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Bevezetés 

 

A magyarországi rendszerváltozást követő időszak privatizációs kivásárlásai után a 2000-

es évektől az M&A esetek száma jelentős mértékben emelkedett, mintegy illeszkedve a 

nemzetközi tendenciákba. Az Európai Unió bővítése jelentős hatást gyakorolt az M&A 

folyamatok bővülésére (Sinkovits 2010). 1997 és 2014 között 743, a Gazdasági 

Versenyhivatal (a továbbiakban GVH) által engedélyköteles M&A tranzakció történt 

Magyarországon (Kucséber 2015).  Ezeknek a dinamikus trendeknek a hátterében az M&A 

ügyleteknek az előnyei szerepet játszhatnak: méret- és választékgazdaságosság elérése, az 

iparágból történő kivonulás, az irányítási hatékonyság és a növekvő piaci erő (Wish 2010). 

Copeland − Weston (1992) a fúziót, mint az egyik legfontosabb szerepet játszó tényezőt 

említi a vállalatok növekedésében. Katits (2002) a felvásárlásokat és az összeolvadásokat a 

vállalati kríziskezelés egyik típusaként, a vállalati válságból kivezető lehetséges kiutak 

közé is sorolja.  

Ray (2010) szerint az M&A tranzakciók érintettjei a vállalat tulajdonosai, a cég 

menedzsmentje, a munkavállalók, a fogyasztók, az állami intézmények, a média és az 

ágazati elemzők. Az érintettek közül a tulajdonosoknak kiemelkedő szerepük van az M&A 

tranzakció megvalósítására vonatkozó döntéshozatalban, míg a menedzserek az M&A 

stratégiai tervezésében és a végrehajtásában játszanak szerepet. Ezt támasztja alá 

Damodaran (2006, 898) is, aki azt állítja, hogy „a tulajdonosok és a menedzserek azok, 

akik változtathatnak a vállalat működtetésének módján, így az értékén is”.  

Az 1980-as évek 2. felében zajló fúziós hullám arra ösztönözte a vállalatvezetőket, hogy 

a tulajdonosi értékteremtésre koncentráljanak (Rappaport 2002). A tulajdonosok elvárják a 

menedzserektől a tulajdonosi érték (Shareholder Value = SV) szemlélet szerint történő 

stratégiaalkotást. Ebből eredően tulajdonosi szempontból vizsgálom a felvásárlás 

szinergiáinak pénzügyi hatásait. Az értekezés célja: a magyarországi cégfelvásárlások 

pénzügyi elemzése. Az értekezésben az elemzést extern módon, vagyis külső elemző 

szemszögéből és pénzügyi eszköztár alkalmazásával szeretném végezni, ezért a 

vizsgálatokhoz a nyilvánosan elérhető GVH versenyhatározatokból és az e-beszámolóról 

gyűjthető számviteli adatokból 3 adatbázist készítettem.  

A vizsgálatom felöleli az összes, a GVH által 1997.01.01. és 2015.12.31. között 

engedélyezett 784 tranzakciót, valamint a 2007 és 2010 között cégfelvásárlást megvalósító, 
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magyarországi székhellyel rendelkező felvásárló vállalat és céltársaság éves beszámolóit a 

felvásárlást megelőző egy üzleti évre, valamint a felvásárlást követő öt üzleti évre.1 

 

1. A hipotézisek tesztelésének módszere és az értekezés tézisei 

 

H1: Magyarországon az M&A ügyletek többsége a feldolgozóipari és a kereskedelmi 

szektorokban valósult meg, valamint az M&A tranzakciók között jelentős a határon 

átnyúló tranzakciók aránya, ezért a felvásárló vállalatok többségének európai uniós 

országokban van a székhelye.   

A H1 hipotézis felállításához a 2. fejezetben közölt külföldi M&A hullámokat vizsgáló 

tanulmányok, az éves M&A riportok, a magyar gazdaságtörténet és a közép-európai 

országok M&A tendenciáinak jellemzői adnak támpontot: Napjainkig 7 M&A hullám 

zajlott le. Ezek közül az 1993 – 2000 közötti 5. hullám volt az első, amelyre az jellemző, 

hogy a vállalatok tömegesen hajtanak végre határon-átnyúló M&A tranzakciókat (Cross-

Border Mergers and Acquisitions = CBM&A) (Balogh 2004). Az 5. hullámot generálta 

egyrészről az egyes ágazatokban – telekommunikációban, szállítmányozásban – 

végrehajtott dereguláció, másrészről pedig a globalizáció fokozódása, amely a CBM&A 

arányának megugrásához vezetett (Kleinert – Klodt 2002). A CBM&A magas aránya 

jellemezte a 6. és a 7. hullámot is (UNCTAD 2014).  

A magyarországi M&A ügyletek gazdaságtörténetének összefoglalásával, az ágazati 

jellemzőit tekintve arra a megállapításra jutottam, hogy a vizsgált korszakokban a legtöbb 

M&A a feldolgozóiparban valósult meg. A külföldi felvásárlások esetén a német és az 

osztrák tőke aránya kimagasló mind a dualizmusban, mind pedig az 1989. évi 

rendszerváltás után.  

A hipotézist egy saját készítésű adatbázis alapján tesztelem. A GVH 784 

versenyhatározatának elemzésével felmérem az M&A ügyletek területi és ágazati 

jellemzőit. A CBM&A tranzakcióra abból következtetek, hogy a céltársaság székhelye 

Magyarországon, míg a felvásárló vállalat székhelye külföldi országban található.  

 

                                                           
1 Nem célom azoknak az eseteknek a vizsgálata, amikor magyarországi vállalat külföldön valósít meg 

felvásárlást. Minden esetben a felvásárolt céltársaságok Magyarországon működő vállalkozásokat jelentenek. 

Nem vizsgálom a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az állami tulajdonlású vállalatok által megvalósított 

tranzakciókat (http://www.mnv.hu/felso_menu/tarsasagi_portfolio/mnvportfolio/tarsasagiportfolio).  

http://www.mnv.hu/felso_menu/tarsasagi_portfolio/mnvportfolio/tarsasagiportfolio
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Ahogyan azt az alábbi ábrán is látjuk, a felvásárló vállalatok a feldolgozóipari és a 

kereskedelmi szektorokat részesítették előnyben. A felvásárló vállalatok által preferált 

ágazatok nem változtak az 1990 és az 1997 között megvalósult privatizációs 

kivásárlásokhoz képest.  

 

A 784 M&A ügylet ágazati megoszlása az 1997 és 2015 között (%)

Forrás: Saját számítás és szerkesztés az e-beszámoló adatai alapján 

 

 

A magyarországi M&A tendenciákból – a vizsgált időszakokban – egyértelműen 

kirajzolódik a globális 5. M&A hullám, amelyet a CBM&A tranzakciók jellemeztek. E 

szerint, Magyarország kedvelt célpont volt a külföldi társaságok körében a vizsgált 

időszakban, mind a tranzakciók számát, mind pedig a megvásárolt részesedéseket tekintve, 

mivel a felvásárló társaságok átlagosan 80,7%-os részesedést szereztek a céltársaságokban! 

A felvásárló vállalatok nagy része német és osztrák székhellyel rendelkezett, amelyre 

magyarázatot adhatnak az értekezés 3.1. fejezetében közölt térbeli kutatások eredményei, 

miszerint a céltársaság kiválasztásának legfontosabb szempontja a földrajzi és a kulturális 

közelség. 

A vizsgálatok eredményei alapján a H1 hipotézist elfogadom és megfogalmazom a T1 

tézist:  

T1: A magyarországi M&A piacon az 5. M&A hullám által generált CBM&A 

ügyletek domináltak a vizsgált időszakban. Az M&A ügyletek meghatározó része a 

kereskedelmi és a feldolgozóipari szektorban realizálódott. 
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H2: A magyarországi felvásárló vállalatok a horizontális típusú M&A ügyleteket 

részesítették előnyben a vertikális és a konglomerátum jellegű M&A ügyletekkel 

szemben.     

Az M&A ügyletek – a felvásárlás iránya szerint – lehetnek horizontális, vertikális és 

konglomerátum típusú tranzakciók. Horizontális fúzióról akkor beszélünk, ha olyan 

vállalatok egyesülnek, amelyek egymással helyettesíthető termékeket és szolgáltatásokat 

állítanak elő (Bishop − Walker 2010). A vertikális fúziók során az ellátási láncok 

különböző szintjein működő vállalatok egyesülnek (Bishop − Walker 2010). 

Konglomerátum típusú fúzióról akkor beszélünk, ha az egyesülés következtében jelentősen 

javul a vállalkozások gazdálkodása anélkül, hogy vajon az egyesülő vállalkozások 

horizontális vagy vertikális kapcsolatban vannak-e, illetve kiegészítő termékeket 

gyártanak-e (Balogh et al 2012).   

A nemzetközi szakirodalomban utalást találunk a horizontális típusú tranzakciók 

dominanciájára: „A horizontális CBM&A tranzakciók száma az USA-ban 1986 és 2005 

között 45,1 és 51,5 százalék között stagnált. Ha a tranzakciók értékét vesszük alapul, akkor 

már nagyobb volatilitást tapasztalhatunk: 46,7 és 73 százalék között változott az értéke.” 

(Brakman et al 2006,7). A horizontális M&A ügyletek magas értékére magyarázatul 

szolgálhat az, hogy a felvásárlás iránya befolyásolja a szinergiák létrejöttét. Peck – Temple 

(2002) szerint a horizontális felvásárlással lehet elérni a piaci részesedés növekedését, a 

működési és a pénzügyi szinergiákat.  A vertikális felvásárlással a működési és a pénzügyi 

szinergiák, míg a konglomerátum típusú tranzakcióval csak a pénzügyi szinergiák elérése 

lehetséges (Peck – Temple 2002). 

A GVH vizsgálja a versenyhatározataiban azt, hogy a kérelmezett összefonódásnak 

milyen esetleges káros (horizontális, vertikális és konglomerátum) hatása lehet a versenyre. 

A H1 hipotézishez hasonlóan ezért a H2 hipotézist is a GVH versenyhatározatai alapján 

készült adatbázis elemzéssel tudom igazolni. 

A H2 hipotézis tesztelésének eredményei azt mutatják, hogy Magyarországon 

kiemelkedő a horizontális M&A ügyletek aránya, amelyből arra következtethetünk, hogy 

az ügyletek piacszerzés céljából történtek. Az M&A szakirodalom nem hívja fel a 

figyelmet a jelentős számú „vegyes” ügyletekre, amelyek növekvő tendenciáját azzal 

magyarázhatjuk, hogy napjainkban a vállalatok tevékenységi köre egyre szélesebb.  

A H2 hipotézist elfogadom, mivel − a külföldi kutatásokhoz hasonlóan − a horizontális 

típusú M&A ügyletek domináltak Magyarországon.  
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Megfogalmazom a T2 tézist:   

T2: A magyarországi M&A tranzakciók többsége horizontális típusú 1997 és 2015 

között. A vizsgált időszak 2. felében gyakran történtek olyan felvásárlások, 

amelyeknek egyaránt volt horizontális, vertikális és konglomerátum jellege. 

 

H3: A felvásárló vállalatok megszerezték a céltársaság egészét a tranzakciók 

többségében. 

A fúziókkal ellentétben a vállalati felvásárlásoknak több módozata lehetséges. A 

felvásárló vállalat megvásárolhatja a céltársaság egészét vagy csupán a többségi 

részesedését, de a céltársaság egyes eszközeit (ingatlanjait, gépeit) és üzemét egyaránt. 

A H3 hipotézis felállításához a következő kettő adat szolgált: Minden második M&A 

esetben a teljes vállalatot felvásárolták 1987-99 között 82 vizsgált országban (Calderón et 

al 2002, 6). Brakman és szerzőtársai 27 541 M&A ügyletet vizsgáltak 1986 és 2005 között. 

Megállapították azt, hogy a vállalati részvények nagy hányadát – átlagosan 75,5 százalékát 

– vásárolják meg a tranzakciók során, amely a felvásárolt vállalatban többségi (átlagosan 

80,1 százalékos) részesedéshez vezet (Brakman et al 2006, 5). 

A részleges felvásárlás lehetőséget nyújt a céltársaság hosszú távú teljesítményének 

javítására, amely nem lehetséges akkor, ha az egész céltársaságot felvásárolják, mivel a 

céltársaság beolvad a felvásárló vállalatba és a részvényekkel többé nem kereskednek. A 

részleges felvásárlást követően a céltársaság teljesítménye pozitív irányba változhat a 

megnövekedett ellenőrzés miatt (Akhigbe 2004). 

A H3 hipotézis igazolását is adatbázis elemzéssel végzem. A GVH 784 határozatának 

elemzésekor az ágazati és a területi jellemzők mellett azt is gyűjtöttem, hogy a felvásárló 

társaságok a céltársaság üzletrészeinek/részvényeinek hány százalékát vásárolták fel. A 

vizsgálathoz felhasználtam az e-beszámolóról gyűjtött felvásárló társaságok és 

céltársaságok kiegészítő mellékleteit egyaránt, amelyek tartalmazzák a beolvadás 

(végelszámolás) és a részesedésszerzés tényét is.  

A H3 hipotézis tesztelésével, a magyarországi székhelyű felvásárlásokat a jómagam 

által létrehozott kategóriákba soroltam: A 2006 és 2010 közötti időszakot az 

irányításszerző ügyletek dominálták, míg elenyésző cégfelvásárlás történt a magyar M&A 

piacon. A vizsgált időszakban voltak olyan felvásárló társaságok, amelyek többször is 

megvalósítottak irányításszerző ügyletet, mint a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi 

Zrt., amely 9 M&A ügyletet valósított meg. Az irányításszerző ügyletek jelentős arányának 

hátterében az állhat, hogy az irányításszerző tranzakcióval nincs szükség a céltársaság 
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integrációjára, hiszen a felvásárolt cég működése befolyásolható a menedzsment 

leváltásával.  

A H3 hipotézist elvetem, mivel a 2006 és 2010 közötti időszakot a kiegészítő 

mellékletek adataival vizsgálva, a felvásárló társaságok – az esetek nagyobb részében – 

nem vásárolták és olvasztották be a felvásárolt céltársaságokat. Így a T3 tézis felállítása a 

következő: 

T3: Magyarországon 2006 és 2010 között a cégfelvásárlások száma minimális, ezért 

az M&A piacot az irányításszerző ügyletek dominálták. Jelentős csoportot 

képviselnek az eszközfelvásárlások is, amelyeknek az aránya 20 százalék volt 1997 és 

2015 között.    

 

H4: A Magyarországon megvalósult cégfelvásárlásokat vizsgálva az 

egyesült  vállalatok tulajdonosi értéke növekedett a tranzakciót követően. 

Alfred Rappaport 1986-ban publikálta a Creating Shareholder Value: the New Standard 

for Business Performance című könyvét, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a 

vállalatvezetőknek a (tulajdonosi) értékteremtésre kell koncentrálniuk. A tulajdonosi 

értékmaximalizálás nem ellentétes a vállalat többi érintettjeinek hosszú távú céljaival 

(Becker et al 2005, 69). Tehát amikor az SV növekszik, a társadalmi jólét is emelkedik 

(Jensen 2000). A tulajdonosi értéket befolyásoló 7 értékteremtő tényező a következő: az 

értékesítési árbevétel növekedési rátája, a működési profithányad, a társasági adókulcs, a 

forgótőke lekötés, a befektetett eszköz lekötés, a tőkeköltség és az értéknövekedés 

időtartama (Rappaport 2002).  

A felvásárlások alapvető célja – mint bármilyen befektetésnél – az értékteremtés. Az 

értekezésemben azt szeretném vizsgálni, hogy vajon a Magyarországon megvalósult 

felvásárlások elősegítették-e a tulajdonosi érték növekedését, azaz az M&A ügylettel 

értékrombolás vagy értéknövekedés történt?  

Az értékgenerátorok és a tulajdonosi érték számítását a felvásárló vállalatok mérleg és 

eredménykimutatásaiból, valamint cash-flow kimutatásaiból létrehozott adatbázis alapján 

végzem. Az SV számítása az alábbi képlettel történik, amit Rappaport (1986 és 2002) 

munkájában megadott leírás szerint szerkesztettem:     
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A képletben az 1. tag az FCF jelenértékeinek összege, a 2. tag a stratégiai időtartam 

utáni időszakra feltételezett örökjáradék jelenértéke, a 3. tag pedig az idegen tőke piaci 

értéke. 

Az alábbi táblázat összefoglalja az SV kalkulációk eredményeit. Az SV várt növekedése 

helyett értékcsökkenés történt. A magyar Számviteli törvény szerint számított CF alapon, 

és az értékgenerátorokkal kalkulált FCF nagyságok egyaránt a felvásárló társaságok SV 

csökkenését okozták. 

 

A cégfelvásárló vállalatok SV értékének változása 

Megnevezés 
Copé  

Zrt. 

Feketesas 

 Kft. 

Prímagáz  

Zrt. 

Tendre  

Kft. 

Kabai  

Zrt. 

G4S  

Zrt. 

SV (inflációs)                              

SV (hagyományos)                              

FCF jelenértékeinek összege                        

SV (magyar+inflációs)                              

SV (magyar+hagyományos)                        

FCF jelenértékeinek összege (magyar)                        

Jelmagyarázat: A cégfelvásárló vállalatok tulajdonosi értéke  növekszik,  csökken  

Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés 

 

Ezután az alábbi T4 tézist tudom rögzíteni:  

T4: A Magyarországon, 2007 és 2010 között, a cégfelvásárlást megvalósító társaságok 

a Rappaport-féle értékgenerátorokkal és a Számviteli törvény szerint készített cash 

flow kimutatással kalkulált FCF jelenértékei – a felvásárlást követően – visszaestek, 

amelyet a vizsgált társaságok negatív SV értékei igazoltak.   

 

H5: A magyarországi cégfelvásárló társaságok jövedelemtermelő képessége 

növekedett és a gazdálkodásuk hatékonysága javult az M&A ügyletet követően.  

Az értékesítési forgalom növekedése mellett, az M&A tranzakciók előnyei közé tartozik 

az is, hogy a gazdálkodás hatékonysága javul. Ezt a megállapítást igazolja a következő két 

vélemény: „A felvásárlás következtében, a nagyobb termelési-szolgáltatási mérettel járó 

fajlagos fix költség megtakarítás miatt, a termékek és a szolgáltatások önköltsége csökken” 

(Sinkovics 2010, 70). „A termelőeszközök egyesítése következtében javul az előállítás 

költséghatékonysága, mert a rendelkezésre álló technológiákat átszervezik, és az 

erőforrásokat átcsoportosítják.” (Bárczy et al 2008, 59)  

A hatékonyságot javító tranzakciók mellett léteznek olyan akvizíciók is, amelyek 

csökkentik a gazdálkodás hatékonyságát és a jövedelemtermelő képességet is (Carlton – 
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Perloff 2003): „Az M&A tranzakciót követően előfordulhat az is, hogy a szervezési, 

irányítási költségek – a várt csökkenés helyett – emelkednek, mivel a nagyobb vállalatot 

nehezebb irányítani, felügyelni és fokozódnak az ösztönzési problémák, ezáltal növekedhet 

az egyesült vállalat működési kockázata.” (Bárczy et al 2008,60). Köke (2001), 

Alexandridis et al (2011), Carline et al (2009), Tsung-ming – Yasuo (2002)  és Kwoka – 

Pollitt (2010)  vizsgálták a felvásárlások hatását az egyesült vállalatok jövedelemtermelő 

képességére és a gazdálkodás hatékonyságára. A vizsgálatok eredményei azt mutatják, 

hogy sem a jövedelemtermelő képesség, sem a gazdálkodás hatékonysága nem javult a 

felvásárlást követő 2-5 évben.2 Mind ezek alapján annak is magas a bekövetkezési 

valószínűsége, hogy a kutatási eredményeim hatékonyságcsökkenést mutatnak.  

A H5 hipotézist tesztelem a felvásárló vállalatok és a céltársaságok mérleg és 

eredménykimutatásaiból készített adatbázisokon. A cégfelvásárló társaságok jövedelem-

termelő képessége mellett, a gazdálkodás hatékonyságát a működési cash ciklust 

(Operating Cash Cycles = OCC) befolyásoló számszerűsíthető tényezőkkel jellemzem, 

illetve mérem. A nemzetközi szakirodalomban megjelent vizsgálatokhoz hasonlóan 

számolok ROA és ROE rátákat. A ROA és a ROE ráták DuPont modell szerint történő 

szétbontásával további információkhoz jutok a vállalatok gazdálkodásának 

hatékonyságáról.  

A cégfelvásárló társaságok tulajdonosi értékének csökkenésére a H5 hipotézis 

tesztelésének eredményei magyarázatot adhatnak. A H5 hipotézis tesztelés eredménye a 

következő: A magyarországi felvásárlások nem növelték az egyesült vállalatok 

jövedelemtermelő képességét, amely az SV növekedés legfontosabb alkotója. A vizsgált 

profitabilitási ráták csökkenésének egyik oka az, hogy a cégfelvásárló társaság értékesítés 

nettó árbevétele csökkent. A másik ok az egyesült vállalatok működési ráfordításainak 

emelkedése, amelyet a jövedelmezőségi mix termelékenység blokkjának problematikus 

minősítései (20-40 pontos intervallumok) igazolnak. 

A jövedelemtermelő képesség alakulásához hasonlóan, a felvásárló társaságok 

gazdálkodásának hatékonysága sem javult az egyesülés után: Úgy vélem, hogy ha voltak is 

erőfeszítések az erőforrások átcsoportosítására és racionalizálására, úgy az nem járt a 

gazdálkodás javulásával. Az integráció szakaszában történt átszervezésről csak a Kabai 

Zrt. 2009. évi kiegészítő melléklete ad némi felvilágosítást: A cégfelvásárlás miatt a Kabai 

                                                           
2 A 3. fejezetben részletesebben foglalkozom az említett külföldi kutatásokkal. 
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Zrt. 3 új telephellyel bővült, amelyből kettőben folyt tovább a termelés, amelyeket az új 

tulajdonos korszerűsített. 

A lehetséges okok felkutatása érdekében elemeztem a céltársaságokat is a felvásárló 

társaságok elemzésénél alkalmazott módszerekkel. A céltársaságok jövedelemtermelő 

képessége rendkívül kedvezőtlen volt és a gazdálkodás a felvásárlást megelőző évben nem 

volt hatékony a felvásárló vállalatokéhoz viszonyítva (mivel magas volt a raktározási- és 

vevői követelések behajtási ideje): A működési problémákkal küzdő társaságok 

integrációja nem javíthatta a felvásárló társaságok gazdálkodásának hatékonyságát. Ezt a 

megállapítást alátámasztja a Kabai Zrt. 2009. évi kiegészítő melléklete, miszerint a vevői 

követelések növekedése részben a céltársaság, a Pannonmill-Takarmány Kft. felvásárlása 

miatt történt. A kedvezőtlen helyzetű, avagy válságban levő cégek felvásárlása lehet 

szándékos, mivel ebben az esetben alacsony áron lehetett hozzájutni az adott céghez. Ez a 

logika vezérelhette a Feketesas Pharma Kft. vezetőit akkor, amikor a felvásárlást megelőző 

évben alapított Hód-Duó Kft.-t felvásárolták.  

A H5 hipotézist részben elfogadom, mivel a cégfelvásárlások nem javították a 

jövedelemtermelő képességet és a gazdálkodás hatékonyságát, de jelentős mértékű 

visszaesést sem okoztak a vizsgált területeken. Így meg tudom fogalmazni a T5 tézisemet: 

T5: A cégfelvásárló társaságok működési és nettó jövedelmezősége stagnált a 

cégfelvásárlást követően, valamint a gazdálkodás hatékonysága sem javult tartós 

mértékben. Mindehhez hozzájárult az, hogy a felvásárló társaságok működési és 

nettó veszteséggel rendelkező társaságokat vásároltak fel.  

 

2. A kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

Az értekezésem 1. fejezetében arra igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy a közgazdasági 

szakirodalomban nem egységes a vállalati M&A meghatározása. Az alábbi 4 csoportot 

javaslom megkülönböztetni az M&A értékeléséhez:  

1. A cégfelvásárlások. 

2. Az irányításszerző felvásárlások. 

3. Az eszközfelvásárlások. 

4. A fúziók. 

A 2. fejezet első része áttekintést nyújtott az USA-ban létrejött M&A hullámokról és a 

magyarországi M&A gazdaságtörténetéről 4 korszakon át, kezdve a dualizmus korától 

napjainkig bezárólag. Az M&A tranzakciók korszakokon átívelő vizsgálata alátámasztja 
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azt, hogy Magyarországon a vállalati összevonások és felvásárlások – politikai és 

gazdasági berendezkedéstől függetlenül – gyakran előforduló gazdasági jelenségek voltak. 

A 3. fejezetben összegyűjtöttem a külföldi és a magyar vállalati M&A kutatások 

eredményeit. A külföldi kutatások segítséget nyújtottak számomra a vizsgált időhorizont 

meghatározásában és a saját szerkesztésű adatbázisok születésében.  

A 4. fejezetben az SV értéket kedvezően és kedvezőtlenül befolyásoló tényezőkkel 

foglalkoztam. A tulajdonosok mellett a menedzserek a legfontosabb szereplői a vállalati 

M&A ügyleteknek, ezért a 4. fejezet kiemelt figyelmet fordított az utóbbiak M&A 

ügyletekben játszott szerepére.  

Az 5. fejezetben olyan vállalatértékelési modellekkel foglalkoztam, amelyeket az M&A 

tranzakciók tervezésénél és elemzésénél egyaránt hasznosíthatunk. A magyarországi 

cégfelvásárló társaságok SV értékét kalkuláltam az 5.5. fejezetben közölt Rappaport 

tulajdonosi érték modell alkalmazásával, a hazai vállalati környezeti jellemzők és 

sajátosságok figyelembe vételével.  

A 6. fejezetben a doktori iskolás tanulmányaim során végzett adatbázis összeállítási 

tapasztalataimat ötvöztem szakirodalmi alátámasztással. A kutatás módszertanának 

összeállítását az nehezítette, hogy napjainkig nem született olyan munka a magyarországi 

M&A-kutatásokban, amely mérleg és eredménykimutatás adatokkal vizsgálta volna az 

M&A tranzakciókat.  

A 7. fejezetben a 2007 és 2010 között, a GVH által engedélyköteles cégfelvásárlást 

megvalósító összes felvásárló társaságot elemeztem, tehát a teljes sokaságot vizsgáltam. A 

hosszabb időtávon történő és a mutatószám elemzésen túlmutató pénzügyi vizsgálatok, 

mint az SV számítás, még napjainkban is korlátba ütköznek a magyarországi 

cégfelvásárlások csekély száma miatt.  

Bízom abban, hogy az értekezésem eredményei felkeltik majd a tulajdonosok és a 

vállalatvezetők figyelmét, így hozzájárulnak a magyar és a külföldi (leány)vállalatok olyan 

külső növekedési céljainak, valamint stratégiáinak a tervezésében is, amelyekben az M&A 

tranzakciók kulcsszerepet játszanak. A vállalatok vezetése a tulajdonosok 

„értékképviselete” mellett felelősséggel tartozik az alkalmazottakért is, mivel egy M&A 

ügylettel nem csupán 2 vállalat működése változhat meg, hanem a munkavállalók élete is. 

A felelősség súlya mellett az M&A ügyletek lebonyolítása rendkívül sok buktatóval járhat 

a tervezéstől kezdve az integráció lebonyolításáig. Mind ezek miatt az M&A ügyletek 

tervezésétől kezdve a döntéshozatalon át a végrehajtásig bezárólag olyan vezetők 

szükségesek, akik becsületesek, következetesek és Exupéry (1943)  következő idézete 
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szerint tekintenek a szóba jövő M&A ügyletre: „Az teszi széppé a sivatagot (...), hogy 

valahol egy kutat rejt.”  
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