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FIGYELEMFELHÍVÁS 

 

 

Jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a Tpt. 21. § (1) bekezdése és a Prospektus Rendelet, 

valamint az a Prospektus Végrehajtási Rendelet alapján elkészített tájékoztatónak, azt a Felügyelet nem vizsgálta 

meg és nem látta el jóváhagyásával, továbbá a Piacműködtető az Információs Dokumentum jóváhagyása során az 

abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő alátámasztottságát és 

pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi 

felelősség. Ebből a szempontból a Kötvényekbe történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az 

esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll a Felügyelet, mint illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott 

tájékoztató. 

 

Jelen Információs Dokumentum az XBond Üzletszabályzat szerinti információs dokumentumnak minősül. 

 

A Kötvények Magyarországon, a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra vonatkozó 

nyilvános ajánlattétel útján a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés (a) és (c) pontjával összhangban, a BÉT által 

üzemeltetett Aukciós Kereskedési Rendszeren (MMTS1 kereskedési rendszer) keresztül lebonyolított kompetitív 

Aukciós eljárás keretében kerültek forgalomba hozatalra és kibocsátásra, ezért a Kötvények forgalomba hozatala a 

Prospektus Rendelet alapján mentesült a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól. 

 

 

Jelen Információs Dokumentum tartalmáért kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó által 

kibocsátott Kötvények a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek. A Kötvényekbe 

befektetni kívánó személyeknek saját maguknak kell felmérniük, hogy alkalmas-e számukra a Kötvényekbe történő 

befektetés. A kockázati tényezők részletes kifejtése a jelen Információs Dokumentum 3. fejezetében (’Kockázati 

tényezők és kockázatkezelés’) található és a Kibocsátó működésének pénzügyi áttekintésével kapcsolatos pénzügyi 

információkat tartalmazó fejezetek további részleteket tartalmaznak. 

 

A Raiffeisen Bank Zrt. sem Forgalmazóként, sem pedig Fizető Bankként nem vizsgálta az Információs 

Dokumentumban található adatok és információk valódiságát, pontosságát, teljességét, helytálló voltát valamint a 

jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfelelését, továbbá azt, hogy az Információs 

Dokumentumban található adatok és információk nem félrevezetőek. Ennek megfelelően a Raiffeisen Bank Zrt. 

sem mint Forgalmazó, sem mint Fizető Bank nem vállal semmilyen felelősséget az Információs Dokumentumban 

feltüntetett adatok és információk valódiságáért, pontosságáért, teljességéért, helytálló voltáért valamint a 

jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfeleléséért, továbbá azért, hogy az Információs 

Dokumentumban található adatok és információk nem félrevezetőek. 

 

Sem a jelen Információs Dokumentum átadása, , sem a Kötvények értékesítése semmilyen körülmények között nem 

tekinthető a Raiffeisen Bank Zrt., mint a Forgalmazó vagy a Fizető Bank azzal kapcsolatos ígéretének, hogy a jelen 

Információs Dokumentum keltét követően a Kibocsátóra vonatkozóan közölt információk tekintetében vagy a 

Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem 

következik be kedvezőtlen változás, továbbá azzal kapcsolatos ígéretnek, hogy a Kötvények kibocsátásával 

kapcsolatban közölt bármely információ a közlés időpontját vagy (amennyiben az ettől eltér) az információt 

tartalmazó dokumentumban megjelölt időpontot követően is pontos lesz. A jelen Információs Dokumentumban 

közölt tényszámok és vélemények a rájuk vonatkozó külön meghatározott időpontban, illetve ennek hiányában a 

jelen Információs Dokumentum keltének napján fennálló helyzetre vonatkoznak. 

 

Sem a jelen Információs Dokumentum vagy a Kötvényekkel kapcsolatban közölt bármely egyéb információ nem 

minősül a Raiffeisen Bank Zrt., mint a Forgalmazó vagy a Fizető Bank arra vonatkozó ajánlásának, hogy a jelen 

Információs Dokumentum vagy a Kötvényekkel kapcsolatban közölt bármely egyéb információ birtokosának 

Kötvényt érdemes vásárolnia. Minden leendő befektetőnek, aki Kötvényeket kíván venni, ajánlott elvégeznie a saját 

vizsgálatát a Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozóan és ennek alapján magának kell mérlegelnie a Kibocsátó 

hitelképességét. A Raiffeisen Bank Zrt., mint a Forgalmazó és a Fizető Bank nem ígéri, hogy a Kibocsátó pénzügyi 

helyzetét vagy tevékenységét a Kötvények futamideje alatt vizsgálja, illetve hogy az Információs Dokumentumban 

közzétett információk tekintetében a Kötvények befektetői vagy lehetséges befektetői részére elemzést vagy 
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értékelést nyújt. A jelen Információs Dokumentum nem minősül a Raiffeisen Bank Zrt., mint a Forgalmazó vagy a 

Fizető Bank azzal kapcsolatos nyilatkozatának, hogy a Kötvények befektetői a rájuk vonatkozó jogszabályok 

értelmében jogosultak Kötvényeket vásárolni vagy a Kötvényekbe érdemes befektetni. Kizárólag a Kötvények 

befektetői viselik Kötvény befektetésük kockázatait. A Raiffeisen Bank Zrt., mint a Forgalmazó vagy a Fizető Bank 

a Kötvényekkel kapcsolatban nem nyújt befektetési tanácsot a befektetők részére. 

 

A jelen Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel jelölt, az Információs Dokumentum meghatározott 

részében külön nem definiált kifejezések a jelen Információs Dokumentum 16. fejezetében (Fogalom-

meghatározások) meghatározott jelentéssel bírnak. 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK 

 

 

Jelen Információs Dokumentum terjesztése, valamint a Kötvények forgalomba hozatala és értékesítése egyes 

országokban jogszabályi tilalmak és korlátozások alá eshet. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Fizető Bank nem 

állítják, hogy jelen Információs Dokumentum valamely országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb 

követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvények más országban forgalomba 

hozhatók vagy megvásárolhatók. A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Fizető Bank nem vállalnak semmilyen 

felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve értékesítés jogszerűségéért.  

 

A Kötvények nem kerültek nyilvántartásba és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba az Amerikai Egyesült 

Államok többször módosított 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye („Amerikai Értékpapírtörvény”) alapján. 

Az Amerikai Értékpapírtörvény S rendelkezésének megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet amerikai 

személyek részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok területén 

a Kötvényeket senki részére vételre felajánlani, értékesíteni vagy átadni. A jelen bekezdésben használt fogalmak 

az Amerikai Értékpapírtörvény S rendelkezésében meghatározott jelentéssel bírnak. 

 

Jelen Információs Dokumentum nem minősül azon országokban lévő személyek részére tett, a Kötvényekre 

vonatkozó eladási ajánlatnak vagy a Kötvények vásárlására történő felhívásban való közreműködésnek, amely 

országokban ezen eladási ajánlat vagy közreműködés jogszabályellenes lenne. A jelen Információs Dokumentum 

terjesztése, illetve a Kötvények forgalomba hozatala és értékesítése egyes jogrendszerekben jogszabályi 

korlátozások alá eshet. A Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint a Forgalmazó vagy a Fizető Bank nem állítják, 

hogy a jelen Információs Dokumentum valamely más országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb 

követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen ezen országokban 

forgalmazhatók, illetve nem vállalnak felelősséget az ilyen terjesztésben vagy forgalomba hozatalban történő 

bármely közreműködés jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint a 

Forgalmazó vagy a Fizető Bank nem tettek semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvények forgalomba hozatalát 

vagy a jelen Információs Dokumentum terjesztését lehetővé tenné olyan országokban, ahol a forgalomba hozatalhoz 

vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek megfelelően, az ilyen országokban a Kötvények nem 

hozhatóak forgalomba, illetve nem értékesíthetők sem közvetve, sem közvetlenül. A Kibocsátó, a Raiffeisen Bank 

Zrt., mint a Forgalmazó felkérik azokat, akik a jelen Információs Dokumentum birtokába jutnak, hogy 

tájékozódjanak a jelen Információs Dokumentum terjesztésére, illetve a Kötvények forgalomba hozatalára és 

értékesítésére vonatkozó minden esetleges korlátozásról. Így különösen az Amerikai Egyesült Államokban, az 

Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (Magyarországot is ideértve) és Japánban jogszabályok korlátozzák a 

jelen Információs Dokumentum vagy egyéb forgalomba hozatali anyagok terjesztését, valamint a Kötvények 

forgalomba hozatalát. 
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1 FELELŐS SZEMÉLYEK ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

A jelen Információs Dokumentum nem tekinthető a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen Információs 

Dokumentum dátumát követően a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a 

Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, továbbá arra, hogy bármely, az 

Információs Dokumentumban foglalt információ az Információs Dokumentum dátumát követően is pontos lesz. 

 

Az Információs Dokumentumban szereplő stratégiai irányok a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és 

várakozásain alapulnak, és nem biztosított, hogy az adott folyamatok a jövőben ténylegesen a mostani 

várakozásoknak megfelelően alakulnak. 

 

A jelen Információs Dokumentumban nem szereplő adatok a Kibocsátótól származó megerősítés nélkül nem 

tekinthetők hitelesnek. Az Információs Dokumentumot olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti 

ajánlatként nem használhatják fel. 

 

A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a forgalomba hozatallal 

kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló információnak, illetve 

kijelentésnek. 

 

A jelen Információs Dokumentum, illetve egyéb pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen 

hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. A befektetőnek saját magának kell értékelnie a jelen Információs 

Dokumentumban foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a 

Kötvényekbe történő befektetésről. 

 

A Kibocsátó kijelenti, hogy a jelen Információs Dokumentumban szereplő információk az elvárható gondosság 

mellett, a lehető legjobb tudása szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon tények, körülmények és 

információk bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az Információs Dokumentumban feltüntetett információkból 

levonható fontos következtetéseket. A jelen Információs Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat és 

állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, valamint a 

Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.  

 

A Kibocsátót az Információs Dokumentum közzétételétől számított 5 évig terheli a fenti felelősség, amely 

érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. 

 

Budapest, 2021. február 8. 

 

 

 

Kreinbacher József Péter, igazgatósági tag 

METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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2 KÖNYVVIZSGÁLÓK 

 

A Kibocsátó megbízott és cégnyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálója a legutolsó, 2019. pénzügyi évben 

az alábbi könyvvizsgáló szervezet: 

 

A megbízott könyvvizsgáló adatai 

 

Név: Bácsi Ferencné 

Anyja neve: Bacsik Erzsébet 

Lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B 4. em. 17. 

Kamarai nyilvántartási szám: 002896 

 

 

3 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS 

 

3.1 A PIACRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

 

3.1.1 Makrogazdasági tényezők  

 

A Kibocsátó tevékenysége és eredményessége kitett a globális makrogazdasági környezet, illetve 

a magyarországi piaci, gazdasági környezet alakulásának. A gazdasági növekedés, 

munkanélküliség, az országkockázat, az infláció, valamint az államháztartási hiány alakulása 

alapvető hatást gyakorol az üzleti környezetre. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen 

alakulása negatívan hathat a Kibocsátó eredményességére, és ezáltal működésének 

jövedelmezőségére.  

 

Ilyen, kedvezőtlen makrogazdasági hatással járhat a koronavírus járvány (COVID-19), továbbá az 

arra tekintettel, vagy azzal összefüggésben meghozott nemzetközi, kormányzati, hatósági, vagy 

egyéb intézkedések, valamint a piaci folyamatok és fogyasztói magatartások ezzel kapcsolatos 

változása. A COVID-19 világjárvány továbbra is hátrányos kihatással van a regionális és globális 

gazdaságokra és a pénzpiacokra, és ez kedvezőtlenül érinti Magyarországot is. A COVID-19 

világjárványra adott válaszként a világ több mint 80 országa reagált különféle, a COVID-19 

világjárvány további terjedésének a megakadályozását célzó intézkedésekkel, ideértve egyebek 

mellett a vállalkozások és az állami intézmények tevékenységét illetve működését átmenetileg 

korlátozó intézkedések elrendelését, a nagy tömegek összegyűlésére alkalmas helyszíneknek 

(ideértve az iskolákat, a sportlétesítményeket, bárokat és éttermeket is) a bezárását, az önkéntes 

otthoni karantén elrendelését, a határellenőrzéseket, valamint az utazási és egyéb korlátozásokat is. 

Ezen intézkedések globális és helyi szinten is fennakadásokat okoztak a rendes üzletmenetben, 

valamint hátrányos hatással voltak a globális ellátási láncokra, a globális termelésre, a turizmusra, 

a fogyasztói kiadásokra és az eszközárakra. A COVID-19 világjárvány jelentős felfordulást okozott 

a világpiacokon és negatív hatással volt a globális és a helyi szintű gazdasági aktivitásra is. A 

központi bankok és monetáris hatóságok a pénzügyi piacokon jelenleg is folyamatos intervenciós 

intézkedéseket alkalmaznak, továbbá a nemzeti kormányok is a nemzeti gazdaságaik ösztönzése 

céljából fiskális politikai lépéseket jelentettek be. A gazdaságok felépülése részben a kormányok 

által bevezetett korlátozások feloldásától, illetve könnyítésétől függ, azonban a felépülés 

gyorsaságát továbbra is számos bizonytalanság övezi. A jelen Információs Dokumentum 

dátumának az időpontjában a Kibocsátó még nem képes a COVID-19 világjárványnak – a 

Kibocsátó üzleti tevékenységét, pénzügyi helyzetét és a Kibocsátó működési tevékenységének az 

eredményességét érintő – negatív hatásai pontos felmérésére. A fentiek mellett a COVID-19 

világjárványnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére gyakorolt átfogó hatásai több pontosan előre 

nem látható tényezőtől is függenek, ideértve egyebek mellett a COVID-19 világjárvány 

időtartamát, súlyosságát, esetleges visszatérését és mértékét, valamint a COVID-19 világjárvány 

tekintetében meghozott kormányzati intézkedések átfogó jellegét is. 
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Nem zárható ki, hogy a COVID-19 világjárvány egy elhúzódó világgazdasági válságot vagy 

recessziót fog okozni, amely általában véve kihathat a magyarországi gazdaságra is, valamint azon 

országok gazdaságaira is, amelyekben a Kibocsátó a tevékenységét végzi.  

 

3.1.2 Szabályozás 

 

A gazdaságpolitika, ezen keresztül az infláció, az árfolyampolitika és a kamatkörnyezet alakulása 

erőteljesen befolyásolhatja a Kötvényekbe történő befektetések megtérülését. 

 

A gyakran változó magyar jogi szabályozási környezet is kockázatot jelent, a változások jelentős 

hatást gyakorolhatnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére. 

 

3.1.3 Versenyhelyzet  

 

A Kibocsátó közvetlen piacán kevés jelentős kapacitásokkal és pénzügyi erővel rendelkező társaság 

versenyez egymással, a komolyabb verseny a Kibocsátó megrendelői körében zajlik, ahol számos 

nagy, szakmai és pénzügyi erővel rendelkező generálkivitelező versenyzik egymással, valamint új 

piaci szereplők szállhatnak versenybe a jövőben. A Kibocsátó stratégiája, hogy nem vesz részt a 

generálkivitelezők versenyében, hanem azokat közvetlenül szolgálja ki, így szinte az összes nagy 

magyarországi generálkivitelezőnek dolgozik, emellett számos olyan külföldi beruházónak 

dolgozik, ahol nem generálkivitelezőnek, hanem közvetlenül a beruházónak dolgozik (pl. 

Samsung, Bosch, Audi). A Kibocsátó számára a versenyhelyzetet az esetleg külföldről megjelenő, 

hasonló profilú cégek jelenthetik, akik megfelelő pénzügyi és szakmai erővel rendelkeznek. Az 

esetlegesen megerősödő verseny előre nem látható fejlesztéseket, befektetéseket tehet szükségessé, 

továbbá negatív hatással lehet a Kibocsátó piaci részesedésére, ezáltal a Kibocsátó 

eredményességére egyaránt. 

 

3.1.4 Technológiai kockázatok  

 

A Kibocsátó folyamatosan figyelemmel kíséri az innovatív technológiai megoldásokat, 

monitorozza azok fejlődését. A Kibocsátó törekszik megfelelni az új technológiai kihívásoknak, 

továbbá az ilyen technológiai fejlődés következtében megváltozott piaci, gazdasági környezetnek. 

Ugyanakkor nem biztosított, hogy a Kibocsátó a jövőben nem szenved el veszteséget vagy nem 

kerül versenyhátrányba annak következtében, hogy az ilyen új technológiai megoldásokat nem 

kellő időben, vagy megfelelően adaptálja. 

 

3.1.5 Adózás  

 

A Kibocsátóra vonatkozó jelenlegi adózási, járulék- és illetékfizetési szabályok a jövőben 

változhatnak, így különösen nem zárható ki, hogy a már meglévő adók mértéke növekedhet, illetve 

különadó kerülhet kivetésre az iparági szereplőkre, növelve ezzel a Kibocsátó adóterhelését. A 

vonatkozó adószabályok akár visszaható hatállyal is módosulhatnak, amelyek a Kibocsátó 

árbevételére és eredményességére is hatással lehetnek. 

 

3.1.6 Iparági kockázatok  

 

A Kibocsátó főtevékenységét az építőiparon belül fejti ki. Az építőipar területén az elmúlt években 

globális konjunktúra következtében jelentős növekedés, illetve verseny kialakulása volt 

tapasztalható. A megrendelések növekedésével sem tudtak lépést tartani az építőipari kapacitások 

mivel építőipari vállalkozások tűntek el és az építőipari munkások elhagyták az országot. Az így 

kialakult jelenleg is alacsony építőipari kapacitás következtében a kivitelezési időszakok 

meghosszabbodhatnak, illetve a kivitelezési költségek tovább növekedhetnek, melyek 

kedvezőtlenül hatnak a Kibocsátó eredményességére.  
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Az utóbbi évek nagyarányú növekedését követően a koronavírus járvány okozta gazdasági 

visszaesés mind a piaci, mind a kormányzati megrendeléseket visszavetheti, valamint az építőipar 

vonatkozásában a lánctartozások ismételt kialakulásának kockázatát hordozza. A Magyarország 

számára elérhető Európai Uniós források csökkenése ugyancsak az építőipari beruházási 

hajlandóság csökkenését és beruházási projektek elhalasztását okozhatja. 

 

3.2 A KIBOCSÁTÓRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

3.2.1 Beruházások és fejlesztések kockázatai 

 

A Kibocsátó üzleti terveit részben már meglévő üzleti tevékenységeivel és/vagy új fejlesztések, 

beruházások segítségével kívánja megvalósítani. A Kibocsátó a saját célra történő fejlesztési 

projektek során – a kivitelezési tevékenységtől eltérően – saját fejlesztési kockázatot is vállal. 

 

Bár a Kibocsátó a saját maga számára tervezett új projektek, beruházások megvalósításának 

előkészületei során gondos műszaki, jogi és pénzügyi tervezést végez, mégsem zárható ki egyes 

projektek engedélyezésének elhúzódása, ellehetetlenülése vagy a tervezettnél alacsonyabb 

jövedelmezősége. A kivitelezés időszakában a Kibocsátó törekszik arra, hogy megfelelő 

garanciákkal és referenciával rendelkező partnerekkel szerződjön, mégsem zárható ki az ezen 

partnerekkel kapcsolatos viták bekövetkezte.  

3.2.2 Bérlők nemfizetési kockázata 

 

A közvetlen vagy közvetett módon ingatlan vásárlása vagy fejlesztése során a Kibocsátó kitett az 

ügyfelek nemfizetéséből származó kockázatnak. Ugyanakkor mivel a Kibocsátó fő tevékenysége 

nem ingatlan bérbeadáshoz köthető, a bérbeadók nem vagy késedelmes fizetése önmagában nem 

okoz likviditási problémát.  

 

3.2.3 Partnerkockázat 

 

A Kibocsátó egyes partnereinek nagyszámú megrendeléseket teljesít. Abban az esetben, ha az ilyen 

partnerek működésében változás áll be, illetve a megrendeléseit a Kibocsátó nem tudja teljesíteni, 

akkor az lényeges hátrányos hatással lehet a Kibocsátó működésére.  

 

Meghatározó vevőinek köszönhetően a Kibocsátó kitett az ügyfelek nemfizetéséből származó 

kockázatnak. Amennyiben a Kibocsátó valamelyik jelentős vevője nem vagy késedelmesen fizet, 

úgy az jelentős veszteséget okozhat a Kibocsátó számára. 

 

3.2.4 Társ vállalkozásokhoz fűződő üzleti kapcsolatok 

 

A Kibocsátó és társ vállalkozásai között számos üzleti kapcsolat van, amely társ vállalkozások 

közül kiemelendő az MHE mint a Kibocsátó alvállalkozója. 

 

Nem garantálható, hogy a Kibocsátó vagy a társ vállalkozásai tulajdonosi struktúrájának esetleges 

jövőbeli változása esetén a Kibocsátó viszonya ezen vállalkozásokkal változatlan marad.  

 

3.2.5 Külső beszállítóktól való függőség 

 

A Kibocsátó megbízásai során jelentős számú alvállalkozót vesz igénybe. A megbízások 

megvalósítása során a Kibocsátó nagymértékben függ az alvállalkozók teljesítményétől, ami 

hatással lehet a projektek időbeli és minőségbeli megvalósítására, továbbá az egyedi megbízások 

jövedelmezőségére.  
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3.2.6 Kulcsfontosságú engedélyek és minősítések 

 

Amennyiben a Kibocsátó működéséhez szükséges tanúsítványokat, minősítéseket és engedélyeket 

visszavonnák vagy nem hosszabbítanák meg, úgy az jelentősen korlátozhatná a Kibocsátó 

tevékenységét, amely negatív hatást gyakorolhat a Kibocsátó működésének eredményességére. 

 

3.2.7 Hatósági kockázat 

 

Az adóhatóságon kívül számos más hatóság is jogosult a Kibocsátó szabályoknak megfelelő 

működését ellenőrizni. A Kibocsátó minden tőle elvárhatót elkövet a jogszabályi és hatósági 

előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében. Azonban nem zárható ki, hogy egy 

jövőbeli hatósági vizsgálat során a Kibocsátónál számottevő kiadást jelentő megállapítások 

történnek, vagy az eljáró hatóságok a Kibocsátót bizonyos szankciókkal (így például bírsággal) 

sújtják. 

 

3.2.8 Tulajdonosi szerkezet megváltozásából eredő kockázatok  

 

Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó tulajdonosi körének kapcsolatrendszere jelentős szereppel bír az 

üzletszerzés során, a Kibocsátó tulajdonosi szerkezetében bekövetkező esetleges változások 

kihatással lehetnek a Kibocsátó üzletmenetére, továbbá hátrányos hatással lehetnek a Kibocsátó 

megfelelő működésére vonatkozóan. 

 

3.2.9 Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak távozásának kockázata 

 

A Kibocsátó teljesítménye és sikeressége nagymértékben függ vezetőinek és kulcsfontosságú 

alkalmazottainak tapasztalatától. A Kibocsátó versenyképes feltételek biztosításával törekszik ezen 

kulcsfontosságú szakembereket megtartani, de nincs biztosíték arra vonatkozóan, hogy egy vagy 

több tapasztalt szakembert ne veszíthetne el a jövőben. A vezetők és kulcsfontosságú alkalmazottak 

távozása negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó működését és eredményességét. 

 

3.2.10 Devizaárfolyamok változása 

 

A Kibocsátó megbízásainak jelentős része EUR devizanemben kerül megkötésre, azonban a 

működési költségei hasonló arányban és összegben szintén EUR devizanemben merülnek fel. Ez 

bizonyos mértékű természetes fedezettséget nyújt a Kibocsátó számára, ugyanakkor a jövőben a 

HUF/EUR árfolyam változásaira tekintettel a Kibocsátó jövedelmezőségére befolyással lehet az 

árbevétel és a költségek deviza arányának megoszlása.  

 

3.2.11 Adatkezelés kockázata 

 

A Kibocsátó nagyszámú személyes adatot kezelhet, mely tevékenységgel szemben a kapcsolódó 

törvényi szabályozás rendkívül szigorú követelményeket támaszt. A Kibocsátó minden tőle telhetőt 

elkövet az adatkezelés szabályainak minden tekintetben való megfelelés érdekében, de nem zárható 

ki, hogy az eljáró bíróság vagy hatóság hiányosságokat állapíthatnak meg a Kibocsátó 

gyakorlatával kapcsolatban és jogkövetkezményeket alkalmazhatnak, akár kártérítést ítélhetnek 

meg vagy bírságot szabhatnak ki. 

 

3.2.12 Reputációs kockázat 

 

Ha a Kibocsátó vezetőségének intézkedései ellenére a Kibocsátó mint márkanév iránti bizalom 

lecsökken, vagy bármilyen a Kibocsátóra negatívan ható esemény következne be, úgy az jelentős 

negatív hatással lehetne a Kibocsátó bevételeire, és ezáltal az eredményességére. 
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3.3 A KIBOCSÁTÓ FŐBB KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEI 

 

A Kibocsátó menedzsmentje tudomással bír a fenti kockázatokról és a fent meghatározott kockázatokat 

folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve a nemzetközi szabványoknak megfelelő és a legjobb iparági 

gyakorlatokon alapuló belső kockázatkezelési eljárásokat tart fenn és alkalmaz. Ennek során figyelembe 

veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának 

sikerét befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető veszélyeket, továbbá olyan váratlan események 

előfordulását, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy a vállalati 

hírnév szempontjából.  

 

Az építőipari kockázatok kapcsán elmondható, hogy a Kibocsátó piaci ereje és megbízhatósága építőipari 

partnerei számára is fontos tényezők, melyeknek köszönhetően kapacitáshiánnyal nem kell számolni. Az 

emelkedő építőipari áraknak pedig az értékesítési, bérbeadási árak növekedésének rugalmassága szabhat 

felső határt. 

 

Az építőipar ciklikusságának kezelése érdekében a Kibocsátó olyan üzleti modellt alakított ki, amely 

kellően rugalmas mind a nagyvolumenű új projektek mind az esetleges projekt volumen visszaesésének 

kezelésére. A kockázatkezelés egyik módja a fix költségek alacsony szinten tartása azáltal, hogy a 

Kibocsátó a kivitelezésen dolgozó fizikai munkavállalók töredékét foglalkoztatja. A projektek kivitelezése 

során dolgozó közel 800-1.000 fizikai munkást közvetlenül az alvállalkozók foglalkoztatják. Mivel 

nagyszámú – akár 50 db – megbízáson dolgozik egy időben, a Kibocsátó természetes módon kezeli annak 

a kockázatát, hogy jelentős kitettséggel bírjon egy-egy üzleti partner felé.  

 

A külső beszállítóktól való függőség kezelése érdekében a Kibocsátó közel 50 kivitelező céggel dolgozik 

egyidejűleg, ezáltal csökkentve a jelentős kitettséget egy-egy vállalkozás irányába és biztosítva a Kibocsátó 

folyamatos versenyképességét. Az alvállalkozókkal kialakult több tízéves jó üzleti viszony mellett ezen 

alvállalkozók 80-90% közvetlenül csak a Kibocsátó megbízásain dolgozik.  

 

A Kibocsátó a kockázatkezelése körében igyekszik üzleti partnereit gondosan megválogatni, ennek 

keretében valamennyi partnerével történő üzleti kapcsolat létesítést megelőzően, illetve az üzleti kapcsolat 

időtartama alatt is, rendszeres átvilágításokat, illetve kockázatkezelési eljárásokat végez. 

 

3.4 A KÖTVÉNYEKRE JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

 

3.4.1 Jogszabályváltozások  

 

A Kötvényekre a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Ennek megfelelően nem zárható ki, 

hogy a jelen Információs Dokumentum dátumát követően olyan jogszabályi változás következik 

be, amely hatással lehet a Kötvényekre. 

 

3.4.2 A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása  

 

Egyes befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján végezhetik, 

illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. A Kötvénytulajdonosoknak 

ajánlott saját jogi tanácsadójukkal konzultálniuk és egyértelműen megbizonyosodniuk arról, hogy 

a Kötvényekbe történő befektetés megfelel a tevékenységeikre vonatkozó jogszabályoknak és 

egyéb előírásoknak. 

 

3.4.3 Adózási szabályok változása 

 

A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására a jelen Információs Dokumentum 

keltekor hatályos jogszabályok a jövőben megváltozhatnak. 
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3.4.4 Likviditás és másodlagos piac hiánya 

 

A magyarországi vállalati kötvények piacára – különösen a tőzsdén kívüli piacra – a likviditás 

hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási 

kockázata. Nem garantálható, hogy a Kötvényeknek az XBond platformon megvalósuló forgalma 

a Kötvényeknek kellő likviditást képes biztosítani. Ez azt jelenti, hogy a Kötvénytulajdonos – 

feltéve, hogy a Kötvények iránt vevői oldalon ajánlat jelenik meg a rendszerben – a futamidő lejárta 

előtt esetlegesen csak árfolyamveszteséggel tudja eladni Kötvényét.  

 

A Forgalmazó a Kötvények tekintetében piaci stabilizációs kötelezettséget nem vállalt. 

 

3.4.5 Piaci hozamok elmozdulása 

 

A Kötvények piaci árfolyama számos különböző tényezőtől függ. A Kötvénytulajdonosnak 

kockázatot jelenthet a piaci árfolyamok kedvezőtlen alakulása, ugyanis általános piaci 

hozamemelkedés esetén a Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a Kötvénytulajdonos 

nem tartja meg lejáratig a Kötvényeket, úgy elképzelhető, hogy ilyen esetben veszteséget realizál. 

 

3.4.6 Devizaárfolyam kockázat 

 

Abban az esetben, ha a Kötvénytulajdonos a Kötvények devizanemétől eltérő devizában tartja 

nyilván befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a 

Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizája felértékelődik a Kötvény devizájához képest, akkor 

csökken a Kötvényeken a Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizájában kifejezett realizálható 

hozam, csökken a Kötvények tőkeösszegének a Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizájában 

kifejezett értéke, valamint csökken a Kötvényeknek a Kötvénytulajdonos nyilvántartási 

devizájában kifejezett piaci értéke. 

 

3.4.7 Fix kamatozás kockázata 

 

A kibocsátott Kötvények fix kamatozásúak. A fix kamatozású Kötvényekbe történő befektetés azt 

a kockázatot hordozza, hogy a befektetést követően bekövetkezett piaci hozamváltozások 

kedvezőtlenül érinthetik a Kötvénytulajdonos befektetésének piaci értékét. Ezen kívül emelkedő 

infláció esetén a fix kamatfizetések reálértéke csökkenhet. 

 

3.4.8 Vagyoni biztosítás hiánya 

 

A Kötvényekre nem terjed ki a Befektető-védelmi Alap (vagy más hasonló biztosítás, így az 

Országos Betétbiztosítási Alap) védelme, ezért a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos 

esetleges nem teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni. 

 

3.4.9 A Kötvények biztosítatlansága 

 

A Kötvények eszközökkel nem biztosítottak, ezért a Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége esetén 

a Kötvénytulajdonosok egészben vagy részben elveszíthetik a befektetésük értékét. 

 

3.4.10 Hitelkockázati besorolás romlása 

 

A kibocsátandó Kötvények Hitelminősítő által meghatározott hitelkockázati besorolása a jelen 

Információs Dokumentum keltekor érvényes „B+”. Amennyiben a kibocsátott Kötvények 

hitelkockázati besorolása a Kötvények jelenlegi „B+” minősítéséről kedvezőtlenebb minősítésre 

romlik, úgy a minősítésromlás vagy lehetséges minősítésromlás azt eredményezheti, hogy a 

Kibocsátó jövőbeni finanszírozási lehetősége és tőkeerőssége gyengül, illetve a finanszírozási 

költségek növekedhetnek, amelyek lényeges hátrányos hatással lehetnek a Kibocsátó pénzügyi 

helyzetére. A kibocsátott Kötvények hitelminősítésének romlása esetén a Kötvénytulajdonosok 
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kockázatérzékenységére is figyelemmel előfordulhat, hogy a másodpiaci befektetői kedv csökken, 

amely a Kötvények likviditásában is megmutatkozhat. 

 

 

3.4.11 Kötelezettségvállalások megsértése 

 

A Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások megsértése a Kötvények idő előtti 

visszaváltási kötelezettségét eredményezhetik a Kibocsátó oldaláról, amely esetben nem biztosított, 

hogy a Kötvények visszaváltására kellő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre a Kibocsátó oldalán. 

 

 

3.4.12 A Tpt. 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató hiánya 

 

A Kötvényekkel kapcsolatosan készített jelen Információs Dokumentum nem minősül a Tpt. 21. § 

(1) bekezdése, a Prospektus Rendelet, valamint a Prospektus Végrehajtási Rendelet alapján 

elkészített tájékoztatónak. Ennek megfelelően a Kibocsátó a Tpt.-nek és a Kötvényrendeletnek 

megfelelő minden információt közöl az Információs Dokumentumban, azonban a közölt 

információk sem strukturáltságukban, sem mélységükben nem feltétlenül felelnek meg a Tpt. 21. 

§ (1) bekezdése, a Prospektus Rendelet, valamint a Prospektus Végrehajtási Rendelet alapján 

elkészítendő tájékoztatóban megjelentetendő információknak. Minden olyan információt, amely 

valamely befektetővel személyesen folytatott megbeszélés keretében vagy bármely egyéb módon 

került a Kibocsátó részéről átadásra, a Kibocsátó valamennyi befektetővel megismerteti. 
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4 KIBOCSÁTÓ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

4.1 CÉGINFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó cégneve: 
METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

A Kibocsátó rövidített neve: METAL HUNGÁRIA HOLDING Zrt. 

A Kibocsátó székhelye: 1096 Budapest, Soroksári u. 1. (Dunaház) 

A Kibocsátó telefonszáma: +36 94 512-240 

A Kibocsátó elektronikus kézbesítési címe: office@mhh.hu 

A Kibocsátó honlapja: www.mhh.hu 

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye, időpontja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 1996. június 5. 

A Kibocsátó cégjegyzékszáma: 01-10-043633 

A Kibocsátó tevékenységnek időtartama: határozatlan 

A Kibocsátó jogi formája: részvénytársaság 

A Kibocsátó működésére irányadó jog: magyar 

A Kibocsátó jegyzett tőkéje: 46.000.000,- Ft 

Hatályos létesítő okirat kelte: 2020.03.09. 

A Kibocsátó fő tevékenysége: 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése 

Üzleti év: január 1. - december 31. 

 

4.2 CÉGSTRUKTÚRA 

 

METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (azaz a 

Kibocsátó) 

 

A Kibocsátó 1996-ban került megalapításra két magánszemély, Kreinbacher József Péter és Josef Unger 

által 27.700.000,- Ft alaptőkével. 

 

A Kibocsátó tulajdonosai jelen Információs Dokumentum keltekor két magánszemély, alaptőkéje 

46.000.000,- Ft. A Kibocsátó tulajdonosi struktúrája szerint Kreinbacher József Péter és Josef Unger 50-

50%-os tulajdoni részesedéssel bír.  

 

A Kibocsátó több telephellyel, illetve fiókteleppel rendelkezik, az alábbiak szerint. 

 

Telephelyek: 

 

▪ 1051 Budapest, Dorottya utca 6. IV. em. 404.; 

▪ 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 2. em. 206.; 

▪ 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 1. em. 

 

Fióktelepek: 

 

▪ 9700 Szombathely, Kárpáti K. u. 59.; 

▪ 9700 Szombathely, Szedres út 3.; 

▪ 8481 Somlóvásárhely, Somló hegy hrsz.909.; 

▪ 2071 Páty, 0161/26.; 

▪ 9700 Szombathely, Jávor utca 17. 
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A Kibocsátó az alábbi két társaságban rendelkezik társasági részesedéssel: 

 

A Kibocsátó 2020. május óta 100%-os közvetlen tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a DOROTTYA PO 

Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 2. em. 206.; 

cégjegyzékszám: 01-09-972398). E társaság főtevékenysége: 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.  

 

A Kibocsátó továbbá 2020. július óta 15%-os közvetlen tulajdonosi részesedéssel rendelkezik a Mária 

Lujza Ingatlanbefektető Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6. 2. 

em. 204.; cégjegyzékszám: 01-09-328980). E társaság főtevékenysége: 6420'08 Vagyonkezelés (holding).  

 

A Kibocsátó számos társ vállalkozással rendelkezik, ugyanakkor működése szempontjából az alábbi 

társaság tekintendő a legjelentősebbnek: 

 

A Metal-Car Hungária Gépjárműkezelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 9791 Dozmat, Tölgyfa utca 6.; cégjegyzékszám: 18-09-106725), melynek tulajdonosai 

Kreinbacher József Péter: 45%, Köncz Miklós: 45% és Horváth Ádám Csongor: 10%. E társaság 

főtevékenysége 7711'08 Személygépjármű kölcsönzése. 

 

A Kibocsátó működése során szorosan együttműködik továbbá a METÁL HUNGÁRIA ÉPÍTŐ Beruházó 

és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1096 Budapest, Soroksári u 1.; cégjegyzékszám: 

01-09-701035), melynek tulajdonosai Kovács Gábor 10%, Kása Zsolt 70% és Horváth Ádám Csongor 20%. 

E társaság főtevékenysége 4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése. 

 

Működési modell: 

 

A Kibocsátó működése során elválasztotta egymástól a mérnöki, valamint az építkezéssel kapcsolatos 

munkákat: 

▪ A Kibocsátó mint fővállalkozó lép kapcsolatba az ügyfelekkel, valamint mérnöki, tervezési és 

acélszerkezet gyártási tevékenységet végez. 

▪ Az MHE mint a Kibocsátó egyik alvállalkozója építési munkálatokat végez. Az MHE tulajdonosai 

közt megtalálható Kása Zsolt, a Kibocsátó igazgatósági tagja.  

▪ Az MCH a Kibocsátó számára gépjármű flottakezelési szolgáltatásokat nyújt. 

 

A Kibocsátó üzleti modellje lapos és flexibilis annak érdekében, hogy az építőpar ciklikusságaihoz 

alkalmazkodni tudjon. A Kibocsátó nagyszámú, 40-50 db, dedikált alvállalkozóval dolgozik a kivitelezési 

projekteken és az alvállalkozókon keresztül országszerte közel 800-1.000 fővel. Az alvállalkozók 80-90% 

kizárólag a Kibocsátó kivitelezési munkáin dolgozik. Mivel az alvállalkozók elszórva, az ország különböző 

részein helyezkednek el, a Kibocsátó rugalmasan és költséghatékonyan tud komplex megoldást nyújtani az 

ügyféligényekre.  

 

A Kibocsátó működésének belső feltételei (tőke, munkaerő) biztosítottak, külső környezete stabil, pozitív. 

Ez az állítás az operatív működés tekintetében a járványügyi helyzetben is igaz. A Kibocsátó a koronavírus 

járvány kezdete óta – leállás nélkül – minden építkezésén teljes munkaerőállománnyal dolgozik, átlagosan 

napi 130-150 millió Ft bevételt generálva. A Kibocsátó a koronavírus járvány kezdete óta sikeresen 

azonosított új üzleti lehetőségeket, szerződött le új projektekre és határidőre teljesítette a vállalt 

megbízásokat.  

 

4.3 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

 

A Kibocsátó belső szervezeti felépítését a jelen Információs Dokumentum 2. sz. melléklete alatt csatolt 

szervezeti ábra mutatja be. 

 

4.4 LÉNYEGES SZABADALMAK, LICENCEK, ELJÁRÁSOK 

 

A Kibocsátó nem rendelkezik lényeges szabadalommal, licenciával vagy gyártási eljárással. 
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4.5 LÉNYEGES IPARI, KERESKEDELMI VAGY PÉNZÜGYI SZERZŐDÉSEK  

 

A Kibocsátó lényeges kereskedelmi, illetve pénzügyi szerződései az alábbiak: 

 

Kereskedelmi szerződések: A Kibocsátó a kivitelezési munkálatokhoz szükséges alapanyagainak 

beszerzésére több hosszútávú szerződéssel is rendelkezik, annak érdekében, hogy minden helyzetre 

biztosítsa az alapanyagok beszerzését. E hosszútávú szerződéseket a Kibocsátó nagy nemzetközi 

cégcsoportok tagjaival kötötte, mint például: Kingspan, Arcelormittal, Brucha, Trimo, Rockwool, Knauf, 

Sika, Bauder. 

 

Lényeges pénzügyi szerződések: A Kibocsátó két bankkal (CIB Bank, Raiffeisen Bank) rendelkezik 

hatályos pénzügyi jellegű szerződéssel. E szerződések főbb ismérveit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Finanszírozó 

bank 
Ügylet típusa Ügylet összege Hitelcél Aktuális 

lejárat 
Biztosíték 

Raiffeisen 

Bank 
Rulírozó 

hitelkeret 415.000.000 HUF 
Kivitelezési munkák 

finanszírozása (HUF, 

EUR) 
2022.01.31. 

zálogjog követelésen, 

óvadék, forgalom 

csatornázás. (bankhitelkeret 

mögött) 

Raiffeisen 

Bank 
Bankgarancia 

keret 1.585.000.000 HUF EUR HUF bankgaranciák 2031.09.14. 

zálogjog követelésen, 

óvadék, forgalom 

csatornázás. (bankhitelkeret 

mögött) 

CIB Bank Folyószámlahitel 1.000.000 EUR Likviditás 2021.11.19. 

ingatlan jelzálog, vagyon 

terhelő zálogjog, követelést 

terhelő zálogjog, óvadék, 

Kreinbacher József 

készfizető kezessége, 

felhatalmazó levél 

CIB Bank Beruházási hitel 7.054.840 EUR 

1051 Budapest, Dorottya 

utca 6. komplett 1 emelet 

megvásárlásához. Ez egy 

irodaházi szint, ahol az 

irodák bérbe vannak adva. 

2027.03.31. 

ingatlan jelzálog, zálogjog 

üzletrészen, követelést 

terhelő zálogjog, készfizető 

kezesség 

CIB Bank Bankgarancia 

keret 3.200.000.000 HUF EUR HUF bankgaranciák lejárat 

nélküli 

ingatlan jelzálog, vagyon 

terhelő zálogjog, követelést 

terhelő zálogjog, óvadék, 

Kreinbacher József 

készfizető kezessége, 

felhatalmazó levél 

 

4.6 ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA 

 

A Kibocsátó alkalmazottainak átlagos statisztikai létszáma 198 fő volt a 2019. évben. 

 

5 A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE 

 

5.1 A KIBOCSÁTÓ MŰKÖDÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖREI, TERMÉKEI, SZOLGÁLTATÁSAINAK 

ISMERTETÉSE 

 

A Kibocsátó – köszönhetően a speciális szakértelmének, illetve a kiváló minőségű kivitelezési munkáinak 

– hosszú évek óta meghatározó piaci részesedéssel bír a könnyűszerkezetes csarnokok kivitelezése, 
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tetőhéjalás, homlokzatburkolás, acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, valamint komplett 

homlokzatburkolási rendszerek kulcsrakész szállítása, építése területén. 

 

Az alapítást követő időszakban a Kibocsátó kizárólagosan tetőfedési és falburkolási munkálatokkal 

foglalkozott. 1998-tól e szektoron belül folyamatosan bővítette tevékenységét. A két alapító tag 12 fővel 

kezdte meg a munkát, mára a Kibocsátó alkalmazottainak száma 198 főre nőtt. 

 

A Kibocsátó megbízói között egyaránt megtalálhatók a kisebb hazai cégek, valamint a legnagyobb 

multinacionális vállalatok. 

 

A Kibocsátó ipari, logisztikai és kereskedelmi épületek megépítésével olyan nagynevű, multinacionális 

cégek hazai megtelepedését segítette elő, mint például az Audi, Auchan, Bosch, Hankook, Mercedes, 

Samsung és Spar. A megalakulás óta tartó töretlen fejlődés eredményeként a nettó árbevétel folyamatosan 

és dinamikusan növekedett, és 2019-ben meghaladta a 35 milliárd forintot. 

 

A Kibocsátó hazai sikerei mellett elmondható, nemzetközi partnerkapcsolatai is folyamatosan növekednek, 

többek között részt vett ausztriai, bulgáriai, grúziai, moldáviai, olaszországi, oroszországi, romániai, 

szlovéniai, türkmenisztáni, illetve ukrajnai projektek kivitelezésében is. A Kibocsátó első sikeres külföldi 

projektjeinek egyike a bécsi főpályaudvar tetőszerkezetének kivitelezéséhez kapcsolódott. Habár a 

Kibocsátó hosszútávú tervei közé tartozik az európai piacon történő terjeszkedés is, jelenleg minden 

elérhető kapacitás Magyarországon van lekötve. Amennyiben változna a piaci helyzet és a magyar piac 

nem tudná a Kibocsátó kapacitásait lekötni, a Kibocsátó iparági tapasztalata és szakértelme komplex 

építőipari projektek kivitelezésében rendkívüli versenyképességet jelent régiós projektlehetőségek 

azonosításában és megnyerésében. 

 

A Kibocsátó főbb tevékenységei: 

 

▪ Tetőhéjalás és oldalfalburkolás; 

▪ Egyedi homlokzatburkolati rendszerek kivitelezése; 

▪ Acélszerkezetek gyártása, szerelése; 

▪ Alumínium- és üveghomlokzatok, valamint alumínium ajtók és ablakok gyártása, szerelése; 

▪ Hűtőházak kivitelezése; 

▪ Csíramentes terek az élelmiszeripar részére. 

 

Tetőhéjalás és oldalfalburkolás 

 

A Kibocsátó fő profilja a könnyűszerkezetes tetőhéjalási és oldalfalburkolási rendszerek kivitelezése ipari, 

kereskedelmi és középületeken. Tetők: egy- és többhéjú lemezfedéseket, lágyfedésű (PVC és bitumen) 

hőszigetelt tetőket, valamint szendvicspanel tetők kivitelezése. Homlokzatok: egy- és többhéjú trapézlemez 

falak, falvázkazettás - burkolólemezes hőszigetelt falak, valamint szendvicspanelből épített falakat 

kivitelezünk. 

 

Európában ezen ágazatban működő valamennyi jelentős gyártó a Kibocsátó beszállítói között tudható 

(Thyssenkrupp-Hoesch, Arcelor-Mittal, Kingspan, Trimo, Brucha, Sika, FDT Rhenofol, Soprema, 

Rockwool, Knauf Insulation, Austrotherm, stb.). 

 

A Kibocsátó teljes körű szolgáltatása magában foglalja a héjalásokhoz tartozó valamennyi kiegészítő tető- 

és homlokzati elemet: felülvilágító kupolák, hő- és füstelvezető kupolák, sáv-felülvilágítók, szekcionált és 

egyéb kapuk, függönyfalak, ablakok, ajtók. 

 

Egyedi homlokzatburkolati rendszerek kivitelezése 

 

A Kibocsátó továbbá nagy tapasztalattal rendelkezik az igényes építészeti megjelenésű, magas minőségű, 

különleges megjelenésű homlokzatburkolatok területén is. Számos épületen szerelt az Alucobond, Trimo 
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Qbiss, Domico, MAB, Zambelli cégek által gyártott sávos, tálcás homlokzatburkoló elemeket, egyedi 

alumínium burkolatokat.  

 

Acélszerkezetek gyártása, szerelése 

 

A Kibocsátó mindennemű épület- és technológiai acélszerkezeteket, tetők és homlokzatok kiegészítő 

acélszerkezeteit, épületek lakatosszerkezeteit készít, festett, porfestett, tűzihorganyzott, vagy akár 

rozsdamentes kivitelben.  

 

Alumínium- és üveghomlokzatok, valamint alumínium ajtók és ablakok gyártása, szerelése 

 

A Kibocsátó valamennyi elterjedt profilgyártó rendszer-nyílászáróinak, függönyfalainak, egyedi alu-üveg 

szerkezeteinek elkészítését vállalja. Pontmegfogású és más különleges üvegszerkezeteket is épít, 

különleges igényeket kielégítve. A Kibocsátó szolgáltatása teljes körű: tervezéssel, gyártással szereléssel 

egyaránt foglalkozik. 

 

Hűtőházak kivitelezése 

 

A Kibocsátó évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a gondos tervezést és szakszerű helyszíni munkát 

igénylő hűtött és mélyhűtött terek falainak, mennyezeteinek kivitelezésében. A Kibocsátó kereskedelmi 

láncok, raktárbázisok nagy alapterületű kamráit és élelmiszeripari üzemek kisebb hűtött tereit is készíti. A 

Kibocsátó szolgáltatása magában foglalja az összes szükséges kiegészítő elemet, tartozékot: kiváltó, 

merevítő, függesztő szerkezetek, hőhídmentes tömítések, rögzítőelemek, párazáró tömítések, 

élelmiszerhigiéniai sarok- és padlócsatlakozások tartoznak ebbe a körbe. 

 

Csíramentes terek az élelmiszeripar részére 

 

Mint a könnyűszerkezetes építésmód egyik legnagyobb kihívást jelentő része, a Kibocsátó számos sikeres 

megbízást teljesített olyan élelmiszeripari cégek számára, ahol a gyártás vagy csomagolás bizonyos 

fázisában különösen fontos a tiszta, csíramentes légállapot. Különleges minőségű szendvicspaneleket, 

rögzítési eljárásokat és tömítéseket alkalmaz, az egyedi követelményeknek megfelelő szerkezeti 

csomópontokkal. Hasonló elvárásokat támaszt néhány magas technológiájú elektronikai gyártó is. 

 

A cég nemzetközi kapcsolatai is egyre bővülnek, így az elmúlt években többek között Bulgáriában, 

Romániában, Oroszországban és Olaszországban számos projektet sikerült megvalósítani. A Kibocsátó a 

jövőben az európai uniós piacon is jelentős szerepet kíván vállalni. 

 

A nemzetközi jelenlét miatt 2000-ben bevezetésre került az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, amely 

további garanciát jelent arra vonatkozóan, hogy a Kibocsátó kiváló minőségben végzi munkáját. 

 

A Kibocsátó célja, hogy a megrendelők igényeit egy gazdaságos működés keretében a legmagasabb szintű 

szakmai tudással, folyamatos technológiai fejlesztéssel kiemelkedő minőségben, gyorsan és rugalmasan 

tudja kielégíteni. 

 

Kiemelt referenciáink 

 

A Kibocsátó az elmúlt években számos kiemelkedő, emblematikus projekt megvalósításában vett részt, 

illetve vesz részt jelenleg is. A Kibocsátó számtalan ipari, logisztikai és kereskedelmi épület kivitelezésével 

meghatározó szerepet vívott ki a tetőhéjalás, oldalfalburkolás, valamint az acélszerkezetek szerelésének, 

gyártásának piacán. E projektek – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak: 

 

 Ipari épületek 

 

▪ a győri Audi gyártócsarnok tetőhéjalási, oldalfalburkolási, valamint nyílászárók kivitelezése, 2016 

óta 20 millió euró értékben; 
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▪ a kecskeméti Mercedes-Benz autógyár tetőhéjalási, valamint oldalfalburkolási munkálatait végezte 

el, mintegy 172.000 m2-en; 

▪ a gyöngyöshalászi APOLLO Gumiabroncs gyár tetőhéjalási, szigetelési, oldalfalburkolási, 

valamint acélszerelési munkának kivitelezését végezte 16.7 millió euró értékben, mintegy 120.000 

m2-en; 

▪ a tatabányai Ashai üveggyár gyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 56.000 m2-en; 

▪ a tatabányai BD Fecskendőgyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint nyílászárók 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 23.000 m2-en; 

▪ a hatvani Bosch gyártóüzem tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint nyílászárók 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 60.000 m2-en; 

▪ a tatabányai Bridgestone gumiabroncs-gyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 105.000 m2-en; 

▪ a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep oldalfalburkolási munkának kivitelezését végezte, 

mintegy 26.000 m2-en; 

▪ a maglódi Eagle Ipari üzem tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését, 

valamint kupolák szerelését végezte, mintegy 7.000 m2-en; 

▪ a pásztói EGLO lámpatest gyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését 

végezte, mintegy 9.000 m2-en; 

▪ a gönyűi EON Erőmű tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését végezte, 

mintegy 15.000 m2-en; 

▪ a szombathelyi Falco Forgácslapgyártó Üzem tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási 

munkának kivitelezését végezte, mintegy 14.000 m2-en; 

▪ a makói Givaudan élelmiszer üzem tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 18.000 m2-en; 

▪ a székesfehérvári Grundfos szivattyúgyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 18.000 m2-en; 

▪ a dunaújvárosi Hankook gumiabroncs-gyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint 

acélszerkezet kivitelezési munkákat végezte, mintegy 140.000 m2-en; 

▪ a dunavarsányi Ibiden-részecskeszűrő gyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 45.000 m2-en; 

▪ a budapesti Knorr-Bremse gyártócsarnok tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint 

nyílászárók kivitelezési munkákat végezte, mintegy 26.600 m2-en; 

▪ a nyíregyházi LEGO játékelemgyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 90.000 m2-en; 

▪ a büki Nestlé-Purina tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését végezte, 

mintegy 22.000 m2-en; 

▪ a komáromi Nokia üzemek tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint acélszerkezet 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 49.000 m2-en; 

▪ a mohácsi Pick Vágóhíd Tető- és oldalfal burkolás, tisztatéri belső terek kialakítási munkákat 

végezte, mintegy 28.000 m2-en; 

▪ a gödi, jászfényszarui és környei Samsung Gyártócsarnokok tetőhéjalási, szigetelési és 

oldalfalburkolási munkának kivitelezését végezte, mintegy 40.000 m2-en; és 

▪ az esztergomi Suzuki autógyár tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését 

végezte, mintegy 105.000 m2-en. 

 

 Kereskedelmi épületek 

 

▪ a budapesti Aréna Pláza tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási valamint nyílászárók 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 25.000 m2-en; 

▪ a budapesti Asia Center tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási valamint nyílászárók 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 35.000 m2-en; 

▪ országszerte Auchan áruházak (11 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 231.000 m2-en; 
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▪ országszerte Bauhaus áruházak (2 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 38.000 m2-en; 

▪ országszerte Baumax áruházak (4 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 35.200 m2-en; 

▪ országszerte Cora áruházak (4 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 180.000 m2-en; 

▪ a budapesti KÖKI tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését végezte, 

mintegy 35.000 m2-en; 

▪ országszerte Metro áruházak (8 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 114.000 m2-en; 

▪ országszerte OBI áruházak (19 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 95.000 m2-en; 

▪ országszerte Praktiker áruházak (4 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 32.000 m2-en; 

▪ országszerte Spar és Interspar áruházak (28 db) tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási 

munkának kivitelezését végezte, mintegy 112.000 m2-en; és 

▪ országszerte 45 Tesco áruház tetőhéjalási, oldalfalburkolási, illetve acélszerkezetének 

kivitelezésében, elkészítésében vett részt mintegy 350.000 m2-en. 

 

Középületek 

 

▪ a győri Audi iskola tetőszigetelési, tornacsarnok lemezelési és szigetelési munkákat végezte, 

mintegy 1.900 m2-en; 

▪ az etyeki Korda Filmstúdió különleges hangszigetelésű tető és oldalfal burkolási munkákat 

végezte, mintegy 4.700 m2-en; 

▪ a budapesti MTV Székház tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését 

végezte, mintegy 22.000 m2-en; 

▪ a budapesti Origo Filmstudió tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási munkának kivitelezését 

végezte, mintegy 18.000 m2-en; és 

▪ a budapesti Syma Sport-és Rendezvényközpont tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, 

valamint nyílászárók kivitelezési munkákat végezte, mintegy 9.000 m2-en. 

 

Raktározási és logisztikai épületek 

 

▪ a biatorbágyi Aldi Logisztikai Bázis Audi tetőhéjalási munkának kivitelezését végezte, mintegy 

52.000 m2-en; 

▪ a Biatorbágyi Logisztikai Terület tetőhéjalási, oldalfalburkolási, valamint acélszerkezet, 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 63.450 m2-en; 

▪ a budapesti BILK tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint nyílászárók kivitelezési 

munkákat végezte, mintegy 117.000 m2-en; 

▪ a fóti East Gate Raktárbázis tetőhéjalási és oldalfalburkolási kivitelezési munkákat végezte, 

mintegy 46.800 m2-en; 

▪ a budapesti Európa Center Logisztikai Park tetőhéjalási és oldalfalburkolási kivitelezési munkákat 

végezte, mintegy 48.000 m2-en; 

▪ a székesfehérvári, szigetszentmiklósi és hejőkürti LIDL Logisztika Bázisok tetőhéjalási és 

oldalfalburkolási kivitelezési munkákat végezte, mintegy 122.150 m2-en; 

▪ a pátyi M1 Business Park tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint nyílászárók 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 72.000 m2-en; 

▪ a veszprémi Penny Market Logisztikai Központ tetőhéjalási, szigetelési, oldalfal burkolási és belső 

hűtőházi falak helyiségek kialakításának kivitelezési munkákat végezte, mintegy 26.000 m2-en; 

▪ országszerte Prologis Logisztikai Bázisok tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint 

nyílászárók kivitelezési munkákat végezte, mintegy 181.000 m2-en; 

▪ a bicskei Spar Logisztikai bázis tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint hűtött terek 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 67.580 m2-en; és 
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▪ a herceghalmi és gyáli Tesco Logisztikai bázisok tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, 

valamint hűtött terek kivitelezési munkákat végezte, mintegy 37.300 m2-en. 

 

Sportlétesítmények 

 

▪ a budapesti Puskás Aréna tetőszerkezetének kivitelezését végezte; 

▪ a győri Audi Aréna tetőhéjalási, oldalfal burkolási, valamint előtetők készítési munkának 

kivitelezését végezte, mintegy 5.600 m2-en; 

▪ a budapesti Dagály Úszóaréna tetőhéjalási, szigetelési és oldalfal burkolási munkának kivitelezését 

végezte, mintegy 20.000 m2-en; 

▪ a győri Egyetemi Sportcsarnok tetőhéjalási, szigetelési és oldalfalburkolási, valamint nyílászárók 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 4.500 m2-en; 

▪ a budapesti Tüskecsarnok tetőhéjalási kivitelezési munkákat végezte, mintegy 3.900 m2-en; 

▪ a győri EYOF Olimpia Park tetőhéjalási, szigetelési és homlokzatburkolási kivitelezési munkákat 

végezte, mintegy 17.500 m2-en; 

▪ a budapesti MOM Sport Uszoda és Sportközpont tető- és oldalfalburkolási és acélszerkezet szerelés 

kivitelezési munkákat végezte, mintegy 5.600 m2-en; 

▪ a kecskeméti uszoda tetőhéjalási és szigetelési munkákat végezte, mintegy 5.000 m2-en; és 

▪ a győri uszoda tetőhéjalási és szigetelési munkákat végezte, mintegy 5.000 m2-en- 

 

5.2 A KIBOCSÁTÓ LEGFONTOSABB PIACAINAK BEMUTATÁSA, IDEÉRTVE A TELJES FORGALMAT 

TEVÉKENYSÉG KÖRÖNKÉNTI ÉS FÖLDRAJZI BONTÁSBAN, A KIBOCSÁTÓ VERSENYHELYZETE  

 

Hazánkban az építőiparban a 2008 utáni, elhúzódó gazdasági válságot követően 2016 óta dinamikus 

növekedés figyelhető meg. 2017 óta éves szinten átlagosan 30%-ot is meghaladó növekedés volt 

tapasztalható. A jelentős bővülés az európai uniós forrásoknak, a kormányzat jelentős megrendeléseinek, 

az 5% körüli éves gazdasági növekedésnek, Budapest turisztikai vonzereje növekedésének és a 2016. január 

1-től határozott időre bevezetett 5%-os újlakás áfá-nak volt köszönhető. Az ágazat profit margin-ja az 

elmúlt években 5-20% között változott annak függvényében, hogy az adott társaság az építőiparon belül 

milyen területen működik. 

 

A Kibocsátó hosszú évek óta meghatározó piaci részesedéssel bír a hazai könnyűszerkezetes csarnokok 

kivitelezése, tetőhéjalás, homlokzatburkolás, acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, valamint 

komplett homlokzatburkolási rendszerek kulcsrakész szállítása, építése területén. Ugyan az építőiparban és 

a generálkivitelező piacán jelentős piaci verseny tapasztalható, ez a könnyűszerkezetes csarnokok 

kivitelezéséről nem mondható el. A könnyűszerkezetes csarnokok az alábbi kategóriára oszthatók: 

▪ 1.000 m2 alatti csarnok kivitelezése – Számos piaci szereplő, kiélezett verseny, a Kibocsátónak 

nem az elsődleges célpiaca, de ezeket a kisebb munkákat is elvégzi, különösen ha a nagy munkákat 

megrendelő generálkivitelezők megrendeléséről van szó. 

▪ 1.000 m2 és 10.000 m2 közötti csarnok kivitelezés – Mindösszesen néhány Magyarországon üzleti 

tevékenységet folytató vállalkozó (például: Hexa-Steel Kft., Pallér Csarnok Kft.) rendelkezik 

elegendő kapacitással, hogy el tudja végezni. Egy-egy ilyen projekt leköti az adott szereplő teljes 

éves kapacitását. A legtöbb ebbe a kategóriába tartozó megbízást a Kibocsátó valósítja meg.  

▪ 10.000 m2 feletti csarnok kivitelezés – A Kibocsátó ezen alszegmensben egyedülálló pozícióban 

van, mivel a versenytársak kapacitás korlátait néhány kivételtől eltekintve meghaladják ezen 

projektek.  

 

A könnyűszerkezetes csarnokkivitelezés alszegmenseit vizsgálva megállapítható, hogy a Kibocsátó 

szakértelme és kiemelt referenciái mellett a számára elérhető 800-1.000 fős kivitelezői csapat folyamatos 

versenyelőnyt biztosít számára.  

 

A Kibocsátó alapvetően Magyarországon végzi építőipari tevékenységét. Néhány esetben előfordul, hogy 

megbízói kifejezett kérésére külföldön is végez kisebb munkákat, de ez arányait tekintve nem jelentős. A 

2018-as bevételek régiónkénti megoszlása a következő: 

o Közép-Magyarország régió – 44%, ebből Budapest 9% 
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o Közép-Dunántúl régió – 34% 

o Nyugat-Dunántúl régió – 6% 

o Dél-Alföld régió – 6% 

o Észak-Alföld régió – 5% 

o Észak-Magyarország régió – 4% 

o Dél-Dunántúl régió – 1% 

 

A 2019. üzleti évben a Kibocsátó mintegy 35 milliárd forint árbevételt ért el. A könnyűszerkezetes csarnok 

kivitelezési ideje jellemzően 3-6 hónap és bruttó fedezete 12-31% a projekt méretétől függően. 

 

5.3 STRATÉGIAI PARTNEREK ÉS A VELÜK TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

A Kibocsátó számos stratégiai, illetve együttműködő partnerrel rendelkezik.  

 

A Kibocsátó legfontosabb stratégiai vevői, illetve megrendelői az alábbiak: 

▪ AUDI Hungária Kft. 

▪ Market Építő Zrt.  

▪ Samsung Engineering Magyarország Kft.  

▪ Hyundai Engineering Co. Ltd. Magyarországi Fióktelepe 

▪ a Strabag AG Magyarországi Fióktelepe  

▪ Robert Bosch Power Tool Kft.  

▪ Takenaka Europe GmbH  

 

A Kibocsátó legfontosabb stratégiai beszállítói: 

▪ Kingspan Kft. 

▪ Arcelormittal Construction Slovakia S.r.o. 

▪ Trimo D.o.o. 

▪ Marketmercur Kft. 

▪ Knauf Insulation Kft.  

▪ Bauder Kft.  

▪ Rockwool Hungary Kft.  

▪ Sika Hungária Kft.  

 

5.4 A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI STRATÉGIÁJA 

 

A Kibocsátó 25 éve végez szakkivitelezői tevékenységet az ipari, kereskedelmi és logisztikai épületek 

homlokzati burkolásának területén. A Kibocsátó működése kezdetétől a folyamatos fejlődésre törekszik, új 

technikákat, technológiákat sajátít el annak érdekében, hogy a hazai piacon a legjobb legyen. 

 

A Kibocsátó célja, hogy a megrendelői igények minél szélesebb körét kiszolgálja, ideértve az egyszerű és 

költséghatékony megoldásokat, valamint a csúcstechnológiás homlokzatburkolatok kivitelezését is. A 

Kibocsátó stratégiája, hogy Magyarországon független szereplőként, megfelelő ár mellett az egyébként 

egymással versenytárs külföldi beruházók, valamint magyarországi generálkivitelezők rendelkezésére 

álljon egyaránt.  

 

A Kibocsátó a 2008-as válságot megelőzően számos külföldi országban is végzett hasonló kivitelezéseket, 

azonban a Kibocsátó stratégiai irányt váltott és mára kizárólag a hazai piacra koncentrál, mivel az utóbbi 

években rendkívül nagy mértékben megnövekedett a magyarországi építőipari kivitelezések mértéke, 

amelyet a Kibocsátó is végez, illetve védeni kívánja a hazai vezető pozícióját az esetleges külföldi 

versenytársaktól.  

 

A Kibocsátó a piac teljes méretével együtt növekszik, folyamatosan növeli kapacitását, a bevonható 

alvállalkozóinak körét, bővítve az élő munkaerőt, hogy minden igényt ki tudjon elégíteni. A Kibocsátó 

számára a növekedés mellett kiemelt fontossággal bír a profitabilitás egyidejű növelése is. Ezen stratégiai 
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megközelítés tette lehetővé a Kibocsátó számára többek között, hogy a 2008-2009-es válság alatt és az azt 

követő, egyébként jellemzően veszteséges időszakban is mindvégig nyereségesen működjön.  

 

6 A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A KIBOCSÁTÓ ELMÚLT EGY ÉVÉNEK 

PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL 

 

Az Információs Dokumentum jelen fejezetében rögzített, a Kibocsátóra vonatkozó pénzügyi információkat 

a pénzügyi beszámolókkal, valamint az Információs Dokumentum „Kockázati tényezők és 

kockázatkezelés” című fejezetében bemutatott kockázati tényezőkkel együtt ajánlott figyelembe venni. A 

jelen fejezet együtt értelmezendő továbbá az Információs Dokumentum „A Kibocsátó üzleti tevékenysége” 

című fejezetében foglalt információkkal. 

 

Eredménykimutatás 

 

A Kibocsátó 2015 és 2019 között dinamikus növekedést produkált, az árbevétel összetett éves növekedési 

rátája (CAGR) 26,9%.  

 

Az értékesítés nettó árbevétele 2019-re meghaladta a 35 milliárd forintot, melynek értéke 35.161 millió 

forint. Az árbevétel az előző 2018-as üzleti évhez képest közel 50%-kal növekedett. Az értékesítési 

árbevétel körülbelül 40%-a köthető a Kibocsátó tíz legnagyobb ügyfeléhez. A Kibocsátó közvetlen állami 

megrendelés állománya alacsony, az éves árbevétel kevesebb mint 5%-át teszi ki. 

 

A Kibocsátó üzleti struktúrájából adódóan az alvállalkozói kivitelezések miatt a ráfordítások között a 

legjelentősebb tétel az ’anyagi jellegű ráfordítások’, amely a 2019. üzleti évi árbevétel mintegy 82-83%-át 

teszi ki. A személyi jellegű ráfordítások a Kibocsátó által foglalkoztatott 198 fő átlagos állományi 

munkavállalói létszám bér- és bérjellegű költségeinek feleltethető meg. A 198 főből 107 fő fizikai 

munkavállaló és 91 fő szellemi munkavállaló. 

 

Az egyéb ráfordítások között nem az üzleti tevékenységhez köthető, a Kibocsátó közvetlen tulajdonosi 

körébe tartozó vállalatoknak nyújtott támogatások találhatóak közel 1 milliárd forint összegben. 

 

Az üzemi tevékenységből származó bevétel (EBIT) 2.961 millió forintot ért el a megelőző 2018-as 1.598 

millió forinthoz képest. Ez a 85%-os növekedés jelentősen meghaladja az értékesítés nettó árbevételének 

növekedését is. A Kibocsátó üzemi tevékenységből származó bevételének nem csak volumene, hanem 

marzsa (EBIT marzs) is jelentősen változott a 2015-ös 2%-ról 2019-es 8%-ra.  
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Mérleg és mérlegen kívüli kötelezettségek 

 

 A Kibocsátó jegyzett tőkéje 46 millió Ft, míg saját tőkéje nagyságrendileg 9 milliárd Ft volt 2019. december 

31. napján (utóbbi 2020. december 31. napjára hozzávetőlegesen 10 milliárd Ft-ra növekedett). 

 

A Kibocsátó tárgyi eszközei között található jelentős eszközök a szombathelyi fióktelep 306 millió Ft 

összegben és a szombathelyi acélgyártó üzem 195 millió Ft összegben. A tárgyi eszköz beruházások éves 

mértéke 100 és 500 millió Ft között alakult a 2015 és 2019 közötti időszakban. A befektetett pénzügyi 

eszközök között tartja nyilván a Kibocsátó a CIB Start Tőkevédett Alapban szereplő befektetéseit. 

 

A készletek között döntően az egyedi projektekhez szükséges anyagok és a befejezetlen készletek állomány 

kerülnek kimutatásra. A befejezetlen készletek nyilvántartási értéke az adott időszakra jutó teljesítésre - a 

teljes projekt kivitelezése során felmerülő becsült költségek alapján - vetített önköltség. 

 

A követelések jelentős állománya a vevőkkel és a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követeléseket 

tartalmazza, 2019-ben ezen együttes állománya 7,977 millió Ft volt. A követelések között kerül kimutatásra 

a garanciális visszatartások összege, melynek értéke 2019-ben meghaladta a 3 milliárd Ft-ot. A garanciális 

visszatartások az egyedi projektek részteljesítésének 10%-át teszik ki és a projekt befejezésekor a 

végszámlázás során fizetik ki a megbízók. 

 

A Kibocsátó értékpapírok között tartja nyilván a CIB Banknál és a Raiffeisen Banknál tartott pénzpiaci 

lekötéseket.  

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a szállítói garanciális és fedezeti visszatartás összege kerül 

kimutatásra. A Kibocsátó működését konzervatív finanszírozási politika és alacsony külső eladósodottság 

Eredménykimutatás 2015 2016 2017 2018 2019

m Ft Tény Tény Tény Tény Tény

Értékesítés nettó árbevétele 13,556 23,464 22,234 23,454 35,161

Aktívált saját teljesítmények értéke (485) 1,536 (883) 223 922

Egyéb bevételek 91 257 119 110 179

Anyagköltség (6,112) (11,823) (8,925) (9,460) (14,698)

Igénybe vett szolgáltatások értéke (1,523) (2,202) (2,313) (2,078) (3,654)

Egyéb szolgáltatások értéke (60) (64) (65) (79) (63)

Eladott áruk beszerzési értéke (1,527) (2,390) (2,481) (4,518) (705)

Eladott (közvetített) szolgáltatások (2,081) (4,307) (4,654) (3,117) (9,979)

Anyagjellegû ráfordítások (11,303) (20,786) (18,437) (19,251) (29,099)

Személyi jellegû ráfordítások (909) (1,345) (1,167) (1,486) (1,985)

Egyéb ráforditások (542) (1,214) (541) (1,278) (2,022)

EBITDA 409 1,913 1,325 1,772 3,156

EBITDA marzs 3% 8% 6% 8% 9%

Értékcsökkenés (145) (162) (164) (174) (196)

EBIT 264 1,751 1,161 1,598 2,961

EBIT marzs 2% 7% 5% 7% 8%

Pénzügyi műveletek ráfordításai (268) (245) (175) (243) (315)

Pénzügyi műveletek bevételei 198 174 146 152 253

Pénzügyi műveletek eredménye
(70) (72) (29) (91) (62)

Adózás előtti eredmény 195 1,679 1,133 1,507 2,899

Adó (28) (227) (173) (197) (212)

Adózott eredmény 167 1,452 960 1,310 2,687
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jellemzi. 2019. december 31-én a banki finanszírozás mindösszesen egy 1.748 millió forint összegű rulírozó 

hitel állományból áll.  

 

 
 

Cash-flow 

 

A Kibocsátó 2019. évi cash flow kimutatása a jelen Információs Dokumentum 3. számú mellékletét képező, 

2019. évi auditált beszámoló kiegészítő mellékletének 2. számú mellékletében található. 

 

A Kibocsátó bankgaranciái és hitelkeretei 

 

A Kibocsátó 2020. év végén meglévő bankgaranciáit és hitelkereteit az Információs Dokumentum 4.5 

pontja tartalmazza. Ezen listából a 2020. év végén kizárólag a CIB Bank által finanszírozott 7.054.840 EUR 

összegű beruházási hitel állt fenn, a két másik hitel (Raiffeisen Bank, CIB Bank) nem került kihasználásra. 

 

A Kibocsátó részére nyújtott EU-s és állami támogatások 

 

A Kibocsátó egy GINOP napelem tárgyú pályázat kapcsán részesült európai uniós támogatásban 28,6 millió 

Ft összegben, mely beruházás jelenleg is folyamatban van. 

 

A Kibocsátó továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium VNT2020 pályázatának keretein belül 282,4 

millió Ft összegű támogatásban részesült, amely kapcsán a beruházás szintén jelenleg is folyamatban van. 

 

Meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházások 

 

Mérleg 2015 2016 2017 2018 2019

m Ft Tény Tény Tény Tény Tény

Immateriális javak 52 39 26 11 13

Tárgyi eszközök 1,590 1,505 1,503 1,583 1,878

Befektetett pénzügyi eszközök 764 887 887 889 61

Befektetett eszközök 2,406 2,431 2,415 2,483 1,953

Készletek 711 2,286 1,467 2,057 2,686

Követelések 5,637 8,432 8,127 8,742 12,544

Értékpapírok 210 92 973 621 92

Pénzeszközök 110 119 129 477 326

Forgóeszközök 6,668 10,929 10,696 11,897 15,646

Aktív időbeli elhatárolások 102 238 129 64 69

Eszközök összesen 9,176     13,597   13,240   14,444   17,668   

Jegyzett tőke 46 46 46 46 46

Eredménytartalék 4,979 4,546 4,810 4,841 5,338

Lekötött tartalék - 500 388 387 1,000

Adózott eredmény 67 1,452 960 1,310 2,687

Saját tőke 5,092 6,544 6,204 6,584 9,071

Céltartalék - - - - -

Hosszú lejáratú kötelezettségek 291 165 264 230 243

Rövid lejáratú kötelezettségek 3,376 6,160 6,240 6,724 7,118

Hitelek 1,037 2,302 2,463 2,937 1,748

Vevőktől kapott előlegek 300 - 358 147 115

Szállítók 1,843 3,758 3,244 3,460 4,958

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 196 100 175 180 296

Kötelezettségek 3,667 6,325 6,505 6,954 7,361

Passzív időbeli elhatárolások 417 727 532 906 1,236

Források összesen 9,176     13,597   13,240   14,444   17,668   
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 A Kötvények kibocsátását követően, de a jelen Információs Dokumentum keltét megelőzően a Kibocsátó 

600 millió Ft értékben megvásárolt egy szombathelyi ingatlant, amely korábban mint konferenciaközpont 

és vendéglátó működött. A Kibocsátó ezen ingatlan átépítését és felújítását tervezi előreláthatólag a 2021. 

II., illetve 2022. I. félévben. A Kibocsátó jelen beruházás során lehetőségeihez mérten pályázati forrásokat 

is fel kíván használni, így ezen projekt kivitelezésének pontos időzítése a rendelkezésre álló pályázati 

lehetőségektől is függ. Az ingatlan megszerzésével, átépítésével és felújításával a Kibocsátó célja, hogy az 

irodai székhelyéül szolgálhasson a munkálatok befejezését követően. A projekt lezárását követően a 

Kibocsátó a jelenlegi (Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 59. szám alatti) székhelyéül szolgáló ingatlanát 

értékesíteni kívánja. 

 

Jelen Információs Dokumentum keltekor folyamatban van egy 600 millió Ft összegű technológiai 

beruházás, amelyhez a Kibocsátó 300 millió Ft összegű támogatást nyert a Nemzeti Befektetési Ügynökség 

(HIPA) pályázatán. Ezen beruházás keretein belül a legmodernebb technikát képviselő gépek kerülnek 

beszerzésre a Kibocsátó részére: 

 

▪ 5 db Manitou MT1840-es homlokrakodó gép, melyek a Kibocsátó kivitelezési munkáit segítik az 

építkezéseken; 

▪ 1 db nyerges vontató kamion, amely a Kibocsátó szombathelyi telephelyéről való szállításra szolgál 

a Kibocsátó építkezéseire; 

▪ 3 db targonca a Kibocsátó szombathelyi telephelyére, melyek a Kibocsátó gyártócsarnokait 

szolgálják ki; 

▪ 1 db Thalmann TZ300 8,2M hajlítógép a Kibocsátó szombathelyi gyártócsarnokába, melyek a 

könnyűlemezek hajlítását végzi a Kibocsátó építkezéseinek kiszolgálására; 

▪ 1 db Thalmann TZ300 8,2M hajlítógép és 1 db Forstner 1500mm-es darabológép a Kibocsátó pátyi 

gyártócsarnokába mely szintén a könnyűlemezek hajlítását végzi a Kibocsátó építkezéseinek 

kiszolgálására; 

▪ Varimat hegesztőgépek és vákuumos emelőszerkezetek a Kibocsátó kivitelezési munkáinak 

segítésére. 

 

A Kibocsátó további tervei között szerepel az informatikai rendszerének fejlesztése, amelynek során a 

Kibocsátónál egy új vállalatirányítási rendszer mellett felhőalapú adattárolás és kommunikáció kerülne 

bevezetésre. 

 

A Kibocsátó továbbá a jövőben tervezi a Budapesten az Apáczai Csere János utcában található ’Dorottya 

Palazzo’ ingatlan épületének földszint és pince részbeni – közvetett módon történő – megszerzését is. 

 

7 TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK, MUNKAVÁLLALÓK 

 

A jelen pontban bemutatott információk a Kibocsátónak a Kötvénykibocsátás időpontjában hatályos 

alapszabályában foglalt rendelkezéseken alapulnak. 

 

A Kibocsátó ügyvezetési feladatait igazgatóság látja el. Az igazgatóság elnöke Kreinbacher József Péter, 

az igazgatóság további tagjai Josef Unger és Kása Zsolt.  

 

7.1 A KIBOCSÁTÓ RÉSZVÉNYESEI  

 

Kreinbacher József Péter  

  

Részvényesi jogviszony kezdete: 1996.05.01. 

 

Szakmai életrajz: Tanulmányait a győri Széchenyi István Közlekedési és 

Távközlési Műszaki Főiskolán végezte. 1990-1995 között az 

ausztriai Unger Stahlbauges.m.b.H. kelet-európai vállalkozási 

igazgatója, 1996-tól a Kibocsátó tulajdonosa és elnök-

vezérigazgatója. 
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Feladata a Kibocsátó irányítása, vezetése, a megrendelőkkel 

való tárgyalások, szerződések kötése. Több építőipari szakmai 

kitüntetésben részesült, többek között az Év Építőipari 

Személyisége címmel ismerték el munkáját. Meghatározó 

szerepe volt/van a magyarországi könnyűszerkezetes 

csarnoképítés területén és a magyar gazdaság fejlődésének 

elősegítésében. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás:  

 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

Josef Unger  

  

Részvényesi jogviszony kezdete: 1996.05.01. 

 

Szakmai életrajz: Tanulmányait a Pinkafeld Höhere Technische 

Bundeslehranstalt-ban folytatta gépgyártás szakon. 

 

Az Unger Stahlbau GmbH alapítója és tulajdonosa 1986-tól, 

amelynek főprofilja csarnoképítés és fejlesztés, a tervezéstől a 

gyártáson keresztül a komplett kivitelezésig. A társaság 

tevékenysége egész Európára kiterjed, emellett számos ázsiai 

országban végzett/végez nyújt szolgáltatásokat. Számos 

további társaságban rendelkezik társasági részesedéssel, mint 

például az Unger International Holding, Oberwart, Unger 

Immobilien GmbH, Wien, Repotec GmbH & CoKG, illetve a 

Güssing RPT Planungs- und Beteiligungs GmbH. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás:  

 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

  

A Kibocsátó részvényesei nem rendelkeznek a tulajdoni részesedésüktől eltérő szavazati jogokkal. 

 

7.2 A KIBOCSÁTÓ ÜGYVEZETÉSÉT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK 

 

A Kibocsátó ügyvezetéseként igazgatóság működik és a Kibocsátót az igazgatóság tagjai képviselik. 

 

Kreinbacher József Péter  

 

 

Ügyvezetői jogviszony kezdete: 1996.05.01. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Cégjegyzési joga: önálló 

Ügyvezetői jogállása: igazgatósági tag – elnök (vezető tisztségviselő) 

Szakmai életrajz: ld. 7.1. pont 

 

Josef Unger 

 

 

Ügyvezetői jogviszony kezdete: 1996.05.01. 

Megbízás időtartama: határozatlan 
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Cégjegyzési joga: önálló 

Ügyvezetői jogállása: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

Szakmai életrajz: ld. 7.1. pont 

 

 

Kása Zsolt 

 

 

Ügyvezetői jogviszony kezdete: 2004.05.29. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Cégjegyzési joga: önálló 

Ügyvezetői jogállása: igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 

Szakmai életrajz: 

Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 

Karán folytatta, ahol okleveles építészmérnöki végzettséget 

szerzett. 1995 óta a Kibocsátó műszaki igazgatója. Feladatai 

közé tartozik a Kibocsátó tervezéssel, ajánlatadással foglalkozó 

műszaki osztályának vezetése, irányítása, továbbá a 

megrendelőkkel való tárgyalások, szerződéskötések. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

7.3 A KIBOCSÁTÓNÁL MŰKÖDŐ FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  

 

Dr. Medres Szabolcs 

 

 

Jogviszony kezdete: 2004.05.29. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Szakmai életrajz: 

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

1994-ben szerezte meg jogi diplomáját cum laude minősítéssel, 

ugyanitt 2011-ben borjogi szakjogász végzettséget is 

szerzett.1997 óta a Kibocsátó ügyvédje és jogi tanácsadója, 

perképviselője. Szakterülete elsődlegesen a társasági jog és a 

cégjog, továbbá média- és agrár ügyekkel is foglalkozik. 

Képviseletet lát el továbbá építőipari, borászati és kereskedelmi 

cégeknél, közreműködik szerződések előkészítése, peren kívüli 

ügyek intézése, valamint peres képviselet ellátása során. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

Köncz Miklós 

 

 

Jogviszony kezdete: 2004.05.29. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Szakmai életrajz: 

Tanulmányait a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami 

Intézetének Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok szakán 

végezte, ahol 1995-ben nemzetközi közgazdász diplomát 

szerzett.1995 óta a Kibocsátó gazdasági igazgatója. Feladata a 



METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Információs Dokumentum 

 

28 

 

Kibocsátó gazdasági vezetésének ellátására, illetve a Kibocsátó 

nemzetközi piacokon való képviseletére terjed ki. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás:  

 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

 

Kovács Gábor 

 

 

Jogviszony kezdete: 2004.05.29. 

Megbízás időtartama: határozatlan 

Szakmai életrajz: 

Tanulmányait a szombathelyi Savaria Szakközépiskolában 

végezte, ahol gépjárműjavító technikus végzettséget szerzett. 

 

1995-2020 között a Kibocsátó kivitelezési igazgatója, 2020 óta 

épületburkolási szakágvezetője. Feladata a Kibocsátó 

kivitelezési projektjein a szerkezetburkolási munkák teljes 

felügyelete, irányítása. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás:  

 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került 

vele szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével 

kapcsolatos bármilyen eljárás. 

 

 

7.4 A KIBOCSÁTÓ KULCSFONTOSSÁGÚ MUNKAVÁLLALÓI  

 

Horváth Ádám 

Jogviszony kezdete: 2000.03.13. 

Szakmai életrajz: 

 

Tanulmányait 1993-1999 között a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy-gazdaságpolitika 

szakán végezte. 2000 óta a Kibocsátó alkalmazottja, később 

pénzügyi vezetője. Feladata a Társaság komplett pénzügyi, és 

kontrolling vezetésének ellátása. 

 

Szakmai tevékenységgel 

kapcsolatban lefolytatott eljárás: 

Nincs folyamatban, és az elmúlt 3 (három) évben nem került vele 

szemben lefolytatásra a szakmai tevékenységével kapcsolatos 

bármilyen eljárás. 

 

8 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó legutolsó elfogadott, 2019. üzleti évre vonatkozó (i) auditált pénzügyi beszámolóit, (ii) az 

üzleti jelentéssel és egyéb mellékletekkel, valamint (iii) a könyvvizsgálói jelentéssel együtt jelen 

Információs Dokumentum 3. sz. melléklete tartalmazza.  

 

A Kibocsátó a legutolsó auditált pénzügyi beszámolója óta nem tett közzé negyedéves, vagy féléves 

időszakra vonatkozó pénzügyi információkat. 

 

9 A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ 

BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK  
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A jelen Információs Dokumentum keltének napján a Kibocsátó nem érintett a saját tőkéjét 10%-át 

meghaladó értékre vonatkozó, folyamatban lévő bírósági, választottbírósági vagy egyéb hatósági 

eljárásban. 

 

10 LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK 

 

A Kibocsátónak nincs tudomása – a Kibocsátó szokásos üzletmenete során kötött és a fentiekben bemutatott 

szerződéseken kívüli – olyan lényeges szerződésről, amely értelmében a Kibocsátót olyan kötelezettség 

terheli, illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, amelyek jelentőséggel bírnak a Kibocsátó megítélése vagy 

a Kötvények értékelése szempontjából. 

 

11 INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL 

 

A Kötvényekre vonatkozó releváns információk az Információs Dokumentum 13. pontjában kerültek 

bemutatásra. 

 

12 EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK 

 

A Kibocsátó kijelenti, hogy a jelen Információs Dokumentumban szereplő információk az elvárható 

gondosság mellett, a lehető legjobb ismeretei szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon 

körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos 

következtetéseket.  

 

A Kibocsátó vonatkozásában nincsenek olyan további, kulcsfontosságúnak ítélt információk, amelyek a 

jelen Információs Dokumentumban más helyeken rögzített információkon kívül feltüntetendők. 
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13 A KÖTVÉNYFELTÉTELEK 

 

Az alábbi szöveg a Kibocsátó által „MHH2030 Kötvény” elnevezésű (rövidített név: MHH2030), 

HU0000360094 ISIN kóddal ellátott Kötvényeinek a feltételeit (Kötvényfeltételek) tartalmazza. A 

Kötvényfeltételek az Okirat (meghatározását lásd az alábbiakban) részét képezik. 

 

13.1 JOGSZABÁLYI ALAP, FELHATALMAZÁS 

 

A Kötvények a Tpt. 12/B. §-a, valamint a Kötvényrendelet, továbbá a Ptk. alapján kerültek kibocsátásra és 

ezen jogszabályok értelmében hitelviszonyt megtestesítő, névre szóló értékpapírok. A Kötvények NKP 

keretében történő nyilvános forgalomba hozataláról és kibocsátásáról a Kibocsátó a 2020. október 30. 
napján meghozott 1.(2020.10.30.). sz. írásbeli részvényesi határozattal döntött. A Kibocsátó a Kötvények 

szabályozott piacra vagy azzal egyenértékű kereskedési helyszínre történő bevezetését nem tervezi. 

 

13.2 A KÖTVÉNYEN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVEZETT PÉNZÜGYI FEDEZETE 

 

A Kibocsátó teljes vagyonával felel a Kötvények tőketörlesztéseinek és kamatainak esedékességkori 

megfizetéséért. A Kötvényen alapuló kötelezettségeket a Kibocsátó a rendes gazdálkodása keretében 

tervezi teljesíteni. Ennek megfelelően a Kötvényeken alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett 

pénzügyi fedezetét a Kibocsátónak a 4. fejezetben (A Kibocsátó általános bemutatása) részletezett eszközei, 

illetve forrásai alkotják. 

 

13.3 A KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSNAK CÉLJA, A BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 

 

A Kibocsátó jelen Kötvényfeltételekben kötelezettséget vállalt, illetve vállal arra, hogy a kibocsátás révén 

bevont forrást a Hitelminősítési Jelentésben foglaltak szerint használja fel, amelyért felelősséggel tartozik. 

 

A forrásbevonási célok az alábbiakban kerülnek bemutatásra, azzal, hogy nem zárható ki, hogy a Kibocsátó 

nem valamennyi felsorolt célra használja fel a Kötvényekből származó forrásokat: 

 

▪ Működőtőke-finanszírozás 

▪ Rövid lejáratú banki kölcsönök refinanszírozása  

▪ Eszközök, illetve berendezések fejlesztése és/vagy beszerzése (ideértve különösen: informatikai 

fejlesztések, acélgyártó vagy festőműhely, berendezések, új irodaház épület) 

▪ Ingatlanok akvizíciója közvetlen vagy közvetett módon 

 

13.4 A KÖTVÉNY ELNEVEZÉSE, AZ ÉRTÉKPAPÍR-SOROZAT ÉRTÉKPAPÍRKÓDJA 

 

Név: MHH2030 Kötvény (rövidített név: MHH2030) 

ISIN azonosító: HU0000360094 

 

13.5 A KÖTVÉNYEK TÍPUSA 

 

A Kötvények névre szóló, átruházható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek egy teljes 

sorozatot képeznek és egy sorozatrészletben kerültek kibocsátásra a Tpt. 12/B. §, a Kötvényrendelet és a 

Ptk. rendelkezései alapján. 

 

Az értékpapír-sorozatba tartozó minden egyes Kötvény a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 45. pontja szerint 

azonos jogokat és kötelezettségeket teljesít meg. 

 

A Kötvények átváltás útján, vagy az általuk megtestesített jog gyakorlásával nem adnak jogot valamely 

más értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére. 
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13.6 A KÖTVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA, NYILVÁNTARTÁSA 

 

A Kötvények dematerializált értékpapírként kerültek kibocsátásra. A Tpt. 6. § (5) bekezdése értelmében, 

ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá 

alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról - zártkörűen működő részvénytársaság részvényei 

kivételével - utóbb nem rendelkezhet. 

 

A Kötvények nyilvántartását a KELER végzi. 

 

A KELER által vezetett nyilvántartás hiteles nyilvántartásként szolgál azon értékpapírszámla-vezetők 

azonosítása tekintetében, akiknek a KELER által vezetett értékpapírszámláján Kötvények kerültek 

jóváírásra (az Értékpapírszámla-vezetők), valamint az egyes Értékpapír-számlavezetők által vezetett 

értékpapírszámlákon jóváírt Kötvények mennyisége vonatkozásában. 

 

A Kibocsátó a Tpt. 7. § (2) bekezdésével és a 9. § (1) bekezdésével összhangban, a Kötvény feltételeit és 

kötelező tartalmi elemeit tartalmazó, értékpapírnak nem minősülő okiratot („Okirat”) állított ki és 

helyezett letétbe a KELER-nél illetve annak jogutódjánál. Az Okirat mindaddig a KELER-nél vagy 

(amennyiben alkalmazandó) annak jogutódjánál marad letétben, ameddig a Kötvénytulajdonosok a 

Kötvény alapján fennálló valamennyi követelése kielégítésre nem kerül. A Kötvényfeltételek a Kötvények 

– és így az Okirat – részét képezik.  

 

Amennyiben a Kibocsátó a jelen Kötvényfeltételek szerint bármely Kötvényt a Lejárat Napját (ahogy az 

alább meghatározásra került) megelőzően érvénytelenít, úgy az Okirat kicserélésre kerül, és a még fennálló 

Kötvények adatait tartalmazó új okirat kerül előállításra és a KELER-nél letétbe helyezésre annak 

érdekében, hogy az érvénytelenítés okán a fennálló Kötvények számának változása nyomon követhető 

legyen. 

 

13.7 A KÖTVÉNYEK JELLEGE 

 

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított kötelezettségét 

testesítik meg. A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátó egyéb nem biztosított, nem alárendelt – 

jövőben esetlegesen kibocsátandó, Kötvénytől eltérő – kötvény kötelezettségeivel legalább azonos 

rangsorban (pari passu) állnak, kivéve, ha a jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek. 

 

13.8 TEHERALAPÍTÁSI TILALOM 

 

Valamennyi Kötvény alapján teljesítendő bármely fizetési kötelezettség teljes összegben történő 

megfizetéséig a Kibocsátó nem alapít a jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy 

egészben terhelő Biztosítékot Vonatkozó Adósság biztosítására vagy harmadik személyek által Vonatkozó 

Adósság tekintetében vállalt garancia vagy kezesség biztosítására (és ilyen terhek jelenleg sem állnak fenn) 

anélkül, hogy egyúttal vagy azt megelőzően a Biztosítékkal legalább azonos ranghelyen és mértékben a 

Kötvények alapján fizetendő összegeket is biztosítaná. 

 

13.9 NETTÓ ADÓSSÁG / EBITDA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 

 

A Kibocsátó kötelezettséget vállalt, illetve vállal arra, hogy a Kötvények teljes futamideje alatt a Kibocsátó 

Nettó Adósság / EBITDA Mutatója: 

 

(i) a 2026-os pénzügyi évet megelőző bármelyik pénzügyi év tekintetében nem haladja meg a 4,00 

értéket; és 

 

(ii) a 2026-os pénzügyi év és az azt követő bármelyik pénzügyi év tekintetében nem haladja meg a 3,00 

értéket. 
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13.10 A KÖTVÉNYEK MINŐSÍTÉSE 

 

A Kötvényeket a Hitelminősítő a Hitelminősítési Jelentésben “B+” minősítéssel látta el. A Kötvények 

futamideje alatt a Hitelminősítő személye az MNB NKP keretében támasztott mindenkori 

követelményeknek megfelelően változhat. 

 

A Kötvények minősítése azok futamideje alatt évente felülvizsgálatra kerül a Hitelminősítő által. A 

Kötvények és a Kibocsátó hitelminősítésének felülvizsgálata a kapcsolódó minősítési jelentésekkel (ún. 

rating reports) együtt közzétételre kerül az MNB és a Hitelminősítő honlapján, amelyhez a Kibocsátó 

hozzájárult, illetve hozzájárul. Ezzel összefüggésben a Kibocsátó vállalta, illetve vállalja, hogy a 

hitelminősítés éves felülvizsgálataihoz szükséges minden dokumentumot és információt a megfelelő 

időben a Hitelminősítő rendelkezésére fog bocsátani és a minősítések során vele mindenben 

együttműködik. 

 

13.11 A KIBOCSÁTÁS TELJES ÖSSZEGE, AZAZ A KÖTVÉNYEK ÖSSZNÉVÉRTÉKE 

 

8.000.000.000,- Ft, azaz nyolcmilliárd forint. 

 

13.12 CÍMLETBEOSZTÁS, DEVIZANEM 

 

Kötvények névértéke (Névérték): 50.000.000,- Ft, azaz ötvenmillió forint. 

A Kötvények forintban kerültek forgalomba hozatalra. 

 

13.13 A KÖTVÉNYEK DARABSZÁMA 

 

A Kötvények 160, azaz egyszázhatvan darabból álló 1 (egy) sorozatban kerültek forgalomba hozatalra. 

 

13.14 A FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA 

 

A Kötvények Magyarországon, a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra 

vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján, a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés (a) és (c) pontjával 

összhangban, a BÉT által üzemeltetett Aukciós Kereskedési Rendszeren (MMTS1 kereskedési rendszer) 

keresztül lebonyolított kompetitív Aukciós eljárás keretében kerültek nyilvános forgalomba hozatalra és 

kibocsátásra, ezért a Kötvények forgalomba hozatala a Prospektus Rendelet alapján mentesült a tájékoztató 

készítési és közzétételi kötelezettség alól.  A nem nyilvános ajánlati könyves Aukciós értékesítés a BÉT 

által üzemeltetett MMTS1 rendszer részét képező Aukciós modulon keresztül valósult meg 2020. november 

13. napján. 

 

13.15 A KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK, KIÁLLÍTÁSÁNAK ÉS KELETKEZTETÉSÉNEK HELYE ÉS 

IDEJE 

 

Forgalomba hozatal napja: 2020. november 13. (Aukció napja) 

A Kibocsátás Értéknapja: 2020. november 17. (elszámolási nap) 

A kiállítás / keletkeztetés helye: Budapest  

A kiállítás / keletkeztetés napja: A Kibocsátás Értéknapja 

 

13.16 A FORGALOMBA HOZATALRA ÉS A KÖTVÉNYEKRE ALKALMAZANDÓ JOG 

 

A forgalomba hozatalra, a Kötvényekre, azok érvényességére, hatályosságára és a Kötvényfeltételek 

értelmezésére, a magyar jog (beleértve a Prospektus Rendeletet és egyéb, az Európai Unió intézményei és 

szervei által alkotott, Magyarországon közvetlenül alkalmazandó jogi aktust) az alkalmazandó. 

 

13.17 KIBOCSÁTÁSI ÁR 
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A Kötvényeknek az Aukció során alkalmazott Minimális Forgalomba Hozatali Ára (azaz az Aukció során 

benyújtható árajánlatok alsó korlátja) Kötvényenként a Névérték 87,6669%-a volt. 

 

A 2020. november 13. napján megtartott Aukció során a Kötvények átlagos eladási ára 104,7380% volt, 

így a Kibocsátó mindösszesen 8,37 milliárd forint forrásbevonást valósított meg. 

 

13.18 A KÖTVÉNYEK FUTAMIDEJE, LEJÁRATA 

 

A Kötvények lejárati napja (a Lejárat Napja): 2030. november 17. 

 

A Kötvények futamideje 10 (tíz) év, amely a Kibocsátás Értéknapján kezdődik és amely a Lejárat Napján 

ér véget.  

 

13.19 RÁBOCSÁTÁS 

 

A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok hozzájárulása nélkül bármikor jogosult rábocsátás keretében – a 

Kötvényekkel megegyező sorozatú, de eltérő sorozatrészletszámú – további kötvényeket kibocsátani. 

 
13.20 KAMATOZÁS TÍPUSA, KAMATFIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

A Kötvények fix kamatozású kötvények. 

 

A Kamat mértéke 

 

A Kötvények az alább meghatározott Kamatszámítási Kezdőnaptól (ezt a napot is beleértve) kamatoznak. 

Minden egyes Kötvény kamata évi fix 3,00% (azaz három százalék) (Kupon), amely utólag, a Kamatfizetési 

Napokon kerül kifizetésre. A Kötvény a Lejárat Napjára nem fizet kamatot. 

 

Kamatszámítási Kezdőnap: 2020. november 17. 

 

Kamatfizetési Napok 

 

Minden egyes Kötvény tekintetében az első kamatfizetési nap 2021. november 17. napja, és minden további 

kamatfizetési nap a Kötvények futamideje alatt az adott naptári év november 17. napja (minden ilyen nap 

külön-külön a Kamatfizetési Nap) azzal, hogy az utolsó kamatfizetési nap megegyezik a Lejárat Napjával 

(2030. november 17.). 

 

Kamatidőszak 

 

A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is beleértve) kezdődő időszak, amely az első Kamatfizetési 

Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget és minden következő időszak, amely a Kamatfizetési Napon 

(ezt a napot is beleértve) kezdődik és az azt követő Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér 

véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja. 

 

A fizetendő kamat összege 

 

Minden egyes Kötvény az Amortizált Névértéke után a Kibocsátás Értéknapjától mint Kamatszámítási 

Kezdőnaptól (azt is beleértve), éves szinten a Kupon mértékével számolva kamatozik.  

 

A Kötvények kamatát – a 13.22. Kötvényfeltételben (Rendkívüli Visszaváltási Események) meghatározott 

lejárat előtti visszaváltás kivételével – a Kamatidőszakra kell számítani, azaz az egy Kötvény alapján a 

teljes évre fizetendő kamat kiszámításához a Kötvény Amortizált Névértékét össze kell szorozni a 

Kuponnal. 
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A 13.22. Kötvényfeltételben (Rendkívüli Visszaváltási Események) meghatározott lejárat előtti 

visszaváltás esetén - amennyiben a (felhalmozott) kamatot egy teljes évnél rövidebb időszakra kell 

kiszámítani - a fentiektől eltérően a kamat kiszámításához az Amortizált Névértéket először a Kuponnal, 

majd a vonatkozó Kamatbázissal kell összeszorozni. 

 

A fentiek alapján az egyes Kamatfizetési Napokon esedékes fix kamatösszegek: 

▪ 2021. november 17.:1.500.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2022. november 17.:1.500.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2023. november 17.:1.406.250,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2024. november 17.:1.312.500,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2025. november 17.:1.218.750,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2026. november 17.:1.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2027. november 17.:1.031.250,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2028. november 17.:937.500,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2029. november 17.:843.750,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2030. november 17.:750.000,- Ft / 1 db Kötvény 

 

Kamatozás késedelem esetén 

 

Az egyes Kötvények a Lejárat Napjától, illetve a rendkívüli visszaváltási naptól kezdve – a jelen 13.20. 

pontban foglaltak kivételével – nem kamatoznak kivéve, ha a Kötvénytulajdonos megfelelően igazolja, 

hogy a tőke-, illetve kamatkifizetést a Kibocsátó jogellenesen késlelteti vagy tagadja meg, vagy a 

Kötvényből eredő fizetési kötelezettséggel a Kibocsátó egyébként késedelembe esik. Ilyen esetben a 

kérdéses tőkerész, illetve kamatösszeg kamatai tovább halmozódnak évi 4 (négy) százalékos mértékű 

Késedelmi Kamattal mindaddig, amíg az adott Kötvény után járó összeget a Kibocsátó kifizeti. 

 

A Kibocsátó által a Kötvények alapján fizetendő bármely kamat vagy tőkeösszeg megfizetésével 

kapcsolatos késedelem esetén a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosokat a 13.29 (Értesítések) pont 

rendelkezéseinek megfelelően köteles legalább az esedékesség napját megelőző 5 (öt) Munkanappal 

értesíteni. 

 

Következő Munkanap Szabály 

 

Ha valamely Kamatfizetési Nap nem Munkanapra esik, az adott Kamatfizetési Napon fizetendő kamat 

összege az érintett Kamatfizetési Napot követő első Munkanapon esedékes és fizetendő (Következő 

Munkanap Szabály). A Kötvény tulajdonosát az ilyen elhalasztott fizetés miatt többlet kamat vagy egyéb 

kifizetés nem illeti meg. 

 

Kerekítési szabály 

 

A Kötvényekkel kapcsolatban elvégzendő számítások során minden számításból származó százalékos 

arány, ha szükséges, a százalékpont negyedik tizedes jegyéig kerül kerekítésre (5-től, nem beleértve a 

0,00005%-ot, felfelé kerekítve) és minden forintösszeg, amelynek fizetése esedékessé válik, a forint 

legközelebbi egységére kerül kerekítésre (féltől felfelé kerekítve, kivéve a fél forintot, amely lefelé 

kerekítendő és 0 forintnak tekintendő). Ebben az esetben az „egység” 1 (egy) forintot jelent. 

 

13.21 A KÖTVÉNYEK TÖRLESZTÉSE - AMORTIZÁCIÓ, VISSZAVÁLTÁS, VISSZAVÁSÁRLÁS 

 

Ütemezett amortizáció a Kötvények futamideje alatt és lejáratkori visszaváltás 

 

A Kötvények résztörlesztéses (ezen belül nem egyenletes törlesztésű) kötvények. 

 

Hacsak előzőleg nem került visszaváltására, minden egyes Kötvény az alábbiak szerint amortizálódik: 

 

(a) 3.125.000,- Ft/Kötvény, mint Amortizációs Összeg esedékes és fizetendő  
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▪ 2022. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2023. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2024. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2025. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2026. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2027. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2028. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

▪ 2029. november 17.: 3.125.000,- Ft / 1 db Kötvény 

 

(b) 25.000.000,- Ft/Kötvény, mint végső amortizációs összeg (Végső Visszaváltási Összeg) esedékes 

és fizetendő 2030. november 17. napján, amely az utolsó Kamatfizetési Nap és egyben a Lejárat 

Napja is.  

 

A fentieket nem érintve, bármely Amortizációs Összeg és a Végső Visszaváltási Összeg megfizetésére a 

13.23. Kötvényfeltétel (Kifizetések) rendelkezései alkalmazandók, különösen, de nem kizárólagosan a 

Munkaszüneti Nap alcímet követő bekezdés. 

 

Egyéb visszaváltás 

 

A Kötvény lejárat előtti visszaváltására egyoldalúan, a Kötvénytulajdonossal történő külön megállapodás 

nélkül, kizárólag a 13.22. pontban (Rendkívüli Visszaváltási Események) meghatározott esetekben, az ott 

meghatározott feltételekkel van mód.  

 

Visszavásárlás 

 

A Kibocsátó a Kötvénytulajdonossal történő megállapodás alapján, a megállapodásban meghatározott áron 

vásárolhat Kötvényeket a nyílt piacon vagy egyéb más módon. Ilyen esetben a Kibocsátó által 

visszavásárolt Kötvényeket a Kibocsátó választása szerint megtarthatja, ismét eladhatja vagy 

érvénytelenítheti. 

 

A Kibocsátó vállalta, illetve vállalja, hogy az értékpapír-sorozat egy részének a futamidő lejárata előtti 

visszavásárlása esetén legalább olyan arányban vásárol vissza abból az MNB-től, mint amilyen arányban 

az MNB az adott értékpapír-sorozatból értékpapírral rendelkezik a visszavásárlás időpontjában. 

 

Érvénytelenítés 

 

Valamennyi, a Kibocsátó által visszaváltásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül 

a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített 

Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra. 

 

13.22 RENDKÍVÜLI VISSZAVÁLTÁSI ESEMÉNYEK 

 
Rendkívüli Visszaváltási Eseménynek (Rendkívüli Visszaváltási Esemény) tekintendő amennyiben az 

alábbi események bármelyike bekövetkezik: 

 

(a) Fizetési késedelem:  

a Kibocsátó a Kötvényre vonatkozóan esedékes tőke-, illetve kamatfizetési kötelezettsége 

tekintetében az esedékességtől számított 15 napot meghaladó késedelembe esik; 

 

(b) A Nettó Adósság / EBITDA kötelezettségvállalás megszegése:  

a Kibocsátó megsérti a 13.9 pontban foglalt kötelezettségvállalását; 

 

(c) Cross default (közvetett mulasztás):  

a Kibocsátó bármely – a Kötvénytől eltérő – kötvénye vagy hitelmegállapodása tekintetében 

esedékes fizetési kötelezettsége tekintetében az esedékességtől számított 15 napot meghaladó 
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késedelembe esik, feltéve, hogy a késedelemmel érintett teljes összeg meghaladja a 150.000.000,- 

Ft-ot (vagy ennek megfelelő összeget bármely más pénznemben); 

 

(d) Pari passu elv megsértése:  

a Kibocsátó megsérti a 13.7 pontban foglalt kötelezettségvállalását; 

 

(e) Negative pledge elv megsértése:  

a Kibocsátó megsérti a 13.8 pontban foglalt kötelezettségvállalását; 

 

(f) Alaptőke csökkentésére vonatkozó korlátozás: 

a Kibocsátó részvényesei a Kibocsátó alaptőkéjének a Kötvény futamideje alatt történő 

csökkentéséről határoznak a Kötvénytulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül; 

 

(g) Change of control:  

amennyiben Kreinbacher József Péter vagy Josef Unger magánszemélyeken kívül bármely más 

harmadik személy bármilyen formában részesedést (részvényt vagy részvényeket) szerez a 

Kibocsátóban, kivéve, ha e részvényszerzésre (i) öröklés eredményeként, vagy (ii) a 

Kötvénytulajdonosok előzetes írásbeli hozzájárulásával kerül sor; 

 

(h) Osztalékpolitika:  

a Kibocsátó részvényesei egy adott pénzügyi év tekintetében egy vagy több alkalommal osztalék 

vagy osztalékelőleg kifizetéséről határoznak és ezen osztalék-, illetve osztalékelőleg-kifizetés(ek) 

eredményeképpen a Kibocsátónak a Nettó Adósság / Saját Tőke hányadosa 1 fölé emelkedik. 

Osztalékelőleg fizetése esetén a Nettó Adósság, illetve a Saját Tőke mutatószámokat az 

osztalékelőleg kifizetésének alapjául szolgáló auditált éves beszámoló vagy közbenső beszámoló 

alapján kell meghatározni; 

 

(i) Fizetésképtelenség: 

a fizetésképtelenségre vonatkozó mindenkori jogszabályok szerint a Kibocsátó csődeljárás, 

felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás alá vonása érdekében a Kibocsátó társasági intézkedést 

tesz, vagy a Kibocsátó csőd, felszámolás vagy más hasonló eljárás alá kerül bíróság vagy más 

hatóság jogerős döntése alapján. 

 

A fenti 13.22 (f) és (g) pontjai vonatkozásában a Kötvénytulajdonosok hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni, amennyiben az egyetértő (támogató) Kötvénytulajdonosok által birtokolt Kötvények 

össznévértéke eléri a kibocsátott Kötvények teljes névértékének 85%-át. 

 

Amennyiben a fenti 13.22 (a)-(i) alpontok szerinti Rendkívüli Visszaváltási Események bármelyike 

bekövetkezik, a Kibocsátó köteles erről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul, de legkésőbb az adott 

esemény bekövetkezésétől számított 10 (tíz) Munkanapon belül értesíteni. A Kötvények visszaváltásának 

pontos időpontjáról a Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a Rendkívüli Visszaváltási Eseményről 

való tájékoztatással egyidejűleg értesíteni. 

 

Ezenkívül, amennyiben a fenti 13.22 (a)-(i) alpontok szerinti Rendkívüli Visszaváltási Események 

bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles a Kötvényeket az esemény bekövetkezésétől számított 

harminc (30) Munkanapon belül visszaváltani a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen. A Kibocsátó a 

Lejárat Előtti Visszaváltási Összeget átutalással, forintban köteles teljesíteni azon személy részére, 

aki/amely a Kibocsátó értesítésében meghatározott visszaváltási napot 5 (öt) Munkanappal megelőzően – 

tulajdonosi megfeleltetés által igazoltan – Kötvénytulajdonosnak minősül. 

 

13.23 KIFIZETÉSEK 

 

A kifizetés módja 

 



METAL HUNGÁRIA HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság – Információs Dokumentum 

 

37 

 

A Kötvény tekintetében tőke- és kamatkifizetésre átutalással a Fizető Bankon keresztül kerül sor a KELER 

mindenkor hatályos szabályzataival- és előírásaival-, illetve a Fizető Banki Szerződés rendelkezéseivel 

összhangban, valamint a vonatkozó adózási jogszabályok figyelembevételével, azon Értékpapír-

számlavezetők részére, amelyeknek a KELER-nél vezetett értékpapír-számláján az adott esedékességre 

vonatkozó – a KELER mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – Fordulónapon (ahogy az alább 

meghatározásra került) az üzletzárás időpontjában a Kötvények nyilván vannak tartva. A KELER jelenleg 

hatályos szabályzatai és előírásai értelmében, a Fordulónap a kifizetéssel érintett napot közvetlenül két (2) 

Munkanappal megelőző Munkanap (Fordulónap). Kifizetést kizárólag azon személy részére kell teljesíteni, 

aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül. 

 

A Kötvények tekintetében a Kötvényfeltételekkel összhangban teljesített kifizetéseket a 

Kötvénytulajdonosoknak teljesített megfelelő kifizetéseknek kell tekinteni, és a Kibocsátó, valamint a 

Fizető Bank az így kifizetett összegekkel kapcsolatban mentesül minden kötelezettség alól. 

 

Munkaszüneti Nap  

 

Amennyiben a Kötvény vonatkozásában teljesítendő bármely kifizetés napja nem Munkanap, a 

Kötvénytulajdonos a következő Munkanapig nem jogosult az érintett kifizetésre, valamint ezen késedelem 

tekintetében további kamatra vagy egyéb fizetésre. A félreértések elkerülése érdekében a Kötvények 

tekintetében teljesítendő fizetések esetén a Következő Munkanap Szabály alkalmazandó. 

 

13.24 TŐZSDEI REGISZTRÁCIÓ 

 
A Kibocsátó kötelezettséget vállalt, illetve vállal arra, hogy a Kötvények a BÉT által üzemeltetett XBond 

multilaterális kereskedési rendszerben kerülnek regisztrálásra a Kibocsátás Napját követő 90 (kilencven) 

napon belül, és a Kibocsátó a Kötvényeket a Lejárat Napjáig az XBond rendszerben forgalomban tartja. 

 

13.25 ADÓZÁS 

 

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatkifizetésre a Kibocsátó részéről vagy 

képviseletében az alkalmazandó pénzügyi vagy adó jogszabályokkal összhangban kerül sor. Amennyiben 

a tőke- vagy kamatfizetések tekintetében bármely teher vagy adó levonása alkalmazandó, a 

Kötvénytulajdonosok a tőke- és kamatfizetések nettó összegét kapják meg. Sem a Kibocsátót, sem a 

Forgalmazót sem pedig a Fizető Bankot nem terheli semmilyen többlet fizetési kötelezettség a 

Kötvénytulajdonosok ezen teher vagy levonás miatti kompenzálás céljára. Az alkalmazandó 

jogszabályokkal összhangban sem a Kibocsátó, sem a Forgalmazó sem pedig a Fizető Bank nem tartozik 

felelősséggel a Kötvénytulajdonosokkal szemben a tőke- és kamatkifizetésekkel kapcsolatos semmilyen 

díjért, költségért, veszteségért vagy kiadásért. 

 

13.26 FIZETŐ BANK 

 

A Kötvények tekintetében a Kibocsátó és Raiffeisen Bank Zrt. mint Fizető Bank között Fizető Banki 

Szerződés (amely szerződés időről időre módosításra és/vagy kiegészítésre és/vagy felváltásra kerülhet) 

jött létre. A Fizető Banki Szerződés alapján a Kibocsátó a Kötvényekkel kapcsolatos kamat-, és tőkefizető 

banki feladatokkal a Fizető Bankot bízta meg. A Fizető Banki Szerződés másolata (ide nem értve a Fizető 

Banki Szerződésnek a Fizető Bank díjazására vonatkozó részét) előzetes írásbeli bejelentést követően – 

telefonon egyeztetett időpontban, de igény esetén nem később, mint a bejelentés Kibocsátó általi 

kézhezvételét követő 8. (nyolcadik) Munkanapon – megtekinthető a Kibocsátó mindenkori székhelyén 

bármely Kötvénytulajdonos által, aki a Kibocsátó számára kielégítő módon tudja igazolni 

személyazonosságát és Kötvénytulajdonosi státuszát. 

 

A Kibocsátó jogosult módosítani vagy megszüntetni a Fizető Bank megbízását és/vagy más fizető bankot 

megbízni feltéve, hogy a Kötvényekhez kapcsolódóan Magyarországon egy fizető bank folyamatosan 

megbízásra kerül (ideértve azt is, hogy fizető bank hiányában és a jogszabályok által megengedett 

mértékben átmenetileg a Kibocsátó látja el a fizető banki feladatokat). 
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A Fizető Bank jogosult a Fizető Banki Szerződést rendes vagy rendkívüli felmondással felmondani. 

 

A Fizető Banki Szerződés alapján eljárva, a Fizető Bank kizárólag a Kibocsátó megbízottjaként jár el és 

nem vállal semmiféle kötelezettséget, vagy ügynöki, illetve bizományosi szolgáltatást a 

Kötvénytulajdonosok felé, illetve javára. 

 

13.27 ÁRJEGYZÉS 

 

Az NKP feltételeinek való megfelelés érdekében a Kötvények vonatkozásában a Kibocsátó és Raiffeisen 

Bank Zrt. mint Árjegyző között Árjegyzői Szerződés (amely szerződés időről időre módosításra, és/vagy 

kiegészítésre és/vagy felváltásra kerülhet) került megkötésre. Az árjegyzés keretében a Kötvények XBond-

on történő kereskedésének megkezdésétől a Kötvény futamidejének lejáratáig az NKP és BÉT előírásokkal 

összhangban: 

 

(a) az Árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és 

eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart; 

(b) az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100.000 eurónak 

megfelelő forint összeget (azaz legalább 1 darab Kötvényre vonatkozik); és 

(c) a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 

számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot. 

 

A Kibocsátónak joga van módosítani vagy megszüntetni az Árjegyző megbízását és/vagy további vagy más 

árjegyzőt megbízni feltéve, hogy a Kötvényekhez kapcsolódóan Magyarországon folyamatosan lesz egy 

árjegyző. 

 

Az Árjegyző jogosult az Árjegyzői Szerződést rendes vagy rendkívüli felmondással felmondani. 

 

13.28 AZ ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ISMERTETÉSE (IDEÉRTVE A JOGOK BÁRMELY 

KORLÁTOZÁSÁT, ÉS A JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁST, AZ ÉRTÉKPAPÍR SZABAD 

ÁTRUHÁZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA, KIEMELVE A TÖBBSÉGI 

TULAJDONOSOK ÉS A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁSOKAT 

 

A Tpt. 12/B. § (1) bekezdése szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott 

megjelölt tőkeösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt 

esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a tőkeösszeget a Kötvény mindenkori tulajdonosának a megjelölt 

időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet értelmében, a Kötvényeken alapuló 

követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el, hacsak a magyar jogszabályok eltérően rendelkeznek. 

 

A Kötvénytulajdonost a Kötvények alapján megilletik a következő jogok az alkalmazandó jogszabályokban 

meghatározott feltételekkel: 

(a) a Kibocsátótól a Kötvényben meghatározott Névérték és annak előre meghatározott kamatát vagy 

egyéb jutalékait, valamint a Kibocsátó által vállalt esetleges egyéb pénzbeli szolgáltatások 

kifizetését a Kötvényfeltételekben foglalt feltételek szerint követelni; 

(b) a Kötvény megszerzése előtt, a jelen Információs Dokumentum tartalmát megismerni; 

(c) a Kötvényt annak futamideje alatt (i) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

értékpapírszámlán tartani és (ii) amennyiben jogszabály ezt nem zárja ki, azt biztosítékul adni és 

elidegeníteni; 

(d) a Tpt.-ben, valamint a Kötvények XBond multilaterális kereskedési rendszerben való 

regisztrációját követően az XBond Üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályoknak 

meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást megkapni a Kibocsátótól; és 

(e) jogosult gyakorolni a Tpt.-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb jogokat. 

 

Tulajdonjog 
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A Ptk. 6:566. §-a (6) bekezdésének és a Tpt. 138. §-a (2) bekezdésének megfelelően, a 

’Kötvénytulajdonos’-ra vagy ’Kötvénytulajdonosok’-ra történő hivatkozáson bármely Kötvény 

vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt vagy személyeket kell érteni, aki(k)nek az 

értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják. 

 

Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás másként nem rendelkezik, bármely 

Kötvénytulajdonos, aki jogosultságát a fentieknek megfelelően igazolja, a Kötvény jogosultjának 

tekintendő és akként kezelendő, és jogosult minden, a Kötvény kapcsán teljesített kifizetésre akkor is, ha a 

Kötvény lejárt. 

 

A Kibocsátó elfogadja és betartja a KELER Szabályokat és a KELER mint letéti hely által, illetve a KELER 

igazolása alapján kiállított tulajdonosi (letéti) igazolást az értékpapír jogosultság igazolásául.  

 

A Tpt. 6.§ (5) bekezdése értelmében a Kötvénytulajdonosok nem kérhetik a Kötvények nyomdai úton 

előállított kötvényekké történő átalakítását. 

 

Átruházhatóság 

 

A Kötvények a KELER mindenkori szabályzataival és előírásaival összhangban és az átruházásra irányuló 

szerződés vagy más jogcím alapján az eladó értékpapír-számlájának megterhelésével és a vevő értékpapír-

számláján történő jóváírásával ruházhatók át. Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás 

másként nem rendelkezik, bármely Kötvénytulajdonos, aki a Kötvényt a fentieknek megfelelően szerezte, 

a Kötvény jogosultjának tekintendő és akként kezelendő, és mint ilyen jogosult minden ilyen Kötvény 

kapcsán teljesített kifizetésre akkor is, ha a Kötvény futamideje lejárt. 

 

A jelen Kötvényfeltételben meghatározottakon túl a Kibocsátó nem korlátozza a Kötvények átruházását. 

A KELER mindenkori szabályzatai és előírásai a Kötvényeknek az Értékpapír-számlavezetők érintett 

értékpapír-számlái közötti átutalásra vonatkozóan meghatározhatnak korlátozásokat és olyan zárt 

időszakokat, amelyek a Kötvénytulajdonosokra alkalmazandók és kötelezőek. 

 

A Kötvények tekintetében kicserélésre, átváltoztatásra vonatkozó- vagy elővásárlási jog nem gyakorolható. 

 

13.29 ÉRTESÍTÉSEK, A KÖTVÉNYTULAJDONOSOK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA 

 

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi értesítés a Kibocsátó honlapján, az MNB által üzemeltetett 

hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu) és a BÉT (www.bet.hu) 

honlapján kerül közzétételre. 

 

A Kibocsátó vállalta, illetve vállalja, hogy amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó olyan 

körülményekbe ütközik, amelyek meggátolják, vagy akadályozhatják a Kötvények szerinti fizetési 

kötelezettségek és egyéb kötelezettségvállalások határidőben történő teljesítését, úgy a Kibocsátó köteles 

haladéktalanul, de legkésőbb az érintett körülmény(ek)ről való tudomásszerzést követő 3 (három) 

Munkanapon belül közvetlenül egyidejűleg értesíteni a Kötvénytulajdonosokat a késedelemről, annak 

okáról az orvoslás, illetve hasonló eset elkerülése céljából tett és tenni szándékozott intézkedésekről, illetve 

az orvoslás várható időtartamáról. 

 

A Kötvénytulajdonosoktól származó értesítéseket vagy nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, írásban, magyar 

nyelven kell eszközölni és azok – eltérő rendelkezés hiányában – a Kibocsátó részére, ajánlott postai 

küldemény vagy személyes kézbesítés útján, a Kibocsátó székhelyére küldendőek, amely értesítésekhez 

vagy nyilatkozatokhoz csatolásra került a KELER vagy a vonatkozó Értékpapír-számlavezető által kiállított 

tulajdonosi igazolás, amely igazolás legalább a Kötvénytulajdonos tulajdonosi jogcímet igazolja. 

 

13.30 VITARENDEZÉS 
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A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok valamennyi, a Kötvényekből, azok forgalomba hozatalából eredő 

vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita vonatkozásában a magyar rendes bíróságok kizárólagos 

joghatóságát és hatáskörét kötik ki.   
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14 MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK 

 

A Kötvények XBond-ra történő regisztrációját követően, a Kibocsátó mindenkor hatályos létesítő okirata, 

valamint a Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi információk a Kibocsátó saját honlapján 

(www.mhh.hu), a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon és a BÉT honlapján (www.bet.hu) keresztül 

tekinthetők meg, elektronikus formában. 

 

A dokumentumok papír alapon a 1096 Budapest, Soroksári u. 1. (Dunaház) alatt található irodában 

tekinthetők meg Munkanapokon 9-14 óra között. 
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15 NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS 

NYILATKOZATOK 
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16 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 

A jelen Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések az alábbi jelentésekkel bírnak: 

 

„Amortizációs Összeg” az Információs Dokumentum 13.21 pontjában 

meghatározott amortizációs összeg; 

„Amortizált Névérték” jelenti a Névértéknek a Kibocsátó által az érintett 

Kamatfizetési Napot megelőzően kifizetett 

Amortizációs Összegek együttes összegével 

csökkentett összegét; 

„Árjegyző” jelenti a Raiffeisen Bank Zrt.-t; 

„Árjegyzői Szerződés” jelenti a Kibocsátó és az Árjegyző között az NKP 

feltételeinek való megfelelés érdekében a 

Kötvények vonatkozásában megkötött árjegyzői 

szerződést az Információs Dokumentum 13.27 

pontjában meghatározottak szerint; 

„Aukció” jelenti a Kötvények aukcióját, amelyre 2020. 

november 13. napján került sor; 

„Befektető-védelmi Alap” jelenti a Tpt. 210. § (1) bekezdésében 

meghatározott Befektető-védelmi Alapot; 

„BÉT” vagy „Piacműködtető” jelenti a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 

Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. 

IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-044764) által 

működtetett Budapesti Értéktőzsdét. 

„Biztosíték” zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve bármely más 

szerződés és megállapodás, amelynek célja 

eszköz, dolog vagy jog vagy bármely más 

vagyontárgy biztosítékul adása, megterhelése; 

„Dorottya PO” jelenti a DOROTTYA PO Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhely: 1051 Budapest, Dorottya 

utca 6. 2. em. 206.; cégjegyzékszám: 01-09-

972398); 

„EBITDA” 

jelenti az adott pénzügyi év vonatkozásában a 

Számviteli Törvény 2. számú melléklete alapján a 

Kibocsátó elfogadott auditált pénzügyi 

beszámolója „A. Üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)” nevű és a „VI. 

Értékcsökkenési leírás” nevű eredménykimutatás 

kategóriáinak együttes összegét; 

„Értékpapír-számlavezető” jelenti az értékpapír-számlavezető társaságokat; 

„Fizető Bank” jelenti a Raiffeisen Bank Zrt.-t; 

„Fizető Banki Szerződés” jelenti a Kibocsátó és a Fizető Bank között a 

Kötvények tekintetében megkötendő fizető banki 

szerződést az Információs Dokumentum 13.26 

pontjának megfelelően;  
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„Fordulónap” jelenti az Információs Dokumentum 13.23 

pontjában foglalt napot; 

„Forgalmazó” jelenti az Raiffeisen Bank Zrt.-t; 

„Ft” vagy „forint” vagy „HUF” jelenti a forintot, amely Magyarország törvényes 

fizetőeszköze; 

„Hitelminősítési Jelentés” 

jelenti a Hitelminősítő által a Kibocsátó, illetve a 

tervezett Kötvénykibocsátás kapcsán készített, 

2020. március 30. napján kelt és 2020. szeptember 

30-án frissített hitelminősítési jelentést;  

„Hitelminősítő” 

jelenti a Scope Ratings GmbH (székhely: 

Lennéstraße 5., 10785 Berlin, Németország) 

hitelminősítő társaságot, azzal, hogy az 

Információs Dokumentum kontextusában 

hitelminősítőnek minősül a későbbiek folyamán 

bármely más az MNB által elfogadott 

hitelminősítő társaság is; 

„Információs Dokumentum” jelenti a jelen, XBond Üzletszabályzat által előírt 

követelmények szerint készített információs 

dokumentumot; 

„Információs Összeállítás” jelenti a Kötvények forgalomba hozatala céljából 

a Kötvényrendelet 8. § (1) bekezdése szerint 

készített, 2020. november 6. napján kelt 

információs összeállítást; 

„Kamatbázis” jelenti a jelen Kötvényfeltételnek (Kamatozás 

típusa, kamatfizetési feltételek) megfelelően 

számított kamatösszeg tekintetében a 

Tényleges/Tényleges (ISMA) kamatbázis 

számítást, ahol a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta 

eltelt napok számát el kell osztani 365-tel (vagy 

366-tal, ha az adott Kamatidőszak tartalmazza 

február 29. napját), és ez a hányados adja meg a 

kamatbázis értékét.  

„Kamatfizetési Nap(ok)” az Információs Dokumentum 13.20 pontjában 

meghatározott nap, illetve napok; 

„Kamatszámítási Kezdőnap” az Információs Dokumentum 13.20 pontjában 

meghatározott időpont; 

„KELER” jelenti a KELER Központi Értéktár Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1074 

Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszáma: 

Cg.01-10-042346); 

„Késedelmi Kamat” jelenti Információs Dokumentum 13.20 pontjában 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot; 

„Kibocsátás Értéknapja” az Információs Dokumentum 13.15 pontjában 

meghatározott időpont; 

„Kibocsátó” jelenti a jelen Információs Dokumentum 

vonatkozásában a METAL HUNGÁRIA 

HOLDING Építőipari Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhely: 1096 Budapest, 
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Soroksári u. 1. (Dunaház).; cégjegyzékszám: Cg. 
01-10-043633; LEI kód: 

529900L1IY7UGN1J8T40); 

„Kötvény” vagy „Kötvények” 

jelenti a jelen Információs Dokumentumban 

szereplő feltételek szerint forgalomba hozott, a 

Kibocsátó fizetési kötelezettségét (hitelviszonyt) 

megtestesítő értékpapírokat. 

„Kötvényfeltételek” 

jelenti a Kötvény feltételeit az Információs 

Dokumentum 13. fejezetben meghatározottak 

szerint; 

„Kötvényrendelet” 
jelenti a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) 

Korm. rendeletet; 

„Kötvénytulajdonos” 
jelenti a forgalomba hozott Kötvények mindenkori 

tulajdonosának tekintendő személyt; 

„Következő Munkanap Szabály” 
jelenti az Információs Dokumentum a 13.20 

pontjában meghatározott kamatfizetési szabályt;  

„Kupon” 
jelenti az Információs Dokumentum a 13.20 

pontjában meghatározott kamatot; 

„Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg” 

jelenti egy Kötvény vonatkozásában annak 

Névértékét csökkentve az adott Kötvény 

tekintetében már megfizetett valamennyi 

Tőkeösszeggel, és növelve valamennyi már 

esedékes, de még meg nem fizetett kamat és 

Késedelmi Kamat összegével és az utolsó 

Kamatfizetési Nap óta felhalmozódott időarányos 

kamatokkal (azaz az utolsó Kamatfizetési Nap és a 

Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg 

megfizetésének napjáig – ezt a napot nem 

beleértve – terjedő időszakban). A felhalmozódott 

időarányos kamatok számítására a Kamatozás 

típusa, kamatfizetési feltételek című szakasz 

rendelkezései irányadóak. 

„Lejárat Napja” 
az Információs Dokumentum 13.18 pontjában 

meghatározott időpont; 

„Mária Lujza” 

jelenti a Mária Lujza Ingatlanbefektető Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (székhely: 1051 Budapest, 

Dorottya utca 6. 2. em. 204.; cégjegyzékszám: 01-

09-328980); 

„MCH” 

jelenti a Metal-Car Hungária Gépjárműkezelő, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhely: 9791 Dozmat, Tölgyfa utca 

6.; cégjegyzékszám: 18-09-106725); 

„MHE” 

jelenti a METÁL HUNGÁRIA ÉPÍTŐ Beruházó 

és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(székhely: 1096 Budapest, Soroksári u 1., 

cégjegyzékszám: 01-09-701035); 
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„Minimális Forgalomba Hozatali Ár” 

jelenti az Információs Dokumentum 13.17 

pontjában meghatározott, Kötvényekre vonatkozó 

minimális forgalomba hozatali árat; 

„MNB” vagy „Felügyelet” jelenti a Magyar Nemzeti Bankot; 

„Munkanap” 

jelenti minden olyan napot, amely egyszerre: 

(i) olyan nap, amelyen kereskedelmi bankok 

fizetési műveleteket végeznek és nyitva tartanak 

az általános üzletmenet számára Budapesten; és 

(ii) olyan nap, amikor a KELER 

pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt 

végre; 

„Nettó Adósság” 

az adott pénzügyi év vonatkozásában Számviteli 

Törvény 1. számú melléklet „A” fejezete alapján: 

 

a Kibocsátó elfogadott auditált pénzügyi 

beszámolója szerinti mérlegében feltüntetett F. I. 

(Hátrasorolt Kötelezettségek) + F.II. (Hosszú 

Lejáratú Kötelezettségek) + F. III. 1. (Rövid 

lejáratú kölcsönök) + F. III. 2. (Rövid lejáratú 

hitelek), 

 

csökkentve 

 

a Kibocsátó mérlegében feltüntetett B.IV. 

(Pénzeszközök) + B.III.5. (Forgatási célú 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) 

kategóriák együttes összegével; 

„Névérték” 
jelenti a Kötvények névértékét az Információs 

Dokumentum 13.12. pontjának megfelelően; 

„NKP” 

jelenti az MNB által 2019. július 1. napján 

elindított kötvényvásárlási programot (Növekedési 

Kötvényprogram); 

„Prospektus Rendelet” 

az értékpapírokra vonatkozó nyilvános 

ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a 

szabályozott piacra történő bevezetésekor 

közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. 

június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és 

tanácsi rendelet; 

„Prospektus Végrehajtási Rendelet” 

az Európai Bizottság (EU) 2019/980 

felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 

14.) az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó 

nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a 

szabályozott piacra történő bevezetésekor 

közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, 

ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő 

kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről; 
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„Ptk.” 
jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényt; 

„Raiffeisen Bank Zrt.” 

jelenti a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot (székhely: 1133 Budapest, 

Váci út 116-118., cégjegyzékszáma: 01-10-

041042); 

„Rendkívüli Visszaváltási Események” és azok 

bármelyike „Rendkívüli Visszaváltási 

Esemény” 

az Információs Dokumentum 13.22 pontjában 

meghatározott rendkívüli visszaváltási 

esemény(ek); 

„Saját Tőke” 

a Kibocsátó mindenkori, auditált éves pénzügyi 

beszámolója szerit számított saját tőkéjének az 

összegét jelenti; 

„Számviteli Törvény” jelenti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt; 

„Tőkeösszeg” 

jelenti minden egyes Kötvény tekintetében, 

valamennyi Amortizációs Összeg és a Végső 

Visszaváltási Összeg együttes összegét, azaz a 

teljes Tőkeösszeg összege megegyezik a Kötvény 

Névértékével; 

„Tpt.” 
jelenti a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvényt; 

„Végső Visszaváltási Összeg” 
az Információs Dokumentum 13.21 pontjában 

meghatározott végső amortizációs összeg; 

„Vonatkozó Adósság” 

a Kibocsátó olyan kötvényből eredő 

kötelezettsége, amelynek eredeti (forgalomba 

hozatalkori) futamideje több, mint egy év; 

„XBond” 

jelenti a BÉT által működtetett multilaterális 

kereskedési rendszert, amely harmadik felek 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra irányuló, 

vételi és eladási szándékát hozza össze 

megkülönböztetésmentes módon, szerződést 

eredményezve; 

„XBond Üzletszabályzat” 
jelenti a BÉT vezérigazgatója által elfogadott 

XBond általános üzletszabályzatot. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A KIBOCSÁTÓ CÉGSTRUKTÚRÁJÁNAK BEMUTATÁSA 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

SZERVEZETI ÁBRA 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KIBOCSÁTÓ 2019. ÉVI AUDITÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 
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