az első leánycégünket 
Romániában, a következő 2-3 évben pedig 
megnyitottuk a legtöbb országban ma is létező 
leányvállalatainkat. Az orosz cégünket például később 
bezártuk a külföldi belépők elé állított korlátok miatt. 

2010-2012 környékén közelítettük először azt a 
mérföldkövet, amikor egy hosszú út végén 
vállalkozásból vállalat lettünk. Már tudatosan 
struktúrát és menedzsmentet építettünk, kezdtük a mai 
cégformát ölteni, önálló részlegeket hoztunk létre. 

2021 NOVEMBERÉBEN ROBBANT A HÍR, HOGY A LONDONI TÕZSDÉN JEGYZETT, 
PÁNEURÓPAI FIZETÉSI ÉS MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÓ EUROWAG MEGVÁSÁROLJA 
A VEZETÕ KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI PIACOK EGYIK VEZETÕ KÖZÚTI 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÓJÁT, A WEBEYE TELEMATICS 
ZRT.-T. A 2021-ES MAGYAR TRANZAKCIÓS PIAC DOBOGÓS ÜGYLETE EGY – 
UTÓLAG TECHNIKAINAK MINÕSÍTHETÕ – FORDULAT UTÁN IDÉN NYÁR ELEJÉN 
ZÁRULT, AZ ALAPÍTÓ NÉMETH TIBOR CÉGÉPÍTÉSI GYAKORLATA PEDIG 
SZERINTÜNK NEM CSAK A MAGAS ÉRTÉKELÉSEN MEGVALÓSÍTOTT KILÉPÉS 
TÜKRÉBEN LEHET PÉLDAÉRTÉKÛ ÉS TANULSÁGOS.
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A WebEye alapításának történetét már több 
interjúban is megismerhettük. Az alapításkor 
hogyan képzelte el a vállalat jövőjét, mi volt az 
elsődleges célja?
A WebEye-t 2001-ben alapítottuk, és a célunk az volt, 
hogy olyan céget hozzunk létre, ahol a működés 
vezérlőelve a piaci megmérettetés és a folyamatos 
fejlődés. A piacra lépés elejétől kezdve kerültük az 
állami cégek megkeresését, hiszen a mi célunk a 
versenyképes termékek létrehozása, az állami 
megrendelések pedig nem erre ösztönöznek. A mi 
meglátásunk szerint az állami tenderek gyakran csak a 
már meglévő szolgáltatások árkedvezményének 
megszerzésére irányulnak, nem pedig az adott termék 
vagy szolgáltatás továbbfejlesztését segítik. 

Hasonló okból kerültük a monopolhelyzetű cégeket is. 
Őket sem kényszeríti semmi arra, hogy a legjobbat 
válasszák, hiszen nincs piaci kockázatuk, ami  
versenyre kényszerítené őket. Mindemellett lassú és 
költséges eljutni hozzájuk és részt venni a 
tendereikben. 

Hamar felismertük, hogy a mikro- és kisvállalati 
szektorban gyorsabban és nagyobb darabszámban 
tudunk eladni. Ezzel pedig az ügyfélkitettségi 
kockázatunk is alacsonyan tartható. Ez utóbbit 
tudatosan szerettük volna csökkenteni, hiszen ez is 
növeli a cégértéket. Hüvelykujjszabályként a maximum 
9%-os vevői kitettség elvét követtük, mivel a veszteség 
is nagy tud lenni egy nagyobb ügyfél elvesztése esetén. 

Interjú a WebEye-alapító Németh Tiborral
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A napi működésben emellett is minden átlátható: nulla 
készpénzforgalom, rendben lévő munkaügyi 
dokumentáció, GDPR-megfelelés, munka- és 
tűzvédelemi szabályzatok, ISO minősítés.

Voltak a fejlődésnek nyilvánvaló korlátai?

Nekünk szinte zéró kitettségünk van/volt, ez volt az 
egyik legfontosabb tényező, amire odafigyeltünk a 
cégérték növelésénél. Egyetlen jelentős „ügyfelünk” a 
NÚSZ, amely kizárólagos útdíjfizetési szolgáltatóként 
egyben fizeti meg a huszonvalahány ezer végpont után 
a bevallási közreműködői díjat. 

Milyen nehézségekkel nézett szembe  kezdetekben?
Minden vezetőnek megvan a szerepe, a dominanciája 
egy cég életében, de kezdetben a fókusz 99%-a a 
terméken van, és kevesebb figyelem jut a 
szervezetfejlesztésre. Alapításkor a technikai emberek 
számítanak, a mi esetünkben például két 
villamosmérnök és egy programozó matematikus 
kolléga volt induláskor. A későbbiekben a 
termékfejlesztést és a szervezetépítést egyensúlyban 
kellett tartani, hogy az elvárásoknak megfelelően 
növekedjen a cég, ne boruljanak fel a folyamatok. 

Szerintem a cégalapítóknak vállalati alapismeretekre is 
szüksége lenne, de ezeket sem a középiskolában, de 
még az egyetemen sem tanítják. Legalábbis én nem 
találkoztam ilyennel az életem során. Jelentős időbe 
került, amíg megtanultam azt is, mikor milyen 
cégformát érdemes választanunk.

A tanulási módszerünk jónak bizonyult, igyekeztünk 
mások hibáiból tanulni, pedig akkoriban még az 
interneten nem volt könnyű ilyen tudást szerezni. Ma 
már rengeteg információhoz lehet hozzájutni, persze a 
kihívások is mások lettek: most inkább azt kell 
eldönteni, hogy hiteles-e az adott forrás. 

Annak idején garázscégeknek nevezték a WebEye-hoz 
hasonló vállalatokat, ma startupokról hallunk. Talán az 
a különbség, hogy a startup tőkét keres, a garázscég 
pedig önmagát finanszírozza.

Mi a garázscégünket 2001-ben alapítottuk, a WebEye 
fejlesztési időszaka után pedig 2003-ban léptünk 
piacra. 2004-ben már külföldi megkereséseink is 
voltak, mert több nemzetközi ügyfelünknek 
köszönhetően más országokban is látták a WebEye-t, 
ami a kor egyik vezető, csúcstechnológiai termékének 
számított, a versenytársak megoldásai előtt jártunk. 
Akkor még nem foglalkoztunk a versenytársakkal, csak 
a termékfejlesztés volt a lényeg, és a vásárlói igényekre 
figyeltünk. Ehhez adtam hozzá a marketingkutatási 
részt, hogy a vásárlók miért és mennyit hajlandóak 
fizetni. 

Az alaptermék egyébként már 2005-ben is magas 
megtérülési számokat mutatott, külső forrásigényt nem 
igazán követelt. Próbáltunk később ugyan más lábakra 
is állni, de bármilyen termékfejlesztésbe is kezdtünk, a 
WebEye aktuális fejlesztései rögtön elszívták a 
kapacitásainkat, mint egy vákuum. Nagy volt a piaci 
igény a termék fejlesztésére és az új ötletekre, később 
a szabályozói környezet is új megoldásokat hívott életre 
az útdíjak bevezetésével. Ma már az magyarországi e-
útdíjak mintegy 10%-át a mi rendszerünk segítségével 
vallják be az ügyfelek.

Szerintem Magyarországon a népnevelési kultúra 
részévé kellene tenni a hitelek és a kölcsönök 
megfelelő ismeretét és használatát, főként a likviditási 
hitelekét. De ugyanilyen fontos a megtakarítások 
módja és szerepe is. Ahhoz, hogy fedezet nélküli hitelt 
vegyen fel valaki, nagyon (maga)biztosnak kell lennie a 
termékben és az üzleti koncepcióban.

Sokat változott a WebEye az alapítása óta, mára 12 
országban vannak jelen. Hogyan tudta a saját 
vállalatvezetői kompetenciáit is a változásoknak 
megfelelően alakítani?

Mi saját tőkéből fejlesztettük a vállalatot, és 
növekedtünk, egyéb lehetőségeink egyébként is 
limitáltak voltak. Angliában vagy Franciaországban a 
bankok tudják, hogy hogyan kell az ilyen ütemű 
fejlődést kezelni, és tőkét is biztosítanak hozzá a 
feltörekvő cégeknek. Ma talán már itthon is lehet 
jövőképre, vízióra forrást kapni, de korábban nem 
adtak olyan könnyen hitelt. Az utóbbi 6 évben már mi is 
tudtunk banki finanszírozást igényelni, megváltozott a 
hitelezési kultúra, azonban ehhez kellett a pénzügyi 
válság és a nyugati szemlélet is. A bankpiaci 
versenyhelyzet is elősegítette a mai hitelezési kultúra 
kialakulását Magyarországon.

A külpiacra lépéshez és leányvállalatok 
működtetéséhez nincs kézikönyv. Nincs általános jó 
tanács, hogy hol érdemes megjelenni. Utólag tudjuk 
csak megmondani, hogy melyik országban milyen 
recept működött. Ahogyan korábban is említettem, mi 
teljesen saját tőkéből növekedtünk, hiszen a bankok 
akkor az ilyen típusú bővülést nem finanszírozták. 

2007-ben alapítottuk meg az első leánycégünket 
Romániában, a következő 2-3 évben pedig 
megnyitottuk a legtöbb országban ma is létező 
leányvállalatainkat. Az orosz cégünket például később 
bezártuk a külföldi belépők elé állított korlátok miatt. 

2010-2012 környékén közelítettük először azt a 
mérföldkövet, amikor egy hosszú út végén 
vállalkozásból vállalat lettünk. Már tudatosan 
struktúrát és menedzsmentet építettünk, kezdtük a mai 
cégformát ölteni, önálló részlegeket hoztunk létre. 

2021 NOVEMBERÉBEN ROBBANT A HÍR, HOGY A LONDONI TÕZSDÉN JEGYZETT, 
PÁNEURÓPAI FIZETÉSI ÉS MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÓ EUROWAG MEGVÁSÁROLJA 
A VEZETÕ KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI PIACOK EGYIK VEZETÕ KÖZÚTI 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TELEMATIKAI SZOLGÁLTATÓJÁT, A WEBEYE TELEMATICS 
ZRT.-T. A 2021-ES MAGYAR TRANZAKCIÓS PIAC DOBOGÓS ÜGYLETE EGY – 
UTÓLAG TECHNIKAINAK MINÕSÍTHETÕ – FORDULAT UTÁN IDÉN NYÁR ELEJÉN 
ZÁRULT, AZ ALAPÍTÓ NÉMETH TIBOR CÉGÉPÍTÉSI GYAKORLATA PEDIG 
SZERINTÜNK NEM CSAK A MAGAS ÉRTÉKELÉSEN MEGVALÓSÍTOTT KILÉPÉS 
TÜKRÉBEN LEHET PÉLDAÉRTÉKÛ ÉS TANULSÁGOS.
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A WebEye alapításának történetét már több 
interjúban is megismerhettük. Az alapításkor 
hogyan képzelte el a vállalat jövőjét, mi volt az 
elsődleges célja?
A WebEye-t 2001-ben alapítottuk, és a célunk az volt, 
hogy olyan céget hozzunk létre, ahol a működés 
vezérlőelve a piaci megmérettetés és a folyamatos 
fejlődés. A piacra lépés elejétől kezdve kerültük az 
állami cégek megkeresését, hiszen a mi célunk a 
versenyképes termékek létrehozása, az állami 
megrendelések pedig nem erre ösztönöznek. A mi 
meglátásunk szerint az állami tenderek gyakran csak a 
már meglévő szolgáltatások árkedvezményének 
megszerzésére irányulnak, nem pedig az adott termék 
vagy szolgáltatás továbbfejlesztését segítik. 

Hasonló okból kerültük a monopolhelyzetű cégeket is. 
Őket sem kényszeríti semmi arra, hogy a legjobbat 
válasszák, hiszen nincs piaci kockázatuk, ami  
versenyre kényszerítené őket. Mindemellett lassú és 
költséges eljutni hozzájuk és részt venni a 
tendereikben. 

Hamar felismertük, hogy a mikro- és kisvállalati 
szektorban gyorsabban és nagyobb darabszámban 
tudunk eladni. Ezzel pedig az ügyfélkitettségi 
kockázatunk is alacsonyan tartható. Ez utóbbit 
tudatosan szerettük volna csökkenteni, hiszen ez is 
növeli a cégértéket. Hüvelykujjszabályként a maximum 
9%-os vevői kitettség elvét követtük, mivel a veszteség 
is nagy tud lenni egy nagyobb ügyfél elvesztése esetén. 

Interjú a WebEye-alapító Németh Tiborral
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2018-ra a Lambda-Com, a fejlesztő és irányító cégünk, 
valamint a kereskedelemmel foglalkozó WebEye 
International egyesült WebEye Telematics Zrt. néven, ez 
a centrális irányító egység összefogta a cégcsoportot, 
és központi szolgáltatásokat nyújtott a 
leányvállalatoknak. Ekkortájt léptem ki az operatív 
irányításból is, és lett Németh Pál – aki egyébként a 
névrokonom – a vezérigazgató. 

Miért látta szükségesnek, hogy teljesen kilépjen a 
közvetlen irányításból?

Felépítettük azokat a gyakran nem produktívnak hívott 
részegységeket, amelyek indirekt módon növelik a 
hatékonyságot, például a HR-t és az oktatási csoportot. 
A nem termelő funkciójú részlegek, a back-office 
szerepe ugyanis nagyon fontos. Kialakultak nálunk a 
nagyvállalatokra jellemző, önálló és jól elválasztható 
részlegek. Ekkor indult az osztott irányítás is, megjelent 
a vezetői board és a felsővezetés. Mindezek 
eredményei 2015-2016 környékére értek be: ekkor 
kerültek helyükre a részek, nem voltak már kallódó 
filiálék, mindennek lett felelőse és irányítója.

Úgy éreztem, hogy a napi vezetői feladatok elveszik a 
látóképességemet. A cég promóciója, az adminisztratív 
terhek, a napi 1 óra aláírnivaló – ezek mind olyan 
feladatok, amiket nem lehet delegálni. Ezek egész 
embert kívánnak. 

A közép- és felsővezetésben általában az a szemlélet, 
hogy csak az adott üzleti év számít, hiszen ehhez van 
kötve a bónusz. De a következő 5 évvel akkor ki 
foglalkozik?! A munkaerőpiacon is ez a tendencia 
figyelhető meg, a fiatalok gyorsan váltanak, ha nem 
tetszik valami.

Olyan eszközöket kerestünk, amelyek távolabb 
mutatnak. Például „company affairs” jellegű 
problémákat oldanak meg olyan esetekben, amikor 
egymásra mutogatnak az egyes csapatok. Rendkívül 
hasznosnak bizonyult, hogy ilyenkor egy független 
csoport vizsgálja ki és modellezi az eseteket, feltárja az 
okokat egészen a gyökerekig, és javaslatot tesz a 
vezetésnek. Az ilyen eszközök igazi innovációk, mert a 
korábbinál hatékonyabban tudunk működni, és ezt 
eddig nem létező eszközökkel értük el. Sok nagy cégnél 
ez a fajta innováció kívülről jön.

Felismertük, hogy azzal tudjuk segíteni a vállalat 
fejlődését, ha fizikailag is eltávolodunk a vállalattól, és 
helikopternézetből figyeljük. Ez a külső nézőpont segít 
abban, hogy jól ráláthassunk a működésre, a 
problémák gyökereit is feltárhassuk, és jövőképet 
alkothassunk. Mi egy innovációs csoportot hoztunk 
létre, ahol egyfelől az iparágat vizsgáltuk, de a 
szervezetet is górcső alá vettük, és végre a gazdasági 
éven túl is tekinthettünk.

Abban az időben, amikor átadtam az igazgatói széket, 
a vezérigazgatóval, Németh Pállal kéthetente tartottunk 
többórás megbeszéléseket. Ezeknek mindig változó 
volt a célja, hol konzultáltunk, hol visszatekintettünk az 
elmúlt időszakra, hol az elakadásokat beszéltük meg, 
hol pedig problémamegoldásról beszélgettünk. 
Segítettem neki azzal, hogy tanácsot adtam, vagy 
pedig több lehetőséget vitattunk meg közösen. A 
döntés aztán mindig Palié volt. 

A fő termékünk szektorát is vizsgáltuk, hogy hol tart a 
telematika, milyen organikus növekedés van még 
benne. Továbbá, ha nem csak az organikus növekedés 
mellett döntünk, akkor milyen eszközök állnak a 
rendelkezésünkre. Arra jutottunk, hogy nem biztos, 
hogy önállóan lesz jelen a telematika tíz év múlva, 
hanem inkább szakszegmensekbe épül be. Például 
olyan módon lesz része a mindennapi életnek, mint a 
kamera manapság az okostelefonokban, amit ma már 
nagyon kevesen vásárolnak meg önmagában, viszont 
az okostelefonokba integráltan velünk maradtak.

Ebben az időszakban teljesen megszűnt a kapcsolat 
Ön és a vállalat többi dolgozója között?

Miért veszi meg például a Bridgestone a TomTom 
telematikai céget? A gumik használói profilját alkotják 
meg? Vagy kilométer alapú gumibérletben gondolkod-
nak?  Szóval azokat a tényezőket próbáltuk figyelembe 
venni, amik a telematika integrálhatóságát mutatták – 
mert azzal, hogy a telematika kinőtte magát, elkezdte 
érdekelni a nagyobb szereplőket is. Az első jelentősebb 
akvizíció a holland Transics volt, amelyet a Wabco vett 
meg, utána elindult a lavina a nemzetközi piacokon. 
Hazai vonalon a MOL-csoport bevásárolta magát az i-
Cellbe, az iDatát pedig a norvég Norbit vette meg.

Az innováció mellett a minőségirányítást tartottam 
magamnál, hogy a cég növekedését megfelelő keretek 
között tartsam. Ehhez használtuk a minőségirányítás 
sztenderdjeit. Például, hogy hány ember szükséges egy 
új divízióba, azt megtervezzük, majd vissza is mérjük. 
Nem alakul ki egyből a tökéletes osztály, de 
folyamatosan mérhetjük és visszakövethetjük az 
eredményeket. Ezzel a megfelelő erőforrás-minőség és 
-arány létrehozása a cél, hogy ne legyen sem 
kapacitáshiány, sem túlkapacitás.  Végeredményben 
minőségirányítási alapokon fektettük le a cégcsoport 
teljes működési leírását és szabályozását.

Ez az innovációs csoport szinte külön cégként műkö-
dött, amit én vezettem egy hatfős csapat élén – 
gyakran proaktívan, de arra is volt példa, hogy a 
vállalatvezetéstől kaptunk témát. A „sales refaktor” 
projektünk egy 2012 óta változatlan értékesítési 
modellt gondolt újra, bevezetése bizonyítottan növelte 
is az árbevételt.

Milyen volt a jövőképük, milyen trendeket láttak?

Mindezek mellett jó a szektor is, az iparági EBITDA-
szorzó 10-15 között van, azonban a WebEye-ban lévő 
EBITDA-tartalékainkat sokan nem tudták beárazni. 
Pedig CAPEX típusú beruházás helyett például a 
fejlesztői létszámot növelni komoly és folyamatos 
befektetés, amelynek a költsége azonnal jelentkezik, 
ugyanakkor – az egyébként jelentős megtérülése – csak 
később látható.

A cégérték viszont már 2011-2012 körül megmutatta 
magát. 2012 környékén kértem egy cégértékelést a 
KPMG-től, főként még a jövő számaira alapozva. Az 
értékelés azt mutatta, hogy a várt belső érték már ott 
van, ahol vártuk, innentől pedig a tudatos 
cégértéknövelő szemléletet követtük.

Mi folyamatosan befektettünk a cégértékbe 
fejlesztésekkel és a transzparenciát segítő eszközökkel. 
Csökkentettük ugyan az osztalékot, de növeltük a 
cégértéket. Ez mindvégig, 2001 óta része volt a 
szemléletünknek. A tulajdonostársaim kezdetben nem 
hittek abban, hogy a cég mint  önálló érték hatékonyan 
felépíthető. Volt sok vitánk arról is, hogy a cégérték 
hosszú távú növelése hozhat-e akkora megtérülést, 
mint amit a nagyobb éves osztalékokkal lehetne 
realizálni. 

Sok kollégát mentoráltam rendszeresen vagy egy-egy 
nagyobb kihívás előtt. Ez a tudásátadásnak egy igen 
hasznos módja. A komfortzónából való kilépést is 
segítik a mentoring beszélgetések, mivel a mentorált 
olyan életszerű szituációkkal ismerkedhet meg, 
amelyek ösztönzőleg hatnak, hogy a korábbi 
megszokásokból kilépve az addig nem működőnek hitt 
vagy nem ismert módszereket kipróbálja. Ezekkel 
számukra más szemléletet mutatunk, így kinyithatjuk a 
világot a mentoráltak előtt.

Hogyan készültek a cégeladásra? Ön szerint mi 
segített abban, hogy a vállalatot ilyen sikeresen 
értékesítsék?

Némi vonakodás és vita után mégis elfogadták, hogy 
csak egy megállapodott jövedelmet érdemes 
felvennünk. Ezt kezdtük el növelni 2007-2009 
környékén és az osztalékpolitika 2016-ban kezdett 
beérni: amellett, hogy szépen termelt a cég osztalékot, 
a cégcsoport is jól látható és magas értékkel bírt.

Amikor Németh Pál lett a vezérigazgató, a tulajdonosok 
az igazgatóságnak szabtak egy feltételt, miszerint 
minden hónapban tegyenek le egy bizonyos 
pénzösszeget, ami biztos és jól látható jövedelemforrás 
a tulajdonosok számára, minden más erőforrás felett 
pedig szabadon gazdálkodjanak. Természetesen ez a 
meghatározott osztalékszint a likviditásban, szabad 
cash-ben nem korlátozta a vállalatot.

Még minket is meglepett, hogy rögtön belevágtunk az 
akvizíciós terv komolyabb vizsgálatába. Korábban úgy 
láttuk, úgy 1-2 év kell ahhoz, hogy maximalizáljuk a 
cégértéket. Mivel a tulajdonosok között van már 
nyugdíjas korú, indokolt volt, hogy kedvező lehetőség 
esetén továbblépjünk. Korábban is rengeteg külföldi 
megkeresésünk volt, komoly amerikai és európai tőkét 
tudtunk volna magunk is befektetni cégvásárlások 
révén, mert láttak a modellünkben lehetőséget. Ennek 
azonban sokáig ellenálltunk, mert nem akartunk még 
terjeszkedni a WebEye-on túl. Megvan nálunk a tudás a 
növekedésre és a szervezet fejlesztésére, de nem lehet 
a munkavállalók kapacitásait a végtelenségig 
darabolni. 

A következő állomás volt a Eurowag. Hamar kiderült, 
hogy ők is fel akarták venni velünk a kapcsolatot, és az 
együttműködés felett egyből jelezték a vételi 
szándékukat is. A Eurowag egy cseh alapítású vállalat 
saját kutakkal, európai szintű üzemanyagkártyával és 
útdíjszolgáltatásokkal. Miután elértek egy látható 
méretet, tőkét vontak be, és irtózatos ütemben 
felvásárlásokba kezdtek, sok tervezett akvizíciójuk van 
a jövőre nézve is. 

Hogyan kezdődött a kapcsolatfelvétel a későbbi 
vevővel? 
Mint említettem, az innovációs csapatunk 
vizsgálataiból kiderült, hogy a telematika nem biztos, 
hogy önállóan fog létezni a jövőben. Ezért elkezdtünk 
olyan termékeket keresni, amelyek összeköthetőek úgy 
a telematikával, hogy az komplexebb szolgáltatást 
nyújtson, például a GPS és mobilitás (üzemanyag- 
kártya, külföldön vásárlás) együttese. Ennek 
prominens képviselői a többek között a DKV, UTA, 
Eurowag stb., akiknek sok kúton elfogadják a kártyáit. 

Elkezdtünk tárgyalni az egyik külföldi kártyaszolgál-
tatóval, ekkor még termékfúzióban gondolkodtunk. Ez 
azonban nem sikerült, ezért második próbálkozásként 
egy hazai céget kerestünk fel. Úgy gondoltuk, ideális 
párosítás lenne, hiszen ugyanazokban az országokban 
vagyunk jelen, de ott is elakadtunk. A modellben 
nagyon hittünk, részletes üzleti tervet is készítettünk, 
mégsem sikerült az együttműködés. Később láttuk, 
hogy a cég egy másik telematikai cégbe vásárolta be 
magát.

Ideális időzítés?
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osztalékot, de növeltük a cégértéket.



2018-ra a Lambda-Com, a fejlesztő és irányító cégünk, 
valamint a kereskedelemmel foglalkozó WebEye 
International egyesült WebEye Telematics Zrt. néven, ez 
a centrális irányító egység összefogta a cégcsoportot, 
és központi szolgáltatásokat nyújtott a 
leányvállalatoknak. Ekkortájt léptem ki az operatív 
irányításból is, és lett Németh Pál – aki egyébként a 
névrokonom – a vezérigazgató. 

Miért látta szükségesnek, hogy teljesen kilépjen a 
közvetlen irányításból?

Felépítettük azokat a gyakran nem produktívnak hívott 
részegységeket, amelyek indirekt módon növelik a 
hatékonyságot, például a HR-t és az oktatási csoportot. 
A nem termelő funkciójú részlegek, a back-office 
szerepe ugyanis nagyon fontos. Kialakultak nálunk a 
nagyvállalatokra jellemző, önálló és jól elválasztható 
részlegek. Ekkor indult az osztott irányítás is, megjelent 
a vezetői board és a felsővezetés. Mindezek 
eredményei 2015-2016 környékére értek be: ekkor 
kerültek helyükre a részek, nem voltak már kallódó 
filiálék, mindennek lett felelőse és irányítója.

Úgy éreztem, hogy a napi vezetői feladatok elveszik a 
látóképességemet. A cég promóciója, az adminisztratív 
terhek, a napi 1 óra aláírnivaló – ezek mind olyan 
feladatok, amiket nem lehet delegálni. Ezek egész 
embert kívánnak. 

A közép- és felsővezetésben általában az a szemlélet, 
hogy csak az adott üzleti év számít, hiszen ehhez van 
kötve a bónusz. De a következő 5 évvel akkor ki 
foglalkozik?! A munkaerőpiacon is ez a tendencia 
figyelhető meg, a fiatalok gyorsan váltanak, ha nem 
tetszik valami.

Olyan eszközöket kerestünk, amelyek távolabb 
mutatnak. Például „company affairs” jellegű 
problémákat oldanak meg olyan esetekben, amikor 
egymásra mutogatnak az egyes csapatok. Rendkívül 
hasznosnak bizonyult, hogy ilyenkor egy független 
csoport vizsgálja ki és modellezi az eseteket, feltárja az 
okokat egészen a gyökerekig, és javaslatot tesz a 
vezetésnek. Az ilyen eszközök igazi innovációk, mert a 
korábbinál hatékonyabban tudunk működni, és ezt 
eddig nem létező eszközökkel értük el. Sok nagy cégnél 
ez a fajta innováció kívülről jön.

Felismertük, hogy azzal tudjuk segíteni a vállalat 
fejlődését, ha fizikailag is eltávolodunk a vállalattól, és 
helikopternézetből figyeljük. Ez a külső nézőpont segít 
abban, hogy jól ráláthassunk a működésre, a 
problémák gyökereit is feltárhassuk, és jövőképet 
alkothassunk. Mi egy innovációs csoportot hoztunk 
létre, ahol egyfelől az iparágat vizsgáltuk, de a 
szervezetet is górcső alá vettük, és végre a gazdasági 
éven túl is tekinthettünk.

Abban az időben, amikor átadtam az igazgatói széket, 
a vezérigazgatóval, Németh Pállal kéthetente tartottunk 
többórás megbeszéléseket. Ezeknek mindig változó 
volt a célja, hol konzultáltunk, hol visszatekintettünk az 
elmúlt időszakra, hol az elakadásokat beszéltük meg, 
hol pedig problémamegoldásról beszélgettünk. 
Segítettem neki azzal, hogy tanácsot adtam, vagy 
pedig több lehetőséget vitattunk meg közösen. A 
döntés aztán mindig Palié volt. 

A fő termékünk szektorát is vizsgáltuk, hogy hol tart a 
telematika, milyen organikus növekedés van még 
benne. Továbbá, ha nem csak az organikus növekedés 
mellett döntünk, akkor milyen eszközök állnak a 
rendelkezésünkre. Arra jutottunk, hogy nem biztos, 
hogy önállóan lesz jelen a telematika tíz év múlva, 
hanem inkább szakszegmensekbe épül be. Például 
olyan módon lesz része a mindennapi életnek, mint a 
kamera manapság az okostelefonokban, amit ma már 
nagyon kevesen vásárolnak meg önmagában, viszont 
az okostelefonokba integráltan velünk maradtak.

Ebben az időszakban teljesen megszűnt a kapcsolat 
Ön és a vállalat többi dolgozója között?

Miért veszi meg például a Bridgestone a TomTom 
telematikai céget? A gumik használói profilját alkotják 
meg? Vagy kilométer alapú gumibérletben gondolkod-
nak?  Szóval azokat a tényezőket próbáltuk figyelembe 
venni, amik a telematika integrálhatóságát mutatták – 
mert azzal, hogy a telematika kinőtte magát, elkezdte 
érdekelni a nagyobb szereplőket is. Az első jelentősebb 
akvizíció a holland Transics volt, amelyet a Wabco vett 
meg, utána elindult a lavina a nemzetközi piacokon. 
Hazai vonalon a MOL-csoport bevásárolta magát az i-
Cellbe, az iDatát pedig a norvég Norbit vette meg.

Az innováció mellett a minőségirányítást tartottam 
magamnál, hogy a cég növekedését megfelelő keretek 
között tartsam. Ehhez használtuk a minőségirányítás 
sztenderdjeit. Például, hogy hány ember szükséges egy 
új divízióba, azt megtervezzük, majd vissza is mérjük. 
Nem alakul ki egyből a tökéletes osztály, de 
folyamatosan mérhetjük és visszakövethetjük az 
eredményeket. Ezzel a megfelelő erőforrás-minőség és 
-arány létrehozása a cél, hogy ne legyen sem 
kapacitáshiány, sem túlkapacitás.  Végeredményben 
minőségirányítási alapokon fektettük le a cégcsoport 
teljes működési leírását és szabályozását.

Ez az innovációs csoport szinte külön cégként műkö-
dött, amit én vezettem egy hatfős csapat élén – 
gyakran proaktívan, de arra is volt példa, hogy a 
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szorzó 10-15 között van, azonban a WebEye-ban lévő 
EBITDA-tartalékainkat sokan nem tudták beárazni. 
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Mi folyamatosan befektettünk a cégértékbe 
fejlesztésekkel és a transzparenciát segítő eszközökkel. 
Csökkentettük ugyan az osztalékot, de növeltük a 
cégértéket. Ez mindvégig, 2001 óta része volt a 
szemléletünknek. A tulajdonostársaim kezdetben nem 
hittek abban, hogy a cég mint  önálló érték hatékonyan 
felépíthető. Volt sok vitánk arról is, hogy a cégérték 
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az igazgatóságnak szabtak egy feltételt, miszerint 
minden hónapban tegyenek le egy bizonyos 
pénzösszeget, ami biztos és jól látható jövedelemforrás 
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Ugyanakkor most azt láttuk, hogy jelentős a szinergia 
köztünk és a vevőjelölt között. A Eurowag a 3-4. 
megvásárolt GPS-cégénél tart, ezzel egységesítheti a 
helpdesket, a fejlesztést és a vevőszolgálatot – ez már 
látható előny. A saját termékük is hatalmas új piacot 
kap, a megcélzott ügyfélszegmens pedig egy az egyben 
megegyezik.

Hogyan zajlott a tranzakció?
Leültünk velük beszélni, majd volt egy közgyűlésünk. 
Mivel tőzsdei céggel tárgyaltunk, nagyon komoly 
titoktartást kellett vállalnunk. Tisztáztuk, hogy még 
mindig nem vagyunk ott a mutatószámainkban, ahol 
szeretnénk lenni, de rávilágítottunk, hogy hova tartunk, 
és kértük, hogy így árazzanak be minket. Pár héten 
belül megérkezett az ajánlat, majd ezt követte a gyors 
ellenajánlat, és hamar megállapodtunk. 

2021 áprilisában volt az első találkozónk, 
novemberben pedig az aláírás, ami nagyon gyorsnak 
számít. A legrosszabb a folytatásban az, hogy 
novembertől májusig nem változott semmi, nem tudott 
sem az eladó, sem a vevő tervezni, és főleg nem az 
integrációs terveknek megfelelően haladni. Egy high-
tech céget ennyi idő és várakozás meg tud ölni, 
gyakorlatilag hibernálódtunk ebben az időszakban. 

Hogyan hozták meg végül azt a döntést, hogy 
értékesítik a WebEye-t, és nem azt a 4 évvel ezelőtti 
interjúban említett tervüket követik, hogy tőzsdére 
viszik a vállalatot?

2021 augusztusa környékén – az előzetes 
megállapodást követően – elkezdődött az átvilágítás. 
Ennek eredményeképpen aztán nem kellett korrigálni 
az eredeti ajánlatot, ami jól mutatja, hogy alaposan 
felkészültünk az eladásra. A tranzakció során rengeteg 
formális szabálynak kellett megfelelni, és rengeteg 
iratanyaggal járt a folyamat. Az egyik vasárnap 4 órán 
át írtunk alá, de ezen felül is voltak/lesznek még 
aláírnivalók. Az akvizíciót pedig 2021. november 12-én 
bejelentették a londoni tőzsdén. 

A zárás azonban ezt csak 8 hónappal később 
követte, a szükséges jóváhagyásokkal volt bármilyen 
problémájuk?

A GVH-engedély és az ITM-jóváhagyás gond nélkül 
meglett. Azonban egy belügyminisztériumi engedély is 
kellett a tranzakcióhoz, amit elsőre nem kaptunk meg 
egy szerződésünk miatt. Ennek megoldásához újra 
kellett strukturálnunk a tranzakciót, ami egyébként 
99%-ban megegyezett az első elképzelésekkel.
Az új eljárás eredményeként egy kisebb üzletág 
kivételével a WebEye minden tevékenységét, eszközeit, 
immateriális javait és üzletágát megvásárolta a 
Eurowag. Ezzel reméljük, minden érdekelt fél 
megkapta, amit szeretett volna. 
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A tőzsdére lépés is csak az exit egy formája lett volna 
számunkra. Tudjuk, hogy mit építettünk fel, és hogy 
honnan indultunk. Az nem volt az ambícióink között, 
hogy publicitást vagy további hitelességet szerezzünk a 
tőzsdére lépéssel, csak a maguknak állított mércét 
figyeltük. Nagyon büszke vagyok minden sikerre, amit a 
csapatunkkal elértünk, nincs szükségem külső 
megerősítésre ahhoz, hogy ezeket megéljem. Minden 
nap úgy kelek fel, hogy ez a nap lesz a legjobb. 
Szerintem a sikermércét magunknak kell definiálni. 

Ki támogatta Önöket a folyamat során?

A beszélgetések során azonban kihallottuk, hogy 
miben és hogyan kellene fejlődnünk, többek között 
tőletek is nagyon hasznos információkat kaptunk, és a 
tanultak beépítésével felkészültünk az exitre. Ma 
legalább 3 ember van a csapatban, aki szerintem 
elmehetne akvizíciós tanácsadónak. Magunkba szívtuk 
a tudást a beszélgetések során, ezért nem volt már 
szükségünk külső tanácsadásra, de hozzáteszem, hogy 
azzal sincs baj (azért kisebb közreműködések 
természetesen nem úszhatók meg, ügyvéd, 
könyvvizsgáló stb.).

A WebEye felvásárlása témájában 2007-ben indultak 
el a megkeresések. Egy szakmai érdeklődő volt az első, 
majd folyamatosan további, kockázati tőkebefektető 
cégek is megkerestek minket. Ez utóbbiak 
felajánlották, hogy biztosítják a tőkét, és közösen 
hajtsunk végre akvizíciókat. Ebben az időben mi jól 
láthatóak voltunk már, de ebben az irányban még 
tanulatlanok. 

Valamihez biztosan kezdek, a családi jövőképünk még 
alakul. Két felnőtt fiam is mellettem van. Vannak 
gondolatok és ötletek, de személy szerint először 
inspirálódni fogok, és tovább építem az üzleti 
kapcsolataimat is. A felhalmozott tudás hasznosítására 
gondolkodom akár inkubációs tevékenységen is, ahol 
a jogi és az adminisztrációs hátteret, akár tőkét is 
biztosítanánk az induló vagy kezdő cégeknek, hogy ők 
a termékfejlesztésre tudjanak koncentrálni.

Mik a tervei a jövőre nézve?
Örömmel adtam át anno a vezérigazgatói széket, és 
most örömmel szállok ki a tulajdonosi székemből is – 
élveztük a munkát, de nem a pénzt hajszoltuk. A pénz 
mindig valaminek az eredménye kell legyen, nem pedig 
a célja. 
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Alaptételük, hogy a vezető a kulcs. Legfőképp az 
számít, hogy hatékony vagy tehetetlen. A hatékony 
vezető a feladatra koncentrál, és meghatározott elvek 
mentén dolgozik, az általuk bemutatott koncepciók 
egyszerűek, de nem könnyűek. Ezeket fejezetenként 
veszik végig, hármas tagolásban: Navy SEAL 
parancsnoki tapasztalat; helyzetből adódó vezetési 
alapelv és ennek üzleti helyzetben történő alkalmazási 
lehetősége.

A címadó alapelv a teljes felelősségvállalás: a 
vezetőnek saját világán belül mindenért felelősséget 
kell vállalnia. Amikor a beosztottak nem az elvártaknak 
megfelelően cselekszenek, akkor a vezetőknek először 
tükörbe kell nézniük, megfelelően magyarázták-e el a 
küldetést, a kidolgozott taktikát, biztosították-e a 
kiképzést és az erőforrásokat a pontos és sikeres 
végrehajtáshoz. Az alulteljesítőknek első körben 
további mentorálásra és oktatásra van szükségük. 

Arra, hogy nincs rossz csapat, csak rossz vezető, 
kiképzésekből hoznak példát: versenyben rosszabbul 
teljesítő csapat és első helyen álló csapat vezetőit 
cserélik meg. Kiderül, egy jobb vezető a gyengébb 
alakulat eredményét is fel tudja húzni a problémák 
javításával és a győzelemben való hittel; míg az 
erősebb csoporthoz került vezető is fejlődött a csapat 
által. 

Az előbb említett hit alapfeltétele, hogy a parancsnoki 
láncban addig kérdezzenek, amíg meg nem értik a 
miértet, így hinni tudnak abban, amit tesznek, és az 
információt is hatékonyabban adhatják tovább. Ennek 
felelőssége így kétirányú: elvárás a vezetőtől, de a 
beosztottól is, hogy törekedjék a tisztánlátásra.

A hatékony kommunikáció további alapköve az ego 
kontrollálásának kérdése: azzal, hogy a vezető magára 
vállalja a felelősséget, lehetővé teszi, hogy a beosztott 
a problémára, a hibára koncentráljon, és nem arra, 
hogy ő maga a vétkes. A személyes célokat így 
könnyebben felülírhatja a küldetés sikere.

A legutolsónál pedig a „Nyugodj meg, nézz körül, hozz 
döntést!” prioritások kellenek ahhoz, hogy a valódi 
haladást el lehessen érni.

A csapaton belüli, illetve a csapatok közötti együttmű-
ködés kapcsán a fedezés és mozgás, az egyszerűség, 
valamint a rangsorolás és végrehajtás elveit emelik ki. 
A részletekbe merülés nélkül itt a fedezés és mozgás 
esetén a szerepek tisztázása, az együttműködés 
fontossága elsődleges. Az egyszerűsítés célja, hogy a 
rendszereket minden érintett egyformán átlássa. 

Külön fejezetet szentelnek a szerzők a tervezés 
fontosságának, talán ez a legrészletesebben tárgyalt 
téma. Az egységesített tervezési folyamat, a kockázatok 
minél teljesebb felmérése és a kontrollálható 
kockázatok csökkentése, valamint a végrehajtás utáni 
elemzés az, amit a példaként felhozott esetben 
leghangsúlyosabban tárgyalnak. A tervezési folyamat 
használata és finomítása kulcsfontosságúnak bizonyult 
alakulataik sikerében.

Szomorúan aktuálissá teszi a könyvajánlót a harctéri 
tematika mellett az, amit a szerzők javasolnak a 
bizonytalan helyzetben történő döntéshozatal esetére: 
„a vezetőnek nyomás alatt is higgadtnak kell maradnia, 
és nem az érzelmeit, hanem a logikáját követve kell 
döntést hoznia”. 

A decentralizált parancsnoklásra azért van szükség, 
mert az emberek nem képesek 6-10 embernél többet 
hatékonyan felügyelni, különösen, ha bonyodalmak 
merülnek fel. Ez harctéri cselekményeknél 
hatványozottan igaz. Nagyon fontos a döntési hatásköri 
határok meghúzása, ugyanakkor a beosztott 
parancsnokoknak proaktívnak kell lenniük, és nem 
reaktívnak: ők mondják el, mit fognak tenni, ahelyett, 
hogy parancsra várnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy 
a stratégiai célok és a parancsnoki szándékok is 
mindenki számára ismertek legyenek. Ennek az elvnek 
a párja a vezetés felfelé és lefelé a láncon: bármely 
vezető egyik legfontosabb feladata a saját főnökének a 
támogatása, ezzel is erősítve az egységes frontot a 
beosztottak felé.

KIHÍVÁSOKKAL TELI KÖRNYEZETBEN SIKERRE VINNI A KÜLDETÉST, GYŐZELMET 
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és Leif sikerformulájával, a gondolkodásmóddal és az 
irányadó elvekkel, amelyek lehetővé teszik a SEAL 
harci egységek számára, hogy rendkívüli eredményeket 
érjenek el. 

A könyv betekintést ad a SEAL vezetési koncepciókba, 
amelyek elengedhetetlenek a legnehezebb harci 
küldetések teljesítéséhez, és elmagyarázza azt, hogyan 
lehet ezeket bármely csoportra, csapatra vagy 
szervezetre alkalmazni. Megismerteti az olvasót Jocko 

Angol nyelven podcastot hallgatóknak 
további tanácsok és tanulságok 
elérhetőek ezen a weboldalon: 
https://jockopodcast.com/

Amikor a beosztottak nem az elvártaknak 
megfelelően cselekszenek, akkor a vezetőknek 
először tükörbe kell nézniük, megfelelően 
magyarázták-e el a küldetést, a kidolgozott 
taktikát, biztosították-e a kiképzést és az 
erőforrásokat a pontos és sikeres végrehajtáshoz. 
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mentes az adótól, ezt követően pedig a cég 
értékesítése adómentesen megoldható. 

Nem ilyen jó a helyzet azonban a KIVA-val. A törvény 
szóhasználata szerint ugyanis a „KIVA-adóalanyiság 
megszűnik a kedvezményezett részesedéscsere 
esetén”. Bár a jogszabály megfogalmazása elég 
dodonai, adóhatósági állásfoglalások egyértelműen 
kimondják, hogy ilyenkor az apportált cég ugyan csak 
tárgya a tranzakciónak, mégis elveszíti a KIVA-státuszát.

Nem kell azonban feladni a reményt annak, aki egy 
adóhatékonyan megkonstruált vállalatfelvásárlásban 
részt akar venni, és egyszersmind meg is akarja tartani 
a vállalat KIVA-státuszát. Így például az eladandó 
vagyonrészek bizalmi vagyonkezelésbe (bvk) való 
átadása nem vonja magával a KIVA-státusz elvesztését. 
Ezt követően pedig a részesedés adómentesen 
értékesíthető. Ráadásul bvk közbeiktatásával a 
tulajdonos számos családi vagyoni ügyét is rendezni 
tudja egy füst alatt.

Van mégis remény?

Nem kedvezőbb a helyzet az úgynevezett 
„kedvezményezett eszközátruházás” esetén sem, 
amikor egy cég egy önálló üzletágát adja át 
részesedésért cserébe. Az átadó cég ugyanis ezzel a 
művelettel is búcsút inthet a KIVA-státuszának.

A kicsit egzotikusabb megoldás iránt fogékonyak 
részére pedig akár egy befektetési alap közbeiktatása is 
megoldást jelenthet azzal a megszorítással, hogy egy 
ilyen megoldás jogilag bonyolultabb, és ezért, 
értelemszerűen, költségesebb is. 

KIVA és a holdingosítás

Nem jobb a helyzet a köznapi nyelvben csak 
holdingosításként megfogalmazott cégátstrukturálási 
ügyletekkel sem. Egy tranzakciót megelőzően 
felmerülhet ugyanis, hogy – az ügyletből származó 
nyereség azonnali leadózásának elkerülése érdekében 
– a tulajdonos egy holdingtársaságot hoz létre, és az 
eladandó cégben levő részesedését ebbe a 
holdingtársaságba apportálja be. Maga az apportálás, 
ha az kedvezményezett részesedéscserének minősül, 
mind a tulajdonos, mind pedig az érintett cég szintjén 

Egy vállalatfelvásárlási tranzakciót sokszor megelőznek 
szervezeti átalakulások. Ha például a vevőt nem érdekli 
a megvásárolt cég valamely üzleti egysége vagy 
ingatlanállománya, úgy célszerű ezeket az eszközöket 
egy kiválás útján kivinni a cégből. De egy tranzakció 
előtt ugyanígy felmerülhet az igény összeolvadásra vagy 
beolvadásra is. 

A KIVA-törvény rendkívül meglepő módon az 
adóalanyiság elvesztésének tárgykörében nem utal a 
kapcsolt vállalkozások adatainak figyelembevételére. 
Ezért még ha a kivázó céget egy multi is vásárolja fel, ez 
elvileg nem feltétlenül jár a KIVA-státusz elvesztésével. 
Egy ilyen értelmezés azonban – még a jogszabály 
viszonylag egyértelmű megfogalmazása ellenére is – 
egy vékony jég, ezért érdemes lehet azt egy hatósági 
állásfoglalással megerősíttetni.

KIVA és az átalakulások

Ezek az átalakulások egyike sem kompatibilis azonban 
a KIVA-státusszal. A törvény szerint ugyanis a KIVA-
adóalanyiság megszűnik az adóalany egyesülését vagy 
szétválását megelőző nappal. A cégnek tehát dönteni 
kell: vagy átalakul, vagy adózik tovább a KIVA szerint. 

Ha egy KIVA-státuszú cég létszáma meghaladja a száz 
főt, vagy bevétele meghaladja a 6 milliárd forintot, úgy 
automatikusan kiesik a KIVA-alanyok közül. Márpedig, 
ha egy vállalatfelvásárlási tranzakció eredményeként 
egy vállalkozás azt őt felvásárló csoport tagjává válik, 
úgy az őt felvásárló cég adataival együtt ezen 
mutatószámok valamelyike könnyen meghaladásra 
kerülhet. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor a 
mutatószámok a felvásárló cég számaival együtt 
értelmezendők-e. 

Kapcsoltakkal vagy anélkül?

KIVA ÉS M&A: 
NEM JÓ BARÁTOK

A KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) SOK KKV RÉSZÉRE NYÚJT ADÓMEGTAKARÍTÁST – 
AKÁR A SZOCIÁLIS ADÓN, AKÁR A HELYI IPARŰZÉSI ADÓN KERESZTÜL. EZEK A 
CÉGEK LEHETŐSÉG SZERINT NEM SZERETNÉK ELVESZÍTENI A JOGUKAT, HOGY A 
KIVA SZERINT ADÓZZANAK. MÁRPEDIG EGY-EGY VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI 
HELYZETBEN EZ A VESZÉLY KOMOLYAN FELMERÜL. 
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a KIVA-alap 120%-a után kell megfizetniük. Ráadásul a 
KIVA mértéke az utóbbi időben folyamatosan csökkent, 
amely miatt a tavalyi év végén már közel hetvenezer 
vállalkozás adózott ezen adózási formában. 

Nem egy esetben kerülnek azonban a KIVA alatt adózó 
cégek egy vállalatfelvásárlási tranzakcióba. Márpedig 
nem árt ilyen esetben óvatosnak lenni, hiszen ez elég 
könnyen a KIVA-alanyiság elvesztéséhez vezethet.

A KIVA egyik legfőbb előnye a bérek után fizetendő 
járulékterhek csökkentése: a 13%-os szociális adó 
helyett a vállalkozás csak a 10%-os KIVA-t köteles 
megfizetni. KIVA esetén a nyereség után sem kell 
feltétlenül adózni, a társaság az adót csak akkor 
köteles megfizetni, ha a jövedelmet a vállalkozásból 
kiveszi. Több esetben a KIVA választását helyi iparűzési 
adó szempontok befolyásolják: ezen vállalkozásoknak 
ugyanis a HIPA-t nem az árbevétel egésze, hanem csak DR. GONDI ANILLA LL.M

ÜGYVÉD, ADÓTANÁCSADÓ

JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA

AGONDI@JALSOVSZKY.COM
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Ezt követően pedig a részesedés adómentesen 
értékesíthető. Ráadásul bvk közbeiktatásával a 
tulajdonos számos családi vagyoni ügyét is rendezni 
tudja egy füst alatt.

Van mégis remény?

Nem kedvezőbb a helyzet az úgynevezett 
„kedvezményezett eszközátruházás” esetén sem, 
amikor egy cég egy önálló üzletágát adja át 
részesedésért cserébe. Az átadó cég ugyanis ezzel a 
művelettel is búcsút inthet a KIVA-státuszának.

A kicsit egzotikusabb megoldás iránt fogékonyak 
részére pedig akár egy befektetési alap közbeiktatása is 
megoldást jelenthet azzal a megszorítással, hogy egy 
ilyen megoldás jogilag bonyolultabb, és ezért, 
értelemszerűen, költségesebb is. 

KIVA és a holdingosítás

Nem jobb a helyzet a köznapi nyelvben csak 
holdingosításként megfogalmazott cégátstrukturálási 
ügyletekkel sem. Egy tranzakciót megelőzően 
felmerülhet ugyanis, hogy – az ügyletből származó 
nyereség azonnali leadózásának elkerülése érdekében 
– a tulajdonos egy holdingtársaságot hoz létre, és az 
eladandó cégben levő részesedését ebbe a 
holdingtársaságba apportálja be. Maga az apportálás, 
ha az kedvezményezett részesedéscserének minősül, 
mind a tulajdonos, mind pedig az érintett cég szintjén 

Egy vállalatfelvásárlási tranzakciót sokszor megelőznek 
szervezeti átalakulások. Ha például a vevőt nem érdekli 
a megvásárolt cég valamely üzleti egysége vagy 
ingatlanállománya, úgy célszerű ezeket az eszközöket 
egy kiválás útján kivinni a cégből. De egy tranzakció 
előtt ugyanígy felmerülhet az igény összeolvadásra vagy 
beolvadásra is. 

A KIVA-törvény rendkívül meglepő módon az 
adóalanyiság elvesztésének tárgykörében nem utal a 
kapcsolt vállalkozások adatainak figyelembevételére. 
Ezért még ha a kivázó céget egy multi is vásárolja fel, ez 
elvileg nem feltétlenül jár a KIVA-státusz elvesztésével. 
Egy ilyen értelmezés azonban – még a jogszabály 
viszonylag egyértelmű megfogalmazása ellenére is – 
egy vékony jég, ezért érdemes lehet azt egy hatósági 
állásfoglalással megerősíttetni.

KIVA és az átalakulások

Ezek az átalakulások egyike sem kompatibilis azonban 
a KIVA-státusszal. A törvény szerint ugyanis a KIVA-
adóalanyiság megszűnik az adóalany egyesülését vagy 
szétválását megelőző nappal. A cégnek tehát dönteni 
kell: vagy átalakul, vagy adózik tovább a KIVA szerint. 

Ha egy KIVA-státuszú cég létszáma meghaladja a száz 
főt, vagy bevétele meghaladja a 6 milliárd forintot, úgy 
automatikusan kiesik a KIVA-alanyok közül. Márpedig, 
ha egy vállalatfelvásárlási tranzakció eredményeként 
egy vállalkozás azt őt felvásárló csoport tagjává válik, 
úgy az őt felvásárló cég adataival együtt ezen 
mutatószámok valamelyike könnyen meghaladásra 
kerülhet. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor a 
mutatószámok a felvásárló cég számaival együtt 
értelmezendők-e. 

Kapcsoltakkal vagy anélkül?

KIVA ÉS M&A: 
NEM JÓ BARÁTOK

A KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) SOK KKV RÉSZÉRE NYÚJT ADÓMEGTAKARÍTÁST – 
AKÁR A SZOCIÁLIS ADÓN, AKÁR A HELYI IPARŰZÉSI ADÓN KERESZTÜL. EZEK A 
CÉGEK LEHETŐSÉG SZERINT NEM SZERETNÉK ELVESZÍTENI A JOGUKAT, HOGY A 
KIVA SZERINT ADÓZZANAK. MÁRPEDIG EGY-EGY VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI 
HELYZETBEN EZ A VESZÉLY KOMOLYAN FELMERÜL. 
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a KIVA-alap 120%-a után kell megfizetniük. Ráadásul a 
KIVA mértéke az utóbbi időben folyamatosan csökkent, 
amely miatt a tavalyi év végén már közel hetvenezer 
vállalkozás adózott ezen adózási formában. 

Nem egy esetben kerülnek azonban a KIVA alatt adózó 
cégek egy vállalatfelvásárlási tranzakcióba. Márpedig 
nem árt ilyen esetben óvatosnak lenni, hiszen ez elég 
könnyen a KIVA-alanyiság elvesztéséhez vezethet.

A KIVA egyik legfőbb előnye a bérek után fizetendő 
járulékterhek csökkentése: a 13%-os szociális adó 
helyett a vállalkozás csak a 10%-os KIVA-t köteles 
megfizetni. KIVA esetén a nyereség után sem kell 
feltétlenül adózni, a társaság az adót csak akkor 
köteles megfizetni, ha a jövedelmet a vállalkozásból 
kiveszi. Több esetben a KIVA választását helyi iparűzési 
adó szempontok befolyásolják: ezen vállalkozásoknak 
ugyanis a HIPA-t nem az árbevétel egésze, hanem csak DR. GONDI ANILLA LL.M

ÜGYVÉD, ADÓTANÁCSADÓ

JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA

AGONDI@JALSOVSZKY.COM
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Nem egy esetben kerülnek azonban a 
KIVA alatt adózó cégek egy 
vállalatfelvásárlási tranzakcióba. Márpedig 
nem árt ilyen esetben óvatosnak lenni, 
hiszen ez elég könnyen a KIVA-alanyiság 
elvesztéséhez vezethet.



Nem terveztük, de megjelent nálunk egy olyan 
szegmens, ahol a fogyasztó és a termelő közötti utat 
tudjuk lerövidíteni, s ezzel tud értéket teremteni a 
Brancs. Jó példa lehet erre a működésre a könyvpiac, 
ahol közvetlenül kötjük össze az írót és a vásárlókat, 
vagy a mezőgazdasági őstermelő és vevőinek az 
összekötése az online térben a Brancs közösségi 
piactéren keresztül.

Mit fejez ki a Brancsközösség név?
Olyan jelentéssel bíró nevet szerettünk volna adni a 
platformnak, ami közvetíteni tudja az üzenetünket: 
vállalkozókra és vevőkre is szeretnénk közösséget 
építeni. Jelenleg ez online formában valósul meg, 
később akár offline megjelenések is elképzelhetők. 
Összességében szeretnénk itthon hozzájárulni a 
vállalkozásfejlesztési kultúrához: hiszünk benne, hogy 
sok tehetség, illetve ötlet van, ami megvalósításra vár. 
A név kifejezi az összetartozást, azt, hogy egy 
brancsban vagyunk. És áthallás lehet az angol üzleti 
reggelire is, ami egy crowdfunding projektben is 
teljesen releváns lehet. 

A projekt gazdájának először is be kell regisztrálni a 
felületen, és jeleznie, hogy kampányt szeretne indítani. 
Ezt követően megnyílik számára a kampányadatlap 
felülete, ahol elkezdheti a kampányának a 
szerkesztését. A regisztrációt követően egy dedikált 
kampánymenedzser veszi fel a kampánygazdákkal a 
kapcsolatot, és segíti őket a teljes időszak alatt annak 
érdekében, hogy sikeres legyen a gyűjtés. A kampány-
menedzser támogató anyagokkal látja el a 
kampánygazdákat, kérdez, ha valami nem egyértelmű, 
és javaslatokat is megfogalmaz a kampányadatlapra, a 
termékcsomagok kialakítására, az árazásra, a 
marketingre vonatkozóan. Ugyanakkor a 
kampánygazdáknak is sok energiát kell beletenniük a 
saját kampányukba. Előzetesen azt látjuk, hogy sok 
ötlet van a vállalkozóknál, de szükség van az általunk 
képviselt hozzáadott értékre, mert egyedül nehezen 
építenek fel egy sikeres kampánystratégiát. A marke-
ting jelenleg online csatornákon folyik (pl.: Facebook), 
ehhez nyújtunk segítséget (pl.: videós anyagok) és 
bizonyos hirdetési keretet is biztosítunk.

Májusban indultatok, melyek az eddigi tanulságok?  

Hogyan zajlik egy példaprojekt? Mi a szerepe a 
kampánymenedzsereknek?

Lépésről lépésre tudtunk eddig sikeresek lenni. A 
kezdeti megkeresések alapján még sokan nem értik, 
hogy ez nem egy újabb értékesítési csatorna: a 
végfelhasználók nehezen előlegeznek meg közösségi 
finanszírozás keretén belül egy bizonyos összeget, 
főként abban az esetben, ha van helyettesítője az adott 
terméknek. Egyelőre kifejezetten az egyedi, újdonságot 
kínáló projektek tudnak sikeresen lenni, külföldi 
tapasztalatok alapján pedig kiemelkedően fontos az is, 
hogy bizalmat építsen a vállalkozó: például a kezdeti 
finanszírozóinak akár kedvezményt is nyújtva a termék 
árából. 

Az indulás óta kifejezetten érdekesnek találjuk azt a 
tendenciát, hogy amikor egy adott projektnél össze-
gyűlik a 100%-os finanszírozás, akkor lassabban 

Várhatóan a következő egy évben kiderül, hogy tud-e 
működni ez a modell Magyarországon: szeretnénk 
fokozatosan egyre nagyobb projekteket sikerre vinni; 
szeptemberben indul több projekt is. Azon vagyunk, 
hogy különböző helyeken jelenjünk meg, és bekerül-
jünk a megfelelő ökoszisztémákba, hogy minél több 
ötlet tudjon a platformunkon finanszírozást találni. 

érkeznek már újabb vevők. Külföldön pont ennek az 
ellentétét tapasztalják sokszor közösségi finanszírozás-
nál, hiszen 100% összegyűjtése után biztos, hogy az 
adott projekt sikeres, így egy végfelhasználó 
kockázatmentesen szállhat be a projektbe (vehet 
terméket). Úgy gondoljuk, hogy ez még tartogat 
számunkra növekedési lehetőséget. A megfelelő 
kommunikáció és csatorna megtalálásán keresztül el 
tudunk jutni majd a konvencionálisabb e-kereskedelmi 
modelleket előtérbe helyező vásárlókhoz is.

Melyek a közép és hosszú távú terveitek?

A Brancs jövőjében pedig nem elképzelhetetlen, hogy 
egy sikeres hazai működés után, akár régiós 
országokban is megjelenő szereplővé váljon az ottani 
helyi viszonyokhoz igazodva. S bár a külső környezet 
hatásai (háború, infláció, energiaválság) valószínűleg 
csökkenteni fogja a fizetőképes keresletet, továbbra is 
bízunk abban, hogy a jó ötletek megtalálják a 
fogyasztói célcsoportjaikat. A felvázolt stabilizációs és 
növekedési célok elérése érdekében keressük a 
következő befektetési partnereinket is.

MÁJUSBAN INDULT MAGYARORSZÁGON A BRANCS KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSI 
PLATFORM, AMELY EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON EGY-EGY PROJEKT ESETÉN A 
TERMÉKEK VÉGFELHASZNÁLÓITÓL VÁRJA AZ INDULÁSHOZ SZÜKSÉGES ÖSSZEGET, 
AMIÉRT CSERÉBE A VÉGFELHASZNÁLÓ TERMÉKET KAP. AZ INDULÁS ÓTA TÖBB 
KAMPÁNY SIKERESEN ZÁRULT. AZ OLDAL INDULÁSÁRÓL, AZ AZÓTA SZERZETT 
TAPASZTALATOKRÓL, ILLETVE JÖVÕBELI TERVEKRÕL BESZÉLGETTÜNK HÜRKECZ 
ATTILÁVAL, A BRANCSKÖZÖSSÉG OPERATÍV ÉS PÉNZÜGYI VEZETÕJÉVEL.
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Közösségi finanszírozással korábban is foglalkoztunk: a 
MyFarm Harta projektet lényegében ilyen finanszírozási 
modellel hoztuk létre négy évvel ezelőtt: egy évre előre 
rendelték meg a fogyasztók a zöldségeket, előfizetői 
rendszerben. Ez akkoriban nem számított megszokott 
üzleti modellnek. Az volt a kiinduló gondolatunk, hogy 
ha a közösségi finanszírozás tudott Magyarországon 
négy évvel ezelőtt működni a MyFarm esetében, akkor 
más iparágakban is működhet. A pandémia egyre 
inkább ráerősített a digitális felületek használatára is, a 
vásárlók elkezdtek egyre tudatosabban fogyasztani: 
sokszor előnyben részesítik a magyar, minőségi 
termékeket, ezért úgy éreztük, hogy van létjogosultsága 
egy ilyen platformnak. A Brancson egy kampány 
keretén belül egy-egy projektnél 40+ napig gyűjthetik 
az ötletgazdák a projektekhez az összeget a 
végfelhasználóktól. Sikeres projekt esetén a 
felhasználóknak az ötletgazda leszállítja az általuk 
előre kifizetett terméket/csomagot. Az üzleti modell a 
mi részünkről úgy került kialakításra, hogy a Brancsnál 
kampányok sikeréért dolgozunk: nonprofit kampányok 
esetén 4,5%, míg profitorientált kampányok esetén 
9,9% jutalékot kapunk. A Brancs csapatában rajtam 

Honnan jött a Brancs megalapításának ötlete?

Így az itthon még kevésbé ismert közösségi 
finanszírozási modellel a vállalkozó egy magyar 
portálon, magyar nyelven találkozhat.

kívül az ötletgazda Kövesdi Gábor, illetve Toplenszki 
Réka dolgozik az ügyvezetői csapatban. Ezen felül 
pénzügyi befektető támogatja az indulást, aki a 
médiafelületeken történő megjelenést segíti.

Mitől egyedi a Brancs közösségi finanszírozás 
(crowdfunding) működési modellje?
Egyfelől betöltünk egy űrt a hazai piacon: nincs más, 
végfelhasználók általi, termékek/szolgáltatások 
előfinanszírozására specializálódott platform, valamint 
a vállalkozók számára nem elérhető Magyarországon a 
két nagy nemzetközi portál (Kickstarter, Indiegogo). 

Másrészt, végfelhasználói oldalon is más értékajánlat-
tal találkozhatnak a fogyasztók: a Brancson kevésbé 
várható, hogy a legnagyobb technológia, illetve innová-
ció fókuszú projektek fognak előtérbe kerülni. Tudato-
san fókuszáltunk azokra a kampányokra is az indulás-
tól kezdve, ahol a végfelhasználó azzal találkozik, hogy 
egy hazai, minőségi és egyedi termékhez juthat.

Új közösségi finanszírozási platform indult Magyarországon

LEHETŐSÉG VÁLLALKOZÓI 
ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA: 
BRANCS

A Brancsot és az aktuális 
kampányokat a 
www.brancskozosseg.hu 
oldalon lehet elérni.

BENCE.MATOS@CMBP.HU

MATOS BENCE
TANÁCSADÓ

CONCORDE MB PARTNERS

NYOLC SIKERES KAMPÁNYT, TŐKEGYŰJTÉST ZÁRT A 
BRANCS A NÉGY HÓNAPPAL EZELŐTTI INDULÁS ÓTA

Összes vásárlás 
/támogatás 
összértéke 

100% -31,5%

Sikertelen 
projektekhez 
kapcsolódó 
tranzakciók 
aránya

A tranzakciók 
közel 70%-a 
sikeres, befutott 
projektekhez 
kapcsolódik, a 
cél megvalósult

Sikeretelen 
projektekből 
újrabefektetések, 
szabad elkölthető 
egyenlegek

68,5%
A tranzakciók 
közel 75%-a egy 
megvalósuló célt, 
egy vállalkozás, 
egy termék, 
szolgáltatás 
létrejöttét 
támogatja

74,5%

+6%

A projektek 20%-a lett sikeres ebben az időszakban – mely nemzetközi összehasonlításban, 20-30%-os sikerarányhoz 
viszonyítva is egy biztató eredménynek mondható. A folyamatosan emelkedő tranzakció volumen közel 75%-a jelenleg 
a sikeres projekteknél landol, új vállalkozások, termékek, szolgáltatások létrejöttét támogatva. 
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hogy különböző helyeken jelenjünk meg, és bekerül-
jünk a megfelelő ökoszisztémákba, hogy minél több 
ötlet tudjon a platformunkon finanszírozást találni. 

érkeznek már újabb vevők. Külföldön pont ennek az 
ellentétét tapasztalják sokszor közösségi finanszírozás-
nál, hiszen 100% összegyűjtése után biztos, hogy az 
adott projekt sikeres, így egy végfelhasználó 
kockázatmentesen szállhat be a projektbe (vehet 
terméket). Úgy gondoljuk, hogy ez még tartogat 
számunkra növekedési lehetőséget. A megfelelő 
kommunikáció és csatorna megtalálásán keresztül el 
tudunk jutni majd a konvencionálisabb e-kereskedelmi 
modelleket előtérbe helyező vásárlókhoz is.

Melyek a közép és hosszú távú terveitek?

A Brancs jövőjében pedig nem elképzelhetetlen, hogy 
egy sikeres hazai működés után, akár régiós 
országokban is megjelenő szereplővé váljon az ottani 
helyi viszonyokhoz igazodva. S bár a külső környezet 
hatásai (háború, infláció, energiaválság) valószínűleg 
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következő befektetési partnereinket is.

MÁJUSBAN INDULT MAGYARORSZÁGON A BRANCS KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSI 
PLATFORM, AMELY EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON EGY-EGY PROJEKT ESETÉN A 
TERMÉKEK VÉGFELHASZNÁLÓITÓL VÁRJA AZ INDULÁSHOZ SZÜKSÉGES ÖSSZEGET, 
AMIÉRT CSERÉBE A VÉGFELHASZNÁLÓ TERMÉKET KAP. AZ INDULÁS ÓTA TÖBB 
KAMPÁNY SIKERESEN ZÁRULT. AZ OLDAL INDULÁSÁRÓL, AZ AZÓTA SZERZETT 
TAPASZTALATOKRÓL, ILLETVE JÖVÕBELI TERVEKRÕL BESZÉLGETTÜNK HÜRKECZ 
ATTILÁVAL, A BRANCSKÖZÖSSÉG OPERATÍV ÉS PÉNZÜGYI VEZETÕJÉVEL.
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Közösségi finanszírozással korábban is foglalkoztunk: a 
MyFarm Harta projektet lényegében ilyen finanszírozási 
modellel hoztuk létre négy évvel ezelőtt: egy évre előre 
rendelték meg a fogyasztók a zöldségeket, előfizetői 
rendszerben. Ez akkoriban nem számított megszokott 
üzleti modellnek. Az volt a kiinduló gondolatunk, hogy 
ha a közösségi finanszírozás tudott Magyarországon 
négy évvel ezelőtt működni a MyFarm esetében, akkor 
más iparágakban is működhet. A pandémia egyre 
inkább ráerősített a digitális felületek használatára is, a 
vásárlók elkezdtek egyre tudatosabban fogyasztani: 
sokszor előnyben részesítik a magyar, minőségi 
termékeket, ezért úgy éreztük, hogy van létjogosultsága 
egy ilyen platformnak. A Brancson egy kampány 
keretén belül egy-egy projektnél 40+ napig gyűjthetik 
az ötletgazdák a projektekhez az összeget a 
végfelhasználóktól. Sikeres projekt esetén a 
felhasználóknak az ötletgazda leszállítja az általuk 
előre kifizetett terméket/csomagot. Az üzleti modell a 
mi részünkről úgy került kialakításra, hogy a Brancsnál 
kampányok sikeréért dolgozunk: nonprofit kampányok 
esetén 4,5%, míg profitorientált kampányok esetén 
9,9% jutalékot kapunk. A Brancs csapatában rajtam 

Honnan jött a Brancs megalapításának ötlete?

Így az itthon még kevésbé ismert közösségi 
finanszírozási modellel a vállalkozó egy magyar 
portálon, magyar nyelven találkozhat.

kívül az ötletgazda Kövesdi Gábor, illetve Toplenszki 
Réka dolgozik az ügyvezetői csapatban. Ezen felül 
pénzügyi befektető támogatja az indulást, aki a 
médiafelületeken történő megjelenést segíti.

Mitől egyedi a Brancs közösségi finanszírozás 
(crowdfunding) működési modellje?
Egyfelől betöltünk egy űrt a hazai piacon: nincs más, 
végfelhasználók általi, termékek/szolgáltatások 
előfinanszírozására specializálódott platform, valamint 
a vállalkozók számára nem elérhető Magyarországon a 
két nagy nemzetközi portál (Kickstarter, Indiegogo). 

Másrészt, végfelhasználói oldalon is más értékajánlat-
tal találkozhatnak a fogyasztók: a Brancson kevésbé 
várható, hogy a legnagyobb technológia, illetve innová-
ció fókuszú projektek fognak előtérbe kerülni. Tudato-
san fókuszáltunk azokra a kampányokra is az indulás-
tól kezdve, ahol a végfelhasználó azzal találkozik, hogy 
egy hazai, minőségi és egyedi termékhez juthat.

Új közösségi finanszírozási platform indult Magyarországon

LEHETŐSÉG VÁLLALKOZÓI 
ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA: 
BRANCS

A Brancsot és az aktuális 
kampányokat a 
www.brancskozosseg.hu 
oldalon lehet elérni.

BENCE.MATOS@CMBP.HU

MATOS BENCE
TANÁCSADÓ

CONCORDE MB PARTNERS

NYOLC SIKERES KAMPÁNYT, TŐKEGYŰJTÉST ZÁRT A 
BRANCS A NÉGY HÓNAPPAL EZELŐTTI INDULÁS ÓTA

Összes vásárlás 
/támogatás 
összértéke 

100% -31,5%

Sikertelen 
projektekhez 
kapcsolódó 
tranzakciók 
aránya

A tranzakciók 
közel 70%-a 
sikeres, befutott 
projektekhez 
kapcsolódik, a 
cél megvalósult

Sikeretelen 
projektekből 
újrabefektetések, 
szabad elkölthető 
egyenlegek

68,5%
A tranzakciók 
közel 75%-a egy 
megvalósuló célt, 
egy vállalkozás, 
egy termék, 
szolgáltatás 
létrejöttét 
támogatja

74,5%

+6%

A projektek 20%-a lett sikeres ebben az időszakban – mely nemzetközi összehasonlításban, 20-30%-os sikerarányhoz 
viszonyítva is egy biztató eredménynek mondható. A folyamatosan emelkedő tranzakció volumen közel 75%-a jelenleg 
a sikeres projekteknél landol, új vállalkozások, termékek, szolgáltatások létrejöttét támogatva. 



A TÁRSADALOM SZÁMÁRA

KIS BEFEKTETÉSBŐL 
HATALMAS HASZON – 

A BAGÁZS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MEGKÖZELÍTÉSE SZERINT A ROMA INKLÚZIÓ 
EGY RENDKÍVÜL MEGTÉRÜLŐ TÁRSADALMI BEFEKTETÉS. MUNKÁJUK ALAPELVE, 
HOGY NEM ADOMÁNYT OSZTANAK, MERT AZ TARTÓSÍTJA A FÜGGÉST, HELYETTE 
VALÓDI ESÉLYT ADNAK A VÁLTOZÁSRA, HISZEN KOMPLEX PROGRAMOKKAL, JÓ 
MÓDSZEREKKEL EGY APRÓNAK TŰNŐ BEFEKTETÉS IS HATALMAS HASZNOT HOZ. 
ÉS EZT A KOMOLY GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HASZNOT MOST EGY FÜGGETLEN 
ELEMZŐ CÉG SZÁMSZERŰSÍTETTE IS.

cégérték 30

A programok eredményei, illetve a tanulmány elemzése 
alapján a Bagázs munkájának összesen 14 féle 
számszerűsíthető, azaz pénzben kifejezhető pozitív 
hatása van. A hatások összege 2017 óta (a szervezet 
működésének ötödik éve óta) haladja meg tartósan a 
ráfordításokat, azóta pedig a hasznok egyre nagyobb 
mértékben növekednek. Ha pedig további tíz évig 
dolgoznak a két romatelepen, a társadalmi hatás 
összértéke hárommilliárd forint lesz, húszéves időtávon.

A közösségi programok mellett egyéni támogatást is 
nyújtanak azok számára, akik elkötelezettek a 
változásban és a fejlődésben. Komplex módszertanuk a 
telepen élő összes korosztályt lefedik: óvodáskori 
fejlesztéstől kezdve a felnőttek mentorálási és 
adósságkezelő programjáig.

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy 
a hasznok csaknem kétharmada az államot illeti – 
azaz leginkább az államnak spórolnak a telepen 
végzett munka által. Nem is keveset: húszéves távon 
közel kétmilliárd forintot!

A szervezet arra a kérdésre kereste a választ, hogy 
eddigi munkájuk a bagi, majd dányi romatelepeken 
mekkora társadalmi hasznot jelent. Ezért felkérték az 
IFUA Nonprofit Partnert, hogy számolja ki ezt a 
társadalmi hatást SROI (Social Return on Investment) 
módszertannal, mindezt az alapítás óta eltelt tízéves 
időtávon, valamint a következő tíz évre előre jelezve.

A Bagázs programstruktúrája a helyi igényekhez 
igazodik: céljuk a cigánytelepen élőket támogatni 
abban, hogy ne a tipikus kényszerpályára kerüljenek. 

cégérték 3131

Emellett a tanulmányban azt is kimutatták, hogy:

• A Bagázs tevékenységének SROI-értéke a következő 
tíz évre (2021-2031) 3,27, ami azt jelenti, hogy 
minden, a Bagázs tevékenységébe fektetett 1 Ft 
3,27 Ft társadalmi hatást eredményez.

• A komplex, gyermekeket fejlesztő programok hatása 
másfélmilliárd megtakarított adóforint.

• Az adósságkezelés révén évi hárommillió forintot 
fizetnek be a telepen élő emberek, míg a 
mentorprogramnak köszönhetően nő a regionális 
foglalkoztatás.

• A három legfontosabb (pénzben kifejezhető) hatás, 
amit a Bagázs munkája eredményez:

 • Az adósságok, tartozások csökkennek, és az 
emberek rendszeres fizetőkké válnak.

 • Szakmát szereznek, könnyebben találnak munkát 
az elsődleges munkaerőpiacon, így magasabb 
jövedelemre (az állam pedig nagyobb 
adóbevételre) tesznek szert.

 • A telepen élőket kevésbé érinti a drogfogyasztás 
problémája.

Habár a tanulmány szerint a Bagázs a munkája révén az 
államnak spórol leginkább, állami támogatást nem 
fogadnak és soha nem is fogadtak el. Kizárólag 
magán- és céges adományokból tartják fenn a 
szervezetet, a pályázati források mellett további www.bagazs.org

működésük ezeken a támogatásokon múlik. Most már 
nemcsak ők gondolják, hanem független tanulmány is 
kimutatta: ez egy olyan befektetés, amelynek 
mindannyian hasznát látjuk.

A HATÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE

A HATÁSOK ÖSSZEGE 2017-TŐL HALADJA MEG TARTÓSAN A RÁFORDÍTÁSOKAT, 
INNENTŐL KEZDVE A HASZNOK EGYRE NAGYOBB MÉRTÉKBEN NÖVEKEDNEK

FORRÁS: BAGÁZS

FORRÁS: IFUA NONPROFIT PARTNER 
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