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TISZTELT OLVASÓNK!
2006 OKTÓBERE. PRÉDA ISTVÁNNAK, AZ MB PARTNERS ALAPÍTÓJÁNAK
SZERKESZTÉSÉBEN MEGJELENIK (AKKOR MÉG CÉGÉRTÉKLEVÉL CÍMEN) A
CÉGÉRTÉK FOLYÓIRAT ELSÕ SZÁMA. A KIADVÁNY ALCÍME: CÉGÉRTÉKELÉSI ÉS
CÉGELADÁSI HÍRLEVÉL VÁLLALKOZÓKNAK. NAGY MEGHATOTTSÁGGAL ÍROM LE:
ÖN A SZÁZADIK CÉGÉRTÉKET TARTJA MOST A KEZÉBEN.

A 2006 óta eltelt tizenhárom évben a lap sok
változáson ment át. Eleinte hírlevél-formátumú volt,
idõvel áttértünk a magazin típusú kiadványra. Míg az
elsõ számok színtelenek voltak, a lap most színesben
kerül olvasóink elé. Míg korábban István fõként maga
írta a számokat, most igyekszünk az azóta jelentõsen
átalakult és kibõvült csapat minél több tagját, sõt egyes
esetekben vendégszerzõket is bevonni a tartalom
elõállításába.

Két dolog azonban nem változott. Lapunkat
• cégértékelésrõl és cégeladásról írjuk (mint a
legaktívabb hazai tranzakciós tanácsadó cégnek,
talán nekünk van a legélesebb képünk arról, hogy
milyen értékelések mellett zajlanak a tranzakciók, és
milyen potenciális vevõk jelennek meg az egyes
hazai tranzakciók során), és mindezt elsõsorban
• vállalkozóknak írjuk (a lap szerkesztése során mindig
célunk, hogy a Cégérték a vállalkozók, a tulajdonosok számára érdekes témákkal jelenjen meg).
A Concorde MB Partners azért jött létre, azért mûködik,
abból él, hogy a magyar vállalkozónak olyan
lehetõségei legyenek, mint a németnek vagy a
franciának. Mi nem egy vállalatnak vagy egy vállalatért
dolgozunk, hanem a tulajdonosnak. Hogy úgy
gondozhassa a cégét, hogy az a lehetõ legnagyobb
értéket termelje neki, a családjának és ezzel az
országnak is. Mi nem egy nagy nemzetközi vállalat
magyar részlege vagyunk, akik akkor is megkapják a
fizetésüket, ha fejre áll a magyar gazdaság. Nem.
A mi túlélésünk, sikerünk, jövõnk Magyarországhoz van
kötve. Ahogy a magyar tulajdonosi réteg nõ,
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gyarapodik, úgy gyarapszunk mi is. Egy kicsit
lakmuszpapír a CMBP. És ez a lakmuszpapír most
nagyon pozitív pH-értéket mutat. Beérett megannyi
kezdeményezésünk, egy kicsit mi is élvezzük a 20-30 év
alatt felépített sikeres magyar vállalkozások sikerét: a
CMBP a legerõsebb nemzetközi középvállalati M&A
hálózat meghatározó tagjává vált, jómagam pedig a
hálózat európai elnökhelyettese lettem. Egy magyar cég
vagyunk, nemzetközi relevanciával és sikerekkel.
A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy az elmúlt
évtizedben a Cégérték és a CMBP egy kicsit prófétája
lehetett a magyar vállalkozói réteg felemelkedésének.
Az idõk során sok újítással próbálkoztunk. Voltak idegen
nyelvû és tematikus számaink; Magyarországon
elsõként elindítottuk a Privát Top 100 listát, melyben a
hazai magáncégeket listáztuk cégértékük szerint.
Minden évben különszámban mutatjuk be az elmúlt év
legérdekesebb hazai tranzakcióit. Elindítottuk a
„Magyar vállalatok 2030” konferenciasorozatot. Idén
elindult a CMBP Könyvklub is. A következõ számtól
kezdve pedig cégeik strukturálásához szeretnénk a
hazai vállalkozóknak segítséget nyújtani:
könyvbemutató-sorozatot kezdünk a témában.

elemeztük, hogy mekkora arányban vettek részt
magyarok a cégprivatizációban, idén azt vizsgáljuk meg,
hogy mi lett a sorsuk ezeknek a cégeknek.
Másrészt felhívó jellegû cikket közlünk az idén tavasszal
nagy sikerrel megrendezett „Magyar vállalatok 2030”
konferencia jövõ évi folytatására. Jövõre a konferencia
célja a hazai közép- és nagyvállalatok nemzetközi
perspektívában való értékelése lesz. E téma
indításaképpen összehasonlítjuk a legnagyobb ír és
magyar vállalkozásokat.
A Cégérték legfrissebb száma további meglepetéseket
is tartalmaz. Interjút közlünk Farkas Józseffel, a
Sanatmetal tulajdonos-ügyvezetõjével. Préda István, a
Cégérték elindítója vállalkozásfejlesztési rendszerekrõl
ír. Partnereink közül a Jalsovszky Ügyvédi Iroda arról ad
nagyobb ívû áttekintést, hogyan is változtak a jogi
standardok az elsõ angolszász típusú M&A tranzakciók
megjelenése óta Magyarországon, az Erste Bank
tranzakciós finanszírozási tudnivalókkal, a Concorde
pedig írországi irodanyitási tapasztalatainak
bemutatásával jelentkezik.
Nagyon jó olvasást kívánok az egész CMBP-csapat
nevében!

Ezeknek a hagyományoknak megfelelõen két igazi
csemegével készültünk erre az ünnepi számra – és
mindkettõ bizonyos tekintetben folytatása egy, a tavalyi
évben elindított kezdeményezésnek.
Egyrészt a mostani számban folytatjuk az 1990-es évek
elején lezajlott privatizáció speciális szempontok
szerinti értékelését: míg tavaly szeptemberben azt

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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A HAZAI ÉS ÍRORSZÁGI
500 LEGNAGYOBB
ÁRBEVÉTELŰ CÉG
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A 2019 TAVASZI „MAGYAR VÁLLALATOK 2030” KONFERENCIA ALCÍME AZ VOLT, HOGY
„TÚL A SELEJTEZÕN”, MELLYEL ARRA HÍVTUK FEL A FIGYELMET, HOGY A LEGNAGYOBB
HAZAI TULAJDONÚ VÁLLALATOK AZ ELMÚLT 25-30 ÉVES TÖRTÉNETÜK SORÁN
NEMZETKÖZI MÉRCÉVEL MÉRVE JOBBÁRA A SELEJTEZÕ SIKERES TELJESÍTÉSÉIG
JUTOTTAK. AZAZ, AZ IDÕK SORÁN ELHULLOTT VAGY JELENTÕS NÖVEKEDÉSRE
KÉPTELEN VERSENYTÁRSAIKKAL ELLENTÉTBEN LÉTEZNEK, NÕNEK, ERÕSEK.
A TOVÁBBLÉPÉSHEZ, A KÖZÉPDÖNTÕBÕL A VÉGSÕ DÖNTÕBE JUTÁSHOZ, AZAZ A
VILÁGPIACON VALÓ SIKERES MEGMÉRETTETÉSHEZ LEGTÖBBJÜKNEK TOVÁBBI
KOMOLY LÉPÉSEKET KELL TENNIÜK. KINEK SAJÁT FEJLESZTÉSÛ TECHNOLÓGIÁRA,
KINEK SAJÁT MÁRKÁRA, MÁSOKNAK A KÜLPIACOKON SAJÁT MAGUK ÁLTAL
MENEDZSELT KERESKEDELMI HÁLÓZATRA VAN SZÜKSÉGÜK.

A konferencia szervezése során fõ megközelítésként
hazai példákat elemeztünk hazai szakemberekkel
egyeztetve. A hazai tulajdonú cégeket egymással
összehasonlítva térképeztük fel, és leginkább a szûkebb
szakterületük kelet-európai versenyhelyzetére
kérdeztünk rá.
Munka- és magánjellegû utazásaink során az elmúlt
idõszakban olyan impulzusok értek minket, melyek arra
sarkalltak, hogy az elemzést a nemzetközi erõtérben és
összehasonlításban is folytassuk. Cikkünk az elsõ ilyen
egybevetés tanulságait közli; célja, hogy az írországi és
magyar 500 legnagyobb árbevételû céget
összehasonlítsa, és lehetõség szerint megértse a
mutatkozó különbségeket, következtetéseket vonjon le
mind a hazai tulajdonú vállalkozások, mind pedig a

gazdaságpolitika számára a lehetséges fejlõdési,
elõrelépési lehetõségekrõl. Tervünk az, hogy nem állunk
meg itt; az elemzést több európai országra is
kiterjesztjük, illetve az is feltett szándékunk, hogy 2020
tavaszára, immár hagyományt teremtve újra
megszervezzük a „Magyar vállalatok 2030”
konferenciát, ezúttal a versenytársnak tekinthetõ
országok belföldi vállalatainak (méret és geográfia
szerinti) elemzésén keresztül.

Az adatbázisok
Munkánk során a 2017-es adatokra alapuló top
vállalati listákat használtuk, melyek árbevétel alapján
rendezik sorrendbe a cégeket. Magyarországra
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vonatkozóan a HVG-tõl kaptuk meg a toplistájukat,
amely az 500 legnagyobb árbevételû céget közli.
Írország esetében pedig az Irish Times által, a HVG-hez
hasonlóan évente publikált Top1000 (www.top1000.ie
/companies) elsõ 500 cégét elemeztük.
Hogy néznek ki ezek a listák? Nagy különbség, hogy a
HVG-listában a cégcsoportok szerepelnek csoportként
konszolidált adatokkal, és ha a csoportban szereplõ
vállalatok kellõen nagyok, akkor külön vállalatonként is
(azaz megvan egyfajta kettõzõdése a vállalatoknak és
vállalatcsoportoknak). Az írországi lista ilyen
szempontból kevésbé duplikál; minden szereplõ vagy
konszolidáltan, csoport szinten kerül bele, vagy pedig
az egyedi vállalatokkal, de a holdingszervezet nélkül.
A magyar listában 168 hazai tulajdonúnak értékelt cég
van; az ír listában kicsit több, 193 darab. Ezen belül a
magyarban kicsit több, 37 állami/önkormányzati/
köztulajdonban lévõ cég van, míg az írben csak 24
darab.
A magyar listában a hazai tulajdonúnak klasszifikált
cégek között van 16 tõzsdei cég; az írben sem sokkal
több, 23 darab (ez persze ténylegesen csak a helyi
vonatkozásúnak ítélt cégekre vonatkozik; a legnagyobb
ír cég, az Apple tõzsdei, de mint nemzetközi cég, nem
tekintettük relevánsnak, hogy magántulajdonú-e vagy
tõzsdei).
Nagyon érdekes különbség, hogy míg az ír listában 12
szövetkezet van (többnyire a magyar TÉSZ-ekre
hasonlítanak, több száz, akár ezer tulajdonossal; fõként
az agrár és élelmiszeripari szektorban), addig a magyar
listában egyetlen ilyet sem találunk. Érdekes az is, hogy
az ír listában van tíz nonprofit szervezet, ami akkora
árbevételû, hogy befér a top 500 cég közé (kórházak,
egyetemek), és hogy az ír listában van három pénzügyi
befektetõ által tulajdonolt nem tõzsdei cég (private
equity), a magyar listában ilyeneket sem találtunk.
A magyar listában az elsõt, a MOL-t magyarnak
tekintettük (tõzsdei, állami tulajdonhányaddal);
a harmadik, az MVM is magyar, állami; az ír listában a
3. és a 8. helyi az elsõ tízbõl, de ezek is, mint ahogy a
következõ kettõ, tõzsdeiek. A hazai listában ez elsõ
konkrét magánszemélyek által tulajdonolt cégek a 13.
és 14. helyen lévõ, dohányellátáshoz kapcsolódó privát
társaságok.
Az elsõ 500 cég együttes árbevétele Magyarországon
160 milliárd EUR; Írországban 740 milliárd EUR; ez a
több mint négyszeres szorzó nagyjából megfelel a két
ország egy fõre jutó GDP-je közötti különbségnek.
De azt ne felejtsük el, hogy Észak-Írországot is
figyelembe véve (ahogy a lista is teszi) is kb. kétszeres
Magyarország lakossága. A top 500 cég átlagos
bevétele Magyarországon 320 millió EUR, Írországban
pedig 1,5 milliárd EUR.

Iparági különbségek
MEZÕGAZDASÁG
Mezõgazdasággal foglalkozó cégek (növénytermelés,
állattenyésztés, mezõgazdasági gép- és
terménykereskedelem) mindkét listában nagyjából
hasonló számban szerepelnek (a magyar listában 26,
az írben 30 darab cég). Nagy különbség van
ugyanakkor abban, hogy a cégek milyen tulajdonban
vannak; míg a magyar listában szereplõk közül tíz van
külföldi kézben, az ír listában csak két külföldi és 28
helyi tulajdonú cég van.
ÉLELMISZERIPAR
Élelmiszer- és italgyártó cégek pont ugyanannyian
szerepelnek a listákban: 49–49 darab. Érdekességként,
a hazai tulajdonú cégek száma is közel megegyezik a
két listában: 22 cég a magyar, 23 az ír listában van
hazai érdekeltségben.
IPARI GYÁRTÁS
Gyártó cégek tekintetében hatalmas különbség van a
két lista között. A magyar listában a top cégek között
141 gyártó cég szerepel, és ennek csak 8%-a (11 cég)
van magyar kézben. Az ír listában csak 35 gyártó cég
található, de ezek 26%-a (szintén 11 cég) helyi kézben
van. Ez óriási változás Írországban; mert míg a ’90-es
években az ország tele volt kiszervezett gyártói
bázisokkal (hasonlóan ahhoz a piaci szegmenshez,
amiben a magyar gazdaság jelenleg hasít), a
legnagyobb cégek között is sok ilyen volt, addig ezek
száma mostanra jelentõsen lecsökkent, átadva
helyüket a magasabb hozzáadott értéket termelõknek.
Aláhúzva a „Magyar vállalatok 2030” konferencia
üzenetét: bár a hazai cégek derékhada a selejtezõbõl a
középdöntõbe került, csupán az ipari gyártás területén
nem fognak tudni elõrelépni a döntõbe. Éppen ezért
fontos megérteni, hogy a sikeres ír cégek mekkora része
jutott be a döntõbe, mekkora részük tud csak hazai
pályán sikeres lenni és maradni, és akik csak otthon
sikeresek, azoknak lejt-e a hazai pálya, ez hogyan
alakult ki, és a „lejtés” hogyan volt fenntartható
hosszabb távon. Akik határozottan kiléptek a
nemzetközi porondra, ott meg kell vizsgálni, hogy ez
mely cégeknél jelenti elsõsorban Nagy-Britanniát
(„közelkülföldet”), és mely cégeknél beszélhetünk
európai vagy globális jelenlétrõl.
TECHNOLÓGIA
Ebben az iparágban a gyártáshoz hasonló különbség
van a két lista között. A magyar listában nagyon kevés
(14 darab) technológiai cég van, az ír listában sokkal
több (70 darab). Mindkét listán 4–4 hazai szereplõ van,
de ez azt mutatja, hogy Írország erõs gazdaságát a
technológiai hajtja, de az nem hazai tulajdonban van.
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezen
technológiai cégek jelenléte, illetve azok megjelenése
gyakran az adókedvezményekhez kapcsolódott. Itt
fontos elõrebocsátani, hogy ezek a technológiai cégek –
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sokszor meglepõ módokon – mennyivel jobban
„berántották” az ír vállalati szférát, mint a hazai FDI ipari
betelepülések.
TOVÁBBI IPARÁGAK
Energetikai cégekbõl Magyarországon sokkal több van
a top 500 cég között, mint Írországban (itthon 56,
Írországban 39). Magyarországon a top 500-ban van
hét önkormányzati szolgáltató társaság, Írországban
egy sincs, ugyanakkor az íreknél van két egyetem és
négy nonprofit intézmény.
Érdekes, hogy bár bankok és biztosítók nem részei a
listának egyik országban sem, az ír listában van 14
pénzügyi szolgáltató, amibõl ráadásul négy helyi cég.
A hazai listán nincsen pénzügyi szolgáltató. Az is fontos,
hogy az ír listában és a magyarban egyaránt kb. 15
professzionális szolgáltató cég található; de míg a
magyar listában csak egyetlen hazai található, az is
állami kézben, nem piaci versenyhelyzetben, addig az ír
listán nyolc helyi magántulajdonú tanácsadó jellegû
cég található a top 500 cég között. A kiskereskedelmi
cégek darabszáma is hasonló a listákban (40 körüli);
míg azonban Magyarországon ezeknek a cégeknek a
fele magánkézben van, Írországban sokkal több a nagy
nemzetközi hálózathoz tartozó kiskereskedelmi cég.
Írország (és egyébként Magyarország is) híres arról,
hogy kedvezõ adókörnyezetet ajánl a betelepülõ
vállalkozásoknak. A betelepülõk sokszor igazi
tevékenységet hoznak ezekbe az országokba – elvétve,
de azért elõfordul az is, hogy külföldi belépõk komoly
tevékenység nélkül, inkább csupán adóoptimalizálási
okokból jelennek meg egy-egy országban. Ezt a
jelenséget a listákban mi a magas árbevételhez tartozó
alacsony létszámmal próbáltuk megfogni; érdekes,
hogy a két listában ugyanannyi, négy darab cég van tíz
fõ alatti létszámmal.

Érdekességek az ír listában –
tanulságok a magyar cégek számára
Az ír lista elemzése közben feltûnõ volt a már korábban
is említett elem, hogy nincsen benne Videoton vagy
Jász-Plasztik típusú, kiszervezett gyártói bázisként
mûködõ helyi magáncég, míg a ’90-es években nagyon
sok és jelentõs méretben volt. Viszont van 11
magáncég, amely gyártóként mûködik; úgy látjuk, hogy
ezek mára saját technológiával és B-to-B márkanévvel

A mezőgazdaságban az elmúlt
évszázadban több (piacos és
egyáltalán nem piacos) próbálkozás
volt a szövetkezetek felélesztésére; az
ír példa alapján úgy tűnik, lehet olyan
modellt találni, amiben a felek
megtalálják a számításukat.

Nagyon fontos tapasztalat az ír listát
látva, hogy Írországban nagyon sikeresek
voltak a helyi cégek a multinacionális
cégek kiszolgálásában, és utána erre a
tudásbázisra ráépülve brit – európai –
globális terjeszkedésben.
rendelkezõ cégekké alakultak. A következõ tíz évre ez
fontos tanulság a hazai, külföldiek számára gyártói
bázisként mûködõ cégek számára: középtávon a
továbblépés ebbe az irányban kell, hogy történjen.
A hazai cégek vonatkozásában sokszor elhangzik, hogy
sok piac nagyon töredezett és ebbõl következõen
kompetitív – sok kis szereplõ versenyez,
hatékonytalanul. Ehhez képest nagy tanulság, hogy
Írországban jelentõs számban vannak az akár ezrek
tulajdonában lévõ szövetkezeti cégek, melyek egész
iparágakat fognak össze, jelentõs földrajzi területen.
A mezõgazdaságban az elmúlt évszázadban több
(piacos és egyáltalán nem piacos) próbálkozás volt a
szövetkezetek felélesztésére; az ír példa alapján úgy
tûnik, lehet olyan modellt találni, amiben a felek
megtalálják a számításukat.
Nagyon fontos tapasztalat az ír listát látva, hogy
Írországban nagyon sikeresek voltak a helyi cégek a
multinacionális cégek kiszolgálásában, és utána erre a
tudásbázisra ráépülve brit – európai – globális
terjeszkedésben. Hiszen más módon nem tudjuk
elképzelni, hogy hogyan alakultak ki a következõ ír
magántulajdonú cégek:
• három építõ cég, amelyik gyógyszergyári tiszta terek
építésére (clean room) specializálódott,
• négy építõ cég, amelyek adatszobák (data room)
kiépítésére specializálódtak,
• öt jogi iroda, 700 fõ feletti jogásszal (fõként írországi
mûködéssel),
• két globálisra duzzadt humánerõforrás-cég, globális
operációval (CPL, Grafton),
• egy munkaruhagyártó (Portwest)
• egy IT-fókuszú menedzsment tanácsadó cég
(Verzion 1 – Írország mellett teljes Nagy-Britanniát
lefedõ mûködéssel és indiai szolgáltató központtal).
A listát látva tanulságos, hogy míg vannak piaci
szegmensek, ahol a globalizáció triviális (az Unilever-ek,
P&G-k és társaik minden országban a top vállalatok
között vannak), van egy csomó terület, ahol akár az ír
lista tanulmányozása során is felmerülhet, hogy
feleslegesen adtuk át a piacot, azaz mi magyarok
átadtuk a piacot, mielõtt a helyi szereplõknek idejük lett
volna megerõsödni; így az ír listában található:
• kilenc erõs helyi benzinkút és háztartási tüzelõolaj
árusító hálózat,
• hét komoly méretû autókereskedõ,
• de még az autóimportõr cégek között is van helyi
(ilyet Magyarországon csak elvétve ismerünk; az
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autógyárak vagy maguk csinálják az importot, vagy
pedig nemzetközi cégeket bíztak meg ezzel a
tevékenységgel).
Menedzsmentkivásárlás is megjelent ebben a
cégméretben; négy olyan helyi tulajdonú cég van az ír
listában, melyek korábbi (tipikusan multinacionális)
tulajdonosuktól a helyi menedzsment kezébe kerültek.
Végezetül érdekes módon megjelent három esetben a
helyi tudásra alapuló, globálisan élen járó cég is:
• Az ír mézgyártás 60%-a egy óriási, magántulajdonú
cég kezében van (Boyne Valley Group).
• Magyarországon is nagy a Bio-Funghi, de
Írországban van egy nála nyolcszor nagyobb
árbevételû, globálisan is jelen lévõ gombatermelõ
cég (Monaghan Mushrooms).
• A világ legnagyobb versenylótenyésztõ cége is top
500-as ír, magántulajdonú cég (Coolmore Stud).

Milyenek az ír, hazai tulajdonú
cégek a lista elemzése alapján?
A lista megismerése és elemzése során azt
tapasztaltuk, hogy a legnagyobb ír tulajdonú cégek nem
csak méretükben/árbevételükben, hanem
fejlettségükben is a legnagyobb magyar tulajdonú
cégek fölé emelkednek. Ennek nyilvánvaló
megjelenése, hogy abban a három fõ dologban,
melyeket a konferenciánkon is kijelöltünk, mint a
középdöntõbõl a döntõbe vezetõ út, jelentõsen elõrébb
állnak, mint a magyar cégek:
• Technológia: sok céget láttunk, amelyek saját
egyedi tudásbázisra alapított technológiával
rendelkeznek, és azt tudják külföldre vinni.
• Márka: szintén sok céget láttunk, melyek már nem
csak a szigetországban, de az Egyesült Királyságban,
Európában vagy akár globálisan is ismertek.
• Saját külföldi elosztási képesség: a hazai
cégekhez képest kifejezetten sok olyan céget
találtunk Írországban, melyek saját nemzetközi
hálózattal és jelenléttel rendelkeztek a saját termék,
technológia vagy tudás külföldre történõ eladására
vagy külföldi operáció mûködtetésére.
Ehhez kapcsolódott még az a negyedik elem, hogy úgy
tûnik, a piaci konszolidáció az inherensen hazai
piacokon inkább megtörtént, ami ezeken a piacokon
komolyabb cégméretek kialakulásához vezetett – akár a
magán-, de még az állami szektorokban is (pl.: oktatás
és egészségügy).

LAKATOS PÉTER
A MGYOSZ TÁRSELNÜKE
A VIDEOTON HOLDING
VEZÉRIGAZGATÓJA
LAKATOS.PETER@
VIDEOTON.HU
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Makrogazdasági és gazdaságpolitikai szinten kell
megtalálni azokat a módszereket, melyekkel a hazai
multik rávehetők a hazai beszállítói környezet
aktívabb használatára és fejlesztésére, hogy aztán
azok a cégek megerősödve és tudást szerezve
léphessenek nemzetközi porondra.
Ezek tûnnek tehát azoknak a dolgoknak, amiken a hazai
cégeknek is dolgozniuk kell.

Tanulságok a magyar cégek számára
Mi segíthette az ír vállalatokat ebben a fejlõdésben?
Erre ötleteink és élményeink vannak – teljes válaszunk
még nincs.
A szomszédos országbeli, európai és globális
terjeszkedést biztos erõsen segítette az írek angol
anyanyelve. Ezen mi segíteni nem tudunk; ugyanakkor
az oktatásban (és a médiában) az angol nyelv
hangsúlyossá válása biztosan segítene Magyarországon
is. Az USA-ban élõ hatalmas, és összetartó ír diaszpóra
fontos szerepet játszhatott.
Az adórendszer, ami Írországban a multik
betelepedését segítette, Magyarországon is kedvezõ,
ahogy a multik bevonzásával is jól állunk. Ugyanakkor
makrogazdasági és gazdaságpolitikai szinten kell
megtalálni azokat a módszereket, melyekkel a hazai
multik rávehetõk a hazai beszállítói környezet aktívabb
használatára és fejlesztésére, hogy aztán azok a cégek
megerõsödve és tudást szerezve léphessenek
nemzetközi porondra. Információnk szerint egyébként
az Irish Development Board (hasonlóan a szingapúri
Economic Development Boardhoz) kifejezetten sokat
tett azért, hogy az országba belépõ multikat formális és
informális eszközökkel is rávegye a hazai cégekkel való
hatékony együttmûködésre.
Fontos tanulság az is, hogy az iparágak többségében
szükség lenne sokkal erõsebb, akár tulajdonosi szintû
kooperációkra a hazai cégek között.
Ezek persze csak az elsõ gondolataink. Célunk, hogy a
konferenciáig további országok toplistáit elemezzük,
feltárjuk a sikereket, és lehetõség szerint recepteket
adhassunk a magyar cégeknek a továbblépéshez.

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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A MAGYAROK
ÁLTAL PRIVATIZÁLT
CÉGEK MA
A BANKÁRKÉPZÕ MENTORPROGRAMJA KERETÉBEN 2018 TAVASZÁN KÖVESDY
MIHÁLY AZT ELEMEZTE, HOGY A PRIVATIZÁCIÓ SORÁN HÁNY MAGÁNTRANZAKCIÓ
TÖRTÉNHETETT. KUTATÁSÁBÓL 2018 SZEPTEMBERÉBEN CIKK SZÜLETETT, AMI A
CÉGÉRTÉK HASÁBJAIN JELENT MEG. IDÉN TAVASSZAL TÓTH NÁNDOR KOLLÉGÁNK,
ISMÉTELTEN A MENTORPROGRAM KERETÉBEN, AZ ELEMZÉST TOVÁBBVITTE, ÉS ARRA
KERESTE A VÁLASZT, HOGY MI LETT A SORSA EZEKNEK A CÉGEKNEK. CIKKÜNK AZ
ELEMZÉS EREDMÉNYEIT ÖSSZEGZI.

A kutatás elõzménye
A Cégérték tavalyi, Magyar privatizáció a 90-es
években: magáncégek születése címû ünnepi
különkiadásában, 2018 szeptemberében, a
rendszerváltást követõen megjelenõ magyar
magánszemélyek privatizációs tranzakciókban betöltött
szerepével foglalkoztunk. Kövesdy Mihály elemzésében
720 olyan tranzakció került azonosításra egy
nyilvánosságra hozott Excel-adatbázis alapján, ahol
magánszemélyként, MRP-szervezeten vagy egyéb céges
entitáson keresztül magyar magánszemélyek
jelentõsebb pénzt kockáztatva vállalati vagyonba
fektettek a privatizáció során. Mindez a privatizációnak
egy olyan sajátos részterülete volt, amely – az állami
vagyonkezelõk eszközeinek egyéb állami szervek,
nagyvállalatok vagy külföldi érdekeltségek kezébe
kerülése helyett – egy új hazai vállalkozói réteg
kialakulását eredményezte.
A témához kapcsolódóan jelen kutatásunk célja
megvizsgálni, mi történt ezekkel a cégekkel a
privatizációjuk óta. Az említett tranzakciók az 1990 és
2007 közötti idõszakban zajlottak le, nagyrészt annak is

az elsõ felében, így releváns kérdés, hogy két-három
évtizeddel késõbb a privatizált vállalatok milyen értéket
képviselnek. Viszonylag kevés sikersztorit lehetett
hallani korábban privatizált vállalatokról, ezért is
adódott a feladat a magyar gazdaság ezen fehér
foltjának feltérképezésére, mely a ’90-es években
ígéretes lehetõségekkel kecsegtetett a befektetõk
számára.
A Céginfón elérhetõ nyilvános beszámolók,
cégkivonatok alapján feldolgoztuk a tranzakciók
célvállalatainak pénzügyi, illetve a tevékenységrõl és a
tulajdonosi háttérrõl elérhetõ adatait. A társaságok
nagy száma, illetve a korlátozott pénzügyi és egyéb
adatok miatt csupán közelítõ becsléssel tudtuk
megállapítani a vállalatok értékét, melyek nem feltétlen
tükrözik a cégek aktuális gazdasági jelentõségét. Ahogy
a megelõzõ kutatás során, úgy jelen esetben is a
pontos adatbázisok hiánya és a számos alkalommal
hiányosan közzétett adatok nehezítették a teljes körû
adatgyûjtést. Ugyanakkor a CMBP tapasztalataira
alapozva úgy gondoljuk, hogy a kutatás eredménye
megfelelõen ismerteti a magyar vállalatok érintett körét.
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Mi történt ezzel a többszáz céggel?
A kutatás során a 720 említett tranzakció célvállalatait
vizsgáltuk meg. Mindazonáltal, a 720 tranzakció 621
cég adásvételéhez köthetõ, hiszen alkalmanként egy
vállalat tranzakcióját több vevõvel, külön-külön
szerzõdésben rögzítették. Emellett néhány esetben a
privatizációt követõen a társaság visszakerült az állami
vagyonkezelõ tulajdonába, melyet késõbb
újraértékesítettek.
A vállalatok sajátos utakat bejárva, jelen állapotuk
szerint három fõ csoportba sorolhatók. Egyrészt vannak
a még ma is önállóan mûködõ vállalatok, amelyek –
vagy átalakulás elõtti jogelõdjeik – változatlanul
reprezentálják a privatizációs tranzakciók célvállalatait.
Másrészt megkülönböztetjük a beolvadt vállalatokat,
melyek immáron egy másik vállalat részeként
mûködnek. Harmadrészt elkülönítjük azokat a
vállalatokat, melyek végelszámolás vagy felszámolás
következtében megszûntek, illetve azokat, amelyek
aktivitásuk alapján alvócégeknek minõsülnek.
A fejlett gazdaságok tapasztalatai alapján a magyar
vállalatok, és így az egész gazdaság fejlõdésének záloga
lehetne a többgenerációs vállalkozások felépítése.
Ugyanis egy hosszú távú, átgondolt stratégián keresztüli
építkezés csupán stabil tulajdonosi háttérre alapozva
kivitelezhetõ. Ugyanakkor Magyarországon a vizsgált
621 kiinduló vállalatnak alig 47%-a maradt fenn önálló
entitásként, az elmúlt 2-3 évtizedet követõen (292
vállalat). Még lesújtóbb a helyzet, ha a
nemzetgazdasági szinten is tényezõnek számító, az erõs
kkv-szektor kialakításához nélkülözhetetlen stabil
közép- és nagyvállalatokat keressük. A 2017-es
pénzügyi beszámolók alapján mindössze 85 vállalat
haladja meg a 300 millió forintos EBITDA-határt, vagyis
az összes társaság közül nagyjából minden 7. cég tudott
belépni a közép- és nagyvállalatok közé. Ezzel szemben
az önállóan mûködõ vállalatok fele, 146 el sem éri a
100 millió forintos EBITDA-értéket, mi több, ebbõl 34
cég veszteséges.
Második csoportként 67 cég, a kiinduló csoport 11%-a
mára beolvadt más vállalatokba, így önálló mûködésük,
jogi entitásuk megszûnt. Ezzel gazdasági hozzáadott
értékük nehezen mérhetõ, valószínûleg jelentõs
részüket kapacitásaik alternatív használatának céljából
vonták be, és kevésbé õrizték meg mûködési értéküket.
Arányaiban nézve a jogutód vállalatoknál magasabb az
EBITDA-fedezet, hiszen jelentõs mértékben közép- és
nagyvállalatokba történt a beolvadás. Viszont ahogy
látni fogjuk, mindez nem jelenti szükségszerûen a
magasabb teljesítményt is.
Végül pedig az összes vállalat 42%-a, 262 cég nem
mûködõnek tekinthetõ. A startup-befektetések bukási
arányát közelítõ érték kifejezetten magasnak
mondható, tekintve, hogy bár a szocialista
gazdaságban, de ott legalább mûködõ társaságok
átvételét eredményezték a privatizációs tranzakciók.
Az arány még úgy is magas, ha tisztán a felszámolt
vállalatokat vizsgáljuk, hiszen azok az esetek közel

háromnegyedét foglalják magukban. A 188 felszámolt
vállalat mellett 37 cég végelszámolás útján szûnt meg,
míg további 37 céget alvóvállalatnak minõsítettünk,
mivel azok árbevétele az aktív éveikhez képest
elhanyagolhatóak, éves szinten a 10 millió forintot sem
érik el.
A vállalatok jellemzésének másik fontos aspektusa a
tulajdonosi hátterük. Az érintett privatizációs
tranzakciók vevõi magyar magánszemélyek, dolgozók,
kkv-k voltak, így a kiindulási pontban a vállalatok a
magyar magánszférát képviselve, ebbõl a szempontból
homogén közösséget alkottak. Azonban az aktuális
állapotok szerint a jogutód vállalatok kb. négyötöde van
(vagy volt megszûnéséig) magyar tulajdonban,
miközben 119 cég külföldi kézbe került.
Összehasonlításképp, a tavalyi kutatás során az állami
vagyonkezelõtõl 103 külföldi vevõ által privatizált céget
szûrtünk ki, tehát a külföldi vevõk a privatizációkat
követõen is aktívak maradtak. Legalábbis egy bizonyos
ideig, ugyanis a 119 határon átnyúló tranzakció fele az
1996 és 2001 közötti évekre összpontosul, melyet az
adásvételek további negyedével a 2002–2008-as
idõszak követ. Megfigyelhetõ, hogy a globális pénzügyi
válságot követõen a külföldi szereplõk aktivitása,
kockázatvállalása meredeken csökkent, hiszen a 2009tõl napjainkig terjedõ idõszakhoz csupán a tranzakciók
tizede köthetõ. Mindez alátámasztja a CMBP
tapasztalatait, miszerint a válság óta megnehezedett a
külföldi vevõk Magyarországra csábítása. Az okok
sokrétûek lehetnek, de kiemelhetõ, hogy a fejlett
piacoknál magasabb kockázatokat hordozó hazai piac
valószínûleg már bevonzotta a belépésben érdekelt
szereplõk nagy részét, melyek mára akvizíciós
aktivitásukat csökkentették.
A kutatás tapasztalatai alapján kijelenthetõ, hogy a
megvásárolt cégek esetén a külföldi tulajdonlás tartós
maradt, és csak néhány esetben történt magyar
visszavásárlás. A külföldi tulajdonszerzések külföldi
céges entitásokon keresztül valósultak meg, melyek
szinte kizárólag cégektõl vagy MRP-szervezetektõl
vásároltak, közvetlenül magánszemélyektõl kevésbé.
A belföldi tranzakciós piacon viszont a magánszemélyek
szerepe megnõtt, számos céges entitás tulajdona került
hozzájuk. Hasonlóan, az MRP-szervezetekbõl
rendszerint kiemelkedett néhány magánszemély, a
munkatársak üzletrészeinek fokozatos felvásárlásával.
A tulajdonosi átrendezõdések közben a magáncégek
szerepe tartósnak bizonyult. Mindössze hat cég fordult
meg a Budapesti Értéktõzsdén, melybõl már csak
négyen vannak jelen, mivel az elmúlt évtizedben két,
nagy hagyományokkal rendelkezõ vállalat is elhagyta a
tõzsdét (Gardénia Csipkefüggönygyár, IBUSZ). Így
jelenleg a többségi magyar tulajdonban lévõ PannErgy,
Állami Nyomda és BIF, illetve a többségi külföldi
tulajdonú (pénzügyi befektetõ) Waberer’s jegyzett a
BÉT-en. Tehát – a magyar gazdaság általunk érintett
relatív szûk szegmensében – a múltbeli adatok alapján
egyelõre kevésbé támasztható alá a magyar
gazdaságpolitika azon reménye, miszerint a magyar
közép- és nagyvállalatok tömegével képesek vagy
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érdekeltek a tõkepiacra lépésben. Természetesen a
feltételek egyszerûsítésével változhat a helyzet, viszont
minden bizonnyal a következõ években is fennmarad a
magáncégek dominanciája a hazai tranzakciós piacon.
Hasonló mértékben történtek állami visszavásárlások
is. Az állami vagyonkezelõ vagy egyéb állami tulajdonú
vállalat öt alkalommal fizetésképtelenség közelébe
sodródott társaságot államosított, melyek közül négy
pár éven belül megszûnt, egy esetében pedig
beolvadás mellett döntöttek. Ide tartozik például a
Malév viszontagságos története, valamint az új
entitásán keresztül továbbmûködõ Hollóházi
Porcelángyár reorganizációja is.
Továbbá, nem elhanyagolható jelenségként megjelentek a cégek iparágváltásai is. Az összes kezdeti vállalat
85%-a maradt az eredeti iparágában, 10%-uk a
fõtevékenységüket a cégvagyonban lévõ ingatlanjai
hasznosítására helyezte át, 5% pedig más iparágra tért
át. Az adatok is bizonyítják, hogy a romló pénzügyi
helyzetre, az elõnytelenné váló piaci környezetre
viszonylag gyakori megoldás volt a fõtevékenység
áthelyezése a privatizált cégvagyon (ingatlan)
bérbeadására, esetleg értékesítésére, mellyel ugyan
alacsonyabb, de stabilabb szintre állt be a vállalat.
A legtöbb ilyen jellegû átalakulás a kis- és nagykereskedelmi szektorból, illetve a hagyományos feldolgozóipari
ágazatokból (pl. textilipar, gépipar, építõanyag-ipar,
fémipar stb.) indult ki. Néhány kivételtõl eltekintve ezek
az átszervezések magyar tulajdonú cégekhez köthetõk.
Így próbált az ingatlanjaira építve stabilizálódni a
Héliker kiskereskedelmi üzletlánc, az Athenaeum
Nyomda és a Masped is.
Összességében, kizárólag ezeknek az ingatlanhasznosításra váltásoknak köszönhetõen a kezdeti
vállalatok közül a legtöbb az ingatlanszektort képviseli
(15%), melyet az élelmiszeripar és a nagykereskedelem
követ (12-12%). A következõ gyakori csoport a gépipar,
mezõgazdaság és kiskereskedelem (egyenként 8%),
valamint fontos szerep jutott még az építõiparnak és a
hozzákapcsolódó építõanyag-iparnak is (4-4%). Végül,
a további vállalatok fõleg a feldolgozóipar különbözõ
ágazatai között oszlanak meg, az összes szolgáltatás
jellegû iparág alig 10%-ot ér el.
A nagykép felvezetése után a következõ fejezetekben az
elején elkülönített, markánsan különbözõ csoportokat
elemezzük tovább. Az önállóan mûködõ, a beolvadt és
a nem mûködõ vállalatok csoportjain belül további
mintákat keresünk, igényt tartva a vállalatok –
lehetõségekhez képest – mélyebb megismerésére.

Az utolsó mohikánok –
az önállóan mûködõ vállalatok
A központosított privatizáció során kialakult magyar
vállalkozói réteg képviselõinek száma mára jelentõsen
lecsökkent, hiszen az eredeti vállalatok 47%-a, 292 cég
volt képes önállóan fennmaradni. Az akkoriban
felemelkedõ vállalkozói réteg teljes üzleti érdekeltsége

manapság ezen túlmutat, hiszen a vizsgált vállalatok a
hozzá kapcsolódó vállalkozói kör nem kizárólagos
cégvagyonát képezik. Egyrészt a befektetõk a
központosított privatizáción túl a decentralizált
privatizáció során is aktívak lehettek, másrészt pedig a
magánszemélyek tulajdonai között gyakran találtunk a
’90-es években alapított „start-up” cégeket, melyek –
a kkv-szektorban gyakori módon – a privatizált
vállalatokkal olykor szoros kapcsolódási pontokat
jelenthettek. Ugyanakkor a kutatás a privatizáció során
magánkézbe került korábbi közvagyon alakulásáról
reális képet nyújthat. A fennmaradt vállalatokat
méretük alapján további alcsoportokra bontottuk.
KÖZÉP- ÉS NAGYVÁLLALATOK
A közép- és nagyvállalati szektorban értelmezhetõ
méretet jelentõ 300 milliós EBITDA-határt a társaságok
mindössze 14%-a, 85 cég érte el. Mindebbõl 30 cég az
1 milliárdos határt is meghaladta, melyek közül
kiemelkedik néhány széles körben ismert vállalat, így
például a Chinoin (41 milliárd forint EBITDA; ez a cég
elsõként egy brókercég kezébe került az adatbázis
szerint), a Dunaferr (13 milliárd forint EBITDA) és a
Nitrogénmûvek (12 milliárd forint EBITDA). A mezõgazdasági és élelmiszeripari cégek ezen alcsoport cégeinek
közel felét teszik ki. Ezenkívül a nagykereskedelem,
gépipar, építõipar és építõanyag-ipar számít
jelentõsebbnek. Az összességében leggyakoribb iparág,
az ingatlanszektor – a BIF kivételével – egyáltalán nem
képviselteti magát az élmezõnyben, csupán néhány
iparágat váltó, és méretét tekintve folyamatosan
csökkenõ vállalat figyelhetõ meg. Ezeket leszámítva nem
jellemzõ az iparágváltás a legnagyobbak között, a cégek
inkább eredeti iparágukban érték el jelenlegi méretüket.
Természetesen a méretbeli hasonlóság ellenére a
vállalatok teljesítménye változó képet mutat, melyek
becsléséhez több tényezõt is figyelembe kell venni. Az
árbevétel-arányos EBITDA-fedezete a medián cégnek
12% volt. Viszont az iparági különbözõségek miatt
egyes cégek nem összemérhetõk, ezért a leggyakoribb
iparágak értékét összehasonlítottuk az EMIS
adatbázisán elérhetõ V4 országok 1–10 millió euró
EBITDA közötti cégeinek iparágankénti értékeivel,
amelyek így már megfelelõ viszonyítási alapot
nyújtanak. Az adatok mindegyik iparágban a lengyel,
cseh és szlovák cégek mediánjának kedveznek.
Legnagyobb különbség az építõiparban (7% vs. 17%)
és a mezõgazdaságban van (21% vs. 30%). Valamivel
kisebb az eltérés az élelmiszeriparban (8% vs. 9,5%), a
gépiparban (12% vs. 13%) és a nagykereskedelemben
(4% vs. 4,5%), ugyanakkor beszédes tény, hogy
mindegyik iparágban alulmúltuk a régiót.
Továbbmenve, csak a cégek fele volt képes árbevételét
növelni az elmúlt húsz évben, ha az inflációval korrigált
értékekkel számolunk. Ezek közül néhány vállalat jelentõs mértékben növekedni tudott, 13 cég éves szinten 5%
feletti reálnövekedést könyvelhetett el, mint például a
Libri, Dunaferr (a válság elõtti éveknek köszönhetõen),
Sole-Mizo, Waberer’s vagy a Kisalföldi Mezõgazdasági
Zrt. Viszont a vállalkozások legnagyobb része csak
stagnálásközeli vagy visszaesõ állapotot mutat.
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621 cég
Összes cég

292 cég

Önállóan mûködõ vállalat

67 cég

Beolvadt vállalat

262 cég

Nem mûködõ vállalat

146 cég

Kisvállalat, veszteséges
(100 m Ft alatti
EBITDA)

26

100%
Magyar magánszemélyek
által tulajdonolt
vállalatok

80%

Ügyvezetõ-tulajdonos
vagy menedzsment-tag

Egyéb cégbe olvadt

188

37 cég

cég
Felszámolás

A tulajdonosi háttért vizsgálva megfigyelhetõ, hogy az
érintett vállalatok az átlagosnál (20%) nagyobb
arányban vannak mára külföldi tulajdonban, mivel 300
millió forint EBITDA felett 30%-os, míg 1 milliárd forint
EBITDA felett 50%-os a részesedésük. Azonban a
legnagyobb cég, a Chinoin esetének tanulmányozása
során azzal szembesültünk, hogy a külföldi tulajdonba
került nagyvállalatoknál jelentõs részben már a
többségi tulajdon privatizációja elõtt megjelentek a
külföldi érdekeltségek, kisebbségi tulajdonosként.

Közép- és nagyvállalat
(300 m Ft feletti
EBITDA)

22 cég
19 cég

60 cég
25 cég

Magyar
tulajdon
Külföldi
tulajdon

Külföldi cégek
leányvállalatai
Magyar
tulajdon

Alvó vállalat

Ezeknek a befektetõi köröknek csupán fokozatos, és a
tõkeemelésekhez, valamint a teljesítmény javulásához
kötött feltételekkel engedte az állam a társaságok
átvételét, hiszen az állami kontrollt fent kívánták tartani
a hazai gazdaságra, kifejezetten a munkaerõpiacra
kifejtett negatív hatások elkerülése, valamint a téma
gazdasági és politikai érzékenysége miatt. Így számos
külföldi cégcsoport csak egy átmeneti idõszak után
juthatott teljes irányításhoz, melyet egy párszázalékos
részvénycsomag magyar jogi entitáson keresztüli
megvásárlásával indítottak. Ezért még kevesebb olyan
közép- és nagyvállalat van, amelyet ténylegesen
magyar vállalkozók privatizáltak a ’90-es években.
A külföldiek aránya a legtöbb iparágban hasonlóan
alakul, azonban ellenpéldaként a mezõgazdaság és az
építõipar szinte teljes egészében magyar tulajdonban
maradt. Társasági formát tekintve, a négy korábban
említett tõzsdei céget leszámítva a magánvállalatok
dominálnak.
A társaságok 2017-es EBITDA adatai alapján
megbecsültük a közép- és nagyvállalati réteg összesített
cégértékét. A korlátozott adatok miatt az értékelések
eredménye eltérhet a cégek piaci értékétõl, de
véleményünk szerint nagyságrendileg megfelelõen
tükrözi a valóságot. Ezek alapján a 85 vállalat értéke
nagyságrendileg 600–700 milliárd forint. Ez így sem
nevezhetõ nagy összegnek, azonban ha levonjuk a
külföldi tulajdonban lévõ vállalatok értékét, körülbelül
350–400 milliárd forint marad. Ezentúl, ha kizárólag a
magyar tulajdonú magánvállalatokra szûkítjük a kört,

40%
Ügyvezetõ-tulajdonos
menedzsment nélkül

Tulajdonost támogató
menedzsment jelenléte
(legalább egy fõ)

Vállalatirányításban nem
résztvevõ tulajdonos

85 cég

37 cég

Végelszámolás

40%
20%

Átmeneti vállalat
(100–300 m Ft közötti
EBITDA)

41 cég

cég
Centralizáltan
privatizált cégbe
olvadt

Ezentúl a cégek sikerességét azzal is mérhetjük, hogy
termékeit, szolgáltatásait milyen mértékben tudja a
nemzetközi piacokon is értékesíteni. A vállalatok
kétharmada exportál, de azon vállalatok aránya csak
40%, ahol az exportteljesítmény eléri legalább a teljes
árbevétel 5%-át. Ez komoly növekedési korlátnak
bizonyul, hiszen a Magyarországhoz hasonló, szûk,
nyitottságra utalt gazdaságokban az export
nélkülözhetetlen a növekedéshez már középvállalati
szinten is. Eközben az 1 milliárd forint feletti EBITDA-t
termelõ cégek között is hasonló az arány, mint a párszáz
milliós cégeknél. Az ágazatok közül az élelmiszeripar és
a szinte csak külföldre gyártó gépipar emelkedik ki
jelentõs exportõrként, illetve a külföldi tulajdonú
vállalatok nagyobb mértékben exportálnak a sokszor
külföldi cégcsoportokba ágyazott magyar entitásaik
szerepe miatt. Ezt leszámítva, a külföldi és a magyar
tulajdonosok között nem merült fel semmilyen
szignifikáns különbség a vállalatok teljesítményét
illetõen.

61 cég

20%
20%

Ügyvezetõ-tulajdonos menedzsment
nélkül, de családi jelenléttel
Ügyvezetõ-tulajdonos menedzsment
és családi jelenlét nélkül

cégérték
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cégérték

akkor mindössze 200–250 milliárd forint körül alakul az
összérték (57 cég). Az eredmény összehasonlítható a
hazai top 100 magyar tulajdonú privátcéggel, melyeket
éves szinten közlünk a Cégérték számaiban. Tavaly a
száz legnagyobb ilyen céget összesen 1913 milliárd
forintra értékeltük, mely többszöröse a mostani
eredménynek. Becslésünk alapján még abban az
esetben sem haladja meg az összeg a 300 milliárd
forintot, ha a vállalatok körét a 100 legnagyobb
releváns egységre bõvítjük, vagyis a 6–8-szoros
különbség igazán szembetûnõnek mondható.
Sokatmondó az a tény is, hogy a központosított
privatizáció céltársaságait mindössze négy társaság
képviseli a top 100-as listán.
KISVÁLLALATOK, VESZTESÉGES VÁLLALATOK
Az önállóan továbbmûködõ vállalatok skálájának másik
végét a 100 millió forint EBITDA alatti eredményû
társaságok jelentik. Ez a 146 vállalat, az önálló cégek
fele erõsen veszélyeztetettnek minõsül, jellemzõen
gyenge pénzügyi helyzetük következtében. Így
várhatóan a jövõben tovább csökken a jelentõségük.
A 34 veszteséges vállalatot a további elemzés alól
kivontuk, ugyanis erõsen sokszínû hátterük miatt nem
mutattak közös karakterisztikákat.
A kisvállalatok iparági eloszlása kifejezetten töredezett,
19 különbözõ iparágat képviselnek. Egyedül az
ingatlanszektor felülreprezentált itt, mely a cégek
negyedét teszik ki. Magas számukhoz hozzájárul, hogy
21, korábban más iparágban mûködõ vállalatnál
korábbi telephelyeik bérbeadása vált a fõtevékenységükké. Ez a jelenség fokozottan érintette a leépülõ
hazai textilipart, csak ebben a kis szegmensben öt cég
lépett hasonlóan, miután átlagosan évi 10-20%-os
bevételcsökkenést szenvedtek el. A külföldi tulajdonú
cégek harmada az eredeti iparágát elhagyva ingatlanszektorra váltott, ugyanakkor a külföldi tulajdonosok
száma elenyészõ, a 10%-ot sem éri el. A kisvállalatokat
alacsony fedezetük sérülékennyé teszi. A medián cégnél
az EBITDA-fedezet az árbevétel 9%-a, ezt a néhány
milliót sok esetben már az adósságszolgálat és az
adófizetés felemészti, így növekedésük saját, és
gyakran idegen forrás hiányában komoly korlátba
ütközik. Árbevételét is csak kilenc (!) vállalat tudta az
infláció mértékét meghaladóan növelni, kétharmaduknak pedig legalább évi 5%-kal csökkent átlagosan az
elmúlt két évtizedben. Exportálni kevés cég képes,
mindössze 20%-uk exportál a teljes árbevételük 5%-át
meghaladó mértékben, melyet nem befolyásol
jelentõsen az esetleges külföldi tulajdonlás sem.
ÁTMENETI VÁLLALATOK
A harmadik csoportot a két elõzõ réteg közötti, átmeneti
vállalatok alkotják. Jellemzõikben jobban hasonlítanak
a középvállalatokra, azonban jelentõségük
alacsonyabb, még a belföldi piacon is. Az ide tartozó 61
cég, az összes kezdeti társaság tizede javarészt képes
arra, hogy tudatos stratégiát végrehajtva felemelkedjen
a középvállalatok közé, ugyanakkor jelenleg
sérülékenyebbek is náluk. Nagy számban a
nagykereskedelmet, a mezõgazdaságot és az
élelmiszeripart képviselik, viszont köztük is jelen vannak

a múltbéli pozíciójukat elvesztõ, ezért jelentõs
árbevétel-csökkenést elszenvedõ, ingatlanozásra váltó
cégek. Mindazonáltal arányuk jóval kisebb, a cégek a
közép-, és nagyvállalatokhoz hasonlóan fõleg eredeti
iparágukban mûködnek. Tulajdoni hátterük is jobban
közelít ehhez a réteghez, mivel közülük minden
negyedik tulajdonos külföldi.
Teljesítményüket tekintve is átmenetet képeznek,
ugyanis a medián EBITDA-fedezet 10%, illetve a
vállalatok harmada mutatott fel reálnövekedést
árbevételében az elmúlt húsz év során. Néhány sikeres
történet hallható felõlük is: ilyen a hazai könyvpiacon a
piacvezetõ Librire kapaszkodó Líra Könyv vagy az
exportpiacokon erõs pozíciókat kialakító Kaposplast és
Cargill Magyarország. Közel felük exportteljesítménye
meghaladja az árbevétel 5%-át, mely újabb közös
vonás a nagyobb versenytársaikkal.
HOL LESZNEK EZEK A VÁLLALATOK 20-30 ÉV MÚLVA?
Amint látjuk, a privatizáció óta eltelt 2-3 évtizedben a
cégek száma és jelentõsége erõsen megfogyatkozott: a
számuk alig felére csökkent, a túlélõk többsége pedig
piacot vesztett. Jogos a kérdés, hol lesznek ezek a
vállalatok 20-30 múlva? A jövõt érintõ egyik legfõbb
kihívás a hazai magánvállalatok között egyre
komolyabb szinteket elérõ probléma: a generációváltás
nehézsége. Tavaly írtuk, hogy az összes
magántulajdonban lévõ, kb. ezer hazai közép- és
nagyvállalat tulajdonosainak átlagéletkora elérte a 65
évet, mely sürgeti a fiatalítást. Jelen kutatás során
visszaigazolódott, hogy az így privatizált cégek is
szembesülnek ezzel az akadállyal. Az önállóan mûködõ
vállalatok közül 122 társaságnál találtuk meg
egyértelmûen a magánszemély tulajdonosokat, akik
átlagéletkora meghaladta a hatvan évet. A helyzetet jól
szemlélteti, hogy az önálló vállalatokon belüli
csoportoknál szinte ugyanolyan mértékû problémára
utalnak az adatok. Ebbõl is látszik, hogy ez egy
általános jelenség, mely minden vállalatot egyformán
sújt, függetlenül azok egyéb karakterisztikáitól, legyen
az iparág vagy akár pénzügyi helyzet.
A tulajdonosok pedig általában nem passzív szemlélõi,
hanem aktív alakítói a cég mûködésének. A fõ
tulajdonosok 80%-a ügyvezetõ vagy tagja a
menedzsmentnek. Felénél az ügyvezetõ-tulajdonos
mögött egyáltalán nem áll menedzsment, ezáltal
egymaguk felelnek a vállalat mûködéséért. Másik
felüknél egy- vagy többszemélyes menedzsment
támogatja a tulajdonost, mellyel legalább az MBO
lehetõsége, mint kiszállási út nyitott marad. A családi
továbbörökítést vizsgálva a magánszemély
tulajdonosok felénél családtagokat is bevontak a cég
irányításába vagy tulajdonlásába, valamint a
negyedénél figyelhetõ meg a generációváltás
folyamatának valamelyik állomása. Viszont a vállalatok
20%-nál sem menedzsment, sem családtagok nem
segítik a vállalatirányítást, akiknél ráadásul az
átlagéletkor 63 évre emelkedett. Az adatok elemzése
során láthattuk a külföldi vevõk csökkenõ aktivitását,
így már ebben is egyre kevésbé reménykedhetnek a
potenciális eladók, illetve a múltbéli adatok a tõkepiac
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relevanciáját, mint alternatív exit-csatornát sem
erõsítették meg. Az aktuális állapotokat tekintve úgy néz
ki, a hazai tranzakciós piacra a következõ években
jelentõs kínálati nyomás fog helyezõdni, miközben a
keresletet a hasonló problémákkal küszködõ belföldi
szereplõk sem erõsítik.

Beolvadva mûködõ vállalatok
Az önállóan mûködõ vállalatokon kívül találtunk egy
másik csoportot, mely nem teljesen szûnt meg létezni.
Ezek a cégek saját entitásukat feladva beolvadtak
másik vállalatokba, mely a kiinduló társaságok 11%ára, 67 vállalatra igaz. Gazdasági hozzáadott értékük az
új egységekben nehezen mérhetõ, a jelenlegi
vállalataikat tekintve minden bizonnyal elenyészõ.
Számos privatizált vállalatot az eszközeikért vásároltak
meg, melyek sorsa a meglévõ cégportfólióba való
olvadás lett.
A beolvadt vállalatok több mint harmada az elõzõ
csoportban bemutatott, a központosított privatizációt
követõen önállóan fennmaradt cégekbe olvadt be.
Ez a jelenség is jól szemlélteti az elõforduló személyi
összefonódásokat a privatizációban részt vevõ
befektetõk között, ugyanis – a jellemzõen bonyolult
cégstruktúra mögé rejtõzve – olykor már az eredeti
társaságok mögött ugyanazok a tulajdonosok álltak,
melyek természetes konszolidációja valósult meg a
beolvadásokon keresztül. Az esetek jelentõs részében a
privatizációt követõ néhány éven belül kerültek azonos
tulajdonosi körhöz egyes cégek, mely a megvalósult
tulajdonosi konszolidáció viszonylag gyors ütemét
mutatja.
A többi 41 cég 34 másik, a központosított privatizációban nem részt vevõ vállalatba olvadt. A leggyakrabban
elõforduló iparág az ingatlanhasznosítás (7), kizárólag
a más iparágakból beolvadó entitásoknak
köszönhetõen. A fõleg a kereskedelembõl érkezõ öt
dezertõr egy kivételével veszteséges, ahogy ez például
a Fotex által tulajdonolt régi Domus Áruházak
maradványának egy ingatlanos holdingba történõ
beolvadása során is történt. Mindez megfelelõen
jellemzi a helyzetet, miszerint mind a beolvadások,
mind pedig az ingatlanozásra váltások többnyire
egyfajta menekülési utat jelentettek a túlélésért küzdõ
vállalkozások számára.
Ezenkívül meghatározó még a külföldi nagyvállalatok
uralta építõanyag-ipar jelenléte. A hat releváns
vállalatból öt EBITDA-eredménye meghaladja az
1 milliárd forintot. A Kecskeméti Parkettagyártót
magában foglaló, egyébként 90%-ban a külföldi
értékesítésére támaszkodó Graboplast kivételével
mindegyikõjük nagy külföldi cégcsoportok
leányvállalataiba integrálódtak. Így szerzett
gyáregységeket a Tondach tulajdonában lévõ
Wienerberger és a szintén osztrák Leier helyi
leányvállalata is az ezredforduló környékén.

A 34 jogutód céget két fõ csoportba lehet osztani,
melyek a korábbiaktól eltérõen jobban különböznek
tulajdonosuktól függõen. A fele külföldi tulajdonban
van, melybõl majdnem mindegyik nagy külföldi
cégcsoportok hazai közép- vagy nagyvállalataiba
integrálódtak, élükön az elõbb bemutatott építõanyagiparral. Legtöbbjük nemcsak a külföldi piacokra
koncentrál, hanem jelentõs mértékben értékesítenek
itthon is. Magasan a legnagyobb közülük a Spar
üzleteket összefogó Spar Magyarország Kft. (478
milliárd forint árbevétel, 32 milliárd forint EBITDA).
Kiemelkedik még a Csepeli Transzformátorgyárat
megvásárló egyik Siemens-leányvállalat, illetve az
Intercontinental szállodát – korábban Fórum Szállodát
– jelenleg tulajdonló befektetõi kör. A bányászatban így
szerzett pozíciókat a francia Colas és az osztrák
Lasselsberger is.
Ezzel szemben a magyar tulajdonban lévõ vállalatok
kevésbé kedvezõ képet mutatnak. Felük az eredeti
iparágáról ingatlanra, nagykereskedelemre vagy
mezõgazdaságra váltott, változó sikerrel. Szintén
felének a jogutódja veszteséges lett, vagy 100 millió
forint éves EBITDA alatt meggyengült. Ugyan az iparági
különbözõségek miatt fenntartásokkal kell kezelni, de a
különbséget érzékelteti, hogy a medián magyar
tulajdonú cégnél az EBITDA-fedezet 9%, míg a
külföldieknél 14%. Fõleg a teljesen magyar kézben
maradt mezõgazdasági cégek mondhatók sikeresnek,
melyek többsége legalább középvállalattá nõtt, például
a Gallus Baromfitenyésztõ. Említésre méltó még a
felvásárlásokon keresztül (például a Héliker volt
üzleteinek felvásárlásával) Coop üzlethálózattal
terjeszkedõ Coop Szolnok Zrt., mely a dinamikus
bõvülés ellenére a külföldi csoportban lévõ Spar
jövedelmezõségét messze alulteljesíti.
A generációváltás azonban a beolvadt vállalatok
jogutódjainál is súlyosbítja a problémákat. Korábbi
állításunkat – miszerint a generációváltás nehézsége a
magyar vállalatok körében általános probléma –
megerõsíti a tény, hogy az önálló vállalatoknál
feltérképezett helyzet minimális eltérésekkel figyelhetõ
meg ezen társaságoknál is.

Nem mûködõ vállalatok
A korábbi vállalatoknál egyértelmûbb, de
semmiképpen sem kedvezõbb helyzetben vannak a ma
már nem mûködõknek nyilvánítható társaságok, ahova
a kezdeti vállalatok 42%-a, 262 cég sorolható.
Legnagyobb részben, 72%-ban a felszámolt vállalatok
tartoznak ide (188 cég), ezentúl 14-14% végelszámolt
vagy alvóvállalatnak nyilvánítható (37-37 cég).
Alvóvállalatnak minõsítettük az éves szinten 10 millió
forint árbevétel alatti cégeket, melyek a jövõben
várhatóan végelszámolásra vagy ritkább esetben
felszámolásra kerülnek.
Az alvóvállalatok a legtöbb esetben hajdan
kereskedelemmel vagy ingatlannal foglalkozó cégek
voltak. A kereskedelmi szektornak hasonlóan nagy
szelet jut a felszámolt vállalatok között is, mely a
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rendszerváltás után elaprózódott iparág természetes
konszolidációjának következménye. A megszûnések
idõbeli eloszlását megfigyelve a nemzetközi válságok
begyûrûzéseinek képe rajzolódik ki a ’90-es évek végére
esõ feltörekvõ piaci válságtól kezdve a globális pénzügyi
válságig. Ezentúl egy komolyabb hullámot észleltünk
1995–96-ban, melyet a magyar gazdaság lassulásának
és a szûkülõ fogyasztás következményeinek
tulajdonítunk.
Az egyes iparágakat elemezve jelentõs eltéréseket
azonosítottunk. A feldolgozóipar néhány ágazata erõsen
megfogyatkozott, a piacgazdaságra való áttérés
felszínre hozta a versenyképességbeli lemaradásukat.
Ezáltal például a rendszerváltás korában sem
különösen kiemelkedõ faipar tovább vesztett
jelentõségébõl, a néhány kezdeti társaság közül is
csupán az egyötödük maradt fenn. Viszont az ennél
nagyobb hagyománnyal bíró textilipar is majdnem
megsemmisült, ahol a túlélési arány mindössze 29%os. A nyomdaipar is komoly nehézségekkel küszködött
(41%), de a kis- és nagykereskedelemmel próbálkozó
(45%), illetve az építõipari cégek (47%) is messze az
átlag alatt teljesítettek. Összességében a néhány pozitív
példát felmutató gépipar – benne a Kühne
Mezõgazdasági Gépgyár, a Kaposvári Villamossági
Gyár vagy a Jármûszerelvényt Gyártó Zrt. – sem tudta az
átlagos túlélési arány elérni (51%).
Ugyan az ingatlanszektor átlag felett teljesített (69%),
azonban a sok iparágat váltó és hanyatló kisvállalat
miatt csak 5%-uk volt képes középvállalattá nõni.
A mezõnybõl kiemelkedõ teljesítményt a mezõgazdaság
és az építõanyag-ipar tudott felmutatni (80%), melyek
fele ráadásul legalább középvállalattá nõtt. Viszont
ebbõl is csak az elõbbiben jellemzõ a magyar tulajdon,
utóbbit fõleg külföldiek dominálják. A kisebb
jelentõségû turizmus-vendéglátás hasonló eredménnyel
zárt, viszont a kevés értelmezhetõ cég mind külföldi
érdekeltséggé vált (pl. Accor-Pannónia Hotels).
Ezzel szemben a szintén kisebb alkoholos italgyártás
szegmensébõl kialakultak hazai tulajdonú közép- és
nagyvállalatok, melyet több ismert társaság képvisel
(Pécsi Sörfõzde, Gyõri Szeszgyár, Várda-Drink).
A privatizáció során a cégekért fizetett vételárak
viszonylag széles skálán mozogtak, a tranzakciók 2018as áron 300 millió forinttól 10 milliárd forintig terjedtek.
Ezért érdemesnek tartottuk megvizsgálni, vajon a
fizetett összeg arányban áll-e a késõbbi teljesítménnyel.
A célvállalatokat eszerint kvintilisekbe osztottuk, és
megnéztük, hogy a túlélést, illetve a középvállalattá
válást befolyásolta-e a párszáz milliós és a
többmilliárdos tranzakciók közötti méretbeli különbség.
Meglepõ módon általánosságban nem érte meg
magasabb összeget fizetni a cégekért, hiszen az 1-5.
kvintilisek között hasonló eloszlást mutattak az adatok
a vállalatok állapota (önálló, beolvadt vagy nem
mûködõ) és jelenlegi mérete (EBITDA) szerint.
A tulajdonosi származás alapján a túlélés kismértékben
valószínûbb volt a külföldiek körében, ugyanakkor ez az
elõny eltûnik, ha kivesszük a helyben alapított

leányvállalatokba olvadt egységek okozta torzítást. Ami
viszont a külföldi vevõk csökkenõ kockázatvállalását
megerõsíti, hogy külföldi szereplõk 2010 után nem vásároltak olyan társaságot, amely azóta megszûnt volna.
Végezetül két jellegzetes mintát fedeztük fel a nem
mûködõ vállalatok között: a családi háttér és a független
menedzsment hiányát, mely a még mûködõ vállalatokhoz képest is súlyosabb mértékben jelentkezett ezen
cégeknél. Az ügyvezetõ-tulajdonosok kétharmadánál
egyetlen ember sem támogatta a cégvezetést, valamint
generációváltás is csak az esetek kevesebb, mint
tizedénél kezdõdött meg. Mindez fontos tanulságul
szolgálhat napjaink cégtulajdonosainak, melyen
érdemes elgondolkozniuk cégük jövõje szempontjából.

Konklúzió
Jelen kutatás során 720 privatizációs tranzakció
utóéletét vizsgáltuk meg, ahol a rendszerváltást követõ
években magyar magánszemélyek jutottak –
jelentõsebb pénzt kockáztatva – cégvagyonhoz. Az így
érintett 621 jogutód társaság komoly átalakuláson
ment keresztül: közülük 42% már nem mûködik, 11%
más vállalatokba olvadva tûnt el. További 33% ugyan
önállóan mûködik, de még a középvállalati méretet sem
éri el, így jelentõségük elhanyagolható. Ezentúl, 4%
eléri a kritikus méretet, viszont tartósan külföldi
tulajdonba került. Így az eredeti cégek kevesebb mint
10%-a, 60 vállalkozás tekinthetõ ma magyar tulajdonú
közép-, illetve nagyvállalatnak. Ugyanakkor
teljesítményük alapján maguk sem jelentik a gazdaság
húzóerejét. Mindössze a cégek fele tudta reálértéken
növelni árbevételét az elmúlt húsz évben, kevesebb,
mint fele exportál értelmezhetõ szinten, valamint
átlagos iparági jövedelmezõségük rendszerint alulmúlja
a V4 országokból érkezõ versenytársakét. Cégértékük
mindössze 200-250 milliárd forint, mely manapság két
nagyobb sportcsarnok értékét fedezi. Mindeközben
nagyságrendileg 40%-uknál nem áll a tulajdonos
mögött menedzsment, illetve 20%-uk esetében még
család sem.
Mindezek margójára adódik a kérdés, mely a magyar
vállalatok szélesebb körét érinti: lesz-e magyar
Mittelstand, avagy szintet tudnak-e lépni a magyar
vállalatok az erõsre sikerült selejtezõt követõen?
A kérdésre magunk sem tudjuk a választ, de egyet
biztosan tudunk: a tranzakciós piacnak komoly szerepe
lesz a megoldásban.
A Concorde MB Partners munkatársai és a Cégérték szerkesztõsége
köszönetét fejezi ki a Mentorprogramnak, hogy a program keretében
ez a tanulmány megszülethetett.

TÓTH NÁNDOR
ELEMZÕ
CONCORDE MB PARTNERS
NANDOR.TOTH@CMBP.HU
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Beszélgetés Farkas Józseffel, a Sanatmetal
ügyvezetőjével a cég üzletfejlesztési projektjeiről

A SANATMETAL
PÉLDÁJA
ERŐSÖDŐ NEMZETKÖZI JELENLÉT ÉS
ÚJ SZEGMENSEKBEN VALÓ MEGJELENÉS

A 2018. NOVEMBERI CÉGÉRTÉK-KÜLÖNSZÁMBAN, MELY A PRIVÁT TOP 100
LISTÁRÓL SZÓLT, LAKATOS PÉTER ÉS SZENDRÕI GÁBOR „ERÕS MAGYAR
CÉGEK: KELLENEK-E, LEHETNEK-E, HA IGEN, MIÉRT NEM” CÍMMEL CIKKET
JELENTETETT MEG, MELYBEN A HAZAI NAGYVÁLLALATOK FEJLÕDÉSI
LEHETÕSÉGEIRÕL GONDOLKODTAK. A HAZAI NAGYVÁLLALATOK ELÕTT
ÁLLÓ LEHETÕSÉGEKET A CIKK VÉGÉN A SZERZÕK KILENC PONTBAN
FOGLALTÁK ÖSSZE.

A kilenc pont közül az egyik „a fejlõdõ, Magyarország
fejlettségi szintjénél rosszabb helyzetben lévõ országok
felé nyitás befektetéssel, kereskedelemmel” volt, egy
másik „a hazai tulajdonú vállalatok innovációinak
elismerése, elismerve a kezdeti lépéseket és az apró
inkrementális elõrelépéseket is”.
Mindkettõre remek példa a 100%-ban magyar
tulajdonú középvállalkozás, a Sanatmetal, mely
elsõsorban traumatológiai, gerincsebészeti

implantátumokat, csípõ- és térdprotéziseket gyárt és
forgalmaz, de újabban erõsödik a jelenléte a fogászati
implantátumok piacán, illetve a WIWE-val megjelent a
diagnosztikai piacon, továbbá külföldi leánycégein
keresztül egyre komolyabb a nemzetközi tevékenysége.
A külföldi projektekrõl és a többi nagyratörõ
üzletfejlesztési lehetõségrõl Farkas Józseffel, a
társaság tulajdonos-ügyvezetõjével beszélgettünk.
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Következõ lépésként technológiai transzfert tervezünk,
aminek célpontja lehet egy közel-keleti ország, lehet
Dél-Afrika vagy akár Mexikó is. Az elõbbi az Öböl-menti
országok ellátását tenné lehetõvé, az utóbbiak afrikai,
valamint közép- és dél-amerikai hídfõállásokat
jelentenének. A helyszín kiválasztásában gyakran az
dönt, hogy tudunk-e megfelelõen tõkeerõs partnert
találni.

Farkas József, a Sanatmetal ügyvezetõ igazgatója

A Sanatmetal már évek óta aktív a nemzetközi
piacokon. Nemrég az szerepelt a hírekben, hogy
felavatták oroszországi gyárukat. Mi a céljuk az
orosz gyártással?
A termékeink disztribúcióját már korábban is helyi
cégen keresztül láttuk el Oroszországban, az embargó
miatt az orosz kormány (sok más nemzethez
hasonlóan) a nemzeti termék elsõdlegességét hirdette
meg. Azt kérdeztük magunktól, hogy magyarként a
jelenlegi 2-3%-os piaci részesedésünket képesek
vagyunk-e 20%-osra növelni. Azt gondoljuk, hogy ez
lehetséges, de úgy láttuk, hogy ehhez gyártanunk is
kell Oroszországban. A hazaihoz hasonlító, steril
terében ugyanakkora, a gyártásban kisebb kapacitású
gyárat építettünk fel Kaluga megyében, Obnyinszk
városában; és a gyár megnyitóján jelen volt Kaluga
megye kormányzója és az orosz egészségügyi
miniszterhelyettes is.
A gyárban jelenleg félkész termékeket gyártunk, ezeket
halmozzuk fel, mert várunk még egy utolsó „pecsétre”,
hogy a sokféle engedéllyel és európai minõsítéssel már
rendelkezõ orosz telephelyünk az orosz regisztrációnkra
is rávezetésre kerüljön. Akkortól lesz orosz a
termékünk, és onnan szeretnénk ellátni a volt FÁKországokat és végsõ soron az eurázsiai régió nagy
részét is. Az orosz jelenlétet a Sanatmetal
munkavállalói annyira meghatározónak tartják, hogy
nyolcan maguktól elkezdtek oroszul tanulni.
A nemzetközi terjeszkedés során mi következik?
2018 mozgalmas év volt, nagy figyelmet igényelt a
2 millió euró értékû beruházás és két kivásárlás is.
A cégcsoport profilja tisztult; kiszálltam a Volkswagenkereskedésbõl, teljes mértékben a családunk kezébe
került a Sanatmetal, és kivásároltuk az orosz
partnerünket is, aki a traumatológiai eszközök
disztribúcióját végezte, így most már teljes egészében a
Sanatmetal tulajdona a Sanatmetal CIS. Ráadásul az
orosz kivásárlás finanszírozása itthonról történt, mert a
helyi forrás drága, 16%-os kamattal terhelt lett volna.

A Sanatmetalnak Oroszországon kívül számos már
országban is van leányvállalata, pl. Törökországban,
Olaszországban, Németországban, Romániában.
Milyen tapasztalatokat szereztek ezeken keresztül?
A legfontosabb kérdés, hogy miként tudjuk kontrollálni
az operációt. A földrajzi távolságon kívül a különbözõ
kultúra és a nyelv is távolságot teremt, ami kihívást
jelent. A román leánycégünk példáján megtanultuk,
hogy az ügyvezetõnek ismernie kell a helyi nyelvet,
tehát még Romániában sem elegendõ, ha csak
magyarul tud, szükség van a román nyelvre is.
Fontosnak tartjuk, hogy az ügyvezetõk tulajdonosi
szemlélettel bírjanak. A török cég története (török líra –
jelentõs árfolyamveszteség, eltérõ adó és könyvelési
szabályok stb.) megtanított bennünket arra, hogy
mennyire sérülékeny tud lenni egy külföldi operáció –
mára logisztikai társasággá alakult –, és hogy mennyire
fontos a kiszámítható, stabil mûködés. Drága volt a
tanulópénz, de megtanultuk a leckét.
Azt szoktam mondani, könnyû alakítani egy külföldi
céget, de hatékonyan irányítani, megismerni a nemzeti
sajátosságokat, adó, könyvelési, jogi követelményeket,
nagyon nehéz és még sokat kell tanulnunk.
Mi alapján döntik el, hogy merre lépnek tovább?
Történetileg traumatológiai implantátumok gyártásával
és forgalmazásával, majd gerinc-, késõbb térd- és
csípõprotézisekkel foglalkozunk. Míg korábban
spontán alakult a Sanatmetal, ma már tudatosan
alakítjuk a céget: egri a központ, Oroszországból
Eurázsiát szeretnénk ellátni, Mexikóból Dél- és KözépAmerikát, és szeretnénk az Öböl-menti régiót is lefedni.
Újrafogalmaztuk küldetésünket – „nemzetközi családi
vállalkozásként folyamatos megújulást biztosító
nyereség mellett az emberi életminõséget javítani” – és
stratégiánkat az Ipar 4.0 szellemében. Az öt stratégiai
célkitûzésünk: minõség, innováció, növekedés,
cégstabilitás és márkaépítés, illetve ezekhez
kapcsolódóan 73 akció – és ezeket munkavállalóink
többsége ismeri.
• A minõség a termékminõségen kívül azt is magába
foglalja, hogy az ügyfeleinket hogyan szolgáljuk ki,
milyen kiegészítõ szolgáltatásokat nyújtunk nekik;
megalapítottuk a SANAT AKADÉMIÁT, nem titkolva
célunkat: „Legyen Magyarország a traumatológiaortopédia-gerinc sebészet egyik nemzetközi képzési
központja.”
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• Az innovációra jó példa a WIWE, a Sanatmetal
bankkártya nagyságú szívdiagnosztikai eszköze,
amely elnyerte az Innovációs Díjat, az Ipari
Formatervezési Nagydíjat és egyéb díjakat is.
Célunk, hogy innováció tekintetében az elsõ tízben
legyünk itthon.
• A növekedési célunk az, hogy profilunkban
Európában az elsõ húsz között legyünk. Az utóbbi
hetek hírei szerint már ott vagyunk.
• Cégstabilitás: fontos, hogy megbízható, stabil
hátteret tudjunk biztosítani mind a vevõinknek,
mind partnereinknek, mind a munkavállalóinknak.
• Márkaépítés: a cég értékének jelentõs részét adja,
hogy képesek voltunk márkát építeni, és
szeretnénk, ha nemzetközi szinten is erõs márkává
válnánk.
Mit tekintenek a legfontosabbnak a fejlõdéshez?
Gyakran kérdezem magamtól: „Elegendõ a HR?”
Véleményem szerint a HR dönti el, hogy a Sanatmetal
hová tud eljutni. Néha azt gondolom, hogy húsz évvel
ezelõtt kellett volna sokat fektetnem HR-be, mert akkor
még sikeresebbek lehettünk volna. Habár régóta
hangoztatom, nálunk változásmenedzsment van,
meggyõzõdésem, hogy a menedzsment agilitása, a
változtatásmenedzsment, az agilis szervezet kiépítése
fogja eldönteni a jövõt, mert a változás gyorsabb és
intenzívebb, mint bárki gondolta! A szervezet
letisztítása folyik, a jövõ évet SANAT Holding
szervezetben folytatjuk, jelenleg erõsítjük a
menedzsmentet, van már Gödöllõrõl,
Székesfehérvárról felsõ vezetõnk, „méregdrága”
oktatások és folyamatfejlesztések zajlanak.
A WIWE kikerült egy start-up formájú myWIWE Kft.-be,
hogy gyorsabban tudjon fejlõdni, és tisztább legyen a
core üzletágak folyamata.
Hogyan jutottak el oda, hogy tudatos a stratégia,
HR-t fejlesztenek, belépnek a diagnosztikai
eszközök piacára, és külföldön terjeszkednek?
A cég története részben választ ad a kérdésre, hiszen
állandó mozgásban, fejlõdésben volt az üzlet. Én 1991ben kezdtem a pályafutásomat a Sanatmetal
jogelõdjénél, és vezetõbõl elég gyorsan tulajdonossá is
váltam, amikor nyolcan kivásároltuk a céget. 1996 és
1999 között az amerikai-angol DePuy nevû céggel
vegyesvállalati formában mûködtünk, és nagyon sokat
tanultunk arról, hogy a multinacionális cégek hogyan
mûködnek. 1999-tõl újra hazai tulajdonba került a cég,
pár év alatt visszaszereztük a magyar piacot, majd
2000-tõl a nemzetközi piacokon is megjelenhettek a
Sanatmetal termékei. A hazai piac kicsi számunkra,
ráadásul minden hazai egészségipari céget sújt egy
rossz mentalitás (hazai cégek piaci részesedése a
magyar egészségügyben átlag 18%, miközben pl. mi is
kiemelt exportõrök vagyunk). Minden külföldi
vállalkozásunkból tanultunk, és ez a felhalmozott
tapasztalat vezetett oda, hogy ma már tudatos
stratégia határozza meg lépéseinket.

A külföldre telepített gyártáson és a tervezett
technológiai transzferen felül mi lehet a következõ
lehetõség?
Egyrészt a diagnosztikai piacon látok hatalmas
lehetõségeket: a WIWE-tól 500 millió forint árbevételt
várunk 2019-ben, itt az üzleti modell megtalálása a
legfontosabb feladat. Másrészt a szabályozás
erõsödése, az MDR (Medical Device Regulation)
élesedése komoly terhet ró a szektorra, de az erre adott
reakciók lehetõséget is jelentenek számunkra,
megkezdõdik az egészségipari világpiac újrafelosztása.
Szeretnénk ennek nyertese lenni.
Mi a legnagyobb kihívás jelenleg?
Az egészségipar – a francia szilikon mellimplantátum
körüli botrány következtében – egy új MDRkövetelményre épül. Annyira nehéz a követelmény,
hogy az EU halasztást adott a 2020. 05. 26-i
érvénybelépéshez képest. Mi felkészültünk, várhatóan
ez évben errõl bizonyítványunk lesz, ez versenyelõny.
A szervezetfejlesztés, a holdingszervezet mellett nagy
kihívás a menedzsment és a kereskedõink tudásának
növelése. Meg kell találnunk a választ, a világszinten is
elismert innovációink miért nem jutnak elvárt
mennyiségben a világpiacra!
Technikai hátterünk, gépeink, integrált irányítási
rendszereink azonosak vagy jobbak, mint a világvezetõ
cégeké – stratégiai kapcsolatban voltunk, vagyunk
amerikai világelsõkkel. A vállalatirányítási rendszerünk
megfelelõen komplex, ami képes kezelni az általunk
gyártott 25.000 féle terméket.
Így számunkra a jövõ legnagyobb kihívása a HR és az
eladás fejlesztése. 2018-ban az árbevétel 46%-át
direkt export adta (19% EU és Amerika, 5% FÁK, 22%
Ázsia és Afrika), 39%-a jött a hazai forgalomból, 5%-ot
a multinacionális cégeknek gyártott termékek adták,
és 10% jött a leányvállalatokon keresztül. Az orosz piac
60%-át egy-két multi adja. A Sanatmetal termékei
ugyanezt a minõséget tudják, de költséghatékonyabban, így meggyõzõdésem, hogy megfelelõ értékesítéssel jelentõsen növelhetõ piaci részesedésünk
Oroszországban, illetve más régiókban is.
Ugyanakkor nagyon sok helyen – érthetõ módon –
a nemzetközi beszállítók aránya korlátozva van.
Ezen tud segíteni, ha az orosz mintához hasonlóan
termékeinket helyben gyártjuk, hasznosítva a kormány
„kifektetési” elképzelését is.

MICHALETZKY MÁRTON
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
MARTON.MICHALETZKY@
CMBP.HU
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interjú
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CONCORDE INVESTMENTS IRELAND

DUBLINBÓL
JELENTJÜK!
KÉSZEN ÁLLUNK! BÜSZKÉN ÚJSÁGOLHATJUK, HOGY TÖBBÉVES ELÕKÉSZÍTÉSI ÉS
ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT UTÁN A DUBLINI SZÉKHELYÛ CONCORDE INVESTMENTS
IRELAND LTD EGY KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFELEK VAGYONÁNAK MEGÕRZÉSÉRE ÉS
GYARAPÍTÁSÁRA FÓKUSZÁLÓ, A VAGYON BIZTONSÁGÁT MINDENEK FÖLÉ HELYEZÕ
SZOLGÁLTATÁSPALETTÁVAL ÉS EGY EZT MAXIMÁLISAN BIZTOSÍTÓ JOGI
KÖRNYEZETBEN ELINDÍTOTTA MÛKÖDÉSÉT. A SZÁMLANYITÁS ÉS SZERZÕDÉSKÖTÉS
TELJES FOLYAMATA A CONCORDE BUDAPESTI IRODÁIBAN, MAGYARUL IS
INTÉZHETÕ, SÕT A CONCORDE ÍRORSZÁGI MUNKATÁRSAI RENDSZERES
IDÕKÖZÖNKÉNT ELÉRHETÕEK LESZNEK BUDAPESTEN IS.

Lázas munkával teltek az elmúlt hónapok Dublinban,
hogy a Concorde Investments Ireland Ltd mielõbb kész
legyen az ügyfelek fogadására, és a Concorde-tól
megszokott magas színvonalú kiszolgálására.
Elkészültünk!
De nem csak az utolsó hónapok munkájának
köszönhetõ mindez: 2018 decemberének végén,
hosszú felkészülés és elõkészületek után kaptuk meg

végre a várva várt engedélyt az ír jegybanktól. Óriási
mérföldkõ volt ez a Concorde Csoport életében, de
független hazai szolgáltatóként is kiemelkedõ
teljesítménynek és értéknek érezzük: tizennégy
hónapos engedélyezési, és azt megelõzõen több mint
egyéves elõkészítési folyamat végére sikerült pontot
tenni.
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Pezsgõbontásra nem volt idõ, csapatunk gyors
ugrással vetette bele magát a megvalósítás fázisába,
hogy a papíron több mint két évig tökéletesített
„tervrajzból” mûködõ vállalatot építsünk. Ebben az ír
klíma messzemenõen támogató volt, a borongós,
gyakran esõs és szeles idõben semmi nem terelte el
figyelmünket a munkáról.

Ennek két könnyen megfogható lényegi eleme, hogy:
• külön letétkezelõ igénybevételét írja elõ a
befektetési szolgáltatóknak (mint amilyen a
Concorde Investments Ireland Ltd is),
• minden évben „ügyfélvagyon auditot” (Client Asset
Examination) ír elõ, független specializált, és külön
engedéllyel rendelkezõ auditor igénybevételével.

Irodánk Dublin üzleti és diplomatanegyedének kellõs
közepén, egy György-korabeli patinás épületben
található. Márciusra sikerült véglegesítenünk a
csapatot, amiben a menedzsment döntõ részét ír
kollégák adják, szakértõink pedig Írországban élõ
magyar munkavállalók. Munkatársaink Budapesten
2–4 hetes tréningen is részt vettek, ahol végigjárták az
elszámolási, informatikai, üzleti területeket, és átfogó
képet kaptak a Concorde Csoport mûködésérõl és
szakmai standardjáról.

Az ügyfélvagyon biztonságának szempontját mindenek
felett elsõdlegesnek tekintõ hozzáállásunkat mutatja
az is, hogy letétkezelõnk Európa legnagyobb intézményi
letétkezelõje a Citibank Europe Plc, amely szintén az ír
jegybank felügyelete alatt áll. A letétkezelés azt is
jelenti, hogy naponta a teljes ügyfélvagyont, beleértve
ügyfeleink befektetéseit és számlapénzállományát kell
egyeztetnünk (rekonsziliálnunk) a Citibank
nyilvántartásával.

Az ír team mellett a hazai csapat az elmúlt hónapokban
is kitett magáért: informatikai rendszert fejlesztettünk,
tökéletesítettük az elszámolásokat, valamint az üzleti
folyamatokat. Ezen túlmenõen a Citibankkal mint
letétkezelõvel is véglegesítettük a szerzõdéses és
operatív mûködési kapcsolatot. Azt, hogy jó úton
haladtunk, az is jelezte, hogy a Deloitte jóváhagyta a
Concorde Investments Ireland Ltd 2017–2018-as
könyveit. Ehhez hasonlóan pedig az „ügyfélvagyon
auditor” – O’Connor Sheedy – pedig a cég
ügyfélvagyon-kezelési szabályzatait és procedúráit
találta rendben lévõnek.

A Concorde Investments Ireland Ltd nem rendelkezik
saját számlás, és végrehajtási tevékenységi és
tõkeáttételes tranzakciós engedéllyel, ennek
megfelelõen mentes a befektetési szolgáltatókat érintõ
legnagyobb mûködési és pénzügyi kockázatoktól.
Kizárólag ügyfeleink vagyonának megõrzésére és
gyarapítására fókuszálunk. Letisztult, transzparens és
költséghatékony szolgáltatási palettával várjuk Önöket:
• befektetési tanácsadás
• megbízások felvétele és továbbítása
• számlavezetés és letétkezelés
• vagyonkezelés (a Concorde Értékpapír Zrt.
igénybevételével).

Azt mondhatjuk, hogy csaknem három év felkészülés
után a Concorde Investments Ireland Ltd készen áll az
ügyfelek fogadására, és a megszokott Concorde-os
szolgáltatási színvonal biztosítására. A Concorde
Investments Ireland Ltd igazgatósága júniusban a
megfelelési vezetõ riportja alapján zöld lámpát adott az
éles mûködés megkezdésére.

A számlákat euróban, dollárban és forintban vezetjük,
ügyfeleinknek jelenleg ETF-eket, befektetési jegyeket
és kötvényeket kínálunk. A késõbbiekben terveink
szerint az egyedi részvények is megjelennek majd a
szolgáltatási palettán, és az ügyféligények
alakulásának fényében a font és svájci frank alapú
számlavezetésre is lehetõséget biztosítunk.

Miért pont Írország? Elsõ a biztonság!
Angolszász, a magántulajdont messzemenõkig védõ
jogrend – ez volt talán az egyik legfontosabb szempont.
Írországot teljes európai kitekintés után, egy több mint
tíz országot összevetõ szûkített listáról az Ernst&Young
segítségével választottuk, a döntési folyamatban
egyebek között az adózási kérdéseket és az általános
üzleti környezetet mérlegeltük, de az egyik
legfontosabb szempont a jogrend stabilitása volt,
különös tekintettel a magántulajdon védelmére.
Az ír jegybank kiemelt hangsúlyt helyez az ügyfélvagyon
védelemre.

Várjuk Önöket Dublinban, akár csak egy kávéra is –
a számlanyitáshoz ugyanis nem kell repülõre ülniük: a
számlanyitás és szerzõdéskötés teljes folyamata a
Concorde budapesti irodájában, magyarul is intézhetõ,
sõt a Concorde Investments Ireland Ltd munkatársai
rendszeres idõközönként elérhetõek lesznek
Budapesten is. Ügyfeleink így biztosak lehetnek abban,
hogy egy teljesen az egyéni igényeikhez szabott
szolgáltatáscsomagot tudunk összeállítani számukra.

PÁJER TAMÁS
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE INVESTMENTS
IRELAND LTD
CONCORDE CSOPORT
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Préda István, az MB Partnersnek,
a Concorde MB Partners egyik jogelődjének alapítója

HOGYAN KAPHATOD
MEG A CÉGEDTŐL,
AMIT AKARSZ?
AZ ALAPÍTÓ VENDÉGCIKKE
A 100. CÉGÉRTÉK MEGJELENÉSE ALKALMÁBÓL
Gino Wickman vállalkozásfejlesztési guru szerint a
cégtulajdonosok és cégvezetõk két csoportra
bonthatók:
Az elsõ csoport azokból áll, akik megkapják a
vállalkozásuktól, amire vágynak: növekedést,
nyereséget, osztalékot, szabadidõt, önmegvalósítást,
hagyatékteremtést stb. Ez egy kicsi, de elégedett és
nyugodt társaság.
A másik csoportba azok tartoznak, akik ezeket nem
mondhatják el magukról. A vállalkozók, cégvezetõk
túlnyomó többsége ide sorolható, és õk jellemzõen
elégedetlenek a helyzetükkel. Frusztrációik tipikusan az
alábbi okokra vezethetõk vissza:
• Az „emberi tényezõ”. Munkatársaik, beszállítóik,
partnereik nem értik az elvárásaikat, és nem úgy
teljesítenek, ahogy szeretnék.
• A „körülmények”. Növekvõ piaci verseny; a „nincs
idõ mindenre, ami fontos” érzése; nem jön elég új
megrendelés, ügyfél stb.

• Növekedés. A cég lendületesen fejlõdött egy
darabig… de a növekedés lelassult, vagy megrekedt.
Lefejelték a plafont, és nem tudnak további áttörést
elérni.
• Nyereség. Nem elég és/vagy nem növekszik.
• Csodapirulák. Hiába olvasnak üzleti könyveket,
látogatnak konferenciákat, vesznek fel
tanácsadókat. Mindent megpróbáltak, de eddig
semmi sem hozott tartós eredményt.
Sok vállalkozó attól szenved, hogy a számtalan
potenciális cégturbósítási opció közül nem tudni, hogy
mely megoldások mûködnek majd az õ cégében… vagy,
hogy hogyan vezesse be ezeket a módszereket anélkül,
hogy belefulladna a változáskezelésbe a már amúgy is
feszített mindennapi üzletmenet folytatása mellett. Túl
keskeny a mezsgye, amin haladni kell.
Szerencsére van kiút, de mielõtt rátérnék a megoldásra,
hadd beszéljek kicsit a probléma hátterérõl.
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A cégvezetést sajnos nem tanítják iskolában, és ezt
túlnyomó többségünk autodidakta módon, próbaszerencse alapon próbálja elsajátítani. Az egyetemi
MBA-programok oktatnak cégvezetést, de a képzés
fókuszában a végzett hallgatókat megfizetni képes
multicégek mûködése áll. A kis- és közepes vállalatok
menedzselését szinte sehol nem oktatják. Ez érthetõ is,
hiszen a legtöbb cégtulajdonos nem vállalkozónak
készül az egyetemi évek alatt, és ha igen, akkor is
nehezen szívna magába efféle tudást, elméletet
oktatóktól. Hiszen „aki tudja, csinálja”, illetve az
egyetemen hamarabb tanítják meg a kockázatok
kerülését, mint a kockázatvállalást.
A helyzetet rontja, hogy a tipikus vízióvezérelt vállalkozó
imád ötletelni és hetente új kísérleteket végezni
Homokozó Kft.-jében. Munkatársai sokszor madzagon
rángatva érzik magukat a fõnök egyik ötletétõl a
másikig. Sokan úgy érzik: a vállalkozói csapongás rontja
a cég stabilitását es akadályozza a második vonalat
abban, hogy kiszámítható döntéseket hozzon, és
tehermentesítse a fõnököt.
Pedig létezik egy kialakult módszertan, de ezt az osztrák
menedzsment guru, Peter Drucker csúcskorszaka óta
senki sem foglalta azt össze oktatható tananyag
formájába. Drucker forrásaiban búvárkodva, Fredrick
Winslow Taylor 1911-ben publikált „Tudományos
menedzsment” címû könyvével kezdõdõen tíz olyan
vezetési koncepciót azonosítottam, amit a multik
évtizedek óta alkalmaznak, és amelyek az elmúlt 20-30
évben ún. „cégvezetõi alaprajz”-rendszerek formájában
kisvállalkozók számára is fokozatosan elérhetõvé váltak.

A tíz alapkoncepciót népszerûsítõ alapmûvek,
melyek tanulmányozását minden gyakorló
KKV-tulajdonosnak és vezetõnek ajánlom:
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Az elsõ ilyen cégvezetési alaprajz a Michael Gerber által
1984-ben megjelentetett és tíz évvel késõbb átdolgozott
E-Myth (Vállalkozói mítosz) címû könyvre épült,
amelynek koncepcióit 2005 környékén
munkatársaimmal az MB Partnersnél is alkalmaztuk.
Az E-Myth néhány fõs vállalkozások „gépesítését”
célozta meg, és Gerber mutatott rá elõször, hogy egy
vállalkozónak nemcsak a cégében, hanem a „cégén” is
folyamatosan dolgoznia kell.

,,
)
Jövoké pállítás (1943

Eredménytábla és
végrehajtás (1963)

Összehangolás
(1994)
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A legismertebb cégvezetési alaprajzok

Megjelent magyar
nyelven! (2019)

Az E-Myth óta legalább nyolc további vállalkozásvezetési
rendszer jelent meg, amelyeket tárgyaló könyveket lásd
az alábbi ábrán. A legnépszerûbb ezek között a Gino
Wickman által kifejlesztett Vállalkozói Operációs

Rendszer (Entrepreneurial Operating System, EOS),
amely könyv formájában Traction – Get a Grip on Your
Business (Beindulás – hogy céged kerekei
megtapadjanak) címen jelent meg 2007-ben.

Cégvezetési tervrajzok összehasonlítása
a tíz cégvezetési alapkoncepció szempontjából

könyv címe

Vezetési
struktúra

E-myth
Rapid Enterprise Development/
The Breakthrough Company

•

Value Builder/Built to Sell
Measure what Matters/OKRs
The Great Game of Business
Mastering the Rockefeller Habits
The Advantage
Scaling up
Entrepreneurial Operating System (EOS)/Traction

•

Célok Eredményállítása
tábla

Végre- Probléma- Jövõkép Cégkultúra Stratégiai FolyamatÖsszehajtás megoldás felvázolása fejlesztés tervezés tervezés hangolás
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Az EOS egy komplett, bevált rendszer, amely egyszerû és
praktikus eszközökkel segíti elérni a legtöbb vállalkozás
számára nehezen fogható célokat, amelyek:
1. Közös jövõkép: amikor minden munkatárs tisztán
látja, hogy merre tart a vállalkozás, és hogyan tervez
eljutni oda.
2. Végrehajtás: amikor mindenki fegyelmezetten és
felelõsen dolgozik a tervek végrehajtásán és a közös
jövõkép teljes körû megvalósításán.
3. Csapatszellem: amikor a kulcsemberek egészséges
szellemû, egységes és jól mûködõ csapatot alkotnak,
mert a vezetõk együttmûködése általában nem
kielégítõ.
Az EOS-t olyan 10–250 fõt foglalkoztató magáncégeknek találták ki, amelyek vezetõi növekedésorientáltak,
nyitottak az új megközelítések befogadására, hajlandók
nyíltan és önkritikusan kommunikálni, és jobban félnek
a stagnálástól, mint a változástól.
Az elmúlt három évben több tucat amerikai KKV-nak
segítettem bevezetni az EOS-t, és az alábbi
sikertörténeteknek voltam szemtanúja:
• Egy richmondi kárelhárító vállalkozás Közép-Virginia
leggyorsabb árbevétel-növekedést elérõ vállalkozása
lett, és elnyerte a város legkedveltebb munkahelye
díját.
• Egy pénzügyi gondokkal küzdõ washingtoni
tanácsadó cég hatvanas éveiben járó, kiégett
tulajdonosa drámai bevétel- és nyereségnövekedést
ért el, és prémium áron értékesítette cégét egy
szakmai befektetõnek.
• Egy mindenevõ informatikai szolgáltató csoport,
ügyvédi irodák specialistájaként újrapozícionálta
magát, aminek eredményeként jelentõs
fedezetnövekedést ért el, és mágnes-munkahellyé
vált a tehetséges fiatal mérnökök körében.
• Egy baltimore-i e-commerce vállalkozás négy év
túlélési üzemmód után gyors növekedésnek indult,
megszûnt a munkatársak fluktuációja, és a cég
jelentõs nyereségbe fordult.
• Egy réspiacot szolgáló marylandi biztosítótársaság
tisztázta jövõképét, újjáépítette menedzsmentjét, és
negyedévrõl negyedévre teljesíti ambíciózus terveit.
• Egy németországi mûszergyártó cég amerikai
disztribútora több év árbevétel-eróziót követõen újra
növekedni kezdett, és nyereségessé vált.
• Egy tõzsdén jegyzett konglomerátum elhanyagolt
technológiai leánycége újragondolta stratégiáját, és
a felpezsdült menedzsment növekedési pályára
állította a korábban stagnáló és veszteséges
vállalatot.
Sajnos vannak kudarcsztorik is, mert a Vállalkozói
Operációs Rendszer nem mûködik ott, ahol:
• A tulajdonos „életforma-vállalkozásként” kezeli a

Mike Paton a cikkíróval az EOS detroiti konferenciáján.

•
•
•
•

cégét, és nem hajlandó a növekedés érdekében
kilépni a komfortzónájából.
Ahol az elsõ számú vezetõ csak akkor érzi magát
biztonságban, ha bólogató jánosok veszik körül.
Családi cégeknél, ahol nincs motiváció arra, hogy a
gyengébb képességû rokonok feje fölött
„érdemuralmat” építsenek.
Nonprofit es állami, illetve kvázi-állami cégeknél,
ahol a szervezet nem tehetõ politikamentessé, vagy
ahol a nyitott kommunikációnak nincsenek bajnokai.
Olyan kézi vezérelt cégeknél, ahol a diktátortulajdonos nem tudja, vagy nem hajlandó
megosztani hatáskörét egy vezetõi csapat építése
érdekében.

Delegálás és a problémák õszinte feltárása és nyílt
megvitatása, megoldása nélkül növekedés nem érhetõ
el, mert a vezetõség produktivitása egy idõ után tetõzik,
és plafont képez a vállalkozás fölött. Az ilyen cégek csak
az idejüket és megmaradt hitelüket vesztegetik egy
menedzsmentrendszer bevezetésének kísérletével.
A közelmúltban magyarul is megjelent a Traction
könyvek második kötete Gino Wickman és Mike Paton
tollából, Pongor-Juhász Attila fordításában, „Vedd
kezedbe a vállalkozásod” címen; olvasásra ajánlom
Gino Wickman csak angolul elérhetõ alapkönyve, a
Traction testvérköteteként.
Az EOS által használt eszközök a
www.eosworldwide.com-on ingyenesen letölthetõk.

PRÉDA „STEVE” ISTVÁN
EOS-BEVEZETÕ, VIRGÍNIA
STEVE@
ENTREPCOACHES.COM
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Akvizíciós finanszírozás banki szemmel –
gyakorlatias tanácsok az Erste Banktól

VAN OLYAN, HOGY
TIPIKUS CÉGVÁSÁRLÁSFINANSZÍROZÁS?
A CÉGVÁSÁRLÁSOK, DIVATOS NEVÜKÖN AZ M&A TRANZAKCIÓK SZERVES RÉSZEI
AZ ÜZLETI ÉLETNEK. NEM CSAK UTÓDLÁS ESETÉN KERÜL KÖZÉPPONTBA, DE AZ
ÜZLET NÖVELÉSE, ÚJ TECHNOLÓGIÁK MEGSZERZÉSE VAGY ÚJ PIACRA TÖRTÉNÕ
BELÉPÉS ESETÉN IS HATÉKONY ESZKÖZE LEHET AZ EXPANZIÓNAK. MIND A
VERSENYTÁRS FELVÁSÁRLÁSA, MIND A BESZÁLLÍTÓ VAGY VEVÕ FELVÁSÁRLÁSA
ÚTJÁN VALÓ TERJESZKEDÉS A SZINERGIÁK KIHASZNÁLÁSÁN KERESZTÜL NÖVELI A
HATÉKONYSÁGOT. UGYANAKKOR MINDEN ILYEN TRANZAKCIÓ TERVEZÉSE SORÁN
SZÁMOS KÉRDÉS MERÜL FEL A CÉGVEZETÕBEN, ILLETVE A TULAJDONOSBAN.

Vegyünk egy magyar cégtulajdonost. Régóta építi
vállalkozását, megbirkózott a kezdeti nehézségekkel,
piacot szerzett, versenytársakkal és üzlettársakkal
súrlódott, túlélte a válságot cégével együtt,
tehetségének és ügyességének köszönhetõen egyre
nagyobb és jövedelmezõbb üzletet épít. Már a
menedzsment egy részét is elkezdte átadni, de a
stratégiai vezetést még a kezében tartja. Olvasott és
hallott is cégfelvásárlásokról. Õ is elgondolkodott már,
mennyiért adná el a cégét, ha valaki megkérdezné. Van
egy kisebbségi üzlettársa, valószínûleg benne lenne az
eladásban. Talán neki magának kellene elõbb
kivásárolni a kisebbségi üzlettársat… De a
cégvásárlások finanszírozása bonyolult, idegen terep a
számára. Ez több, mint egy újabb beruházási hitel
felvétele. S ha õ lenne az eladó, vajon mire számíthatna
a vevõtõl és a bankjától? Nem bízhat senkiben,

s bizonyára a vevõ sem bízna õbenne. Megjelenne
ráadásul sok ügyvéd és tanácsadó, s az egész aztán
borzasztó drága és bonyolult lenne. A felfelé ívelõ céget
nem is biztos, hogy épp most szeretné eladni, a rosszat
pedig úgyse kéri senki… S itt be is csukódik a
mesekönyv, a legtöbb cégeladás-cégfelvásárlás el
sem indul, vagy félinformációkon, feltételezéseken
alapulva nem jó irányt vesz, és elakad.

„A cégvásárlási piac egyre élénkebb.
Azonban továbbra is azok az ügyletek
sikeresek, ahol a felek kellő időt és
figyelmet fordítanak az előkészítésre.”
VÉGH SÁNDOR, STRUKTURÁLT FINANSZÍROZÁSI VEZETÕ
SANDOR.VEGH@ERSTEBANK.HU
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Jó lenne tudni, mire lehet számítani egy ilyen
folyamatban. Mit várnak el általában a finanszírozó
bankok, milyen lépések és feltétel-teljesítések követik
egymást? Ezek ismeretében otthonosabban,
magabiztosabban mozoghatna a cégtulajdonos a
lehetõségek közt. Az egyes cégek és ügyek
természetesen valóban különbözõek, és számos egyedi
elemet tartalmazhatnak. Az Erste Bank strukturált
finanszírozási csapata dolgozott már nagy
közmûszolgáltató és közepes kkv-termelõüzem
vásárlásán is, független piaci szereplõk és
tulajdonostársak közti tranzakciójuk is volt, egy vagy
több eladóval és vevõvel. Mégis, mindezeket
összevetve, azonosíthatóak közös pontok. Ha ezeket
végigvesszük, vannak olyan szempontok, elemek,
melyek minden egyes akvizíciós ügylet esetében
felmerülnek.

Hogyan készítsük elõ a terepet?
Még a finanszírozási struktúra kialakítása elõtt fontos
megérteni, hogy pontosan mi az adott tranzakció
racionalitása: miért akarja egyik cég a másikat
megvásárolni? Milyen szinergiákat lát? Mik a jövõbeni
tervek? Persze mindezeket megfelelõ adatokkal,
elemzésekkel érdemes alátámasztani. Egy megfelelõen
részletes és alapos cégátvilágítás mind a
vásárló/hitelfelvevõ, mind a finanszírozó érdekét
szolgálja. A vevõnek támpontot ad a vételár realitására
vonatkozóan, és feltárja azon szempontokat, melyekre
az adásvételi szerzõdés során kiemelt figyelmet kell
fordítani, és megfelelõ kötelezettségvállalásokkal
kezelni kell õket.

„Kis részletek is fontossá válhatnak
később a folyamat során. Hogy ne
csússzunk el rajtuk, már az elejétől
szükséges a minden részletre
kiterjedő alaposság.”
PERLAKI ORSOLYA, SENIOR FINANSZÍROZÓ
ORSOLYA.PERLAKI@ERSTEBANK.HU

Mikor és hogyan vonjuk be a bankot?
A finanszírozói oldal bevonása már korai fázisban
javasolt, hiszen sokkal testre szabottabb
finanszírozási struktúra kerülhet az elsõ banki
ajánlatba a céltársaság és piaci környezetének
ismeretében, ezzel lerövidítve a hitel jóváhagyásához
szükséges idõt. Az Erste Bank abban is segítséget tud
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nyújtani, hogy melyek azok a szempontok, amiket
érdemes alaposabban megvizsgálni az adásvételi
szerzõdés megkötése elõtt, elkerülendõ a késõbbi
meglepetéseket. A finanszírozói szempontokat is
figyelembe vevõ adásvételi szerzõdés nagy elõnyt
jelent a hitel tárgyalása során. Ez nem azt jelenti, hogy
a bank kedvére kell formálni a vásárlási feltételeket, de
célszerû, ha nincs a feltételek között olyan kizáró ok, ami
esetleg meghiúsítja a finanszírozást. Kedvezõbb vételi
ajánlatot is eredményezhet, ha a potenciális
finanszírozó már az ajánlatadási folyamatban bevonásra
kerül. Egy meglevõ banki indikatív ajánlat birtokában a
vevõ magabiztosabban, akár magasabb vételárra
és/vagy rövidebb fizetési határidõkre tehet ajánlatot.

„Időigényes, de fontos folyamat a vevő, eladó,
bank elvárásainak összehangolása. Fontos,
hogy kellő időt és energiát szánjunk a felek
érdekeinek megértésére és érvényesítésére.”
BÁNCS ATTILA, SENIOR FINANSZÍROZÓ
ATTILA.BANCS@ERSTEBANK.HU, TEL: +36 30 869 1660

Eladói oldalról a finanszírozó korai bevonása szintén
elõnyt jelent: az ún. „staple financing”-nak jelen piaci
környezetben sokan kisebb jelentõséget tulajdonítanak
a relatív bõséges pénzügyi likviditás miatt, ugyanakkor a
tranzakcióhoz kapcsolt elõzetes finanszírozási
keretrendszer növelheti az ajánlattevõk számát és a
tranzakció sikerét.

Hogyan alakuljon az ár?
A tranzakció egyik legfontosabb paramétere a vételár.
Nagyságát nagymértékben befolyásolja a társaságban
rejlõ növekedési potenciál és a cash flow termelõ
képesség. A finanszírozó nagy figyelmet fordít az üzleti
terv és pénzügyi modell megalapozottságára, hiszen a
hitel visszafizetésének elsõdleges forrása a céltársaság
által megtermelendõ cash flow. A társaság eszközei
biztosítékként szolgálnak nemfizetés esetére. A bankok
részérõl ezért is preferált olyan társaságok vételének
finanszírozása, ahol a céltársaságban vannak olyan
eszközök, melyek a hitel biztosítékául szolgálhatnak.
Jelentõs növekedési tervek esetén mind a vevõ, mind a
finanszírozó bank érdekét szolgálja a vételár
kifizetésének ütemezése, a vételárrészletek konkrét
üzleti teljesítményhez való kötése. Ezen struktúrának
az átmeneti idõszak alatti menedzsment biztosításában
is szerepe van.
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Mi legyen a menedzsmenttel?
A társaságban rejlõ potenciál kiaknázásához és
kézzelfogható eredményre váltásához elengedhetetlen a
megfelelõ menedzsment kialakítása. Mikor a céget már
jól ismerõ menedzsment szerez tulajdonosi jogokat (az
ún. MBO-tranzakciók esetén), ez kisebb gondot jelent.
Külsõ befektetõ esetén viszont nagy hangsúlyt kell
fektetni a menedzsment folytonosságának
biztosítására, az új menedzsment betanulására, ami
akár 1-2 évet is jelenthet. Banki szempontból ezért a
céltársaságon kívül a hitelfelvevõ és tulajdonosi köre is
kiemelt jelentõséggel bír: milyen iparági
tapasztalatokkal rendelkezik, milyen szinergiák
várhatóak a tranzakciót követõen.

Melyek azok a fõbb szempontok,
amiket minden esetben megvizsgál a bank?
Az adásvételi szerzõdés aláírása elõtt általában már a
finanszírozási struktúra is kialakításra kerül. Ennek fõbb
elemei:
• Saját erõ: a befektetõ elkötelezettségének záloga.
Mértékét befolyásolja a tranzakció kockázati szintje,
a hitel megtérüléséhez szükséges idõ és a pénzügyi
mutatószámok (fõként az eladósodottság összege és
az éves EBITDA aránya, valamint az
adósságszolgálati fedezeti mutató elvárt szintje).
Természetesen alacsony kockázat és kedvezõ
mutatószámok esetén sem mehet a saját erõ egy
elvárt abszolút minimumszint alá, viszont a
folyamatos mûködés során keletkezõ többlet cash
flow kifizethetõ a tulajdonosok felé, ami pedig
biztosítja az induláskor befektetett tõke
megtérülését.
• Eladósodottság (leverage) mértéke: az ilyen jellegû
tranzakcióknál induláskor jellemzõen magasabb ez
az érték a normál vállalatfinanszírozáshoz képest,
ezért is igényel alaposabb cash flow-elemzést és
speciális finanszírozási struktúrát. A mutató
számításakor az akvizíciós hitelen kívül a

céltársaságban esetlegesen fennálló, mûködéshez
kapcsolódó hitel- és lízingkötelezettségeket,
valamint a vételár halasztott fizetésébõl adódó
kötelezettséget is figyelembe kell venni.
• Kizárólagos bankkapcsolat: tekintettel a tranzakció
specialitásaira és a magasabb kockázatra,
finanszírozói oldalról általános elvárás, hogy a
céltársaság és a hitelfelvevõ kizárólag a
hitelnyújtónál vezetheti bankszámláját.
• „Debt push down” (avagy az adósság áttelepítése
az adósságszolgálat fedezetéül szolgáló cash flow-t
termelõ céltársaságba): a tranzakció indulásakor a
céltársaságot megvásárló cégben (a hitelfelvevõ)
nincs mûködési bevétel, hiszen a cash flow nem a
hitelfelvevõben, hanem a céltársaságban keletkezik.
Az akvizíciós hitel adósságszolgálatának fizetéséhez
szükséges cash flow biztosítására így megfelelõ
mechanizmust kell kidolgozni ezen összegek hitelfelvevõbe csatornázásra. A megfelelõ mechanizmus
(összeolvadás, kölcsön) kialakításakor adózási, jogi,
számviteli szempontokat is figyelembe kell venni.

„Sokszor fut be hozzánk olyan cégvásárlási
ügy, ahol közép-európai illetőségű vevő bővül
határokon át Magyarország felé. Ilyenkor nagy
segítség, hogy az Erste Group „mindenhol ott
van” Közép-Európában, és támaszkodhatunk
az ottani ügyfélkapcsolatokra.”
KÁLLAI SZILÁRD, SENIOR FINANSZÍROZÓ
SZILARD.KALLAI@ERSTEBANK.HU

Ahogy a fentiekbõl is látszik, több paraméter együttesen
határozza meg egy akvizíció sikerességét. Ebben tud
finanszírozó partnerként segítséget nyújtani az Erste
Bank csapata. A kollégák finanszírozási tapasztalata és
elkötelezettsége, a teljes körû banki szolgáltatási
paletta, a bankcsoport meghatározó közép-európai
jelenléte mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy sikeres
tranzakció eredményeként a társaság véghezvihesse
üzleti elképzeléseit.

NEMZETKÖZI
DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS
VAGYONMEGŐRZÉS

A Concorde Csoport további tagjai:

www.ciireland.com | +353 1 6972 435 | info@ciireland.com
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JOGI PIACI
STANDARDOK
TEGNAP ÉS MA
VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSI TRANZAKCIÓK TÁRGYALÁSÁN GYAKRAN HALLANI
JOGÁSZOKAT VITATKOZNI ARRÓL, HOGY EGY ADOTT KÉRDÉSBEN MI IS A JOGI
SZAKMA ÁLTAL ÁLTALÁNOSAN KÖVETETT GYAKORLAT, AZAZ A PIACI
STANDARD – AMIT NEM ILLIK MEGKÉRDÕJELEZNI, VAGY LEGALÁBBIS AZ
ATTÓL VALÓ ELTÉRÉS AZ ALKUPOZÍCIÓ ROVÁSÁRA MEGY. ÉRDEMES
ÁTTEKINTENI, HOGY HOGYAN IS VÁLTOZTAK EZEK A PIACI STANDARDOK, ÉS
HOL TARTUNK JELENLEG.

Ahonnan indultunk…
A magyar jogi piacra robbanásszerûen hatott a
rendszerváltás. Elkezdõdött a privatizáció, a jogászok
asztalán megjelentek a milliárdos nagyságrendû
vállalateladások, és ezzel egyidejûleg megvetették a
piacon a lábukat a nagy nemzetközi ügyvédi irodák. Az
ilyen körben létrejött, nemzetközi elemeket tartalmazó
szerzõdésekre a magyar Ptk. alapján álló, néhány

oldalas adásvételi dokumentáció már nem volt
megfelelõ. Ennek eredményeként futótûzszerûen
elterjedtek a piacon az angolszász mintára kialakított,
sokszor 60-80 oldalas szerzõdések. Ezeket a
szerzõdéseket magyar jogi nyelvezetre nehézkes volt
megfelelõen átültetni, nem is beszélve arról az
értetlenségrõl, amellyel a magyar jogrendszer
védelmezõi és alkalmazói álltak hozzá ezekhez a
dokumentumokhoz.
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Az angolszász szerzõdéses minták átvételével
egyidejûleg az M&A tranzakciók folyamata is átalakult,
és átvette a nemzetközi gyakorlatban használt modellt:
term sheet – átvilágítás – adásvételi szerzõdés
(aláírás/zárás). A jogi átvilágítások kezdetben igen
részletesek voltak, amelyek eredményeként több száz
oldalas, alapvetõen leíró jellegû átvilágítás jelentések
születtek. Az átvilágításokat pedig jogászcsoportok
hosszú heteken keresztül, ablaktalan szobákban ülve,
nagy iratcsomók halmazában végezték, keresvén a tût
a szénakazalban.

…és ahová jutottunk
Mára az angolszász modellt követõ szerzõdések váltak
az itthoni M&A tranzakciók alapdokumentumává.
Így van ez akkor is, ha a dokumentáció csak magyar
nyelven és a magyar jog alapján készül el.
Egy magyar jogász sokszor már gyanakodva néz a
szerzõdéstervezetre, ha az nem egy több oldal
definíciós listával indul, vagy nem tartalmaz
részletesen kimunkált és jobb híján szavatossági
nyilatkozatoknak fordított „representation and
warranties” fejezetet. A szerzõdések azonban az idõk
során több szempontból is „magyarosításra” kerültek.
Az itthoni jogászok megtisztították ezeket a magyar
jogban amúgy is szabályozott, felesleges
rendelkezésektõl. A szerzõdések összhangba kerültek a
magyar kártérítési szabályozással is, és olyan
koncepciók (mint pl. az „indemnity”) is megtalálták a
maguk helyét, amelyek a magyar jogrendszertõl
idegenek.
Idõközben egyszerûsödött az átvilágítások folyamata
is, az átnézendõ dokumentumok szinte mindig
elérhetõk digitális formában és az ügyfelek is inkább az
ún. „red flag” típusú, csak a legfontosabb kockázatokra
figyelmet felhívó riportot részesítik elõnyben.

Mindamellett, hogy elfogadottá váltak az
angolszász típusú szerződések, a market
standardok időről időre, az M&A piac
körülményeinek megfelelően változnak.

A mostanihoz hasonló, forrásokkal telített, aktív
felvásárlási piacon értelemszerûen az eladók kerülnek
elõnyösebb alkupozícióba. Ez nem meglepõ módon a
vevõ szerzõdéses védelmének a lazulását jelenti.
Régebben például az eladó csak nagyon erõs
helyzetben tudta elfogadtatni, hogy az általa az
adatszobában elhelyezett dokumentumok mind „feltárt
információnak” minõsüljenek – ami viszont a mai
viszonyok között már egyre inkább elfogadott.
Korábban bevett kompromisszum volt az úgynevezett
„feltáró levél” (disclosure letter), amely csak bizonyos
specifikus, ott leírt ügyek tekintetében korlátozta az
eladó felelõsségét. Mostanában egyre kevesebbszer
találkozunk tranzakciókban ezzel a koncepcióval. Ezzel
egyidejûleg lejjebb csúsztak az eladó felelõsségének
összegszerû és idõbeli határai is. Míg pár évvel ezelõtt
a teljes vételár mint felsõ felelõsségi határ gyakran
„átment” a szerzõdésen, addig ma már ez szinte
elfogadhatatlan lenne az eladó részérõl.

Merre tovább?
Láthatóan a „piaci standard” fogalma nem egy
állandó, hanem folyamatosan változó koncepció.
Nehéz elõre megjósolni, hogy néhány év vagy évtized
múlva mi is lesz piaci standardnak minõsíthetõ. Egy
dolog azonban bizonyos, a jogi technológia fejlõdése,
valamint a ránk zúduló, egyre nagyobb
információhalmaz mindenképpen jelentõs hatással
lesz arra, hogy tíz év múlva a jogászok mirõl fognak
vitatkozni egy vállalatfelvásárlás során.

Nem utolsósorban a magyar a bíróságok is alkalmazkodtak az angolszász szerzõdések gyakorlatához, és
egyre több precedens értékû ítélet születik, amely már
az ilyen típusú dokumentumokon alapul.

És mi ma a „market standard”?
Mindamellett, hogy elfogadottá váltak az angolszász
típusú szerzõdések, a market standardok idõrõl idõre,
az M&A piac körülményeinek megfelelõen változnak.
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