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Az EY M&A Barométer összefoglalja és elemzi a saját gyűjtésből származó, valamint 
neves külső adatbázisokból összegyűjtött, nyilvánosan elérhető információkat.  Az 
M&A barométer a magánszektor tranzakcióit összesíti és vizsgálja, de nem 
tartalmazza az alábbi tranzakciókat:

4 15% alatti kisebbségi tulajdonrész vásárlása;

4 Többségi részvényes által megszerzett további kisebbségi érdekeltség;

4 Ingatlan tranzakciók (kivéve, ha a tranzakció tárgya vagy a vevő ingatlanvállalat 
vagy ingatlanbefektetési alap);

4 Tőkepiaci tranzakciók (kivéve, ha irányításbeli változást eredményezett);

4 Licenc vásárlások;

4 Vegyesvállalati megállapodások;

4 Zöldmezős beruházások;

4 Nyilvános részvénykibocsátások (IPO);

4 Privatizációk;

4 Több országot érintő tranzakciók (ezen tranzakciók darabszámát igen, míg 

értékét nem tartalmazza az elemzés); 

4 Belső átszervezések.

Kulcsfontosságú megállapítások (2021)

belföldi tranzakció

40%

a tranzakciós piac 
becsült értéke

4,64 mrd USD

tranzakció

132

3

M&A piac Növekedési Kötvényprogram

bevont forrás történt 
az EY közreműködésével

 479 mrd Ft

kibocsátás 

43

névértékű kibocsátás 

1 575 mrd Ft



A magyar M&A piac 2021-ben 

a tranzakciók számát tekintve 

növekedett, míg értéke enyhén 

csökkent, az ügyleteket pedig 

a nemzetközi dominancia  

jellemezte

132  tranzakciót zártak le és hoztak nyilvánosságra Magyarországon 

2021-ben, amely a 2020. évi 105 tranzakcióhoz képest növekedést mutat. 

Az M&A piac becsült mérete azonban 19%-kal csökkent. A tranzakciók számát 

tekintve a legvonzóbb célszektor 2021-ben a technológia volt, amelyet a 

pénzügyi, az ingatlan, majd az egészségügyi szektor követett.

A befelé irányuló tranzakciók aránya a 2020-as 29%-ról 30%-ra emelkedett 

2021-ben, míg ez az adat a kifelé irányuló tranzakciók esetében 12,5 

százalékpontos növekedést mutatott, így összesen a tranzakciók 30%-át tette ki. 

A belföldi tranzakciók a Magyarországon lebonyolított valamennyi ügylet 

40%-át tették ki.

A nyilvánosságra hozott M&A tranzakciók száma 132-re 

emelkedett

2021-ben 132 tranzakciót hoztak nyilvánosságra 

Magyarországon, amely 25%-os növekedést jelent a 2020-ban 

végrehajtott összesen 105 tranzakcióhoz képest.

A tranzakciós piac becsült értéke 4,64 mrd USD

A lezárt tranzakciók 17%-ának (23 tranzakció) esetében hozták 

nyilvánosságra a tranzakciók értékét, ami csökkenést jelent a 

2020-as 32%-os arányhoz képest. A nyilvánosságra hozott 

értékek alapján a magyar tranzakciós piac becsült értéke 

nagyságrendileg 4,64 mrd USD. Ez nagyjából 19% csökkenést 

jelent a 2020-as 5,69 mrd USD-hez képest. Ez a csökkenés

főként annak tudható be, hogy a nyilvános tranzakciók értékének 

összege fele annyi, amennyi a tavalyi évben volt.

A 100 millió USD alatti tranzakciók átlagos értéke 16 millió USD 

volt 2021-ben, amely 26%-os csökkenés a 2020-as 21,82 millió 

USD értékhez képest. Ebből következik, hogy 2021-ben több, 

de kisebb méretű tranzakciót hajtottak végre.

A kockázatitőke és magántőkebefektetési cégek is aktívak 

voltak 2021-ben

A magyarországi kockázatitőke és magántőke befektetési 

tevékenység aktív volt 2021-ben, az év során összesen 32 

tranzakció zárult le. A legaktívabb kockázati tőkealap kezelő a Day1 

Capital volt 6 tranzakcióval, valamint a Lead Ventures és a 

Hiventures egyenként 4-4 tranzakcióval.  A kockázatitőke szegmens 

legnagyobb tranzakciójának értéke 3,5 millió USD volt. Ebben a 

kategóriában egyes ügyleteket a tranzakció vagy a megszerzett 

részesedés alacsony mérete miatt nem vettük figyelembe.

A magyar M&A piac
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Helyi tranzakciók uralják a piacot – a stratégiai befektetők 

számottevő többségben a pénzügyi befektetőkkel szemben 

2020-hoz hasonlóan, a magyar tranzakciós piacon 2021-ben is

a hazai tranzakciók domináltak. A belföldi tranzakciók 

részaránya, amelyekben a célvállalat és a vevő is magyar 

társaság volt, 2021-ben 53%-ról 40%-ra csökkent. 

Mindeközben a kifelé irányuló tranzakciók, amelyek során 

magyar társaság vásárolt fel külföldi entitást, meredeken, 12 

százalékponttal nőtt a 2020-as adatokhoz képest.

A kifelé irányuló tranzakciók befektetői között leggyakrabban 

Lengyelország (5 tranzakcióval), Csehország (4 tranzakcióval), 

Horvátország, Hollandia és Szlovénia (országonként 3-3 

tranzakcióval), valamint számos egyéb, főként európai ország 

volt, amelyek a fennmaradó kifelé irányuló tranzakciók nagyját 

(11 ügyletet) teszik ki.

40 nyilvánosan közzétett befelé irányuló tranzakciót jegyeztek 

2021-ben. Ezek közé tartozik például az USA, Svájc, 

Lengyelország, Németország és Ausztria 4-4 tranzakciója.

Az előző évvel összhangban 2021-ben is a stratégiai 

befektetők voltak túlnyomó többségben Magyarországon, 

arányuk 81% volt, ami csaknem 20 százalékponttal magasabb 

2020-hoz képest.
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Továbbra is a Technológia/IT szektor a legaktívabb, amelyet 

az energia, gyártás, pénzügyi és az ingatlan szektor követ

Tranzakciók aránya iparáganként 2021-ben

Tranzakciós Barométer 2021

Iparági kitekintés

39%Összes egyéb iparág

4%
 

Szabadidős szektor8%Pénzügyi szektor
 

10%Energia 4%
 

Mezőgazdaság8%Ingatlan szektor

5%Egészségügy

14%Technológia/IT

8%Gyártás

Technológia/IT

Az Technológia/IT szektorban összesen 18 tranzakciót tettek közzé 2021-ben, ami enyhe visszaesést jelent a 

2020-as év azonos időszakának 19 tranzakciójához képest. A tranzakciók 39%-át külföldi befektetők hajtották 

végre, 61%-ot pedig stratégiai befektetők zártak. A tranzakciók között szerepelt:

4 4iG Nyrt. több felvásárlása (például Rotors & Cams Zrt., Poli Computer Kft. és ACE Network Zrt.);

4 a Setech Hungária társaság Bravogroup Holding általi akvizíciója;

4 a Makery Kft. felvásárlása a Tier Mobility AG által.

Emellett több számottevő tranzakciót is végrehajtottak, úgy mint az Idata Kft.  felvásárlása a Norbit ASA 

tőzsdén jegyzett cég által, vagy a TMTN Factory Kft. akvizíciója a Delta Technologies Nyrt. által. A hazai 

kockázatitőke és magántőke befektetők, köztük a GB&Partners és a Portfolion a technológiai is aktívan részt 

vettek a szektorban.

Energia

Míg 2020-ban csupán három tranzakció volt az energiaszektorban, addig számuk 2021-ben több mint 

négyszeresére, 13-ra nőtt. Az ügyletek értékének többségét nem hozták nyilvánosságra.

Egyedül a Lugos Renewables vezető naperőművi projektfejlesztő Solidium Oy általi 4,7 millió USD értékű 

akvizíciójáról rendelkezünk pontos adatokkal.  Az energia szektor aktív befektetői közé tartozott az Opus Global, 

a MET Holding, a MOL Csoport, az MVM Csoport, a tavalyi év második felében tőzsdére lépő NAP Nyrt.

Gyártás

A gyártási szektor is nagymértékű növekedést mutatott 2021-ben az akvizíciók terén. A 2020-as 3 

tranzakcióhoz képest 2021-ben számuk 13-ra emelkedett. A tavalyi évben a stratégiai befektetők voltak 

többségben, emellett csupán két pénzügyi befektető volt aktív a szektorban, az ARX Equity Partners és a 

STIC Investment.
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Az M&A tevékenység területi eloszlása 
Magyarországon 
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Pénzügy

A pénzügyi szektorban 11 tranzakciót zártak 2021-ben, ami elmarad a 2020-as 19 tranzakciótól. A 

tranzakciók között szerepelt a Topaz d.o.o. társaság Bohemian Financing Zrt. általi akvizíciója, a Budapest 

Bank Zrt. MKB Bank általi, és  Random Capital Broker Erste Group Bank AG. általi felvásárlása is. Számos 

kockázatitőke-ügyletet hajtottak végre a pénzügyi szektorban, például a Hiventures tőkeemelése a 

Bankmonitorban, vagy a Portfolion 100%-os részesedés szerzése a Banking Software Company s.r.o.-ban.

Ingatlan szektor

2021-ben az ingatlan szektorban 10 akvizíciót hajtottak végre, amelyek többségében azok értékét nem tették 

közzé, azonban egy tranzakció nyilvánoságra hozott értéke pedig 23 millió USD volt. A tranzakciók egy részét 

a Futureal Holding zárta, három társaságot vásárolt fel Lengyelországban. Több hotel megvásárlására is sor 

került 2021-ben, köztük az Aranybika Hotel MCC általi, és a D8 Hotel BDPST Zrt. általi akvizíciójára.

Egészségügy

Összesen hét közzétett tranzakciójával a magyar egészségügyi szektor igen aktív évet zárt tranzakciós 

szempontból 2021-ben. A tranzakciók között szerepelt a Stena Sessan AB részesedés szerzése a Doktor 24 

Group-ban, a Meditech Kft. akvizíciója a SunTech Medical Inc által, vagy a Life Egészségcentrum felvásárlása 

az  Első Magánegészségügyi Hálózat Zrt. által.

Szabadidős szektor

A szabadidős szektor 5 tranzakciójából 4-et a Sziget Cultural Management teljesített Hollandiában, 

Norvégiában és Finnországban, a fennmaradó tranzakció pedig a Motesplatsen i Norden AB részvényei 100%-

ának megszerzése volt a Dating Central Europe Zrt. által.

Mezőgazdaság

A mezőgazdasági szektorban három tranzakció kapcsolódott a GVC Csoporthoz a Zág-Körte, majd később ezen 

entitáson keresztül a Taxbi Kft. és a Kampfl Kft. megvásárlása. A további két tranzakció magába foglalta a 

Portfolion kockázatitőke-befektetését a OneSoil LLC-be, valamint az Accession Capital Partners részesedés 

szerzését a Spearhead International Ltd. társaságban.



A nyilvános piac enyhe növekedést mutatott 2021-ben, a piaci 

kapitalizáció teljes értéke 10 286 mrd forint (~31 mrd

USD) volt. Az átlagos napi forgalom 13 mrd forintot tett ki. 

Összesen 21 prémium, 18 standard és 7 Xtend / T kategóriás 

tőzsdei részvény kibocsátó volt.

Az év kulcsmozzanata

Az Autowallis vezető autókereskedés és mobilitási szolgáltató 

kétszeres túljegyzéssel zárta nyilvános részvénykibocsátását, 

minden várakozást felülmúlva (újonnan kibocsátott részvények).

A kibocsátás jelentőségét mutatja, hogy több mint 10 éve nem 

volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a Budapesti 

Értéktőzsdén. A mutatott érdeklődés alapján a maximum 8 mrd 

forintra tervezett jegyzés végösszegét 25 százalékkal 10 mrd 

forintra emelték. A lakossági befektetések összértéke 2,5 mrd 

forint, az intézményi befektetéseké 7,5 mrd forint

volt. A kibocsátó pénzügyi tanácsadójaként az Ernst & Young 

Tanácsadó Kft. működött közre.

Új belépők – Standard kategória

Az Eprolius Ingatlan Nyrt. meglévő ingatlanok felújításával, 

fejlesztésével és új ingatlanok építésével is foglalkozik. 

Szabályozott ingatlan befektetési társaságként kiskereskedelmi 

és ipari-logisztikai ingatlanokra koncentrál a portfóliójában lévő 

ingatlanok hasznosítása céljából, elsősorban bérbeadás és 

albérlet útján.

Prémium 

21

Standard
18

Xtend/T
7

Új belépők – Xtend kategória: OXO Technologies Holding, 

NAP, Polyduct

A legnagyobb értékű tőkebevonást az OXO Technologies Holding 

hajtotta végre 2021-ben. Fő tevékenysége a hazai és regionális 

technológiai cégek növekedésének tőkebefektetésekkel és 

más tőkefinanszírozási formákkal való támogatása. Bevételt 

az osztalékokból és a portfóliócégekből való kiszállással 

realizál. A magántőke befektetések teljes összege 1,25 mrd forint 

volt, amelyből 600 millió forint (és további 700 millió forint 

kötelezettségvállalás) a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alaptól

származott.

Nyilvános piaci összefoglaló – 2021
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Áttekintés Kibocsátók száma



A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) 2019. július 1-jén kezdte meg 

vállalati kötvényvásárlási  programját (Növekedési Kötvényprogram vagy 

NKP), melynek keretösszegét több lépésben 1 550mrd forintra emelte. 

A programban csak hazai székhellyel rendelkező nem pénzügyi vállalatok, 

közvállalatok és KMRP szervezetek vehettek részt. Az MNB maximális 

kitettsége egy vállalatcsoporttal szemben 100mrd forint azzal a kikötéssel, 

hogy vásárlásának részaránya nem haladhatja meg egy kötvénysorozat 

70%-át.

Az idei Barométer egy teljes fejezete szól a 

Növekedési Kötvényprogramról, amely 

alternatív és keresett finanszírozási forrást 

biztosított a vállalatok számára. A legnagyobb 

tőkepiaci ügyletek közül több e program 

keretein belül történt, és az összegek egy 

részét később akvizíciós célokra használták fel 

a kibocsátók. A tranzakciós értéket tekintve az 

EY az ügyletek 30%-ában vett részt rating 

tanácsadóként.

2021-ben az NKP program keretein belül névérték alapján 

közel háromszor annyi kibocsátás történt, mint 2020-ban.

2021-ben 43 kibocsátás történt az NKP keretein belül, 

összesen 1 575 mrd forint névértékben, amely közel 

háromszorosa a 2020. évi kibocsátások névértékének. 

A program népszerűségét többek között annak köszönhette, 

hogy a vállalatok fix kamatozású, rugalmasan felhasználható 

forint forráshoz juthattak kedvező feltételekkel. A kibocsátott 

kötvények legtöbbje 10 éves futamidejű, 5. évtől amortizálódó, 

30%-50% ballonnal rendelkező, fedezet nélküli kötvény. 

NKP Kibocsátások alakulása 2020-2021
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Növekedési Kötvényprogram



A legtöbb kötvénykibocsátás az ingatlan, építőipar és energia szektorban történt 2021-ben.

2021-ben a legtöbb kötvénykibocsátás az ingatlan szektorban történt – a 10 kibocsátás össznévértéke 185 mrd forint. Névérték 

alapján a legtöbb forrást a technológia szektor vonta be 2021-ben, összesen 406 mrd forint össznévértékkel. Kiemelendő, hogy 

ebből 386 mrd forint névértékű kötvényt a 4iG Nyrt. bocsátott ki akvizíciós kötvényfelhasználási céllal.

A gyógyszeriparban kizárólag a Richter Gedeon Nyrt., a KMRP szegmensben pedig az OTP KMRP szervezetei bocsátottak ki 

kötvényeket 2021-ben.

10 Tranzakciós Barométer 2021

2021-ben a független hitelminősítői elemzés alapján több 

legalább BB- besorolású kötvény került kibocsátásra.

Az NKP programban részvételi követelmény, hogy a 

kibocsátásra kerülő kötvények hitelminősítése elérje legalább a 

B+ hitelminősítést. 

A hitelminősítés elvégzésére tavaly az összes kibocsátó a 

Scope Ratings hitelminősítőt kérte fel.

2020-ban a kibocsátott kötvények 47%-a kapott B+-nál 

magasabb besorolást, míg 2021-ben ez az arány már 63%.

Kiemelendő, hogy a kötvények hitelminősítői besorolása 

eltérhet a kibocsátók besorolásától*. 

*Megjegyzés: kivéve KMRP szervezetek esetében, ahol a kibocsátónak nincs 

külön hitelminősítői besorolása.

Kötvények hitelminősítés szerinti megoszlása

3%3%
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19%

14%

53%

2% 2% 2%

9%

2%

21%
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37%

AA- A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+
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Kötvény kibocsátások iparáganként - 2021

Egy notch javulás a hitelminősítői besorolásban átlagosan 20-40 

bázispont csökkenést eredményez a kötvények átlaghozamában.

A hitelminősítői besorolás és a kötvények átlaghozamának 

alakulása között erős korreláció figyelhető meg, melynek okai, 

hogy az MNB árazását a jegybanki alapkamaton felül a kötvény 

hitelminősítői besorolásához köti, valamint a kereskedelmi bankok 

árazását is befolyásolhatja a kötvények besorolása.

Az átlaghozam vizsgálata során kiemelendő, hogy a kereskedelmi 

bankok árazásának alapját a BIRS fixingek adják, melyek 2021-es 

év során (jan.-dec.) több, mint háromszorosukra emelkedtek. 

2021 január elején a 8 éves BIRS (kibocsátott kötvények 

átlagidejéhez legközelebbi swap ráta) fixing 1,36%, míg 2021 

december végén ugyanez az érték 4,59% volt.

Átlaghozam alakulása rating alapján - 2021
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Névérték alapján 2021-ben az ingatlanszektorban történt

a legtöbb zöldkötvény kibocsátás.

A zöldkötvény kibocsátás a tavalyi évben az ingatlan

szektorban volt a legnépszerűbb. Ennek egyik oka, hogy az 

ingatlanfejlesztések tekintetében a zöld minősítéshez kötött 

elvárások standardizáltabban mérhetőek, így a zöld 

befektetések felé elkötelezett szereplők befektetői étvágya 

erősödött. Másrészt főként Budapest vonatkozásában egyre 

növekvő a kereslet a prémium kategóriás, zöld ingatlanok iránt, 

így az ingatlanfejlesztők a piaci igények kielégítése okán ezen 

beruházások megvalósításait helyezték előtérbe.

A 2021. évi kibocsátások 16%-a (névérték alapján)
zöldkötvény, mely európai viszonylatban is kiemelkedő
aránynak számít.

Zöldkötvények iparági megbontás alapján - 2021

Ingatlan

FMCG

Mezőgazdaság

Kereskedelem

Holding

55%
31%

9%
5%

255 mrd forint

Az EY, mint Rating Advisor kiemelt szerepet vállalt a 

társaságok kötvénykibocsátási folyamatának támogatásában. 

Az EY az NKP program keretében történő kibocsátások 30%-ánál, 
azaz összesen 479mrd forint forrás bevonásában működött 
közre 2021-ben.

2021-ben főként ingatlan, technológia, mezőgazdaság és holding 

szektorokban tevékenykedő kibocsátók számára nyújtott 

támogatást a kibocsátási folyamat során.

2020. évhez hasonlóan az EY 2021-ben is aktívan részt vett

az M&A tranzakciók lebonyolításában tanácsadóként. 

Munkatársaink mintegy 20 ügylet lebonyolításához járultak hozzá 

értékelési, átvilágítási vagy vezető tanácsadói szolgáltatásokat 

nyújtva. 

EY közreműködéssel megvalósult 
kibocsátások 2021-ben

30%

EY közreműködéssel bevont forrás összeg (%)

Zöldkötvény kibocsátások

Az EY szerepe
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479 mrd forint
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