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HAZAI VEVŐ 

A MAGYAR 

KKV-RE

AZ ÚJ TREND:



A MAGYAR KKV FELVÁSÁRLÁSI PIAC LEGFONTOSABB ÚJ TRENDJE A 

HAZAI VEVŐK MEGJELENÉSE. A HAZAI VEVŐ SOKSZOR JOBB, MINT A 

KÜLFÖLDI, MERT OLYAN KOCKÁZATOKAT IS ELFOGAD, AMIT EGY MÁS 

ORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ VEVŐ SOHASEM TENNE. UGYANAKKOR A 

HAZAI VEVŐJELÖLTEKET NAGYON MEG KELL SZŰRNI, MIELŐTT 

RÉSZLETESEBB VÁLLALATI INFORMÁCIÓKAT OSZTANÁNK MEG VELÜK. 

EZ A SZŰRÉS A PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ FELADATA. 
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Az elmúlt év talán legérdekesebb vállalatfelvásárlási 

fejleménye, hogy megjelentek a magyar vevő-jelöltek a 

piacon. Korábban a KKV felvásárlási piacot a külföldiek 

dominálták. Amikor sokat vettek, akkor magas vállalati 

érték uralkodott a piacon, amikor keveset, akkor 

alacsony – magyarul a külföldiek kereslete határozta 

meg a hazai piacot.

Áttörés még nem történt, hisz a kevés lezárt hazai KKV 

felvásárlás többségét továbbra is külföldiek hajtották 

végre, de mi itt, az MB Partnersnél mégis trendfordulót 

látunk. Korábban ugyanis a hazai vagyonos embereket 

nem igazán érdekelte a magyar KKV-kbe való 

befektetési lehetőség. Ma viszont azt látjuk, hogy több 

tucatnyira rúg az olyan, komoly vagyonnal rendelkező 

magyar befektetők száma, akik egy-egy konkrét 

befektetési lehetőség kapcsán potenciális vevőként 

jelennek meg.

Honnan bukkantak fel ezek a vevők?

Először is fontos leszögezni, hogy ezek a potenciális 

befektetők nem az elmúlt egy-két évben szerezték a 

pénzüket. Éppen ellenkezőleg, olyanokról van szó, akik 

már nagyon régóta vezetnek sikeres vállalkozásokat. 
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az itteni üzleti világ kockázatait. Ez olyan tipikus 

jelenség, hogy még a nemzetközi szakirodalom is 

ismeri: „home bias”-nek, azaz hazai elfogultságnak 

nevezi. A jelenlegi helyzetben pedig, amikor ilyen 

kockázat igencsak bőven van, kifejezetten jó hír, ha a 

vevőjelöltek egy része ezekkel együtt tud élni.

Másrészt azért, mert a magyar piac és az abból élő 

KKV-k a külföldieknek rendszerint túl kicsik, ezért aztán 

sokszor nem is kapják meg azt a figyelmet, ami a 

sikeres tranzakcióhoz szükséges lenne. Ezzel szemben 

a hazai vevők számára részben a „home bias”, részben 

a kisebb pénztárcájuk miatt, a magyar KKV-k sokkal 

inkább figyelemre érdemesek. Sőt, a legtöbb hazai 

vállalat-felvásárló nem is hajlandó más céget 

megvizsgálni, mint magyart. Erre specializálódott 

csapat és évtizedes külföldi tapasztalat híján ez 

kifejezetten indokolt és bölcs belátásról tanúskodó 

döntés a részükről.

Összességében a magyar vevők megjelenése nem 

egyszerűen a lehetséges vevők körének bővülését 

jelenti, hanem azt is, hogy korábban külföldi vevőnek 

eladhatatlan társaságok is elkelhetnek. 

Miért ódzkodnak az eladók a magyar vevőtől?

Az eladók közül azonban sokan nem is akarnak hazai 

vevővel tárgyalni. Több olyan megbízásunk is van, ahol 

az eladó a folyamat elején kikötötte, hogy nem 

szeretne hazai vevővel tárgyalni. Ennek az 

ódzkodásnak számos oka van.

Talán a legfontosabb az, hogy továbbra is tartja magát 

az a vélekedés, hogy a hazai vevő kevesebbet fizet, 

mint a külföldi. Ez azonban inkább a látszat. Bár a 

külföldi vevők valamivel magasabb értékelési 

szorzókhoz vannak szokva, mint a hazaiak, a 

valóságban sok vállalat esetében egyszerűen nem lesz 

külföldi vevő. Bár érdeklődők mindig vannak, gyakran 

Sokan közülük ismert nagyvállalkozók. Egyszerűen 

arról van szó, hogy most jutottak el arra a szintre, 

amikor a meglévő vállalkozásaik már nem 

kecsegtetnek olyan növekedési lehetőségekkel, mint az 

esetleges új vásárlások.

Sokan közülük korábban inkább értékpapírokat és 

ingatlant vásároltak a felhalmozott vagyonukból, de 

mára az a vélekedés vált általánossá körükben, hogy 

az ilyen befektetési lehetőségekben rejlő hozam 

potenciál lényegesen kisebb, mint korábban. 

Különösen akkor, ha összehasonlítjuk őket azzal a 

vagyongyarapodással, amit egy jól elvégzett 

vállalatfelvásárlás kínálhat. Ezért aztán egyre többen 

gondolkodnak hazai cégcsoportok felépítésében. 

Különösen vonzó ez az olyan befektetők számára, akik 

a következő tíz évben nem csak vitorlázni és pihenni 

szeretnének, hanem folyamatosan tevékenykedni és 

építeni. Vannak, akik az új felvásárlásokban a 

következő generáció (be)tanulási pályáját is látják. Így 

az utódok nem a családi ezüsttel kísérleteznek, hanem 

egy másik vállalkozásban, lehetőleg az alapító 

családfő napi kontrolljától is távol.

Végül, de olyannyira nem utolsó sorban, hogy 

valószínűleg ezzel kellett volna kezdenünk: mára sok jó 

magyar KKV van a piacon elérhető áron. Az elmúlt két 

évtized alatt ugyanis volt idő kialakítani olyan 

rendszereket és megoldásokat, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a jobb cégek a korábbi tulajdonos nélkül is 

elboldoguljanak. Az elmúlt néhány évben pedig az 

eladók elfogadták, hogy a válság előtti értékelések 

nem fognak visszatérni, így az ár elvárásaik is 

reálisabbá váltak. 

Miért jó vevő a magyar vevő?

A magyar vevőjelöltek megjelenése nagyon örvendetes 

fejlemény. Egyrészt azért, mert az országhoz való 

kötődésük miatt mindenki másnál készebbek elfogadni 
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A MAGYAR VEVŐK MEGJELENÉSE NEM EGYSZERŰEN 

A LEHETSÉGES VEVŐK KÖRÉNEK BŐVÜLÉSÉT JELENTI, 

HANEM AZT IS, HOGY KORÁBBAN KÜLFÖLDI VEVŐNEK 

ELADHATATLAN TÁRSASÁGOK IS ELKELHETNEK.



az derül ki, hogy a hazai vállalati gyakorlatban 

általánosnak tekinthető megoldások és az ezekhez 

kapcsolódó kockázatok kezelésére nincsenek 

felkészülve. Ilyen esetben csak az ár irreális 

leszorításával lehetne meggyőzni a külföldi vevőjelöltet 

a vásárlási szándék fenntartásáról. A hazaiak az utóbbi 

szintnél viszont már bizonyosan többet fizetnek. 

A másik visszatérő eladói aggodalom, hogy a hazai 

vevők nem képesek a nemzetközi szinten szükséges 

minőséget fenntartani a cégben. Az eladó, aki élete 

munkáját látja a cégében, és aki rendszerint komoly 

felelősséggel viseltetik a munkatársai iránt, fél attól, 

hogy az új tulajdonos nem lesz elég jó a cégnek. Ez a 

megfontolás elsősorban az exportra vagy nemzetközi 

cégek számára gyártó és szolgáltató vállalatok 

kapcsán merül fel. Az aggodalom nem alaptalan, hisz 

köztudomású, hogy nem minden hazai vagyon 

származik valódi értékteremtésből, alkotásból és 

vállalat-építésből. Ugyanakkor egyre több olyan van, 

ahol a vagyon forrása a családi cég nemzetközi sikere. 

Egy jó tanácsadó, például az MB Partners, le tudja 

ellenőrizni, hogy a hazai vevőjelöltek közül ki mögött áll 

sikeres hazai vállalkozás. Az ilyenek pedig legalább 

olyan jó, ha nem még jobb gazdái lehetnek egy magyar 

KKV-nak, mint a külföldi nagyvállalat.

Végül, de nem utolsó sorban gyakran halljuk azt, hogy 

az eladó úgyis ismer már minden lehetséges hazai 

vevőt és nekik bizony nem szívesen adná el a cégét. 

Miközben utóbbi természetesen teljesen legitim 

megfontolás, az előbbi állítás teljesen bizonyosan 

hamis. Az elmúlt tíz évben az ország minden 

megyéjében kiemelkedett néhány olyan vállalkozó, 

akik egy többmilliárd forintos felvásárlás 

lebonyolítására is képesek lehetnek. Kizárt dolog, hogy 

egy eladó mindannyijukat ismerje. Mi az MB Parnersnél 

rengeteg erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy 

megismerjük ezeket az embereket és megértsük, hogy 

közülük kit milyen befektetési lehetőségek érdekelnek. 

Mit tegyen akkor az eladó?

Az MB Partners tapasztalata szerint nem érdemes előre 

eldönteni, hogy egy céget magyar vagy külföldi vevőnek 

fogunk eladni, és különösen nem érdemes azonnal 

kizárni a hazai vevőket. Ugyanakkor utóbbiak esetében 

valóban körültekintéssel kell eljárni és nem érdemes 

valamennyi jelentkezőt egyforma komolysággal kezelni. 

A pénzügyi tanácsadó egyik feladata éppen az, hogy 

azonosítsa a megfelelő vevőket, miközben kiszűri a 

komolytalan vagy esetleg kártékony jelölteket. Ha a 

válság kezdete óta domináns trendek folytatódnak, 

akkor a hazai vevők súlya mindenképpen fel fog 

értékelődni a hazai KKV értékesítési piacon. 

Meggyőződésünk, hogy az elkövetkező öt évben több 

tucat milliárdos nagyságrendű KKV adás-vétel lesz 

magyar eladó és vevő között. Mi, az MB Partners-nél 

mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ennek 

nem elhanyagolható előnyeit az ügyfeleink érdekében 

hasznosítani tudjuk.

ORBÁN KRISZTIÁN

ÜGYVEZETŐ

IMAP MB PARTNERS

KRISZTIAN.ORBAN@IMAP.HU

SZENDRŐI GÁBOR

PARTNER 

IMAP MB PARTNERS 

GABOR.SZENDROI@IMAP.HU

A PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ EGYIK FELADATA 

ÉPPEN AZ, HOGY AZONOSÍTSA A MEGFELELŐ 

VEVŐKET, MIKÖZBEN KISZŰRI A KOMOLYTALAN 

VAGY ESETLEG KÁRTÉKONY JELÖLTEKET.
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 Az IMAP MB Partners-hez hasonlóan 

az Oriens maga is tagja egy 

felvásárlásokkal és akvizíciókkal 

foglalkozó nemzetközi 

együttműködésnek, amely a nagy 

amerikai bank, a Wells Fargo köré 

épült. Az Oriens és az IMAP MB 

Partners vállalati pénzügyi 

tanácsadásért felelős partnere, 

Szendrői Gábor június elején a Wells 

Fargo M&A hálózat éves 

partnergyűlésén New Yorkban járt. 

A találkozó hasznos tapasztalatait 

foglalja össze ez a cikk.

Az eredetileg lakossági és vállalati 

bankolással foglalkozó Wells Fargo, 

amerikai nagybank, 2008 óta 

foglalkozik befektetési banki 

tevékenységgel. Ők is az akvizíció, 

nevezetesen a pénzügyi válság 

következtében megroggyant Wachovia 

felvásárlása kapcsán kezdtek ebbe a 

tevékenységbe. A Wells Fargo 

nemzetközi vizekre 2009-ben evezett, 

amikor megnyitotta londoni és 

hongkongi befektetési banki irodáját. 

A bank a nemzetközi terjeszkedését 

atipikus módon folytatta; saját irodák 

nyitása helyett létrehozott egy helyi 

vállalati pénzügyi szolgáltatókból álló 

laza szövetséget, amelybe az Oriens is 

meghívást kapott, Közép- és Kelet-

Európa (budapesti, varsói, prágai és 

szófiai), valamint Délkelet-Ázsia 

(szingapúri, Vietnamot is lefedő) 

képviseletére. A szövetségnek 35 tagja 

van – akik amellett, hogy főként a 

Wells Fargoval dolgoznak amerikai 

cégek helyi kiszolgálásán, egymással 

is együttműködnek cégfelvásárlási 

tanácsadásban. Így az IMAP MB 

Partners anyavállalatán keresztül 

egyes ügyekben nem csak az IMAP 

nemzetközi hálózatára, hanem a Wells 

Fargo körül kialakult nemzetközi 

szövetségre is tud támaszkodni.

A new yorki találkozó is megerősítette 

azt, amit a Cégérték mostani száma is 

fő témájául választott. Nevezetesen 

azt, hogy magyar cégek akkor tudnak 

általában amerikai cégek számára 

értelmezhető felvásárlási célpontokká 

válni, ha piaci konszolidáción keresztül 

jelentősen megnőnek. Minimum 

30–50 millió eurós vállaltérték az, ami 

már értelmezhető amerikai cégek 

számára, mint potenciálisan szóba 

jöhető akvizíciós célpont. A találkozó 

során kiderült ugyanakkor, hogy egyes 

esetekben, főként európai 

hídfőállással rendelkező cégek és 

nagy növekedés előtt álló iparágak 

esetében (pl.: magánalapon 

szervezett oktatás) ennél az ideális 

méretnél alacsonyabb vállalat-értékű 

cégek is számításba jöhetnek amerikai 

felvásárlók számára. Ennek 

megfelelően a következő területeken 

folytattunk találkozókat közép- és 

kelet-európai felvásárlással aktívan 

foglalkozó amerikai vállalatokkal: 

gépipar, közlekedési eszközök 

gyártása, informatikai szolgáltatások, 

építőipari anyagok gyártása és 

oktatás.

Számunkra három tanulsága volt 

ennek a partnertalálkozónak. Egyrészt 

az, hogy érdemes hazai projektjeinkkel 

amerikai potenciális felvásárlókat a 

Wells Fargo-n keresztül, illetve 

nemzetközi érdeklődőket a Wells Fargo 

hálózatán keresztül is megszólítanunk. 

Másrészt bizonyos iparágakban 

érdemes kisebb cégeket is bemutatni 

amerikai partnerek számára. 

Harmadrészt pedig az, hogy hazai 

vállalatoknak érdemes az akvizíciókon 

keresztüli vállalatnövelésben 

gondolkodniuk, a saját cégeladási 

potenciáljuk növelésére, különösen 

akkor, amikor a környezet mind 

finanszírozás oldalon (növekedési 

hitelprogram), mind pedig elérhető 

célvállalatok tekintetében ilyen 

kedvező, mint a mostani.

AZ IMAP MB PARTNERS, 

MINT AHOGY OLVASÓINK EZT 

MÁR TUDHATJÁK, 2013 

JÚLIUSA ÓTA A MAGYAR 

TULAJDONÚ ÉS KÖZPONTÚ, 

DE KÖZÉP-KELET-EURÓPAI 

ÉS DÉLKELET-ÁZSIAI 

MŰKÖDÉSSEL ÉS 

KITEKINTÉSSEL 

RENDELKEZŐ BEFEKTETÉSI 

TÁRSASÁG, AZ ORIENS 

TULAJDONÁBAN VAN.

AZ ORIENS A WELLS FARGO 

ÉVES PARTNERTALÁLKOZÓJÁN



Jelen összefoglalónk célja a legfontosabb adózási 

sajátosságok rövid bemutatása és néhány speciális 

adózási eset gyakorlati bemutatása. 

 

Holding társaságok jövedelem adózása

Általánosságban a jövedelemadózás terén a klasszikus 

holding társaságok alapvetően két fajta 

adómentességet élveznek:

• a kapott osztalékjövedelmek kapcsán

• a részesedéseik elidegenítésekor elért 

árfolyamnyereségeik kapcsán.

 

Ezeket a kedvezményrendszereket a hatályos magyar 

Társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 

(Tao. tv.) is biztosítja minden magyar társaságnak 

az alábbiak szerint:

• Tao. tv. 7. § 1. bek. g pont szerint adómentes a 

bevételként elszámolt osztalék kivéve az un. 

ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék

• Tao. tv. 7. 1. bek. dz pont szerint a bejelentett 

részesedés értékesítéséből származó 

árfolyamnyereség, feltéve hogy az értékesítést 

megelőzően a részesedést az adóalany legalább egy 

éven át folyamatosan eszközei között tartotta 

nyilván.  
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A BDO MAGYARORSZÁG SZEMSZÖGÉBŐL

HOLDING TÁRSASÁGOK 

ADÓZÁSA

JÓLLEHET A HOLDING TÁRSASÁGOK TELJESEN ÁLTALÁNOS CÉGFORMÁK SZERINT 

MŰKÖDŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, MÉGIS MIND A KÖZVETLEN (JÖVEDELEM) ADÓK, 

MIND A KÖZVETETT (FORGALMI TÍPUSÚ) ADÓK SZEMPONTJÁBÓL SAJÁTOS A MŰKÖDÉSI 

VONÁSOKKAL RENDELKEZNEK. EZEK ISMERETE ÉS MEGFELELŐ KEZELÉSE SZÁMOS 

ADÓELŐNYT BIZTOSÍTHAT AZ ILYEN BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ 

VÁLLALATOKNAK, MÍG ESETLEGES FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSUK VAGY BE NEM 

TARTÁSUK JELENTŐS ADÓHÁTRÁNYOKAT VONHAT MAGA UTÁN. 
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GERENDY ZOLTÁN 

ÜGYVEZETŐ, 

VEZETŐ PARTNER,

ADÓTANÁCSADÓ PARTNER 

BDO MAGYARORSZÁG 

WWW.BDO.HU

A fenti szabályok érvényesítéséhez kapcsolódóan 

szintén ismerni kell az un. ellenőrzött külföldi társaság 

fogalmát, amely alapvetően olyan külföldi és valódi 

gazdasági jelenlét nélkül működő (sem saját 

berendezésekkel, sem saját alkalmazottakkal nem 

rendelkező) társaságokat takar, amely országban az 

effektív fizetendő vagy fizetett társasági adó a 10 

százalékot nem éri el. Az ilyen országokból származó 

osztalékokra a hatályos magyar adójog nem ad 

mentességet.

Szintén hasonlóan fontos a bejelentett részesedés 

fogalmának pontos ismerete, amely azokat a 

részesedéseket tartalmazza, amelyek mértéke legalább 

10 százalék és amelyek megszerzése legkésőbb 75 

napon belül a NAV felé bejelentésre kerül. Ez utóbbi 

feltétel elmulasztása jogvesztő hatályú, azaz 

amennyiben a megszerzett részesedés, vagy annak 

további növelése nem kerül határidőben bejelentésre a 

NAV felé, úgy az egy éven túli értékesítésük esetén elért 

árfolyamnyereség továbbra is adóköteles marad. 

Az osztalékjövedelmek és árfolyamnyereségek 

adózásán túlmenően számos egyéb társasági adó 

szabály érinti még a holding társaságok működését 

(pl. finanszírozását – thin cap szabály), amelyek pontos 

hatásai az adott események kapcsán mérhetőek fel 

teljes körűen. 

Holding társaságok forgalmi (ÁFA) adózása

A magyarországi magas ÁFA adómértékből eredően 

kiemelt problémakört jelenthet az ÁFA levonási jog 

korlátozása holding (befektetési) tevékenységek 

esetén. Ez a problémakör alapvetően abból az általános 

ÁFA szabályból ered, hogy befektetési tevékenységek 

esetén ÁFA köteles értékesítés nem történik, hiszen 

bevételük kizárólag, vagy nagyon nagy részben 

osztalékbevételből (esetenként még 

kamatbevételekből) áll ezért ezekben a társaságokban 

nincs olyan ÁFA-köteles értékesítés, amelyhez a 

beszerzést hozzá lehetne rendelni, amely 

megalapozhatná az ÁFA levonás jogszerűségét. 

Ennek eredményeként a holding tevékenységet végző 

társaságoknak gyakran felmerül az igénybe vett 

szolgáltatási tevékenységek kapcsán (bérleti díjak, 

tanácsadási szolgáltatások stb.) ÁFA tartalmának 

levonhatósága. A NAV jelenlegi gyakorlata nagyon 

eltérő, de várható, hogy egyre inkább a levonási tilalom 

irányába fog mozdulni. Ennek eredményeként 

célszerűnek látszik a holding tevékenységek általános 

(ÁFA - köteles) tevékenységekkel történő összevonása, 

amely már jó lehetőséget biztosít az ÁFA arányosított 

vagy teljes körű visszaigénylésére (levonására).  

 

Holding társaságok 

finanszírozásának adókérdései

A cégvásárlások a legtöbb esetben nem elsődlegesen a 

holding társaság saját tőkéjéből történnek, hanem 

döntően idegen forrásból. Jövedelemadózási (Tao.) 

szempontból ez egy ellentmondásos helyzetet ered-

ményez, mert ilyenkor a holding társaság által fizetendő 

kamatok általánosságban adójogi szempontból 

levonhatóak, míg a részesedésből származó eredmény 

(osztalék) adómentes. Ennek eredményeként a holding 

társaság adójogi veszteségeket kezd termelni, amelyek 

sajnos későbbiekben felhasználhatatlanok a folyó 

befektetési tevékenységek kapcsán.

Ennek elkerülésére – amennyiben 100 százalékos 

üzletrészvásárlásról van szó – gyakran jó megoldást 

jelent a részesedést megszerző holding társaság 

beolvasztása magába a megszerzett részesedésbe, 

amelynek eredményeként a részesedés megvásárlására 

felvett hitelek immár a működő társaság mérlegében 

jelennek meg és a kapcsolódó kamatterhek a működési 

eredmény adóalapját ténylegesen csökkentik.

Ez az előnyös adójogi megoldás a beolvadás során 

alkalmazott számviteli megoldásoktól függően számos 

további adótervezési lehetőséget rejt magában, 

amelyek messze meghaladják a jelen cikk tartalmi 

korlátait. Ennek ismeretében fontos kiemelni, hogy a 

holding társaságok adójogi szempontból kiváló 

adótervezési lehetőségeket jelentenek, mind a tervezett 

részesedések megszerzése, mind a későbbi 

működtetése és azt követő értékesítése során.

 

Végül szintén fontos megemlíteni, hogy az előzőekben 

felsoroltakhoz hasonló holding sajátosságok és 

adókedvezmények számos EU-n belüli és azon kívüli 

országban is elérhetők, azaz a holdingok és az általuk 

végrehajtani kívánt tranzakciók adójogi tervezése 

sokszor izgalmas nemzetközi adótervezési feladat. 



Ennek alapvetően három alapvető módja ismert: 

• Különösen pénzügyi befektetők esetében, illetve 

nagyon különböző tevékenységek esetén gyakorolt 

megoldás, hogy nincs semmiféle kapcsolat a 

tulajdonolt vállalkozások között. 

• Lazább, egyes területekre célzott együttműködés 

esetén szokták tulajdonosok a holding-szerű 

felépítést preferálni. 

• Végül az összeolvadás vagy beolvadás preferált 

akkor, ha a meglévő cégcsoport és a felvásárolt cég 

közötti együttműködés célszerű minden területre 

kiterjedően. 

Cikkünk azoknak szól, akik egy felvásárlási folyamat 

során arról gondolkodnak, hogy milyen cégstruktúrában 

szeretnék cégcsoportjukat működtetni – és a 

holdingszerű struktúrák előnyeit, feltételeit és buktatóit 

vizsgáljuk.

Vállalatstruktúrák gyakran a hagyományokra támasz-

kodva alakulnak ki és változnak; sokféle dolog befolyá-

solja azokat. Ezek közül az okok közül mi tanácsadók, 

sokszor halljuk az „így alakult” – „már régen is így nézett 

ki” – és ehhez hasonló érveket. A cégcsoport méretéhez 

képest jelentős felvásárlás ugyanakkor sokszor jó 

apropó arra, hogy a tulajdonos végiggondolja az adott 

időszakban legmegfelelőbb struktúrát. 

Mit értünk tehát 

holding struktúrán és mire jó?

Holdingstruktúra alatt az olyan vállalatszervezési 

megoldásokat értjük, amikor egy vállalatcsoport 

gazdaságilag külön értelmezhető tevékenységei 

külön vállalatokban vannak kialakítva. Ezek a 

vállalatok tevékenységeiket egy vállalatvezető 

vezetésével önállóan végzik – és egy holdingközpont, 

azaz tipikusan nem a szokásos vállalatirányítási 

struktúrák (igazgatóság – közgyűlés) felé tartoznak 

beszámolási felelősséggel. A holdingközpont az egyes 

esetekben eltérő tevékenységet folytat az egyes 

tagvállalatok tevékenységének ellenőrzésére és 

támogatására. Van, ahol csak magas szintű pénzügyi 

támogatást (finanszírozás vagy treasury) és 

kontrollingot végez, más esetekben egészen mély 

szolgáltatást nyújt (közös adminisztráció, egységes 

beszerzés, közös marketing, közös sales, stb.). Egy 

nagyon laza holdingstruktúra, minél lazább a 

tagvállalatok közötti együttműködés, úgy válik egyre 

inkább független társaságokat tulajdonló befektetési 

társasággá. A nagyon szorosan tartott holdingstruktúrák 

pedig, a kapcsolat szorosabbá válása (integrált 

működés) nyomán egyre inkább egységes / integrált 

vállalattá válnak.
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EGY AKVIZÍCIÓ SIKERES ZÁRÁSA NAGY SIKER ÉS MEGKÖNNYEBBÜLÉS MINDEN 

ÉRINTETT SZÁMÁRA. A FELVÁSÁRLÓ RÉSZÉRŐL AZONBAN EZ CSAK RÖVID ÉLETŰ – 

EKKOR KEZDŐDNEK A TRANZAKCIÓ UTÁNI „ÉDES” KIHÍVÁSOK: A CÉG ÁTVÉTELE, AZ 

ÁTVÉTEL KOMMUNIKÁCIÓJA, A 100 NAPOS PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSA AZ 

AZONNALI TEENDŐKKEL, AZ ELSŐ ÁTVÉTEL UTÁNI RIPORTOK LÉTREHOZÁSA, 

ELEMZÉSE ÉS AZ AZOK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ AKCIÓK MEGTERVEZÉSE. A TEMÉRDEK 

AZONNALI TEENDŐ KÖZÖTT NAGYON FONTOS ANNAK MEGTERVEZÉSE ÉS 

VÉGREHAJTÁSA, HOGY A FELVÁSÁRLÓ AZ ÚJONNAN SZERZETT CÉGET HOGYAN 

ILLESZTI BELE AZ ADDIGI SZERVEZETÉBE.

HOLDINGSZERVEZET 

KIALAKÍTÁSA

AKVIZÍCIÓZÁRÁS UTÁN:



RUDNER RICHÁRD

TANÁCSADÓ

IMAP MB PARTNERS

RICHARD.RUDNER@IMAP.HU

PAPP LÁSZLÓ

IGAZGATÓ

IMAP MB PARTNERS

LASZLO.PAPP@IMAP.HU

Mire jó egy holdingszervezet? 

Tapasztalatok szerint a cégek vállalkozó-képessége 

ilyen szervezetben jobban megtartható, különösen, 

ha a vállalatcsoportban kialakul az a szokás, hogy egy-

egy tagvállalat legfontosabb vezetői akár részesedést 

is kaphatnak az egyes tagvállalatokban. Ehhez 

kapcsolódó előnye a holdingszervezeteknek, hogy egy 

különálló vállalatban nagyon tiszta felelősségi 

viszonyok alakíthatók ki, ami egy integrált vállalatban 

gyakran nehezebb – és például könnyebb olyan 

címhasználatokat is kialakítani, ami az iparági 

sajátosságoknak megfelel (azaz lehet ügyvezető 

igazgatói pozíció megnevezéseket kiadni, ha ez segíti pl. 

az ügyfélkapcsolatokat). Az integrált vállaltcsoportok 

esetében ez kevésbé járható út. Akkor is jó a holding-

struktúra, ha gazdaságilag fontos, hogy az egyes 

tagvállalatok egyéni kultúrája és karaktere 

megmaradjon – a versenyhelyzet, munkavállalók 

megtartása, vagy más szempontok miatt. Végezetül a 

szervezet kialakításnál nagyfokú rugalmasságot 

jelent, hogy szükség és lehetőség szerint lehet ez egyes 

tagvállalatok karakterisztikáját kialakítani.

Komoly előnyei vannak tehát egy holdingszervezet 

kialakításának. Külön cégben működni ugyanakkor 

gyakran költségesebb, mint integrált struktúrát 

kialakítani. És sokszor több szervezéssel is jár.

Mik tehát a kulcs sikertényezői egy holdingszervezet 

sikeres működtetésének? Az egyik legfontosabb, hogy 

az egyes tagvállalatok élére megfelelő vezetést kell 

találni. Egy akvizíciós esetben ez vagy azt jelenti, hogy a 

holdingon belül eleve vannak olyanok, akiket a vezetői 

pozíciókkal meg lehet bízni, vagy pedig olyan vállalat 

kerül felvásárlásra, amelyik rendelkezik független, 

felhatalmazott és jól teljesítő menedzsmenttel. Fontos 

egy holding sikeres működéséhez, hogy az iparág 

sajátosságainak és az értékteremtési lehetőségeknek 

megfelelően legyenek kialakítva azok a funkciók, 

melyek a holdingközpontba vannak delegálva. Legyen 

közös a beszerzés, ha a tagvállalatok hasonló dolgokat 

szereznek be. Legyen közösen kialakított szolgáltató 

központ (könyvelésre, bérszámfejtésre, stb.), ha a 

méretből fakadóan ez költség megtakarítást jelent 

számunkra. De ne legyen közös HR, ha ez csak 

bonyolítja a működést. Nagyon fontos, hogy 

kialakuljanak ugyanakkor azok a kooperációs 

mechanizmusok, amelyek a tagvállalatok 

együttműködését az integrált tevékenységeken túl is 

biztosíthatják. Ezen azt értjük, hogy például ha egyes 

tagvállalatok között értelmes bizonyos esetekben a 

közös fellépés az ügyfelek felé, meg kell lennie annak a 

mechanizmusnak, melyek ezeket a lehetőségeket 

azonosítják és az együttműködést elősegítik és 

ösztönzik. Végezetül a sikeres holdingműködés alapja 

egy olyan kontrolling- és ellenőrzési rendszer 

kialakítása, mely lehetővé teszi a szétvált 

tevékenységek nyomon követését és a szükség esetén a 

magas szintű beavatkozást.

Csehországban, főleg ipari területen, számos sikeresen 

működő holdingszervezetről tudunk (Skoda 

Transportation, Skoda Machinery, és az Agrofert 

például). Hazánkban jól működő holdingszervezetre 

példa a Videoton és a Bonafarm csoportok. Talán 

kevésbé ismert, de jól működő holdingra példa a Rév, a 

Somló és a Hajdú csoport is. Viszonylag újonnan 

kialakult holding a tőzsdén is jegyzett Opimus Csoport. 

Mind sikeresek a maguk iparágában, mind követik 

illetve igyekeznek követni a fenti elveket – és mind 

organikus és extenzív úton (azaz akvizíciókon keresztül) 

egyaránt alakították ki csoportjukat és annak 

működését.

Erős érvek és jó tapasztalatok vannak tehát amellett, 

hogy egy felvásárló holding-szervezet kialakítása mellett 

döntsön. Ugyanakkor, mint látjuk, feltételei és buktatói 

is vannak. Tapasztalatunk szerint az ezek közötti döntés, 

a tranzakció technikai részleteire való fókuszálás miatt, 

gyakran az utolsó pillanatban merül fel – különösen 

hazai felvásárlók nem rendelkeznek világos és 

kidolgozott stratégiával ezzel kapcsolatban a 

tranzakciók során. Bátorítunk minden Kedves 

Olvasónkat, hogy tranzakciós helyzetben a tranzakció 

utáni vállalatstrukturálási kérdésekkel, és főként az 

azokkal kapcsolatos teendőkkel idejekorán kezdjen el 

foglalkozni!
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Egy jól megválasztott befektetési portfoliónak mindig a 

befektető kockázatvállalási igényéhez és képességéhez 

kell alkalmazkodnia és kellően diverzifikáltnak is kell 

lennie. Amennyiben a befektető kellő tudással 

rendelkezik, akkor nem csak passzív eszközöket, hanem 

aktív befektetési formákat is tartalmazhat a portfolió. 

A hazai vállalkozásban való közvetlen részesedés egy 

portfolió kockázatosabb, ám magasabb hozammal 

kecsegtető szeletét alkotja. A tulajdonszerzés a 

befektető részéről folyamatos figyelmet követel, akár a 

menedzsmentben való részvételen keresztül is, ezért az 

aktív befektetési formák közé tartozik. Passzív 

befektetésről akkor beszélünk, amikor a befektető 

hosszú távú értéknövekedésben bízva egyszerűen csak 

megvásárol bizonyos eszközöket, értékpapírokat, majd 

egy idő eltelte után azokat értékesíti. Aktív befektetés 

esetén azonban folyamatos menedzselésre van 

szükség, akár az értékpapírok árfolyamainak 

folyamatos követésével és az értékpapírok rendszeres 

adás-vételén keresztül vagy közvetlen tulajdon esetén a 

vállalkozás irányításában való részvétel útján. Az aktív 

befektetések több szakértelmet kívánnak a 

befektetőktől a passzív befektetésekhez képest, 

ugyanakkor magasabb hozamokat is biztosíthatnak.
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A jelenlegi speciális globális makrogazdasági 

környezetben különösen erős érvek hozhatók fel az aktív 

befektetési formák mellett, a passzív befektetésekkel 

szemben: a globális pénzbőség eredményeként 

rendkívül nehézzé és ritkává vált az, hogy valaki 

számottevő hozamot érjen el passzív befektetéssel, míg 

aktív befektetések esetén továbbra számos példa van a 

befektetési érték jelentős növelésére.

A pénzügyi válságot követően a fejlett országok 

jegybankjai korábban soha nem látott mértékű 

pénznyomtatásba kezdtek, amelyek nulla százalék 

körüli kamatokhoz és globális pénzbőséghez vezettek. 

A befektetők a nagyobb hozamok reményében a 

feltörekvő piacok értékpapírjai felé fordultak, ami 

viszont a nagy kereslet miatt folyamatosan csökkenő 

hozamokat eredményezett. Ma történelmi mélységben 

vannak nem csak a magyar állampapírok, de a nem is 

olyan rég még súlyos válságban levő dél-európai 

országok állampapírjainak hozamai is. A pénzbőség a 

részvények árfolyamainak emelkedését is 

eredményezte, nem véletlen, hogy sokan 

megkérdőjelezik a részvénypiaci boom 

fenntarthatóságát. Ráadásul nem számíthatunk a 

környezet változására sem: a fejlett országok 

jegybankjai kivétel nélkül legkorábban 2-3 év múlva 

tervezik csak első kamatemeléseiket és a magyar 

jegybanki alapkamat emelkedését sem várják az 

elemzők legalább 2015 végéig. 

Közvetlen tulajdonon keresztüli befektetéssel azonban 

még ebben a rendkívül alacsony kamatkörnyezetben is 

szert tehetünk magasabb hozamokra. Miközben a 

magyar állampapírok minden bizonnyal a jelenlegi 

2,5–3 százalék körüli tartományban mozognak még pár 

évig (1 és 3 éves lejáratok esetén), addig egyes hazai 

ágazatok ennél várhatóan sokkal jobban fognak majd 

teljesíteni. A tavalyi év utolsó negyedévében kezdődött 

feldolgozóipari kilábalás minden bizonnyal tartós 

marad, különösen azon szektorok esetében, melyeket a 

nyugat-európai, elsősorban német kereslet fűt. Ilyen 

például a gépgyártás, villamos berendezések gyártása 

és a járműgyártás. Ezekben az ágazatokban hosszabb 

ideig fennállhat kétszámjegyű növekedés, ami egyes, 

különösen jól teljesítő cégek esetében akár sokkal 

magasabb is lehet.

A hazai cégekben való közvetlen tulajdonszerzés másik 

pozitívuma a másoknál alacsonyabb kockázat mellett, a 

hazai piac és üzleti környezet ismeretéből fakadó előny. 

Ismert tény, hogy a HAZAI befektetők hajlamosak 

portfoliójuk túlnyomó részét hazai befektetésekbe 

allokálni, hiszen ez az a piac, amelyikről a legtöbb 

ismerettel rendelkeznek és ahol a tulajdonszerzés a 

legkevesebb adminisztrációs kötelezettséget jelenti a 

HAZAI befektető számára. A magyar cégekben való 

tulajdonszerzést illetően fontos előnynek tekinthető a 

hazai befektetők információs előnye, hiszen a hazai 

piacot övező kockázatokat sokkal pontosabban 

képesek felmérni, kezelni vagy akár a vételár kialkudása 

során érvényesíteni, mint a magyarországi viszonyokat 

csak másodlagos forrásokból ismerő külföldi 

befektetők.

Aki magas hozamot szeretne látni, annak feltétlenül 

érdemes elgondolkodnia néhány jól működő magyar 

KKV-ba való közvetlen befektetésen. 

ALMÁSI LEVENTE

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

IMAP MB PARTNERS

LEVENTE.ALMASI@IMAP.HU

DELIKÁT ZSUZSA

KUTATÁSI VEZETŐ 

ORIENS IM

ZSUZSA.DELIKAT@

ORIENSIM.COM
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AKI MAGAS HOZAMOT SZERETNE LÁTNI, ANNAK 

FELTÉTLENÜL ÉRDEMES ELGONDOLKODNIA NÉHÁNY JÓL 

MŰKÖDŐ MAGYAR KKV-BA VALÓ KÖZVETLEN BEFEKTETÉSEN.



A magyar jog 2006 óta tartalmaz un. konszernjogi 

szabályokat azzal a céllal, hogy a gyakorlathoz közelebb 

álló, rugalmasabb működési szabályokat biztosítson a 

komplex, egységes üzletpolitikát alkalmazó, több 

leányvállalatból, de egy egységes vállalatirányítási 

rendszerben működő cégcsoportok részére. Az Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

megtartotta és továbbfejlesztette a konszernjogi 

szabályokat, amelynek főbb jellemzőit az alábbiakban 

mutatjuk be.

A holding vagy vállalatcsoport fogalmi elemei

A Ptk. a meghatározott kritériumoknak megfelelő 

cégcsoportokat, holdingokat vállalatcsoportnak hívja, 

és speciális vállalatirányítási és felelősségi szabályokat 

állít fel számukra. Vállalatcsoport az a holdingtársaság 

lehet, amely legalább négy társaságból áll, a tagok 

konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezettek. 

Ezek mellett a vállalatcsoport megalakulásának 

feltétele a csoporton belüli egységes üzletpolitika 

alkalmazása. A vállalatcsoport létrehozását tehát 

alapvetően a gazdasági realitások, a számviteli 

konszolidáció, és a több, elvileg független jogi személy 

egy gazdasági egységként, egységes üzleti akarat 

alapján történő működése alapozza meg. 

A vállalatcsoport tagjai kizárólag korlátolt felelősségű 

társaságok, részvénytársaságok, szövetkezetek és 

egyesülések lehetnek (a Ptk. nem szabályozza, illetve 

nem ismerni el az európai részvénytársaság és a külföldi 

társaságok vállaltcsoportban való részvételének jogát). 

A vállalatcsoport megalapítása nem kötelező, azt 

főszabályként a cégcsoport központi irányítását végző 

uralkodó tag (vagy uralkodó tagok) és az általa 

ellenőrzött tagok közötti un. uralmi szerződés és a 

vállalatcsoport cégbírósági bejegyzése hozza létre. 

Ugyanakkor az uralmi szerződésen alapuló 

vállalatcsoport mellett, létezik olyan ún. faktuális vagy 

tényleges vállalcsoport is, amelyet a „jogilag érdekelt” 

személyek (pl. hitelezők, kisebbségi tagok) kérelmére a 

cégbíróság hoz létre, ha az adott cégcsoport legalább 

három éve, folyamatosan vállalatcsoportként működik.

Az uralmi szerződés

A holdingot irányító társaság (uralkodó tag) és az alatta 

működő közvetlen vagy követett leányvállalatok 

(ellenőrzött tagok) közötti uralmi szerződés minimális 

tartalmi elemeit a Ptk. határozza meg. Az uralmi 

szerződés olyan megállapodás, amelyben 
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meghatározzák a cégcsoport üzletpolitikáját és annak 

kialakításának elveit, az uralkodó és ellenőrzött tagok 

személyét, együttműködésük módját, a vállalatcsoport 

időtartamát, valamint azokat az üzletpolitika 

megvalósításához szükséges korlátozásokat, amelyek 

alapján a leányvállalatok társasági jogai korlátozhatók. 

Az uralmi szerződésben gondoskodni kell a hitelezők és 

a leányvállalatok tagjai jogainak védelméről. 

Az anyavállalat és 100 százalékos leányvállalatai között 

nem kell külön uralmi szerződést kötni, elég a vonatkozó 

kikötéseket a társaságok alapító okiratába foglalni. 

Az uralmi szerződést a leányvállalatok taggyűlése, vagy 

közgyűlés háromnegyedes többséggel hagyja jóvá. 

A vállalatcsoport megalapítását és az uralmi szerződést 

közleményben közzé kell tenni, az uralmi szerződés 

nyilvános.

Hitelezői, kisebbségi jogok 

a vállalatcsoportban

A vállalatcsoport megalapításának közzétételétől 

számított 30 napon belül a leányvállalatok tagjainak 

eladási opciójuk keletkezik, ami alapján kérhetik, hogy 

az uralkodó tag részesedésüket piaci értéken vásárolja 

meg. Ugyanezen határidőn belül a leányvállalatok 

hitelezői megfelelő biztosíték nyújtását kérhetik az 

uralkodó tagtól kivéve, ha már rendelkeznek megfelelő 

biztosítékkal, vagy a leányvállalat helyzete, illetve az 

uralmi szerződés tartalma ezt nem indokolja. Az uralmi 

szerződés fennállása alatt mind a leányvállalat, mind az 

uralkodó anyavállalat köteles évente legalább egyszer, 

illetve az anyavállalat (uralkodó tag) meghatározott 

mértéket elérő leányvállalati hitelezők kérésre egyéb 

időpontban is tájékoztatást adni az uralmi szerződés 

teljesítéséről. Az ötszázalékos leányvállalatok legalább 

ötszázalékos tagjai kérhetik az anyavállalat taggyűlésé-

nek, közgyűlésének összehívását, ha az uralmi 

szerződés lényeges vagy ismételt megsértését észlelik.

Felelősségi és vállalatirányítási kérdések

A Ptk. a vállalatcsoportra vonatkozó szabályok között 

elismeri, hogy a leányvállalatok egy gazdasági egység 

részeként, nem önállóan, hanem a vállalatcsoport üzleti 

érdekében járnak el. Ebből következik, hogy a 

leányvállalat felszámolása esetén az anyavállalat 

felelősséggel tartozik, ha a leányvállalat vagyona a 

hitelezők követeléseit nem fedezi, kivéve ha bizonyítja, 

hogy a leányvállalat nem az uralmi szerződésben 

meghatározott üzletpolitika következtében vált 

fizetésképtelenné. A Ptk. lényegében feltételezi, hogy az 

anyavállalat fokozottan és a korlátozott felelősséget 

áttörve felel főszabályként a leányvállalat felszámolása 

esetén, a kimentést az anyavállalat köteles bizonyítani. 

A fokozott felelősséget a vállalatirányításra adott 

speciális Ptk. szabályok indokolják. A Ptk. ebben a 

körben az ügyvezetés és a leányvállalat önállóságát 

jelentősen korlátozza, így különösen megengedi, hogy 

az anyavállalat a leányvállalat menedzsmentjét és 

felügyelő bizottságát kijelölje, vagy saját 

menedzsmentjét helyezze ilyen pozícióba, illetve az 

uralmi szerződésben meghatározottak szerint közvetlen 

utasítást adjon a leányvállalat tagjának illetve 

ügyvezetésének. E szabályok mögött az áll, hogy a 

leányvállalat és ügyvezetése is az uralmi szerződésben 

csoport szinten meghatározott érdekeinek és nem az 

adott leányvállalat egyedi érdekinek megfelelően 

köteles eljárni.
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Magyarország

Az előző hónapokhoz hasonlóan továbbra is az állami 

intézmények voltak a legaktívabb szereplők a hazai M&A 

piacon azzal, hogy a könyvkiadás és a pénzügyi 

szolgáltatás területén is hajtottak végre akvizíciókat. 

Ezen felül két nagy nemzetközi társaság is értékesítette 

hazai leánycégét magyar tulajdonú társaságok számára.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vételi ajánlatot tett a 

rajta kívül jelenleg 21 bank tulajdonában álló, lakossági 

és vállalati átutalásokat, valamint beszedéseket 

lebonyolító, monopolhelyzetű pénzügyi szolgáltató 

GIRO Zrt. nagytulajdonosi körének, amelyet a 

nagytulajdonosok elfogadtak. Ennek megfelelően az 

MNB május legelején megszerezte a társaság 78 

százalékos részvénycsomagját, amivel a saját korábbi 8 

százalékos részesedésével együtt a részvények 86 

százalékát birtokolja. Az MNB vételi ajánlatot tett a GIRO 

Zrt. kistulajdonosainak is, amellyel az a célja, hogy a 

társaság 100 százalékos tulajdonosa legyen. A 

tranzakció előreláthatólag két hónapon belül lezárul, de 

a jegybank már a májusi közgyűlésen átvette a vállalat 

irányítását.

Április végén, május elején pont került a Sanoma 

eladása körüli találgatásokra is. A finn anyavállalat 

végül a Central Fund érdekeltségébe tartozó Első 

Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. ajánlatát fogadta 

el, és alá is írták a Sanoma Media Budapest eladásáról 

szóló megállapodást. A tranzakció hivatalosan a 

Gazdasági Versenyhivatal szokásos eljárása végén 

zárulhat le. A magyar leányvállalat a hazai piac egyik 

vezető lap- és online kiadójaként működik 1992 óta. A 

Sanoma magyarországi médiavállalkozásainak nettó 

árbevétele tavaly mintegy 60 millió euró volt. A Sanoma 

számításai szerint a folyamat végén a csoport közel 11 

millió euró tőkenyereséget realizál majd. A Central Fund 

a hazai befektetési piac egyik legaktívabb szereplője. A 

vállalkozás alapítója és többségi tulajdonosa Varga 
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Zoltán, aki az idei év 100 leggazdagabb listáján 77. 

helyen áll 8,3 milliárd Ft-os becsült vagyonnal.  Varga 

Zoltán érdekeltséggel rendelkezik a kereskedelem (Z+D 

Kft), a gyártóipar (Eispro), az informatika területén, 

valamint részesedéssel rendelkezik a Wizz-Air 

légitársaságban is.  Az értékesítés illeszkedik a finn 

anyavállalat stratégiájához, melynek keretében 

átalakítja portfólióját, valamint optimalizálja 

költségstruktúráját. Szakmai körökben már több mint 

egy éve lehet tudni a magyar leánycég értékesítéséről, 

amellyel az anyavállalat fő célja a televíziós üzletág 

terjeszkedésének biztosítása volt.

A hónap első napjaiban az ING Magánnyugdíjpénztár 

küldöttközgyűlése úgy döntött, hogy beolvad a Horizont 

Magánnyugdíjpénztárba június 30-től. A döntés 

hátterében az áll, hogy a szabályozási környezetben 

elmúlt években bekövetkezett változások miatt az ING 

nyugdíjpénztári szolgáltatásokat nyújtó leányvállalata, 

az ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt úgy döntött, 

hogy június 30-án megszünteti pénztárszolgáltató 

tevékenységét. A több alternatíva közül a társaság 

vezetése végül a piaci szereplők közül legkedvezőbb 

ajánlatot tevő Horizont Magánnyugdíjpénztár mellett 

döntött. A Horizont jogelődje az AXA Nyugdíjpénztár 

önkéntes nyugdíjpénztári ágazata, 1995 

decemberében kezdte meg működését, majd 1997. 

szeptember 5-én a magánnyugdíjpénztári ágazat is 

megkapta tevékenységi engedélyét, a hazai pénztárak 

közül elsőként. Horizont jelenleg 12 ezer taggal 

rendelkezik és mintegy 29 milliárd forint vagyont kezel.

Kelet-Közép-Európa

A régió legnagyobb tranzakciója a MOL-hoz köthető. 

Május első hetében jelentették be, hogy a MOL-csoport 

megvásárolja az Eni-csoporttól csehországi, szlovákiai 

és romániai leányvállalatait és 208 töltőállomást. Az 

ügylet szintén magában foglalja az Eni 

nagykereskedelmi érdekeltségeinek átvételét az előbb 

említett három országban. A tranzakció révén  

Csehországban 125, Szlovákiában 41, Romániában 

pedig 42 eddig Agip márkanév alatt működő 

töltőállomást vesz át a társaság. Csehországban a Mol 

kiskereskedelmi piaci részesedése ezzel meghaladja a 

10 százalékot, és a 274 töltőállomással a Mol csoport 

lesz a második legnagyobb üzemanyag kiskereskedő az 

országban. Lars Höglund a MOL kiskereskedelmi 

ügyvezető igazgatója a cég közleményében elmondta, 

hogy az akvizíció nagy mérföldkő a közép-kelet-európai 

kiskereskedelmi növekedési stratégiában, amelynek 

célja, hogy Magyarország mellett a három országban is 

piacvezető szereplővé váljon az üzemanyag 

kereskedelem területén.

Bulgáriában a legnagyobb tranzakció, a több mint 300 

millió euró árbevétellel rendelkező Geotehmin 

értékesítése volt a svájci TIV Investment részére. A 

Geotehmin Bulgária legnagyobb magánkézben lévő kő 

és ásvány bányászati, feldolgozó társaságaként 

működik, egyik leányvállalata a Ellatzite-Med AD 

Bulgária legnagyobb arany és rézbányáját tulajdonolja. 

A társaságot egy svájci befektetési társaság, a TIV 

Investment vásárolta meg piaci információk szerint 

közel 50 millió euróért.

Csehországban a Nay elektronikai cikk áruházlánc 

vásárolta meg az egyik legnagyobb riválisának, az 

Electro World-nek üzleteit. A tranzakció révén a Nay az 

Electro Worldot is magáénak tudható Dixons Retail 

összes boltját megveszi Szlovákiában és Csehországban 

is. A boltokkal együtt átveszi azok összes eddigi 

kötelezettségét és alkalmazottját is. A tranzakció 

végleges zárása a versenyhivatali jóváhagyást követően 

a nyár második felére várható. Az ügylet 

eredményeképpen a Nay csoport várhatóan 

megkétszerezi forgalmát és nagy lépést tesz a vezető 

pozíció eléréséhez a régióban.
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Céltársaság

Magyarország

Giro Zrt

Apáczai Kiadó Kft

Sanoma Media Budapest Zrt

ING Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt

Közép-Kelet Európa

Eni Ceská Republika Sro

Jabil Global Services

Geotehmin Ood

Elmark Industries AD

Veba Textilni Zavody As

Electroworld Sro

Pro-Doma SRO

Lazne Darkov AS

Ot-Optima Telekom Dd

Sedam IT Doo

Rieber Foods Polska

Skandia Zycie Towarzystwo Ubezpieczen

Orlen Medica  / Prof-Med

Payup Polska SA

Daedalus Consulting Srl

Cersanit Romania SA

Argo Doo

HBM Pharma Sro

Imunoglukan Sro

Céltársaság 

székhelye

 HU

HU

HU

HU

CZ

US

BG

BG

CZ

CZ

CZ

CZ

HR

HR

PL

PL

PL

PL

RO

RO

SI

SK

SK

Iparág

Pénzügy

Szolgáltatás

Média

Pénzügy

Energetika

Szolgáltatás

Ipar

Ipar

Ipar

Kereskedelem

Kereskedelem

Egészségügy

Telekommunikáció

Telekommunikáció

Élelmiszeripar

Pénzügy

Egészségügy

Telekommunikáció

Szolgáltatás

Ipar

Ipar

Egészségügy

Egészségügy

Befektető

Magyar Nemzeti Bank

MNV Zrt

Első Magyar Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

Mol Nyrt

Iqor Holdings Inc.

TIV Investment Ag

n.a

n.a

Nay As

Pro-Doma Bond

Ferromet As

Zagrebacka Banka DD

Hewlett-Packard Company

Innova Phoenix Sarl

Vienna Insurance Group

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Eurocash SA

Millward Brown Inc

n.a

Huliot Ltd

Grindeks AS

Hartenberg Holding Sro

Horvátországban a Hewlett-Packard többségi 

részesedést vásárolt a 6 millió euró árbevételű 

vállalatirányítási rendszereket fejlesztésével, 

menedzselt IT szolgáltatásokkal és hálózatos rendszer 

integrációval foglalkozó Sedam IT-ben. 

Lengyelországból érdemes kiemelni a Rieber Foods 

élelmiszergyártó társaság értékesítését az Innova 

Capital magántőke befektetési társaságnak. A több 

mint 40 millió euró árbevételű Rieber Foods-ot az Orcla, 

Skandinávia vezető élelmiszeripari csoportja adta el az 

elsősorban Lengyelországban aktív magántőke 

alapnak, a vételár meghaladta a 25 millió eurót. A 

Rieber Foods Delecta márkanév alatt széles skálában 

kínál édesipari termékeket, kekszeket, 

desszertkülönlegességeket és befőzéshez szükséges 

termékeket. 

Romániában a Kantar Group részeként működő, New 

York-i székhelyű Millward Brown kommunikációs és 

média ügynökség 100 százalékos részesedést vásárolt 

a piackutatással, marketing kommunikációval és 

médiatervezéssel foglalkozó 4 millió euró árbevételű 

Daedalus Consulting-ban. 

Szlovéniában a legnagyobb nyilvános tranzakció a 

műanyag csöveket és polipropilén csatlakozóelemeket 

és alkatrészeket gyártó 4 millió euró árbevételű Argo 

vállalat értékesítése volt az izraeli Huliot Ltd részére. 

A vevő Izrael egyik vezető műanyagtermék gyártójaként 

különféle csatlakozóelemeket, komplett műanyag tároló 

rendszereket gyárt az építőipar, az irodatechnika és az 

orvostechnológia számára.

Szlovákiában a két legnagyobb tranzakció a gyógyszer-

gyártás területén zárult le. A 21 millió árbevételű 

gyógyszerek és gyógyászati termékek bérgyártásával 

foglalkozó HBM Pharma-t a lett Grindeks vásárolta 

meg. A vevő – melynek célja a régiós piacok 

meghódítása volt – a balti államok legnagyobb 

gyógyszeripari csoportjaként, elsősorban saját 

fejlesztésű gyógyszerek gyártásával foglalkozik. 2013-

as árbevétele meghaladta a 120 millió eurót. A másik 

tranzakció eredményeképpen az immunrendszert 

erősítő szirupok, tabletták gyártásával foglalkozó, 5 

millió euró árbevételű Imonuglukan került értékesítésre 

Csehország egyik leggazdagabb magánszemélyének, 

Andrej Babisnak tulajdonában lévő Hartenberg 

Capital-nak.

JELENTôSEBB ügyletek HAZÁNKBAN ÉS A RÉGIÓBAN (2014. máJus)

Cégérték 

(EV, millió EUR)

 24,2

n.a

n.a

n.a

 n.a

526,3

n.a

3,1

5,1

n.a

n.a

14,6

17,8

n.a

24,0

n.a

n.a

n.a

n.a

4,8

4,0

13,1

n.a

Befektetô

székhelye

 HU

HU

HU

HU

 

HU

US

CH

n.a

n.a

SK

CZ

CZ

HR

US

LU

AT

PL

PL

US

n.a

IL

LV

CZ

Célpont árbevétele 

(millió EUR)

 n.a

9,8

62,3

2,0

 2 325,1

4 362,4

319,0

8,4

90,9

n.a

122,1

13,7

74,5

6,4

40,3

92,8

6,5

42,8

3,6

15,8

4,0

21,7

4,8
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felvásárlási 

körkép

ÜNNEP TAMÁS

TANÁCSADÓ

IMAP MB PARTNERS

TAMAS.UNNEP@IMAP.HU



tanácsadók rangsora a 200 millió dollár 

alatti tranzakciók száma alapján (2011-2013)

IMAP TÉNYEK, 2014
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Az IMAP

Az 1973-ben alapított IMAP a világ 

legbejáratottabb vállalatfúziós és 

felvásárlási (Mergers and 

Acquisitions, „M&A”) szervezete. 

Az elmúlt három évtized során az IMAP 

munkatársai több ezer tranzakciót 

valósítottak meg, segítve ügyfeleiket, 

hogy a lehető legjobb feltételekkel 

vásároljanak vagy adjanak el 

vállalatokat. Az IMAP a világ 

legnagyobb és legelismertebb M&A 

tanácsadójává vált a régiónkban a 

közép és nagyvállalatokat felölelő 

„középpiaci” kategóriában.

Globális jelenlét

Az IMAP ügyfelei a globális elérés és a 

lokális tudás kombinációjának 

előnyeit élvezik tranzakcióik során. 36 

országban több mint 400 tanácsadó 

és elemző segíti a sikeres tranzakciók 

lebonyolítását.

• Argentína, Ausztria, Belgium, 

Bosznia-Hercegovina, Chile, Costa 

Rica, Csehország, Dánia, Egyesült 

Államok, Egyesült Királyság,  

Egyiptom, Finnország, 

Franciaország, Hollandia, 

Horvátország, India, Írország, 

Japán, Kanada, Kína, Kolumbia, 

Lengyelország, Magyarország, 

Mexikó, Németország, 

Olaszország, Oroszország, 

Portugália, Románia, 

Spanyolország,  Svájc, 

Svédország, Szerbia,  Szlovákia,  

Szlovénia, Törökország

Iparági tapasztalat

Minden IMAP tanácsadó abban 

érdekelt, hogy felhasználja és 

megossza iparági tapasztalatait IMAP-

os kollégáival a 13 iparágunk 

valamely szakértői csoportján 

keresztül. A specializált tudás és 

tapasztalat, valamint a globális 

befektetői és céltársasági elérés 

kombinációja biztosítja az alábbi 

szektorok teljes spektrumának 

lefedését az IMAP ügyfeleinek: 

• Lakossági termékek és 

szolgáltatások

• Alapvető fogyasztási termékek

• Ipari gyártás

• Egészségügy

• Média és szórakoztatóipar

• Kiskereskedelem

• Pénzintézetek

• Energetika

• Kormányok és ügynökségek

• Csúcstechnológia

• Alapanyagok

• Ingatlaniparág

• Telekommunikáció

PWC

KPMG

IMAP

Ernst & Young

BDO

Rothschild

Deloitte

303

2012

293

200

107

151

153

152

403

2013

333

194

249

212

184

165

342

2011

257

221

197

116

134

153



Adara Packaking Oy

Finnország

Csomagolási szolgáltatás

Display Pack Finland

Finnország

Marketing és reklám csomagolóanyag gyártása

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Proman Oy vett részt.

VB Enterprise A/S

Dánia

Szélturbina telepítés és szervizelés

APRO Wind A/S

Dánia

Szélturbina telepítés és szervizelés

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Clearwater International Denmark vett részt.

Air France

Franciaország

Légitársaság restruktúrálás

CityJet

Írország

Regionális légitársaság

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Key Capital vett részt.

Newco

Egyesült Királyság

Energia hatékonysági tanusítvány kiállítása

Stroma

Egyesült Királyság

Energia hatékonysági tanusítvány kiállítása

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Clearwater International UK vett részt.

Panostaja Oyj

Finnország

 Magántőke-befektetési társaság

KotiSun Oy

Finnország

Épületgépészet

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Proman Oy vett részt.

Ouest Croissance

Franciaország

 Magántőke-befektetési társaság

Codis International

Franciaország

Textil kereskedelem

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Societex vett részt.

MALHERBE

Franciaország

Fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatás

ADVANCE CODIMAS

Egyesült Királyság

Logisztikai és szállítmányozási szolgáltatás

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Societex vett részt.

Silver Peak Partners

Egyesült Államok

 Magántőke-befektetési társaság

MedSource Incorporated

Egyesült Államok

Gyógyászati segédeszköz gyártása 

és forgalmazása

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

az United Mergers & Acquisitions, LLC vett részt.

WHW Bakeries

Írország

Péksütemény kiskereskedelem

Irish Pride Bakeries

Írország

Péksütemények vezető gyártója Írországban

A tranzakcióban az IMAP partnere, 

a Key Capital vett részt.
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A BENU patikalánc tulajdonosa, a német Phoenix 

Pharma Csoport 23 országban van jelen a gyógyszer kis- 

és nagykereskedelem területén. A 150 kereskedelmi 

központjában, több mint 100 ezer különböző gyógyszer 

és gyógyászati termék értékesítésével foglalkozó 

társaság megközelítőleg 25 ezer alkalmazottat 

foglalkoztat Európa szerte.

A mannheimi központú cég 2012-ben 21,7 milliárd euró 

forgalmat realizált, melynek jelentős részét 1550 

gyógyszertárának kiskereskedelemi forgalma adta.

A BENU márkanév alatt összesen 700 saját bolttal és 

franchise partnerrel rendelkezik Csehországban, 

Svájcban, Magyarországon, Hollandiában és a Balti 

Államokban.

A cseh magánszemélyek tulajdonában lévő, 2011 óta a 

PharmaPoint beszerzési csoport tagjaként működő 

Veropharm összesen nyolc patikát üzemeltet Prágában, 

valamint Dél- és Nyugat Csehországban. A Társaság 

2013-ban közel 8 millió euró forgalmat generált a 

különféle hagyományos receptre felírt, recept nélkül 

kapható termékek, kozmetikumok és gyermekek 

számára is elérhető készítmények forgalmából. A 

Társaság hűségprogrammal, szakértői tanácsadással 

valamint állandó akciókkal igyekszik a vevők igényeit 

teljeskörűen kielégíteni. 

A tranzakció eredményeképpen a BENU csehországi 

operációja elérte a 150 patikát és a társaság hosszú 

tervei között szerepel további növekedés új franchise 

partnereken valamint akvizíciókon keresztül.

Az IMAP cseh és szlovák partnere, a Redbaenk s.r.o. az 

eladókat támogatta a tranzakció folyamán.

A BENU CZ  – A NÉMET PHOENIX PHARMA GYÓGYSZERLOGISZTIKAI 

TÁRSASÁG KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ LEÁNYCÉGE – 

100 SZÁZALÉKOS RÉSZESEDÉST VÁSÁROLT A CSEHORSZÁGBAN NYOLC  

PATIKÁT ÜZEMELTETŐ VEROPHARM AS-BEN.
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a hónap

ügylete

KÉRDEZZE 

GYÓGYSZERÉSZÉT

A BENU CZ, gyógyszerlogisztikai társaság 

100%-os tulajdonrészt vásárolt a

Csehországban nyolc patikát üzemeltetô 

Veropharm SA-ban 

A tranzakcióban az IMAP cseh és szlovák partnere, a 

Rebaenk s.r.o. az eladó tanácsadójaként vett részt.




