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AZ ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

APV = Adjusted Present Value 

CA = Company Acquisitions 

CapEx = Capital Expenditure  

CBM&A = Cross-border Mergers and Acquisitions 

D = Value of Debt   

DIH = Days Inventory Held 

DSO = Days Sales Outstanding 

E = Value of Owner’s Equity 

FCF = Free Cash Flow 

FCFE = Free Cash Flow to Equity 

FCFF = Free Cash Flow to Firm 

GS = Growth Sales 

HV = Horizont Value 

INV = Investments 

M&A = Mergers and Acquisitions 

OCC = Operating Cash Cycle 

rf = Risk Free Rate 

ROA= Return on Assets 

ROE = Return on Equity 

ROS = Return on Sales 

SV = Shareholder Value 

SVCA = Shareholder Value of Company Acquisitor 

TC  = Corporate Tax 

TS = Tax Shield 

V = Value of Corporate 

WC = Working Capital 

WACC = Weighted Average Cost of Capital 
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BEVEZETÉS 

 

Ferreira és szerzőtársainak 2014-ben megjelent tanulmánya 16 tudományos folyóirat 1980 

és 2010 között megjelent 334 vállalati fúzióval és felvásárlással (Mergers and Acquisitions 

= M&A) foglalkozó munkát vett górcső alá. A kutatók azt állapították meg, hogy a 2000-es 

évektől kezdődően az M&A tranzakciókkal foglalkozó publikációk száma növekedett. 

Ezek a publikációk a következő 3 témakör köré csoportosultak: a vállalat teljesítménye, a 

vállalati partnerség és a vállalat stratégiáját érintő kormányzati, szociális és politikai 

hatások modellezése. Számos, kizárólag M&A témakörével foglalkozó szakkönyv 

született: Haspeslagh − Jemison (1991) Managing Acquisitions, Bruner (2004) Applied 

Mergers and Acquisitions, Gaughan (2014) Mergers, Acquisitions, and Corporate 

Restructurings. 

A tudományos érdeklődés nem véletlen, mivel az USA-ban az M&A esetek száma 

gyorsan növekedett ebben az időszakban, és ahogyan azt az alábbi ábrán megfigyelhetjük, 

Európában is nagyszámú tranzakció történt a 2000-es évektől kezdődően.  

 

Az M&A ügyletek számának és értékének alakulása Európában (milliárd USD) 

 Forrás: Saját szerkesztés az Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (2016) adatai  

alapján  

 

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 
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az M&A folyamatok bővülésére (Sinkovics 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. Az M&A létrejöttének pozitív hatásait a szakirodalom a szinergia 

megnevezéssel azonosítja.  

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. Mivel nem csupán a részvénytársaságok, hanem minden 

társas vállalkozás tulajdonosi értékét számszerűsíthetjük, ezért az angolszász 

szakirodalomban használt ’részvényesi érték’ helyett a ’tulajdonosi érték’ = SV 

megnevezést alkalmazom. 

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
1

 között 

cégfelvásárlást megvalósító, magyarországi székhellyel rendelkező felvásárló vállalat és 

                                                           
1
 A vizsgált időszakok terjedelmére a 6. fejezetben adok részletes magyarázatot. 
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céltársaság éves beszámolóit a felvásárlást megelőző egy üzleti évre, valamint a 

felvásárlást követő öt üzleti évre. Nem célom azoknak az eseteknek a vizsgálata, amikor 

magyarországi vállalat külföldön valósít meg felvásárlást. A felvásárolt céltársaságok 

minden esetben Magyarországon működő vállalkozások. Nem vizsgálom a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az állami tulajdonlású vállalatok által megvalósított 

tranzakciókat.
2
 

Az alábbi táblázat szemlélteti az értekezés felépítését. Az 1. fejezetben közreadom a 

vállalati M&A fogalmát, a rendszerezési lehetőségeit a közgazdasági szakirodalom és a 

hatályos törvények szintetizálásával, valamint az értékgenerátor és a szinergia 

kifejezéseket. Az M&A ügyletek csoportosítására a következőt javaslom: 

Cégfelvásárlások, eszközfelvásárlások, irányításszerző ügyletek és fúziók. A 2. fejezetben 

az USA-ban létrejött M&A hullámok- és a magyarországi M&A gazdaságtörténetével 

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

eredményeit és alkalmazott módszertanát.  

 

Az értekezés fejezeteinek céljai 
 1. fejezet AZ M&A ÜGYLETEK JAVASOLT RENDSZEREZÉSE 

2. fejezet 

M&A SZAKIRODALOMI FELDOLGOZÁS 3. fejezet 

4. fejezet 
5. fejezet M&A ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI DCF MÓDSZERREL  

6. fejezet AZ ADATBÁZISOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS AZ SV KALKULÁCIÓ ADAPTÁLÁSA 

7. fejezet A HIPOTÉZISEK TESZTELÉSE 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 4. fejezet tárgyalja az M&A ügylet tulajdonosi értéket befolyásoló tényezőit. Az 5. 

fejezet tartalmazza az M&A lehetséges értékelési eljárásait. Szintén ebben a fejezetben 

közlöm Rappaport modelljét, amelyet a 6. fejezetben adaptálok a magyarországi 

cégfelvásárlások értékeléséhez. A 6. fejezetben ismertetem a hipotézisek igazolásához 

alkalmazott saját szerkesztésű adatbázisok összeállításának módszertanát is. A 7. fejezet 

tartalmazza a hipotézisek tesztelésének eredményeit és a téziseket. Az értekezés 

eredményeit 5 egyszerzős és egy társszerzős folyóiratcikkben
3
, három könyvfejezetben és 

8 konferenciacikkben publikáltam.   

                                                           
2
 http://www.mnv.hu/felso_menu/tarsasagi_portfolio/mnvportfolio/tarsasagiportfolio 

3
 Hitelintézeti Szemle, Competitio, Tér és Társadalom, Tér – Gazdaság − Ember, Acta Oeconomica 

Universitatis Selye, Gazdaság és Társadalom 

http://www.mnv.hu/felso_menu/tarsasagi_portfolio/mnvportfolio/tarsasagiportfolio
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AZ ÉRTEKEZÉS HIPOTÉZISEI  

 

Ebben a részben közlöm az értekezés hipotéziseit szakirodalmi hivatkozásokkal 

alátámasztva. A hipotézisek sorrendjét az befolyásolta, hogy a hipotézisek teszteléséhez 

szükség van a már tesztelt hipotézisek eredményeinek felhasználására.  A H1 hipotézis az 

M&A ügyletek piaci tulajdonságaira, a H2 hipotézis pedig az M&A stratégiák egy 

jellemzőjére irányul. A H3 hipotézis tesztelésével történik a 784 M&A ügylet 

rendszerezése az értekezés 1. fejezetében létrejövő 4 csoportban, amelyet követően az SV 

változását kizárólag az általam meghatározott cégfelvásárlások-csoportban vizsgálom. A 

H5 hipotézis tesztelésével az a célom, hogy a cégfelvásárló társaságok jövedelemtermelő 

képességét és a gazdálkodásának hatékonyságát elemezzem.  

 

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).  

Szlovákiában a hazai és a cseh felvásárló társaságok, Horvátországban a német, az orosz 

és az amerikai, míg Romániában az Egyesült Királyságbeli felvásárló vállalatok 

domináltak (Rodwell − Petrikić 2014). Horvátországban az ingatlan-, a kereskedelmi és a 

feldolgozóipari ügyletek domináltak 2014-ben és 2015-ben. Szlovákiában a szolgáltató- és 

a feldolgozóiparban jött létre a legtöbb M&A ügylet 2014-ben és a 2015-ben. Romániában 

is ezek a szektorok generálták a legtöbb M&A tranzakciót (Rodwell − Petrikić 2015).  
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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 területi jellemzők azt mutatják, hogy mind a 4 

vizsgált korszakban Budapest aránya kiemelkedik a vidéki régiókkal szemben. 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.  

 

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 fúzió jön létre, ha olyan vállalatok 

egyesülnek, amelyek egymással helyettesíthető termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő 

(Bishop − Walker 2010). Horizontális tranzakciót hajtott végre az ALFI-KER” 

Kereskedelmi Kft. 2013-ban, amikor felvásárolta az Arzenál-Délker Kereskedelmi 

társaságot (a GVH Vj-30/2013/11 jelű határozata). A vertikális fúziók során az ellátási 

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

típusra példa az az eset, amikor a Veolia Energia Magyarország Zrt. 2015-ben felvásárolta 

a Dunai Hőtermelő társaságot (A GVH Vj/80-9/2015. jelű határozata). 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 CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. és a CLH Klímaszervíz Kft. cégek 

Körösaszfalt Mélyépítő Zrt. általi felvásárlása konglomerátum típusú tranzakció volt 2015-

ben (a GVH Vj/35-015/2015. jelű határozata).   

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.” 
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(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. 

 

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, ugyanis így lehet ellenőrizni azt, hogy a 
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céltársaság az M&A tranzakciót követően megszűnt vagy tovább működött 

leányvállalatként. 

 

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). 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: 

 

 

 

 

 
0

nt
1t

tCttn

1t
t

tttCtt
0 D

k1

1k

i1
T1ROSS

k1

WCINVT1ROSS
SVCA 






























 








 

 

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. 
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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 – 

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.
4

 Mindezek alapján annak is nagy a bekövetkezési 

valószínűsége, hogy a kutatási eredményeim hatékonyság csökkenést mutatnak.  

A 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.  

  

                                                           
4
 A 3. fejezetben részletesebben foglalkozom az említett külföldi kutatásokkal. 
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1. A VÁLLALATI M&A FOGALMA ÉS RENDSZEREZÉSE 

 

Ennek a résznek az 1. fejezetében áttekintem azt, hogy a magyar és az európai törvények, 

valamint a közgazdasági szakirodalom hogyan definiálja és csoportosítja az M&A 

tranzakciókat. Erre az áttekintésre azért van szükség, mert egyrészt a külföldi és a magyar 

szerzők eltérő módon definiálják és különböző szempontok szerint csoportosítják a 

vállalati M&A ügyleteket. Másrészt pedig a közgazdasági, az üzleti és a jogi szóhasználat
5
 

meghatározásai és a csoportosításai egyaránt eltérnek egymástól. Ennek a fejezetnek a 

célja nem csupán összegyűjteni az M&A meghatározásait szakirodalmi hivatkozásokkal, 

hanem közreadni a kutatás céljának megfelelő M&A kategorizálási szempontot. A 2. és 3. 

fejezetben a vizsgált témakör szempontjából további releváns kulcsfogalmak − 

értékgenerátor és szinergia − definícióit adom meg.  

 

1.1. Az M&A ügyletek meghatározása   

 

Reed et al (2007) The Art of M&A. A Merger/Acquisition/Buyout Guide című könyvében 

közli azt, hogy a fúziónak (Merger) szigorúan jogi jelentéstartalma van: „Fúzió történik, 

amikor egy vállalat egyesül és „eltűnik” egy másik vállalatban. A vállalatok egymás 

részvényeit ’kicserélik’. A vállalati felvásárlás (Corporate Acquisition) az a folyamat, 

amelyben egy vállalat részvényeit vagy eszközeit egy másik vállalat felvásárolja.” „A 

felvásárlás a tulajdonjog átruházásának egy általános kifejezése. A fúzió egy szűk, 

technikai fogalom a jogi eljárásra, amelyet vagy követ, vagy sem egy felvásárlás” (Reed et 

al 2007, 3-4).   

Ross et al (2003) a Fundamentals of Corporate Finance című könyvben az M&A alábbi 

4 típusát különböztetik meg: 

1. Fúzió.  

2. Konszolidáció. 

3. Részvények felvásárlása. 

4. Eszközök felvásárlása. 

Ross és szerzőtársai a fúzió alatt azt értik, hogy a felvásárló vállalat megtartja nevét és 

tovább működik, míg a felvásárolt vállalat minden eszköze és kötelezettsége a felvásárló 

                                                           
5
 A GVH a határozataiban az M&A tranzakciókat összefonódásnak nevezi. 
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vállalat tulajdonába kerül és megszűnik
6
. A konszolidáció abban különbözik a fúziótól, 

hogy a felvásárló és a céltársaság is megszűnik létezni, és egy új, közös vállalat részévé 

válnak. Ross és szerzőtársaival szemben Damodaran (2006, 748) a vállalatfelvásárlásokat 2 

osztályba sorolja aszerint, hogy a célvállalatot a saját menedzserei kivásárolják 

(Management BuyOut = MBO), vagy pedig egy másik vállalat megvásárolja. Az utóbbi 

osztályt további 4 alosztályra bontja: Beolvadásnak nevezi azt az esetet, amikor a 

célvállalat teljesen beolvad a felvásárló társaságba. Összeolvadás akkor történik, amikor a 

felvásárló és a célvállalat egy új céget alapít. Damodaran felvásárlásnak nevezi azt a 

módozatot, amikor a céltársaság tovább létezik egészen addig, amíg van olyan részvényes, 

aki visszautasítja a felvásárlást. A 4. alosztály: az eszközfelvásárlás.  

Chandra (2011) a felvásárlást gyűjtőfogalomként használja. A felvásárlásokon belül 

megkülönbözteti a fúziót, a gyár felvásárlását, a részvényvásárlást és az LBO-t (Leverage 

BuyOut) amely olyan tranzakció, amelyben a céltársaság részvényeinek, vagy eszközeinek 

felvásárlását hosszú lejáratú hitellel finanszírozzák. Sudarsanam (2003, 3) a Creating 

Value from Mergers and Acquisitions: The Challenges: an Integrated and International 

Perspective című könyvében hangsúlyozza, hogy a fúzió (Merger) és a felvásárlás 

(Acquisition) kifejezéseket a szakirodalomban gyakran egymás szinonimájaként 

használják. A szerző könyvében a fúzió és a felvásárlás mellett, használja a kivásárlás 

(Buyout) kifejezést egyaránt. Felvásárlás alatt, egy társaság eszközeinek vagy 

részvényeinek megszerzését érti, amelyet követően a céltársaság megszűnik, vagy a 

felvásárló leányvállalata lesz. Fúzió esetén új cég jön létre az egyesülni kívánó cégek 

összeolvadása által. A kivásárlás a felvásárlásoknak egy olyan sajátos típusa, amelyben a 

felvásárlók magántőke alapok vagy menedzserek.  

Azt láthatjuk, hogy a hivatkozott szerzők meglehetősen eltérően vélekednek és eltérően 

tipizálják az M&A tranzakciókat. A közölt fogalmakkal és csoportosításokkal csak részben 

érthetünk egyet! Nem jutunk megfelelő megoldáshoz akkor sem, ha még újabb szerzők 

valószínűsíthetően eltérő meghatározásait közlöm. Ehhez indokként az szolgál, hogy a 

kutatásomhoz a GVH versenyhatározataiból gyűjtöttem az M&A ügyletek adatait. A GVH 

a magyar versenytörvény alapján dönt arról, hogy egyáltalán az adott esetet vajon M&A 

tranzakciónak tekintheti-e és vajon szükség van az engedélykérésre
7
. Éppen ezért a 

                                                           
6

 A privatizációs kivásárlások az M&A sajátos típusa, amelyek alapvetően abban különböznek a 

hagyományos felvásárlásoktól, hogy a céltársaságok állami tulajdonban vannak. Magyarországon ezek a 

tranzakciók a rendszerváltás időszakában voltak a leggyakoribbak (Rechnitzer 1998). 
7

http://www.gvh.hu//data/cms999902/Szakmaifelhaszn%C3%A1l%C3%B3k_f%C3%BAzi%C3% 

B3k_horizont%C3%A1lis_hat%C3%A1sok_2010_09_16.pdf  

http://www.gvh.hu/data/cms999902/Szakmaifelhaszn%C3%A1l%C3%B3k_f%C3%BAzi%C3%25%20B3k_horizont%C3%A1lis_hat%C3%A1sok_2010_09_16.pdf
http://www.gvh.hu/data/cms999902/Szakmaifelhaszn%C3%A1l%C3%B3k_f%C3%BAzi%C3%25%20B3k_horizont%C3%A1lis_hat%C3%A1sok_2010_09_16.pdf
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továbbiakban jogi szempontból, a magyar versenytörvény szerint folytatom a szakirodalmi 

feldolgozást.  

Az általam vizsgált időszakban hatályos magyar versenytörvény (1996. évi LVII. 

törvény VI. fejezet. 23. § (1) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról) a következőképpen definiálja az M&A fogalmát: „Vállalkozások összefonódása 

(koncentrációja) jön létre akkor, ha: 

a) két vagy több előzőleg egymástól független vállalkozás összeolvad, az egyik a 

másikba beolvad, vagy a vállalkozás vállalkozásrésze a vállalkozástól független másik 

vállalkozás részévé válik, 

b) egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen
8
 vagy közvetett

9
 irányítási 

jogot szerez valamely tőle független vállalkozás felett, vagy több, tőle független, de 

egymástól nem független vállalkozás felett, vagy 

c) több, egymástól független vállalkozás közösen hoz létre általuk irányított olyan 

vállalkozást, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját tartósan képes ellátni.” 

(1996. évi LVII. törvény VI. fejezet. 23. § (1)). 

A hivatkozott törvény szövegében szereplő irányításszerzés fogalmát Miskolczi Bodnár 

(2003, 292) a következőképpen adja meg: „Az irányításszerzés nem jár szervezeti 

változással, a piaci szereplők száma változatlan marad. A vállalkozás/-rész egy vagy több 

másik piaci szereplő irányítása alá kerül, amely elveszíti üzletpolitikai önállóságát.”  

Az M&A tranzakció fogalmát a 2013. évi Polgári Törvénykönyv (XIII. Fejezet. 3:44. §) 

egyesülés megnevezéssel definiálja
10

. Az egyesülés létrejöhet összeolvadással és 

beolvadással egyaránt. Összeolvadásnál az egyesülő cégek megszűnnek, és egy új cég (jogi 

                                                           
8
 „Közvetlen irányítással rendelkezik egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen, ha   

a) a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeivel, részvényeivel, illetőleg a szavazati 

jogok több mint ötven százalékával rendelkezik, vagy b) jogosult a másik vállalkozás vezető tisztségviselői 

többségének kijelölésére, megválasztására vagy visszahívására, vagy c) szerződés alapján jogosult a másik 

vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására, vagy d) a másik vállalkozás döntéseinek 

meghatározó befolyásolására ténylegesen képessé válik.” (1996. évi LVII. törvény). 
9
  Közvetett irányítási joggal rendelkezik a vállalkozás azon vállalkozás felett, amelyet 

a) az általa közvetlenül irányított vállalkozás - vele együtt vagy önállóan - közvetlenül irányít, 

b) az általa közvetlenül irányított vállalkozások közösen közvetlenül irányítanak, 

c) az általa az a) vagy b) pont szerint közvetetten irányított vállalkozások irányítanak a (2) bekezdés vagy 

az a), illetve b) pont szerint, vagy 

d) az általa az a)-c) pont szerint közvetetten irányított vállalkozások irányítanak az a)-c) pont szerint. (1996. 

évi LVII. törvény).  

Miskolczi Bodnár (2002, 313): Közvetett irányítás: azaz, amikor az irányító és az irányított közé 

beékelődik egy, vagy több vállalkozás, ez az egyenes irányítási lánc, míg elágazásos kapcsolat esetén több 

szereplő között oszlik meg az irányítás.  
10

 „A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az 

összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett. 

Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi 

személy.” (2013. évi törvény a Polgári Törvénykönyvről).  
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személy) jön létre. A beolvadásnál csak a beolvadó cég szűnik meg, amelynek a jogutódja, 

az egyesülésben résztvevő másik cég.  

Két különböző törvényben azért fordulhat elő az összeolvadás szabályozása, mert a 

jogalkotó a társasági jogban (2015-től a PTK-ban) a „tagok” és a hitelezők szempontjait 

védte/védi, és részletesen szabályozta az eljárás lefolytatását, míg a versenyjog a 

közérdeket „oltalmazza” (Miskolczi Bodnár 2003). 

Most nézzük azt meg, hogy milyen kritériumok alapján dönt a GVH arról, hogy egy 

tranzakció engedélyköteles vagy sem! A vállalkozások összefonódásához a GVH-tól 

engedélyt kell kérni akkor: „…ha valamennyi érintett vállalkozáscsoport, vagy azon tagjai 

előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 15 milliárd forintot meghaladja, és az 

érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két olyan vállalkozáscsoport, melynek az 

előző évi nettó árbevétele a vállalkozáscsoport tagjai és más vállalkozások által közösen 

irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt ötszázmillió forint felett van” (1996. évi 

LVII. törvény VI. fejezet. 23. § (1)).  

Az összefonódások azonban nem csupán a GVH által lehetnek engedélykötelesek. Az 

ún. közösségi léptékű összefonódások
11

  engedélyezése nem a nemzeti versenyhatóságok, 

hanem az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak. A fúziók addig nem jöhetnek létre, 

amíg a Bizottság nem nyilvánítja azt a „belső piaccal összeegyeztethetőnek”, amely azt 

jelenti, hogy a létrejött egyesült vállalat nem képes akadályozni a versenyt az európai 

piacon (Az Európai Unió Tanácsa 139/2004/EK Rendelete.). 

 

1.2. Az M&A rendszerezése  

 

A közgazdasági és versenyjogi meghatározások közlését követően javaslatot teszek az 

értekezés célkitűzésének megfelelő M&A tranzakciók rendszerezésére.   

 

 

 

                                                           
11

 Közösségi léptékű az M&A tranzakció akkor, ha: „…a vállalatok összevont teljes világméretű forgalom 5 

milliárd eurónál több, és legalább két vállalkozás mindegyikének a teljes EU-szintű forgalma is meghaladja a 

250 millió euró. Vagy az összevont teljes világméretű forgalom meghaladja a 2,5 milliárd eurót, és legalább 

3 tagállam mindegyikében az összes érintett vállalkozás összevont teljes forgalma meghaladja a 100 millió 

eurót és legalább 3 tagállam mindegyikében legalább két érintett vállalkozás mindegyikének a teljes forgalma 

meghaladja a 25 millió eurót és legalább két érintett vállalkozás mindegyikének a teljes uniós szintű forgalma 

meghaladja a 100 millió eurót.” (Bishop – Walker 2011, 373) 
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1.2.1. Az M&A tranzakciók rendszerezése 

 

Úgy vélem, hogy az M&A típusainak pontos körülhatárolása és rendszerezése a 

legfontosabb lépés ahhoz, hogy a felvásárlás pénzügyi hatását megfelelően tudjuk 

elemezni. A „helytelen” rendszerezést a következő példa illusztrálja: Egy céltársaság és 

egy üzem vagy gyártósor felvásárlását nem célszerű egy csoportba sorolni és együtt 

vizsgálni, mivel egy céltársaság felvásárlása lényegesen nagyobb hatással lesz a felvásárló 

cég működésére a felvásárolt eszközökhöz képest.
12

 

A felvásárlás esetén a szinergiák létrejöttét befolyásolja az, hogy a céltársaság a 

tranzakciót követően milyen mértékben integrálódik a felvásárlóba.
13

 Haspeslagh – 

Jemison (1991) a céltáraságok integrációját 4 csoportba rendszerezte a szervezeti 

autonómiaigény és a stratégiai függőség mértéke alapján, amelyek 

 a megőrzés,  

 a holding,  

 a szimbiózis,  

 az elnyelés
14

.  

A megőrzés biztosítja a felvásárolt társaság legnagyobb autonómiáját, míg az elnyelés a 

céltársaság beolvasztását jelenti. A következő feladat ennek a megközelítésnek a 

magyarországi adottságokkal történő adaptálása. Itt fontos megjegyeznem azt, hogy egy 

adott eset besorolásához szükséges nemcsak a GVH határozatának elemzése, amely 

tájékoztat a felvásárlás tárgyáról, hanem az e-beszámolóról letölthető éves beszámolók − 

különös tekintettel a kiegészítő melléklet − vizsgálata is, azonban még így is további 

kutatásra lehet szükség (pl. a vállalat honlapján).  

Szükséges tisztáznom azt, hogy pontosan milyen információkat tudok így gyűjteni az 

alábbiak szerint:  

 a céltársaság megszűnik, mivel a felvásárló vállalatba integrálódik, annak egyik 

szervezeti egysége lesz;  

 a céltársaság tovább működik, mint kapcsolt (leányvállalat).  

 

                                                           
12

 Az itt javasolt kategóriák az empirikus fejezetekben kapnak releváns szerepet!       
13

 A céltársaság és a menedzsmentjének megőrzése akkor célszerű, ha a felvásárló nem vár jelentős működési 

szinergiákat az M&A ügylettől. A szinergia forrása ekkor a piaci részesedés növekedéséből ered. A 

felvásárló társaság vezetői a (működési) szinergiák gyors jelentkezését várják a céltársaság teljes 

beolvasztásától, különösen akkor, ha a céltársaság is hasonló ágazatban működik (Lasserre 2003, 147).  
14

 A magyar megnevezések Balaton et al (2014, 163) alapján. Az eredeti angol nyelvű modellt az I. melléklet 

tartalmazza.  
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Ennek megfelelően a felvásárlásokon belül a következő 3 kategóriát lehet meghatározni: 

1. A cégfelvásárlások. A céltársaság jogutóddal megszűnik a tranzakciót követően, 

azaz beolvad a felvásárló vállalat szervezetébe.  

2. Az irányításszerző felvásárlások esetében a céltársaság nem olvad be a 

felvásárlóba, hanem annak leányvállalataként működik tovább. Ennek hátterében az állhat, 

hogy az integráció helyett az önállóbb működés segíti elő a szinergiák létrejöttét. Jogi okok 

is állhatnak a céltársaság önálló működésének megőrzése mögött, ugyanis a felvásárló 

vállalat többségi, de nem egyedüli részesedést szerzett, mivel az irányítás megszerzéséhez 

legalább 50 százalékot el kell érni. Snow (2011, 295) azt a stratégiát, amikor egy felvásárló 

a céltársaság megmaradt részesedését egy későbbi időpontban vásárolja fel, „second bite of 

the apple”-nek nevezi.  

3. Eszközfelvásárlások: Azokat a felvásárlásokat, amely esetén a felvásárló nem egy 

céltársaságot vásárol, hanem annak csak egyes (gyártó)eszközeit, üzletágát, üzemét, 

üzlethelyét vagy ügyfélállományát
15

 (tehát nem részvényt, üzletrészt) a közgazdasági 

szakirodalom eszközfelvásárlásoknak nevezi. Ahogyan azt az 1.1. alfejezetben olvashattuk, 

a magyar versenytörvény az ún. eszközfelvásárlásokat is M&A tranzakciónak tekinti, ezért 

szükséges még egy 3. csoportot létrehoznom. A céltársaság ebben a kategóriában is tovább 

működik a tranzakciót követően, függetlenül a felvásárlótól.  

A 4. csoport a fúziókat (versenyjogban: összeolvadás, angol terminus: Mergers) 

foglalja magába: 2 egymástól független vállalat egyesül (nincsen klasszikus értelemben 

vett felvásárló- és célvállalat), vagyis a tranzakciót követően megszűnnek és új vállalat 

alakul. A tranzakciót követően egyesült vállalatnak nevezem az összeolvadt társaságokat.  

A javasolt kategóriákat az 1-1. ábra illusztrálja. Azt, hogy az egyes kategóriákba 

mennyi vállalatot soroltam, az empirikus részben adom közre.  

 

1-1. ábra: A M&A ügyletek javasolt rendszerezése   
Felvásárlás 

4. 

Fúzió 
1.  

Cégfelvásárlás 

2.  

Irányításszerző felvásárlás 

3. 

Eszközfelvásárlás 

Forrás: Saját szerkesztés szakirodalmi feldolgozás alapján 

 

 

 

                                                           
15

 „Vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok – ideértve a vállalkozás ügyfél állományát 

is – amelynek megszerzése önmagában vagy a megszerző vállalkozás rendelkezésére álló eszközökkel és 

jogokkal együtt elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.” (1996. évi LVII. törvény). 
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1.2.2. Az M&A típusai 

 

Az 1.2.1. fejezetben már áttekintettem azt, hogy az M&A tranzakciókat hogyan lehet 

rendszerezni. Ebben a részben szakirodalmi feldolgozás segítségével összeállítom azt az 

„étlapot”, amelyről kiválaszthatunk további rendszerezési szempontokat. Ezeknek a 

szempontoknak a száma nem teljes, azokat hosszasan lehetne bővíteni, azonban itt 

ismertetem mindazokat a csoportokat, amelyek az M&A tranzakciókhoz kötődő 

motívumok (pl. átvétel módja: barátságos, vagy ellenséges felvásárlás) szerint 

kategorizálnak:  

A. Az M&A ügyletek lehetnek horizontális, vertikális és konglomerátum típusúak. 

Katits et al (2013) ezt a rendszerezést a külső vállalati növekedés lehetséges útjai névvel 

látta el. Kritikaként kell megjegyeznem azt, hogy azok a Corporate Finance szakkönyvek, 

amelyek az M&A tranzakcióknak egy fejezetet szentelnek, általában ezt az egy 

csoportosítási módot közlik és eltérően nevesítik az alábbiak szerint: 

 Vishwanath (2007, 663): „A fúziók horizontális, vertikális és konglomerátum 

típusúak lehetnek.”  

 Bélyácz (2009) Az összeolvadás típusai 15.2.1. pontban azt írja, hogy: „A 

vállalati fúziók általában 4 típusba sorolhatók (horizontális, vertikális, 

konglomerátum jellegű összeolvadás és származékos összeolvadás.”
16

).  

B. Ágazati csoportosítás  

A vállalatok működési feltételei eltérőek az egyes szektorokban és ágazatokban, ezért a 

kutatók azonos szektorokba, ágazatokba sorolják a vállalatokat (Virág et al 2013).  Az 

értekezés 3. fejezetében hivatkozott külföldi M&A kutatások is ágazatok szerint 

csoportosítottak, vagy kizárólag egyetlen ágazatot vizsgáltak.
17

   

C. A céltársaság felvásárlási árának megtérítése 

A céltársaság részvényesei a felvásárlótól az ellenértéket nemcsak készpénzben, hanem a 

felvásárló vállalat részvényeinek formájában is megkaphatják. Ezáltal a célvállalat 

részvényesei a felvásárló vállalat, fúzió esetén a létrejövő új társaság tulajdonosaivá válnak 

(Bélyácz 2009, 462). Ezt a folyamatot jól szemlélteti a következő példa: A Waberer’s 

Logisztika Kft. 2012-ben megszerezte a Szemerey Transport Fuvarozási és 

                                                           
16

 „Származékos összeolvadásról akkor beszélünk, ha ugyanabban az ágazatban működő, olyan vállalatokat 

vonnak egybe, amelyek sem profilazonosságot (horizontális), sem eladói-továbbfelhasználói kapcsolatot 

(vertikális) nem mutatnak.” (Bélyácz 2009, 461). 
17

 A külföldi kutatásokhoz hasonlóan, ágazatok szerint vizsgálódtam a pénzügyi témájú M&A kutatásaim 

eredményét tartalmazó publikációkban (Kucséber 2015 és 2016). 



26 

 

Szállítmányozási Zrt. 75%+1 szavazati jogot biztosító részvényeit, ezzel egyidejűleg a 

céltársaság is megszerezte a Waberer’s Logisztika Kft. üzletrészének 40 százalékát (A 

GVH Vj/090-11/2012. jelű határozata.). A készpénzzel történő fizetési mód likviditási 

problémákat okozhat a felvásárló cég működésében, emellett a felvásárló cég viseli a 

tranzakció teljes kockázatát, míg a részvénycsere esetén a céltársaság részvényesei is 

viselik a kockázatok egy részét (Koller et al 2010). 

A részvénycsere kockázata lehet az egy részvényre jutó adózott eredmény csökkenése a 

részvényesek számának bővülése miatt. Ha a befektetők kételkednek a céltársaság 

képességeiben, akkor a felvásárló cég részvényeinek árfolyama csökkenni fog. Ez azt 

mutatja, hogy a részvényfinanszírozás a legkockázatosabb fizetési módozat (Yanxu 2009). 

Moschieri − Campa (2013) a Journal of Business Research folyóiratban közölt vizsgálatuk 

az 1995 és 2007 között, az Európai Unióban (a 2004-es bővítés előtti 15 tagállamában) 

történt M&A tranzakciók fogja közre. A vizsgált esetek 38 százalékában kizárólag 

készpénzzel történt a fizetés, míg 9 százalékban részvénycsere történt. 

D.-Az „átvétel módja” szerint lehet barátságos felvásárlás vagy ellenséges 

vállalatfelvásárlás.  

Barátságos összeolvadásról akkor beszélünk, ha a tranzakciót mindkét fél támogatja, 

ellenséges vállalatfelvásárlásról pedig akkor, amikor a célvállalat elutasítja a felvásárlást 

(David 2011). Az utóbbi esetben a felvásárló számíthat arra, hogy a céltársaság 

megpróbálja megakadályozni a felvásárlást. Ha a céltársaság ellenkezése ellenére jön létre 

a tranzakció, akkor az megnehezíti az integráció folyamatát.  

A C. pontban már közölt Moschieri és Campa (2013) kutatásának eredményei azt 

mutatják, hogy az esetek kevesebb, mint 2 %-a volt ellenséges felvásárlás.
 18

 

E. Vajon Magyarországon vagy külföldön található a felvásárló vállalat székhelye?  

Miért hasznos információ a felvásárló társaságok székhelyeinek ismerete? Ennek a 

jellemzőnek az ismerete egyrészről azért fontos, mert a felvásárló vállalat pénzügyi 

beszámolói és az azokhoz történő hozzáférés országonként eltérő – megnehezítve így az 

összehasonlítást. Másrészről fennáll annak a veszélye, hogy a felvásárló csak azért szerzi 

meg valamely versenytársát, hogy annak tevékenységét megszüntesse, s így teremtsen 

piacot saját termékei számára, illetve a piaci versenyt csökkentse, sőt kiküszöbölje. Ha egy 

vállalat ugyanabban a térségben folytat aktív felvásárlási folyamatot adott időszakon belül, 

                                                           
18

 Arról, hogy vajon a magyarországi felvásárlásokat az ellenséges vagy inkább a barátságos felvásárlások 

jellemezték, nem áll rendelkezésemre információ, mivel a GVH versenyhatározatai nem tartalmaztak erre 

irányuló információt. A 4. fejezetben közreadom azt, hogy a céltársaság menedzsmentje milyen 

módszerekkel védekezhet az ellenséges felvásárlás ellen. 



27 

 

akkor az versenykorlátozó magatartásra utalhat. Ennek a veszélynek a felismerését 

segítheti az M&A területi jellemzőinek vizsgálata.  

Azt az esetet, amikor egy cég megszerez külföldi székhelyű felvásárló vállalatot, 

CBM&A ügyletnek nevezzük. Ilyen ügyletre példa az osztrák Express-Interfracht 

Internationale Speditionsgesellschaft m.b.H. által felvásárolt magyar Hungaro-Rail 

Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 2013-ban történt esete (GVH Vj/029-019/2013. jelű 

határozata 2013). A külföldi tulajdonú leányvállalatok által végrehajtott felvásárlások is a 

CBM&A egyik típusának számítanak – annak ellenére is, hogy magyarországi székhellyel 

rendelkeznek (Krugman − Obstfeld 2008). Ebben az esetben egy Magyarországon működő 

külföldi tulajdonú leányvállalat felvásárol egy másik magyarországi vállalatot. Erre példa a 

francia tulajdonosú Bonduelle Central Europe Zöldségfeldolgozó Kft. által 2012-ben 

felvásárolt Corn Food Kukorica Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. és a „Kelet-Food 2000” 

Élelmiszeripari Kft vállalkozások esete (GVH Vj/024-012/2012 jelű határozata 2012). 

A külföldi székhelyű felvásárlások egy különleges típusa a „globális fúzió”, amikor 

kettő olyan külföldön működő vállalat fuzionál, illetve vásárolja fel a másikat, amelyeknek 

vagy árbevételük keletkezett Magyarország területén történő áruértékesítésből vagy 

léteznek leányvállalataik Magyarországon is, ezért szükséges a GVH eljárását lefolytatni. 

Az osztrák AVE CEE Holding GmbH a csehországi Andelta által történő 2013. évi 

felvásárlása is egy globális M&A, mivel az egyesülő cégek magyarországi vállalatai is 

összeolvadtak (GVH Vj/66-10/2013. jelű határozata 2013). 

A következő fejezetben az értékgenerátorok és a szinergia meghatározásával, valamint 

csoportosításával foglalkozom, mert a kutatásom tartalmi váza így lesz teljes.  

 

1.3. Az értékteremtők fogalma és csoportosítása  

 

Becker és szerzőtársai (2005) szerint minden vállalat hordoz értékteremtőket, amelyek 

azonban vállalatonként és ágazatonként eltérnek. Az értékteremtők
19

 feltárása a vállalat 

vezetőinek feladata. Miller (2010) a Value Maps: Valuation Tools That Unlock Business 

Wealth című könyvében Becker és szerzőtársaihoz hasonlóan vélekedik, mivel felhívja a 

figyelmet arra, hogy az értékteremtők eltérőek a vállalkozás profiljától függően. A szerző 

ezt az állítását 2 példával szemlélteti. Az egyik példa egy étterem, amelynek az 

értékteremtői a kiváló ételek, a kiszolgálás minősége, a helyszín és a várakozási idő. A 

                                                           
19

 Az értékteremtők megnevezés szinonimái egyaránt előfordulnak, mint értékgenerátorok, értékmozgató és 

az értékalkotók (Wertgeneratoren, Value Drivers) kifejezések. 
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szerző másik példája egy technológiai cég, amelynek az értékteremtői a magasan képzett 

alkalmazottak, a szolgáltatás minősége és a K+F.  Elfogadom Sledzik (2013) véleményét, 

miszerint a „nem pénzügyi” értékteremtők (a humán tőke, a kapcsolati tőke és a szervezeti 

tőke) a pénzügyi értékteremtők mellett meghatározó szerepet játszhatnak a tulajdonosi 

értékteremtésben, azonban az értekezésemben kizárólag a pénzügyileg mérhető 

értékgenerátorokkal foglalkozom. Az 1-1. táblázat „pénzügyileg” mérhető értékteremtőket 

tartalmaz, amelyek közül az értekezésemben kiemelt szerep jut Rappaport 

értékgenerátorainak
20

, mivel ahogyan azt az 1-2. ábrán megfigyelhetjük, az értékgeneráto-

rok a vállalati értéknövekedés potenciáljai, amelyeket befolyásolnak az operatív, a 

beruházási, a finanszírozási és az adózási területek vezetőinek a döntései.  

 

1-1. táblázat: Katits – Varga (2016) által gyűjtött értékgenerátorok 

Megnevezés 
Rappaport 

(2002) 

Copeland et al 

(1999) 

Lewis-Stelter 

(2004) 

Wildemann 

(2013) 

Árbevétel növekedési rátája       

ROS        

Fizetett társasági adó       

Eszközigényességi ráta forgótőkébe       

Eszközigényességi ráta bef. eszközbe        

Tőkeköltség       

Értéknövekedés időtartama       

ROIC= NOPLAT/Befektetett tőke       

Költségek (logisztikai)        

Befektetett tőke       

Forgótőke        

Tőkeforgás (árbev. generáló képesség)       

Cash-flow hányad       

Eszközök használati időtartama       

Logisztikai teljesítmények       

Forrás: Katits – Varga (2016, 86)  

  

Az értékgenerátorok a működési pénzáramlás és a diszkontráta nagyságának 

befolyásolásával teremtenek vagy rombolnak értéket. Laasch – Conaway (2014) a 

Principles of Respoynsible Management: Global Sustainability, Responsibility, and Ethics 

című könyvükben a (pénzügyi) értékteremtők mellett azt is közlik, hogy az 

értékgenerátorok milyen irányú változása teremt értéket: az értékesítési árbevétel és a 

működési profithányad növekedése, a ráfordítások csökkenése, a tőkeköltség csökkenése, 

valamint a vállalat versenyképességének növekedése.  

  

                                                           
20

 A Rappaport pénzügyi értékgenerátorainak számítását az 5. fejezetben adom közre. 
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1-2. ábra: A tulajdonosi érték hálója   

A vállalat  

alapvető  

célja 

                                Tulajdonosi hozam: Osztalék és árfolyamnyereség 

                                                                  

                                                              H o z z á a d o t t  t u l a j d o n o s i  é r t é k  

                                                                                                                

Az értékelés 

tényezői 
   M ű k ö d é s i  p é n z á r a m l á s  Diszkontráta Hitelek 

Értékteremtő 

tényezők 

     

Érték- 

növekedés 

időtartama 

Árbevétel 

növekedése; 

Működési 

eredményhányad; 

Társasági 

adókulcs 

Forgótőke- és 

befektetett 

eszköz lekötés 

 

Tőkeköltség 

 

 

 

Vezetői  

döntések 

                          

                    Működés Beruházás  F i n a n s z í r o z á s  

 Forrás: Saját szerkesztés Rappaport (2002, 72) alapján   

 

1.4. A szinergiák és disz-szinergiák forrásai  

 

A szinergia értéke az egyesült vállalat értéke és a két vállalat külön-külön vett értékének 

különbsége (Vishwanath 2007). Damodaran (2006) szerint a szinergia két típusa: a 

pénzügyi és a működési szinergia. A működési szinergia az egyesülő vállalatok működési 

eredményének növekedését jelenti a volumenhozadékon (költséghatékonyság növekszik) a 

nagyobb ármeghatározó erő és a piaci részesedés bővülése által. A pénzügyi szinergia az 

adómegtakarítások növekedésében és a hitelfelvevő képesség erősödésében jelentkezik. 

Petitt – Ferris (2013) Valuation for Mergers and Acquisitions című könyvben a szinergiák 

három csoportját különbözteti meg: Az 1. csoport a működési szinergia (bevétel 

növekedés, költség csökkenés hatással). A 2. csoport a pénzügyi szinergia (az alacsonyabb 

finanszírozási költségek és az adóelőnyök következménnyel). A 3. csoport a vezetési 

szinergia, amely a céltársaság alkalmatlan vezetésének cseréjében nyilvánul meg.  

A működési szinergiák kihasználásának lehetősége a felvásárlás tervezésében és 

engedélyeztetésében is szerepet játszik. A versenyhatóságok a gazdálkodás 

hatékonyságának javulását figyelembe vehetik a felvásárlást tervező vállalatok indokaként, 

ugyanis a hatékonyságjavulás következtében a fogyasztók jól járhatnak, mivel a termékek 

ára csökkenhet, és a növekvő piaci koncentrációt a hatékonyságjavulásból származó 

költségmegtakarítások ellensúlyozhatják. A hatékonyságjavulásnak a fúzióhoz kötődőnek 

kell lennie.
21

 Abban az esetben, ha a hatékonyságjavulás elérhető csak a felvásárló, vagy 

csak a céltársaság egyéni lépéseivel, akkor a hatékonyságjavulást nem tekintik az M&A 

                                                           
21

 A Bishop – Walker (2010, 394) megjegyzi, hogy az Európai Bizottság egyetlen horizontális fúziót sem 

engedélyezett hatékonyságjavulásra hivatkozva.  
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tranzakció következményének, tehát a versenyhatóságok, csak azt a hatékonyságjavulást 

veszik figyelembe, amelyet a tranzakcióban részt vevő felek egyike sem tudott volna elérni 

a fúzió előtt (Bishop – Walker 2010).
22

  

Az 1-3. ábra a vállalati érték növekedésének példáján illusztrálja, a (1.2.) képlet pedig 

számszerűsíti a szinergia értékét, amely szerint egy M&A tranzakcióból akkor származik 

szinergia, ha az egyesült cég értéke nagyobb, mint a részek egésze (Vishwanath  2007).   

A szinergia értéke az egyesült vállalat értéke és a két vállalat külön-külön vett értékének 

különbsége az alábbiak szerint: 

   

   ABBA VVV 
 

(1.1.) 

 BAABS VVVV   (1.2.) 

o          

1-3. ábra: Az M&A ügyletekből származó szinergia értéknövelő hatásának illusztrálása  

 

  

SV  
 

CostT
 

   

  

ABV
 

 
BV    

AV
 

  

Forrás: Szerkesztés Vishwanath (2007, 666) alapján  

 

A felvásárláshoz kapcsolódnak tranzakciós költségek  CostT is. Az M&A tranzakcióból 

eredő nettó nyereség  GV  a szinergia értékének és a tranzakciós költségeknek a 

különbsége:  

   CostBAABG TVVVV 
 

(1.3.) 

  

Ha a tranzakciós költségek meghaladják a szinergiák értékét, akkor a felvásárlás sikertelen:  

  

CostS TV 
 

(1.4.) 

                                                           
22

 Copeland – Weston (1992): Az elmélet szerint ha „A” cég menedzsmentje hatékonyabb, mint a „B” cég 

menedzsmentje, és miután az „A” felvásárolja „B”-t, és a „B” hatékonysága eléri az „A” cég hatékonyságát, 

akkor a hatékonyságjavulás növekedése a felvásárlásnak köszönhető.  



31 

 

Peck − Temple (2002, 94) a szinergiának 3 típusát különbözteti meg a felvásárlás 

irányától függően, amelyeket az 1-2. táblázat tartalmaz. A horizontális M&A collusive 

(nagyobb piaci részesedés) szinergiákat, a vertikális M&A működési szinergiákat, míg a 

konglomerátum típusú M&A tranzakciók pénzügyi szinergiákat generálnak. A horizontális 

M&A tranzakciók termelik a legtöbb szinergia értéket, ezután a vertikális típusú M&A 

ügyletek, végül pedig a konglomerátum típusú tranzakciók, mivel a horizontális M&A által 

a szinergia 3 formája is elérhető, szemben a konglomerátum típusú M&A-val (Peck − 

Temple 2002, 94).  

 

1-2. táblázat: Az M&A tranzakciók típusai és a szinergiák  
            M&A ügylet típus 
 

Szinergia típusa 
Horizontális Vertikális Konglomerátum 

Értékesítési Lehetséges  Valószínűtlen  Valószínűtlen 

Működési Lehetséges Lehetséges Valószínűtlen 

Pénzügyi Lehetséges Lehetséges Lehetséges 

Forrás: Peck − Temple (2002, 94) 

 

Ezt az összefüggést Peck − Temple (2002) a következő példával illusztrálta: Egy „A” és 

egy „B” cég horizontálisan fuzionál. A horizontális típusú ügyletek működési és pénzügyi 

szinergiákat generálnak, tehát ebben az esetben a 3-ból 2 szinergia létrejön, amelyet a ABX  

reprezentál (Peck − Temple 2002, 94). Tegyük fel, hogy „C” és „D” konglomerátum típusú 

tranzakciót hajt végre. Az egyesült „C” és „D” cégek olcsóbban jutnak tőkéhez, mint 

egyébként önállóan a tőkepiacon. Ezt a nyereséget CDY  jelölje. Az „A” és „B” cégnek van 

lehetősége erőforrás összevonásra, amely az egyesült cég tőkeköltségének csökkenéshez 

vezet. Ezt a pénzügyi szinergiát jelöli a ABY . Így adódik a következő: CDABAB Y >  YX  .  

Ez az állítás azért nem érvényesülhet, mert ha az CDY  értéke magas, amelynek nagy a 

bekövetkezési valószínűsége, akkor a C és a D cégek elvárt szinergiaértéke magasabb, 

mint az A és a B cégektől származó szinergiák. Az ABX , ABY  és az CDY  aktuális értéke 

függ a költségcsökkentés nagyságától, amelyet egyaránt el lehet érni horizontális, vertikális 

és konglomerátum típusú fúzióban is (Peck − Temple 2002, 94).   

Az 1-3. táblázatban láthatjuk összegyűjtve Koller et al (2010) egy általános gazdálkodó 

rendszerre adaptálva az azonosított potenciális költségmegtakarításokat az egyes vállalati 

területeken.   
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Koller és szerzőtársai (2010) azt javasolják, hogy a következő két kritériumot vegyük 

figyelembe a céltársaság integrációjának tervezésekor: 

1. A céltársaság minden költségelemét és költségmegtakarító ötletet rendeljük hozzá a 

vállalat egyetlen egy szegmenséhez. Ez biztosítja azt, hogy úgy tudjuk vizsgálni a 

céltársaság költségstruktúráját, hogy az egyszer már számba vett 

költségmegtakarítást duplán vennénk figyelembe. 

2. Hasonlóan járjunk el a felvásárló vállalatnál akkor, ha költségcsökkentési 

lehetőséget fedezünk fel. A költségek elemzése nem megfelelő akkor, ha a költségek 

nagy részét „adminisztrációs” tételként regisztráljuk. Ezeket a költségeket is 

bontsuk tovább a szervezeti egységekbe a pénzügyi, számviteli csoportok szerint.   

 

1-3. táblázat: A költségmegtakarítások a vállalati funkció szerint  
Funkció Megtakarítási lehetőség 

Kutatás-fejlesztés A felesleges projektek megállítása. 

Beszerzés Egyesített beszerzés. A termékek szabványosítása. 

Gyártás A többletkapacitás megszüntetése. A legjobb működési gyakorlatok átvétele. 

Értékesítés és marketing A közös értékesítési csatornák használata. 

Disztribúció A raktárak és szállítási útvonalak csökkentése. 

Adminisztráció 
A mérethatékonyság kihasználása a pénzügyben és a számvitelben, valamint 

más back-office funkcióban. 

Forrás: Koller et al (2010, 458) 

 

Ebben a részben a szinergiák elérése érdekében az M&A tranzakció sikeres 

lebonyolításában érdekelt menedzsment számára javaslatokat és módszereket gyűjtöttem 

össze, mivel a szinergiahatások önmaguktól nem lépnek fel. 
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2. AZ M&A IDŐBELI FOLYAMATAINAK SAJÁTOSSÁGAI 

 

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy áttekintést nyújtson az M&A ügyletek 

gazdaságtörténeti folyamatairól. Az USA-ban történt vállalati felvásárlások tendenciái 

alapján az angolszász szakirodalom ún. fúziós hullámokat különböztet meg. Magyarország 

esetén nem beszélhetünk történelmi okok miatt a nyugati országokban végbement fúziós 

hullámokról, azonban a Magyarországon létrejött tranzakciókat törekszem a történeti 

korszakok alapján vizsgálni. A gazdaságtörténeti áttekintés összehasonlítási lehetőséget és 

segítséget nyújthat a napjainkban zajló M&A folyamatainak megértésében.  

 

2.1. Az M&A-hullámok jellemzőinek áttekintése 

 

Az M&A hullámok létrejöttét befolyásolják a vállalkozások környezetében fellépő 

„sokkok”, jelentős változások.  Ha a vállalatok tömegesen M&A tranzakcióval reagálnak 

ezekre a változásokra, akkor alakul ki egy újabb hullám. DePamphilis (2011) ilyen sokkok 

közé sorolja a deregulációt, új technológiák kialakulását, a versenytárs (illetve 

termékeinek) jelentős növekedését. Az M&A hullámok hossza attól függ, hogy hány 

ágazatot érintenek ezek a sokkok. Bizonyos sokkok, mint az internet gyors elterjedése, 

vagy a pénzügyi szolgáltatások deregulációja a legtöbb ágazatot áthatották (a tőke 

elérhetősége is fontos szerepet játszik az M&A hullámok létrejöttében, mivel a sokkok 

önmagukban, elegendő likviditás nélkül, nem fognak elindítani egy M&A hullámot) 

(DePamphilis 2011). A fúziós hullámok pozitívan korrelálnak a részvényárakkal és az 

üzleti ciklusokkal. Az üzleti ciklusok fellendülése növeli a részvényárakat, amelyek 

csökkentik a (az M&A tranzakciók) finanszírozási költségeket. Az európai fúziós 

hullámok rövid késéssel követik az USA M&A hullámait (Greg et al 2007).   

Az 1. M&A hullám az USA-ban 1897-ben kezdődött, 1899-ben csúcsosodott és 

végződött az 1904-ben a részvénypiaci visszaeséssel (Graham et al 2009).  1897-ben még 

69, 1899-ben már 1208 M&A tranzakció történt. Az 1. fúziónak köszönhetően kb. 3000 

cég eltűnt. A leginkább érintett szektor a feldolgozóipar volt. A felvásárlások döntően 

horizontális jellegűek voltak, azaz a versenytársak felvásárlására irányult. Az 1. hullám 

végére a 100 legnagyobb cég birtokolta az USA-ban a vállalati eszközök 18 százalékát 

(McCarthy − Dolfsma 2016). Az USA-ban az első hullámra adott kormányzati választ az 

antitröszt törvények bevezetése jelentette. A 1890-ben elfogadták a Sherman törvényt, 
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amely tiltja a kereskedelmet korlátozó szerződéseket, szövetségeket. Ez a törvény azonban 

még nem szabályozta a vállalati felvásárlásokat, csupán a monopóliumok létrehozását 

tiltotta, valamint az arra irányuló kísérleteket. A fúziókra vonatkozó versenyjogi 

szabályozást, az ún. Clayton törvényt 1914-ben vezették be. A törvény megtiltotta a 

versengő vállalatok igazgatótanácsainak személyi jellegű összefonódását (Motta 2004).   

Mivel az 1. hullámot követően a horizontális fúziókat szigorú törvények szabályozták, a 

2. hullámot a vertikális fúziók jellemezték. Ebben a hullámban új ágazati (vasút és közmű) 

klaszterek alakultak, amelyek lehetőséget teremtettek a méretgazdaságosság 

kihasználására. A 2. hullám 1929-ig, a nagy gazdasági világválságig tartott (Kleinert − 

Klodt 2002).  

A 3. hullám csak 1965-ben kezdődött és mindössze 1969-ig tartott. Ezt a rövid periódust 

a különböző ágazatok közötti fúziók jellemezték, azaz a konglomerátum típusú M&A 

tranzakciók, amellyel a vállalatok csökkenteni tudták a kockázatokat és üzleti birodalmakat 

építeni (Eckbo 2010).  

A 4. hullám, amely 1984 és 1989 közötti időszakban zajlott, a spekulációs felvásárlások 

jellemezték. Ezen kívül az ellenséges felvásárlások aránya is megnövekedett ebben a 

hullámban. Azoknak az ajánlatoknak a nagy része, amelyek olyan vállalatok részvényeinek 

megvásárlására vonatkoztak, amelyeknek a vezetése ellenezte ezeket a tranzakciókat, 

vállalati kalózoktól (Corporate Raiders) érkezett (Gorzala 2010). Gyakoriak voltak az 

LBO felvásárlások, amelyet jelez az, hogy az összes M&A értékének 21,3 százalékát tették 

ki (Gaughan 2014, 313). Ebben az időszakban született a laissez-faire és a „láthatatlan 

kéz” filozófiája. Az antitröszt esetek száma az 1977-es 1611-ről 1989-re 638-ra csökkent 

(Motta 2004).  

A 2-1. ábrán megfigyelhetjük az 5. hullámot, amelyet nagyszámú nemzetközi M&A 

jellemzett és az 1991-92-es recessziót követően indult (Lasher 2016). A globalizációs 

folyamatban az M&A növekvő fontosságát a legszembetűnőbben az FDI (Foreign Direct 

Investment = külföldi működő tőke befektetések) szerkezetében figyelhetjük meg. Az 

M&A tranzakciók domináns stratégiává váltak a globális versenyben. Ez azt jelenti, hogy a 

külföldi befektetők körében a CBM&A megbízható és kedvelt eszközt jelent egy másik 

országba történő befektetésre. A horizontális CBM&A-val a társaságok elkerülhetik az 

exportálással járó különböző vám- és kereskedelmi költségeket, viszont ha inkább 

exportálunk, akkor az FDI-vel kapcsolatos fix költségeket tudjuk kiküszöbölni. Ez az 

utóbbi stratégiai gondolkodás még valószínűbb akkor, ha a célország piaca nagyobb, így a 

magas eladási volumen meglehetősen nagy szállítási költségeket von maga után (Jenniges 
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2013). A fejlődő és a korábbi szocialista országokban a rendszerváltozást követő években a 

CBM&A tranzakciók növekedését elsősorban az állami vállalatok privatizációja generálta 

(Calderón et al 2002).  

 

2-1. ábra: Az M&A tranzakciók az USA-ban: Az 5. és a 6. hullám (milliárd USD)   

Forrás: Saját szerkesztés az Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (2016) adatai 

alapján 

 

Az 5. hullámot jelentős mértékben erősítette az információs technológiai forradalom, a 

folytatódó dereguláció, a kereskedelmi korlátok lebontása, és a globális privatizációs 

tendenciák kombinációja (DePamphilis 2011). Az 5. hullám elsősorban a bank- és 

telekommunikációs szektorokban érvényesült. A hitelből történő felvásárlás (LBO) helyett, 

előtérbe került a saját tőkéből történő fúzió. A 2001-es terrortámadás és az ennek 

következtében fellépő részvénypiaci zuhanás véget vetett az 5. hullámnak 

(economywatch.com 2015). A 2-2. ábrán, amely a CBM&A tranzakciók számát és 

értékeit mutatja, felfedezhető mind az 5., és mind a 6. hullám egyaránt. 

A 6. fúziós hullám 2003-ban indult, csupán 3 évvel a technológiai robbanás után. Az 

M&A aktivitás az USA-ban 2006-ban éri el a csúcsát több mint 1000 milliárd USD 

értékkel. A 6. hullám 2007-ben ért véget a világgazdasági (pénzügyi) válsággal 

(Alexandris et al 2011). A 6. hullámot a pénzügyi befektetők (hedge fundok, private equity 

fund, kockázati tőkealapok) megnövekedett aktivitása jellemezte. Ezek az alapok nagy 

részesedéseket vásárolnak a vállalatokban, majd vagy felvásárolják a kisebbségi részt is, 

vagy átszervezést erőltetnek a részvényesi jogaikon keresztül. Az USA-ban a pénzügyi 

befektetők tették ki az M&A piac több mint 40 százalékát (Moeller − Brady 2014). 
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2-2. ábra: A CBM&A tranzakciók száma és értéke az USA-ban (millió USD)  

Forrás: Saját szerkesztés a World Investment Report 2015 adatai alapján 

 

Az M&A tranzakciók száma 2009 után lassan növekedett. 2014 az első év, amikor az 

M&A tranzakciók értéke az USA-ban elérte a krízist megelőző 2007-es csúcsot. 2015 

közepétől folytatódik a gyorsuló trend, amelyből Lasher (2016) arra következtet, hogy a 7. 

hullámban vagyunk.  

 

2.2. A magyarországi M&A gazdaságtörténete 

 

Ebben a fejezetben áttekintem az M&A tranzakciós folyamatokat a dualizmus korától 

kezdődően egészen napjainkig öt korszakra bontva. Az egyes korszak határait a történelmi 

korszakok alapján határoztam meg. Ismertetem azt, hogy az adott korszakban milyen 

tendenciák érvényesültek és utalok azokra a meghatározó történelmi eseményekre, 

jogszabályokra is, amelyek meghatározták az M&A trendek alakulását. A 

gazdaságtörténeti áttekintést illusztrálom az adott korszak meghatározó M&A 

tranzakcióival. Az 5. korszak − 1997 és 2015 – tranzakciók jellemzőit közreadom az 

értekezés empirikus részében. 

 

2.2.1. A dualizmusban 

 

Magyarország a dualizmusban – a Monarchia egyik tagjaként – része volt egy nagy 

gazdasági egységnek. Ez közös valutát, vámtarifákat és mértékrendszert jelentett. A 

magyar kormány ipartámogató politikát (adó- és illetékmentesség, kedvező kölcsönök 
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nyújtása) folytatott a hazai gazdaság egyoldalú agrárius gazdasági jellegét 

egyensúlyozandó (Boronkai 2003).  

A kiegyezés után az első nagyobb befektetések főként a bányászatban, a vasútépítésben 

és a hajózásban indultak meg. Az 1880-as évek elején a Magyar Országos Bank és Länder 

Bank hat kisebb bánya összevonásával hozták létre az Észak-magyarországi Egyesített 

Kőszénbánya Részvénytársaságot (Berend − Szuhay 1978). A Magyar Általános Hitelbank 

1894-ben vásárolta fel a Ganz Gyárat, a Danubius Hajógyárat és a Schönichen-Hartmann-

féle Hajógyárat. 1896-ban a Fegyver és Gépgyár Rt. szintén a Hitelbank érdekeltségébe 

került. A magyarországi nagybankok a XIX. század végére a magyarországi ipari 

részvénytársaságok alaptőkéjének 17 százalékával rendelkeztek. A Kereskedelmi Banknak 

1914-ben összesen 59 iparvállalat, a Hitelbank érdekkörébe 63 jelentős iparvállalat 

tartozott. Az öt vezető bank 1913-ban az ipari részvénytársaságok tőkéjének 47 %-át 

ellenőrizte (Berend − Szuhay 1978).  

Ebben a korszakban nemcsak a vállalatok, a bankok, hanem az állam is döntött a 

felvásárlások mellett. 1870-ben a magyar állam felvásárolta a belga Gillian E. E. vasúti 

eszköz és járműgyárát, valamint egy másik svájci mozdony és vagonjavítót, amelyek 

összevonásával létrehozta a Magyar Királyi Államvasutak Gép- és Kocsigyárat. Az 

egységes működtetésű vasút létrehozása 1894-ben történt, amikor majd száz kisebb-

nagyobb magántársaságot a Magyar Államvasutakba olvasztottak (Kaposi 2002). A 

gépiparban egy igazgatóságba szervezték az Állami Vasműveket, a MÁVAG budapesti 

gépgyárat, a Diósgyőri Vas- és Acélgyárat, valamint a zólyombrézói és a vajdahunyadi 

vasgyárakat is (Gergely 2003). Az I. világháború előtti utolsó nagy felvásárlások egyike 

1911-ben történt, amikor Röck István Gép-Gőzkazán Gyár és Vasöntöde megvette az Első 

Brünni Gépgyárat (Zsuppán 2009).  

Tehát a dualizmus korában gyakoriak voltak a felvásárlások és a fúziók is, amelyek 

egyrészt a vállalati növekedést szolgálták, másrészt pedig az ipar fejlődésének állami 

támogatása céljából valósultak meg. Az M&A tranzakciókat nemcsak a vállalkozások, 

hanem a bankok és az állam is végrehajtottak. A feldolgozott szakirodalomban nem 

találtam utalást M&A tevékenységre az I. világháború időszakában.   

 

2.2.2. A két világháború között  

 

A magyar gazdaságot az 1920-as években a könnyűipari fejlesztések jellemezték, mivel 

ezek az ágazatok kevésbé voltak energia- és nyersanyagigényesek. Ez a tendencia az 1930-
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as évektől változott meg, amikor ismét a nehézipar fejlesztése került fókuszba (Gergely – 

Izsák 2000). 1919 márciusában létrejött a tanácsköztársaság, amelynek állami és gazdasági 

berendezkedése a szovjet példát követte. A tanácsköztársaság az ipari termelés fokozására 

több erőfeszítést tett. Az üzemek összevonásával és a műszaki kooperációval a fellépő 

anyaghiányon próbáltak segíteni. Összevonták a budapesti és környékbeli öntödéket, és 

jelentős összevonások történtek a bőr- és a cipőiparban egyaránt (Berend − Szuhay 1978). 

Az 1920-as évek második felében az iparban a Magyarországra települt cseh és osztrák 

gyárak mellett, megjelent az amerikai tőke: a Ganz Gyárnak jelentős méretű érdekeltsége 

került a General Electric Co. birtokába. Az ipar által kibocsátott részvények 28 százalékát 

külföldi tőkecsoportok birtokolták 1929-ben. Előfordultak sikertelen próbálkozások is: A 

Stinnes csoport megkísérelte a Rimamurányi Vasmű megszerzését, valamint a Német-

Magyar Bank és a francia Schneider-Creusot csoport 90 évre próbálta bérbe venni a 

magyar vasutakat (Berend − Szuhay 1978). Az iparban a koncentrációs folyamatot a kis és 

középvállalkozások megszűnése, majd a nagyvállalatokba történő beolvadásuk is 

erősítette. A gépiparban horizontális terjeszkedés történt akár a Ganz konszern, akár pedig 

a Weiss Manfréd gyárak esetében, azonban vertikális jellegű tranzakciók is előfordultak 

(Kardos 1998).  

Az 1930-as évek végére Németország egyre fokozódó befolyást gyakorolt a magyar 

gazdaságra. A tulajdonába kerültek a dualizmus idejéből származó osztrák és cseh 

tőkeérdekeltségek is. A német tőke elsődlegesen a nehéziparban, a fegyvergyártásban, a 

közlekedésben és az alumínium iparban jelent meg (Kaposi 2004). 1938-ban Darányi 

Kálmán meghirdette a győri fegyverkezési programot, amellyel elkezdődött az 1945-ig 

tartó hadigazdálkodás Magyarországon (Bertényi – Gyapai 1995). Ahogyan az I., úgy a II. 

világháború időszakára vonatkozóan sem találtam utalást M&A tevékenységre a 

feldolgozott szakirodalomban. A két világháború közötti időszakban, kezdetben a 

tanácsköztársaság által generált fúziók, majd pedig a külföldi befektetők felvásárlásai 

domináltak.  

 

2.2.3. A szocializmus korszaka 

 

Az 1945 elején lezajlott jaltai konferencia értelmében Magyarország a Szovjetunió 

érdekszférájává vált. 1945 és 1949 vége között államosították a nehézipari létesítményeket, 

a magánpénzügyi intézményrendszert, a Magyar Nemzeti Bankot, és végül pedig a 3-4 

főnél több főt foglalkoztató üzemeket is (Kaposi 2002). A szocializmusban nem csak a 
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vállalatok alapítása, hanem azok megszüntetése, megosztása és összevonása is az állam 

kizárólagos hatáskörébe tartozott. Az összevont és megosztott vállalat jogai és 

kötelezettségei a kijelölt vállalatra szálltak át (1959. évi Polgári Törvénykönyv.  VI. 

fejezet). Ez a téma szempontjából azt jelenti, hogy a szocializmusban az M&A fogalma 

alatt nem a piac által, hanem az állam által vezérelt vállalati kényszerösszevonásokat 

értjük.  

A centralizált vezetés érdekében soklépcsős vállalatirányítást vezettek be, amelynek 

élén a minisztériumok, közbülső szintjén 1948 májusától az ún. iparigazgatóságok 

(amelyeken belül a horizontális termelő vállalatokat ipari központokba szervezték), alján 

pedig a vállalatok álltak (Honvári 2006). Az időszak egyik legjelentősebb fúziója az Ikarus 

Karosszéria- és Járműgyár gépjármű és motorrészlegének, valamint a Weiss Manfréd Rt. 

motorgyári részlegének összevonása volt 1949-ben, amellyel megalakult a Csepeli 

Autógyár Nemzeti Vállalat. Szintén 1949-ben az Uhri testvérek Autókarosszéria- és 

Járműgyár Kft., a Repülőgépgyár Rt. és az Ikarus Gép- és Fémáru Rt. vállalatok 

összevonásával megalakult az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár Nemzeti Vállalat 

(Zsuppán 2009).  

1956 után a Központi Bizottság ismét szabad utat biztosított a vállalatok 

összevonásának és az iparigazgatóságok megszüntetésének, amely egy „fúziós hullámot” 

indított el. Az összevonások következtében az iparvállalatok száma 1338-ról 840-re 

csökkent 1965-re (Honvári 2006). Erre az időszakra esik az Ikarus Karosszéria- és 

Járműgyár III. Számú Székesfehérvári Gyárának létrehozása, az Általános Mechanikai 

Gépgyár beolvadásával az Ikarusba 1963-ban (Zsuppán 2009).  

1969-ben az ún. új gazdasági mechanizmus lépett életbe. A reform következményeként 

a vállalati összevonások folyamata az iparban ismét felerősödött, amelynek következtében 

az eddig is egészségtelenül nagy üzemméretek tovább növekedtek, így az üzemméret 

szerkezete jelentős mértékben tovább torzult (Gunst 1996). Ennek a reformnak az egyik 

következménye az 1973-ban történt Vörös Csillag Traktorgyár beolvasztása a Rába 

Magyar Vagon- és Gépgyárba.
23

  

1978-ban gazdaságpolitikai fordulat következett be, amelynek során a szocialista 

nagyvállalatok szervezeti korszerűsítésekbe fogtak (Romsics 2006). A vállalatvezetők az 

összevonásokról továbbra sem dönthettek szabadon, viszont az azonos iparágban működő, 

hasonló profillal rendelkező vállalatok a vállalatvezetőik részvételével rendszeresen 
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tartottak különböző értekezleteket, ahol a résztvevők igyekezték összehangolni 

üzletpolitikájukat, termelésük volumenét és választékát. Ilyen tanácskozások elsősorban a 

textil- és ruhaiparban voltak tipikusak (Nagy 1986).  

A szocializmust M&A szempontjából az állam által végrehajtott fúziók – vállalati 

kényszerösszevonások − tendenciaszerű váltakozása jellemezte.  

 

2.2.4. A rendszerváltás utáni időszak 

 

A rendszerváltás során Magyarország a szocialista tervgazdaságról piacgazdasággá vált. 

Az átalakulás gazdaságpolitikai szempontból az állami és a szövetkezeti ipar 

decentralizációs és privatizációs folyamata keretében ment végbe.  Ebben az időszakban az 

M&A folyamatok összekapcsolódtak az összes volt szocialista országban zajló privatizáció 

menetével. A privatizációt előmozdító átalakulási törvény 1989-ben, a vállalatok 

központilag vezérelt kényszer átalakításával foglalkozó törvény 1992-ben lépett hatályba. 

Az országgyűlés elfogadta a harmadik privatizációs törvényt 1995-ben, amely a 

magánosítás gyorsítását és egyszerűsítését szolgálta (Romsics 2000). 

A vállalkozások M&A tranzakciói meghatározott küszöbértéken túl engedélykötelesek. 

Az 1990. évi Versenytörvény a Vállalkozók szervezeti egyesülésének ellenőrzése című V. 

fejezet szabályozta a fúziók és a felvásárlások engedélyezését: „A versenyfelügyeletet 

ellátó szerv nem engedélyezhet olyan szervezeti egyesülést, amely a gazdasági verseny 

kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését akadályozza. A vállalkozók szervezeti 

egyesüléséhez (beolvadás, összeolvadás) a versenyfelügyeletet ellátó szervtől előzetesen 

engedélyt kell kérni, ha a résztvevők együttes részesedése az előző naptári évben az általuk 

forgalmazott bármelyik áru tekintetében az érintett piacon a 30 százalékot meghaladja, 

vagy  a résztvevők előző naptári évben elért együttes árbevétele a tízmilliárd forintot 

meghaladja.” Az 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról is a privatizációs időszak végén született, azonban még 

napjainkban is (folyamatos módosításokkal) hatályos. A GVH működését is ennek a 

törvénynek a hatályba lépésétől számítjuk. Fontos előrelépés volt a GVH Fúziós és 

Antitröszt Irodájának 2012. évben történt megalakítása is.
24
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1987 és 1997 között több tízezer privatizációs tranzakció történt (Mihályi 1998). A 

privatizációnak köszönhetően a tulajdonosi összetételt illetően radikális változás zajlott le. 

1997 elejére az ipari gazdálkodók jegyzett tőkéjének 37%-a külföldi vállalkozások 

tulajdonában volt, szám szerint meghaladta a 4400-at (Kristóf 1998). A külföldi tőke 

származási országok szerint történő területi eloszlására 1992-ben az osztrák tőkeexport 

jelenléte volt meghatározó, különösen a Dunántúl nyugati régióiban. A privatizációban 2. 

helyen álló németországi tőkeexport viszont az alföldi megyékbe irányult (Hajdú-Bihar, 

Jász-Nagykun-Szolnok) (Rechnitzer 1998). 1997-re az egyes országok részesedései a 

külföldi működő tőke állományból a következőképpen alakult: Németország: 25%, 

Hollandia 15%, Ausztria 11% (Jansik 2001).  

Tehát a rendszerváltást követő éveket az M&A egyik sajátos típusa, a privatizációs 

kivásárlások jellemezték, amelyek hozzájárultak a külföldi működő tőke befektetések 

egyre nagyobb mértékű növekedéséhez is.  
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3. A KÜLFÖLDI ÉS A MAGYAR VÁLLALATI M&A KUTATÁSOK 

 

Ebben a fejezetben szeretnék olyan kutatásokról írni, amelyek iránymutatásul szolgálnak a 

magyarországi M&A kutatásokhoz és az elemzésem módszertanának kialakításához. 

Először a külföldi, azután a magyar vállalati M&A kutatásokat tekintem át.  A fejezet 1. 

részében a térbeli kutatásokat, míg a fejezet 2. részében olyan publikációkat hivatkozom, 

amelyekben pénzügyi módszerekkel, számviteli adatokkal vizsgálták az M&A ügyletek 

hatását. A kutatások eredményei mellett megismerhetjük azt is, hogy a hivatkozott szerzők 

milyen elemzési módszereket alkalmaztak. A fejezet 3. részében a magyarországi M&A 

kutatásokat összefoglalom a rendszerváltozástól napjainkig.  

 

3.1. A külföldi M&A tranzakciók regionális vonatkozásai 

 

A magyarországi M&A ügyletek gazdaságtörténeti áttekintése után a H1 hipotézis 

felállításához itt olyan kutatásokra hivatkozom, amelyek a következőket vizsgálták: 

 Hogyan befolyásolja az M&A tranzakció a gazdasági növekedést? 

 Hogyan hatott az M&A tranzakciók létrejöttére a felvásárló és a céltárságok közötti 

földrajzi távolság? 

A CBM&A tranzakciók elősegítik a gazdasági növekedést. Neto, Brandão és Cerqueira 

(2008) 53 országot vizsgáltak 1996 és 2006 között. Calderón, Loayza és Servén (2002) 

pedig 21 iparosodott országot vizsgált 1987 és 1999 között. Azt az eredményt kapták, hogy 

egyrészről a gazdasági növekedés pozitív hatást gyakorol a CBM&A tranzakciók 

létrejöttére, másrészről a külföldi befektetések e típusának is pozitív hatása van a gazdasági 

növekedésre (Calderón et al 2002; Neto et al 2008). 

Az M&A tranzakciók többségét nagyvárosokban kötik meg: Rodríguez et al (2003) a 

településméret (népességszám és GDP) alapján vizsgált 24.599 Németországban 1990 és 

1999 között létrejött M&A esetet. A vizsgálat kimutatta, hogy az M&A esetek 69%-a a 10 

legnagyobb német városban jött létre. 

A céltársaság kiválasztásánál az egyik fontosabb térbeli tényező a felvásárló és a 

céltársaság közötti távolság nagysága. Hogyan befolyásolja a felvásárló vállalatot a 

távolság a kiszemelt vállalat kiválasztásakor? Chakrabarti − Mitchell (2011) megállapította 

azt, hogy a felvásárló és a céltársaság között levő közelség pozitívan befolyásolja a 

céltársaság kiválasztását, ugyanis a felvásárló társaságok a földrajzilag közelebbi 
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céltársaságokat részesítették előnyben. Ennek egyik oka az, hogy a céltársaságot könnyebb 

értékelni és az információkat gyűjteni, amelyek a távolság növekedésével párhuzamosan 

egyre nehézkesebbek lesznek. A szerzők ezt az állítást az USA vegyipari ágazatában az 

1979 után létrejött 2070 felvásárlás vizsgálatával igazolták (faculty.fuqua.duke.edu 2011). 

A határon átnyúló felvásárlás esetén számos tényező nehezíti meg a célvállalat értékelését, 

mint például az infláció, a devizaárfolyamok, az adóráták, a készpénz átutalás ütemezése, a 

politikai kockázatok, a számviteli alapelvek, és így tovább (Bruner 2004).  

A térbeliség felvásárlások során játszott szerepét Böckerman finn kutató is vizsgálta. Az 

1989 és 2000 között történt empirikus kutatásában 126 olyan M&A tranzakciót vizsgált, 

amelyek a finn nemzetgazdaságon belül jöttek létre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

földrajzi közelségnek nagy szerepe van az interregionális M&A folyamatokban, csak úgy, 

mint az adott régióban működő vállalatok számának is. Böckerman továbbá megállapította 

azt, hogy ha a felvásárlónak van lehetősége és képessége értékelni a távolban működő 

céltársaságot, különösen annak humán tőkéjét, akkor az támogatja a távoli helyekre 

irányuló felvásárlást (Böckerman 2003). Yeo vizsgált a teherhajózási ágazatban létrejött 

120 horizontális M&A esetet 2006 és 2007 között. Azt tapasztalta, hogy az M&A aktivitás 

a távolsággal növekvő információs költségek miatt sokkal intenzívebb volt azoknak a 

cégeknek a körében, amelyek egymás közelében működtek. A közelség mellett az 

interregionális és a CBM&A valószínűségét a vállalkozás mérete is befolyásolja, ugyanis 

minél nagyobb a felvásárló vállalat, annál nagyobb lehetősége van a célvállalatot értékelni 

és megvalósítani a CBM&A-t (Yeo 2013).  

Bertrand et al (2007) az OECD tagországok 1990 és 1999 közötti CBM&A 

tranzakcióinak empirikus elemzését követően megállapították azt, hogy a földrajzi 

közelség mellett a gazdasági integráció, a jogbiztonság, a könnyű piacra lépési lehetőségek 

és a felvásárolható céltársaságok magas száma is ösztönző hatással bírnak az M&A 

aktivitásra.   

A távolságot azonban nem csupán földrajzilag értelmezhetjük: A távolság kulturális, és 

politikai értelemben is létezik, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a vállalkozások 

terjeszkedési stratégiáit (Di Guardo et al 2013). Azok a vállalatok, amelyek ugyanabban, 

vagy hasonló ágazatban működnek, nagyobb eséllyel egyesülnek egymással, viszont az 

ágazati közelségnek erősebb ösztönző hatása van (Ellwanger − Boschma 2013). A földrajzi 

korlátok hasonlóan befolyásolják az M&A létrejöttét a szolgáltató és a feldolgozóipari 

szektorokban is, de a kulturális korlátok erősebbek a szolgáltatóiparban, mint az iparban. A 

térbeli közelség fontosabb a szállítmányozás ágazatban, míg a közös nyelv a banki, a 
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biztosítási, és a telekommunikációs ágazatban sokkal relevánsabb az M&A létrejötte során 

(Barattieri et al 2013). 

Az M&A térbeli jellemzőinek áttekintését összegezve megállapíthatjuk azt, hogy a 

felvásárló és a céltársaság közötti távolság napjainkban már nem lenne akadályozó 

tényező, azonban a felvásárló társaságok – az M&A tranzakciók többségében – mégis 

elsősorban a közelebb fekvő céltársaságokat részesítették előnyben. A felvásárlás 

sikerességének egyik tényezője az, hogy a céltársaságot a lehető legpontosabban 

értékeljék, amely annál nehézkesebb, minél távolabb helyezkedik el a felvásárló a 

céltársaságtól. A távolság mellett további befolyásoló szempont a jogbiztonság, a kulturális 

hasonlóság és a könnyű piacra lépési lehetőségek. A megfigyelt eredmények eltérőek 

lehetnek az egyes ágazatokban, országokban és időszakokban is. Az utóbbira példa az 5. 

M&A-hullám, amelyre éppen a kiugróan magas CBM&A aránya volt jellemző.  

 

3.2. A külföldi M&A kutatások pénzügyi szemszögből 

 

Ebben a részben a külföldi pénzügyi jellegű M&A kutatások eredményei mellett közlöm 

azokat a módszertani alkalmazásokat, amelyek útmutatásul szolgálnak a kutatásomhoz.  

Köke (2001) 1986 és 1995 között működött 1700 német közép- és nagyvállalatot 

vizsgált a feldolgozóiparban és a bányászatban. A vállalati felvásárlásokat a következő 

indikátorokkal vizsgálták: a termelékenység, a ROA, a ROE, a tőkestruktúra, a tulajdonosi 

koncentráció, az integráció aktivitása (az alkalmazotti létszám növekedési üteme, 

feleslegessé vált eszközök értékesítése) és a cégméretet (összes eszköz nagyságával). A 

véleménye szerint a nagy- és a közepes méretű cégek magas eladósodottsága, generálja a 

felvásárlásokat. A következő megállapítása az, hogy a tulajdonosi szerkezet kevésbé 

koncentrált (46 – 52%) azoknál a cégeknél, amelyek sikertelenek voltak.
25

  A felvásárolt 

cégek gazdálkodásának hatékonysága kedvezőtlen volt.  

Alexandridis et al a 2011-ben az European Journal of Finance folyóiratban megjelent 

munkájukban vizsgálták az USA-ban végrehajtott, 1993 és 2007 közötti M&A tranzakciók 

átlagos és medián ROA értékeit a felvásárlást megelőző és az azt követő 3-3 évben. A 

vizsgált vállalatokat piaci részesedés alapján kis-, közepes- és nagyvállalatok csoportjaiba 

sorolták. A vizsgálatuk szerint mindhárom kategóriában csökkent a ROA értéke a 
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felvásárlást követő években, de a legnagyobb csökkenés a közepes és a nagyvállalatok 

esetében történt.  

Carline et al (2009) a Journal of Banking and Finance hasábjain publikálták 

eredményeiket, amelyek az Egyesült Királyságban az 1985 és 1994 között létrejött 

felvásárlásokat érintik. Elemezték az M&A tranzakciót megelőző 5 és az M&A tranzakciót 

követő 5 évet. A tanulmány azt vizsgálja, hogy hogyan befolyásolják a vállalati fúziók a 

működési teljesítményt, amelyet a működési pénzáramlással mértek. A szerzők 

megállapították, hogy a működési teljesítmény akkor kedvezőtlenebb,  

 ha a tulajdonosi szerkezet az M&A ügyletet követően koncentrálódik; 

 ha a céltársaság menedzsmentje a felvásárló vállalathoz hasonló nagyságú (A 

vezetők számával mérve); 

 ha a céltársaság felvásárlási árának megtérítése kizárólag részvénnyel történik. 

Kwoka – Pollitt (2010) az International Journal of Industrial Organization című 

folyóiratban megjelent munkában vizsgálták az USA elektronikai ágazatában megvalósult 

M&A tranzakciók hatását a működési költségek alakulására az 1994 és 2003 közötti 

időszakban. A kutatók a felvásárlást megelőző és követő 2-2 évet vizsgálták. 

Megállapították azt, hogy a felvásárló vállalatok gyengén teljesítettek a felvásárlás előtt, és 

inkább a hatékonyan működő céltársaságokat vásároltak fel. A fúziót követően azonban a 

céltársaságok hatékonysága csökkent és a felvásárló vállalatok jövedelemtermelő 

képessége sem javult.  

Tsung-ming – Yasuo (2002) vizsgálták 86 japán vállalatfelvásárlás hatását a ROA, a 

ROE, az értékesítés nettó árbevételének és az alkalmazottak számának alakulására 1970 és 

1994 között. A kutatás felölelte az M&A tranzakció előtti és utáni 4-4 évet. A cikk elméleti 

részében a szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a vállalati M&A ügyletek Japánban 

különböznek az európai és az amerikai M&A tranzakcióktól – köszönhetően a japán 

vállalati kultúra és üzleti gyakorlatnak. Az M&A tranzakciók száma és értéke is 

alacsonyabb, mint az USA-ban és az EU-ban. Japánban ellenséges felvásárlások sem 

léteznek a konfliktuskerülő vállalati kultúra miatt. A japán céltársaságok vezetői csak 

akkor kezdeményezik a vállalat eladást, ha pénzügyi problémáik vannak. A szerzők 

megállapították azt, hogy a japán M&A tranzakciók nem javították az egyesült cégek 

megtérülési rátáit, és a jövedelmezőségi mutatószámait. 

Rahman − Lambkin (2015) munkájukban vizsgálták az M&A tranzakciók hatását a 

jövedelemtermelő képességére, amelyet vizsgáltak az értékesítési árbevétel, az értékesítési 

költségek és a működési profithányad alakulásával. A szerzők az USA feldolgozóiparában 
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1990 és 2010 között létrejött 45 M&A tranzakciót vizsgáltak. A kutatás időtartama 

felölelte a felvásárlás évét, az azt megelőző 3 és a követő 3 évet. Az elemzést a felvásárló 

és a céltársaság összevont adataival végezték. A kutatók az alábbi kritériumokat 

alkalmazták a minta összeállításakor:  

 Mind a felvásárló vállalat, mind pedig a céltársaság azonos ágazatban (4 digit SIC 

code, amely a magyarországi 4 jegyű TEÁOR csoportosításnak felel meg) 

működjön. 

 A CBM&A ügyletet kizárták annak érdekében, hogy elkerüljék a gazdasági és 

kulturális különbségekből eredő hatásokat. 

 A felvásárló vállalatnak a céltársaság üzletrészeinek vagy részvényeinek legalább 

50 százalékát kell megszereznie annak érdekében, hogy elegendő befolyással 

rendelkezzen a vállalat jövőbeli stratégiája felett. 

A számítások eredményei azt mutatták, hogy az értékesítési árbevétel növekedett és az 

értékesítési, adminisztratív költségek csökkentek, mindez azonban nem volt elegendő 

mértékű a működési profithányad (EBIT/Sales revenue) növekedéséhez.  

Ezt a fejezetet egy olyan kutatás eredményeinek közlésével zárom, amely azt vizsgálta, 

hogy a 10 millió eurós forgalmat elérő lengyel multinacionális vállalatok határon átnyúló 

egyesülései hogyan befolyásolták ezeknek a cégeknek a teljesítményét. Klimek (2016) 83 

tranzakcióban részt vevő felvásárló társaság és a kontrollcsoport vállalatainak pénzügyi 

mutatószámait és adatait használta fel ökonometriai elemzéséhez: a működési és az adózás 

előtti eredményt, az összes eszközt, az eszközarányos- és a saját tőke arányos megtérülési 

rátát (ROA és ROE). Klimek kutatása a saját kutatásomhoz hasonló időszakot ölel fel: A 

szerző a számításokat felvásárlás évére (2006) és az azt követő 5. évre (2010) végezte el. 

Azt tapasztalta, hogy a felvásárlást megvalósító cégek hozzávetőlegesen 100 millió euróval 

magasabb értékesítési forgalmat realizáltak, mint a kontrollcsoport cégei. A felvásárlásó 

társaságok egyúttal magasabb profitot is generáltak, nem csupán a kontrollcsoporthoz, 

hanem a felvásárlás évéhez képest is. A ROE 2006-ban csak minimálisan (0,42%-kal), 

2010-ben viszont már közel 16 százalékkal volt alacsonyabb a kontrollcsoport ROE 

értékeihez képest. A ROA értéke szintén csökkent, mégpedig a 7,72%-ról (2006. év) 

5,11%-ra (2010. év). Nem csupán a felvásárló cégek, hanem a kontrollcsoport ROA értékei 

is csökkentek (bár kisebb mértékben, mint az M&A ügyletet megvalósító cégek ROA 

értékei), amelyet a szerző a világgazdasági válság kedvezőtlen hatásaival magyaráz. Tehát 

összességében a forgalom és az adózott eredmény növekedett, azonban ennek a két 

nagyságnak az összes eszközhöz és a saját tőkéhez viszonyított hatékonysága romlott.  
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A külföldi M&A kutatások után sorra veszem a magyarországi M&A kutatásokat a 

következő fejezetben.  

 

3.3. A magyarországi M&A kutatások  

 

Az áttekintésben csak a közgazdasági, pénzügyi jellegű munkákat vizsgálom. A 

hivatkozott munkák közül az empirikus és a több évet átfogó tanulmányokat 

részletesebben elemzem (kutatási kérdés, adatbázis és konklúzió hármas szemléletben). Az 

áttekintésben időrendi logikát követek. 

A sorban elsőként egy privatizációkutatásról lesz szó, ezután 2 kérdőívvel folytatott 

kutatásról, végül pedig közép-európai − köztük a magyar − tőzsdéken végrehajtott M&A 

tranzakciókat vizsgáló kutatásról készítek összefoglalót.  

Rechnitzer (1998) A privatizáció regionális összefüggései című könyve feltárja az 1990 

és 1997 közötti magyarországi kivásárlások térbeli jellemzőit: A legtöbb felvásárló 

Németországból, az USA-ból, Franciaországból és Ausztriából származott. A külföldi 

befektetők a szolgáltatások, az építőipar és az élelmiszeripar, valamint az energetika 

privatizációjában vettek részt. A hazai befektetők érdeklődése a szolgáltató szektorra 

irányult: úgymint a pénzügyi, a kereskedelem és vendéglátás szektorokra, de jelentős volt a 

hazai tőke jelenléte az élelmiszer- és az építőiparban is. A régiók között domináns volt a 

Közép-Magyarország régió súlya, amelyet 26 százalékkal az Észak-Dunántúl régió 

követett. A legalacsonyabb részesedése a Dél-Dunántúl régiónak volt (Rechnitzer 1998). A 

GVH által engedélyköteles tranzakciókat 1997-es évtől vizsgálom, ezért az 1990 és 1997 

közötti időszakot vizsgáló Rechnitzer-féle kutatás, összehasonlítási lehetőséget nyújt.  

Az Ernst&Young és a GKI Gazdaságkutató Rt. 2001-ben kérdőívet készített az 1999 és 

a 2001 között 62 felvásárlásban részt vett nagyvállalat vezetőivel (a megkérdezett cégek 

1/3-a céltársaság volt). A menedzserek a felvásárlási ügylet céljai között említették a piaci 

részesedés növelését, a növekedési ütem fokozását, a tevékenységi kör szélesítését, a 

méretgazdaságosság megteremtését és a költségek csökkentését. A kérdőívben a kutatók 

kitértek arra is, hogy a felvásárlás során milyen problémákkal szembesültek. A 

megkérdezett vállalkozások a leggyakrabban jelölték a jogi, a számviteli és a vezetési 

humán problémákat. A kérdőívben helyt kaptak az integrációra vonatkozó kérdések is: Az 

azonos terméket gyártó cégek 13 százalékánál az egyik termelését megszüntették. A 

válaszadó cégek 38 százalékánál átlagosan 224 főt bocsátottak el a felvásárlást követően 

(Csáki et al 2001,19-23). 
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Tóth Krisztina Szinergia és valóság című PhD-értekezése 2004-ben született a 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A szerző 3 esettanulmányt készített az 

értekezés empirikus részében a K&H és az ABN Amro, a MOL és a Slovnaft, továbbá a 

Wallis és az Elender összeolvadásai alapján, valamint elemezte 46 Magyarországon 

befektető külföldi felvásárló vállalattal kitöltetett kérdőív eredményeit. A megkérdezett 

vállalatok 38,2 százalékának 6-12 hónapig, 35,3%-nak 1 évnél, míg 14,7%-nak 2 évnél 

tovább tartott a céltársaság integrálása (Tóth 2004,186). Az esetek 75%-ban nem 

versenytársak közötti M&A ügylet történt, amelyből a szerző arra következtet, hogy ezek 

barátságos tranzakciók voltak. A szerző megállapította, hogy a felvásárló vállalatok 

erőforrásokat csoportosítanak át a céltársaságokba, míg a céltársaságoktól csupán a 

„vezetői készségek” áramlottak a felvásárló felé (Tóth 2004). 

Kazainé Ónódi Mária Az értékközpontú vállalatvezetést szolgáló teljesítménymérési 

rendszer című doktori értekezésében vizsgálta a tulajdonosi értékteremtés mellett 

elkötelezett magyarországi vállalatok teljesítménymérési rendszereinek jellemzőit. Az 

empirikus kutatásának alapját egy 2004-ben készült kérdőíves felmérés jelentette. A 

tulajdonosi értékteremtéshez való hozzáállást tekintve 4 csoportba sorolta a vállalatokat: A 

298 kérdőívet visszaküldött vállalatból az „Értékvezérelt vállalatok” 19,46%-át alkották a 

mintának, a „Kinyilvánítás szintjén elkötelezett vállalatok” (fontos a tulajdonosi érték, de a 

pénzügyi stratégia kialakításánál nem kap jelentős prioritást a magas tulajdonosi hozam) 

57,72%-os aránya volt a legmagasabb. A „tulajdonosi érdek szűk körű érvényesítése” 

kategóriába a vállalatok 15,77%-a tartozott, míg, a „tulajdonosi szemlélet hiánya” 

jellemezte a vállalatok 7,05 százalékát (Kazainé 2008, 113). A foglalkoztatott létszám 

szerint a vállalatok többsége (57,2%) a középvállalati kategóriába tartozott, míg a 

nagyvállalatok (250 fő felett) aránya 37,7%.  

Balogh Csaba (2006) a Határon átívelő akvizíciók és fúziók sikerességét meghatározó 

tényezők című doktori értekezése két egymástól eltérő szakirodalmi irányzatot, a 

hagyományos megközelítési módot és a szervezeti megközelítési módot integrálta egy 

modellbe. A szerző a tőzsdén jegyzett cégeket vizsgálta. A szervezeti megközelítési mód 

származtatott magyarázó változóiból hetet, míg a hagyományos megközelítési mód 

származtatott magyarázó változóiból tizennyolcat vizsgált. A tranzakciókban résztvevő 

felvásárló vállalatokra vonatkozó adatok a NASDAQ adatbázisából származnak. A 2000-

ben végrehajtott 1 milliárd USD értéket meghaladó 100 esetben sikerült meghatározni a 

felvásárló vállalat tranzakció előtti és utáni hozamát és tesztelni a modelljeit: A vizsgált 
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felvásárló cégek mindössze 16 százalékának növekedett a részvényesi hozama az M&A 

ügyletet követően. 

Papp Tamás – Tóth Krisztina (2006) a Vállalatfelvásárlások- és összeolvadások, mint az 

értékteremtés eszközei című tanulmányban egy kérdőíves felmérés segítségével azt 

vizsgálták, hogy a vállalatfelvásárlások milyen szerepet játszanak az értékteremtési 

folyamatban. A szerzők megállapították azt, hogy a többségi tulajdonossal rendelkező 

vállalatok gyakrabban valósítottak meg felvásárlást, szemben a szétaprózott tulajdonosi 

szerkezettel rendelkező vállalatokkal. A foglalkoztatottak létszáma emelkedett az állami 

tulajdonú vállalatok többségénél, míg a magántulajdonú vállalatok közel egyharmadánál 

tapasztaltak csak növekedést. Tehát a magántulajdonú vállalatokra jellemzőbb a 

foglalkoztatottak létszámának csökkentése. A kutatásban vizsgálták a megbízó-ügynök 

problémát is. A felvásárlást követően leváltották – különösen – az állami tulajdonú 

céltársaságok vezetőit. A kérdőívben a menedzserek értékelték a cégük teljesítményének 

változását egy 5 fokozatú Likert skálán az M&A tranzakció előtti állapothoz képest. A 

válaszadók azt állították, hogy az M&A tranzakciót követően (az esetek többségében) 

növekedett az értékesítési árbevétel, javult a jövedelmezőség és a termelékenység.  

A Közgazdasági Szemle 2011-ben publikálta Vince Péter (2011) a Vállalatfelvásárlások 

egy kialakuló piacon című munkáját, amelyben a szerző a 2006. és a 2007. év M&A 

tranzakcióival foglalkozott, részletesen elemezve a magyarországi energiaipari 

összefonódásokat. 

Szabó − Szűcs (2014) a Pénzügyi Szemlében megjelent IPO-k vállalatfelvásárlási 

céllal. Helyzetkép Kelet-Közép Európában című munkája a vállalatfelvásárlások és az első 

nyilvános részvénykibocsátások (Initial Public Offerings = IPO) kapcsolatát vizsgálja 

kelet-közép európai (magyar, lengyel, szlovén és cseh) adatok segítségével. A szerzők 

megfogalmazott kutatási kérdései az alábbiak:  

 Vajon azért választják a cégek a tőzsdére lépést, hogy megkönnyítsék későbbi 

akvizíciós tevékenységüket? 

 Milyen tényezők támogatják a cégek vállalatfelvásárlási céllal való tőzsdére lépését 

Kelet-Közép-Európában, és milyen tényezők dolgoznak ez ellen? 

Az akvizíciók adatait az Emerging Markets Information Service (EMIS) DealWatch 

adatbázisából nyerték. A vizsgálat 2007-től 2009-ig terjedő IPO tevékenységet követi 

nyomon. A kutatás csak azokat a tranzakciókat vizsgálta, amelyekben a felvásárló cég a 

céltársaság részvényeinek legalább 45 százalékát megszerezte. Az IPO adatokat, mint a 
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tőzsdére lépés dátumát a vizsgált országok értéktőzsdéinek hivatalos honlapjairól 

gyűjtötték. A kutatók az alábbi 3 adat elemzésével válaszoltak a kérdésekre:  

1. Az IPO előtt és után végrehajtott akvizíciók száma. 

2. A vállalatfelvásárlásra fordított összeg az IPO előtti és utáni időszakban.  

3. Az M&A-tevékenységet folytató tőzsdére bevezetett cégek aránya.  

A mintában szereplő 4 országban 152 IPO történt a 2007 és 2009 közötti időszakban. 

Lengyelországban 129, Magyarországon 11, míg Szlovéniában 7, a Cseh Köztársaságban 

pedig 5 IPO történt. A szerzők azt állítják, hogy Lengyelországban az M&A tranzakciók 

száma és értéke szignifikánsan emelkedett a tőzsdére lépést követően. A Cseh 

Köztársaságban, Magyarországon és Szlovéniában nem fedeztek fel a Lengyelországihoz 

hasonló tendenciákat.  

Magyarországon az SV szemléletű pénzügyi elemzésben élen jár Katits, akinek az 

adatbázisokon (TOP 100, TOP 500, TOP 5000 vállalat) alapuló elemzései, a pénzügyi 

átvilágítás mellett, az értékgenerátorokra egyaránt kiterjedtek (Katits – Szalka 2015; Katits 

– Varga 2016).  

A szakirodalomi áttekintést összegezve megállapíthatjuk azt, hogy a hivatkozott 

külföldi munkák többsége arról számol be, hogy a felvásárlást követően romlott a 

jövedelemtermelő képesség és a gazdálkodás hatékonysága. (A hivatkozott munkák  eltérő 

földrajzi térben, ágazatokban és időszakokban történt M&A tranzakciókat vizsgáltak.) Ami 

a vizsgálati módszert illeti, a kutatók nem csupán a felvásárlást követő éveket, hanem 

minden esetben vizsgálták a felvásárlást megelőző éveket is – azokban az esetekben, 

amikor az éves beszámolók alapján vizsgálódtak – annak érdekében, hogy a felvásárlás 

hatását így kiszűrjék. A hivatkozott munkákban közölt módszertanokkal szemben 

kritikaként kell megfogalmaznom azt, hogy általánosságban csekély az elemzett 

indikátorok száma, a leginkább „bevett gyakorlatnak” a ROS, a működési cash-flow, a 

ROA és a ROE kalkulálása számít.  

Számomra feltűnik az, hogy napjainkig relatíve kevés a magyar M&A folyamatokat 

vizsgáló tanulmány született. A munkák többsége egy-egy esetet vagy egy-két év M&A 

tranzakcióit vizsgálta, így igazán átfogó M&A elemzés nem történt.  A pénzügyi 

megközelítésű munkák a pénzügyi intézmények, a bankok felvásárlásaival foglalkoztak. 

Szűcs − Szabó a tőzsdén végrehajtott M&A tranzakciókat elemezte. Kucséber (2015 és 

2016) és Katits – Kucséber (2015) munkák elsőként vizsgálták a magyar vállalati M&A 

ügyletek mérlegeit és eredménykimutatásait.   
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4. AZ M&A ÜGYLET TULAJDONOSI ÉRTÉKET BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐI  

 

Az M&A ügyletek az értékteremtést szolgálják, mint a vállalat stratégiájának egyik 

lényeges eleme (Rappaport 2002, 157). Tehát az M&A ügylet az értékközpontú vezetésben 

nem célkitűzést jelent, hanem az SV maximalizálás eszköze. Ebben a fejezetben azokat az 

M&A ügyletekből eredő befolyásoló tényezőket gyűjtöm össze – a 4-1. ábra szerint – 

amelyek miatt az SV érték akár pozitív, akár negatív irányba változhat.  

 

4-1. ábra: Az M&A ügyletek SV értéket befolyásoló tényezői  

Forrás: Saját szerkesztés   

 

4.1. A realizált M&A ügylet tulajdonosi értékét növelő tényezői   

 

Ebben a fejezetben összegyűjtöm azokat a tényezőket, amelyek az M&A ügylet 

megvalósításával növelik a tulajdonosi értéket.  

 

4.1.1. Az LBO, a részleges felvásárlás és az „arany ejtőernyők” 

 

Amikor a vállalat irányítását a tulajdonosok a menedzserekre bízzák, akkor fellép az ún. 

megbízó-ügynök probléma. Az ügynökök a cég menedzserei (Agents), míg a tulajdonosok 

a megbízók (Principals vagy Shareholders). A tulajdonosoknak szükséges a vállalat 

menedzsereit ellenőrizni, mivel a menedzserek hajlamosak a fizetésüket kiegészíteni 

pénzbeli juttatásokkal, üzleti utakkal, cégautókkal. A menedzserek ellenőrzése miatt 

felmerült költségek Agency Costs megnevezésként is elterjedt (Solomon 2007). A 
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megbízó-ügynök problémára megoldást jelenthet az LBO, amely javítja a működési 

hatékonyságot, mivel az adósságszolgálat arra kényszeríti a menedzsmentet, hogy 

maximalizálja a működési cash-flow-t, ennek érdekében többek között újra tárgyalhatják a 

béreket és juttatásokat, áthelyezhetik a vállalat székhelyét egy kevésbé költséges 

környékre. A magas eladósodottság kényszeríti az LBO-val felvásárolt céltársaság 

menedzsmentjét a hatékonyabb működési és beruházási döntéshozatalra, így generálva 

elegendő cash-flow-t a kamatok és az adósság visszafizetéséhez. Ha az FCF-nek egy része 

az adósságszolgálatot fedezi, akkor az csökkenti az elherdálás és birodalomépítő 

tranzakciók esélyét (Ray 2010).  

Ahogyan azt az 1. fejezetben közöltem, nem csak teljes cégfelvásárlások, hanem 

részleges cégfelvásárlások is történnek az M&A piacon. Akhigbe (2004) az Applied 

Financial Economics folyóiratban megjelent Partial Acquisitions, Corporate Control and 

Performance című munkájában azt vizsgálta, hogy hogyan befolyásolja a részleges 

felvásárlás (Partial Acquisitions) a célvállalat teljesítményét. A vizsgálat időtartama 1980 

és 1998 közötti időszak volt. A szerző vizsgálta a felvásárlást követő 3 évben a 

részvényárfolyamokat. A tanulmány konklúziója az, hogy a részleges felvásárló hatékony 

ellenőrző funkciót töltött be a részlegesen felvásárolt céltársaságban.
26

 

A részleges felvásárlók úgy juthatnak ellenőrzési szerephez, hogy a szavazati 

erőfölényüket kihasználva korlátozzák a nem hatékonyan működő
27

 menedzserek 

döntéseit, növelik a cég monitorozását és aktív szerepet vállalnak a cég működésében, de 

akár a vezetők cseréjét is kezdeményezhetik. A részleges felvásárlás lehetőséget nyújt a 

céltársaság hosszú távú teljesítményének javítására, amely nem lehetséges akkor, ha a 

céltársaságot egészében 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. 

                                                           
26

 A 7. fejezetben közlök adatokat arról, hogy a céltársaságok részleges felvásárlása gyakran előfordult 

Magyarországon is. 
27

 Milgrom − Roberts (2005, 51) szerint „egy szervezet, folyamat, rendszer akkor hatékony, ha nem létezik 

egy másik lehetőség, amely következetesen mindenki által előnyben részesített kimeneteket eredményez.”. 

Vörös (2010,29): „A hatékonyság annak mérője, hogy adott erőforrás-mennyiség felhasználásával mennyit 

tud a szervezet teljesíteni az átlagos versenytárshoz képest. A vállalatunk hatékony, ha ugyanannyi költségen 

magasabb minőséget állít elő, vagy rövidebb leszállítási határidőt teljesít, mint az átlagos versenytárs.” A 

hatékonyságot Chikán − Demeter (2004, 4) a következő 2 kérdéssel vizsgálja: „Egy üzleti egység mennyiben 

segíti a fogyasztók igényeinek kielégítését és mennyiben járul hozzá a vállalat nyereségességéhez.”. A 

hatékonyságot pénzügyi szempontból a hatékonysági rátákkal mérjük: „A hatékonysági ráták azt mutatják, 

hogy az egyes eszköztípusokba fektetett források hogyan aránylanak az általuk létrehozott bevételekhez.” 

(Katits 2002, 79). 
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Amennyiben az LBO és a részleges felvásárlás sem jelent megoldást a megbízó-ügynök 

problémára, akkor következhet a nem hatékonyan dolgozó vezetés leváltása. Greenbaum – 

Thakor (2007) azt hangsúlyozza, hogy az M&A ügyletek hiába nyújtják az értékteremtés 

lehetőségét, azok felismeréséhez és kihasználásához szükséges egy, az értékteremtés és az 

M&A ügylet megvalósítása mellett elkötelezett vezetői gárda. Egy felvásárlás előnyös a 

részvényesek számára nagy prémiummal a cég részvényeinek piaci ára felett, azonban az 

M&A ügylet a menedzserek számára hátrányos, mivel elveszíthetik az állásukat akkor, ha 

az új tulajdonos leváltja őket.  

Az „arany ejtőernyő”
28

 olyan szerződés, amelyet a felső vezetés tagjaival, a 

kulcsfontosságú munkavállalókkal kötnek jelentős juttatások ellenében az M&A ügyletet 

követően.  Az „arany ejtőernyő” szerződésekkel bátorítják, ösztönözik a menedzsereket 

annak érdekében, hogy vállaljanak szerepet a részvényesek érdekeinek megfelelően a 

felvásárlási kísérletben (Moyer et al 2014). Az „arany ejtőernyő” záradékkal elkerülhető 

az, hogy a vállalat irányításáról a vezetők figyelmét eltereljék a felvásárlások elleni 

erőfeszítések, amelyek egyúttal jelentős jogi költségekkel járnak (Milgrom − Roberts 

1992). Az „arany ejtőernyők” mellett léteznek az „ezüst ejtőernyők” (Silver Parachute), 

amelyek az alsóbb szintű vezetők és a szenior menedzserek érdekét szolgálják. Az „ón 

ejtőernyők” (Tin Parachute) azoknak a kulcsfontosságú munkavállalóknak az érdekét 

védik, akik nem a felső vezetésben helyezkednek el (Moeller 2009). Az „arany ejtőernyők” 

azonban ellentétes hatást is kiválthatnak, mert a menedzsereknek nem kell attól tartaniuk, 

hogy ha nem hatékonyan vezetik a vállalatot, akkor végkielégítés nélkül bocsátják el őket.  

 

4.1.2. A ”bukott” vállalatok felvásárlása  

 

Eddig azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a felvásárló azért vásárolja meg a kiszemelt 

céget, mert nem rendelkezik hatékony vezetőkkel. Mi a teendő akkor, ha a céltársaság 

válságban van? Milyen lehetőséget rejt a válságban lévő társaság felvásárlása? Katits 

(2010, 155) közli A vállalati válság pénzügyi menedzselése című könyvében a vállalati 

válságból az alábbi 3 alapvető kiutat:  

1.  A vállalat új növekedési pályára állítása. 

2.  A vállalat jogutód nélküli megszűnése (felszámolása). 

                                                           
28

 Az „arany ejtőernyők” a 4. M&A hullámban, az ellenséges felvásárlások miatt terjedtek el. 
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3. A vállalat összeolvadása egy másik vállalattal, vagy felvásárlása egy másik 

vállalat által.  

A felvásárló társaság vezetői úgy vélhetik, hogy egy csődben lévő vállalkozás felvásárlása 

nem lehet versenykorlátozó, hiszen az M&A nélkül eltűnnének a piacról. Az USA 

versenytörvénye tartalmaz iránymutatásokat a csőd szélén álló vállalatok felvásárlására. Ha 

a csőd szélén álló vállalkozás közép- és hosszú távú fennmaradását csak a fúzió 

biztosíthatja, akkor a versenytörvény még a versenyt korlátozó fúziót is engedélyezheti 

(Motta 2004, 255). Az Európai Unióban az elbukó vagy megbukott vállalatra épülő 

védekezést a Bizottság csak akkor fogadja el, ha a csődben lévő vállalat és eszközei M&A 

nélkül mindenképpen eltűnnének a piacról, és nincsen más olyan alternatíva, amelyik 

kevésbé versenykorlátozó (Bishop – Walker 2010).  

Magyarországon is történt „megbukó” vállalatfelvásárlás, amelyet kettő eset 

hivatkozásával szemléltetek. Az egyik eset, amikor a Bonduelle Central Europe 

Zöldségfeldolgozó Kft. 2012-ben megvásárolta a „Kelet-Food 2000” Élelmiszeripari Kft. 

„f.a.” felszámolási vagyonába tartozó meghatározott eszközöket (gyáringatlanokat, 

berendezéseket, felszereléseket és egyéb eszközöket). Az M&A ügylet engedélyeztetési 

eljárása során a felvásárló és a céltársaság is úgy vélte, hogy az M&A ügyletnek pozitív 

hatásai lesznek, ugyanis az M&A ügylet nélkül „…a Kelet-Food felszámolására tekintettel 

– a jelenleg is inaktív gyár beszüntette volna tevékenységét, veszélyeztetve ezáltal az 

állandó alkalmazottainak és szezonális munkásainak munkalehetőségét.” (GVH 2012).  

A másik esetben, a Herz Szalámigyár Zrt. ellen a Fővárosi Bíróság 2009.05.27-i 

időponttal, a 22. Fpk. 01-09-002576/11.sz. végzése alapján felszámolási eljárást indított 

(Herz Szalámigyár Zrt., 2009. 05.26-i tevékenységet záró éves beszámolója). A Bonafarm 

Zrt 2010-ben megnyerte a pályázatot a Herz Szalámigyár Zrt. eszközeinek (ingatlan, 

ingóság, vagyoni értékű jog, védjegyek, készletek) megvásárlásáról. A felvásárló az 

ingóságokat értékesítette, az ingatlanon található építményt pedig lebontotta 2012-ben, 

azonban a felvásárló a márkanevet megtartotta (Bonafarm Zrt. kiegészítő melléklet, 2012). 

 

4.2. A realizált M&A ügylet tulajdonosi értékét csökkentő tényezői 

  

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy melyek azok a tényezők, amelyek csökkentik a 

létrejött M&A ügylet SV értékét, de akár meg is hiúsíthatják az M&A tranzakciót. 
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4.2.1. A menedzseri önhittség és a „Túl nagy a csődhöz”-elv 

 

A felvásárlók hajlamosak túlértékelni a céltársaságot és magas prémiumot fizetni. Ez lehet 

szándékos akkor, ha a céltársaságot több társaság szeretné megvásárolni. A nyertes az a 

cég, amely a legmagasabbra értékeli a céltársaságot és a legmagasabb árat hajlandó fizetni. 

(Ez a legmagasabb ajánlat nagy valószínűséggel meghaladja a céltársaság tényleges 

értékét.) (Lipczynski et al 2009). Ha a potenciális céltársaság részvényesei elégedettek az 

aktuális vezetés teljesítményével, akkor a túllicitálás esetét kivéve, nem fogják eladni 

részvényeiket egy másik ajánlattevőnek, mivel az új vezetés sem lenne képes nagyobb 

nyereség elérésére, mint a meglévő vezetés (Wish 2010). 

A „túl nagy a csődhöz” (Too Big to Fail)-elv közre játszhat a menedzserek 

könnyelműségében a felvásárlás tervezésekor és lebonyolításakor. Ez az elv 1984-ből ered, 

amikor a FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) és a FED Chicago megmentette 

a Continental Illinois Bankot. 1998-ban a FED of New York szervezett pénzügyi segítséget 

a Long-Term Capital Management Hedge Fund-nak (Gup 2004, 155). Természetesen nem 

csak a bankok, a pénzügyi szolgáltatók lehetnek „túl nagyok a csődhöz”, hanem bármilyen 

tevékenységet folytató vállalkozások (Gup 2004).  

1999-ben a Gramm-Leach-Bliley törvénnyel azt engedélyezték, hogy a bankok 

birtokolhassanak más pénzügyi tevékenységgel foglalkozó céget.  Ezután alakultak az ún. 

Too Big to Fail pénzügyi óriásvállalatok, amelyek egyesíthették a korábban elkülönült 

pénzügyi tevékenységeket és a válság során állami segítségre támaszkodtak (Biedermann 

2011). Mérő (2012) Egy paradigma születése és bukása, A „túl nagy a csődhöz” elv 

értelmezésének és alkalmazásának változásai című tanulmányában a „túl nagy a csődhöz” 

elvnek a pénzügyi intézmények viselkedésében és megmentésében betöltött szerepét 

elemzi. Azok a bankok és vállalatok, amelyek meghatározóak egy nemzetgazdaságban 

(azaz „túl nagyok a csődhöz”, mindig az adott nemzetgazdaság keretei között 

értelmezhetjük), csődjük esetén számítanak az állami segítségnyújtásra, így sokkal 

nagyobb mértékű a kockázatvállalási hajlandóságuk, ezért kockázatos M&A tranzakciókat 

is választanak és megvalósítanak.  

A „túl nagy a csődhöz” mérettel járó „védelem” elérése nem csak a már „túl nagy a 

csődhöz” méretű bankokat (cégeket) ösztönözheti kockázatos (vagy veszteségesnek 

ígérkező) M&A ügyletek végrehajtására, hanem azokat a bankokat is, amelyek a „túl nagy 

a csődhöz” méretet M&A ügylettel kívánják elérni (Stern − Feldman 2004).  
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4.2.2. A tulajdonosi értékcsökkenés az M&A integráció szakaszában 

 

Bárczy et al (2008) szerint az M&A tranzakcióval előfordulhat az, hogy az egyesült 

vállalat működési költségei a várt csökkenés helyett növekednek, mivel a nagyobb 

vállalatot nehezebb irányítani és felügyelni. Koller et al (2010) felhívja a figyelmet arra is, 

hogy ne feledkezzünk el a szinergiák elérésének azoknak a költségeiről, amelyeket 

azonosítani és becsülni kell, s amelyek a következők: a feleslegessé vált kapacitások 

leszerelésének és lebontásának költségei, az elbocsátott dolgozók végkielégítései, a 

névváltozásból eredő költségek, az eltérő információs rendszerek integrációs költségei. A 

legtöbb menedzsernek alig van lehetősége részt venni egy cégfelvásárlásban, ezért kevés, 

vagy semennyi tapasztalata sincsen, amely megnehezíti a munkájukat kezdve a céltársaság 

értékének meghatározásától az integráció lebonyolításáig (Lipczynski et al 2009). 

Dahmen (2011) doktori értekezésben azt közli, hogy a szervezési és irányítási költségek 

mellett ún. kompromisszum költségek is jelentkezhetnek, amelyre az a magyarázat, hogy a 

tevékenységek közös használata egy bizonyos szintű „standardizálást” követel meg.  A 

szerző a negatív szinergiahatások közé sorolja az ún. rugalmatlansági költségeket 

(Inflexibilitätskosten). Ezek a költségek abból adódnak, hogy a cég már nem tud olyan 

rugalmasan reagálni a környezeti változásokra az M&A után, mint előtte.   

Rappaport (2006) a Harvard Business Review-ban megjelent Ten Ways to Create 

Shareholder Value munkájában 10 javaslata van a tulajdonosi értékteremtés érdekében. Az 

egyik javaslat kapcsolódik a vállalati M&A ügyletek létrejöttéhez, amellyel a szerző arra 

hívja fel a figyelmünket, hogy az értékmaximalizáló M&A ügyleteket valósítsák meg a 

rövid távú veszteségek ellenére is.  

 

4.2.3. A felvásárlás elleni védekezés módozatai és az „Eat or be Eaten” elv 

 

Ebben a részben azokat a tényezőket keresem meg, amelyek hatására a vezetők 

szándékosan „rombolnak” értéket annak érdekében, hogy az M&A ügylet ne jöjjön létre. A 

menedzserek azért vannak „nyomás alatt”, mert eredményeket kell felmutatniuk a 

tulajdonosok számára, így a M&A tranzakciót megvalósítják akár megkérdőjelezhető 

indokok alapján is (Hooke 2014).  

Ha a céltársaság vezetése tart az M&A tranzakciótól a személycserék miatt, számos 

eszközzel próbálhatja megakadályozni a M&A tranzakciót.  Az értekezés 1.2.1. 

fejezetében hivatkozott Moschieri − Campa (2013) kutatása rámutatott arra, hogy az 
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ellenséges felvásárlások száma rendkívül alacsony
29

, ennek ellenére összegyűjtöttem 

azokat a praktikákat, amelyek segíthetnek a céltársaságok menedzsereinek a felvásárlás 

elleni védekezésben.  

Az alábbi módszereket természetesen nem csak a védekezésre vállalkozó céltársaságok 

vezetőinek, hanem a felvásárló cég menedzsmentjének egyaránt érdemes elsajátítaniuk: 

 „Méregpirulák” (Poison Pills): „A célvállalat részvényeseinek előnyös vételi opciót 

biztosítanak a célvállalat részvényeinek megvásárlásához.” (Katits 2010, 116). 

 „Az átvételt megnehezítő alapszabály-módosítások. Például a fúziós ajánlat 

elfogadását magas szavazattöbbséghez kötik, különleges szavazati jogot biztosító 

részvényeket bocsátanak ki, az igazgatósági tagokat lépcsőzetesen kinevezik, 

magas végkielégítések megállapítása történik.” (Katits 2010, 116)
30

. 

 Pereskedés, fellebbezések benyújtása a hatóságoknál (Moyer et al 2014). 

 Standstill Agreement: Tárgyalás és megállapodás a felvásárlóval arról, hogy 

korlátozza a térnyerését a céltársaságban (Moyer et al 2014). 

 A finanszírozási szerkezet átalakítása (Moyer et al 2014).   

 Pacman Defense taktika: A céltársaság is ajánlatot tesz a felvásárló vállalat 

részvényeire (Moyer et al 2014). 

 A céltársaság menedzsmentje egy másik felvásárló társasággal, barátságos M&A 

tranzakciót hajt végre (White Knights = fehér lovag) (Moyer et al 2014).   

 Gorton et al (2009) a Journal of Finance folyóiratában publikálta az Eat or be 

Eaten: A Theory of Mergers and Firm Size című munkáját. Egy cég méretének 

felvásárlással történő növelése csökkenti annak az esélyét, hogy kiszemelt célponttá 

váljon, mivel az M&A ügylettel nagyobbá válik a versenytársaihoz képest. A 

védekezésből indított felvásárlások a versenytársakat is védekezésre ösztönözhetik, 

így akár veszteségesnek ígérkező felvásárlást is végrehajtanak. Ezt a folyamatot 

nevezték el Eat-or-be eaten szcenáriónak. Azokban az ágazatokban, amelyekben a 

vállalkozások hasonló méretűek, a menedzserek hajlamosak védekező M&A 

tranzakciót végrehajtani annak érdekében, hogy megtarthassák a piaci részesedésük 

feletti kontrollt (Gorton et al 2009).  

A védekező felvásárlások mellett léteznek olyan akvizíciók is, amelyekben az egyesült 

vállalat menedzserei azért csökkentik a gazdálkodás hatékonyságát és a jövedelemtermelő 

                                                           
29

 Az egyik legnagyobb médiafigyelmet kapott ellenséges felvásárlás Magyarországon az OMV osztrák 

olajipari cégnek a MOL felvásárlására irányuló kísérlete volt (GVH 2008).  
30

 Ezt az esetet jól példázza a MOL alapszabálya, amely nem engedi a szavazati jogok több mint 10%-ának 

gyakorlását. https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/reszvenyesi-informacio/tulajdonosi-struktura    

https://molgroup.info/hu/befektetoi-kapcsolatok/reszvenyesi-informacio/tulajdonosi-struktura
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képességet, hogy az adótörvényekben rejlő lehetőségeket kihasználják és/vagy a piaci, 

politikai hatalmat kiterjesszék (Carlton – Perloff 2003). 

Ebben a fejezetben az M&A ügylettel SV értéket befolyásoló tényezőket kutattam. A 

részleges felvásárlás, a hatékonytalan vezetés leváltása, az „arany ejtőernyők” és a 

megbukott vállalatok felvásárlása is az értéknövekedés irányába tett lépések. Ezután azokat 

az M&A eseteket vizsgáltam, amikor a felvásárló-egyesülő cégek vezetői a felelősek az 

értékcsökkenésért, amely azonban nem szándékosan történik, hanem a vezetők 

figyelmetlenségéből, tapasztalatlanságából és az integráció alapos tervezésének 

hiányosságaiból.  
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5. AZ M&A ÜGYLETEK ÉRTÉKELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI DCF-

MÓDSZERREL 

 

Ebben a fejezetben olyan értékelési eljárásokkal foglalkozom, amelyekkel 

meghatározhatjuk a felvásárló- és a céltársaságok értékét az M&A tranzakció előtt és után 

egyaránt. Itt 5 olyan diszkontált pénzáram (Discounted Cash Flow = DCF) módszerről lesz 

szó, amelyek jellemzőit összehasonlítom a fejezet végén.  

A közreadott DCF-modellekben a pénzáram a szabad cash flow (Free Cash Flow = 

FCF), de eltérő tartalommal szerepel. Itt nem hagyhatom említés nélkül azt, hogy a Kerler 

modell kivételével, a közölt modellek „kétszakaszosak”, azaz van egy tervezési és van egy 

„végtelenségig” tartó időszak, az ún. horizont. A szerzők egyaránt használják a tervezési 

szakasz megnevezésre a stratégiai tervezési időtartam, az előrejelzési periódus és az 

értéknövekedési periódus kifejezéseket. A sorra kerülő 5.1.-5.5. fejezetekben közreadott 

modellek jellemzőinek leírásánál az említett szakaszok eredeti megnevezését használom, 

majd a modellek jellemzőit összehasonlítom az 5-10. táblázatban.    

 

5.1. A Damodaran modell  

 

A felvásárlásban érintett vállalatokat egymástól függetlenül értékeljük a várható cash flow 

súlyozott átlagos tőkeköltség mellett történő diszkontálással. Az egyesült vállalat szinergia 

nélküli értékét az egyes vállalatok értékeinek összegzésével nyerjük. Ezután a szinergia 

hatásait beépítjük a várható növekedési rátákba és a cash flow-ba, majd az egyesült 

vállalatot újraértékeljük.   

A szinergia értékelés lépései a következők:  

1. Külön a felvásárló- és a céltársaság pénzáramlásait számítjuk. 

2. Ezután az egyesült vállalat pénzáramlásait tervezzük a szinergiahatások 

figyelembevétele nélkül. 

3. Kalkuláljuk az egyesült cég tulajdonosi szabad pénzáramlását (Free Cash Flow 

to Equity = FCFE) nagyságát oly módon, hogy összeadjuk a különálló cégek 

FCFE értékeit.
31

  

4. A szinergiahatásokat számszerűen beépítjük az egyesült vállalat cash flow 

kimutatásába.   

                                                           
31

 Damodaran ebben a modellben csak az értékesítés növekedésből eredő szinergiákat veszi figyelembe. 
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5. Kiszámoljuk az egyesült vállalat értékét.  

6. Meghatározzuk a szinergiából származó haszon nagyságát, amely az egyesült 

vállalat szinergiahatással figyelembe vett értéke és a szinergia hatás nélküli 

érték különbsége.   

Damodaran modelljét egy példával szemléltetem. Az első lépésben értékeljük az „F” 

felvásárló vállalatot és a „C” céltársaságot. Az 5-1. táblázat közli az értékeléshez 

szükséges adatokat.   

 

5-1. táblázat: A felvásárló vállalat és a céltársaság pénzügyi adatai   
Információk „F” „C” 

Árbevétel (Sales = 0S ) 869,57 ezer USD 666,67 ezer USD 

Árbevétel növekedési rátája (Growth Sales = SG ) 15%  20% 

Operatív költségek (értékcsökkenési leírás is) az árbevétel 

%-ban (Operating Costs in Sales = OCS) 
70% 75% 

Társasági adókulcs (Corporate Taxes = CT ) 35% 35% 

Kamatfizetés (Interest = I) 100 ezer USD  100 ezer USD 

Értékcsökkenési leírás (Amortization = A) 50 ezer USD 75 ezer USD 

Beruházási kiadás (Capital Expenditure = CapEx)   75 ezer USD 100 ezer USD 

Pótlólagos forgótőke az árbevétel növekmény %-ában  

(Working Capital) 
5% 5% 

Béta  β  1,10 1,25 

Forrás: Damodaran (2013) kiegészítve és módosítva    

 

A felvásárló és a céltársaság FCFE nagyságát kalkuláljuk az (5.1) képlet 

alkalmazásával:     

 

     WCCapExAT1IOCS1SFCFE C   (5.1.) 

 

Az „F” cég FCFE számítása az 1. évben az 5-1. táblázatban található adatok és az (5.1.) 

képlet alkalmazásával:  

 

       ezer USD 98,48130,430,05 75500,3511000,711000FCF   

 

A „C” vállalat FCF értéke az 1. évben 33,33 ezer USD az alábbi számítás szerint:   

 

       ezer USD 33133,330,05 100750,3511000,751800FCF   

     

Az egyesült vállalat FCFE értéke a szinergia hatások figyelembe vétele nélkül az „F” és 

a „C” vállalatok FCFE értékeinek összege. Ezután az „F”, a „C” és az egyesült cégek 
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jelenértékének meghatározásához kalkuláljuk a tőkeköltséget. Az SML (Security Market 

Line) egyenes egyenletét alkalmazva a tőkeköltség számításához, amelyhez szükséges a 

kockázatmentes kamatláb 6%, a kockázatmentes kamatráta feletti piaci kockázati prémium 

5,50% és a béta nagysága 1,1. Az „F” felvásárló vállalat tőkeköltségére az alábbi 

eredményt nyerjük:  

 

12,05%5,50%1,106%   

 

A „C” céltársaság tőkeköltsége a következő lesz: 

 

 12,88%5,50%1,256%   

 

Az 5-2. táblázatban közreadott árbevétel növekedési rátákkal meghatározzuk a 

szinergia nélkül figyelembe vett egyesült vállalat árbevételének növekedési rátájának 

súlyozott átlagát az előrejelzési periódusra:  

 

16,26%
33,3398,48

33,33
20%

33,3398,48

98,48
15% 























 

 

Ezután számoljuk az egyesült vállalat várható árbevétel növekedési rátáját a horizonton: 

 

  
   

  
   

6,3%
0,20133,330,15198,48

0,20133,337%

0,20133,330,15198,48

0,15198,486%
55

5

55

5










 

 

5-2. táblázat: Az árbevétel várható növekedési rátája (%) 

Megnevezés „F” „C” 
„F” + „C” 

(szinergiák nélkül) 

„F” + „C” 

(szinergiával) 

Árbevétel várható növekedési rátája az 

előrejelzési időszak 1-5. évében 
15,00 20,00 16,26 20,00

*
 

Árbevétel várható növekedési rátája a 

horizonton   
6,00 7,00 6,30 7,00

*
 

*
A szerző tényadatként közli a szinergiával figyelembe vett növekedési ráták nagyságát.  

Forrás: Damodaran (2013) 

 

Az „F” vállalat éves FCFE értékei az 1-5. évben az árbevétel 15%-os várható 

növekedési rátája mértékében növekszik, így az 5. évben 198,07 ezer USD lesz.   
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Az „F” cég értékét a horizonton a Gordon-Shapiro modellt felhasználva kapjuk:    

 

 

 

                                                                 

Ezután nyerjük az „F” vállalat SML egyenes egyenletével számolt tőkeköltséggel 

diszkontált FPV  jelenértékét az alábbi módon: 

 

 497,48 2 
1,1205

470 3198,07

1,1205

172,24

1,1205

149,77

1,1205

130,24

1,1205

113,25
PV

5 4 3 2 F 


 ezer USD 

 

A „C” vállalat értékéhez a horizonton szintén a Gordon-Shapiro modellt felhasználva 

jutunk:    

 

 
 

ezer USD  510,64 1 
0,07 0,1288

0,07100
82,94 




  

 

A „C” vállalat diszkontált jelenértékeit a stratégiai előrejelzési periódusra az „F” 

vállalatéhoz hasonló módon tudjuk kalkulálni:  

 

 025,48 1 
1,1288

510,64 182,94

1,1288

69,12

1,1288

57,60

1,1288

40,48

1,1288

40,00
PV

5 4 3 2 C 


 ezer USD 

 

Az egyesült társaság szinergia nélkül figyelembe vett FCFE értékeit az „F” és a „C” 

vállalatok FCFE értékeinek összeadásával kapjuk. Mivel a felvásárló- és a céltársaság 

bétája ( Fβ és Cβ ) az 5-1. táblázatban adott volt és a FPV  és a CPV  értéket az előbb 

számoltuk, az egyesült vállalat bétájának súlyozott átlagos értékét az (5.2.) szerint 

számoljuk:  

 

                  


































CPVFPV

CPV

Cβ

CPVFPV

FPV

FβCFβ
 (5.2.) 

 

 

 

 
 

ezer USD 470,40 3 
0,06 0,1205

0,06100
198,07 
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Az (5.2.) kifejezésbe számokkal helyettesítve:  

 

          1,14
025,48  1497,48 2

025,48  1
1,25

025,48  1497,48 2

497,48 2
1,10 





















  

 

Az egyesült vállalat 1,14 bétája meghaladja a felvásárló cég 1,1 bétáját, de alacsonyabb 

a céltársaság 1,25 bétájához képest. Ezután számolhatjuk az egyesült vállalat tőkeköltségét 

szintén az SML egyenletével:  

 

12,29%5,50%1,146%   

 

Az „F” és a „C” társaságok horizont értéke együtt adja az egyesült vállalat szinergia 

nélküli horizont értékét, amely 4 981,04 ezer USD, míg az „F” és a „C” társaságok 

szinergia nélküli jelenértéke 3 523,56 ezer USD, amelyet az egyesült vállalat FCFE 

értékeinek 12,29 százalékos tőkeköltséggel történő diszkontálásával kapunk. Az 

eredményeket összegezzük az 5-3. táblázatban.  

 

5-3. táblázat: Az „F”, a „C” és az egyesült társaság szinergia nélkül számolt FCFE értékei 

(ezer USD)   

Év „F”   „C”  
„F”+„C” 

szinergia nélkül 

1 113,25  40,00  153,25  

2 130,24  48,00  178,24  

3 149,77  57,60  207,37  

4 172,24  69,12  241,36  

5 198,07  82,94  281,02  

FCFE értéke a horizonton 3 470,40 1 510,64 4 981,04 

Jelenérték 2 497,48 1 025,48 3 523,56 

Forrás: Damodaran (2013)   

 

Most pedig rátérek az egyesült vállalat szinergiával figyelembe vett értékének 

kalkulálására. Az egyesült vállalat FCFE értékét 1-5. évben az „F” és a „C” vállalathoz 

hasonlóan számoljuk.  

Az egyesült vállalat FCFE értéke 98,48 + 33,33 ezer USD, amely az 1-5. évben a 20%-

os árbevétel növekedési rátával arányosan növekszik, mert a többi tervezési paraméter 

változatlan marad:  

ezer USD  158,171,2ezer USD  131,81   
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Az 5-4. táblázatban meghatároztuk az egyesült cég 5. évének szinergiával figyelembe 

vett FCF nagyságát, amely 327,99 ezer USD. Ezután kapjuk az egyesült vállalat 

szinergiával figyelembe vett értékét a horizonton szintén a Gordon-Shapiro modell 

alkalmazásával:     

 

 
 

ezer USD  634,01 6 
0,07 0,1229

0,07100
327,99 




  

 

Az eredményeket az 5-4. táblázat tartalmazza. 

 

5-4. táblázat: Az egyesült vállalat szinergiával figyelembe vett vállalat értéke (ezer USD) 

Év „F” + „C” szinergiával 

1 158,17 

2 189,81 

3 227,77 

4 273,32 

5 327,99 

FCFE értéke a horizonton 6 634,01 

Jelenérték  4 523,83 

Forrás: Damodaran (2013) 

 

Ha az egyesült vállalat 4 523,83 ezer USD szinergiával figyelembe vett jelenértékéből 

kivonjuk a 3 523,56 ezer USD szinergia nélküli jelenértéket, akkor megkapjuk a szinergia 

értékét, amely 1 000,27 ezer USD. Ha a szinergia értékét hozzáadjuk a „C” vállalat 

jelenértékéhez, akkor megkapjuk a maximálisan fizetendő vételárat, amely 2 025,74 ezer 

USD (Uzik 2010; Damodaran, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 

 

5.2. A Kerler modell 

 

Ez a modell is a FCF, a tőkeköltség és az FCF növekedési rátájának kalkulálására épül. A 

modell célja: a becsült szinergiahatásokat számszerűsíteni. A számítás folyamata a 

következő (Uzik 2013, 102-106): 

1. A céltársaságot értékeljük a várható cash flow WACC (Weighted Average Cost 

of Capital) rátával történő diszkontálásával. 

2. Az egyesült vállalat értékének meghatározása a szinergiák figyelembevétele 

nélkül.  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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3. Meghatározzuk a várható cash flow nagyságát és annak növekedési ütemét, 

valamint a tőkeköltségeket, amelyekben a potenciális szinergiahatásokat 

figyelembe vesszük.  

4. A szinergia értékének meghatározása, amelyet az egyesült vállalat a szinergiák 

figyelembevételével és a szinergiák nélkül számított értékének a különbsége alkot. 

A Kerler modellt is egy példával szemléltetem. Az „F” felvásárló és a „C” céltársaság 

pénzügyi adatait az 5-5. táblázat tartalmazza.  

 

5-5. táblázat: Az „F” és a „C” vállalat pénzügyi adatai 
Megnevezés „F”  „C” 

Árbevétel (ezer EUR) 10 000 5 000 

Működési költségek (ezer EUR) 8 000 3 500 

Adó- és kamatfizetés előtti eredmény  

(Earnings Before Interest and Taxes = EBIT) (ezer EUR) 
2 000 1 500 

Az FCF növekedési ráta = g (%) 4 6 

Tőkeköltség = k (%) 9 10 

Társasági adó = 
CT  (%) 33 

Forrás: Uzik (2010, 103)  

 

Az (5.3.) szerint meghatározzuk az „F” és a „C” vállalatok szabad pénzáramát
32

, amely 

az EBIT adózás utáni nagysága:  

 

                  
 CT1EBITFCF 

 
(5.3.) 

„F” vállalat FCF =   ezer EUR 340 10,3312000   

„C” vállalat FCF =   ezer EUR 005 10,3311500   

 

Az FCF meghatározása után számolhatjuk a vállalatok értékét a Gordon-Shapiro 

formula szerint: 

    

        „F” vállalat értéke = 
0,040,09

1,04
340 1


 = 27 872 ezer EUR 

      „C” vállalat értéke =
0,060,1

1,06
005 1


  = 26 633 ezer EUR 

 

                                                           
32

 Itt azzal a feltételezéssel élünk, hogy Kerler a pótlólagos befektetett eszköz és forgótőke igényt 

konstansnak tekinteti.   
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Az „F”+„C” egyesült vállalat konstans növekedést feltételező Gordon-Shapiro 

formulával meghatározott értéke a szinergiák figyelembevétele nélkül 54 505 (= 27 872 + 

26 633) ezer EUR. Az egyesült vállalat WACC súlyozott átlagos tőkeköltségét a 

következőképpen számoljuk:  

 

9,5%
633 26872 27

633 26
10% 

633 26 872 27

872 27
9%  WACC 





















  

 

Az egyesült vállalat FCF növekedési rátája a két cég FCF növekedési rátáinak az egyesült 

cég értékéből az adott cég értékének arányábantt átlagos nagysága: 

 

                  5%
633 26872 27

633 26
6% 

633 26 872 27

872 27
4% 





















  

 

Kerler az az alábbi szinergia hatásokat becsülte (Uzik 2010, 106):
 33

  

 A piaci verseny csökkenése miatt az árbevétel 1 százalékkal, 15 000 ezer euróról 15 

150 ezer euróra növekedett. 

 A működési költségek 3 százalékkal csökkentek, 11 500 ezer euróról 11 155 ezer 

euróra. Ezután kalkuláljuk az egyesült vállalat EBIT nagyságát: 15 150 – 11 155 = 

3 995 ezer EUR.  

 Az FCF növekedési ráta 5%-ról 5,2%-ra emelkedett.  

 A pénzügygazdasági szinergiák lehetővé teszik a tőkeköltség csökkentését 9,5%-ról 

9,25%-ra.  

Az (5.3.) szerint kalkuláljuk az egyesült vállalat szinergiával figyelembe vett adózás utáni 

FCF nagyságát:   

 

  ezer EUR 677  20,331995 3 FCF   

 

Ezután számoljuk az egyesült cég szinergiával figyelembe vett értékét a Gordon-Shapiro 

felfogásban:  

 

0,0520,0925

1,052
677 2


 = 69 536 ezer EUR 

                                                           
33

 A Kerler modell nem közli a szinergiák becslésének módszerét.  
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A szinergia nagyságát úgy nyerjük, hogy az egyesült vállalat szinergiával kalkulált 

értékéből levonjuk az egyesült vállalat szinergia nélküli értékét: 69 536 ezer EUR – 54 505 

ezer EUR = 15 031 ezer EUR. Tehát ez az M&A által teremtett szinergiák összértéke. 

  

5.3. Brigham – Erhardt APV modellje  

 

Mivel a kamatfizetés csökkenti a társasági adóalapot, a kormánynak alacsonyabb 

adóbevétele származik egy tőkeáttételes vállalattól, mint egy másik azonos, de nem 

tőkeáttételes vállalattól. A befektetőknél maradó többlet(pénz) növeli a vállalati értéket. 

Más szóval: a tőkeáttételes vállalat értéke egyenlő a „nem tőkeáttételes” vállalat és az 

adósságból eredő adómegtakarítás (kamat adópajzs) értékével. A korrigált jelenérték 

(Adjusted Present Value = APV) modellben a tőkeáttételes vállalati érték (Levered Value 

of the Firm = LV ) az alábbi kettő komponens összege
34

:  

1. A nem tőkeáttételes vállalati érték (Unlevered Value of the Firm = UV )   

2. A kamatfizetésből eredő adómegtakarítás értéke (Value of Tax Shield = TSV )  

 

  TSUL VVV   (5.4.) 

 

A UV  nem tőkeáttételes vállalat értéke az (5.5.) szerint az FCF jelenértéke (a nem 

tőkeáttételes vállalat sUr saját tőke költségével diszkontálva) és a TSV  adópajzs jelenértéke 

az sUr  nem tőkeáttételes vállalat saját tőke költségével diszkontálva az (5.6.) szerint:  
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34

 Az APV modellt működő vállalatok értékelésére alkalmazhatjuk.  
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Az 1. lépésben számoljuk a nem tőkeáttételes céltársaság sUr  saját tőkéjének költségét, 

amelyhez felhasználjuk Modigliani-Miller II. tézisét (5.7.): 

 

         









S

D
rrrr DsUsUsL  (5.7.)

35
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 hányadost a 
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D

w

w
 aránynak tekintjük, s ha ezt 

behelyettesítjük az (5.7.) egyenletbe, akkor átrendezés után kifejezzük az (5.8.) szerint a 

nem tőkeáttételes saját tőke költséget
36

:   

 

       DDsLSsU rwrwr   (5.8.) 

 

A 2. lépésben kalkuláljuk az FCF és a kamatfizetésből eredő évenkénti TS 

adómegtakarítás nagyságát. Az adósságból eredő adómegtakarítás a tervezett éves 

kamatfizetés (Interest = DkD  ) és a CT társasági adóráta szorzata az (5.9.) szerint:  

 

   CD TDkTS   (5.9.) 

 

A 3. lépésben számítjuk a nem tőkeáttételes vállalat értékét a horizonton  NU,HV , 

amelyben az FCF nagyságát diszkontáljuk a nem tőkeáttételes vállalat saját tőke 

költségével a horizonton. Ezután kalkuláljuk a kamatfizetésből eredő adómegtakarítás 

értékét a horizonton  NTS,HV , vagyis az adópajzs nagyságát diszkontáljuk a nem 

                                                           
35 S = Shares (részvények piaci értéke). 
36
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tőkeáttételes vállalat saját tőke költségével a horizonton. A Damodaran modellhez 

hasonlóan a Brigham − Erhardt APV modell is konstans növekedést feltételez a 

horizonton, ezért alkalmazzuk az (5.10.) és (5.11.) Gordon-Shapiro konstans növekedési 

formulát:  

 

N U,HV  
 
gr

g1FCF

gr

FCF

sU
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 (5.10.) 

 

                                                           és 
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                                          (5.11.) 

 

A 4. lépésben kalkuláljuk az FCF jelenértékét a tervezési időtartamon és a horizonton az 

(5.12.) szerint. Ez a vállalati érték a nem tőkeáttételes vállalatra vonatkozik, vagyis annak 

az értéke, amivel akkor rendelkezne, ha nem lenne adóssága. Ezután számoljuk a 

kamatfizetésből eredő adómegtakarítás jelenértékét az előrejelzési időszakra és a 

horizontra az (5.13.) szerint.  

A nem tőkeáttételes vállalat értékének és az adópajzs értékének összege lesz egyenlő a 

tőkeáttételes cég értékével az (5.14.) szerint:   
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TSUL VVV   (5.14.) 

 

Annak érdekében, hogy megkapjuk a vállalat teljes értékét, az 5. lépésben az (5.14.)-ben 

közölt vállalati értékhez hozzáadjuk a működésben nem levő eszközöket, például a 

forgalomképes értékpapírokat. A saját tőke értékének meghatározásához vonjuk ki az 

adósság értékét a vállalat teljes értékéből.  
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Mindezt az alábbi levezetés szemlélteti:     

A UV tőkeáttétel nélküli vállalati érték 

+ Az adósságból eredő TSV  adópajzs értéke 

A vállalati érték (5.14. szerint) 

+ A nem működésben levő eszközök értéke 

A vállalat teljes értéke 

− Az adósság értéke 

A saját tőke értéke 

 

A következő példában az APV modell alkalmazásával történik egy áttételes céltársaság 

értékelése. Ismertek a Tutwiler cégre vonatkozó pénzügyi adatok az 5-6. táblázatban 

közöltek szerint. 

 

5-6. táblázat: A Tutwiler cég pénzügyi adatai az M&A ügyletet követően (millió USD) 

Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 

FCF 3,2 3,2 5,6 6,4 6,8 

TS 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 

g 6% 

Sw  0,6983 

 
D

w  0,3017 

Dr  9% 

Sr  13% 

Forrás: Brigham – Ehrhardt (2010, 842) 

 

A nem tőkeáttételes vállalat saját tőke költségét kalkuláljuk az (5.8.) szerint:    

 

12%  (9%)0,3017(13%)0,6983rsU   

 

A Tutwiler cég nem tőkeáttételes saját tőke költsége 12%. A Tutwiler nem tőkeáttételes 

FCF értékét a horizonton  U,2015HV  és az adópajzs értékét a horizonton  TS,2015HV  az 

(5.12.) és az (5.13.) szerint számoljuk:   
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Tehát a Tutwiler nem tőkeáttételes FCF értékének és az adópajzs értékének az összege a 

horizonton 146,6 (= 120,1 + 26,5) millió USD. A nem tőkeáttételes vállalati értéket 

ugyanúgy számíthatjuk, mint az előrejelzési időszak FCF jelenértékét és ahogyan a FCF 

értékét a horizonton az 5-6. táblázatban közölt számokkal:  

 

 USD millió85,5 
1,12

120,16,8

1,12

6,4

1,12

5,6

1,12

3,2

1,12

3,2
V

5432U 


  

 

Tehát 85,5 van millió USD a Tutwiler értéke akkor, ha nincsen adóssága. Ezután a 

kamatfizetésből eredő éves adómegtakarítások jelenértékeit összegezzük:  

 

 USDmillió 20 
1,12

26,51,6

1,12

1,5

1,12

1,4
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Tehát a Tutwiler csak 85,5 millió USD-t érne akkor, ha nem lenne adóssága, azonban az 

adósságból eredő adómegtakarítás 20,0 milliós USD-vel növeli az értékét, amely 105,5 

millió USD, azaz 85,5 + 20 = 105,5 millió USD. 

Ha a Tutwilernek lenne „működésben nem levő eszköze”, akkor hozzáadnánk a vállalati 

értékhez. Végül a Tutwiler 27 millió USD adósságát levonva kapjuk a saját tőke értékét: 

105,5 – 27 = 78,5 millió USD (Brigham − Ehrhardt 2010, 843-844). 

Brigham – Ehrhardt (2010) azt hangsúlyozza, hogy az APV modell alkalmas a 

célvállalat értékelésére akkor, ha a célvállalat eladósodott, és ha a felvásárlást új 

adóssággal finanszírozzák, amelynek következtében az adósság aránya változik a 

tőkestruktúrában az akvizíciót követően. Ennél fogva az adósság költsége és a 

tőkestruktúra – a fúzióval összefüggésben – sokkal komplexebb probléma, mint egy tipikus 

vállalat esetében. A problémák kezelésének legegyszerűbb módja az APV modell 

használata, amellyel megállapítjuk a nem tőkeáttételes vállalat értékét és a kamatfizetésből 

eredő adóvédelem értékét, majd ezután ezeket összegezzük (Brigham – Ehrhardt 2010, 

835-838).  

 

5.4. Brigham − Erhardt FCFE modellje 

 

Az FCF az a nagyság, amit az összes befektető megkaphat, míg a tulajdonosi szabad cash 

flow (FCFE) csak a törzsrészvényesek számára jutó nagyság. Az FCFE fedezetet nyújthat 
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a törzsrészvények forgalmazására, az osztalékfizetésre és a részvény visszavásárlásra. Az 

FCFE számítása a következő szerint történik:  

 

FCFE = FCF – Kamatfizetés adózás utáni bázison – Adósság törlesztése – Újonnan 

kibocsátott adósság = FCF – Kamatfizetés – Kamatfizetésből eredő adómegtakarítás + 

Adósság nettó változása                                                                                     

 

A  
V

FCFE
 az FCFE jelenértékeinek összege az áttételes vállalat saját tőke költség  sLr

diszkontálásával az (5.15.) szerint: 
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Ez a modell is konstans növekedést feltételez a horizonton, ezért az FCFE számítása 

ismét a Gordon-Shapiro modellel történik az (5.16.) szerint:   

 

 
gr

g1FCFE

gr

FCFE
HV

sL

N

sL

1N
NFCFE,







 

   (5.16.) 

 

Tehát a  
V

FCFE
az FCFE jelenértékeinek összege az előrejelzési időtartamon és a 

horizonton az (5.17.) szerint:  
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  (5.17.) 

 

A  
V

FCFE
számításának utolsó lépéseként az (5.18.) szerint számított értékhez hozzáadjuk 

a működésben nem levő eszközök értékét. 

Érdemes megjegyeznünk azt, hogy az FCFE modellt csak akkor alkalmazhatjuk, ha a 

tőkestruktúra konstans (Brigham – Ehrhardt 2010, 838-839). A továbbiakban az FCFE 

modellt egy példával szemléltetem.  

 

A Tutwiler cég FCFE növekedési rátája a horizonton g = 6% és az sLr  áttételes saját 

tőke költsége = 13%. Az 5-7. táblázat mutatja az éves FCFE előrejelzett értékeit: 
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5-7. táblázat: A Tutwiler éves FCFE előrejelzett értékei (ezer USD)  
Megnevezés 2011.01.01 2011.12.31. 2012.12.31. 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 

FCFE 60,2 40,0 40,1 60,0 60,7 70,06 

Forrás: Brigham – Ehrhardt (2010, 842). 

 

A Tutwiler FCFE értékét a horizonton a következőképpen számolhatjuk ki:  

 

 
ezer USD 060,9  1

0,060,13

1,0670,06
HV 2015 FCFE, 




  

 

Ha a 13%-os saját tőke költséggel diszkontálunk, akkor az éves FCFE jelenértékei az 

előrejelzési időtartamon és a horizonton 835,9 ezer USD a következő számítás szerint:  

 

ezer USD 835,9 
1,13
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1,13
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Ha a Tutwiler rendelkezne nem működésben levő eszközökkel, akkor hozzáadnánk 

azokat a  
V

FCFE
-hez (Brigham – Ehrhardt 2010, 844-845).  

 

5.5. A Rappaport-féle tulajdonosi érték modell 

 

Az SV érték számításával egy befektetési döntés tulajdonosi értékteremtő hatásait 

elemezzük (Virág et al 2013), így a vezetők az SV számítással a M&A ügyleteket is 

értékelhetik. 

A vállalati értéknövekedés tervezésének és elemzésének alapvető sajátosságai az 

alábbiak (Rappaport 2002):  

 Az SV eljárás egy diszkontált pénzáramlás alapú modell. 

 Nem a számviteli eredmény, hanem a vállalat (működési) pénzáramlásai 

befolyásolják a vállalat értékét (Rappaport 2002).  

 Az SV számítás egy olyan becslési eljárás (Rappaport 2002), amely magában 

hordozza az eredmények pontatlanságának lehetőségét (Becker et al 2005). Az SV 

érték kalkulálásához szükséges értékgenerátorok múltbeli adatokon alapulnak.  
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A továbbiakban részletezem az SV értéket meghatározó 6 értékgenerátort, s azok tartalmát:   

1. Az értékesítés nettó árbevételének növekedési rátája, amely a tárgyévi és az előző 

évi értékesítés nettó árbevételének százalékos változása. 

2.  A működési eredményhányad a kamat- és az adófizetés előtti eredmény és az 

árbevétel hányadosa (Rappaport 2002, 50). 

3. A készpénzes társaságiadó-kulcs: „Az adott évben keletkező, működési eredményt  

terhelő adó nagysága.” (Rappaport 2002, 51). 

4. A növekményes árbevételhez szükséges pótlólagos eszközigény befektetett 

eszközökbe és forgótőkébe
37

. 

Az értékesítés növekedésének eszközintenzitása az értékesítés növekményéhez 

szükséges pótlólagos beszerzés/befektetés mértékét adja meg forgótőkébe és 

befektetett eszközökbe (Rappaport 2002, 51). 

5. Tőkeköltség. A tőkeköltséget Rappaport a következőképpen definiálja: „A tőkeköltség 

mind a hitelezők, mind pedig a tulajdonosok által minimálisan elvárt hozamot magában 

foglalja (WACC), mivel azt a kamatfizetés előtti szabad pénzáramlások és a reziduális 

(maradvány)érték diszkontálásához használjuk.” (Rappaport 2002, 53). A minimálisan 

elvárt hozam egyenlő a befektetők számára elérhető azonos kockázatú befektetési 

lehetőségek hozamával (Rappaport 2002, 124). A WACC egyik összetevőjét, a saját 

tőke tőkeköltséget, Rappaport a CAPM modell SML egyenletével kalkulálja, míg a 

második összetevőt, az adósság költségét a hitelek hosszú távú kamatlábai jelentik.  

6. A vállalati stratégia időtartama. Az értékgenerátor megnevezése szinonim a stratégiai 

tervezési időtartam, az előrejelzési periódus és az értéknövekedési periódus. Ez a 

vezetők legoptimálisabb becslési időtartama, amely alatt a befektetéseik a 

tőkeköltségnél nagyobb hozamot biztosítanak (Rappaport 2002, 71).  

  

                                                           
37

 A forgótőke (Working Capital) a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek különbsége (Brealey − 

Myers 2003, 121; Copeland − Weston 1992, 41), amelyet a nettó forgótőke (Net Working Capital) 

kifejezéssel azonosan is használnak (Brealey − Myers 2011, 906; Bélyácz 2007, 360; Szabó − Pálinkó 2004, 

330; Fazekas et al 2003, 548). A pozitív forgótőke azt jelenti, hogy a vállalkozás a rövid lejáratú 

kötelezettségek teljesítésén felül rendelkezik forgóeszközzel. A negatív forgótőke azért jelent problémát, 

mert a forgóeszközök nem fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket, és ebből eredően a vállalkozás tartós 

lekötésű befektetett eszközeivel történő pénzáram fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket a hosszú lejáratú 

kötelezettségek helyett (Katits 2007).    
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Ezután a tulajdonosi érték meghatározásának lépéseit közlöm. Először az előrejelzési 

időszak FCF nagyságait kell meghatározni. A FCF számítása a következő:  

 Árbevétel 

 +Árbevétel növekménye  

 +/− Működési eredmény  

o  − Készpénzes társasági adó 

 −A növekményes beruházás forgótőkébe 

 − A pótlólagos befektetett eszközlekötés 

 

A FCF kalkulálása közben egy trade-off-ot is felismerhetünk. A jelentős növekedés az 

értékesítésben pótlólagos befektetést és forgótőkét tesz szükségessé. Emiatt az 

értéknövekedési periódus kezdeti éveiben előfordulhat az, hogy a cash beáramlást 

meghaladja a cash kiáramlás (Mills − Ghosh 1994).   

Miután az előrejelzési időszak minden egyes évére megbecsültük a FCF nagyságát a 

súlyozott átlagos tőkeköltséggel diszkontáljuk.  

Most rátérek a tervezési időhorizont után jelentkező, reziduális (maradvány) érték 

meghatározására, amely a tulajdonosi értéknek (általában) a nagyobb része (Rappaport 

2002, 56). A reziduális érték közvetlenül függ az előrejelzési időszakot illető 

feltételezésektől és módszerektől. A reziduális érték meghatározásához Rappaport a 

hagyományos és az inflációs örökjáradék módszert ismerteti: A hagyományos örökjáradék 

módszer, amely azt feltételezi, hogy a tőkeköltség feletti többlethozamot elérő 

vállalkozások (megjelenő) versenytársai „visszatérítik” az iparági megtérülést a 

tőkeköltség szintjére (Rappaport 2002). Ennek módszertani következménye az, hogy a 

stratégiai időhorizont után a vállalat új befektetései átlagosan már csak a tőkeköltséggel 

megegyező hozamot produkálnak, ezért nem befolyásolják a vállalat értékét: „Az 

előrejelzési időszak után csak a meglévő kapacitások fenntartásához szükséges 

beruházások történnek, amelyek költsége viszont hozzávetőlegesen megegyezik az 

értékcsökkenési leírással.” (Rappaport 2002, 58). Tehát a jövőbeli pénzáramlásokra úgy 

tekintünk, mintha az egy örökjáradék, vagyis azonos pénzáramlások sorozata lenne 

meghatározatlan ideig. Az örökjáradék értékelési formula alkalmazásával az 

értéknövekedési periódus utolsó évében a működési pénzáramot elosztjuk a tőkeköltséggel, 

majd a tervezés vonatkoztatási időpontjára diszkontáljuk.  

Az inflációs örökjáradék módszer, amely abban különbözik a hagyományos örökjáradék 

módszer számításától, hogy a működési pénzáramlás – a tervezési időhorizontot követően 

– az inflációs rátával megegyezően növekszik, tehát a pénzáramlások reálértéken 
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állandóak, szemben a hagyományos örökjáradék modellel, amelyben, bár a pénzáramlások 

nominálisan állandóak, azonban reálértéken csökkennek (Rappaport 2002, 60).  

A maradványérték meghatározását követően a pénzáramlások jelenértékét, a reziduális 

érték jelenértékre számított nagyságát és a piacképes értékpapírokat összeadva nyerjük a 

vállalati értéket, végül pedig az adósság levonásával a tulajdonosi értéket kapjuk 

(Rappaport 2002). 

Az elemzés utolsó lépése a kapott eredmények értékelése. Virág et al (2013, 83) 

hangsúlyozza, hogy „Az SV modell az egyedi döntések szintjén semmiben nem 

különbözik a DCF-módszertől, amely szerint a legnagyobb nettó jelenértékkel rendelkező 

befektetési lehetőséget kell választanunk, ezért ugyanezen elv alapján a legnagyobb 

értéknövekedéssel járó vállalati stratégiát választjuk.” A pozitív SV érték azt jelenti, hogy 

az adott évben értékteremtés történt, azonban ez nem feltétlenül jelent növekedést! 

Rappaport úgy számolja az M&A által teremtett értéket, hogy kalkulálja „az összeolvadás 

utáni egyesített vállalat értékének és a különálló vállalatok összesített értékének a 

különbségét” (Rappaport 2002, 158). Rappaport azonban hangsúlyozza azt, hogy ez a 

kalkulált érték az M&A által teremtett „teljes” értékre, és nem a felvásárló számára 

teremtett értékre vonatkozik, amely „a maximálisan elfogadható vételár és a kifizetett 

vételár különbsége” (Rappaport 2002, 158). 

Az eddig tárgyalt 4 modellhez hasonlóan, az SV számítás menetét is egy példával 

szemléltetem, amely az „XYZ” nevű társaságra fog vonatkozni (Rappaport 2002, 122). Az 

5-8. táblázat tartalmazza az „XYZ” vállalat értékgenerátorait. 

 

5-8. táblázat: Az „XYZ” társaság értékgenerátorai 

Értékgenerátorok (%) Érték 

Árbevétel növekedési rátája 12 

Működési eredményhányad  15 

Az értékesítés növekményéhez szükséges befektetett eszköz lekötés 20 

Az értékesítés növekményéhez szükséges forgótőke lekötés 10 

Készpénzes társaságiadó-kulcs 35 

Tőkeköltség 10 

A számításhoz szükséges további adatok (millió USD) 

Értékesítés nettó árbevétele 100 

Idegen tőke 20 

Forrás: Rappaport (2002, 122) 

 

Az „XYZ” vállalat SV számításának menetét (a hagyományos örökjáradék módszerrel) 

az 5-9. táblázat tartalmazza. 
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5-9. táblázat: Az „XYZ” társaság SV számításának menete (millió USD) 

Megnevezés 0t  1t  2t  3t  4t  5t  

Árbevétel 100,00 112,00 125,44 140,49 157,35 176,23 

Működési eredmény  16,80 18,82 21,07 23,60 26,44 

Adózás utáni működési pénzáram  10,92 12,23 13,70 15,34 17,18 

Az értékesítés 

növekményéhez 

szükséges 

befektetett eszköz lekötés  2,40 2,69 3,01 3,37 3,78 

forgótőke lekötés  1,20 1,34 1,51 1,69 1,89 

FCF   7,32 8,20 9,18 10,28 11,52 

Diszkontfaktor (k = 10%)  0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 

Jelenérték  6,65 6,78 6,90 7,02 7,15 

Jelenértékek összege      34,50 

Örökjáradék jelenértéke       106,69 

Piacképes értékpapírok      8,80 

Vállalati érték      150,00 

Idegen tőke      20,00 

Tulajdonosi érték      130,00 

Forrás: Rappaport (2002, 122) 

 

5.6. A közölt modellek összehasonlítása 

 

Ezt a fejezetet zárom az öt közreadott modell jellemzőinek összehasonlításával az 5-10. 

táblázatban közölt ismérvek függvényében.  

Az azonosságok a következők:  

 A Kerler modell kivételével a tárgyalt modellek kétszakaszosak, azaz egy előrejelzési 

és egy előrejelzési időszakot követő periódusból állnak.  

 A közölt modellek − Rappaport kivételével − az előrejelzési időszakot követő 

periódusra vonatkoztatott Gordon-Shapiro modellt felhasználva jutnak a vállalati 

értékhez.   

 A tőkeszerkezet adott vagy konstans az APV modell kivételével. 

 A pénzáramlásokat becsülhetjük a mérleg és eredménykimutatás adatokkal, nem 

szükséges kiegészítő melléklet és belső vállalati információ a számításhoz. 

 Damodaran és Kerler közli a szinergiahatások, Rappaport pedig az értékgenerátorok 

becslését.  

A modellek közötti különbségek az alábbiak: 

 Eltérő (F)CF számítások és FCF(E) korrekciók. A Kerler modell egyszerűen az EBIT 

adózás utáni nagyságként kalkulálja az FCF-t. 

 Az adósságból eredő adómegtakarítás a Damodaran, az APV és az FCFE modellben 

jelenik meg. 

 A szinergiák hatásainak teljes mértékben eltérő számszerűsítése: Damodaran és Kerler 

úgy határozza meg az M&A által teremtett szinergia nagyságát, hogy kalkulálja a 
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szinergiával figyelembe vett és a szinergia nélküli vállalat értékeket, és veszik ezek 

különbségét. Ettől eltér Rappaport módszere, mert az M&A által teremtett értéket az 

egyesült vállalat és az összeolvadó vállalatok külön-külön vett értékének 

különbségeként határozza meg. A Brigham − Erhardt APV és FCFE modellek nem 

kalkulálják a szinergiák hatásait.  

 A nem működésben levő eszközöket kizárólag az APV eljárás és Rappaport veszi 

tekintetbe a számítások készítésben.  

 Rappaport az idegen tőkét levonja a vállalati értékből a tulajdonosi érték és a Brigham-

Erhardt (az APV-modellben) a saját tőke kalkulálásához.  

 Kizárólag Rappaport határozza meg a reziduális értéket az örökjáradék formulával, míg 

Damodaran és Brigham-Erhardt a konstans növekedési formula feltételezésével élnek. 

Az 5 modell jellemzőinek összefoglalása és összehasonlítása után azt tapasztaltam, hogy a 

modellek között több az eltérés, mint a hasonlóság. Az SV modell abból a szempontból 

eltér az 5 modellhez képest, mivel az FCF nagyságát az értékgenerátorokkal lehet 

meghatározni, amelyeknek a változásai nem csak az FCF, hanem a tulajdonosi érték 

nagyságát is befolyásolják. Az SV modell mellett még egy érv szól: Rappaport 

munkájában bár részletesen közölte az SV számítás menetét, azonban ezt oly módon tette 

meg, hogy a modell adaptálható legyen az alkalmazni kívánt környezethez.   
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5-10. táblázat: A közölt modellek fontosabb jellemzőinek összefoglalása  

A modell 

megnevezése 
Diszkontráta 

PV számítás 

eredménye 

Saját tőke 

számítása 

Tőke- 

szerkezet az 

előrejelzési 

perióduson 

Kamat-

fizetések   

tervezése 

Feltételezések 

a horizontra 

vonatkozóan 

Damodaran 

modell 

Kockázatmentes 

kamatláb 

+  

Béta súlyozott 

értéke  

×  

Árbevétel 

növekedési ráta 

Egyesült 

vállalat FCF 

értéke 

Nem közölt Nem közölt Nem közölt 

Árbevétel 

növekedési 

ráta a 

horizonton 

Kerler 

modell 
WACC 

Vállalati 

érték 
Nem közölt Nem közölt Nem közölt Nincs horizont 

APV modell 

Nem 

tőkeáttételes 

saját tőke 

költsége 

A vállalat 

értéke: 

Nem 

tőkeáttételes 

működés 

értéke; 

Adópajzs 

értéke 

Vállalati érték 

+  

Működésben 

nem levő 

eszközök 

értéke 

 –  

Adósság 

értéke 

Nem konstans Nem közölt 

Az FCF és a 

kamatfizetések 

konstans g 

rátával 

növekednek 

Brigham-

Erhardt 

FCFE modell 

Áttételes saját 

tőke költsége  

A saját tőke 

értéke 

Vállalati érték 

+ Nem 

működésben 

levő eszközök 

értéke 

 

Konstans 

A kamat-

fizetések a 

tőke-

szerkezeten 

alapulnak 

A FCFE 

konstans g 

rátával 

növekszik 

Rappaport 

SV modell 
WACC 

Az FCF 

jelenértékeinek 

összege 

Vállalati érték 

– Adósság 

értéke  

Nem közölt Nem közölt 

Az értékesítési 

árbevétel nem 

növekszik és 

nincsen új 

befektetés 

Forrás: Saját szerkesztés Brigham − Erhardt (2010), Uzik (2010), Damodaran (2006) és 

Rappaport (2002) alapján 

 

Ahogyan már a bevezetésben közöltem, az M&A értékelését a Rappaport által 

kidolgozott tulajdonosi értékszámítással (SV) végzem. A következő, 6. fejezetben vizsgálom 

a magyarországi M&A tranzakció végrehajtás előtt és után kapott SV értékek alakulását.  
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6. AZ M&A ADATBÁZISOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MENETE ÉS AZ 

ELEMZÉS MÓDSZERE   

 

A bevezetésben már ismertettem a hipotéziseket és azt, hogy az elemzéseket 3 saját 

készítésű adatbázissal végzem. Ebben a fejezetben a vizsgálatok módszereit és az azokhoz 

szükséges adatbázisok összeállításának menetét közlöm a hipotézisek tesztelése érdekében.   

 

6.1. A GVH 784 határozatának elemzése a H1 és a H2 hipotézis teszteléséhez 

 

Az alábbi H1 és H2 hipotézis tesztelésével a magyarországi M&A ügyletek ágazati, térbeli 

jellemzőit, valamint a felvásárlások irányának sajátosságait szeretném feltárni:  

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. 

H2: A magyarországi felvásárló vállalatok a horizontális típusú M&A ügyleteket 

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

szemben. 

Az 1. fejezetben már közöltem azt, hogy a GVH határozatai tartalmaznak információkat 

a fuzionáló vállalatok számától kezdve a kiszabott késedelmi bírságokig bezárólag. A 

vizsgálódásaimat ezért a GVH honlapján fellelhető 784 határozat elemzésével kezdtem
38

. 

A következő piaci jellemzőket gyűjtöttem:  

 a felvásárló vállalatok és a céltársaságok cégnevei; 

 a fuzionált vállalatok száma; 

 a fúziók működésének ágazati csoportosítása; 

 az M&A ügylet iránya (horizontális, vertikális és konglomerátum);  

 a felvásárló vállalatok székhelyeinek országa. 

A GVH piaci koncentrációs vizsgálatot kizárólag az ún. érintett (termék- és szolgáltatás-) 

piacokon
39

 végzi el. Mivel az érintett piacok szerint történő csoportosítás túl széles skálát 

jelentett (pl. palackos PB-gáz piac, húsipari szárazáru piac, ezért a csoportosítást a 2008. 

                                                           
38

 Ezek közül a II. melléklet tartalmaz egy 2015. évi versenyhatározatot.  
39

 „Az összefonódással érintett piacoknak minősülnek mindazok a piacok, amelyeken az összefonódás 

valamely − akár közvetlen, akár közvetett − résztvevője piaci tevékenységet fejt ki.” (GVH Vj/66-10/2013. 

határozata 2013). 
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évi TEÁOR (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) szerint végeztem, 

amely 21 ágazatot tartalmaz
40

.  

Napjainkban nehéz meghatározni a multi- és transznacionális vállalatok székhelyének 

országát. Ezt az állítást alátámasztom a következő idézettel: „A legnagyobb 

transznacionális társaságok alapvető funkcióik (pénzügyek, értékesítési bázisok, 

menedzsment, stb.) nemzetközi szétterítésével több bázis-országgal is kapcsolatba 

kerülhetnek, részvényeseik is sokkal nemzetközibbek. A globalizációs folyamat is 

módosította a hagyományos nemzeti lobogó jelentőségét a bázis-ország kormánya és a 

társaságok viszonyában.” (Simai 2007, 326). A GVH legtöbb határozata nagyrészt 

tartalmazza ezt az információt, de az esetek közel 40 százalékában nem jutottam hozzá. 

Úgy döntöttem, hogy megkeresem az érintett vállalatok központi honlapját.  

A GVH határozataiban – az esetek nagy többségében – elemzi azt, hogy a 

tranzakcióknak milyen várható horizontális, vertikális és konglomerátum
41

 hatásuk lehet. 

Ezt a GVH közzé teszi a versenyhatározatban. A versenyhatározatok jellemzőiből készített 

adatbázis tartalmazza azt, hogy a felvásárló vállalatok milyen irányú tranzakciót 

bonyolítottak le. Azokban az esetekben, amikor a GVH nem azonosított a versenyre 

vonatkozó semmilyen káros hatást, nem közölt több információt a tranzakciók piaci 

jellemzőiről. Ezekben az esetekben egyesével kellett vizsgálnom a fuzionálni szándékozó 

társaságok termék- és szolgáltatási kínálatát, valamint tevékenységét
42

. Tehát a GVH 

határozatainak elemzésével megismerjük a felvásárló társaságok M&A stratégiájának egy 

jellemzőjét.  

Az adatbázis összeállítása után a hipotézisek igazolásához szükséges 

információszerzéshez leíró statisztikai elemzést Excel és SPSS szoftverekkel leíró 

statisztikai elemzést készítettem. A H1 hipotézis teszteléséhez a közép-európai régió éves 

M&A – Emerging Europe: M&A Report, CMS Legal Services – riportjaiban közölt ágazati 

és területi adatokat gyűjtöttem, és azokat összehasonlítottam a magyarországi adatokkal.   

A vizsgált időszak felöleli az 1997.01.01. és 2015.12.31. közötti időszakot, mert 

részben a GVH honlapján csak 1997. január elsejétől találtam a GVH fúziós eljárására 

vonatkozó határozatokat, részben pedig az értekezésem véglegesítése és a hipotézisek 

                                                           
40

 4 ágazatot (közigazgatás, egyéb szolgáltatás, háztartás munkaadói tevékenység és a területen kívüli 

szervezet) kihagytam, és további ötöt integráltam másik hasonló jellegű ágazathoz (Kucséber 2014; Kucséber 

2015). A 2008-as TEÁOR és az alkalmazott ágazati besorolásokat a III. melléklet tartalmazza. 
41 

A GVH a kérvényezett M&A ügyletet a szerint értékeli, hogy a létrejövő M&A ügyletnek vajon léteznek-e 

versenyre gyakorolt káros horizontális, vertikális és konglomerátum hatásai.  
42

 A GVH az eljárás során nem kategorizálja az adott esetet, azonban statisztikai céllal ezt alkalmanként 

elvégzi. http://www.gvh.hu/data/cms983498/statisztika_2009_m.pdf?query=statisztika  

http://www.gvh.hu/data/cms983498/statisztika_2009_m.pdf?query=statisztika
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igazolása érdekében az adatgyűjtést le kellett zárnom. A vizsgálatom kiterjed a GVH által 

engedélyezett összes M&A elemzésére. 

A versenyhatározatok elemzéséből bár számos hasznos információt nyerhetünk, 

azonban nem tartalmaznak információkat az adott ügylet értékéről (felvásárlási árról), a 

részvényárfolyamokról és egyéb jellemzőkről (pl. ellenséges vagy barátságos 

felvásárlásról, fizetési módjáról, stb.). A GVH mellett információforrást jelentenek a 

Thomson egyedi és a PwC összegzett adatai is. Sem a Thomson, sem pedig a PwC nem 

közli az adatok forrását, a kiválasztás és a feldolgozás módszereit (Vincze 2009), emiatt 

arról sincs tudomásunk, hogy a közölt adatok mennyiben reprezentatívak.  

 

6.2. A magyarországi M&A ügyletek rendszerezése a H3 hipotézis teszteléséhez  

 

Az alábbi H3 hipotézis tesztelésével szintén a felvásárló társaságok M&A stratégiájának 

egyik vonásáról kapunk képet: 

H3: A felvásárló vállalatok a céltársaság egészét megszerezték a tranzakciók 

többségében.  

A H3 hipotézis tesztelésének „előkészítése” megtörtént már az 1.2.1. fejezetben közölt 

M&A-ügyletek javasolt rendszerezésével: cégfelvásárlás, teljes beolvadás, irányításszerző 

felvásárlás, eszközfelvásárlás és fúzió. A hipotézis teszteléséhez szükséges az M&A 

tranzakciók egyik fontos pénzügyi jellemzőjének, mégpedig a megvásárolt részesedések 

(üzletrészek és részvények, attól függően, hogy vajon korlátolt felelősségű társaságról vagy 

részvénytársaságról van szó) arányának ismerete is. A megszerzett részesedések vizsgálata 

azonban nem elegendő annak eldöntéséhez, hogy vajon az adott felvásárló társaság 

cégfelvásárlást vagy irányításszerző felvásárlást végzett. Ezt a következő példával 

illusztrálom: Egy céltársaság 100 százalékának megvásárlása egyszerre jelenthet 

cégfelvásárlást és irányításszerző M&A ügyletet is. Itt arra a konkrét információra van 

szükségem, hogy a céltársaság az M&A ügyletet követően vajon beolvadt-e a felvásárló 

társaságba.  

Annak érdekében, hogy a H3 hipotézist tesztelhessem, egy olyan adatbázist 

szerkesztettem, amely tartalmazta az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az 

Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által működtetett ’e-beszámoló’ 

portálról a felvásárló vállalatok és a céltársaságok éves beszámolóit.  
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Az éves beszámolók
43

 kiegészítő mellékleteinek vizsgálatai jelentettek megnyugtató 

megoldást a H3 hipotézis teszteléséhez, mivel a kiegészítő mellékletek közölték azt, hogy 

a felvásárolt céltársaság mikor olvadt be a felvásárló társaságba.  

Már az 1. fejezetben ismertettem azt, hogy a GVH engedélye szükséges a külföldi 

székhelyű cégek M&A tranzakcióinak létrejöttéhez is. Mivel az ’e-beszámoló’ portálról 

csak a magyarországi székhelyű cégek beszámolóit lehet lekérni, ezért a felvásárló cégek 

és a céltársaságok adatbázisai kizárólag a magyarországi székhelyű cégek éves beszámolóit 

tartalmazza.
44

 Az adatbázisokat igyekeztem úgy összeállítani, hogy közel 10 év − 2005 és 

2015 közötti időszak – mérleg és eredménykimutatások adatait tartalmazzák.
 45 

 

 

6.3. Az SV modell adaptálása a magyarországi cégfelvásárlások értékeléséhez, avagy 

a H4 hipotézis tesztelése  

 

Ebben a részben a H4 hipotézist tesztelem, amely a következő: 

H4: A Magyarországon megvalósult cégfelvásárlásokat vizsgálva, az egyesült 

vállalatok tulajdonosi értéke növekedett a felvásárlást követően.  

Rappaport (2002) nem különböztetett meg M&A típusokat, mivel kizárólag a 

cégfelvásárlásokkal foglalkozott46. A H4 hipotézis vizsgálatához fűzött egyik javaslatom 

az, hogy az SV számítást külön végzem az azonosított 3 felvásárlás típusra. Ezt azzal 

indoklom, hogy 3 különböző számítással lehetséges csak az adott típus sajátosságait 

figyelembe venni. Például: az eszközfelvásárló M&A ügyletet követően nem merülnek fel 

személyzeti integrációs problémák – ellentétben a cégfelvásárlásnál. Az irányításszerző 

M&A értékelése más módszert igényel, mint a cégfelvásárlás, mivel a céltársaság nem 

olvad be a felvásárló cégbe. Mindezek miatt, az értekezésemben a 3 típus közül a 

cégfelvásárlások (Company Acquisitions = CA) SV számításának magyarországi 

adaptálásával foglalkozom, figyelembe véve a 3.2. pontban közölt külföldi pénzügyi 

                                                           
43

 Magyarországon a 2000. évi számviteli törvény és annak módosításai szerint a vállalkozások beszámolási 

kötelezettsége ötféle lehet: éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, mikrogazdálkodói egyszerűsített 

éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló és konszolidált éves beszámoló. Az éves beszámoló a 

legalkalmasabb a számviteli adatokon alapuló pénzügyi elemzéshez, mivel a legtöbb információt lehet 

összegyűjteni és elemezni vállalkozások gazdálkodásáról a másik négy beszámolóhoz képest.  
44

 Az értekezésben a pénzügyi intézmények M&A tranzakcióit nem vizsgálom a hitelintézetek és a pénzügyi 

vállalkozások információszolgáltatási kötelezettségéből eredő sajátosságaira tekintettel: A hitelintézetek éves 

beszámolási kötelezettségét nem a számviteli törvény, hanem a 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 

szabályozza. 
45

 A 2016. 01. 01-től életbe lépett új számviteli törvény miatt az adatbázisokat 2015. 12. 31. nappal lezártam, 

ezért az adatbázisba került minden cég beszámolója a 2000. évi C. törvény a számvitelről szerint készült.   
46

 Rappaport (2002) az M&A ügyletet is ugyanazzal az SV módszerrel értékeli, mint egy „általános” 

stratégiát, mivel az M&A tranzakció után a céltársaság a felvásárló vállalat szervezetébe olvad.   
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M&A-kutatások eredményeit és azt, hogy a 2000. évi számviteli törvény előírásai szerint 

készített éves beszámolókat elemzem. A H4 hipotézis tesztelése nem az összes, 784 M&A 

esettel történik, hanem a H3 hipotézis tesztelésével azonosított cégfelvásárlásokkal.
47 

 

A vizsgált cégfelvásárlók nem tőzsdén jegyzett társaságok, ezért az SV számítás mérleg, 

eredménykimutatás és cash-flow adatok felhasználásával készül. Azt is figyelembe kell 

venni, hogy az eredménykimutatások a vizsgált üzleti évek egészét felölelő, míg a 

mérlegek a vizsgált üzleti éveket záró, vagyis időpontra vonatkozó értékeit tartalmazza. 

Katis − Szalka (2015) úgy számolták a mérlegből származtatható értékgenerátorokat, hogy 

az üzleti évnek a nyitó és a záró mérlegtételeit átlagolták, s egy átlagos értékkel 

jellemezték az adott üzleti évet. Az értekezésben ezt eljárást alkalmazom. 

Rappaport (2002, 174) azt javasolja, hogy az előrejelzési időszak hosszát addig kell 

növelni, amíg a pénzáramlásoknak és a maradványértéknek a diszkontált jelenértéke 

egyenlő nem lesz az M&A ügylet bejelentés előtti részvényárfolyamával. Itt arra szeretném 

felhívni a figyelmet, hogy a stratégiai időhorizont értékgenerátorait nem tervezem, hanem 

mérleg, eredménykimutatás és cash-flow tényadatok felhasználásával elemzem. A vizsgált 

időszak hosszát illetően azt kell megfontolnom, hogy milyen időhorizonton jelentkeznek 

az M&A eredményei. Ezek a munkák a felvásárlást megelőző éveket viszonyították a 

felvásárlást követő évekhez. Kwoka – Pollitt (2010) 2-2 évet, Alexandridis et al (2011) 3-3 

évet, Tsung-ming – Yasuo (2002) 4-4 évet, Carline et al (2009) pedig 5-5 évet hasonlított 

össze. Látjuk azt, hogy meglehetősen eltérő hosszúságúak a vizsgált időtartamok. Az 

időtartam kialakításánál figyelni kell arra, hogy ne szabjunk túl rövid időszakot, mert a 

hatékonyságjavulásból eredő költségmegtakarítást az első üzleti évet követően lehet 

realizálni (Koller et al 2010, 463).  

A vizsgált időszak kialakításánál figyelembe vettem Koller et al (2010) javaslatát és a 

külföldi kutatásokban vizsgált időtartamok nagyságát. A felvásárlást követő 5 évet 

értékelem, amely elegendően hosszú a cégfelvásárló társaságok tulajdonosi érték 

változásának (Shareholder Value of Company Acquisitor = SVCA) számításához: A 

felvásárlást követő 3. év SV értékét viszonyítom a felvásárlás létrejöttének évéhez a (6.1.) 

képlet szerint:          

 

  
0

3

SVCA

SVCA
ΔSVCA(%)   (6.1.) 

                                                           
47

 A vizsgált cégfelvásárlások számát a H3 hipotézis tesztelését követően közlöm a 7. fejezetben.  
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A 6-1. táblázat azt mutatja, hogy bár két SV értéket (a 0SVCA  és a  3SVCA   év) 

számolok, azonban az SV számítás 6 üzleti év pénzügyi adataival készül. A példa 

kedvéért: Egy 2010-ben történt CA ügyletet az SV változása szempontjából úgy értékelek, 

hogy kalkulálom az SV értéket a CA ügylet megkötése évében és a követő 3. évben, amit a 

CA+3. jelöl. A két értéket egymáshoz viszonyítom a (6.1.) képlet szerint.  

 

6-1. táblázat: Az SV változásának mérése 

1. 
A vizsgált 

évek 
SV a CA évében (2010-ben) SV a CA+3. évben (2013-ban) 

2. Szakasz Stratégiai időhorizont 

Stratégiai 

időhorizonton túl 

(Örökjáradék) 

Stratégiai időhorizont 

Stratégiai 

időhorizonton túl 

(Örökjáradék) 

3. Jelölés 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

4. Év 2010 2011 2012 Becslésen alapul 2013 2014 2015 Becslésen alapul 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A Rappaport-féle SV eljárás adaptálására az alábbi a (6.2.) képletet adom meg:  
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      A stratégiai időhorizont FCF 

         jelenértékeinek összege 

 

 

 

A reziduális érték jelenértéke inflációs         

           örökjáradék módszerrel 

           (6.2.) 

 ahol      S (Sales) = Értékesítés nettó árbevétele 

o D (Debt) = Az adósság nagysága  

o ROS (Return on Sales) = Működési profithányad  

o CT (Corporate Tax) = Társasági adókulcs    

o ΔINV  (Investments) = Befektetett eszközök változása 

o ΔWC (Working Capital) = Forgótőke változása 

o t = a vizsgált évek száma  t = 1, 2, …, n 

 

A tulajdonosi érték meghatározásához a (6.2.) 1. tagjának számlálójában a ROS az 

EBIT (Earning before Interest and Taxes
48

) és az értékesítés nettó árbevételének 

hányadosa. A társasági adó nagyságát a 6-2. táblázatban megadott magyar marginális 

társasági adókulcsokkal számítom, mivel a magyar gazdasági környezetben végzem a 

vizsgálataiamat.  

                                                           
48

 EBIT = EBT és a fizetendő kamatok, valamint a kamatjellegű ráfordítások összege.  



86 

 

6-2. táblázat: A társasági adó mértéke Magyarországon 2007 és 2015 között  
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Adóalap 
5 millió 

forintig 

50 millió 

forintig 
500 millió forintig 

Mérték 10% 

Adóalap 
5 millió 

forint felett 

50 millió 

forint felett 
500 millió forint felett 

Mérték 16% 19% 

Forrás: Saját szerkesztés ado.hu, nav.gov.hu és net.jogtar.hu alapján   

 

A befektetett eszközök és a forgótőke nagyságának csökkenését az értékesítés nettó 

árbevétel növekedéssel egyidejűleg azért ítélem kedvezőnek, mivel a felvásárlást követően 

a vállalkozás úgy tudott forgalomnövekedést elérni, hogy értékesítette (vagy selejtezte) az 

egyesülés miatt keletkezett felesleges eszközöket és forgótőke megtakarítást ért el.  

Eddig a Rappaport-féle értékgenerátorokkal számítottam az FCF nagyságát, de ezután 

szeretném a magyar számviteli törvény szerinti cash-flow tételeinek felhasználásával is 

meghatározni a 6-3. táblázatban közöltek szerint. Mivel a felvásárló cégek kiegészítő 

mellékleteit is gyűjtöttem, ezért rendelkezésemre állnak a cash-flow kimutatások. 

 

6-3. táblázat: Az FCF számítása a magyar számviteli törvény szerint készített cash-flow-

kimutatás felhasználásával   
Megnevezés  

Rappaport modell  Számviteli cash-flow tétel 

 CT1ROSS 

 

+ /− Adózás előtti eredmény 

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 

+ Elszámolt amortizáció 

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások 

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 

ΔWC  

+/− Forgóeszközök (Vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása    

+/− Vevőkövetelés változása  

+/− Szállítói kötelezettségek változása   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása  

+/−Rövid lejáratú kölcsönök változása   

+/−Rövid lejáratú hitelek változása   

+/−Vevőktől kapott előlegek változása   

+/−Váltótartozások változása   

+/−Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben változása   

+/−Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló 

vállalkozásokkal szembeni változása 

+/−Kötelezettségek értékelési különbözetének változása   

+/−Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözetének változása   

ΔINV  
− Befektetett eszközök beszerzése 

+ Befektetett eszközök eladása 

+ Kapott osztalék, részesedés 

FCF FCF 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Mivel az összbevétel tartalmazza az egyéb bevételek között kimutatott „Befektetett 

eszközök értékesítésének eredménye” nagyságot, ezért az eszközértékesítés 

eredményhatásának a kiszűrésére a 2000. évi számviteli törvény ajánlása alapján „A 

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye sorban a befektetett eszközök eladási ára 

és a könyv szerinti értéke közötti nyereséget negatív előjellel, a veszteséget pedig pozitív 

előjellel kell figyelembe venni.”. 

Rappaport az FCF pénzáramlást a súlyozott átlagos tőkeköltséggel (WACC) 

diszkontálja, amelynek egyik összetevőjét, a saját tőke költségét az SML egyenletével 

kalkulálja, míg a második összetevőt, az adósság költségét a hitelek hosszú távú 

kamatlábai jelentik (6.3.). 

 

k =   ED k
V

E
T1k

V

D

















                                    (6.3.) 

 

ahol     D (Value of Debt) = Idegen tőke értéke   

E (Value of Equity) = Saját tőke értéke 

V (Value of Corporate) = Vállalati érték (V= D + E)  

Ek  (Cost of Equity) = Saját tőke költsége 

Dk  (Cost of Debt) = Idegen tőke költsége  

A saját tőke és az idegen tőke súlyát a mérleg szerinti összes forráson belüli arány 

jelenti. Mivel a vizsgált cégek nem nyilvánosan működő részvénytársaságok, ezért a saját 

tőke költségének számításához az adózott eredmény és a saját tőke hányadosát, vagyis a 

saját tőke arányos megtérülési ráta (ROE) nagyságát használom. (Itt azt feltételezem, hogy 

a tulajdonosok minimálisan elvárt megtérülését kifejezi a ROE értéke.)  
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Az idegen tőke költség képletének számlálójában a fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások
49

, míg nevezőjében a hosszú lejáratú kötelezettségek és a rövid lejáratú 

kölcsönök és hitelek szerepelnek (Takács 2015).  

Eddig a stratégiai időhorizont pénzáramlásaival és a tőkeköltség számításával 

foglalkoztam. Most rátérek az stratégiai időhorizont után jelentkező, reziduális 

(maradvány) érték meghatározására, amely az stratégiai időhorizont utáni periódus üzleti 

tevékenységének jelenértékét jelenti. A reziduális értéket becsülöm a Rappaport által 

ajánlott és alkalmazott, inflációs örökjáradék módszerrel, amelyben a működési 

pénzáramlás a stratégiai időhorizontot követően az inflációs rátával (Inflation Rate = i) 

megegyezően növekszik. A FCF kumulált jelenértékeit és a reziduális érték jelenértékét 

összegezve nyerjük a vállalat értékét. Végül a vállalat értékéből levonom az adósságot 

(Debt = D), s ezzel megkapom az SVCA nagyságát (Rappaport 2002). 

Úgy vélem, hogy szükséges készíteni benchmarkelemzést annak eldöntéséhez, hogy 

vajon az adott cégre kapott SVCA eredményt kedvezőnek vagy kedvezőtlennek ítéljük. A 

tulajdonosi érték akkor növekszik, ha a beruházás (itt a CA ügylet) a tőkeköltségnél 

(vagyis a minimálisan elvárt megtérülési rátánál) magasabb megtérülést eredményez 

(Rappaport 2002, 52). Tehát elképzelhetjük azt, hogy egyik évről a másikra SV érték 

növekedést kapunk, azonban az nem elégséges mértékű. Fernández (2002, 10-11) a 

kincstári (államkötvények) hozama, a saját tőke költsége, valamint az ugyanabban az 

ágazatában működő cégek tulajdonosainak megtérülési rátáját javasolja a 

benchmarkelemzéshez. Értekezésemben az SV benchmarkelemzéshez a kincstári 

államkötvényhozamokat alkalmazom, mivel ezek az adatok elérhetők az 

Államadósságkezelő Központ éves kimutatásaiból.  

Az SV számítást Excel táblázatkezelő programmal végzem. A VIII. mellékletben lehet 

nyomon követni a cégfelvásárló társaságok értékének számítását. 

                                                           
49

 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy 

azt hitelintézet, más gazdálkodó vagy magánszemély részére kell fizetni: 

a) a hosszú, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott kölcsönök, hitelek, 

kötvénykibocsátásból és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásból fennálló tartozások, 

váltótartozások után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegét az eszközök bekerülési értékében 

elszámolt, figyelembe vett kamat kivételével; 

b) a hátrasorolt kötelezettségek (az alárendelt kölcsöntőke) után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat 

összegét; 

c) a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a 

könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget; 

d) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség 

mellett eladott eszköz kötelezettségként kimutatott eladási ára és követelésként kimutatott visszavásárlási ára 

közötti különbözet összegében, valamint a kölcsönbe vett értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj 

összegében elszámolt kamatráfordítást (2000. évi C. törvény, 85 § (2)). 
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6.4. A jövedelemtermelő képesség és a gazdálkodás hatékonyságának elemzése, avagy 

a H5 hipotézis tesztelésének módszere   

 

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

eredménykimutatásaiból készített adatbázisokkal. Ezt a hipotézist a 3. fejezetben közölt 

külföldi pénzügyi M&A kutatások eredményeinek figyelembevételével fogalmazom meg  

az alábbi szerint: 

H5: A magyarországi cégfelvásárló társaságok jövedelemtermelő képessége 

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

Az eredmények amellett, hogy hozzájárulnak a H5 hipotézis igazolásához vagy 

elvetéséhez, árnyalhatják a felvásárló társaságok kalkulált tulajdonosi értékeinek 

változásait. Az elemzéshez Katits (2007) pénzügyi eszköztára szolgál. A 6-1. ábrán közölt 

pénzügyi eszköztárból kizárólag csak a H5 hipotézis teszteléséhez szükséges számításokat 

végzem. Ezeket félkövér betűvel jelölöm. A választott eszköztár alkalmas a következőkre:   

 A magyarországi székhelyű vállalatok pénzügyi vizsgálatára az éves beszámolók 

adataival. 

 Egy vállalkozás jövedelemtermelőképességét, pénzügyi és vagyoni összetevőit 

elemezhetjük.   

 Részletesebb pénzügyi elemzést tudok készíteni a 3. fejezetben közölt külföldi 

M&A elemzésekhez képest. 

 Katits az 1997 óta 5 könyvben és több mint 20 folyóirat- és konferenciacikkben 

közölt (adatbázis) elemzéshez használta részben vagy egészben, vagyis a vállalati 

pénzügyi kutatásokban széleskörűen elismert (és alkalmazott) eszköztárat 

használok a H5 hipotézis teszteléséhez.  

 

6-1. ábra: Javaslat a vállalatok pénzügyi átvilágításához 

1. Jövedelmezőségi helyzet 2. Pénzügyi helyzet  

 Profitabilitási ráták    Likviditási ráták  

 Profit és cash alapú  Adósság- és hitelképességi ráták      

    fedezeti analízis  Hatékonysági ráták                         3. Vagyoni helyzet 

 Működési, finanszírozási                       Finanszírozási erő                         

    és kombinált fedezet foka  Növekedési ráták  

  Tőkepiaci értékelésen alapuló ráták (nyrt.!) 

  Fund flow kimutatás   

  Cash flow számítás  

  EBIT-EPS analízis  

Forrás: Szerkesztés Katits (2007, 258. módosítva) alapján  
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Katits (2002 és 2007), Katits − Szalka (2015) a profittermelő képesség vizsgálatát több 

mutatószámmal végzi, mint az alábbiakban a bruttó, a működési (6.4.), és a nettó 

profithányad (6.5.), valamint a profit visszatartási ráta (6.6.):  

 

Működési profithányad =                             

            = Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele                   

(6.4.) 

           

 Nettó profithányad = Adózott eredmény/Értékesítés nettó árbevétele     (6.5.) 

 

                    Profit visszatartási ráta = Mérleg szerinti eredmény/Adózott eredmény   (6.6.) 

 

Elfogadva Katits érvelését (2007), a jövedelemtermelő képesség vizsgálatához nem 

tartom elegendőnek az említett 3 hányados számítását, ezért számolok profit és cash-alapú 

fedezeti árbevétel nagyságokat is, amelyeket összehasonlítok az eredménykimutatásban 

levő értékesítés nettó árbevételének nagyságával. Amíg a cash-alapú fedezeti árbevétel a 

működési (az anyagjellegű, a személyi jellegű és az egyéb) kiadásokra, addig a profit alapú 

fedezeti árbevétel – az említett tételeken kívül – az amortizációra is fedezetet nyújt. 

Amennyiben a profit alapú fedezeti árbevétel kisebb az eredménykimutatásban közölt 

értékesítési nettó árbevételhez képest, úgy a vállalkozás működési profitot realizál, 

ellenkező esetben az üzleti forgalom működési veszteséget okoz (Katits et al 2014). 

A jövedelemtermelő képesség elemzésének az ún. hagyományos pénzügyi eszközeivel 

való elemzése után egy komplex jövedelmezőségi vizsgálatot is végzek. Ebben a 

munkában ezt az EkoWIN pénzügyi elemző, előrejelző és vállalatértékelő szakértői 

szoftverrel valósítom meg. A vizsgálat komplexitása egyrészt abban jelenik meg, hogy a 

cég teljesítményét 3 mutatószám csoporttal, tehát nem csak az értékesítés, de a termelés és 

a pénzügyi realizáció oldaláról is értékeli. Az 1. mutatószámcsoport az összköltség 

eljárással készülő, „A” típusú eredménykimutatás adataival a termelést minősíti, amelynek 

levezetését a 6-4. táblázat tartalmazza.
50

  

A 2. mutatószámcsoport a forgalmi költség eljárással készülő, „B” típusú 

eredménykimutatás adataival az értékesítést vizsgálja, amelynek számítási eljárását a IV. 

melléklet tartalmazza. 

  

                                                           
50

 A 2016. január elsejétől hatályos számviteli törvény szerint már nem tartalmaz az eredménykimutatás 

’rendkívüli műveletek eredménye’ és ’rendkívüli műveletek vesztesége’ tételeket.  
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A 3. mutatószámcsoport a gazdasági teljesítményt a pénzügyi realizáció oldaláról 

minősíti a cash flow kimutatás adataival, amelynek számítását a V. melléklet tartalmazza. 

Tehát az EkoWIN szoftver a vállalatok teljesítményét nem csak az értékesítés, de a 

termelés és a pénzügyi realizáció oldaláról is értékeli.  

 

6-4. táblázat: A nettó termelési eredmény számításának sémája  
NETTÓ TERMELÉSI BEVÉTELEK 

Nettó értékesítési árbevétel 

+ Saját termelésű készletek állományváltozása piaci értéken 

– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke 

+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha + 

NETTÓ (ÜZEMI) TERMELÉSI BEVÉTELEK 

+ Pénzügyi műveletek eredménye 

+ Rendkívüli műveletek eredménye 

ÖSSZESEN  

NETTÓ TERMELÉSI RÁFORDÍTÁSOK 

Üzemi ráfordítások (Aktivált saját teljesítmények és Egyéb ráfordítások nélkül)  

+ Saját termelésű készletek állományváltozása önköltségen 

– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke 

+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha  

NETTÓ (ÜZEMI) TERMELÉSI RÁFORDÍTÁSOK 

+ Pénzügyi műveletek vesztesége 

+ Rendkívüli műveletek vesztesége 

ÖSSZESEN 

NETTÓ TERMELÉSI EREDMÉNY 

Nettó (üzemi) termelési bevételek  

– Nettó (üzemi) termelési ráfordítások 

NETTÓ TERMELÉSI (ÜZEMI) EREDMÉNY 

+ Pénzügyi műveletek eredménye 

+ Rendkívüli műveletek eredménye 

NETTÓ TERMELÉSI (ADÓZÁS ELŐTTI) EREDMÉNY 

Forrás: Az EkoWIN használati útmutató 

 

A kapott eredmények ötfokozatú, A-B-C-D-E minősítése 0-100 pont közötti alábbi 

küszöbértékek szerint történik:  

   0 –   19,9 pont = (E) = kritikus    

 20 –   39,9 pont = (D) = problematikus 

 40 –   59,9 pont = (C) = elfogadható 

 60 –   79,9 pont = (B) = jó 

 80 – 100,0 pont = (A) = kiváló 

A H5 hipotézis teszteléséhez szükséges módszertan részét képezik a gazdálkodás 

vizsgálatához szükséges számítások is. Minden cég gazdálkodásának hatékonyságát 

befolyásolja, de egyúttal meg is határozza az, hogy az egyes forgóeszköz elemei mennyire 

gyorsan térülnek meg az értékesítés nettó árbevételből. A 6-2. ábrán láthatjuk a működési 

cash ciklust (Operating Cash Cycles = OCC), amely az az időtartam, amelyben a 

vállalkozás pénzügyi forrásai a vásárolt és a saját termelésű raktárkészletben, továbbá a 
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vevőkövetelésekben lekötve vannak, mielőtt követné a pénzbeáramlás az értékesítés, 

illetve a nyújtott szolgáltatás következményeként (Katits − Szalka 2015; Hofmann et al 

2011). A készlettartási idő (Days Inventory Held = DIH) (6.7.) számításánál figyelembe 

kell venni a vállalkozás profilját (Katits − Szalka 2015, 21). Ha a vizsgált cég a 

kereskedelemben vagy a szolgáltatóiparban működik, akkor a DIH raktározási idő, amely 

azt mutatja meg, hogy az átlagos vásárolt (áru+anyag) készletek megvásárlásától az 

értékesítésig hány nap telik el.  

 

6-2. ábra: A működési cash ciklus tartalma a tevékenység és pénzáram követése alapján  

 Forrás: Katits – Szalka (2015)   

                                                 

Ha a vizsgált cég rendelkezik befejezetlen és félkész termékekkel (is), akkor a 

készletezési idő másik része a megmunkálási idő, azaz a késztermékek elkészítésének 

időtartama (Katits – Szalka 2015, 21).         

 

DIH = Készletek/Egy napra jutó értékesítés nettó árbevétele                     (6.7.) 

 

A vevőkövetelések behajtási idejének (Days Sales Outstanding = DSO) (6.8.) 

számításával arra kapunk választ, hogy vajon mennyi nap telik el a termék értékesítése és a 

vevői ellenérték rendezése között:             

 

DSO = Vevőkövetelések/Egy napra jutó értékesítés nettó árbevétele   (6.8.) 

    

A cégek gazdálkodásának vizsgálata nem nélkülözheti a pénzeszközök újrafelhasználási 

idejének és a szállítói tartozások rendezési idejének számítását! A cégeknek nemcsak azt 

kell tudniuk, hogy hány nap múlva utalják át a vevőik az ellenértéket, hanem azt is, hogy 

ebből hogyan és mikor tudják a szállítói tartozásaikat rendezni! A pénzeszközök újra 

felhasználásának ideje (6.9.) azt mutatja meg, hogy a vállalkozás a vevőktől beérkezett 

 

   Megrendelés                  Szállítói tartozások rendezése                 Értékesítés              Vevők befizetései 

                                       (cash outflow)                                                                                 (cash inflow) 

         

              Vásárolt és saját termelésű készletek + késztermékek/szolgáltatások 

                                     DIH                                                             DSO 

 SZÁLLÍTÓ                                                                                                                                                         VEVŐ 

                       

 

OCC = DIH + DSO 

Operating Cash Cycles = Days Inventory Held + Days Sales Outstanding 

OCC 
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ellenértéket hány napon belül fordíthatja újra készletek beszerzésére. Katits−Szalka (2015) 

alapján a forgatási célú és a likvid értékpapírokat kivettem az elemzésből, mivel ezeket a 

vállalkozások felhasználhatják az üzletmenet finanszírozásához akkor, ha a pénzeszköz 

nagysága nem elég.   

 

Pénzeszközök újra felhasználásának ideje = 

                  = Pénzeszközök/Egy napra jutó értékesítés nettó árbevétele 

(6.9.) 

 

A szállítói tartozások rendezési ideje (6.10.) megmutatja azt, hogy a vizsgált vállalkozás 

hány nap alatt rendezi átlagos szállítói tartozását.  

 

Szállítói tartozások rendezési ideje = 

          = Szállítói tartozások rendezési /Egy napra jutó anyagjellegű ráfordítások         

(6.10.) 

 

Abban az esetben, ha az OCC meghaladja a szállítói tartozások rendezésének idejét, 

akkor a szóban forgó vállalkozás működésének finanszírozásához likvid forrásra van 

szükség. A finanszírozási idő (6.11.) kalkulálásához − amely azt mutatja meg, hogy a 

vállalkozás hány napra igényel likvid forgótőkét − összeadjuk a raktározási idő, a 

megmunkálási idő és a vevőkövetelések behajtási idejét, ezután pedig kivonjuk a szállítói 

tartozások idejét.  

 

              Finanszírozási idő  =  OCC – Szállítói tartozások rendezési ideje (6.11.) 

 

Ha az OCC nem éri el a szállítói tartozások rendezésének idejét, akkor a finanszírozási 

idő negatív, amelyet kedvezőnek azért tekintünk, mivel a vállalkozás ebben az esetben 

többletfinanszírozási forrással rendelkezik (Katits 2002). 

A nemzetközi szakirodalomban megjelent vizsgálatokhoz hasonlóan számszerűsítem az 

eszközarányos megtérülési rátát (Return on Assets = ROA), a részvénytőke arányos 

megtérülési rátát (Return on Equity = ROE) és a lekötött tőke arányos megtérülési rátát 

(Return on Investments = ROI). Az ún. DuPont modellel – amelyet az 1920-as évek elején 

a DuPont cég fejlesztett ki – a megtérülési rátákat lehet tényezőkre (részmutatókra) 

bontani, így további információhoz jutunk a vállalat jövedelemtermelő képességéről és 

eszközhatékonyságáról. Az eredeti DuPont modell a ROI rátát bontotta fel kettő tényezőre, 

a lekötött tőke hatékonyságára és a nettó profithányadra (6.13.) (Davis – Davis 2011, 532). 
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Az értekezésben a bővített DuPont modellt egyaránt alkalmazom. A ROA rátát az 

eszközhatékonyságra és a nettó profithányadra (6.15.), míg ROE rátát a következő öt 

tényezőre (6.18.) lehet felbontani (Fabozzi – Markowitz 2011). 

 

 ROI
INV

NP
  (6.12.)

51
 

ROI 

















NS

NP

INV

NS
 (6.13.) 

                       

                       Lekötött tőke hatékonysága      Nettó profithányad  

  

ROA
TA

NP
  (6.14.)

52
 

ROA 

















NS

NP

TA

NS
 (6.15.) 

                           

      Eszközhatékonyság      Nettó profithányad  

 

A ROE 5 tényezője közül a működési profithányad és az eszközhatékonyság, valamint 

az adóteher- és a kamatteher ráta értékének a növekedését ítéljük kedvezőnek, mivel ebben 

az esetben csökken a társasági adófizetési kötelezettség és a fizetendő kamatok és 

kamatjellegű ráfordítások nagysága. Ha a finanszírozási forrásszerkezetre utaló 

részvénytőke szorzó értéke 1-nél magasabb, akkor az eszközök finanszírozása – a saját 

tőkénél – nagyobb mértékű idegen forrásbevonással történt.  

 

ROE
E

NP
  (6.16.)

 53
 

  

ROE 









E

TA
ROA  (6.17.) 

  

                                                           
51 NP Nettó Profit; INV  INVestment; NS Nettó Sales 
52 TA Total Assets 
53 E Equity 
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ROE 









































E

TA

TA

NS

NS

EBIT

EBIT

EBT

EBT

 NP
                (6.18.)

 54
 

                                                                                                                
                               Adóteher      Kamatteher     Működési      Eszköz-    Részvénytőke 

                                          ráta               ráta          profithányad   hatékonyság    szorzó 

 

Javaslom kiegészíteni a pénzügyi elemzést az ún. kontrollcsoport alkalmazásával, azaz 

a vizsgált felvásárló vállalatokat olyan cégekkel hasonlítjuk össze, amelyek nem 

valósítottak meg felvásárlást. A már hivatkozott Katits – Szalka (2015) TOP 100 elemzés 

eredménye megfelel az alábbi kontrollcsoportnak:   

 A H5 hipotézis tesztelésekor alkalmazott számításokat a TOP 100 kutatásban 

használt számítások szerint végeztem. 

 A TOP 100 cégek 2007 és 2014 közötti szervezeti formaváltásait mutatja a 6-5. 

táblázat, amely szerint a TOP 100 cégek kis arányban vettek részt 

felvásárlásokban. 

 

6-5. táblázat: A hazai TOP 100 szervezeti formaváltásai  
Megnevezés Esetek száma 

Leányvállalat alapítás 35 

Konszern 31 

Integráció 11 

Horizontális 25 

Tőkeleszállítás 19 

Tőkeemelés 34 

Kartell 3 

Megszűnés 4 

Felszámolás 1 

Végelszámolás 1 

Csődeljárás  0 

Forrás: Katits – Kucséber (2015)  

                                                           
54 EBIT Earnings before Interest and Taxes (Adózás előtti eredmény + Fizetett kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások); EBT Earnings before Taxes  
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7. AZ ÉRTEKEZÉS HIPOTÉZISEINEK TESZTELÉSE 

 

Ebben a fejezetben közlöm az értekezés hipotéziseinek igazolásához vagy elvetéséhez 

szükséges vizsgálatok eredményeit és a téziseket. 

 

7.1. Milyen jellemzői vannak az M&A ügyletek ágazati és térbeli megoszlásainak? 

 

A H1 hipotézis teszteléséhez megvizsgáltam az M&A ügyletek ágazati eloszlását az 1997 

és 2015 közötti időszakban. A 7-1. ábra szerint a legnagyobb részesedése – ami 24%-os – 

a feldolgozóipari ágazatnak van. A 2. helyen a kereskedelem, logisztika ágazat áll, amelyet 

követ a pénzügy és ingatlanügyletek ágazat. A legkevesebb tranzakció a vendéglátás és a 

bányászat területén valósult meg. Az VI. melléklet tartalmazza az ágazati megoszlást éves 

bontásban.  

 

 7-1. ábra: Az M&A ügyletek ágazati megoszlása az 1997 és 2015 között (%)

 Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GVH határozatainak elemzése alapján 

 

Megállapítottam azt, hogy a kereskedelem, a feldolgozóipari és a pénzügy ágazatok 

minden évben kiemelkedő aránnyal rendelkeztek. A mezőgazdaság és a kutatás-fejlesztés 

ágazat a vizsgált évek közel felében az említett 3 ágazathoz hasonló értékeket mutatott. A 

GVH versenyhatározataiból gyűjtöttem a felvásárló cégek székhelyeit annak érdekében, 

hogy így jussak információhoz az M&A ügyletek térbeli megoszlásáról. Először az I. 

fejezetben közölt 3 csoportba (CBM&A, globális M&A és magyarországi székhely) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bányászat (1%) 

Vendéglátás  (1%) 

Építőipar Energiaipar 

Kereskedelem,  

logisztika 

Feldolgozóipar Mezőgazdaság 

Kutatás,  

fejlesztés 

Egészségügyi,  

szociális ellátás  

Művészet, 

 szórakoztatóipar 
Pénzügy, 

ingatlanügyletek 

5 10 24 17 9 9 6 15 4 
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soroltam az M&A ügyleteket. Itt a következő eredményeket kaptam: A vizsgált időszakban 

199 globális M&A tranzakció fordult elő, vagyis az esetek 25 százalékában a felvásárlást 

kezdeményező társaságnak és a céltársasságnak is külföldön volt a székhelye, azonban a 

magyarországi egységeik is egyesültek. A 784 M&A tranzakcióból 137 eset volt CBM&A. 

A magyarországi székhelyű vállalatok által végrehajtott felvásárlások a vizsgált 

időszakban 57%-os részesedéssel (448 eset) rendelkeznek. A 7-2. ábrán azt látjuk, hogy 

minden évben a magyarországi székhelyű vállalatok felvásárlásai domináltak. Kísérletet 

tettem arra, hogy ezt a csoportot tovább kategorizáljam aszerint, hogy az M&A ügyletet 

egy külföldi tulajdonú cég leányvállalata vagy egy magyar tulajdonosú cég kötötte. A 

cégek tulajdonosi hátterére az elkészített adatbázisokból nem tudtam következtetni, kivételt 

képeznek a közismerten külföldi leányvállalatok és azok felvásárlásai, amelyekből arra 

következtetek, hogy a magyarországi székhelyű felvásárló cégek közel 50 százaléka 

külföldi leányvállalat volt.  

 

7-2. ábra: Az M&A ügyletek Magyarországon a felvásárló cégek székhelyei szerint  

Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GVH határozatainak elemzése alapján   

 

A 7-3. ábra mutatja a CBM&A ügyleteket megvalósító felvásárló cégek székhelyeinek 

országait 1997 és 2015 között. Kiemelkedő aránnyal rendelkezik Németország (17%), 

Ausztria (15%) és Franciaország (15%). Az Európán kívüli esetekben a felvásárló cégek 

8%-a származott az USA-ból és 5% ázsiai országokból. A VII. melléklet tartalmazza a 

CBM&A ügyleteket megvalósító felvásárló társaságok székhelyeinek évenként tekintett 
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megoszlását. 2009-től történt jelentős változás az, hogy a német és a francia felvásárlások 

visszaestek, míg az osztrák felvásárlások száma növekedett.  

Bár a H1 hipotézis teszteléséhez nem szükséges, a magyarországi székhellyel 

rendelkező felvásárló cégek székhelyeit ún. NUTS-2 szintű régiók (Nomenclature des Unités 

Territoriales Statistiques)
55

 szerint kategorizáltam. A NUTS-2 a legkisebb területi egység, 

amelyre a közösségi regionális politikában alkalmazott statisztikai adatok köre is 

értelmezhető (Lengyel − Rechnitzer 2004). Így a felvásárlók székhelyeit 7 régióba 

soroltam (a Közép-Magyarország régiót összevontam Budapest fővárossal): Az esetek 73 

százalékában a felvásárló vállalatok székhelye a Közép-Magyarország régióban van. A 

Dél-Alföld régió és az Észak-Alföld régió értékei kiemelkednek a többi régió értékei 

közül, amelyet 3 vállalat többszöri felvásárlásának köszönhetünk.            

 

 7-3. ábra: A felvásárló társaságok székhelyeinek megoszlása 1997 és 2015 között (%) 

 Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GVH határozatainak elemzése alapján   

 

A H1 tesztelésének eredményeit árnyalhatja a szomszédos közép – európai országok 

elmúlt években (2012 és 2015 között) lezajlott M&A tranzakcióival történő 

összehasonlítás. Ahogyan azt a 7-1. táblázatban is láthatjuk, a vizsgált országokban 

eltérően alakult a tranzakciók száma. Romániában 2013-ban 147 tranzakciót zártak le, és a 

román M&A piac elérte az 1,09 milliárd USD-t, amely 39%-os növekedést jelent 2012-es 

évhez képest, azonban 2015-ig nem történt további növekedés. A 3 legaktívabb ágazat 

                                                           
55

 NUTS-2: Statisztikai területi egységek osztályozási rendszere lakosságszám szerint. A NUTS-2 csoportba 

sorolják a 800 000 és 3 000 000 közötti lakossal rendelkező régiókat 

https://www.ksh.hu/interaktiv_euterkepek_nuts2. 
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Romániában a feldolgozóipar, az energia és a bányászat, valamint a távközlési és a média. 

A felvásárló vállalatok többsége Lengyelországból, az Egyesült Királyságból és 

Törökországból származott (romania-insider.com 2014). Horvátországban csökkent az 

M&A tranzakciók száma a 2011-es 67-ről 2013-ra 52-re. Az eladási számot tekintve, a 

legtöbb M&A, a feldolgozóipari szektorban jött létre, amelyet a pénzügy-biztosítás és a 

szolgáltatás ágazat követ, a 3. helyen a kis- és nagykereskedelem áll (Rodwell, Petrikić 

2014). Az M&A ügyletek száma Szlovákiában 2011-től 2014-ig növekedett, visszaesés 

csupán 2015-ben történt. A legtöbb M&A a szolgáltatásszektorban és a feldolgozóiparban 

jött létre 2013-ban (Rodwell − Petrikić 2014). 2014-2015-ben, mindhárom vizsgált 

szomszédos országban, az M&A ügyletek száma a feldolgozóipar, az ingatlanértékesítés, 

valamint pénzügy-biztosítás ágazatokban volt a legmagasabb (Rodwell – Petrikić 2015). 

 

7-1. táblázat: Az M&A ügyletek jellemzői Közép-Európában 2011-2015 között 
Megnevezés Magyarország Szlovákia Horvátország Románia 

M&A ügyletek 

száma 
Növekedett Növekedett Stagnált Stagnált 

Fontosabb 

befektető országok 

Ausztria, Svájc, 

Egyesült Királyság 

Csehország, 

Szlovákia 

Németország, 

Oroszország, USA 

Egyesült 

Királyság, Dél-

Afrika 

Preferált ágazatok 

Feldolgozóipar, 

kereskedelem, 

biztosítás, 

ingatlanügyletek 

Szolgáltató 

szektor, 

feldolgozóipar, 

közszolgáltató 

szektor 

Pénzügy-

biztosítás, 

kereskedelem, 

feldolgozóipar 

Feldolgozóipar, 

kereskedelem, 

távközlési, média 

Forrás: Saját szerkesztés a GVH, a romania-insider.com és Rodwell – Petrikić (2014; 

2015) alapján 

 

Ha a befektető országok szerint tekintünk a vizsgált országokra, akkor releváns 

különbségeket tapasztalhatunk. Amíg Magyarországon az osztrák és a svájci befektetők 

domináltak az elmúlt években, addig Romániában brit és dél-afrikai befektetők hajtották 

végre a legtöbb felvásárlást. Szlovákiában és Horvátországban a külföldi befektetők 

mellett a belföldi felvásárlók aránya is növekedett. Az összehasonlítást az ágazatokkal is 

elvégezve, több hasonlóságot tapasztalhatunk a vizsgált országokban: magas a szolgáltató 

ágazat aránya, az ipar ágazat a második helyen, a legkisebb a mezőgazdasági ágazat 

aránya. A különbségeket és a hasonlóságokat összefoglalva, kijelenthető, hogy a környező 

országok M&A tranzakcióinak jellemzői között sokkal több a különbség, mint a 

hasonlóság.  

 

 

http://www.romania-insider.com/
http://www.romania-insider.com/
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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 szektorokban realizálódott.   

 

7.2. A felvásárlás milyen iránya jellemezte az 1997 és 2015 közötti időszakot? 

 

A H2 hipotézis igazolásához készített vizsgálatok eredményei szerint, Magyarországon az 

M&A ügyletek 64 százaléka horizontális jellegű volt. A 7-4. ábrán azt látjuk, hogy 

mindössze 8%-os az aránya a vertikális, 15% pedig a konglomerátum felvásárlásoknak. A 

magyar horizontális tranzakciók aránya meghaladja a hivatkozott külföldi 45,1-51,5%-os 

értékeket. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a felvásárlást végrehajtó cégek az ugyanabban 

az ágazatban működő cégeket, azaz a versenytársaikat vásárolták fel. Mivel a 

feldolgozóipari ügyletek aránya 25 % a vizsgált időszakban, ezért a horizontális ügyletek 

jelentős arányát a piacszerzés mellett az ún. „technológiai közelség” (Elekes 2016) is 

magyarázhatja. (Tehát a felvásárlással olyan cégeket vásárolnak fel, amelyek technológiai 

szempontból hasonlóak a felvásárlóhoz). 

 

 7-4. ábra: A felvásárlások irányai 1997 és 2015 között (%) 

 
 Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GVH határozatainak elemzése alapján   

 

A GVH a versenyhatározataiban csak a lehetséges (káros) horizontális, vertikális és a 

konglomerátumhatásokat becsüli, de az eseteket nem csoportosítja, így az elemzés 

kezdetén az M&A ügyleteket az említett hatások szerint kívántam csoportosítani. Hamar 

64 8 

14 

14 Horizontális

Vertikális

Konglomerátum

Vegyes
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szembesültem azzal, hogy számos esetet nem lehet konkrét csoportba sorolni, ezért 

létrehoztam egy ún. vegyes csoportot.  

A vizsgált időszak kezdetén kevesebb, azonban a 2000-es évek közepétől kezdődően 

egyre gyakrabban fordultak elő vegyes esetek. Összességében 104 olyan tranzakciót is 

kötöttek, amelyeknek horizontális, vertikális és/vagy konglomerátum jellegük egyaránt 

volt. Ezek 14%-os arányt jelentettek a vizsgált esetekből. Az esetek többségében csak két 

kategória „keveredett”, de 2 olyan M&A eset is volt, amelynek egyaránt volt horizontális, 

vertikális és/vagy konglomerátum jellege is, mint például az Overlack AG által felvásárolt 

magyar Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014-ben történt esete.  

A felvásárló és a céltársaság azonos tevékenysége volt a speciális vegyi anyagok 

közvetlen és közvetítői nagykereskedelme (horizontális hatás). A vertikális hatás úgy 

jelentkezett, hogy az Overlack AG által Magyarországon is forgalmazott regenerátok 

tekintetében a 2 vállalkozás vevő-eladó kapcsolatban állt egymással. A GVH 

konglomerátum hatást azzal indokolta, hogy a felvásárlás miatt az Overlack tevékenységi 

köre bővül a Novochem műanyag áru-, agrokémia termék- és szerelvényipari termék 

nagykereskedelmi tevékenységével (GVH Vj69-10/2014. jelű határozata 2013).    

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

típusú M&A ügyletek domináltak Magyarországon. 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. 

 

7.3. A cégfelvásárlások, az irányításszerző vagy az eszközfelvásárlások jellemezték a 

vizsgált időszakot? 

 

A 784 M&A ügylet rendszerezése az 1. fejezetben javasolt csoportokban a H3 hipotézis 

tesztelésének keretében történik. A 7-5. ábra tartalmazza a céltársaságokban átlagosan 

megvásárolt részesedések és a teljes felvásárlások számát. A vizsgálat eredményeiből 

információt kapunk a felvásárló vállalatok magyarországi beágyazottságáról is, mivel 

például a minősített tulajdonosi szavazati többség (75%) megszerzése hosszú távú 

jelenlétet feltételez. A felvásárló társaságok a vizsgált időszakban átlagosan 80,7%-os 

részesedést szereztek a céltársaságokban. 153 olyan eset volt, amikor a felvásárló 

társaságok nem a céltársaság részvényeit vagy üzletrészeit, hanem üzletágat, gyárat, 

üzlethelyet és eszközöket vásároltak fel. A 7-5. ábrán szemléltetett eredmények 
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önmagukban nem elegendőek a rendszerezéshez azért, mert a „teljes felvásárlások” száma 

egyaránt tartalmazza az irányításszerző ügyletek és a cégfelvásárlások számát. Ehhez a H1 

hipotézis eredményeiből indulok ki, a tesztelés eredményeit a 7-2. táblázat szemlélteti. A 

784 esetből a globális és a CBM&A ügyleteket kizárom, mivel az ezekben az ügyletekben 

résztvevő felvásárló társaságok székhelyei külföldön találhatóak, így a pénzügyi 

vizsgálatokhoz szükséges éves beszámolóikhoz az e-beszámoló portálon nem lehet 

hozzáférni.  

A magyar székhellyel rendelkező 1997 és 2015 közötti 448 esetet tovább csökkenti a 

H4 hipotézis teszteléséhez a 6.3. fejezetben meghatározott 6 évet átfogó vizsgálati 

időtartam, amelyet a 7-2. táblázatban közölt adatokkal szemléltettem.   

 

7-5. ábra: Az átlagosan megvásárolt részesedések %-os és a teljes felvásárlások számának 

alakulása 1997 és 2015 között 

 Forrás: Saját számítás és szerkesztés a GVH határozatainak elemzése alapján   

 

Ezután 109 M&A eset maradt, amelyből 17 eszközfelvásárlást azonosítottam. Az így 

kialakult 94 esetet az irányításszerző és a cégfelvásárlások között kellett felosztanom.
 56

  

Korábban felhívtam a figyelmet arra, hogy a „100%-os felvásárlás” nem feltétlenül 

egyezik meg a cégfelvásárlással, mivel a céltársaság leányvállalatként is tovább működhet! 

A felvásárló társaságok kiegészítő mellékletei közölték a beolvadás létrejöttét.  

  

                                                           
56

 2006 és 2010 között nem történt fúzió. 
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7-2. táblázat: A magyarországi M&A tranzakciók típusainak megoszlása 1997 és 2015 

között 

784 GVH által engedélyköteles M&A tranzakció 

199 Globális 

M&A 

199 Globális 

M&A 

 448 Magyar székhelyről indított M&A 

109 Magyar székhelyről indított M&A 2006 és 2010 között 

17 Eszközfelvásárlás 17 Eszközfelvásárlás 17 Eszközfelvásárlás 

 Forrás: Saját számításon alapuló szerkesztés  

 

Ahogyan azt a 6. fejezetben közöltem, az állami tulajdonú cégek és a pénzügyi 

intézmények M&A tranzakcióit nem vizsgálom, ezért ezeket a tulajdonságú ügyleteket is 

kiszűrve, hat cégfelvásárlás esetét kaptam 2006 és 2010 között.   

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.    

A H4 és a H5 hipotézis tesztelése előtt a 7-3. táblázat szemlélteti a cégfelvásárlások 

jellemzőit. A cégfelvásárlások többsége horizontális jellegű volt és a Közép-Magyarország 

régióban jött létre.  

 

7-3. táblázat: A magyarországi cégfelvásárlások jellemzői 2007 és 2010 között 

M&A 

éve  
Felvásárló vállalat neve 

Szék-

hely 
Céltársaság neve 

M&A 

iránya 

2010 Copé Vagyonhasznosító és Szolgáltató Zrt. 4 
Rákosmenti Vagyonkezelő és 

Szolgáltató Kft.  
H 

2010 
Feketesas Pharma Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
3 

Hód-Duó Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.  
H 

2010 
Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi 

Zrt. 
1 

Intergas Hungária Kereskedelmi 

és Szolgáltató Zrt.  
HV 

2009 Kabai Táp és Takarmányfeldolgozó Zrt. 2 
Pannonmill-Takarmány 

Takarmányipari Kft.  
HV 

 2009 Tendre Takarmányipari Kft. 1 
Foring Fuvarozó és Szolgáltató 

Kft.  
K 

2007 G4S Biztonságtechnikai Zrt. 1 
Meldetechnik Vagyonvédelmi és 

Villamossági Kft.  
H 

Jelmagyarázat: 1: Közép-magyarországi régió; 2: Észak-Alföld régió; 3: Dél-Alföld régió;  

4: Dél-Dunántúl régió; H: Horizontális; V: Vertikális; K: Konglomerátum; H/V/K: Vegyes 

Forrás: Saját összeállítású adatbázis elemzésen alapuló szerkesztés 
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A 6 ügylet jelentős eltérést mutatott az ágazat jellemzőit illetően: a vizsgált cégek között 

működött 1 ingatlan-vagyonkezelő, 1 gyógyszerkereskedő, 1 energiaipari, 2 

mezőgazdasági és 1 biztonságtechnikai felvásárló cég. 

 

7.4. Hogyan befolyásolták az M&A ügyletek a cégfelvásárló társaságok tulajdonosi 

értékét? 

 

Elérkeztem a cégfelvásárló társaságok értékgenerátorainak és tulajdonosi értékeinek 

elemzéséhez, azaz a H4 hipotézis tesztelése következik. Mivel az SV számítást az 

értékgenerátorokból vezettem le, ezért először azt vizsgálom, hogy a cégfelvásárlást 

követően hogyan változott az értékgenerátorok nagysága. A táblázatokban a kedvezőtlen 

tendenciákra (!)-jelekkel hívom fel a figyelmet. Az ábrákban és a táblázatokban a cégek 

nevei mellett, zárójelben tüntettem fel a cégfelvásárlás évét.  

A 7-4. táblázat tartalmazza a cégfelvásárló társaságok értékesítési nettó árbevétel 

növekedési rátáit, valamint az újrabefektetési rátákat. A Copé Zrt. kivételével a 

cégfelvásárló társaságok értékesítési árbevétel növekedése a cégfelvásárlást követő 1. évtől 

(Kabai Zrt. és a Tendre Zrt.), de különösen a 2. évtől visszaesést mutatott. A csökkenő 

tendencia a cégfelvásárlást követő 4. és az 5. évben is érvényesült. Vizsgáljuk meg az 

újrabefektetési rátákat a kedvezőtlen értékesítési bevételek tükrében!  

Az újrabefektetési ráták rendkívül hektikusan változtak, egyértelmű tendenciák nem 

figyelhetők meg. Az újrabefektetési ráták negatív értékének oka az értékesítési nettó 

árbevétel visszaesése a Copé Zrt. cégfelvásárlást követő 1. és 2. évében, a Feketesas 

Pharma Kft. 2. évétől kezdődően, a Prímagáz Zrt. 2. évétől (mind a forgótőke, mind a 

befektetett eszköz), a Kabai Zrt. 3. és 4. évében, valamint a G4S Zrt. 3. és 5. évében (csak 

forgótőke). Figyelemre méltó, hogy az újrabefektetési ráták többnyire nem követik az 

értékesítési nettó árbevétel növekedésének változását. Kedvezőtlennek tekintem azt, ha az 

újrabefektetési ráták pozitív értékűek és növekednek, miközben az értékesítési nettó 

árbevétel csökken, mivel ekkor úgy történt pótlólagos befektetés, hogy ezalatt a forgalom 

visszaesett. Ezt az esetet megfigyelhetjük a Feketesas Pharma Kft. 1. és 3. évében, a 

Tendre Kft. 2. és 4. évében valamint a G4S Kft. 1. és 4. évben. Az M&A szinergiáinak 

létrejöttére utal az, hogy a cégfelvásárló társaságok úgy értek el értékesítési árbevétel 

növekedést, hogy az újrabefektetési ráták nem haladták meg az értékesítés növekedését, 

valamint az értékesítés annak ellenére növekedett, hogy az újrabefektetési ráták negatív 

értéket mutattak, azaz tőkekivonás mellett is forgalomnövekedést tudtak elérni, mint a 
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Kabai Zrt. és a Tendre Kft. cégfelvásárlást követő 1. és a G4S Zrt. CA ügyletet követő 2. 

évében.  

 

7-4. táblázat: Az értékesítési nettó árbevétel növekedési ráta és a növekményes 

árbevételhez szükséges pótlólagos eszközigény alakulása (%)  

Megnevezés 0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Copé Zrt. (2010) 

Értékesítési árbevétel növekedési ráta -6,9 (!)-2,7 11,7 2,1 1,8 2,7 

Befektetett eszközök változása (!)-1315,08 -1462,0 526,9 (!)4483,9  24,3 -562,4 

Forgótőke változás 638,1 -458,6 291,8 -1785,1  -2321,6 -890,0 

Feketesas Pharma Kft. (2010) 

Értékesítési árbevétel növekedési ráta 33,3 (!)-1,3 (!)-5,8 (!)-5,8 (!)-16,5 (!)-94,9 

Befektetett eszközök változása 1,4 (!)18,9 (!)4,5 (!)-12,2 (!)0,14 n.a. 

Forgótőke változás -12,1 (!)239,8 -14,9 (!)17,2 -4,7 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 

Értékesítési árbevétel növekedési ráta 18,4 (!)9,7 (!)6,6 (!)-2,6 3,4 (!)-18,3 

Befektetett eszközök változása 26,9  33,8 (!)-35,7 86,4 -44,7 4,5 

Forgótőke változás 10,7 (!)-10,3 (!)-37,1 (!)-17,3  29,0 -0,04 

Kabai Zrt. (2009) 

Értékesítési árbevétel növekedési ráta -8,5 48,1 (!)25,9 21,5 (!)-2,1 7,9 

Befektetett eszközök változása -97,7 6,6 -4,1 -7,2 43,8 1,7 

Forgótőke változás -50,8 39,3 23,5 -1,6 -77,7 0,2 

Tendre Kft. (2009) 

Értékesítési árbevétel növekedési ráta -20,5 25,0 (!)15,9 12,8 (!)-6,1 2,5 

Befektetett eszközök változása -23,9 5,7 2,3 0,5 -5,0 11,2 

Forgótőke változás -29,9 16,4 (!)28,8 15,9 (!)38,1 -177,0 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 

Értékesítési árbevétel növekedési ráta 13,5 -0,5 102,5 (!)-24,3 (!)-17,7 (!)-33,4 

Befektetett eszközök változása 152,2 -3587,2 -7,4 (!)17,8 6,3 6,1 

Forgótőke változás -14,0 (!)985,4 15,9 -25,7 13,3 -2,1 

Megjegyzés: n.a. – nincsen adat. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

Vajon a cégfelvásárló társaságok milyen működi eredményt tudtak elérni a romló 

értékesítési forgalom mellett? A 7-5. táblázat szerint a G4S Zrt. kivételével, minden 

cégfelvásárló társaság ROS értéke pozitív. A cégfelvásárló társaságokat 10 százaléknál 

kisebb működési megtérülés jellemezte, valamint a CA ügyletet követően a működési 

jövedelmezőség fokozatosan csökkent. A csökkenés oka egyrészről az értékesítés 

visszaesése és a működési ráfordítások növekedése.  
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7-5. táblázat: A ROS alakulása a felvásárlást követő években (%)    

Megnevezés 0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Copé Zrt. (2010) 48,8 49,5 (!)39,1 41,3 (!)26,8 30,0 

Feketesas Pharma Kft. (2010) 0,5 1,7 1,4 3,0 28,1 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 2,4 2,6 4,0 2,3 2,9 7,1 

Kabai Zrt. (2009) 6,0 (!)3,6 3,9 3,4 (!)1,4 3,6 

Tendre Kft. (2009) 1,4 4,5 (!)1,7 (!)1,5 2,0 2,0 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 9,9 7,9 (!)3,0 (!)-2,4 (!)-4,0 (!)-2,0 

Megjegyzés: n.a. – nincsen adat. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

A cégfelvásárló társaságokat az adózás előtti eredmény nagysága szerint 10 százalékos 

(marginális) adómérték terhelte. (A Kabai Zrt. és a Prímagáz Zrt. cégfelvásárló társaságok 

társasági adó mértéke a 3. és 4. években 19% volt.) A 7-6. ábrával ellenőrizhetjük azt, 

hogy a cégfelvásárló társaságok több vagy kevesebb társasági adót fizettek, mint amennyit 

a marginális adómérték szerint kellett volna. 

 

  7-6. ábra: A cégfelvásárló vállalatok effektív társasági adórátáinak alakulása (%)   

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

 

A cégfelvásárló vállalatok effektív adórátái csak a felvásárlást követő 3. évtől 

alacsonyabbak, mint a marginális adóráta, azonban a Kabai Zrt. és a Prímagáz Zrt. effektív 

adórátája a 4. és az 5. évben is magasabb, mint a marginális adóráta. Összességében, a 

cégfelvásárlást követő 1-3 évet a magasabb effektív adóráták jellemezték, tehát ebben az 

időszakban nem érvényesült a felvásárlás pozitív hatása.  
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Az értékgenerátorok elemzéséből már csak a tőkeköltség van hátra. A 7-6. táblázat 

szerint 2 csoport bontakozik ki:  

1. A Feketesas Pharma Kft., a Prímgáz Zrt. és a Kabai Zrt. WACC értékei jelentős 

mértékben emelkedtek a cégfelvásárlást követő 2. és a 3. évben. Ennek hátterében 

egyrészről az eladósodás (Prímagáz Zrt.), másrészről pedig a saját tőke költség 

növekedése állt (Feketesas Pharma Kft. és a Kabai Zrt.).  

2. A Tendre Kft. WACC értékei csökkentek (a CA ügyletet követő 3. év kivételével), 

amelyet a saját tőke költség csökkenése okozott. Tehát, érdemben a Copé Zrt. és a 

G4S Zrt. tőkeköltsége csökkent a cégfelvásárlást követően. 

 

7-6. táblázat: A cégfelvásárló vállalatok WACC értékeinek alakulása a vizsgált 

időszakban (%) 

Megnevezés 0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Copé Zrt. (2010) 2,8 3,0 2,6 3,5 1,8 2,3 

Feketesas Pharma Kft. (2010) 51,5 (!)571,8 (!)435,2 (!)175,1 37,3 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 9,6 11,9 (!)17,4 10,0 (!)15,9 (!)29,4 

Kabai Zrt. (2009) 13,5 12,4 (!)14,6 (!)14,4 2,8 (!)19,2 

Tendre Kft. (2009) -7,4 (!)18,0 5,8 (!)11,9 6,0 7,6 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 15,7 9,6 6,7 -3,5 5,6 4,9 

Megjegyzés: n.a. – nincsen adat. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

Vajon az értékgenerátorok kedvezőtlen alakulása előrevetíti az SV értékek romlását is? 

Az SV számítások eredményeit a 7-7. táblázatban gyűjtöttem össze, amely tartalmazza az 

SV érték nagyságát a felvásárlás évében, a felvásárlást követő 3. évben és az SV 

változásának értékét. A táblázatban egyaránt közlöm az értékgenerátorokkal és a 

számviteli pénzáramlás kimutatás adatokból készített SV nagyságokat. Mivel a reziduális 

érték meghatározásához a Rappaport által ajánlott mindkét módszernek egyaránt vannak 

előnyei és hátrányai (amelyeket az 5. fejezetben megismertünk), ezért SV-t egyaránt 

számolok a hagyományos és az inflációs örökjáradék módszerrel. Mivel a maradványérték 

egy becsült érték, nagyságának alakulása alapvetően meghatározza az SV változását. 

Ennek a „torzító” hatásnak a kiszűrése miatt, a 7-7. táblázat tartalmazza az FCF 

jelenértékek összegét és változását egyaránt.  

A 7-7. táblázat lehetőséget ad benchmarkelemzésre is, mivel tartalmazza a kalkulált 

tőkeköltséget és az Államadósságkezelő Központ által kiadott éves jelentésekben közölt 5 

éves futamidejű államkötvények hozamát is (a cégfelvásárlások 2007., 2009. és 2010. 

években történtek). 
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Először az értékgenerátorokkal kalkulált számítások eredményeit elemzem. A vizsgált 

cégek többségének pozitív volt az SV értéke. Sajnos előfordultak negatív SV értékek
57

, 

amelynek a következő okai lehetnek:  

 Az FCF negatív az előrejelzési perióduson, amelyet még az esetlegesen pozitív 

maradványérték sem ellensúlyoz – A Feketesas Pharma Kft. (A cégfelvásárlást 

követő 2. évben) és a G4S Zrt. (Számviteli CF alapon, hagyományos örökjáradék 

módszerrel számítva) negatív SV értékét a negatív FCF okozta.  

 A reziduális érték negatív – A G4S Zrt. esetén a negatív SV értéket a 

cégfelvásárlást követő 5. évi negatív működési pénzáramlás (Hagyományos 

örökjáradék módszerrel számítva) által okozta.  

 Az SV érték inflációs örökjáradék módszerrel történő számítását nem javaslom, 

amennyiben a tőkeköltség alacsonyabb, mint az infláció, mivel negatív reziduális 

értéket kapunk. Ez a probléma a Copé Zrt. cégfelvásárlásának és a G4S Zrt. 

cégfelvásárlást követő 3. évében jelentkezett.  

 Az adósság nagysága meghaladja a vállalat értékét. Erre példa a G4S Zrt. 

számviteli CF alapon számított SV értéke a cégfelvásárlás évében.  

A 7-7. táblázatban látványos a hagyományos és az inflációs örökjáradék módszerrel 

kalkulált SV értékek közötti különbség, amely azonban az SV változásának irányára 

kevésbé jellemző, ugyanis minden cégfelvásárlást követően az SV értéket akár a 

hagyományos, akár az inflációs örökjáradék módszerrel kalkulálva tapasztalhatunk SV 

csökkenést, amelyet a (!)-jelek szimbolizálnak. 

Ha a cégfelvásárlást kizárólag a Rappaport-féle értékgenerátorokkal számított FCF 

jelenértékek változásai szerint vizsgálom, akkor azt figyelhetjük meg, hogy kedvezőbbek 

az eredmények, mivel csak a Feketesas Pharma Kft. és a Prímagáz Zrt. FCF 

jelenértékeinek összege mutatott visszaesést. Az FCF jelenértékeinek növekedését az 

értékesítési nettó árbevétel csökkenése ellenére okozhatta a 2. évtől fokozatosan emelkedő 

működési profithányad, az egyre alacsonyabb effektív társasági adófizetés, valamint a 

tőkeköltség fokozatos csökkenése (kivétel Prímagáz Zrt. és a Kabai Zrt.) egyaránt.  

A Prímagáz Zrt., a Kabai Zrt., a G4S Zrt. és a Tendre Kft. számviteli CF alapon, 

inflációs módszerrel kalkulált SV nagyságai visszaesést mutatnak és csupán a Feketesas 

Pharma Kft., valamint a Copé Zrt. hagyományos örökjáradékkal kalkulált SV nagyságai 

növekedtek csekély mértékben.    

                                                           
57

 A negatív értékeket a 7-7. táblázatban piros betüszínnel jelöltem.  
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7-7. táblázat: A cégfelvásárló vállalatok SV értékének változása  

Copé Zrt. (2010)  
0SVCA   

(ezer HUF) 

3SVCA  

(ezer HUF) 

SVCA 

(%) 
k 

(%) 
fr

(%) 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel) -5 818 012 5 007 771 186,1 

2,7 7,5 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel) 5 577 328 5 254 882 (!) -5,8 

FCF jelenértékeinek összege -269 490 631 211 334,2 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel)* -10 015 580 8 603 949 185,9 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel)* 8 995 233 9 010 537 0,2 

FCF jelenértékeinek összege* -893 058 697 553 178,1 

Feketesas Pharma Kft. (2010) 0SVCA   

(ezer HUF) 

3SVCA  

(ezer HUF) 

SVCA 

(%) 
k 

(%) 
fr

(%) 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel) 127 487 -73 107 (!)-157,3 

254,2 7,5 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel) 127 466 -72 193 (!)-156,6 

FCF jelenértékeinek összege 127 163 -321 450 -352,8 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel)* 47 210 412 469 773,7 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel)* 47 172 413 967 777,6 

FCF jelenértékeinek összege* 46 629 5 727 -87,7 

Prímagáz Zrt. (2010) 0SVCA   

(ezer HUF) 

3SVCA  

(ezer HUF) 

SVCA 

(%) 
k 

(%) 
fr

(%) 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel) 5 361 122 2 323 953 (!)-56,7 

15,7 7,5 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel) 3 882 746 2 331 145 (!)-40,0 

FCF jelenértékeinek összege 1 305 722 1 283 469 -1,7 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel)* 12 407 383 4 183 222 (!)-66,3 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel)* 8 964 024 4 195 662 (!)-53,2 

FCF jelenértékeinek összege* 2 961 746 1 950 239 -34,2 

Tendre Kft. (2009) 0SVCA   

(ezer HUF) 

3SVCA  

(ezer HUF) 

SVCA 

(%) 
k 

(%) 
fr

(%) 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel) 11 686 781 494 807 (!)-95,8 

7,0 10,3 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel) 2 346 555 608 470 (!)-74,1 

FCF jelenértékeinek összege -550 796 1 899 877 444,9 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel)* 16 174 969 2 215 132 (!)-86,3 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel)* 1 894 713 2 420 068 27,7 

FCF jelenértékeinek összege* -3 321 485 384 748 111,6 

Kabai Zrt. (2009) 0SVCA   

(ezer HUF) 

3SVCA  

(ezer HUF) 

SVCA 

(%) 
k 

(%) 
fr

(%) 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel) 2 449 497 2 506 877 2,3 

12,8 10,3 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel) 1 295 231 2 531 212 95,4 

FCF jelenértékeinek összege  -1 472 314 548 237 137,2 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel)* 5 482 519 138 211 (!)-97,5 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel)* 3 786 926 153 782 (!)-95,9 

FCF jelenértékeinek összege* -278 542 -1 115 099 -300,3 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 0SVCA   

(ezer HUF) 

3SVCA  

(ezer HUF) 

SVCA 

(%) 
k 

(%) 
fr

(%) 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel) 5 291 383 5 350 977 1,1 

6,5 7,3 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel) 1 244 927 -1 330 517 (!)-206,9 

FCF jelenértékeinek összege -294 459 29 052 109,9 

SV (Inflációs örökjáradék módszerrel)* -340 775 -4 261 658 (!)-1150,6 

SV (Hagyományos örökjáradék módszerrel)* -638 378 -595 635 6,7 

FCF jelenértékeinek összege* -105 358 -567 266 -438,4 

Megjegyzés: * A számviteli CF alapján számított SV. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

Végül ne feledkezzünk el a benchmarkelemzésről! A pozitív irányú SV változások 

meghaladják mind a tőkeköltség, mind az államkötvényhozam nagyságát (a felvásárlás 
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évében), így ha csak az SV növekedést vennénk figyelembe, akkor megállapíthatnánk, 

hogy a vizsgált cégek tulajdonosai kiváló döntést hoztak, amikor kockázatmentes 

állampapír helyett megtartották a tulajdonosi részesedésüket a cégfelvásárló társaságokban. 

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.   

 

7.5. Hogyan változott a felvásárló társaságok gazdálkodásának hatékonysága a 

cégfelvásárlás után?  

 

Ebben a részben közlöm a H5 hipotézis teszteléséhez készült vizsgálatok eredményeit. A 

közreadott táblázatokban a kedvezőtlen irányú változásokat a sötét alapú cellákkal jelzem. 

Minden eredmény értékelésénél közlöm azt, hogy növekedés vagy csökkenés jelenti-e a 

kedvezőtlen irányú változást. Ahogyan azt a 7-8. táblázat és a IX. melléklet mutatja, a 

cégfelvásárlásokat követő években egyik vizsgált felvásárló társaságnak sem a működési, 

sem pedig és a nettó jövedelmezősége nem javult, ellenben a G4S Zrt. és a Kabai Zrt. 

jövedelmezősége romlott a felvásárlást követően.  

 

7-8. táblázat: A cégfelvásárló társaságok működési profithányadának alakulása (%)  

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Copé Zrt. (2010) 43,6 48,3 47,9 36,8 43,9 32,1 36,8 

Feketesas Pharma Kft. (2010) (!)-0,2 (!)-0,3 (!)1,5 (!)1,2 2,9 28,1 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 4,3 (!)1,6 3,8 2,5 2,7 3,7 8,2 

Kabai Zrt. (2009) 3,7 5,4 3,6 3,3 3,6 (!)1,1 3,5 

Tendre Kft. (2009) (!)-4,6 2,3 5,2 (!)2,1 (!)1,6 2,3 2,2 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 10,5 10,0 8,0 3,5 (!)-2,1 (!)-4,0 (!)-1,8 

Megjegyzés: n.a. – nincsen adat. 

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

 

Vajon a felvásárló társaságok a szerény adózott jövedelmet kifizették a tulajdonosoknak 

vagy az a következő évi eredménytartalékot növelte? – A 7-9. táblázat tartalmazza a 

cégfelvásárló társaságok profitvisszatartási rátáinak alakulását. A vizsgált társaságok közül 

a Prímagáz Zrt. minden évben fizetett osztalékot, míg a Kabai Zrt. és a Feketesas Pharma 

Kft. kiegyenlített mértékben volt önfinanszírozó, azaz adózott nyereségük egy részét 

visszatartották az osztalékfizetéstől.   
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7-9. táblázat: A cégfelvásárló társaságok profitvisszatartási rátáinak alakulása (%) 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Copé Zrt. (2010) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Feketesas Pharma Kft. (2010) 100,0 (!)0,0 (!)0,1 (!)0,7 100,0 100,0 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) (!)0,0 (!)0,0 (!)0,0 (!)0,0 (!)0,0 (!)0,0 32,1 

Kabai Zrt. (2009) 49,6 42,8 32,2 48,7 (!)15,5 100,0 (!)0,0 

Tendre Kft. (2009) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 100,0 (!)0,0 100,0 100,0 75,6 100,0 100,0 

Megjegyzés: n.a. – nincsen adat. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

A 7-10. táblázat és a X. melléklet tartalmazza a felvásárló cégek profit- és cash-alapú 

fedezeti árbevételének, valamint az értékesítés nettó árbevételének alakulását.  A 

felvásárlást követő években a profit és a cash-alapú fedezeti árbevétel nem nyújtott 

fedezetet a működési (az anyagjellegű, a személyi jellegű és az egyéb) kiadásokra és az 

amortizációra a G4S Zrt. és a Feketesas Pharma Kft. esetében.  

 

7-10. táblázat: A Copé Zrt. (2007) profit- és cash-alapú fedezeti árbevételének, valamint 

az értékesítés nettó árbevételének alakulása (ezer HUF) 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Fedezeti árbevétel profit alapon  277 950 (!)403 946 286 894 317 943 (!)432 704 387 866 380 106 

Fedezeti árbevétel cash alapon  202 331 333 355 218 716 252 320 362 410 301 730 266 274 

Értékesítés nettó árbevétele 476 409 443 329 431 223 481 563 491 709 500 403 513 673 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

  

A jövedelemtermelő képesség ún. hagyományos elemzése után itt prezentálom az 

EkoWIN szoftverrel kapott jövedelmezőségi mix eredményeit. A 7-7. ábra a Copé Zrt. 

jövedelmezőség összminősítésének alakulását, a XI. melléklet a cégfelvásárló társaságok 

jövedelmezőség összminősítését, a XII. melléklet pedig a jövedelmezőségi mix 

mutatószámait tartalmazzák. A cégfelvásárlók jövedelmezőségi összminősítésének 

tendenciája követi a hagyományos jövedelmezőségi rátákkal kapott eredmények 

tendenciáját, tehát az EkoWIN szoftverrel sem kaptam kedvezőbb eredményeket:  

 A Copé Zrt. jövedelmezőségi összminősítése kiváló volt a felvásárlást követő 1. 

és a 4. év jó minősítések kivételével. A jövedelmezőségi összminősítés 

gyengülését az 1. évben a pénzügyi realizáció, a 4. évben pedig az értékesítés 

csökkenése okozta.  

 A cégfelvásárlást követő években a Feketesas Pharma Kft. jó jövedelmezőségi 

összminősítése nem változott.  
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 A Prímagáz Zrt. a felvásárlás évében kiváló jövedelmezőségi összminősítést ért 

el, amely a felvásárlást követő években romlott jó minősítésre, az értékesítés és a 

termelékenység visszaesése miatt.  

 A Kabai Zrt. jövedelmezőségi összminősítése a felvásárlás évében jó, a 

felvásárlást követő években már csak elfogadható minősítést ért el, mivel a 

pénzügyi realizáció és a termelékenység csökkent.  

 A Tendre kft. jövedelmezőségi összminősítése a felvásárlás évében problematikus 

volt, amely a felvásárlást követő 1. évben a kedvezőbb elfogadható minősítési 

kategóriába került. A társaság a cégfelvásárlást követő 2. és a 3. évben azonban 

ismét a problematikus kategóriába került, a pénzügyi realizáció és az értékesítés 

romlása miatt.  

 A G4S Zrt. jövedelmezőségi összminősítése a felvásárlást követő 1. és 3. év jó 

minősítésének kivételével, egyre kedvezőtlenebb, amelyet a pénzügyi realizáció 

befolyásolt.   

 

7-7. ábra: A Copé Zrt. jövedelmezőségének összminősítése a létrejött cégfelvásárlás előtt 

és után 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 
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A pénzügyi realizáció a vizsgált cégek mindegyikében eltér az értékesítés és a 

termelékenység minősítésétől, mivel a pénzkiadással nem járó értékcsökkenési leírás, a 

kötelezettségek növekedése növeli, míg a készletek, követelések növekedése csökkenti a 

pénzügyileg realizált eredményt. 

A 7-11. táblázat és az XII. melléklet tartalmazza a cégfelvásárló társaságok forgási 

idejét és összetevőit, valamint a szállítói tartozásait. A Feketesas Pharma Kft., a Tendre 

Kft. és a G4S Zrt. raktározási ideje a felvásárlást követő 2. évtől fokozatos emelkedést 

mutatott. Ezeknek a cégeknek a kivételével valamennyi társaság raktározási ideje 

mérsékelt csökkenést mutat, amelyet kedvezőnek tekintek! A megmunkálási idő stagnált a 

vizsgált években, míg a DSO minden vizsgált felvásárló vállalatnál egyértelműen csökkent 

a cégfelvásárlást követően (A Copé Zrt. felvásárlást követő 1. évében növekedett, azonban 

a 2. évtől már a csökkenő tendencia érvényesült.). A Prímagáz Zrt., a Feketesas Pharma 

Kft. és a Copé Zrt. pénzeszközök újrafelhasználási ideje több mint kétszeres mértékben 

növekedett a cégfelvásárlást követő években. A forgási idő 4 alkotóelemének összeadása 

után azt látjuk, hogy a felvásárlást követő években a forgási idő a Feketesas Pharma Kft. 

kivételével csökkenő tendenciát mutattak.  

Ahogyan már a 6. fejezetben is hivatkoztam, hogy ha a működési cash ciklus 

meghaladja a szállítói tartozások rendezésének idejét, akkor a szóban forgó vállalkozás 

működésének finanszírozásához likvid forrásra van szükség. 

 

7-11. táblázat: A Copé Zrt. forgási idejének és a szállítói tartozásainak rendezési idejének 

alakulása (napokban) 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

1. DIH 1 0 1 1 1 1 1 

2. DSO   6 48 (!)55 11 10 11 9 

3. OCC (1 + 2) 7 48 55 12 10 12 10 

4. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 4 5 (!)13 (!)14 11 11 5 

5. Forgási idő (3+4) 11 (!)53 (!)68 26 21 23 15 

6. Szállítói tartozások rendezési ideje  15 20 (!)49 39 (!)352 (!)375 16 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

A 7-8. ábra szerint a felvásárló vállalatok a CA-ügyletet megelőzően, de azt követően 

sem rendelkeztek többletfinanszírozási forrással. A felvásárlások létrejöttét követően, a 

cégfelvásárló társaságok 1 és 2 hónap időtartamra igényeltek operatív finanszírozási forrást 

a zökkenőmentes működésük érdekében. Kivételt a Feketesas Pharma Kft. jelentett a 
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felvásárlást követő második (-28 nap), harmadik (-342 nap) és negyedik évben (-364 

nap).
58

  

 

7-8. ábra: A cégfelvásárló társaságok finanszírozási idejének alakulása (napokban)  

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

A 7-11. táblázat és az XII. melléklet segítségével ellenőrizhetjük azt, hogy vajon a 

felvásárló vállalatok a vevői követelések behajtásából finanszírozták-e a szállítói 

tartozásaikat. Csak a Copé Zrt. és a Feketesas Pharma Kft. vevői követelések behajtási 

ideje alacsonyabb a szállítói tartozások rendezési idejéhez képest, ami azt jelenti, hogy a 

felvásárló cégek az M&A ügylet előtt és után is a vevői követelések behajtásából 

finanszírozták a szállítói tartozásaikat. 

A gazdálkodás hatékonyságának elemzéséből még hátra van a 6. fejezetben bemutatott 

megtérülési ráták és összetevőinek vizsgálata, amelyet a 7-12. táblázat és a XIII. melléklet 

tartalmaz.  

A ROA ráták csökkenő tendenciát mutatnak a cégfelvásárlásokat követően, a Feketesas 

Pharma Kft. és a Prímagáz Zrt. kivételével. A ROA csökkenő tendenciáit okozta a nettó 

jövedelmezőség jelentős visszaesése, amelyet nem tompított a stagnáló 

eszközhatékonyság. A ROE ráták alakulása kedvező, mivel 4 vállalat ROE rátája emelkedő 

tendenciát mutatott a cégfelvásárlást követő években.  

  

                                                           
58
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Ahogyan azt már közöltem, sem az eszközhatékonyság, sem a működési profithányad 

nem javult a cégfelvásárlást követően: Vajon akkor a ROE melyik összetevői okozhatták a 

kedvező tendenciákat? A választ a finanszírozási forrásszerkezet elemzése adja: A Copé 

Zrt. kivételével, a finanszírozási forrásszerkezet értékei 1-nél magasabbak minden vizsgált 

évben, ami azt jelenti, hogy az eszközök finanszírozása – a saját tőkéhez képest – nagyobb 

mértékű idegen forrásbevonással történt. A cégfelvásárlást követő években a finanszírozási 

forrásszerkezet növekvő ütemet mutat, tehát a ROE növekedését a cég eladósodása 

magyarázza.  

 

7-12. táblázat: A Copé Zrt. ROA, ROE és ROI rátáinak alakulása  

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

ROA (%)  2,2 1,8 2,1 1,6 1,5 0,9 1,4 

Eszközhatékonyság 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 

Nettó profithányad (%) 29,1 27,6 34,2 24,3 24,2 (!)14,0 20,2 

ROE (%)  2,6 2,2 2,5 1,9 2,1 (!)1,3 1,9 

Adóteher ráta 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,00 

Kamatteher ráta 0,8 0,7 0,7 0,7 (!)0,6 (!)0,5 0,7 

Működési profithányad (%) 45,1 48,8 49,5 (!) 39,1 41,3 (!)26,8 30,0 

Eszközhatékonyság 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 

Finanszírozási forrásszerkezet 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 

ROI (%) 2,4 2,0 2,4 1,8 1,7 1,1 1,6 

Lekötött tőke hatékonysága    0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 

Nettó profithányad (%) 29,1 27,6 34,2 24,3 24,2 14,0 20,2 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

A kamatteher ráta értékeinek mérsékelten csökkenő tendenciái jelzik a céltársaságok 

kamatfizetési kötelezettségeinek növekedését, amely az eszközhatékonyság és a működési 

profithányad mellett, a ROE mérsékelt csökkenését eredményezte. A vizsgált felvásárló 

cégek közül egyedül a Copé Zrt. adóteher rátája növekedett, a többi vállalat adóteher rátája 

stagnált. A működési, az adózás előtti és utáni veszteség miatt a Tendre Kft. kamatteher 

ráta értékét a cégfelvásárlás évében és az azt követő 2. és 3. évben, valamint a G4S Zrt. 

adóteher rátáját a cégfelvásárlást követő 3. és 4. évben értelmetlen számszerűsíteni. A ROI 

ráták a Prímagáz Zrt. kivételével stagnáló és csökkenő tendenciát mutattak, amelyet a 

kedvezőtlen nettó jövedelmezőség okozott. A lekötött tőke hatékonysága a Copé Zrt. 

kivételével, meghaladta az 1 értéket és növekvő tendenciát mutat, azaz a felvásárló 

társaságok lekötött tőkéje többszörösen megtérült a vizsgált időszakban.  

A felvásárló társaságok mellett, a céltársaságokat is vizsgáltam mérleg és 

eredménykimutatásokból készített adatbázis alapján. Annak érdekében, hogy az 

eredmények összehasonlíthatóak legyenek, a céltársaságokra is elvégeztem a felvásárló 
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vállalatokra közölt számításokat. A céltársaságok felvásárlást megelőző évének vizsgálata 

magyarázatul szolgálhat az egyesülést követő változásokra, mivel a felvásárlást követő 

évek eredményeinek alakulását befolyásolja az, hogy a céltársaság vajon prosperált, 

stagnált vagy hanyatló szakaszban volt. A kedvezőtlen eredményeket (!) jelekkel jelzem.  

Tehát ebben a részben a céltársaságok felvásárlást megelőző évének vizsgálatából 

származó eredményeket közlöm. A 7-13. táblázat tartalmazza a céltársaságok 

jövedelemtermelő képességére vonatkozó számítások eredményeit: A Foring Kft., az 

Intergas Zrt. és a Hód-Duó Kft. felvásárlást megelőző évében működési és nettó 

veszteséget értek el. A Pannonmill Kft. pozitív, ám rendkívül alacsony működési és nettó 

eredményt ért el. A Pannonmill Kft. kivételével, a céltársaságok profit és cash alapú 

fedezeti árbevételei meghaladják az értékesítés nettó árbevételét, amelyek a működési 

veszteségre utalnak.   

 

7-13. táblázat: A céltársaságok jövedelemtermelő képessége a felvásárlást megelőző 

évben 

Megnevezés 
Rákosmenti 

Kft. 

Pannonmill 

Kft. 

Foring 

Kft. 

Intergas 

Zrt. 

Hód-

Duó Kft. 

Működési profithányad (%) n.é. (!)3,1 (!)-2,3 (!)-2,9 (!)-0,4 

Nettó profithányad (%) n.é. (!)0,8 (!)-8,3 (!)0,1 (!)-0,4 

Profitvisszatartási ráta (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fedezeti árbevétel profit alapon (ezer 

HUF) 
(!)34 5 727 722 (!)490 770 (!)3 785 582 (!)27 652 

Fedezeti árbevétel cash alapon (ezer HUF) (!)34 5 727 055 (!)447 971 (!)3 644 030 (!)27 598 

Értékesítés nettó árbevétele (ezer HUF) 0 5 876 165 454 906 3 637 676 19 711 

Megjegyzés: n. é. – nem értelmezhető. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 
 

Az ágazati jellemzők miatt a céltársaságok forgási ideje rendkívül változatos képet 

mutat. A 7-14. táblázatban látjuk, hogy a legmagasabb forgási idővel a mezőgazdasági 

Pannonmill Kft. rendelkezett, míg a legalacsonyabb forgási ideje a Foring Kft.-nek volt, 

amely szolgáltatóipari vállalkozás volt.   
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7-14. táblázat: A céltársaságok forgási idejének és a finanszírozási idejének alakulása a 

felvásárlást megelőző évben (napokban)
59

 

Megnevezés Pannonmill Kft. Foring Kft. Intergas Zrt. 

1. Raktározási idő  44 5 14 

2. Megmunkálási idő  4 0 0 

3. DSO  47 10 24 

4. OCC (1 + 2 + 3) 95 15 38 

5. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 3 1 11 

6. Forgási idő (4+5) (!)98 16 49 

7. Szállítói tartozások rendezési ideje  13 32 38 

8. Finanszírozási idő (!)82 -17 (!)0 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 

 

A 7-15. táblázatban látjuk a céltársaságok ROA, ROE és ROI megtérülési rátáit. A 

céltársaságok közül az Intergas Kft. és a Rákosmenti Kft. rendkívül kedvezőtlen ROA és 

ROE rátákkal rendelkezett. Szembeötlő az, hogy a céltársaságok a kedvezőtlen ROE 

rátákat úgy érték el, hogy közben jelentős mértékű idegen forrásbevonás történt, amelyet 

alátámasztanak a finanszírozási forrásszerkezet 1-nél magasabb értékei.  

 

7-15. táblázat: A céltársaságok ROA, ROE és ROI rátáinak alakulása a felvásárlást 

megelőző évben 

Megnevezés 
Rákosmenti 

Kft. 

Pannonmill 

Kft. 

Foring  

Kft. 

Intergas  

Zrt. 

ROA (%)  n.é. (!)3,0 (!)-11,9 (!)0,2 

Eszközhatékonyság n.é. 3,5 1,4 1,5 

Nettó profithányad (%) n.é. (!)-0,8 (!)-8,3 (!)0,1 

ROE (%)  (!) 2,2 (!)-51,5 (!)-170,6 (!)0,3 

Adóteher ráta 8,0 n.é. n.é. 1,0 

Kamatteher ráta 1,0 n.é. n.é. 0,6 

Működési profithányad (%) n.é. 2,9 (!)-2,4 1,5 

Eszközhatékonyság 0,0 256,4 1,4 0,3 

Finanszírozási forrásszerkezet 2131,6 17,2 14,4 2,0 

ROI (%) n.é. (!)-40,0 (!)-143,6 (!)0,3 

Lekötött tőke hatékonysága    0,0 47,2 17,3 243,1 

Nettó profithányad (%) n.é. (!)-0,8 (!)-8,3 (!)0,1 

Megjegyzés: n. é. – Nem értelmezhető. 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 
 

A céltársaságok elemezését összefoglalva azt látjuk, hogy a felvásárolt cégek 

jövedelemtermelő képessége rendkívül kedvezőtlen volt, valamint a gazdálkodás 

hatékonysága kifejezetten kedvezőtlenebb volt a felvásárló társaságokéhoz képest.  

Vajon a kapott eredmények hasonlóságot mutatnak az ágazati tendenciákkal? A H5 

hipotézis megfogalmazása előtt a cégfelvásárló társaságok elemzésének eredményeit 

összehasonlítom a Katits − Szalka által készített TOP 100 vállalat pénzügyi elemzésének 
                                                           
59

 Megjegyzés: A Rákosmenti Kft. forgási idejét nem tudtam számolni, mert az értékesítés nettó árbevétele 

nulla a vizsgált évben. A Hód-Duó Kft. előző évi mérlegének eszköz oldala hiányzik, ezért itt az említett 

számításokat nem tudtam elvégezni.  
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eredményeivel. A szerzők a TOP 100 cég 2008 és 2013 közötti éveit vizsgálták, amely 

nem fedi le teljesen az általam vizsgált időtartamot (2007 – 2015), ezért egységesen a 

cégfelvásárló társaságok első 3 évét hasonlítom össze az ágazatokkal.  

A 7-16. táblázatot és a XIV. mellékletet vizsgálva megállapítottam azt, hogy a Copé 

Zrt. és a G4S Zrt. eredményei minden évben eltérnek a szolgáltatás szektor 

eredményeitől.
60

  Nem csupán az eredmények nagyságrendjei, hanem a vizsgált cégek és 

az ágazat tendenciái is különböztek. Ugyanerre a megállapításra jutottam a XIV. 

mellékletben közreadott cégfelvásárló társaságok és ágazataiknak a vizsgálata alapján, 

kivételt csak a Prímagáz Zrt. jelentett. A konklúziót két szemszögből is 

megfogalmazhatom:  

1. Az M&A ügyletek kedvezőtlen hatásai, avagy diszszinergiái határozták meg a cég 

jövedelemtermelő képességét, szemben az ágazati konjunktúrával.  

2. Az M&A ügyletek szinergiái nem ellensúlyozták az ágazati és/vagy 

makrogazdasági visszaesést.  

 

7-16. táblázat: A Copé Zrt. és a szolgáltatás ágazat értékesítési nettó árbevétel növekedési 

rátájának, forgási idejének, ROA és ROE rátájának összehasonlítása a TOP 100 cég ágazati 

adataival 

Megnevezés 2010 2011 2012 

Értékesítési nettó árbevétel növekedési rátája (%) 

Szolgáltatás ágazat    

Copé Zrt. (!) -6,9 (!)-2,7 11,7 

Forgási idő (nap) 

Szolgáltatás ágazat 18 13 28 

Copé Zrt. (!)52 (!)68 25 

ROA (%) 

Szolgáltatás ágazat 3,5 9,8 4,0 

Copé Zrt. (!)1,8 (!)2,1 (!)1,6 

ROE (%) 

Szolgáltatás ágazat 4,9 13,3 5,4 

Copé Zrt. 2,2 (!)2,5 (!)1,9 
Jelmagyarázat: Az értékesítés nettó árbevétele  növekszik,  csökken. 

Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés és Katits – Szalka (2015) alapján 

 

A H5 hipotézist elutasítom, mivel a cégfelvásárlások nem javították a 

jövedelemtermelő képességet és a gazdálkodás hatékonyságát, de jelentős mértékű 

visszaesést sem okoztak a vizsgált területeken.  

  

                                                           
60

A hivatkozott szakirodalomból az értékesítési nettó árbevétel növekedési rátájának a tendenciáit lehet 

megadni, amelyeket nyilakkal szemléltetek. 
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Ezt a fejezetet az értekezésem T5 tézisének megfogalmazásával zárom:  

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.  
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ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Az értekezésem eredményeit összefoglalom először fejezetenként, ezután a hipotézisek 

tesztelésének sorrendje szerint haladva. A javaslataimat az összefoglalás 2. részében 

közlöm. 

 

 A kutatás új eredményei 

 

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

szakirodalomban nem egységes a vállalati M&A meghatározása.  Az M&A 

rendszerezésében nincsen egység! Emiatt közöltem az 1.2. fejezetben az M&A 

szinergiáinak kimutatásához megfelelő rendszerezést. Az alábbi 4 csoportot javaslom 

megkülönböztetni az M&A értékeléséhez:   

1. A cégfelvásárlások. 

2. Az irányításszerző felvásárlások. 

3. Az eszközfelvásárlások. 

4. A fúziók. 

Mivel a nagyszámú adatbázis birtokában az egyes csoportokon belül is kialakíthatunk 

alcsoportokat, ezért az 1.2.2. alfejezetben közöltem még 5 csoportosítási lehetőséget. 

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 

azt, hogy Magyarországon a vállalati összevonások és felvásárlások – politikai és 

gazdasági berendezkedéstől függetlenül – gyakran előforduló gazdasági jelenségek voltak. 

Az M&A tranzakciók alakulása minden korszakban összefüggött az aktuális 

gazdaságpolitikai irányvonallal. Az M&A tranzakciók a kapitalista korszakokban a 

vállalati és a gazdasági növekedést egyaránt támogatták, a szocialista érában viszont a 

remélt hatékonyságjavulást jelentették.  

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 magyar M&A 

kutatásokat időrend szerint közöltem. A viszonylag kevés magyar M&A kutatás közlését 

arra vezetem vissza, hogy a kutatók számára csak az elmúlt évek végére gyűlt össze 

megfelelő mennyiségű M&A ügylet hosszabb idősoron történő elemzéséhez.  
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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. fejezet olyan vállalatértékelési modellekkel foglalkozott, amelyeket az M&A 

tranzakciók tervezésénél és elemzésénél egyaránt hasznosíthatunk. A modellek 

alkalmazását egy-egy konkrét példával illusztráltam. 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. A 7. fejezetben közöltem a vizsgálatok eredményeit 

a hipotézisek sorrendje szerint, amelyek összefoglalása az alábbiakban történik:  

A M&A ügyletek jelentős mértékben képesek befolyásolni az országok és a régiók 

gazdasági, valamint térbeli szerkezetét. A H1 hipotézis tesztelésével az 1997 és 2015 

között, a Magyarországon létrejött, engedélyköteles 784 M&A ügylet ágazati és térbeli 

jellemzőit vizsgáltam. Az ágazati vizsgálat azt mutatta, hogy 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 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 
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magyarázatot adhatnak a 3.1. fejezetben közölt térbeli kutatások eredményei, miszerint a 

céltársaság kiválasztásának legfontosabb szempontja a földrajzi és a kulturális közelség. 

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. Emiatt 

az M&A ügyleteket egyre nehezebb besorolni a ’felvásárlás iránya típusú’ kategóriába.   

A H3 hipotézis tesztelésével, a magyarországi székhelyű felvásárlásokat a jómagam 

által létrehozott kategóriákba soroltam. Ehhez a kiegészítő mellékleteket is elemeztem, 

amely tartalmazza a beolvadás (végelszámolás) és a részesedésszerzés tényét is. 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 integrációjára, hiszen a felvásárolt cég működése 

befolyásolható a menedzsment leváltásával.  

A H4 hipotézist a cégfelvásárlások tulajdonosi értékének számításával teszteltem. 

Ahogyan azt a 8-1. táblázatban is megfigyelhetjük, 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. Vajon a tulajdonosok felismerték az SV csökkenést és leváltották a 

menedzsmentet?  Külső elemző szemszögéből nem a válasz. A vizsgált időszakban a cégek 

ügyvezetésében nem történt változás a felvásárlást követő 3 éven belül.
61

 

Tulajdonosváltozás is csak a Kabai Zrt.-ben történt 3 évvel a cégfelvásárlást követően (a 

globális fúzió miatt). A cégfelvásárló társaságok tulajdonosi értékének csökkenésére a H5 

hipotézis tesztelésének eredményei adhatnak magyarázatot. 

A H5 hipotézis tesztelés eredménye a következő: A magyarországi felvásárlások nem 

növelték az egyesült vállalatok jövedelemtermelő képességét, amely az SV növekedés 

legfontosabb alkotója.  

                                                           
61

 A Feketesas Pharma Kft. jegyzett tőkéje csökkent a felvásárlást követő 4. évben, valamint a tevékenységi 

köre is szűkült a törvényi előírások miatt. Mindezek miatt a Feketesas Pharma Kft. 2014-ben beolvadt 

anyavállalatába, a Pharmainvest Zrt.-be (Feketesas Pharma Kft. 2014. évi kiegészítő melléklete). 
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8-1. táblázat: 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 

 

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 Zrt. 3 új telephellyel 

bővült, amelyből kettőt korszerűsítettek és tovább működtettek. 

A H5 hipotézis tesztelésének eredményei hasonlóak az elméleti részben közölt külföldi 

empirikus eredményekhez, amelyek a gazdálkodás hatékonyságcsökkenését mutatták az 

M&A-tranzakciót követően. Itt figyelembe kell venni azt is, hogy a vizsgált időszak egy 

része – 2008-2012 – egybeesik a gazdasági válság éveivel, amelynek jelzései nem csupán a 

felvásárlást követő években, hanem a felvásárlást megelőző év értékeiben is 

megmutatkoznak.  

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 
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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 további okok között lehetséges az, hogy a 

felvásárló társaságok vezetői nem mérték fel alaposan a céltársaságok helyzetét az ügyletet 

megelőzően, másrészről a felvásárlást nem az értékesítési és a működési szinergiák elérése 

motiválta. Erre utal az is, hogy a 6 cégfelvásárlás közül 3 ügylet volt horizontális, kettő 

vegyes és egy konglomerátum irányú tranzakció: A felvásárlást követő 1. évben a Tendre 

Kft. kiegészítő mellékletében a céltársaság korábbi tevékenységi köre (is) megjelent, míg a 

Prímagáz Zrt. és a Kabai Zrt. vertikálisan bővítette tevékenységét.  

A cégfelvásárlások tulajdonosi szempontú értékelésére még egy lehetőség maradt: „Az 

okos ember más kárán tanul.” – A közismert mondást továbbgondolva, feltételezzük azt, 

hogy amennyiben a tulajdonosok sikeresnek vélték a felvásárlást, mint külső növekedési 

módozatot, akkor ismételten megvalósítanak M&A ügyletet. Tehát a kalkulált 

eredményeket új megvilágításba helyezheti az, hogy a 6 cégfelvásárló közül, a G4S 

Biztonságtechnikai Zrt. 2011-ben, míg a Copé Zrt. 2012-ben és 2013-ban végzett újabb 

felvásárlást az 1997 és 2015 közötti időszakban.    

 

 Lehetséges jövőbeli kutatási irányok  

 

Az értekezésben a Gazdasági Verseyhivatal által engedélyköteles M&A ügyleteket 

vizsgáltam, amelyeket a GVH honlapjáról gyűjtöttem. Úgy vélem, hogy az 

engedélyköteles ügyletek versenyhatározatai a jövőben is elérhetőek lesznek a GVH 

honlapján, így néhány éven belül már két évtized hosszúságú adatsor áll a kutatók 

rendelkezésére, amely lehetővé teszi az M&A hullámok vizsgálatát és a hosszú távú 

tendenciák felismerését egyaránt. 

A pénzügyi elemzéshez elérhető adatok körét a jövőben is az e-beszámoló portálról 

gyűjthető éves beszámolók jelenthetik, azonban a számviteli törvény változásai 

csökkenthetik a felhasználható adatokat és információkat. 

Az értekezésemben a 6-1.ábrán bemutatott Katits-féle pénzügyi átvilágítás eszköztárból 

a jövedelmezőségi és a hatékonysági rátákat számítottam. A publikált eredményeket 

árnyalhatja a likviditási, adósság-hitelképességi és a növekedési ráták, valamint a vagyoni 

helyzet elemzése. Az M&A esetek várható növekedése lehetővé teheti következtető 

statisztikai számítások alkalmazását is. 
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 Javaslatok 

 

Ahogyan azt az eredmények mutatták, a céltársaságok jövedelemtermelő képessége és a 

gazdálkodás hatékonysága a felvásárlást megelőző évben kedvezőtlen volt. Vajon azt 

feltételezhetjük, hogy a felvásárló társaságok nem végezték el a céltársaságok alapos 

elemzését? Itt az ún. due diligence módszert javaslom, amellyel a felvásárlást megelőzően 

feltárhatjuk a felvásárolni szándékozott céltársaság működésének erős és gyenge pontjait.
62

  

A due diligence a felvásárló által irányított olyan átvilágítási folyamat, amelynek célja a 

céltársaság értékelése (Howson 2003). A due diligence csökkenti annak a kockázatát, hogy 

a felvásárló túlértékelje a céltársaságot és ezáltal magasabb árat fizessen. Kinek a feladata 

a due diligence eljárást menedzselni? – Az átvilágítást az ún. due diligence team végzi, 

amelynek létszáma az ügylet ciklusával összhangban változik, és egyaránt függ a 

céltársaság nagyságától. Szélsőséges esetben a due diligence-team létszáma százas 

nagyságrendű is lehet. A due diligence-team magában foglal pénzügyi elemzőket és 

operatív vezetőket is, amely így sokkal hatékonyabb, mint egy csupán pénzügyi 

szakemberekből álló csapat. A felvásárló vállalat operatív vezetői készítik a due dilligence 

interjút a céltársaság operatív vezetőivel (Koller et al 2010).  

A due diligence folyamat már megkezdődik a felvásárlás lehetőségének a 

felismerésével.  A felvásárló először összegyűjti a céltársaságról könnyen elérhető 

információkat. A felvásárló a következő három kérdés megválaszolása után folytatja 

tovább az akvizíciós folyamat vizsgálatát: Hosszú távon megéri birtokolni és működtetni a 

céltársaságot a részvényesei számára? Mennyit ér a céltársaság? A felvásárló vállalat képes 

finanszírozni az ügyletet? (Reed et al 2007).  

Egyik törvény sem írja elő a due diligence eljárást a felvásárlás folyamatában, és nem 

azonos a Ptk. 2013. évi CLXXVI. törvény által kötelezően előírt vagyonmérleg-tervezet és 

az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezettel. A due diligence lefedi a célvállalat minden 

szervezeti egységét, a teljes működési folyamatát és a működést befolyásoló külső 

tényezőket is. Snow (2011) és Bruner (2004) a következő due diligence területeket 

különbözteti meg: jog; információ technológiai folyamat; számvitel, adózás; humán 

erőforrás gazdálkodás; marketing és a működés (termelés, szolgáltatás). A működési 

folyamatok átvilágítási eljárása tartalmazza az operatív vezetőkkel folytatott interjúk 

készítését is. Az átvilágítás eredményeként megismerjük a céltársaság működésének szűk 

                                                           
62

 A ’due diligence’ eljárás „360 3D” (360 Degree Due Diligence’) nevezéssel is ismert, amely az eljárás 

átfogó megközelítésére utal (Nigh − Boschetti 2006). 
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keresztmetszeteit, a gyártási/szolgáltatási minőséget (például hibás termékek arányát), a 

készlethasznosítást és az üzemi-vállalati kultúrát (Bruner 2004).  

A céltársaság értékelése mellett ne feledkezzünk el az integráció szakaszának 

tervezéséről sem! A következőkben DiGeorgio (2003) Making Mergers and Acquisitions 

Work: What we know and don’t know? című munkájában közölt javaslatok hivatkozásával 

szeretnék hozzájárulni  a sikeresebb M&A ügyletek létrejöttéhez. Az integráció 

lebonyolítására hozzunk létre egy integrációs teamet! A teamvezető azt a feladatot kapja, 

hogy legyen tekintettel a változásban érintettek véleményére, ötleteire és kérdéseire, 

hallgassa meg az alulról érkező üzeneteket (DiGeorgio 2003).  

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. Mindezek miatt az M&A ügyletek 

tervezésétől kezdve a döntéshozatalon át a végrehajtásig bezárólag olyan vezetők 

szükségesek, akik becsületesek, következetesek és Exupéry (1943)  következő idézete 

szerint tekintenek a szóba jövő M&A ügyletre: „Az teszi széppé a sivatagot (...), hogy 

valahol egy kutat rejt.”  
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MELLÉKLETEK 

 

I. melléklet 

 

Haspeslagh – Jemison integrációs modellje   
Required 

Organisational 

Autonomy 

High Preservation Symbiosis 

Low Holding Absorption 

Category 

Low High 

Required Operational  

Interdependencies 

Forrás: Haspeslagh – Jemison (1991, 145) 
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II. melléklet  

 

A GVH nyilvánosan elérhető Vj/12/2015. számú határozata  

 

FORRÁS: http://www.gvh.hu//data/cms1031246/Vj012_2015_m.pdf  

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. 

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 

Ügyszám: Vj/12/2015. 

Iktatószám: Vj/12-18/2015. 

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Tóth Péter ügyvéd és dr. Cs. 

Z. meghatalmazott által képviselt KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zrt. (6060 

Tiszakécske, Béke utca 150.) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti 

kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett Szíjj László 

(Tiszakécske), Varga Károly (Tiszakécske) továbbá a Tolnay Tibor elnök-

vezérigazgató által képviselt Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó utca 28.) 

meghozta az alábbi 

h a t á r o z a t o t 

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zrt. 

közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Magyar Építő Zrt. felett annak részvényei 

többségének megszerzésével. A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől 

számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott 

küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő. 

 

I n d o k o l á s 

I. 

A kérelmezett összefonódás 

 

1) A 2014. december 19-én létrejött Adásvételi Szerződés) értelmében a 

KÖRÖSASZFALT Mélyépítő Zrt. (a továbbiakban: Körösaszfalt) megvásárolja a Magyar 

Építő Zrt. (a továbbiakban: Magyar Építő) részvényei 68,25 százalékát. 

http://www.gvh.hu/data/cms1031246/Vj012_2015_m.pdf
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2) A Körösaszfalt 2015. február 9-én benyújtott kérelmében az 1) pont szerinti 

részvényvásárláshoz – mint vállalkozások összefonódásához – a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. 

törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján kérte a Gazdasági 

Versenyhivatal engedélyét. 

 

3) A kérelmezett tranzakció a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 

139/2004/EK tanácsi rendelet alapján – a felek nyilatkozata szerint – nem bejelentés 

köteles. A tranzakció engedélyezésére Magyarországon kívül más ország versenyhatósága 

előtt nem indult eljárás. 

 

II. 

Az összefonódás résztvevői 

 

A Szíjj-Varga-csoport 

 

4) A Körösaszfalt részvényeinek 50-50 százalékos tulajdonosa Szíjj László és a Duna 

Aszfalt Kft. (a továbbiakban: Duna Aszfalt), melynek Szíjj László és Varga Károly az 50-

50 százalékos üzletrész tulajdonosai. A Körösaszfalt és a Duna Aszfalt fenti tulajdonosai 

között sincs olyan megállapodás, amely alapján az 50-50 százalékos tulajdonosok 

valamelyike képes lenne az adott vállalkozás egyedüli irányítására. Szíjj László és Varga 

Károly további vállalkozások felett nem rendelkezik közvetlen irányítási joggal. A Duna 

Aszfalt (közvetlen vagy közvetett) egyedüli irányítása alatt több vállalkozás áll. 

 

5) A Kőrösaszfalt, valamint a Duna Aszfalt és az általa irányított vállalkozások (a 

továbbiakban együtt: Szíjj-Varga-csoport) meghatározó tevékenysége az építőipari 

kivitelezés, melyen belül kizárólag mélyépítési tevékenységet végez. A Szíjj-Varga-

csoport részesedése a magyarországi építőipari tevékenységből kevesebb, mint 10 

százalék, ezen belül a mélyépítés esetében 15-20 százalék közötti. 

 

6) A Szíjj-Varga-csoport tagjai a 2013. évben – a csoporton belüli forgalom nélkül – 

együttesen 15 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétel értek el. 
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7) A Körösaszfalt, továbbá Szíjj László és Varga Károly 2014. december 18-án együttesen 

50 százalékot meghaladó részesedést szerzett három vállalkozásban (CLH Klímatechnika 

Kft., CLH Klímaszervíz Kft. és Aeroprodukt Zrt.), amelyhez mint vállalkozások 

összefonódásához 2015. április 14-én benyújtott kérelmükben a Gazdasági Versenyhivatal 

engedélyét kérték. A kérelem nyomán indult Vj-35/2015. számú eljárás folyamatban van. 

 

A Magyar Építő-csoport 

 

8) A Magyar Építő és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: Magyar 

Építőcsoport) meghatározó tevékenysége az építőipari kivitelezés, melyen belül kizárólag 

magasépítési tevékenységet végez. A Magyar Építő-csoport részesedése az építőipari 

kivitelezés és azon belül a magasépítési tevékenység magyarországi forgalmából is 1 

százalék körüli. 

 

9) A Magyar Építő-csoport a 2013. évben – a csoporton belüli forgalom nélkül – 500 

millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el. 

 

III. 

Engedélykérési kötelezettség 

 

10) A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, 

ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítási jogot 

szerez valamely tőle független vállalkozás felett. 

 

11) A Tpvt. 23. § (2) bekezdésének a) pontja szerint egy vállalkozás vagy több vállalkozás 

közösen közvetlen egyedüli irányítással rendelkezik, ha a másik vállalkozás többségi 

szavazati jogot biztosító részvényeivel, üzletrészeivel rendelkezik.  

 

12) Az előzőek alapján a Körösaszfalt a Magyar Építő felett annak részvényei 68,25 

százalékának megszerzésével közvetlen egyedüli irányítást szerzett, ami vállalkozások 

összefonódásának minősül. 

 

13) A Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági 

Versenyhivataltól engedélyt kell kérni, ha valamennyi érintetett vállalkozáscsoport [Tpvt. 
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26. § (5) bekezdés], valamint az érintett vállalkozáscsoport tagjai és más vállalkozások 

által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 

15 milliárd forintot meghaladja, és az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két 

olyan vállalkozáscsoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozáscsoport tagjai 

és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevételével együtt 500 

millió forint felett van. A Tpvt. 27. § (1) bekezdése szerint a nettó árbevétel számítása 

során nem kell számításba venni az azonos vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások 

vagy azok vállalkozás részeinek egymás közötti forgalmát. 

 

14) A Tpvt. 26. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összefonódás közvetlen résztvevőjének 

minősül a közvetlen irányítást szerző vállalkozás, az ilyen vállalkozást más 

vállalkozáscsoport egy vagy több tagjával közösen irányító – a 23. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti közös közvetett irányítást szerző – vállalkozás, valamint az a vállalkozás, amely 

felett irányítást szereznek. Ennek megfelelően a jelen összefonódás közvetlen résztvevői: a 

közvetlen irányítást szerző Körösaszfalt, az azt közösen irányító Szíjj László és Varga 

Károly, valamint az irányítás alá kerülő Magyar Építő. A Körösaszfalt közvetlen közös 

irányítói ugyan 50-50 százalékos tulajdoni részesedéseikre tekintettel
63

 Szíjj László és a 

Duna Aszfalt, a Tpvt. 26. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásában azonban a végső 

közvetett irányítók (mint a fenti törvényhelyen hivatkozott közös közvetett irányításszerzés 

tartalmi megvalósítói) minősülnek közvetlen résztvevőnek. Ez pedig Szíjj László mellett 

Varga Károly, figyelemmel arra, hogy a Duna Aszfaltot szintén 50-50 százalékos tulajdoni 

részesedésekkel közösen irányítják, amiből az következik, hogy Szíjj Lászlónak és Varga 

Károlynak (ez utóbbinak a Duna Aszfalton keresztül) a Körösaszfalt piaci magatartását 

meghatározó kérdésekben is egyetértésre kell jutniuk, ami a Versenytanács gyakorlata 

szerint megalapozza a közös irányításukat.
64

 

 

15) A Tpvt. 26. § (3) bekezdés szerint közvetett résztvevőnek minősülnek azon 

vállalkozáscsoport [Tpvt. 15. § (2) bekezdés] további tagjai, melybe a közvetlen résztvevő 

tartozik. Az (5) bekezdés értelmében érintett vállalkozáscsoport a (2) bekezdés szerinti 

valamely közvetlen résztvevő és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők együttese. A 

Tpvt. 15. § (1) bekezdése értelmében nem függetlenek az egy vállalkozáscsoportba tartozó 

vállalkozások, valamint azok a vállalkozások, amelyeket ugyanazok a vállalkozások 

                                                           
63

 Versenytanács Tpvt.-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései 2014., 23.4. 
64

 Versenytanács Tpvt.-vel kapcsolatos elvi jelentőségű döntései 2014., 23.9. első mondat. 
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irányítanak. A Tpvt. 15. § (2) bekezdése szerint egy vállalkozáscsoportba tartozik a 

vállalkozás azokkal a vállalkozásokkal, a) amelyeket a Tpvt. 23. § (2) vagy (3) bekezdése 

szerint önállóan irányít; b) amelyek az a) pont szerint irányítják; c) amelyeket a b) pont 

szerinti vállalkozás a c) pont szerint irányít; d) amelyeket az a)-c) pont szerinti 

vállalkozások és a vállalkozás közül kettő vagy több közösen irányít. 

 

16) Az adott esetben a Körösaszfalt és Duna Aszfalt is Szíjj László és Varga Károly közös 

irányítása alatt áll, mire tekintettel a két vállalkozás a Tpvt. 15. § (1) bekezdése alapján 

egymástól nem függetlennek minősül. A Tpvt. 15. § (2) bekezdése alapján ebből ugyan 

nem következik, hogy egy vállalkozáscsoportba tartoznának, az eljáró versenytanács 

álláspontja szerint azonban a Tpvt. 15. § (1) bekezdése első mondatának az inverze is igaz: 

az egymástól nem független vállalkozások (adott esetben: Körösaszfalt és a Duna Aszfalt) 

egy vállalkozáscsoportba, jelen esetben a Szijj-Varga-csoportba [lásd 5) pont] tartoznak. E 

vállalkozáscsoport tagjai továbbá a Tpvt. 15. § (2) bekezdése alapján a Duna Aszfalt által 

közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozások. Az összefonódással érintett további 

vállalkozáscsoportok: Szíjj László, Varga Károly és a Magyar Építő-csoport. 

 

17) A fenti vállalkozáscsoportoknak a Tpvt. 27. § (6) bekezdése alapján figyelembe 

veendő, a 2013. évben elért – a Tpvt. 27. § (1) bekezdése alapján számított – együttes nettó 

árbevétele meghaladta a 15 milliárd forintot, és azon belül kettőé (Szíjj-Varga-csoport és 

Magyar Építő-csoport) az 500 millió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a 

Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges. 

 

18) Az eljáró versenytanács a jelen eljárásban nem értékelte a 7) pont szerinti tranzakciót, 

és így értelemszerűen az ott említett vállalkozásokat nem minősítette közvetett 

résztvevőnek, annak ellenére, hogy az arra vonatkozó szerződés korábban került 

megkötésre, mint a jelen eljárás tárgyát képező összefonódást eredményező Adásvételi 

Szerződés. Álláspontja szerint ugyanis – egyezően az Európai Bizottság gyakorlatával
65

 - a 

kérelmek elbírálási sorrendje tekintetében [figyelemmel a Tpvt. 29. § (1) bekezdés szerinti 

végrehajtási tilalomra is] nem az összefonódást eredményező szerződés megkötésének 

időpontja, hanem a kérelem benyújtásának időpontja az irányadó. A 7) pont szerint 

                                                           
65

 M.2614 Seagate/Samsung ügy. 
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kérelmezett tranzakció elbírálását pedig a jelen eljárásban engedélyezett összefonódásra 

tekintettel kell elvégezni. 

 

IV. 

Az összefonódás értékelése 

 

19) A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás 

horizontális-, vertikális- és portfolió hatásait vizsgálja [lásd a Gazdasági Versenyhivatal 

elnökének és a Versenytanács elnökének 1/2014. számú közleménye (a továbbiakban: 

Közlemény) 11. pontját]. A Tpvt. 30. § (2) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal 

engedélyezi az összefonódást, ha - az (1) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve – az 

összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon (14. §), 

különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként. 

 

20) A Tpvt. 14. § értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a 

földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. Az érintett árupiac 

meghatározásakor a megállapodás tárgyát alkotó árun túlmenően figyelembe kell venni az 

azt – a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel – 

ésszerűen helyettesítő árukat (keresleti helyettesíthetőség), továbbá a kínálati 

helyettesíthetőség szempontjait. Földrajzi piacként azt a földrajzi területet kell számításba 

venni, amelyen kívül a) az üzletfél nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek 

mellett tudja az árut beszerezni, vagy b) az áru értékesítője nem, vagy csak számottevően 

kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni. 

 

21) Az összefonódással érintett piacoknak minősülnek mindazok a piacok, amelyeken az 

összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet 

fejt ki. Érdemben azonban csak azon piacok vizsgálata szükséges, amelyekre nézve a fenti 

19) pont szerinti versenyhatások fennállhatnak. 

 

Horizontális hatás 

 

22) Az összefonódásnak horizontális összefüggésben azokon az érintett piacokon lehet 

hatása a gazdasági versenyre, amelynek azonos (eladói vagy vevői) oldalán az 
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összefonódásban résztvevő mindkét vállalkozáscsoport (ténylegesen vagy potenciálisan) 

jelen van. 

 

23) A Szíjj-Varga-csoport és a Magyar Építő-csoport azonos tevékenysége az építőipari 

kivitelezés. Ezen belül azonban a Szíjj-Varga-csoport kizárólag magasépítési-, a Magyar 

Építő-csoport pedig kizárólag mélyépítési tevékenységet végez. A horizontális hatás 

szempontjából az eljáró versenytanács szükségtelennek tartotta annak eldöntését, hogy az 

építőipari kivitelezésen belül elkülönült árupiacot alkot-e a mélyépítés és a magasépítés, s 

azt sem vizsgálta, hogy ez utóbbi két tevékenységen belül vannak-e elkülönült árupiacok. 

Amennyiben ugyanis a mélyépítés és a magasépítés elkülönült árupiacnak minősül, akkor 

az összefonódás nem jár horizontális hatással. Egységes építőipari piac feltételezése esetén 

pedig a két vállalkozáscsoport együttes érintett piaci részesdése – Magyarországon, mint az 

eljáró versenytanács álláspontja szerinti érintett földrajzi piacon – nem éri el azt a mértéket 

(20 százalék), amely felett a Közlemény 14. ba) pontja alapján káros horizontális hatással 

kellene számolni. 

 

Vertikális hatás 

 

24) Egy összefonódásnak akkor lehetnek vertikális hatásai, ha van olyan érintett piac, 

amelyen az egyik vállalkozáscsoport eladóként, a másik pedig vevőként van jelen, azaz a 

két vállalkozáscsoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban 

tevékenykedik. Ez ugyanis megteremtheti az érdekeltséget arra, hogy az egyik (vagy 

mindkét) piacon jelentékeny piaci erővel rendelkező vállalkozáscsoport ezt a piaci erőt 

kihasználja, azaz valamely (vagy mindkét) piacon versenyt korlátozó magatartást 

folytasson, lezárva az adott piacot (pl. szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózással, 

árprés révén, stb.). 

 

25) A két érintett vállalkozáscsoport tevékenysége alapján az összefonódás nem jár együtt 

vertikális hatással. 

 

Portfolió-hatás 

 

26) A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozáscsoport által gyártott 

(forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros 
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versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói 

(forgalmazói) kerülnek egy vállalkozáscsoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik 

vállalkozáscsoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az 

összefonódás következtében bővülő vállalkozáscsoport más áru(k) piacán képes lehet 

versenyt korlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére. 

 

27) Az összefonódás csak azon feltételezés mellett járna a Szíjj-Varga-csoport 

tevékenységi körének bővülésével, hogy a mélyépítés és a magasépítés elkülönült 

árupiacot alkot. Ebből azonban versenyaggályokra alapot adó portfolió-hatás nem 

származhat, mert mindkét vállalkozáscsoport részesedése lényegesen elmarad attól a 

mértéktől (30 százalék), amely felett a Közlemény 14. bc) pontja alapján felmerülhetnek 

káros portfolió-hatások. 

 

Összegzés 

 

28) Az előzőekre tekintettel az eljáró versenytanács a Tpvt. 76. § (1) bekezdésének a) 

pontja szerinti határozatában – egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 

tett vizsgálói indítvánnyal – a kérelmezett összefonódást engedélyezte. 

 

V. 

Végrehajtási tilalom 

 

29) A tranzakció zárásának feltétele, hogy a Magyar Építő Közgyűlése jóváhagyja a 

Kérelmező képviselőjének igazgatósági taggá történő kinevezését. A Tpvt. 29. § (1) 

bekezdése szerint a ugyanakkor „vállalkozásoknak a 24. § szerinti összefonódása a 

Gazdasági Versenyhivatal engedélyének hiányában nem hajtható végre, így különösen […] 

a vezető tisztségviselők kijelölésére vagy megválasztására vonatkozó jogosultságok nem 

gyakorolhatók;” 

 

30) A Tpvt. 29. § (1) bekezdése tehát kifejezetten nevesíti, hogy engedély hiányában a 

vezető tisztségviselők kijelölésére és megválasztására vonatkozó jogosultságok nem 

gyakorolhatóak, ugyanakkor az eljáró versenytanács szerint a 29. § (1) bekezdésébe foglalt 
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tilalom 66  az összefonódás vezető tisztségviselők kinevezése általi végrehajtására 

vonatkozik. Ehhez azonban az irányítási viszony Tpvt. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

megváltozása, tehát az szükséges, hogy a vezető tisztségviselők többsége kijelölésre 

kerüljön. Minthogy a Magyar Építő működésével kapcsolatos döntéseket egy 6 fős, 

egyenlő szavazati jogú tagokból álló igazgatótanács hozza meg és vevő csak egy főt 

delegált a GVH engedélye előtt, ezért a Tpvt. 29. § (1) bekezdésébe foglalt tilalmazott 

magatartás a Tpvt. 23.§ (2) bekezdése b) pontjára figyelemmel nem valósulhatott meg. 

 

VI. Eljárási kérdések 

 

31) A GVH hatásköre a Tpvt. 45. §-án, illetékessége a Tpvt. 46. §-án alapul. E 

rendelkezések értelmében a Gazdasági Versenyhivatal jár el versenyfelügyeleti eljárásban 

e törvény rendelkezéseinek megsértése esetén – a 86. § (1) bekezdése alapján a bíróság 

hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – továbbá azokban a hatósági ügyekben, amelyek 

tekintetében törvény az eljárást a hatáskörébe utalja, illetékessége pedig az ország egész 

területére kiterjed. 

 

32) Az eljáró versenytanács határozatát – a Tpvt. 73. § (2) bekezdése és 74. § (1) 

bekezdése alapján – tárgyalás tartása nélkül hozta meg. 

 

33) Az eljáró versenytanács jelen eljárásban alkalmazta a Tpvt. 63. § (2) bekezdésének d) 

pontját, amely szerint a határozatot 30 napon belül kell meghozni, amennyiben a Tpvt. 72. 

§ (3) bekezdése alapján nem szükséges az összefonódás piaci hatásainak teljes körű 

vizsgálata, mert az összefonódás a Tpvt. 30. §-ra figyelemmel nyilvánvalóan nem 

eredményezi a verseny jelentős csökkenését az érintett piacon. 

 

34) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat 

előzetesen lerótta. 

 

35) Az eljárást befejező döntést a jelen esetben 30 napon belül kell meghozni. Az 

ügyintézési határidő kezdő napja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bekezdése és 

                                                           
66

 „A vállalkozásoknak a 24. § szerinti összefonódása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének hiányában 

nem hajtható végre.” 
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65. § (1) bekezdése alapján a kérelem beérkezését követő nap, azaz 2015. február 10. 

Ennek megfelelően – tekintettel a Ket. 33.§ (3) bekezdés c) pontjára, melynek értelmében a 

hiánypótlás kiadásától és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő (a jelen eljárásban: 50 nap) az ügyintézési 

határidőbe nem számít bele - az ügyintézési határidő 2015. április 30. napján jár le. 

 

36) A Tpvt. 44. § 2012. február 1-jétől hatályos szövege a versenyfelügyeleti eljárás 

tekintetében sem zárja ki a Ket. 72. § (4) bekezdésének alkalmazhatóságát. A hivatkozott 

jogszabályhely a) pontja értelmében indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem 

tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt 

ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy 

jogos érdekét nem érinti. Az eljáró versenytanács azonban a jelen eljárásban – bár 

határozatában az összefonódás engedélyezésére irányuló kérelemnek helyt adott – nem 

látta indokoltnak az egyszerűsített döntés alkalmazását. Az eljáró versenytanács ugyanis 

úgy ítélte meg, hogy döntése indokainak megismerése mellett méltányolható közérdek szól 

tekintettel egyrészt arra, hogy a közvélemény által kiemelten figyelemmel kísért ügyről 

van szó, másrészt arra, hogy a döntés a jogalkalmazás szempontjából lényeges 

megállapításokat [14), 16), 18) és 30) pontok] tartalmaz [a Gazdasági Versenyhivatal 

elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa elnökének 3/2014. számú 

közleménye 17. ha) és hc) pontok]. 

 

37) Az ügyfeleket [Tpvt. 52. § aa) pont] megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) 

bekezdésén alapul. 

 

Budapest, 2015. április 23. 

 

                                                                                                             dr. Tóth András s.k. 

                                                                                                            a Versenytanács elnöke 

versenytanácsagként eljárva 

                                                                                                             dr. Berki Ádám s.k.  

                                                                                                               versenytanácstag 

dr. Kőhalmi Attila s.k. 

                                                                                                                 versenytanácstag 
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III. melléklet    

 

A TEÁOR’08 kódok 
Kód Ágazat 

A  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

B Bányászat, kőfejtés 

C Feldolgozóipar 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 

E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése; kezelése; hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés 

F Építőipar 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 

H Szállítás, raktározás 

I Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 

J Információ, kommunikáció 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

L Ingatlanügyletek 

M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

N Adminisztratív és szolgáltatásttámogató tevékenység 

O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalomiztosítás 

P  Oktatás 

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 

S Egyéb szolgáltatás 

T Háztartás munkaadói tevékenysége; Termék előállítása; szolgáltatás végzése saját fogyasztásra 

U Területen kívüli szervezet 

Forrás: http://www.teaorszamok.hu/ 

 

Az alkalmazott TEÁOR beosztás 

EREDETI 

TEÁOR 

ÚJ felosztás 

kódja 
Ágazat 

A 1 Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

B 2 Bányászat, kőfejtés 

C 3 Feldolgozóipar 

D+E 4 
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; Vízellátás; szennyvíz 

gyűjtése; kezelése; hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés 

F 5 Építőipar 

G+H 6 Kereskedelem, gépjárműjavítás; Szállítás, raktározás 

I 7 Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 

K+L+N 8 
Pénzügyi, biztosítási, szolgáltatásttámogató tevékenységek és 

ingatlanügyletek 

J+M+P 9 
Oktatás; Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; Információ, 

kommunikáció 

Q 10 Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

R 11 Művészet, szórakoztatás 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

  

http://www.teaorszamok.hu/


152 

 

IV. melléklet 

 

Az értékesítési eredmény számításának sémája
67

 
NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK 

Nettó értékesítési árbevétel 

– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke 

+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha +  

NETTÓ (ÜZEMI) ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK 

+ Pénzügyi műveletek eredménye 

+ Rendkívüli műveletek eredménye 

NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 

NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI RÁFORDÍTÁSOK 

Üzemi ráfordítások (Aktivált saját teljesítmények és Egyéb ráfordítások nélkül) 

– ELÁBÉ és Alvállalkozói teljesítmények értéke 

+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha   

NETTÓ (ÜZEMI) ÉRTÉKESÍTÉSI RÁFORDÍTÁSOK 

+ Pénzügyi műveletek vesztesége 

+ Rendkívüli műveletek vesztesége 

NETTÓ ÉRTÉKESÍTÉSI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI EREDMÉNY  

Nettó (üzemi) értékesítési bevételek 

– Nettó (üzemi) értékesítési ráfordítások 

ÉRTÉKESÍTÉSI (ÜZEMI) EREDMÉNY 

+ Pénzügyi műveletek eredménye 

+ Rendkívüli műveletek eredménye  

ÉRTÉKESÍTÉSI (ADÓZÁS ELŐTTI) EREDMÉNY 

Forrás: Az EkoWIN használati útmutató, módosítva 
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 A 2016. január elsejétől hatályos számviteli törvény szerint már nem tartalmaz az 

eredménykimutatás’rendkívüli műveletek eredménye’ és ’rendkívüli műveletek vesztesége’ tételeket. 
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V. melléklet 

 

A pénzügyileg realizált eredmény számításának sémája
68

  
PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ BEVÉTELEK 

Nettó értékesítési árbevétel 

– ELÁBÉ és Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha nyereség 

– Vevőállomány változása, ha +  

+ Vevőktől kapott előlegek változása, ha +  

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ (ÜZEMI) BEVÉTEL 

+ Nettó folyó forrás változása, ha +  

+ Pénzügyi műveletek eredménye 

+ Rendkívüli műveletek eredménye 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN 

 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ RÁFORDÍTÁSOK 

Üzemi ráfordítások (Aktivált saját teljesítmények és Egyéb ráfordítás nélkül) 

– ELÁBÉ és Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

+ Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, ha  

– Értékcsökkenési leírás 

– Szállítóállomány változása, ha   

+ Vásárolt készletek változása, ha +  

+ Saját termelésű készletek változása, ha +  

+ Készletekre adott előlegek változása, ha + 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ (ÜZEMI) RÁFORDÍTÁSOK 

+ Nettó folyó forrás változása, ha  

+ Pénzügyi műveletek vesztesége 

+ Rendkívüli műveletek vesztesége 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT NETTÓ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN 

 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT EREDMÉNY 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) bevételek 

– Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) ráfordítások 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT (ÜZEMI) EREDMÉNY 

+ Nettó folyó forrás változása, ha + 

+ Pénzügyi műveletek eredménye 

+ Rendkívüli műveletek eredménye 

PÉNZÜGYILEG REALIZÁLT (ADÓZÁS ELŐTTI) EREDMÉNY 

Forrás: Az EkoWIN használati útmutató, módosítva 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 A 2016. január elsejétől hatályos számviteli törvény szerint már nem tartalmaz az 

eredménykimutatás’rendkívüli műveletek eredménye’ és ’rendkívüli műveletek vesztesége’ tételeket.  
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VI. melléklet 

 

Az M&A ügyletek ágazati jellemzői éves bontásban (%)   
       Ágazat                                                                      

 

Évek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2015 9 0 20 20 6 11 0 9 14 3 9 

2014 11 0 16 11 5 21 0 11 5 0 21 

2013 6 3 9 11 0 63 0 6 3 0 0 

2012 7 0 21 18 0 32 0 14 7 0 0 

2011 0 0 25 13 0 21 0 17 17 8 0 

2010 5 0 28 10 3 10 0 15 10 15 3 

2009 21 0 7 7 7 17 0 10 17 14 0 

2008 13 3 29 6 3 10 0 23 3 3 6 

2007 3 9 24 6 3 18 0 18 9 6 6 

2006 13 3 16 13 13 8 3 11 16 3 3 

2005 7 2 36 10 7 11 2 15 8 2 2 

2004 11 0 20 8 8 15 2 23 10 3 0 

2003 7 2 20 7 0 27 0 17 5 8 7 

2002 15 0 20 6 4 15 2 17 13 6 4 

2001 11 2 21 5 3 5 0 16 14 6 17 

2000 10 0 28 10 2 10 0 10 7 5 17 

1999 6 0 39 11 3 14 0 8 8 8 3 

1998 9 2 40 9 0 14 0 16 2 2 5 

1997 0 0 25 15 0 25 0 20 5 10 0 

Jelmagyarázat: 

1: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

2: Bányászat, kőfejtés 

3: Feldolgozóipar 

4:Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; Vízellátás; szennyvíz gyűjtése; kezelése; 

hulladékgazdálkodás; szennyeződésmentesítés 

5: Építőipar 

6: Kereskedelem, Szállítás, raktározás 

7: Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás;  

8: Pénzügyi, biztosítási, szolgáltatást támogató tevékenységek és ingatlanügyletek; 

9: Oktatás; Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; Információ, kommunikáció 

10: Humán-egészségügyi, szociális ellátás 

11: Művészet, szórakoztatás 

Forrás: Saját számítás a GVH adatai alapján 
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VII. melléklet  

 

A CBM&A – székhelyeinek megoszlása éves bontásban (%) 
                               

Ágazat                                                                                                                        

 

 

Évek 

A F D I CH UK USA 
Skandinávia 

+ BeNeLux 

Közép-

Kelet 

Európa 

Ázsia 

2015 20 0 0 0 20 20 0 0 20 20 

2014 29 0 43 0 29 0 0 0 0 0 

2013 25 0 0 0 0 25 0 0 25 25 

2012 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 33 33 33 0 

2010 20 0 0 0 0 0 0 20 60 0 

2009 20 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

2008 0 0 13 13 13 13 0 0 38 13 

2007 10 10 20 0 0 10 0 40 10 0 

2006 33 33 17 0 0 17 0 0 0 0 

2005 21 14 29 0 7 0 7 14 7 0 

2004 25 17 17 0 0 0 17 8 17 0 

2003 11 11 33 11 11 0 0 11 11 0 

2002 20 20 0 0 0 0 0 20 20 20 

2001 8 46 8 0 0 8 15 15 0 0 

2000 0 21 21 0 7 0 29 21 0 0 

1999 0 0 20 20 0 0 20 40 0 0 

1998 10 0 30 20 0 0 0 20 20 0 

1997 17 33 17 0 0 0 0 33 0 0 

Jelmagyarázat: A: Ausztria; F: Franciaország; D: Németország; I: Olaszország; CH: Svájc; UK: Egyesült 

Királyság; USA: Amerikai Egyesült Államok. 

Forrás: Saját számítás a GVH adatai alapján 
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VIII. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok SV értékei – számítások menete   

 

A Copé Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlás évében (ezer HUF)  

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) -6,9 -2,7 11,7   

CT (%) 10,0 10,0 10,0   

ROS (%) 48,8 49,5 39,1   

INV (%) -1315,1 -1462,0 526,9   

WC (%) 638,1 -458,6 291,8   

k (%) 2,8 3,0 2,6   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   443 329 431 223 481 563 481 563 

Adózás utáni működési pénzáram   192 257 169 574 169 574 

INV   176 985 265 232   

WC   55 516 146 898   

FCF   -40 244 -242 556   

Diszkontfaktor     0,9705 0,9500   

FCF jelenértéke    -39 057 -230 434   

FCF jelenértékek összege -269 490       

Maradványérték       -5 775 410 

Maradványérték jelenértéke -5 347 921       

Vállalat értéke -5 617 412       

Adósság   200 600       

SV -5 818 012       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   443 329 431 223 481 563 481 563 

Adózás utáni működési pénzáram   192 257 169 574 169 574 

INV   176 985 265 232   

WC   55 516 146 898   

FCF   -40 244 -242 556   

Diszkontfaktor     0,9705 0,9500   

FCF jelenértéke    -39 057 -230 434   

FCF jelenértékek összege -269 490       

Maradványérték       6 530 821 

Maradványérték jelenértéke 6 047 418       

Vállalat értéke 5 777 928       

Adósság   200 600       

SV 5 577 328       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 157 198 156 735 122 142   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   56 884 66 273   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -9 243 -5 225   

+ Elszámolt amortizáció   68 178 65 623   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   -166 210 36 820   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   -4 423 -2 734 282 899 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  -18 818 -8 399   

+/− Vevőkövetelés változása    92 651 8 977   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     32 941 -3 254   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -429 032 27 378   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek 

és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  -376 491 18 897   

− Befektetett eszközök beszerzése   -377 793 -894 530   
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+ Befektetett eszközök eladása   606 242 4 313   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   -368 379 -563 719   

Diszkontfaktor     0,970 0,950   

FCF jelenértéke    -357 511 -535 547   

FCF jelenértékek összege -893 058       

Maradványérték       10 895 350 

Maradványérték jelenértéke 10 088 891       

Vállalat értéke 9 195 833       

Adósság   200 600       

SV 8 995 233       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   -368 379 -563 719   

Diszkontfaktor     0,9705 0,9500   

FCF jelenértéke    -357 511 -535 547   

FCF jelenértékek összege -893 058       

Maradványérték       -9 635 100 

Maradványérték jelenértéke -8 921 922       

Vállalat értéke -9 814 980       

Adósság   200 600       

SV -10 15 580       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 

 

A Copé Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlást követő 3. évben (ezer HUF)  

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) 2,1 1,8 2,7   

CT (%) 10,0 10,0 10,0   

ROS (%) 41,3 26,8 30,0   

INV (%) 4483,9 24,3 -562,4   

WC (%) -1785,1 -2321,6 -890,0   

k (%) 3,5 1,8 2,3   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   491 709 500 403 513 673 513 673 

Adózás utáni működési pénzáram   120 493 138 534 138 534 

INV   2 110 -74 637   

WC   -201 841 -118 108   

FCF   320 224 331 279   

Diszkontfaktor     0,9820 0,9562   

FCF jelenértéke    314 449 316 762   

FCF jelenértékek összege 631 211       

Maradványérték       5 849 825 

Maradványérték jelenértéke 5 469 549       

Vállalat értéke 6 100 760       

Adósság   1 092 989       

SV 5 007 771       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   491 709 500 403 513 673 513 673 

Adózás utáni működési pénzáram   120 493 138 534 138 534 

INV   2 110 -74 637   

WC   -201 841 -118 108   

FCF   320 224 331 279   

Diszkontfaktor     0,9820 0,9562   

FCF jelenértéke    314 449 316 762   

FCF jelenértékek összege 631 211       

Maradványérték       6 114 118 

Maradványérték jelenértéke 5 716 661       

Vállalat értéke 6 347 871       
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Adósság   1 092 989       

SV 5 254 882       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 118 943 71 429 104 316   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   62 452 49 611   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -1 420 -402   

+ Elszámolt amortizáció   126 954 113 832   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   -13 159 -4 829   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   -25 250 -34 589 227 939 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  25 159 705   

+/− Vevőkövetelés változása    4 567 914   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     -16 215 -6 720   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    52 648 134 109   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek 

és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  -9 307 121 323   

− Befektetett eszközök beszerzése   -55 365 -49 070   

+ Befektetett eszközök eladása   33 474 37 452   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   255 967 466 652   

Diszkontfaktor     0,982 0,956   

FCF jelenértéke    251 351 446 203   

FCF jelenértékek összege 697 553       

Maradványérték       10 059 934 

Maradványérték jelenértéke 9 405 973       

Vállalat értéke 10 103 526       

Adósság   1 092 989       

SV 9 010 537       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   255 967 466 652   

Diszkontfaktor     0,9820 0,9562   

FCF jelenértéke    251 351 446 203   

FCF jelenértékek összege 697 553       

Maradványérték       9 625 077 

Maradványérték jelenértéke 8 999 385       

Vállalat értéke 9 696 938       

Adósság   1 092 989       

SV 8 603 949       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 
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A Prímagáz Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlás évében (ezer HUF)  

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) 18,4 9,7 6,6   

CT (%) 10,0 10,0 19,0   

ROS (%) 2,4 2,6 4,0   

INV (%) 26,9 33,8 -35,7   

WC (%) 10,7 -10,3 -37,1   

k (%) 9,6 11,9 17,4   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   18 938 333 20 777 995 22 152 602 22 152 602 

Adózás utáni működési pénzáram   493 202 723 204 723 204 

INV   621 429 -491 195   

WC   -188 823 -509 438   

FCF   60 596 1 723 837   

Diszkontfaktor     0,8939 0,7260   

FCF jelenértéke    54 168 1 251 554   

FCF jelenértékek összege 1 305 722       

Maradványérték       6 555 472 

Maradványérték jelenértéke 4 055 400       

Vállalat értéke 5 361 122       

Adósság   0       

SV 5 361 122       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   18 938 333 20 777 995 22 152 602 22 152 602 

Adózás utáni működési pénzáram   493 202 723 204 723 204 

INV   621 429 -491 195   

WC   -188 823 -509 438   

FCF   60 596 1 723 837   

Diszkontfaktor     0,8939 0,7260   

FCF jelenértéke    54 168 1 251 554   

FCF jelenértékek összege 1 305 722       

Maradványérték       4 165 708 

Maradványérték jelenértéke 2 577 024       

Vállalat értéke 3 882 746       

Adósság   0       

SV 3 882 746       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 328 231 408 781 806 740   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   129 986 71 573   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -34 930 -104 509   

+ Elszámolt amortizáció   748 064 750 964   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   72 043 179 967   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   10 100 -20 283 1 684 452 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  513 733 -315 811   

+/− Vevőkövetelés változása    429 017 -237 638   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     -279 721 218 698   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -22 042 623 266   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek 

és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  -247 329 502 045   

− Befektetett eszközök beszerzése   -306 117 -256 772   

+ Befektetett eszközök eladása   21 775 53 224   

+ Kapott osztalék, részesedés   12 000 16 000   

FCF   1 455 360 2 287 464   

Diszkontfaktor     0,894 0,726   

FCF jelenértéke    1 300 984 1 660 762   

FCF jelenértékek összege 2 961 746       

Maradványérték       9 702 561 

Maradványérték jelenértéke 6 002 278       
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Vállalat értéke 8 964 024       

Adósság   0       

SV 8 964 024       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   1 455 360 2 287 464   

Diszkontfaktor     0,8939 0,7260   

FCF jelenértéke    1 300 984 1 660 762   

FCF jelenértékek összege 2 961 746       

Maradványérték       15 268 682 

Maradványérték jelenértéke 9 445 637       

Vállalat értéke 12 407 383       

Adósság   0       

SV 12 407 383       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 

 

A Prímagáz Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlást követő 3. évben (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) -2,6 3,4 -18,3   

CT  (%) 10,0 19,0 19,0   

ROS (%) 2,3 2,9 7,1   

INV (%) 86,4 -44,7 4,5   

WC  (%) -17,3 29,0 -0,04   

k (%) 10,0 15,9 29,4   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   21 567 675 22 309 589 18 233 807 18 233 807 

Adózás utáni működési pénzáram   520 649 1 048 212 1 048 212 

INV   -331 361 -183 465   

WC   215 525 1 669   

FCF   636 485 1 230 008   

Diszkontfaktor     0,8631 0,5968   

FCF jelenértéke    549 373 734 096   

FCF jelenértékek összege 1 283 469       

Maradványérték       3 544 582 

Maradványérték jelenértéke 1 634 304       

Vállalat értéke 2 917 773       

Adósság   593 820       

SV 2 323 953       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   21 567 675 22 309 589 18 233 807 18 233 807 

Adózás utáni működési pénzáram   520 649 1 048 212 1 048 212 

INV   -331 361 -183 465   

WC   215 525 1 669   

FCF   636 485 1 230 008   

Diszkontfaktor     0,8631 0,5968   

FCF jelenértéke    549 373 734 096   

FCF jelenértékek összege 1 283 469       

Maradványérték       3 560 182 

Maradványérték jelenértéke 1 641 496       

Vállalat értéke 2 924 965       

Adósság   593 820       

SV 2 331 145       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 432 806 656 332 1 420 941   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   48 947 17 791   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -44 176 -247 731   

+ Elszámolt amortizáció   766 636 713 923   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   34 784 31 892   
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+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   -15 751 -123 757 1 813 059 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  15 823 609 798   

+/− Vevőkövetelés változása    150 465 236 075   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     -511 077 -816 984   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    181 565 18 184   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  1 104 736 -924 929   

− Befektetett eszközök beszerzése   -594 018 -525 184   

+ Befektetett eszközök eladása   69 538 147 753   

+ Kapott osztalék, részesedés   10 000 0   

FCF   1 873 804 557 772   

Diszkontfaktor     0,863 0,597   

FCF jelenértéke    1 617 348 332 891   

FCF jelenértékek összege 1 950 239       

Maradványérték       6 157 932 

Maradványérték jelenértéke 2 839 244       

Vállalat értéke 4 789 482       

Adósság   593 820       

SV 4 195 662       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   1 873 804 557 772   

Diszkontfaktor     0,8631 0,5968   

FCF jelenértéke    1 617 348 332 891   

FCF jelenértékek összege 1 950 239       

Maradványérték       6 130 951 

Maradványérték jelenértéke 2 826 803       

Vállalat értéke 4 777 042       

Adósság   593 820       

SV 4 183 222       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 
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A Feketesas Pharma Kft. SV értékének számítása a cégfelvásárlás évében (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) 33,3 -1,3 -5,8   

CT (%) 10,00 10,00 10,00   

ROS (%) 0,5 1,7 1,4   

INV (%) 1,4 18,9 4,5   

WC (%) -12,1 239,8 -14,9   

k (%) 51,5 571,8 435,2   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   17 395 026 17 174 548 16 186 923 16 186 923 

Adózás utáni működési pénzáram   260 529 201 892 201 892 

INV   -41 615 -44 922   

WC   -528 784 147 083   

FCF   830 928 99 731   

Diszkontfaktor     0,1488 0,0349   

FCF jelenértéke    123 682 3 481   

FCF jelenértékek összege 127 163       

Maradványérték       49 682 

Maradványérték jelenértéke 324       

Vállalat értéke 127 487       

Adósság   0       

SV 127 487       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   17 395 026 17 174 548 16 186 923 16 186 923 

Adózás utáni működési pénzáram   260 529 201 892 201 892 

INV    -41 615 -44 922   

WC   -528 784 147 083   

FCF   830 928 99 731   

Diszkontfaktor     0,1488 0,0349   

FCF jelenértéke    123 682 3 481   

FCF jelenértékek összege 127 163       

Maradványérték       46 387 

Maradványérték jelenértéke 303       

Vállalat értéke 127 466       

Adósság   0       

SV 127 466       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 0 0 224 206   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   712 118   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   0 -22 728   

+ Elszámolt amortizáció   0 66 233   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   0 91 776   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   0 2 441 362 046 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  0 172 183   

+/− Vevőkövetelés változása    0 31 429   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     0 -434 665   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    0 -3 843   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  327 302 -140 151   

− Befektetett eszközök beszerzése   0 -56 693   

+ Befektetett eszközök eladása   0 6 810   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   328 014 -62 884   

Diszkontfaktor     0,149 0,035   

FCF jelenértéke    48 824 -2 195   

FCF jelenértékek összege 46 629       

Maradványérték       83 184 

Maradványérték jelenértéke 543       
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Vállalat értéke 47 172       

Adósság   0       

SV 47 172       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   328 014 -62 884   

Diszkontfaktor     0,1488 0,0349   

FCF jelenértéke    48 824 -2 195   

FCF jelenértékek összege 46 629       

Maradványérték       89 093 

Maradványérték jelenértéke 581       

Vállalat értéke 47 210       

Adósság   0       

SV 47 210       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 

 

A Feketesas Pharma Kft. SV számítása a cégfelvásárlást követő 2. évben (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2→∞ 

SG (%) -16,5 -94,9   

CT (%) 10,00 10,00   

ROS (%) 3,0 28,1   

INV (%) 1,6 -0,1   

WC (%) -21,3 -4,7   

k (%) 175,1 37,3   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2→∞ 

S   13 508 006 692 645 692 645 

Adózás utáni működési pénzáram   175 477 175 477 

INV   17 313   

WC   599 609   

FCF   -441 444   

Diszkontfaktor     0,7282   

FCF jelenértéke    -321 450   

FCF jelenértékek összege -321 450     

Maradványérték     468 356 

Maradványérték jelenértéke 248 343     

Vállalat értéke -73 107     

Adósság   0     

SV -73 107     

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2→∞ 

S   13 508 006 692 645 692 645 

Adózás utáni működési pénzáram   175 477 175 477 

INV   17 313   

WC   599 609   

FCF   -441 444   

Diszkontfaktor     0,7282   

FCF jelenértéke    -321 450   

FCF jelenértékek összege -321 450     

Maradványérték     470 081 

Maradványérték jelenértéke 249 257     

Vállalat értéke -72 193     

Adósság   0     

SV -72 193     

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 401 842 194 195   
+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   779   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -17 074   

+ Elszámolt amortizáció   22 306   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   87 194   
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+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   0 287 400 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása      131 953   

+/− Vevőkövetelés változása    130 302   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     -17 980   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -535 047   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és egyéb 

rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  116 262   

− Befektetett eszközök beszerzése   -105 000   

+ Befektetett eszközök eladása   -25   

+ Kapott osztalék, részesedés   0   

FCF   7 865   

Diszkontfaktor     0,728   

FCF jelenértéke    5 727   

FCF jelenértékek összege 5 727     

Maradványérték     769 910 

Maradványérték jelenértéke 408 240     

Vállalat értéke 413 967     

Adósság   0     

SV 413 967     

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   7 865   

Diszkontfaktor     0,7282   

FCF jelenértéke    5 727   

FCF jelenértékek összege 5 727     

Maradványérték     767 085 

Maradványérték jelenértéke 406 742     

Vállalat értéke 412 469     

Adósság   0     

SV 412 469     

Megjegyzés: A Feketesas Pharma Kft.-t a cégfelvásárlást követő 5. évben felvásárolták.  

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 
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A Tendre Kft. SV értékének számítása a cégfelvásárlás évében (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) -20,5 25,0 15,9   

CT (%) 10,0 10,0 10,0   

ROS (%) 1,4 4,5 1,7   

INV (%) -23,9 5,7 2,3   

WC (%) -29,9 16,4 28,8   

k (%) -7,4 18,0 5,8   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   13 866 941 17 331 398 20 083 164 20 083 164 

Adózás utáni működési pénzáram   699 844 303 422 303 422 

INV   197 861 63 802   

WC   569 533 792 452   

FCF   -67 550 -552 832   

Diszkontfaktor     0,8478 0,8927   

FCF jelenértéke    -57 266 -493 530   

FCF jelenértékek összege -550 796       

Maradványérték       16 271 076 

Maradványérték jelenértéke 13 724 524       

Vállalat értéke 13 173 728       

Adósság   1 486 947       

SV 11 686 781       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   13 866 941 17 331 398 20 083 164 20 083 164 

Adózás utáni működési pénzáram   699 844 303 422 303 422 

INV   197 861 63 802   

WC   569 533 792 452   

FCF   -67 550 -552 832   

Diszkontfaktor     0,8478 0,8927   

FCF jelenértéke    -57 266 -493 530   

FCF jelenértékek összege -550 796       

Maradványérték       5 197 793 

Maradványérték jelenértéke 4 384 298       

Vállalat értéke 3 833 502       

Adósság   1 486 947       

SV 2 346 555       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény -207 690 440 146 -86 183   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   337 458 423 319   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -46 960 3 236   

+ Elszámolt amortizáció   123 661 156 869   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   47 868 -33 809   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   -214 470 463 902 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  -1 372 915 -1 331 659   

+/− Vevőkövetelés változása    -909 048 136 324   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     989 875 303 131   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    842 579 -953 049   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  970 308 -3 290 977   

− Befektetett eszközök beszerzése   -237 171 -182 713   

+ Befektetett eszközök eladása   6 468 2 450   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   1 192 055 -4 852 591   

Diszkontfaktor     0,848 0,893   

FCF jelenértéke    1 010 574 -4 332 059   

FCF jelenértékek összege -3 321 485       

Maradványérték       7 946 898 

Maradványérték jelenértéke 6 703 145       
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Vállalat értéke 3 381 660       

Adósság   1 486 947       

SV 1 894 713       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   1 192 055 -4 852 591   

Diszkontfaktor     0,8478 0,8927   

FCF jelenértéke    1 010 574 -4 332 059   

FCF jelenértékek összege -3 321 485       

Maradványérték       24 876 821 

Maradványérték jelenértéke 20 983 401       

Vállalat értéke 17 661 916       

Adósság   1 486 947       

SV 16 174 969       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 

 

A Tendre Kft. SV értékének számítása a cégfelvásárlást követő 3. évben (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) 12,8 -6,1 2,5   

CT (%) 10,0 10,0 10,0   

ROS (%) 1,5 2,0 2,0   

INV (%) 0,5 -5,0 11,2   

WC (%) 15,9 38,1 -177,0   

k (%) 11,9 6,0 7,6   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   22 653 015 21 280 132 21 818 881 21 818 881 

Adózás utáni működési pénzáram   381 072 395 179 395 179 

INV   68 753 60 430   

WC   -523 362 -953 565   

FCF   835 680 1 288 314   

Diszkontfaktor     0,9431 0,8630   

FCF jelenértéke    788 101 1 111 777   

FCF jelenértékek összege 1 899 877       

Maradványérték       5 025 949 

Maradványérték jelenértéke 4 029 134       

Vállalat értéke 5 929 011       

Adósság   5 434 204       

SV 494 807       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   22 653 015 21 280 132 21 818 881 21 818 881 

Adózás utáni működési pénzáram   381 072 395 179 395 179 

INV   68 753 60 430   

WC   -523 362 -953 565   

FCF   835 680 1 288 314   

Diszkontfaktor     0,9431 0,8630   

FCF jelenértéke    788 101 1 111 777   

FCF jelenértékek összege 1 899 877       

Maradványérték       5 167 733 

Maradványérték jelenértéke 4 142 797       

Vállalat értéke 6 042 674       

Adósság   5 434 204       

SV 608 470       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény -199 830 19 276 401 083   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   404 137 255 464   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -2 017 -102 051   

+ Elszámolt amortizáció   193 694 119 079   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   -16 682 38 939   
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+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   792 0 712 514 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  1 001 345 -641 993   

+/− Vevőkövetelés változása    643 371 -1 126 844   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     -672 703 399 804   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    26 994 749 642   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  -370 737 423 621   

− Befektetett eszközök beszerzése   -288 647 -1 099 765   

+ Befektetett eszközök eladása   165 2 724   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   938 988 -580 297   

Diszkontfaktor     0,943 0,863   

FCF jelenértéke    885 527 -500 779   

FCF jelenértékek összege 384 748       

Maradványérték       9 317 499 

Maradványérték jelenértéke 7 469 524       

Vállalat értéke 7 854 272       

Adósság   5 434 204       

SV 2 420 068       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   938 988 -580 297   

Diszkontfaktor     0,9431 0,8630   

FCF jelenértéke    885 527 -500 779   

FCF jelenértékek összege 384 748       

Maradványérték       9 061 862 

Maradványérték jelenértéke 7 264 588       

Vállalat értéke 7 649 336       

Adósság   5 434 204       

SV 2 215 132       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 
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A Kabai Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlás évében (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG  (%) -8,5 48,1 25,9   

CT (%) 10,0 10,0 10,0   

ROS (%) 6,0 3,6 3,9   

INV (%) -97,7 6,6 -4,1   

WC (%) -50,8 39,3 23,5   

k (%) 13,5 12,4 14,6   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   9 218 282 13 647 903 17 184 525 17 184 525 

Adózás utáni működési pénzáram   446 494 609 162 609 162 

INV   292 767 -145 888   

WC   1 742 241 832 189   

FCF   -1 588 513 -77 139   

Diszkontfaktor     0,8899 0,7612   

FCF jelenértéke    -1 413 596 -58 718   

FCF jelenértékek összege -1 472 314       

Maradványérték       5 905 312 

Maradványérték jelenértéke 3 921 811       

Vállalat értéke 2 449 497       

Adósság   0       

SV 2 449 497       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   9 218 282 13 647 903 17 184 525 17 184 525 

Adózás utáni működési pénzáram   446 494 609 162 609 162 

INV    292 767 -145 888   

WC   1 742 241 832 189   

FCF   -1 588 513 -77 139   

Diszkontfaktor     0,8899 0,7612   

FCF jelenértéke    -1 413 596 -58 718   

FCF jelenértékek összege -1 472 314       

Maradványérték       4 167 264 

Maradványérték jelenértéke 2 767 545       

Vállalat értéke 1 295 231       

Adósság   0       

SV 1 295 231       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 401 083 300 840 351 727   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   195 264 325 120   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -53 992 -43 758   

+ Elszámolt amortizáció   221 234 242 677   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   -4 423 19 081   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   3 074 0 894 847 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  -22 803 -476 762   

+/− Vevőkövetelés változása    -1 290 999 602 271   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     162 533 -271 006   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -713 821 -92 834   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  995 081 -213 191   

− Befektetett eszközök beszerzése   -282 675 -258 978   

+ Befektetett eszközök eladása   3 525 19 250   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   -487 162 203 597   

Diszkontfaktor     0,890 0,761   

FCF jelenértéke    -433 519 154 977   

FCF jelenértékek összege -278 542       

Maradványérték       6 121 625 

Maradványérték jelenértéke 4 065 468       
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Vállalat értéke 3 786 926       

Adósság   0       

SV 3 786 926       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   -487 162 203 597   

Diszkontfaktor     0,8899 0,7612   

FCF jelenértéke    -433 519 154 977   

FCF jelenértékek összege -278 542       

Maradványérték       8 674 784 

Maradványérték jelenértéke 5 761 060       

Vállalat értéke 5 482 519       

Adósság   0       

SV 5 482 519       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 

 

A Kabai Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlást követő 3. évben (ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) 21,5 -2,1 7,9   

CT (%) 10,0 10,0 19,0   

ROS (%) 3,4 1,4 3,6   

INV (%) -7,2 43,8 1,7   

WC (%) -1,6 -77,7 0,2   

k (%) 14,4 2,8 19,2   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   20 874 442 20 433 457 22 052 217 22 052 217 

Adózás utáni működési pénzáram   266 630 646 423 646 423 

INV   -193 254 26 723   

WC   342 651 2 513   

FCF   117 233 617 188   

Diszkontfaktor     0,9732 0,7034   

FCF jelenértéke    114 094 434 143   

FCF jelenértékek összege 548 237       

Maradványérték       3 319 954 

Maradványérték jelenértéke 1 958 641       

Vállalat értéke 2 506 877       

Adósság   0       

SV 2 506 877       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   20 874 442 20 433 457 22 052 217 22 052 217 

Adózás utáni működési pénzáram   266 630 646 423 646 423 

INV   -193 254 26 723   

WC   342 651 2 513   

FCF   117 233 617 188   

Diszkontfaktor     0,9732 0,7034   

FCF jelenértéke    114 094 434 143   

FCF jelenértékek összege 548 237       

Maradványérték       3 361 202 

Maradványérték jelenértéke 1 982 975       

Vállalat értéke 2 531 212       

Adósság   0       

SV 2 531 212       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 381 665 606 881 131 879   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   164 377 126 894   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -48 264 -66 637   

+ Elszámolt amortizáció   216 918 200 531   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   24 857 20 971   
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+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   -8 244 0 413 638 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  525 463 -626 772   

+/− Vevőkövetelés változása    -487 626 -244 667   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     5 562 7 504   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -651 644 385 933   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  391 128 -1 903 425   

− Befektetett eszközök beszerzése   -244 041 -302 830   

+ Befektetett eszközök eladása   0 0   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   495 367 -2 270 619   

Diszkontfaktor     0,973 0,703   

FCF jelenértéke    482 102 -1 597 200   

FCF jelenértékek összege -1 115 099       

Maradványérték       2 150 791 

Maradványérték jelenértéke 1 268 881       

Vállalat értéke 153 782       

Adósság   0       

SV 153 782       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   495 367 -2 270 619   

Diszkontfaktor     0,9732 0,7034   

FCF jelenértéke    482 102 -1 597 200   

FCF jelenértékek összege -1 115 099       

Maradványérték       2 124 397 

Maradványérték jelenértéke 1 253 310       

Vállalat értéke 138 211       

Adósság   0       

SV 138 211       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 
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A G4S Biztonságtechnikai Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlás évében (ezer 

HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) 13,5 -0,5 102,5   

CT (%) 10,0 10,0 10,0   

ROS (%) 9,9 7,9 3,0   

INV (%) 152,2 -3587,2 -7,4   

WC (%) -14,0 985,4 15,9   

k (%) 15,7 9,6 6,7   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   3 294 198 3 276 717 6 634 135 6 634 135 

Adózás utáni működési pénzáram   232 727 181 314 181 314 

INV   627 072 -247 156   

WC   -172 250 533 011   

FCF   -222 095 -104 542   

Diszkontfaktor     0,9122 0,8787   

FCF jelenértéke    -202 594 -91 865   

FCF jelenértékek összege -294 459       

Maradványérték       7 627 875 

Maradványérték jelenértéke 6 283 379       

Vállalat értéke 5 988 920       

Adósság   697 537       

SV 5 291 383       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 
S   3 294 198 3 276 717 6 634 135 6 634 135 

Adózás utáni működési pénzáram   232 727 181 314 181 314 

INV   627 072 -247 156   

WC   -172 250 533 011   

FCF   -222 095 -104 542   

Diszkontfaktor     0,9122 0,8787   

FCF jelenértéke    -202 594 -91 865   

FCF jelenértékek összege -294 459       

Maradványérték       2 715 572 

Maradványérték jelenértéke 2 236 923       

Vállalat értéke 1 942 464       

Adósság   697 537       

SV 1 244 927       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény 210 399 114 895 -171 758   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   48 187 86 565   

− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -32 685 -8 993   

+ Elszámolt amortizáció   128 151 119 800   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   3 271 8 027   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   7 830 -20 306 13 335 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  463 354 -441 250   

+/− Vevőkövetelés változása    -341 828 699 839   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     425 -661 100   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -254 015 497 984   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  -78 995 25 312   

− Befektetett eszközök beszerzése   -176 844 -183 654   

+ Befektetett eszközök eladása   6 812 45 322   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   -111 442 -4 212   

Diszkontfaktor     0,912 0,879   

FCF jelenértéke    -101 657 -3 701   

FCF jelenértékek összege -105 358       
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Maradványérték       199 721 

Maradványérték jelenértéke 164 518       

Vállalat értéke 59 159       

Adósság   697 537       

SV -638 378       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   -111 442 -4 212   

Diszkontfaktor     0,9122 0,8787   

FCF jelenértéke    -101 657 -3 701   

FCF jelenértékek összege -105 358       

Maradványérték       561 003 

Maradványérték jelenértéke 462 120       

Vállalat értéke 356 762       

Adósság   697 537       

SV -340 775       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 

 

A G4S Biztonságtechnikai Zrt. SV értékének számítása a cégfelvásárlást követő 3. évben 

(ezer HUF) 

ÉRTÉKGENERÁTOROK 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

SG (%) -24,3 -17,7 -33,4   

CT (%) 10,00 10,00 10,00   

ROS (%) -2,4 -4,0 -2,0   

INV (%) 17,8 6,3 6,1   

WC (%) -25,7 13,3 -2,1   

k (%) 4,9   

SZÁMÍTÁS (infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 
S   5 019 644 4 132 751 2 751 973 2 751 973 

Adózás utáni működési pénzáram   -148 417 -48 965 -48 965 

INV   -55 941 -83 879   

WC   -117 708 29 225   

FCF   25 231 5 690   

Diszkontfaktor     0,9466 0,9082   

FCF jelenértéke    23 885 5 167   

FCF jelenértékek összege 29 052       

Maradványérték       6 726 240 

Maradványérték jelenértéke 5 821 924       

Vállalat értéke 5 850 977       

Adósság   500 000       

SV 5 350 977       

SZÁMÍTÁS (hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

S   5 019 644 4 132 751 2 751 973 2 751 973 

Adózás utáni működési pénzáram   -148 417 -48 965 -48 965 

INV   -55 941 -83 879   

WC   -117 708 29 225   

FCF   25 231 5 690   

Diszkontfaktor     0,9466 0,9082   

FCF jelenértéke    23 885 5 167   

FCF jelenértékek összege 29 052       

Maradványérték       -993 085 

Maradványérték jelenértéke -859 569       

Vállalat értéke -830 517       

Adósság   500 000       

SV -1 330 517       

SZÁMÍTÁS (magyar+hagyományos) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

+ Adózás előtti eredmény -219 815 -91 235 16 063   

+ Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások   54 907 36 830   
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− Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)   -4 474 -5 997   

+ Elszámolt amortizáció   94 200 75 297   

+/− Aktív és passzív időbeli elhatárolások   58 447 -92 769   

+/− Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   16 056 -2 558 26 866 

 +/− Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása    
  184 004 63 012   

+/− Vevőkövetelés változása    225 665 -1 045 502   

+/− Szállítói kötelezettségek változása     -348 723 325 996   

+/− Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása    -177 485 672 861   

+/− Rövid lejáratú kötelezettségek (szállítói kötelezettségek és 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek nélkül) változása   
  -447 236 -138 927   

− Befektetett eszközök beszerzése   -69 252 -18 509   

+ Befektetett eszközök eladása   8 672 7 065   

+ Kapott osztalék, részesedés   0 0   

FCF   -496 454 -107 138   

Diszkontfaktor     0,947 0,908   

FCF jelenértéke    -469 960 -97 306   

FCF jelenértékek összege -567 266       

Maradványérték       544 889 

Maradványérték jelenértéke 471 631       

Vállalat értéke -95 635       

Adósság   500 000       

SV -595 635       

SZÁMÍTÁS (magyar+infláció) 0t  t+1 t+2 t+3→∞ 

Számviteli CF alapon kalkulált FCF   -496 454 -107 138   

Diszkontfaktor     0,9466 0,9082   

FCF jelenértéke    -469 960 -97 306   

FCF jelenértékek összege -567 266       

Maradványérték       -3 690 575 

Maradványérték jelenértéke -3 194 392       

Vállalat értéke -3 761 658       

Adósság   500 000       

SV -4 261 658       

Forrás: Saját számítások Excel táblázatkezelő programmal 
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IX. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok nettó profithányadának alakulása (%)  

 
Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 
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X. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok profit és cash alapú fedezeti árbevételének, valamint az 

értékesítés nettó árbevételének alakulása (ezer HUF)   

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Feketesas Pharma Kft. (2010) 
Fedezeti árbevétel 
profit alapon  

(!)13 511 772 (!)18 134 553 (!)17 668 502 (!)16 796 048 (!)13 743 809 (!)533 203 n.a. 

Fedezeti árbevétel 

cash alapon   
(!)13 423 553 (!)18 032 841 (!)17 602 494 (!)16 730 153 (!)13 694 533 (!)510 897 n.a. 

Értékesítés nettó 
árbevétele 

13 049 115 17 395 026 17 174 548 16 186 923 13 508 006 692 645 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 

Fedezeti árbevétel 

profit alapon  
(!)16 020 942 (!)19 480 143 20 558 718 (!)22 382 123 21 563 331 (!)22 432 117 17 475 719 

Fedezeti árbevétel 

cash alapon   
15 485 822 18 919 669 19 810 654 21 631 159 20 684 558 21 665 481 16 761 796 

Értékesítés nettó 
árbevétele 

15 992 194 18 938 333 20 777 995 22 152 602 21 567 675 22 309 589 18 233 807 

Kabai Zrt.(2009) 

Fedezeti árbevétel 

profit alapon  
9 736 329 8 823 467 13 269 036 16 728 611 20 221 586 (!)20 999 204 21 884 829 

Fedezeti árbevétel 
cash alapon   

9 575 274 8 704 388 13 047 802 16 485 934 19 978 247 (!)20 798 673 21 720 151 

Értékesítés nettó 

árbevétele 
10 072 949 9 218 282 13 647 903 17 184 525 20 874 442 20 433 457 22 052 217 

Tendre Kft. (2009) 

Fedezeti árbevétel 

profit alapon  
(!)18 552 996 13 548 255 16 598 323 19 809 930 22 460 749 21 011 784 21 693 599 

Fedezeti árbevétel 

cash alapon   
(!)18 501 869 13 469 357 16 474 662 19 653 061 22 297 332 20 818 090 21 480 621 

Értékesítés nettó 

árbevétele 
17 434 101 13 866 941 17 331 398 20 083 164 22 653 015 21 280 132 21 818 881 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 

Fedezeti árbevétel   
profit alapon 

1 922 580 3 010 499 3 131 705 (!)6 779 275 (!)5 647 685 (!)4 576 635 (!)2 825 257 

Fedezeti árbevétel  

cash alapon  
1 885 227 2 939 218 3 039 138 (!)6 651 124 (!)5 527 885 (!)4 477 301 2 731 057 

Értékesítés nettó 
árbevétele 

2 902 974 3 294 198 3 276 717 6 634 135 5 019 644 4 132 751 2 751 973 

Megjegyzés: n.a. – nincsen adat 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 
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XI. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok jövedelemtermelő képessségének összminősíte a vizsgált 

időszakban 
 

A Copé Zrt. jövedelmezőségi mix mutatószámainak és értékeinek alakulása 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Nettó (üzemi) termelékenység 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nettó (adózás előtti) termelékenység 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,8 100,0 

Eszközarányos termelési (üzemi) eredmény 56,1 54,9 55,1 51,6 53,8 50,4 52,4 

Eszközarányos termelési (adózás előtti) 

eredmény 
52,8 50,9 51,4 48,0 47,6 44,6 46,8 

Termelékenység minősítése 86,3 85,9 86,0 84,9 85,2 81,4 84,9 

Nettó (üzemi) jövedelmezőség 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nettó (adózás előtti) jövedelmezőség 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,8 100,0 

Eszközarányos (üzemi) eredmény 56,1 54,9 55,1 51,6 53,8 50,4 52,4 

Eszközarányos (adózás előtti) eredmény 52,8 50,9 51,4 48,0 47,6 44,6 46,8 

Összes forrásra jutó kamat és adózott 

eredmény 
49,3 45,2 49,8 43,9 45,9 37,1 40,0 

Saját tőkére jutó adózott eredmény 65,4 61,5 64,7 59,4 61,6 52,6 58,8 

Értékesítés minősítése 82,4 81,2 82,1 80,3 80,9 76,0 79,8 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) 

jövedelmezőség 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pénzügyileg realizált nettó (adózás előtti) 

jövedelmezőség 
100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (üzemi) 

eredmény 
52,2 42,8 59,2 46,3 51,2 47,9 49,4 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (adózás 

előtti) eredmény 
63,0 63,8 16,1 44,6 68,7 44,8 52,9 

Pénzügyi realizáció minősítése 87,3 86,0 46,3 83,6 88,0 83,9 85,3 

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)     Jó (60 – 79,9)     Elfogadható (40 – 59,9) 

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 
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A Feketesas Pharma Kft. jövedelmezőségi mix mutatószámainak és értékeinek alakulása 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  

Nettó (üzemi) termelékenység 39,0 32,0 80,4 74,7 90,8 100,0 

Nettó (adózás előtti) termelékenység 41,0 49,6 81,7 79,8 91,2 100,0 

Eszközarányos termelési (üzemi) eredmény 33,8 31,8 78,0 73,2 100,0 100,0 

Eszközarányos termelési (adózás előtti) eredmény 46,5 49,9 80,7 78,1 100,0 100,0 

Termelékenység minősítése 40,1 40,8 80,5 76,8 93,7 100,0 

Nettó (üzemi) jövedelmezőség 39,0 32,0 80,4 74,7 90,8 100,0 

Nettó (adózás előtti) jövedelmezőség 41,0 49,6 81,7 79,8 91,2 100,0 

Eszközarányos (üzemi) eredmény 33,8 31,8 78,0 73,2 100,0 100,0 

Eszközarányos (adózás előtti) eredmény 46,5 49,9 80,7 78,1 100,0 100,0 

Összes forrásra jutó kamat és adózott eredmény 29,6 43,2 84,3 82,1 100,0 100,0 

Saját tőkére jutó adózott eredmény 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Értékesítés minősítése 45,0 47,0 82,9 79,7 94,6 100,0 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) jövedelmezőség 32,3 100,0 24,7 73,3 0,0 100,0 

Pénzügyileg realizált nettó (adózás előtti) 

jövedelmezőség 
38,0 100,0 75,7 47,1 0,0 94,9 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (üzemi) eredmény 82,7 100,0 28,2 70,6 0,0 100,0 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (adózás előtti) 

eredmény 
90,0 100,0 79,0 51,9 0,0 84,5 

Pénzügyi realizáció minősítése 50,5 100,0 51,2 60,5 0,0 95,9 

Megjegyzés: A Feketesas Pharma Kft.-t a cégfelvásárlást követő 5. évben felvásárolták.  

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)     Jó (60 – 79,9)     Elfogadható (40 – 59,9) 

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 

 

A Feketesas Pharma Kft. jövedelmezőség összminősítése a létrejött cégfelvásárlás előtt és 

után 

 
Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 
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A Prímagáz Zrt. jövedelmezőségi mix mutatószámainak és értékeinek alakulása  

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Nettó (üzemi) termelékenység 81,3 83,4 63,2 55,5 56,3 63,0 81,9 

Nettó (adózás előtti) termelékenység 74,3 81,6 52,0 62,4 52,0 56,1 80,0 

Eszközarányos termelési (üzemi) eredmény 94,8 91,7 81,7 72,4 78,7 84,1 98,7 

Eszközarányos termelési (adózás előtti) 

eredmény 
89,4 89,1 65,0 81,8 68,7 80,1 94,5 

Termelékenység minősítése 82,1 84,9 62,3 64,4 60,0 66,3 85,7 

Nettó (üzemi) jövedelmezőség 81,3 83,4 63,2 55,5 56,4 63,0 81,9 

Nettó (adózás előtti) jövedelmezőség 74,3 81,6 52,1 62,4 52,0 56,2 80,0 

Eszközarányos (üzemi) eredmény 94,7 91,9 81,8 72,4 79,0 84,2 98,7 

Eszközarányos (adózás előtti) eredmény 89,2 89,2 65,1 81,8 69,0 80,2 94,6 

Összes forrásra jutó kamat és adózott eredmény 96,4 96,2 80,4 87,6 62,8 85,5 100,0 

Saját tőkére jutó adózott eredmény 100,0 100,0 99,5 100,0 90,2 100,0 100,0 

Értékesítés minősítése 84,7 87,2 67,3 69,6 62,6 70,7 87,9 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) 

jövedelmezőség 
48,3 87,2 85,0 56,8 74,2 37,6 98,1 

Pénzügyileg realizált nettó (adózás előtti) 

jövedelmezőség 
82,7 85,4 81,0 81,8 56,4 69,2 83,2 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (üzemi) 

eredmény 
74,0 94,5 98,3 81,9 92,2 65,8 100,0 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (adózás 

előtti) eredmény 
95,8 92,8 92,9 93,9 84,6 93,0 100,0 

Pénzügyi realizáció minősítése 71,3 88,5 86,8 74,9 72,2 61,2 93,4 

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)     Jó (60 – 79,9)     Elfogadható (40 – 59,9) 

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 

 

A Prímagáz Zrt. jövedelmezőség összminősítése a létrejött cégfelvásárlás előtt és után 

 Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 
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A Kabai Zrt. jövedelmezőségi mix mutatószámainak és értékeinek alakulása 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Nettó (üzemi) termelékenység 55,6 63,4 55,1 54,2 55,0 44,6 55,4 

Nettó (adózás előtti) termelékenység 49,0 58,7 49,1 48,6 47,5 42,7 53,4 

Eszközarányos termelési (üzemi) eredmény 81,0 76,7 71,3 77,2 80,8 51,7 80,1 

Eszközarányos termelési (adózás előtti) 

eredmény 
65,7 69,8 59,2 63,0 62,0 46,8 75,0 

Termelékenység minősítése 58,6 64,7 56,0 57,0 57,3 45,3 61,3 

Nettó (üzemi) jövedelmezőség 55,6 63,4 55,1 54,2 55,0 44,6 55,4 

Nettó (adózás előtti) jövedelmezőség 49,0 58,7 49,1 48,6 47,5 42,6 53,3 

Eszközarányos (üzemi) eredmény 81,0 76,6 71,4 77,0 80,8 51,6 80,0 

Eszközarányos (adózás előtti) eredmény 65,7 69,7 59,2 62,8 62,0 46,7 74,8 

Összes forrásra jutó kamat és adózott eredmény 84,5 81,6 76,4 85,5 83,5 43,1 83,1 

Saját tőkére jutó adózott eredmény 84,4 100,0 100,0 100,0 100,0 64,3 100,0 

Értékesítés minősítése 62,9 69,4 61,9 63,4 63,4 46,7 66,4 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) 

jövedelmezőség 
91,1 11,0 13,4 52,9 23,3 37,2 51,1 

Pénzügyileg realizált nettó (adózás előtti) 

jövedelmezőség 
28,7 89,2 33,8 35,9 21,5 35,5 17,9 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (üzemi) 

eredmény 
100,0 0,0 0,0 84,9 33,7 63,4 82,8 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (adózás 

előtti) eredmény 
49,1 98,1 53,0 64,8 26,3 60,1 10,8 

Pénzügyi realizáció minősítése 64,3 49,8 24,5 53,5 24,7 43,9 38,2 

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)     Jó (60 – 79,9)     Elfogadható (40 – 59,9) 

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 

 

 A Kabai Zrt. jövedelmezőség összminősítése a létrejött cégfelvásárlás előtt és után 

 Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 
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A Tendre Kft. jövedelmezőségi mix mutatószámainak és értékeinek alakulása  

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Nettó (üzemi) termelékenység 19,6 50,5 63,9 49,2 47,5 49,8 50,9 

Nettó (adózás előtti) termelékenység 17,2 33,2 51,3 38,2 36,1 43,8 47,2 

Eszközarányos termelési (üzemi) eredmény 10,6 61,0 81,5 59,4 56,2 64,2 68,3 

Eszközarányos termelési (adózás előtti) 

eredmény 
3,9 25,7 62,5 36,1 31,4 49,4 58,8 

Termelékenység minősítése 15,0 42,3 61,9 44,9 42,4 49,8 53,4 

Nettó (üzemi) jövedelmezőség 19,5 50,6 63,9 49,2 47,5 49,8 50,9 

Nettó (adózás előtti) jövedelmezőség 17,1 33,4 51,3 38,2 36,1 43,7 47,2 

Eszközarányos (üzemi) eredmény 10,7 61,5 81,5 59,3 56,2 64,1 68,1 

Eszközarányos (adózás előtti) eredmény 3,9 26,2 62,4 36,0 31,3 49,3 58,6 

Összes forrásra jutó kamat és adózott 

eredmény 
0,0 45,3 83,6 51,5 50,2 64,4 73,4 

Saját tőkére jutó adózott eredmény 0,0 0,0 100,0 9,5 0,0 100,0 100,0 

Értékesítés minősítése 12,4 38,5 67,3 41,8 38,8 55,8 59,4 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) 

jövedelmezőség 
12,9 42,8 38,9 41,1 16,1 35,1 33,9 

Pénzügyileg realizált nettó (adózás előtti) 

jövedelmezőség 
11,7 9,5 27,5 0,0 32,2 63,0 87,8 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (üzemi) 

eredmény 
0,0 66,5 59,4 65,6 6,3 60,1 59,1 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (adózás 

előtti) eredmény 
0,0 0,0 42,1 0,0 51,8 89,3 100,0 

Pénzügyi realizáció minősítése 8,6 28,3 38,4 24,2 25,6 56,7 66,4 

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)     Jó (60 – 79,9)     Elfogadható (40 – 59,9) 

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 

 

 A Tendre Kft. jövedelmezőség összminősítése a létrejött cégfelvásárlás előtt és után

 
Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 

 

  

11,8 

36,2 

57,6 

37,1 35,6 

54,9 
60,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7

 Termelékenység minősítése Értékesítés minősítése

 Pénzügyi realizáció minősítése Jövedelmezőség összminősítése

pont 

CA -1 CA0 CA1 
CA2 CA3 CA4 CA5 

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)   Jó (60 – 79,9)   Elfogadható (40 – 59,9)  

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 



181 

 

A G4S Biztonságtechnikai Zrt. jövedelmezőségi mix mutatószámainak és értékeinek 

alakulása 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Nettó (üzemi) termelékenység 87,8 86,3 82,5 60,8 85,6 48,1 48,4 

Nettó (adózás előtti) termelékenység 89,2 83,4 79,8 50,2 85,8 45,2 40,7 

Eszközarányos termelési (üzemi) eredmény 93,8 84,3 82,9 69,2 90,2 52,8 54,9 

Eszközarányos termelési (adózás előtti) 

eredmény 
95,7 82,0 80,5 54,7 90,5 48,3 41,3 

Termelékenység minősítése  90,3 84,3 81,3 57,4 87,1 47,8 45,6 

Nettó (üzemi) jövedelmezőség 87,5 86,1 82,5 60,8 85,6 48,0 48,4 

Nettó (adózás előtti) jövedelmezőség 88,9 83,4 79,5 50,0 85,8 45,2 40,6 

Eszközarányos (üzemi) eredmény 94,4 85,2 82,4 68,7 90,2 52,7 54,8 

Eszközarányos (adózás előtti) eredmény 96,3 82,9 80,0 54,2 90,5 48,2 41,2 

Összes forrásra jutó kamat és adózott 

eredmény 
100,0 90,1 85,3 61,7 99,0 42,1 46,5 

Saját tőkére jutó adózott eredmény 100,0 100,0 95,3 79,7 100,0 80,1 38,1 

Értékesítés minősítése  92,0 86,6 82,9 59,7 89,4 50,3 44,8 

Pénzügyileg realizált nettó (üzemi) 

jövedelmezőség 
7,3 0,0 100,0 0,0 94,5 12,8 59,8 

Pénzügyileg realizált nettó (adózás előtti) 

jövedelmezőség 
0,9 0,0 87,5 0,0 92,5 57,2 81,3 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (üzemi) 

eredmény 
0,0 0,0 100,0 0,0 95,3 2,0 80,7 

Pénzügyileg realizált eszközarányos (adózás 

előtti) eredmény 
0,0 0,0 87,2 0,0 93,8 76,8 89,6 

Pénzügyi realizáció minősítése  2,9 0,0 93,7 0,0 93,8 36,3 74,9 

Minősítés: Kiváló (80 – 100,0)     Jó (60 – 79,9)     Elfogadható (40 – 59,9) 

Problematikus (20 – 39,9)   Kritikus (0 – 19,9) 

Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 

 

 A G4S Biztonságtechnikai Zrt. jövedelmezőség összminősítése a létrejött cégfelvásárlás előtt 

.és után

 Forrás: Saját szerkesztés az EkoWIN szoftver számításai alapján 
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XII. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok forgási idejének és a szállítói tartozásai idejének alakulása 

(napokban) 

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Feketesas Pharma Kft. (2010) 

1. DIH 20 27 (!)30 (!)33 21 (!)124 n.a. 

2. DSO   5 11 11 9 9 (!)111 n.a. 

3. OCC (1 + 2) 25 38 41 42 30 (!)235 n.a. 

4. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 1 (!)8 (!)15 15 9 5 n.a. 

5. Forgási idő (3+4) 25 45 (!)56 57 38 (!)239 n.a. 

6. Szállítói tartozások rendezési ideje  1 9 16 16 9 7 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 

1. Raktározási idő  70 14 12 10 11 15 17 

2. Megmunkálási idő  9 8 10 9 9 7 7 

3. DSO   47 45 38 34 37 32 35 

4. OCC (1+2+3) 126 67 60 53 57 54 59 

5. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 23 5 (!)8 (!)14 15 12 15 

6. Forgási idő (4+5) 149 72 68 67 72 66 74 

7. Szállítói tartozások rendezési ideje  30 6 10 16 18 15 21 

Kabai Zrt. (2009) 

1. Raktározási idő  56 35 34 32 24 16 12 

2. Megmunkálási idő  2 3 2 2 2 2 2 

3. DSO   56 92 95 83 82 (!)107 106 

4. OCC (1+2+3) 114 129 130 117 108 125 120 

5. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 13 6 3 6 5 10 11 

6. Forgási idő (4+5) 127 135 133 123 113 135 131 

7. Szállítói tartozások rendezési ideje  15 7 4 7 5 11 12 

Tendre Kft. (2009) 

1. Raktározási idő  34 26 (!)34 (!)43 47 46 46 

2. Megmunkálási idő  3 4 4 4 4 4 5 

3. DSO   59 90 71 59 57 64 56 

4. OCC (1+2+3) 96 120 109 106 108 114 107 

5. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 0 1 1 2 1 0 0 

6. Forgási idő (4+5) 96 121 110 108 109 114 107 

7. Szállítói tartozások rendezési ideje  0 0 1 2 1 0 0 

G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 

1. Raktározási idő  17 13 15 14 (!)29 (!)32 35 

2. Megmunkálási idő  14 15 6 12 41 (!)64 (!)85 

3. DSO   71 100 94 82 138 127 145 

4. OCC (1+2+3) 102 128 116 108 208 223 265 

5. Pénzeszközök újrafelhasználási ideje 3 2 3 2 3 5 4 

6. Forgási idő (4+5) 105 130 119 110 (!)211 228 (!)269 

7. Szállítói tartozások rendezési ideje  4 2 4 2 4 6 5 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 
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XIII. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok ROA, ROE és ROI rátáinak alakulása  

Megnevezés -1CA  0CA  1CA  2CA  3CA  4CA  5CA  

Feketesas Pharma Kft. (2010) 

ROA (%)  1,1 1,8 7,7 6,4 18,9 18,7 n.a. 

Eszközhatékonyság 5,7 (!)5,9 (!)5,1 5,1 6,7 0,7 n.a. 

Nettó profithányad (%) 0,2 0,3 1,5 1,2 2,8 25,6 n.a. 

ROE (%)  18,1 52,8 571,8 435,2 175,1 37,3 n.a. 

Adóteher ráta 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 n.a. 

Kamatteher ráta 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 n.a. 

Működési profithányad (%) 0,3 0,5 1,7 1,4 3,0 28,1 n.a. 

Eszközhatékonyság 5,7 5,9 5,1 5,1 6,7 0,7 n.a. 

Finanszírozási forrásszerkezet 16,7 (!)28,8 (!)73,9 (!)68,2 9,3 1,9 n.a. 

ROI (%) 15,4 167,8 -394,1 -2025,2 225,9 41,1 n.a. 

Lekötött tőke hatékonysága    81,8 540,9 (!)-260,6 (!)-1627,1 80,28 1,61 n.a. 

Nettó profithányad (%) 0,2 0,3 1,5 1,2 2,8 25,6 n.a. 

Prímagáz Zrt. (2010) 

ROA (%)  7,0 4,0 4,3 8,4 (!)3,2 7,4 14,9 

Eszközhatékonyság 2,1 2,3 2,3 2,6 2,7 3,0 2,6 

Nettó profithányad (%) 3,3 1,7 1,8 3,2 (!)1,2 2,5 5,6 

ROE (%)  12,6 9,6 11,8 22,1 (!)8,1 17,0 30,2 

Adóteher ráta 0,7 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,8 

Kamatteher ráta 1,0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 

Működési profithányad (%) 4,7 2,4 2,6 4,0 (!)2,3 2,9 7,1 

Eszközhatékonyság 2,1 2,3 2,3 2,6 2,7 3,0 2,6 

Finanszírozási forrásszerkezet 1,8 2,4 2,7 2,6 2,5 2,3 2,0 

ROI (%) 11,4 6,8 7,1 14,3 (!)5,6 12,9 25,2 

Lekötött tőke hatékonysága    3,46 3,99 3,83 4,42 4,63 5,25 4,46 

Nettó profithányad (%) 3,3 1,7 1,8 3,2 (!)1,2 2,5 5,6 

Tendre Kft. (2009) 

ROA (%)  -19,6 -2,9 4,5 (!)-0,8 (!)-1,8 0,2 1,8 

Eszközhatékonyság 2,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 

Nettó profithányad (%) -6,8 -1,5 2,3 (!)-0,4 (!)-0,9 0,1 0,8 

ROE (%)  -189,8 -18,7 32,1 (!)-6,0 (!)-16,1 1,5 14,6 

Adóteher ráta 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 

Kamatteher ráta 1,4 -1,1 0,6 (!)-0,3 (!)-0,6 0,0 0,4 

Működési profithányad (%) -5,0 1,4 4,5 (!)1,7 (!)1,5 2,0 2,0 

Eszközhatékonyság 2,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 

Finanszírozási forrásszerkezet 9,7 6,4 (!)7,1 7,5 (!)9,0 9,4 8,0 

ROI (%) -182,3 -11,2 14,0 (!)-1,6 (!)-2,9 0,3 3,3 

Lekötött tőke hatékonysága    2664,5 729,1 (!)616,4 (!)391,6 328,1 331,3 394,4 

Nettó profithányad (%) -6,8 -1,5 2,3 -0,4 -0,9 0,1 0,8 

Kabai Zrt. (2009) 

ROA (%)  3,0 5,4 (!)3,4 4,0 3,8 (!)0,7 5,8 

Eszközhatékonyság 2,2 1,7 1,9 2,2 2,5 2,2 2,3 

Nettó profithányad (%) 1,4 3,2 (!)1,8 1,8 (!)1,5 (!)0,3 2,6 

ROE (%)  7,2 13,5 12,4 14,6 14,4 2,8 19,2 

Adóteher ráta 0,6 0,7 0,8 0,9 0,8 (!)0,5 0,9 

Kamatteher ráta 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 

Működési profithányad (%) 4,1 6,0 (!)3,6 3,9 3,4 (!)1,4 3,6 

Eszközhatékonyság 2,2 1,7 1,9 2,2 2,5 2,2 2,3 

Finanszírozási forrásszerkezet 2,4 2,5 (!)3,7 3,7 3,8 3,9 3,3 

ROI (%) 6,6 13,2 12,0 14,2 14,0 (!)2,6 18,4 

Lekötött tőke hatékonysága    481,9 406,7 664,1 790,3 938,0 829,2 710,5 

Nettó profithányad (%) 1,4 3,2 (!)1,8 1,8 (!)1,5 (!)0,3 2,6 
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G4S Biztonságtechnikai Zrt. (2007) 

ROA (%)  20,4 10,6 6,2 (!)2,5 (!)-4,7 (!)-6,4 (!)-3,1 

Eszközhatékonyság 2,1 1,5 1,2 1,9 (!)1,3 (!)1,2 (!)0,9 

Nettó jövedelmezőség (%) 9,8 6,8 5,0 (!)1,2 (!)-3,6 (!)-5,5 (!)-3,5 

ROE (%)  24,4 16,7 10,7 4,4 -9,1 -12,7 -5,9 

Adóteher ráta 0,9 0,8 0,8 0,7 (!)1,1 (!)1,0 1,0 

Kamatteher ráta 1,0 0,9 0,8 0,6 (!)1,4 (!)1,3 1,7 

Működési profithányad (%) 11,3 9,9 7,9 (!)3,0 (!)-2,4 (!)-4,0 -2,0 

Eszközhatékonyság 2,1 1,5 1,2 1,9 (!)1,3 (!)1,2 (!)0,9 

Finanszírozási forrásszerkezet 2,1 1,5 1,2 2,0 1,3 1,2 0,9 

ROI (%) 23,7 13,0 7,5 (!)3,3 (!)-6,9 (!)-9,2 -4,0 

Lekötött tőke hatékonysága    2,43 1,91 1,49 (!)2,67 (!)1,91 (!)1,68 1,15 

Nettó profithányad (%) 9,8 6,8 5,0 1,2 -3,6 -5,5 -3,5 

Forrás: Saját számítás az e-beszámoló adatai alapján 
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XIV. melléklet  

 

A cégfelvásárló társaságok értékesítési nettó árbevétel növekedési rátájának, forgási 

idejének, ROA és ROE rátáinak összehasonlítása a TOP 100 cég ágazati adataival 
 

A G4S Biztonságtechnikai Zrt. értékesítési nettó árbevétel növekedési rátájának, forgási 

idejének, ROA és ROE rátájának összehasonlítása a TOP 100 cég ágazati adataival 
Megnevezés 2008 2009 2010 

Értékesítési nettó árbevétel növekedési rátája (%) 

Szolgáltatás ágazat    

G4S Zrt. (!)-0,5 102,5 -24,3 

Forgási idő (nap) 

Szolgáltatás ágazat 26 18 18 

G4S Zrt. (!)130 (!)116 (!)109 

ROA (%) 

Szolgáltatás ágazat 13,8 25,5 3,5 

G4S Zrt. 10,6 (!)6,2 2,5 

ROE (%) 

Szolgáltatás ágazat 32,2 39,8 4,9 

G4S Zrt. (!)16,7 (!)10,7 4,4 

Jelmagyarázat: Az értékesítési nettó árbevétele  növekszik,  csökken 

Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés és Katits – Szalka (2015) alapján 
 

A Tendre Kft. és az élelmiszer-, dohányipar, mezőgazdaság ágazat értékesítési nettó 

árbevétel növekedési rátájának, forgási idejének, ROA és ROE rátájának összehasonlítása 

a TOP 100 cég ágazati adataival  
Megnevezés 2009 2010 2011 

Értékesítési nettó árbevétel növekedési rátája (%) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
   

Tendre Kft. 25,0 (!)15,9 (!)12,8 

Forgási idő (nap) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
58 56 49 

Tendre Kft. (!)121 (!)110 (!)108 

ROA (%) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
14,8 8,5 4,0 

Tendre Kft. (!)-2,9 (!)4,5 (!)-0,8 

ROE (%) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
61,3 31,0 17,6 

Tendre Kft. (!)-18,7 32,1 (!)-6,0 

Jelmagyarázat: Az értékesítési nettó árbevétele  növekszik,  csökken 

Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés és Katits – Szalka (2015) alapján 
 

 

 

 

 

  



186 

 

A Kabai Zrt., és az élelmiszer-, dohányipar, mezőgazdaság ágazat értékesítési nettó 

árbevétel növekedési rátájának, forgási idejének, ROA és ROE rátájának összehasonlítása 

a TOP 100 cég ágazati adataival  
Megnevezés 2009 2010 2011 

Értékesítési nettó árbevétel növekedési rátája (%) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
   

Kabai Zrt. 48,1 (!)25,9 (!)21,5 

Forgási idő (nap) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
58 56 49 

Kabai Zrt. (!)135 (!)133 (!)121 

ROA (%) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
14,8 8,5 4,0 

Kabai Zrt. (!)5,4 (!)3,4 (!)4,0 

ROE (%) 

Élelmiszer-, dohányipar, 

mezőgazdaság ágazat 
61,3 31,0 17,6 

Kabai Zrt. (!)13,5 (!)12,4 (!)14,6 

Jelmagyarázat: Az értékesítési nettó árbevétele  növekszik,  csökken 

Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés és Katits – Szalka (2015) alapján 

 

A Feketesas Pharma Kft. és a gyógyszeripar ágazat értékesítési nettó árbevétel növekedési 

rátájának, forgási idejének, ROA és ROE rátájának összehasonlítása a TOP 100 cég ágazati 

adataival  
Megnevezés 2010 2011 2012 

Értékesítési nettó árbevétel növekedési rátája (%) 

Gyógyszeripar ágazat    

Feketesas Pharma Kft. (!)-1,3 (!)-5,8 (!)-5,8 

Forgási idő (nap) 

Gyógyszeripar ágazat 26 18 18 

Feketesas Pharma Kft. 8 15 15 

ROA (%) 

Gyógyszeripar ágazat 13,8 25,5 3,5 

Feketesas Pharma Kft. (!)1,8 (!)7,7 6,4 

ROE (%) 

Gyógyszeripar ágazat 32,2 39,8 4,9 

Feketesas Pharma Kft. 52,8 571,8 435,2 

Jelmagyarázat: Az értékesítési nettó árbevétele  növekszik,  csökken 

Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés és Katits – Szalka (2015) alapján 
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A Prímagáz Zrt. és az energetika ágazat értékesítési nettó árbevétel növekedési rátájának, 

forgási idejének, ROA és ROE rátájának összehasonlítása a TOP 100 cég ágazati adataival 
Megnevezés 2010 2011 2012 

Értékesítési nettó árbevétel növekedési rátája (%) 

Energetika ágazat    

Prímagáz Zrt. 9,7 6,6 (!)-2,6 

Forgási idő (nap) 

Energetika ágazat 63 68 71 

Prímagáz Zrt. 72 68 66 

ROA (%) 

Energetika ágazat 6,1 5,8 3,3 

Prímagáz Zrt. 4,0 4,3 8,4 

ROE (%) 

Energetika ágazat 10,6 55,1 5,9 

Prímagáz Zrt. 9,6 11,8 22,1 

Jelmagyarázat: Az értékesítési nettó árbevétele  növekszik,  csökken 

Forrás: Saját számításokon alapuló szerkesztés és Katits – Szalka (2015) alapján 
 


