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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, 

Róbert Károly körút 70-74., továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény 55. §-ában foglaltaknak megfelelően közzéteszi az alábbiakat: 

 

A Kibocsátó Igazgatósága az 1/2020. (06. 15.) IG számú határozatával jóváhagyta a 

Kibocsátó alábbiak szerinti Stratégiai tervét: 

 

 

DELTA TECHNOLOGIES NYRT. – STRATÉGIAI TERV 

2020 JÚNIUS 
 

 

1. Bevezetés  

A Delta Technologies Nyrt. egy olyan technológiai vállalat, amely a 100%-os tulajdonában 

lévő, a magyar IT piac egyik meghatározó piaci szereplőjének, a Delta Systems Kft- nek a több 

mint három évtizedes sikeres piaci tapasztalatára és élenjáró tudására épít. 

 

A 2020-as év meghatározó környezeti tényezője (külső és belső egyaránt) a koronavírus 

járvány. A járvány 149 országot érintett eddig, melynek során a világgazdaságban 

meghatározó szerepet betöltő államok és a kis országok egyaránt kénytelenek voltak 

gazdaságukat leállítani hosszabb-rövidebb időre. A járvány hatására létrejött gazdasági válság 

általános és globális. Minden országot és minden gazdasági területet érint.  

Az előrejelzések szerint a recesszió viszonylag rövid lesz és ezt követően egy átalakult piacon 

gyors növekedés következik be. A válság fel fogja gyorsítani a negyedik ipari forradalom 

folyamatait, a fellendülésben fontos szerep vár az IT szektorra.  

Úgy döntöttünk, hogy a rendkívüli gazdasági helyzetnek megfelelően újratervezzük a 2019 

augusztus 5-én közzétett stratégiánkat annak érdekében, hogy sikeresen vészeljük át a legalább 

egy évesre becsült világméretű recessziót és egy erős céggel, a piaci igényekhez igazított 

termék és szolgáltatás választékkal versenyezzünk a piacon a fellendülés időszakában.  

A Delta Technologies Nyrt. a Delta Systems Kft.-n keresztül megtartotta a hazai IT szektorban 

betöltött pozícióját. Termékportfóliója a továbbiakban is az alábbi területekre épül: hardver, 

szoftver és hálózati technológiák, irodatechnika, közlekedésinformatika, smart megoldások, 

alkalmazásfejlesztés. 

 

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 
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2. Jövőkép 

Küldetésünk a befektetői bizalom és érték folyamatos növelése, a legkorszerűbb technológiák 

elsajátítása és a jelen generációk igényeit teljes mértékben kiszolgáló innovatív digitális jövő 

építse. Célunk a Delta Technologies Nyrt. a leányvállalatán keresztül megtartva a hazai IT 

szektorban betöltött pozícióját a termékportfólió dinamikus szélesítésével a közép-európai 

régió jelentős rendszerintegrátorává váljon.  

A negyedik ipari forradalom igényeit is teljeskörűen kielégítő modern vállalatot akarunk 

felépíteni.  

E küldetés és jövőkép megvalósítása érdekében Delta Technologies Nyrt. hozzáértő partnerré 

és agilis vállalattá alakul. 

 

3. A Delta Technologies Nyrt. 3 éves stratégiai céljai  

A digitalizáció hatására az IT piac Magyarországon és a régióban is várhatóan jelentősen 

bővülni fog a következő három évben. A kérdés tehát nem az, hogy fejlesszünk-e, vagy nem, 

hanem az, hogy mely lehetőségekkel éljünk a sok közül.  

A piaci trendek és az alább bemutatott SWOT analízis alapos elemzése után határoztuk meg a 

fejlesztési irányokat.  

 

DELTA TECHNOLOGIES NYRT. SWOT ANALÍZIS 

 

 
 

Olyan irányokat választottunk, ahol  

• van piaci jelenlétünk és szakmai múltunk, 

• a piaci jelenlét és szakmai múlt akvizícióval megszerezhető, 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Több évtizedes piaci jelenlét és reputáció, széleskörű referenciák Regionális piacon alacsony mértékű jelenlét

Széleskörű és hosszútávú globális ICT beszállítói kapcsolatok, magas 

szintű gyártói elismertség
Szektoriális és ügyfélkoncentráció magas szintű

Tapasztalt, IT szektoron belül ismert és hiteles menedzsment Tranzakcionális és szolgáltatási bevételek aránya javítandó

Országos lefedettségű szolgáltatások Egyes területeken hiányos portfólió 

 A szervezet magas szintű integráló képessége, befogadó, adaptív 

szervezeti kultúra
Szervezeti struktúra és működési folyamatok módosításra szorulnak 

Tőzsdei jelenlét, stabil pénzügyi háttér Azonos szintű szaktudás biztosítása minden szakterületen

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Jelentős szerep elérése a gazdaság és társadalom digitalizálásában
Folyamatosan alakuló, és gyorsan változó piaci és technológiai 

környezetre történő válaszidő növekedése

Digitalizációs K+F tevékenység Következő EU-s finanszírozási ciklus keretszámainak bizonytalansága

Regionális piacokra történő terjeszkedés
Új munkavállalói generáció igényeinek, elvárásainak történő 

maradéktalan megfelelés

Megjelenő új technológiák által generált piaci lehetőségek

kihasználása

Tovább fokozódó piaci koncentráció

Koronavírus járvány okozta gazdasági válság elhúzódása visszavetheti 

a piaci növekedést
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• reális üzleti lehetőségekkel rendelkezünk,  

• az új fejlesztések ráépülnek a meglévő referenciáinkra, tudásunkra.  

A fentiek alapján a következő 3 év stratégiai céljai a következők: 

• Erős, pénzügyileg stabil céget építünk, amely idehaza és külföldön is versenyképes 

rövid és hosszú távon egyaránt,  

• A Delta Technologies Nyrt jelentős meglévő piaci pozícióit akvizíciók útján tovább 

erősítjük, szervezetünket a piaci igényeknek megfelelően alakítjuk át, 

• Az akvizíciókat külső finanszírozással kívánjuk véghezvinni, optimális forrásstruktúra 

biztosítása mellett, 

• Továbbra is a globális IT cégek hazai stratégiai partnereként működünk a hardware, 

szoftver értékesítés és support területén, valamint az új technológiákkal, termékekkel 

frissítjük portfóliónkat és az új piaci módszereket követve értékesítünk és 

szolgáltatunk, 

• Az államigazgatásban a 3 legnagyobb IT szállító között legyünk,  

• A hazai 5G hálózatok kiemelt szolgáltatóinak rendszerintegrátor partnere legyünk,  

• Új referenciákkal rendelkezzünk az Ipar 4.0, folyamatvezérlés, gyengeáramú 

alkalmazások és a közlekedés informatika területén. 

• Meglévő alkalmazásainkat továbbfejlesztve, a hazai piacon vezető, az ipar 4.0. és a 

Fintech területén működő kiválasztott cégekkel együttműködve belépünk ezekre a 

piacokra és teljes szolgáltatásválasztékunkkal és gazdasági erőnkkel megnöveljük ezen 

területek teljesítményét, 

• Nemzetközi piacon is értékesíthető szoftver alkalmazást, megoldást hozzunk létre.   

• Megvalósítjuk a regionális működés alapjait. Kilépünk a regionális piacra, partneri 

vagy akvizíciós úton szerezve meg a kritikus piaci súlyt, ami a további fejlődéshez 

szükséges, 

• Növelni kívánjuk az alkalmazottak cég iránti hosszútávú elkötelezettségét. 

 

4. Delta Technologies Nyrt. konszolidált árbevételi célja  

Az alábbi konszolidált árbevételi célokat tűztük ki:  

• 3 éven belül az Nyrt. jelenlegi leányvállalatain keresztül a meglévő portfoliójával érje 

el a 23 Mrd forintos árbevételi szintet,  

• 3 éven belül az akvizíciók hatására történő a konszolidált árbevétel növekedése haladja 

meg a 13 Mrd forintot. 

 

A fenti célokat a termék és szolgáltatás szerkezet átalakításával, cégek vásárlásával és 

integrálásával, a kereskedelmi munka javításával akarjuk elérni. A külföldi terjeszkedést 

akvizícióval kívánjuk felgyorsítani.  
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A DELTA TECHNOLOGIES NYRT. TERVEZETT KONSZOLIDÁLT ÁRBEVÉTELEI 

(MRD HUF) 

  

  
  
 

Figyelemfelhívás 

A jelen tájékoztatásban foglaltak a Társaság jövőbeli céljait és törekvéseit mutatja be, így nem adnak 
teljes és biztos képet a Társaság meglévő és a jövőben ténylegesen megvalósuló tevékenységéről és 
a tényleges jövőbeni lépéseiről, sem a Társaság eredményeiről, piacairól, a tevékenységet érintő 
kockázatokról és egyéb körülményekről. A Társaság múltbeli eredményei és a szabályozott információk 
megismerése érdekében a Társaság a közzétételi helyein közzétett rendes és rendkívüli tájékoztatások 
figyelemmel követését ajánlja. A jelen tájékoztatásban foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli 
eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a „várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg”, „célja” 
és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre vonatkozó 
kijelentéseknek tekintendők, ezen kijelentések ismert és nem ismert kockázatokat, bizonytalanságot és 
olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges lépései, eredménye vagy 
teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható lépésektől, 
eredménytől vagy teljesítménytől. A befektetők számára ezért nem ajánlatos ezen kijelentésekre a kellő 
mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli 
állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, ezért ajánlatos a befektetési döntések 
meghozatala előtt a jelen közzétételben foglaltak mellett a Társaság további tájékoztatásait is 
figyelembe venni. A Társaság mint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) hatálya alá tartozó 
kibocsátó, a Tpt. alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségeinek figyelembe vételével jár el, így 
gondoskodik a közzétett tájékoztatásaiban szereplő információk nem teljesülése vagy jelentős 
változása közzétételéről is. 

 

FY 2021 FY 2022 FY 2023

Akvirált váll árbev 6,8 11,6 13,9

Delta Technologies árbev akviráció nélkül 17,9 21,5 23,2

Szumma Delta Technologies árbev 24,8 33,1 37,1
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Budapest, 2020. június 15. 

 

Delta Technologies Nyrt. 


