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Előszó
A Deloitte, mint Magyarország vezető Tranzakciós
tanácsadója, a nemzetközi és hazai vállalatértékesítési
és felvásárlási piac aktív szereplője az idei évben
először jelentkezik egy elsősorban hazai fókuszú M&A
piaci kitekintővel. Célunk, hogy a vállalattulajdonosok,
cégvezetők, valamint potenciális befektetők
számára egy könnyed összefoglalót nyújtsunk a
vállalatértékesítési és felvásárlási piaci helyzetéről és
aktualitásairól szelektív jelleggel, pénzügyi, jogi, adózási
és egyéb területek tekintetében.
Széleskörű nemzetközi és hazai Tranzakciós
tapasztalatunkra alapozva bízunk abban, hogy érdekes
áttekintéssel tudunk szolgálni az M&A piac iránt
érdeklődők számára. Reményeink szerint kiadványunk
hasznos olvasmány lehet a piac szereplőinek, különös
tekintettel azoknak, akik stratégiai horizontján már
megjelent lehetséges alternatívaként a potenciális
belépés a vállalatértékesítési és felvásárlási piacra, akár
vállalattulajdonosként az eladói, akár befektetőként a
vételi oldalon.
További érdekes kitekintést nyerhet legfrissebb M&A
Trends című amerikai kiadványunkból, melyben ezer
vállalati vezető és magántőke-befektető nyilatkozik
arról, hogyan látják a 2017-es évet a vállalatértékesítési
és felvásárlási piac tekintetében. Bővebb információ:
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/mergers-andacquisitions/articles/ma-trends-report.html

Bíró Balázs
Vezető partner, Pénzügyi tanácsadás
Deloitte Magyarország
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M&A trendek
Globális és KKE
régiós M&A piac
A tranzakciós aktivitás jelentős erősödést mutat
A globális M&A piac mérete a 2014-es évre visszatért a válság
előtti szintekre, majd ezt követően 2015-ben rekordot döntve
megközelítette a 4,000 milliárd dolláros piacméretet. A válság éveit
követően a növekedést első sorban a nemzetközi tranzakciók
élénkülése, illetve az ázsiai és európai piacok erősödése vezérelte
több mint 40%-os növekedést mutatva 2013-ról 2014-re.
A tavalyi év során enyhe visszaesés volt tapasztalható a tranzakciók
számában, amely világszerte főleg a politikai bizonytalanságra
vezethető vissza (választások az USA-ban, Brexit). A politikai
bizonytalanság ellenére, a jelen gazdasági környezet igen kedvező
hatással bír a tranzakciós aktivitásra világszerte, a gazdasági
növekedés, a rendkívül alacsony forrásköltségek és a válság
alatt felgyülemlett források és tartalékok biztosítják a kedvező
kilátásokat. A nemzetközi befektetői hangulat ennek megfelelően
bizakodó, a piac további erősödése és a tranzakciós környezet
stabilizálódása várható.

Tranzakciós aktivitás alakulása világszerte (2011-2016)
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Forrás: Mergermarket Global and regional M&A: Q1 2017
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Közép-kelet-európai
M&A piac
Töretlen növekedés a régióban
A befektetőknek a politikai és szabályozási
környezet központi kérdés, azonban
a javuló gazdasági trendek és a
prognosztizált növekedés egyre vonzóbbá
teszik a régiót nemzetközi vevők számára.
Míg a világpiacon visszaesés észlelhető
2016-ban, addig a régiós piac töretlen
növekvő trendet mutat. A tranzakciók
száma 400 fölé nőtt, 7%-os átlagos éves
növekedést mutatva az elmúlt 3 évben.
A tranzakciók számát tekintve a
cégértékesítések több mint 60%-a történik
Lengyelországban vagy Csehországban, a
szektorokat tekintve pedig a legaktívabb
a Fogyasztói szektor és az Ipar, mely
együttesen közel 40%-át adja a régiós
tranzakcióknak.
A regionális növekedést az elmúlt években
elsősorban Csehország, Szlovénia és
Horvátország adta, míg a szektorokat
tekintve a Fogyasztói szektor, az Ipar és a
Szolgáltatások vezérelték a növekedést a
tranzakciók számát tekintve.
Aktív regionális befektetők
A nemzetközi és a belföldi tranzakciók
száma az elmúlt években stabilan 50-50
százalékos megoszlást mutatott, azonban
az elmúlt két évben a határon átívelő
tranzakciók aránya jelentős mértékben
megnőtt 55%-ra emelve a nemzetközi
cégértékesítések arányát.
A regionális piacot első sorban a középkelet-európai befektetők dominálják,
a tranzakciók közel két harmadát
lebonyolítva. Az elmúlt években azonban
mind a nyugat-európai mind a tengerentúli
befektetői aktivitás növekedést mutat a
régióban. A nyugat-európai befektetők

Legaktívabb iparágak (tranzakció szám, 2016)
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

Top piacok a régióban (tranzakció szám, 2016)
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

aránya 30 százalékra nőtt, illetve a ázsiai
és észak amerikai befektetések hatására
az Európán kívülről érkező tőke jelentős
mértékben növekedett.
A pénzügyi válságot követően elsőként a
stratégiai befektetők kezdték felélénkíteni

a piacot, ugyanakkor az elmúlt években
a pénzügyi befektetők erősen növekvő
aktivitást mutattak. Ennek ellenére
továbbra is a befektetések csupán
kb. 20 százaléka tudható be pénzügyi
befektetőknek a tranzakciók számossága
alapján.
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Magyar M&A
piaci trendek
Legaktívabb iparágak (tranzakció szám, 2016)
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

Növekvő piaci aktivitás
Követve a régiós trendet, a hazai
tranzakciós piac jelentős fellendülést
követően elérte a válság előtti évi
30-35 tranzakciós szintet a válságot
követő évi 20 tranzakcióról (az 5 millió
USD fölötti tranzakciókat figyelembe
véve). A növekedést a javuló gazdasági
helyzet és a nemzetközi befektetők
egyre emelkedő száma eredményezi.
A világszerte megjelenő geopolitikai
bizonytalanság hatása érezhető volt a hazai
tranzakciószám enyhe mérséklődésében
2016 során.
A nyilvánosan elérhető tranzakciók
összértéke alapján a 2015-ös év
kiemelkedőnek bizonyult, mivel ebben
az évben 1,4 milliárd euró értékben
cseréltek tulajdonost vállalatok a hazai
piacon. A rekord magas tranzakciós érték
jelentős mértékben volt köszönhető a
Budapest Bank érékesítésének, melyet a
Magyar Állam tulajdonában lévő Corvinus
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Nemzetközi Befektető Zrt. vásárolt meg
615 millió euróért a korábbi tulajdonostól, a
GE Capital-tól. A 2014-es és 2016-os évben
rendre 563 és 678 millió euró összértékű
tranzakciókat zártak a gazdasági szereplők
a magyar M&A piacon.
Az elmúlt években a magyar M&A piacot
főleg nagyobb méretű, állami beruházások,
illetve az Európai Befektetési Bank által
finanszírozott JEREMIE program vezérelte,
mely a kisebb vállalatokba való befektetést
támogatja.
Nyugat-Európához képest a közép-keleteurópai régióban magasabb gazdasági
növekedés várható, amely a pénzügyi
befektetők figyelmét a régióra, illetve
Magyarországra irányítja. A kockázati
tőke befektetők egyre aktívabbak,
Magyarországon 2016-ban a tranzakciók
több mint 20 százalékában pénzügyi
befektető hajtott végre akvizíciót.

Tranzakciók száma Magyarországon (2011-2016)
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

Diverzifikált aktivitás a szektorok szintjén
A legaktívabb ágazatok a fogyasztói szektor, ipar, szolgáltatások,
pénzügyi szektor, TMT és energia voltak a tranzakciók számát
tekintve 2016 során. Együttessen ez a hat ágazat 80 százalékát
tette ki a teljes piacnak.

Befektetői térkép alakulása
A hazai M&A piacon jelentős részt képviselnek a belföldi
tranzakciók, az elmúlt évek statisztikái szerint 35-55%-ot
képviseltek azon cégértékesítések, ahol magyar vállalat vásárolt fel
egy másik hazai szereplőt.

A pénzügyi szektor az elmúlt két évben a tranzakciók összértékének
több mint felét képviselte, tehát a nagy értékű tranzakciók főként
erre a szegmensre a koncentrálódtak, köszönhetően az iparágban
megindult konszolidációs folyamatnak. Jelentős részesedéssel bírt
a fogyasztói szektor, mely a tranzakciós érték szerinti megbontás
alapján rendre 24%, illetve 35% körül alakult az elmúlt két évben.

A hazai befektetők teszik ki a regionális aktivitás jelentős részét és
meglepően csekély számú befektető érkezik a régiós országokból,
az elmúlt években mindössze néhány tranzakcióban vett részt
környező országbeli vállalat.
A belföldi tranzakciók mellett, a legaktívabbnak mondhatóak
a nyugat-európai vállalatok, melyek stabilan az itthoni piacon
lebonyolított tranzakciók 30-40%-ban vesznek részt befektetőként.
Az elmúlt három év tranzakcióinak alapján a legnagyobb számú
nyugat-európai és tengerentúli befektetők az Egyesült Királyságból,
az USA-ból, Ausztriaból, Franciaországból, Németországból és
Csehországból érkeznek.
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Egy vállalatértékesítési
sikertörténet
Az MKB Eurolízing Autópark Zrt. (MKB Autópark)
értékesítése több szempontból is komplex
volt, mely komplexitásból eredő potenciális
kihívások kezelése és megoldása érdekében a
tulajdonosok számára kiemelten fontos volt egy
minőségi Tranzakciós tanácsadó megbízása.
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M

ivel egy 50%-os tulajdonrészt
az alapító magánszemélyek
tulajdonoltak, 50%-ot pedig az
MKB Bank Zrt. mint jelentős pénzügyi
intézmény, így a két tulajdonosi csoport
jellege, működése és döntéshozatali
mechanizmusai jelentősen eltértek. Mivel
az MKB Autópark menedzsmentjét az
alapító magánszemélyek végezték, így a két
tulajdonosi csoport kiinduló tudásbázisa
sem volt feltétlenül azonos az MKB
Autópark működését illetően. – A Deloitte
sikeresen nyerte el mindkét tulajdonosi
csoport bizalmát függetlenségével,
valamint szakmai felkészültségével mind a
Tranzakciós menedzsment, mind pedig a
Céltársaság valamint a hazai és nemzetközi
flottakezelési piac ismeretének terén.
A Tranzakció ideje alatt az MKB Bank
Zrt. szanálási eljárás alatt állt a Magyar
Nemzeti Bank által, így a Tranzakció minden
jelentős döntéséhez az MNB jóváhagyása
volt szükséges. – A Deloitte mindvégig
professzionálisan és körültekintően
menedzselte az MNB-vel és a szanálási
eljárással kapcsolatos aspektusokat.
A hazai flottakezelési piaci egyik
legnagyobb szereplőjeként az MKB
Autópark versenytársak általi potenciális
megvásárlása Versenyhatósági kérdéseket
is implikált. – A Deloitte már a Tranzakciós
folyamat elején proaktívan felvette a
kapcsolatot a Versenyhatósággal, hogy
a potenciálisan felmerülő kérdéseket
felkészülten kezelhesse.
A tulajdonosok célja az értékesítési ár
maximalizálása volt erős befektetői verseny
mellett. – A Deloitte tanácsadói szerepe a
legjelentősebb nemzetközi befektetők felé
is a Tranzakció komolyságát jelezte, akik
így bizalommal vettek részt a Tranzakciós
folyamatban. A Deloitte hozzáértésével
a lehető legtöbb terhet vette le a

Hetényi Márk
Pénzügyi és operációs vezérigazgatóhelyettes, MKB bank Zrt.

„Ezért van itt velünk
a Deloitte”
(A Deloitte sikeres közreműködésére
utalva a vételár tárgyalások során)

Rutai István
Autópark alapító,
az igazgatóság volt elnöke

„A Deloitte iránymutatása
mellett az Adásvételi
Szerződés tárgyalások
minden percét élveztük.”

tulajdonosok és a menedzsment válláról a
teljes tranzakciós folyamat alatt, valamint
felkészítette a menedzsmentet a befektetői
prezentációkra. A Deloitte által készített
tranzakciós dokumentumok magas
minőségűek voltak, illetve a strukturált és
minőségi információ átadással a befektetők
munkáját is megkönnyítették.
A kiélezett flottapiaci verseny miatt a
tárgyalások során kiemelten fontos volt a
teljes titoktartás és szakmai felkészültség.
– A Deloitte végig magabiztosan és
felkészülten vezette a tárgyalásokat,
a tulajdonosokkal egyeztetve közös
stratégiát és lehetséges tárgyalási
taktikákat dolgozott ki, mely erős komfortot
adott a tulajdonosoknak a tárgyalások
során. A jelentős nemzetközi befektetői
érdeklődés és a Deloitte professzionális
közreműködése egy vonzó értékesítési árat
eredményezett a tulajdonosok számára.
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Családi vonal
Az alábbiakban Kürti Tamást, a Felelős Családi
Vállalatokért Magyarországon Egyesület (FBN) elnökségi
tagját kérdeztük az egyesület tevékenységéről.

Mi a FBN célja? Milyen értéket ad
tagvállalatainak?

míg a teljes befizetett adó mértéke évi 50
milliárd Forint.

A FBN egy közösség, melynek jelmondata
„családoktól családoknak”. A családi
vállalatok belsőséges hangulatban
tapasztalatot és tudást cserélnek egymással
annak ellenére, hogy sok különböző
iparágban teremtenek értéket, azonban sok
szempontból hasonlóan szervezik üzleti
tevékenységüket és családi viszonyaikat.

Milyen programokat nyújt a FBN a
tagvállalatoknak?

Jelenleg hány tagot számlál a FBN?
Közel 70 tag családi vállalatunk van, de
nem a tagszám alapján ítéljük meg a
sikert. Fontosabb az intimitás és a közös
értékrend megtartása, hogy a családok
közötti együttműködés minél hatékonyabb
legyen. Taglétszámunkat nem tervezzük
100 fölé növelni. A teljes tagbázis
összesített éves árbevétele 580 milliárd
Forint, a munkavállalói létszám 13,600 fő,
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Folyamatos platformot nyújtunk ahhoz,
hogy a családok egymástól tanuljanak,
tapasztalatokat cseréljenek. Rendelkezünk
NextGen-, női, illetve családi tanuló
fórumokkal, valamint vagyontervezés- és
gazdálkodás fórummal. Emellett minden
hónapban belsőséges hangulatú Club
eseményeket szervezünk. Szervezünk
továbbá családi gyárlátogatásokat, valamint
Éves konferenciát és családi hétvégét.
Miért keres professzionális szakmai
partnereket a FBN? Mit vár el tőlük?
Magyar szolgáltatói piac csak részben
készült fel a családi vállalkozások
fenntarthatósági kihívásaira, ezért olyan

nemzetköri partnert kerestünk, aki
hajlandó megérteni a lokális viszonyokat
és ezen felül képes nemzetközi
tapasztalatait behozni. A Deloitte fiatalos,
de megfontolt tanácsadói számos, kihívást
jelentő helyzetben képesek támogatni
tagjainkat. A tapasztalatok szerint a
családi vállalatok mindennapi működését
is sikerrel tudják segíteni adó-, jogi és
pénzügyi tanácsadással. Emellett speciális
szituációkban is professzionális támogatást
nyújtanak, mint például a vállalat esetleges
értékesítése vagy más vállalat felvásárlása.
Hogyan látod a jelenlegi
generációváltási hullámot? Mik a
legjellemzőbb forgatókönyvek?
Az ideális forgatókönyv ha az utódok átveszik
a családi vállalatot, saját képükre formálják
és viszik tovább. Fontos tanulság, hogy a
családon belüli átadásra is ajánlott kiszállási
pontként tekinteni, ahol nem egy külső

szereplő felé történik értékesítés, hanem
egy családon belüli átadás valósul meg. Ezek
családi vállalati aspektusból a megújulás
mérföldkövei, melyeket professzionális
projektként szükséges kezelni, melyet több
ponton is hatékonyan tud támogatni egy
professzionális külső tanácsadó.
Milyen tanácsaid lennének a
generációváltás előtt álló családi
vállalatoknak? Mik a főbb kihívások és
lehetséges megoldások?
Valójában egy igazi kihívás van, megfelelően
szétválasztani a családi vállalati tulajdonlást,
a menedzsmentet valamint a családi egókat,
viszonyokat. Ha egy családi vállalkozás
képes ezeket tudatosan megvalósítani, úgy
sikeres lehet a generációváltás. Amennyiben
ezen pontokra nem sikerül megoldást
találni, úgy olyan egyéb forgatókönyvek is
megvizsgálandók, mint például a vállalat
értékesítése.

„Eddigi
teljesítményetek
alapján
megérdemelten
viselitek a Family
business friendly
minősítésünket.”
Kürti Tamás
Elnökségi tag, FBN-H
Tulajdonos, Kürt Zrt.
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Adózási
aktualitások
Holding társaságok Magyarországon
Kiaknázatlan jogi és adózási előnyök

A

hazai tulajdonban álló
magánvállalkozások többségének
cégstruktúrája organikus
fejlődésen keresztül, sok esetben
a pillanat diktálta döntések útján
alakult ki. A magántulajdonban álló
cégcsoportok szerkezete ezért jellemzően
nem tökéletesen támogatja az üzleti
folyamatokat. Ez hatékonyságromlást
okozhat a mindennapi működés során is,
egyúttal komoly fejtörést okoz stratégiai
jellegű döntések esetében. Különösen
idetartozik az akvizíciók kérdésköre, legyen
szó akár egy másik társaság felvásárlásáról,
akár arról, hogy a tulajdonosok egy cégük
vagy akár egész cégcsoportjuk eladását
fontolgatják.
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A nehezen átlátható kereszttulajdonlások
megszüntetése, az egyes csoportcégek
profiljának tisztítása, a kockázatos és rutin
tevékenységek szétválasztása önmagában
is célszerű lehet, ideális esetben
ugyanakkor megtörténik a társaságok
„holding vállalat” alá történő rendezése is.
A holding cégekkel kapcsolatban számos
tévhit él, pedig a gyakorlatban pusztán
arról van szó, hogy a holding egy olyan
cég, amelynek fő funkciója más társaságok
tulajdonlása. Sok cégtulajdonos azt feltételezi,
hogy a holding cég feltétlenül külföldön,
sajátos jogszabályi környezetben működik,
és a csoport reorganizációja ezért legfeljebb
nemzetközi nagyvállalatok számára célszerű.

Ez az általános vélekedés ugyanakkor
szerencsére teljesen alaptalan. Valójában
a magyar jog kifejezetten kedvező holding
társaságok alapítása és működtetése
szempontjából. A gyakorlatban ezért a
holding tipikusan egy magyar gazdasági
társaság, ami minden további nélkül
létrehozható egyszerű kft. formájában is. A
holding működtetéséhez nincs szükséges
semmilyen hatósági engedélyre, vagy
különleges eljárás igénybevételére. A
potenciális előnyök ellenben számottevőek.
Ezek közül is kiemelkedik a csoport
által termelt nyereség egyszerű és
költséghatékony központosításának
lehetősége. Egy holding struktúra ugyanis
lehetőséget ad arra, hogy a különböző
leányvállalatoknál képződött profit
adómentesen kifizethető legyen a központi
holding cég felé. A csoport által megtermelt
eredmény centralizálása kedvező
lehetőséget teremt mind a már meglévő
tevékenységek finanszírozására, mind a
felszabaduló pénzeszköz új területeken
történő igénybe vételére.
Általánosságban elmondható, hogy a
fentiekben már említett két kulcsszó
– „központosítás” és „szétválasztás” –
közelebbi vizsgálatán keresztül találjuk meg
azokat a további élethelyzeteket, amelyekre
egy holding létrehozatala praktikus és
egyszerű megoldást nyújthat.
A hazai magánvállalkozásokra jellemző,
hogy vállalataik sokféle tevékenységet
látnak el, vagy a közvetlen tulajdonukban
több, kisebb-nagyobb társaság is található.
A holding struktúra kialakítása lehetőséget
biztosít arra, hogy az egyes tevékenységek
jogi vagy üzleti kockázata az elkülönült
csoportcégek miatt ne legyen kihatással
a többi tevékenység stabilitására és
forrásaira.
A holding társaságok alá szervezett
csoportok a fent ismertetett
kockázatkezelésen és egyszerű

tőkeáramláson túl optimális lehetőséget
biztosítanak a leányvállalatok
értékesítésére, illetve a felhalmozott vagyon
átörökítésére is. Egy esetlegesen felmerülő
értékesítés ártárgyalásai során ugyanis
jelentősen kedvezőbb pozíció érhető el egy
jogi és adózási szempontból is rendezett
társasági struktúrával. A holding társaság
alatt elhelyezkedő társaságok értékesítése
pedig az üzletből való kiszállást követő
későbbi befektetéseket is megkönnyíti,
ugyanis az elért profitot további lépések
nélkül, optimális adóteher mellett
lehetséges ismételten hasznosítani.
Egy holding struktúrában lehetőség
nyílik ugyanis a leányvállalatok
adómentes értékesítésére. Ehhez nincs
szükség semmilyen jogszabályi kiskapu
igénybevételére, ezt a lehetőséget az
adójogszabály tételesen biztosítja. Tény
ugyanakkor, hogy tapasztalataink szerint
erről az adózási kedvezményről nagyon sok
cégtulajdonos nem is tud. Arról pedig még
nem is beszéltünk, hogy milyen jogi előnyei
vannak annak, ha az eladó pozíciójában

nem a végső tulajdonos magánszemély,
hanem egy társaság található.
A külső értékesítésen túl egy holding
struktúra azok számára is megoldást
jelenthet, akik idővel a következő
generációnak, családtagoknak kívánják
továbbadni a stafétabotot. Az egyetlen
társaságban koncentrálódó irányítás
ugyanis olcsón és gyorsan alakítható
át úgy, hogy a felnövekvő nemzedékek
tagjai lehetőséget kaphassanak a
vezetésben és a haszonban való fokozatos
részesedésre, míg a tényleges kontroll az
alapító tulajdonosnál tartható tetszőleges
arányban és időtartamban.
Tapasztalataink alapján a magyar jogi
környezet kedvező feltételeket teremt tehát
a holding társaságok használatára, amellyel
egy hosszú távon is fenntartható, a külföldi
alternatívákhoz képest olcsó megoldást
kínál azok számára, akik ésszerűsíteni
szeretnék üzleti érdekeltségeik jogi
struktúráját. Az átalakítás költségei
jellemzően rövid távon megtérülnek.
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Jogi
aktualitások
Vállalkozások értékesítése, vásárlása során
figyelembe veendő versenyjogi szabályok

A

Parlament 2016. decemberében
fogadta el a Versenytörvény
módosítását. A törvénymódosítás
elsődleges célja az volt, hogy a
vállalatfelvásárlásokban résztvevő cégek
adminisztratív terheit és a tranzakciókkal
járó költségeket csökkentsék, illetve
az eljárások menetét gyorsítsák. A
módosítások értelmében a vállalkozások
összefonódásáról (pl.: felvásárlás,
összeolvadás) szóló szabályokon
változtatott a jogalkotó, amely változásokat
az alábbiakban foglalunk össze.
Változó küszöbértékek
A korábbi szabályozás szerint
vállalkozások összefonódásához a
Gazdasági Versenyhivataltól engedélyt
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kellett kérni abban az esetben, ha az
érintett vállalkozáscsoportok (vevői és
eladói oldal) előző üzleti évben elért
nettó árbevétele együttesen a tizenöt
milliárd forintot meghaladta és az érintett
vállalkozáscsoportok között volt legalább
két olyan vállalkozáscsoport, melynek az
előző évi nettó árbevétele ötszázmillió
forint felett volt.
A törvénymódosítás értelmében a
jogalkotó megemelte az ötszázmillió
forintos küszöbértéket egymilliárd
forintra. A küszöbérték megemelését azzal
indokolta, hogy az elmúlt években megnőtt
az indokolás nélküli határozattal lezárt
összefonódási ügyek száma, továbbá a
jogalkotó gyorsítani is kívánta az eljárást.

A küszöbértékek észben tartása nemcsak
akvizíciót tervező vállalkozások számára
fontos, hanem az eladói oldalon is
figyelemmel kell lenni ezekre, ugyanis,
amennyiben egy bejelentés-köteles
tranzakciót hajtanának végre a Gazdasági
Versenyhivatal előzetes engedélye
nélkül, abban az esetben a Gazdasági
Versenyhivatal komoly szankciókat
alkalmazhat a törvénysértő vállalkozásokkal
szemben (pl.: megtilthatja az összefonódást
vagy bizonyos vállalkozásrészek átvételét
továbbá pénzbírságot is kiszabhat, amely
mértéke a törvénysértő vállalkozás előző
üzleti évben elért árbevételének 10%-át is
elérheti.)
Bejelentési kötelezettség
Az említett főszabályon túl az
összefonódásban résztvevő
vállalkozásoknak akkor is be kell
jelenteniük az összefonódást a Gazdasági
Versenyhivatalnak, ha azok előző üzleti
évben elért árbevételük alapján ugyan
nem érik el a küszöbértékeket, azonban
az esetükben nem nyilvánvaló, hogy az
összefonódás nem csökkenti jelentős
mértékben a versenyt az érintett
piacon. Ebben az esetben, ha az érintett
vállalkozáscsoportok előző üzleti évben
elért nettó árbevétele együttesen
meghaladja az ötmilliárd forintot,
az összefonódást be kell jelenteni a
Gazdasági Versenyhivatalnak. Sajnálatos
módon a törvénymódosítás nem
tartalmaz egyértelmű meghatározást
arra vonatkozóan, hogy milyen esetben
minősül „nem nyilvánvaló”-nak az, hogy
az összefonódás nem csökkenti jelentős

mértékben a versenyt az érintett piacon. Az
értelmezést a jogalkalmazás fogja alakítani.

körben a személyes használatú cégvezetői
levelezéshez is hozzáférni.

Módosuló eljárási szabályok
A törvénymódosítással az ügyintézési idő
lerövidült. Amennyiben nyilvánvaló, hogy
az összefonódás nem csökkenti jelentős
mértékben a versenyt az érintett piacon,
akkor az eljáró vizsgáló 8 napon belül
hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek
értelmében az összefonódás végrehajtható
lesz. Ha azonban a bejelentés tartalma
alapján nem nyilvánvaló, vagy nem
dönthető el egyértelműen, hogy az
összefonódás nem csökkenti jelentősen
a versenyt az érintett piacon, a vizsgáló 8
napon belül megindítja a versenyfelügyeleti
eljárást.

Az idei törvénymódosítás folytán a
jogalkotó kiterjesztette ezen rajtaütések
lehetőségét az összefonódásokra is,
bírói engedéllyel, abban esetben ha
feltételezhető, hogy az összefonódásbejelentés során lényeges tényeket
hallgattak el, vagy nem a valóságnak
megfelelő tényeket közöltek a
Versenyhivatallal. A jogalkotó legfőbb
indoka erre az volt, hogy a Versenyhivatal
oldaláról az utóbbi időben számos esetben
felmerült a gyanú, hogy a fuzionáló felek
sokszor visszatartanak információkat annak
érdekében, hogy könnyebben megkapják
a versenyhatósági „áldást” ügyleteik
végrehajtásához.

Az összefonódások végrehajtása során
figyelemmel kell lennie arra is, hogy a
Versenyhivatalnak hat hónapos határidő
áll a rendelkezésére az összefonódások
végrehajtásától számítva arra, hogy
hivatalból versenyfelügyeleti eljárást
indítson azokban az esetben, amikor az
összefonódást nem jelentették be.
Rajtaütések
A Versenyhivatal a kartellezés megelőzése
érdekében korábban bevezette az
un. „hajnali rajtaütések” intézményét,
amelynek során az adott vállalkozás
székhelyére (telephelyére, fióktelepére)
kiérkező vizsgálók jogosultak előzetes
értesítés és az érintett akarata ellenére
bármilyen céges helyiségbe belépni, azt
átkutatni, iratokat, telefonokat, egész
informatikai rendszereket lemásolni, és e

Az összefonódásra vonatkozó változások
2017. január 15-én léptek hatályba. Ezt
az időpontot követően megvalósuló
összefonódások esetében már az új
szabályokat kell alkalmazni.
A fentiek alapján jól látható, hogy azon
vállalkozóknak, akik vállalatfelvásárlást,
illetve cégeladást terveznek, figyelemmel
kell lenniük számos versenyjogi szabályra
is. A hatályos versenyjogi szabályok
figyelmen kívül hagyása komoly
kockázattal járhat mind az eladói, mind
a verői oldalon egyaránt. Az előzőekre
tekintettel javasoljuk, hogy amennyiben
a közeljövőben vállaltfelvásárlást vagy
cégeladást tervez, forduljon nagyfokú
tapasztalattal rendelkező, a versenyjogban
is jártas jogi tanácsadóhoz.
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Felelősségvállalás
Consulting Club üzleti projekt
A Deloitte a tavalyi évhez hasonlóan idén is
megszervezte a Consulting Club üzleti projektet,
melynek keretein belül a Budapesti Corvinus
Egyetemen működő Consulting Club diákszervezet
csapatának lehetősége adódik egy valós üzleti
projekt elvégzésére egy sikeres magyar tulajdonú
vállalkozásnál. A tavalyi évben a Cserpes Sajtműhely
Kft.-vel együttműködésben került megszervezésre
a projekt, míg az idei projekt alanya a Parmen
Konzervipari Zrt. volt. A Consulting Club csapata
előzetes felkészülés és személyes tulajdonosi találkozó
után készítette el projekt prezentációját, melynek főbb
elemei egy indikatív vállalatérték sáv meghatározása,
valamint egy üzleti, stratégia áttekintés elkészítése és
kapcsolódó javaslatok megfogalmazása voltak.

A Consulting Club csapatának tagjai az alábbiak szerint emlékeznek a projektre:
A Consulting Club és a Deloitte közreműködésével lehetőségünk volt
tanácsadóként kipróbálni magunkat a Parmen Konzervipari Zrt-nél. A projekt során
megismerhettük egy sikeres magyar tulajdonú vállalkozás működését, az élelmiszer
feldolgozóipar sajátos jellemzőit és hogy milyen kihívásokkal és lehetőségekkel
szembesül hazánk egyik legnagyobb meggybefőtt gyártó vállalata. A tanácsadás
kezdeti fázisában lehetőségünk volt ellátogatni a nyírmeggyesi gyárba, ahol
megtekinthettük a teljes gyártási folyamatot, majd Széll István, a cég alapítója
tulajdonosa és vezetője ismertette az elmúlt 20 év meghatározó eseményeit. Az
ügyféltalálkozót követően csapatunk törekedett a vállalat számára legideálisabb
jövőbeli stratégia kidolgozására. A projekt zárásaként valódi tanácsadói
környezetben, a Deloitte épületében prezentálhattuk kutatásunk eredményeit Széll
Istvánnak és a Deloitte szakembereinek.
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Széll István, Parmen Konzervipari Zrt.; Ifj. Széll István, Parmen Konzervipari Zrt.,
Nagy Tamás, Consulting Club, Benkő Krisztina, Consulting Club, Hajnák Ádám, Consulting Club

S

zéll István, a Parmen Konzervipari Zrt.
tulajdonosa alábbiak szerint látta a
projektet:

Milyen megfontolások mentén döntött
úgy, hogy részt vesznek a projektben?
Az első telefonos megkeresés alkalmával
még szkeptikus voltam, hiszen sok
megkeresést kapunk, de sokszor
nem egyértelmű azok célja és várható
kimenetele. Az írásos összefoglaló alapján
azonban világossá vált, hogy ez egy jó
kezdeményezés és a Parmen Konzervipari
Zrt.-nek csak előnye származhat belőle.
Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogyan látják a
vállalatot kívülről érkező fiatal egyetemisták,
milyen új megközelítésekkel, ötletekkel
állhatnak elő. Fontos volt továbbá, hogy
részünkről limitált erőforrást, csupán két
személyes találkozót igényelt a projekt,
hiszen a fiatalok nyilvánosan elérhető
információk alapján dolgoztak.
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Mik voltak az első benyomásaik a
projekt során?

Milyennek értékelték a végső
prezentációt?

Az első személyes találkozó keretében a
csapattagok ellátogattak a nyírmeggyesi
gyáregységünkbe, mellyel kapcsolatban
több dolgot is pozitívan értékeltünk. Először
is tetszett, hogy versenyszituáció van, hisz
ebben a fázisban még két csapat dolgozott,
melyek közül később számunkra már csak
a Consulting Club belső fordulón győztes
csapatnak volt lehetősége prezentálni.
Szimpatikus volt továbbá, hogy a fiatalok
leutaztak Nyírmeggyesre, mert szerették
volna fizikai valójában is megtapasztalni a
gyártást, a vállalat működését, nem csupán
az íróasztal mellől vizsgálódni. Emellett
mindkét csapat felkészülten érkezett,
előzetes kérdéssort juttattak el részünkre,
és a találkozó közben is sok jó kérdést
tettek fel.

A prezentáció nagyon jó minőségű és
kidolgozott volt, látszódott, hogy nagyon
sok energiát fektetett bele a csapat. Több
olyan stratégiai, üzleti elemet is javasoltak,
melyeken már magunk is gondolkodtunk
korábban, vagy esetleg már folyamatban is
vannak. Mindenképpen pozitívan értékeltük,
hogy a csapattagok a valós üzleti, működési
aspektusokat is jól megfogták, annak
ellenére, hogy az egyetemen eddig javában
elméleti képzést kaptak.
Ajánlaná más vállalkozásoknak a
projektben való részvételt?
Egyértelműen igen, hisz korlátozott erőforrás
befektetéssel elérhető egy kép arról,
miként látnak fiatal, gazdasági és pénzügyi
tanulmányokat folytató egyetemisták egy
vállalkozást, akik a céghez kívülről érkezve
jó kérdéseket tehetnek fel, megfontolandó
ötletekkel állhatnak elő. Emellett fejlődési
lehetőség biztosítható lelkes fiatal
egyetemistáknak, melyet támogatandó
kezdeményezésnek gondolunk.

Néhány kiemelt
tranzakciónk a
közelmúltból
Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország vezető tranzakciós
tanácsadójaként számos ügyfelet támogattunk vállalati
tőketranzakciói során!

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Autóipar
Iparág: Pénzügy

Iparág: Autóipar/Pénzügy

Eladó oldali tanácsadó az

Eladó oldali tanácsadó az

Eladó oldali tanácsadó a

Autonet csoport többségi

MKB-Euroleasing Autópark

Lombard Lízing Csoport

tulajdoni részesedésének

értékesítésekor

értékesítésekor

értékesítésekor
2016		
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Románia/Magyarország

2016		

Magyarország

2016		

Magyarország

Legal
Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali jogi tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Pénzügy

Iparág: Energia

Iparág: Pénzügy

Iparág: Élelmiszeripar

Vevő oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadás
Vevő oldali jogi tanácsadás a

a Tigáz versenypiaci

Vevő oldali tanácsadó az

Vevő oldali tanácsadás a Scitec

Santander Consumer Finance

földgázportfóliójának

Erste Bank Hungary Zrt. 15%

Nutrition megvásárlásakor

Zrt. megvásárlásakor

értékesítésekor a Magyar

százalékos tulajdonrészének

Áramszolgáltató Kft. részére

megvásárlásakor

2016		

2016		

2016		

Magyarország

2016		

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Legal

és
Eladó oldali pénzügyi és
jogi tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Iparág: Közlekedés
Iparág: Biztosítás

Iparág: Energia

Vevő oldali tanácsadás az M6

Iparág: Egészségügy

Eladó oldali tanácsadó az EDF

Duna Autópálya Koncessziós

Eladó oldali tanácsadó az MKB

Démász Zrt. értékesítésekor

Zrt. és M6 Tolna Autópálya

Vevő oldali tanácsadás a

Biztosító értékesítésekor a CIG

az ENKSZ Első Nemzeti

Koncessziós Zrt. többségi

Hiperdia SA megvásárlásakor

Pannónia BiztosÍtó részére

Közműszolgáltató Zrt. részére

tulajdoni részesedésének
megvásárlásakor

2016		

Magyarország

2016		

Magyarország

2016		

Magyarország

2016		

Magyarország

Legal
Eladó oldali jogi tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Média

Iparág: Nyomdaipar

Iparág: Élelmiszeripar
Iparág: Pénzügy

Eladó oldali tanácsadó a

Eladó oldali tanácsadó a

Eladó oldali tanácsadó 3

Eladó oldali tanácsadó a

váci Ipress Center nyomda

Sanoma magyarországi

közép-európai leányvállalat

Scitec Nutrition többségi

értékesítésekor az Euro-

leányvállalatának

értékesítésével kapcsolatban

tulajdoni részesedésének

Druckservice gmbH részére

értékesítésekor

2016		

2014		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

értékesítésekor
Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2013		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2012		

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Média

Iparág: Pénzügy

Magyarország

Iparág: Élelmiszeripar

Iparág: Pénzügy

Eladó oldali tanácsadó a

Eladó oldali tanácsadó az

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó a

Quantis 30%-os üzletrészének

Aviva magyar, cseh és román

a Házipatika.com 100

Ceres Zrt. 100 százalékos

értékesítésekor az LGT

vállalatainak értékesítésekor

százalékos tulajdonrészének

tulajdonrészének

értékesítésekor

értékesítésekor

számára
2012		

Magyarország

2011		

Közép-Kelet-Európa

2010		

Magyarország

2010		

Magyarország
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