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Összefoglaló  

Az elmúlt félévben (2021. I. félév) a járványügyi helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedések 
fokozatosan enyhítésre kerültek. A gazdaság újraindítása, illetve a folyamatos lazítások hatására 
Magyarország bruttó hazai terméke az első negyedévben 2%-kal növekedett az előző negyedévhez 
képest. A második negyedévben tovább csökkentek a járványügyi korlátozások, amelyek korábban 
fékezték a magyar gazdaságot, ennek megfelelően a GDP a második negyedévben 2,7%-ot növekedett 
az első negyedévhez képest. Összességében a bruttó hazai termék 17,9%-kal magasabb, mint egy évvel 
korábban. A dinamikus növekedéshez hozzájárult az is, hogy az enyhítések hatására, olyan szektorok 
is aktivizálódhattak, amelyek korábban szinte teljesen inaktívak voltak (vendéglátás, turizmus). Fontos 

megjegyezni, hogy az előző év azonos időszakában a gazdaság a második negyedévben (2020) csaknem 
15%-ot esett vissza, a 2,7%-os növekedés azt jelzi, hogy a helyreállás folyamata továbbra is kitart. 
Ennek megfelelően az előrejelzések további növekedési lehetőségekkel számolnak, különösen 
amennyiben a következő negyedévek is korlátozásmentesek maradnak.  

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: 
Kibocsátó, MEGAKRÁN Nyrt., Társaság, Vállalat) teljesítőképességére hasonló szektorok vannak 
hatással, mint a nemzetgazdaságra, így ezen szektorok piaci alakulása befolyással lehet a Társaság 
teljesítményére. A járműipar és feldolgozóipar növekvő termelékenysége hatással volt a társaság 
géptelepítési üzletágának teljesítőképességére is. Az ipari termelés volumene növekedésének 
köszönhetően a 2021. első és második negyedévében a Társaság géptelepítési szolgáltatása iránt nőtt 
a kereslet, ennek megfelelően az üzletág árbevétele 30%-kal emelkedett az előző év azonos 
időszakához képest. A Kibocsátó arra számít, hogy a gazdasági előrejelzéseknek megfelelően, a GDP 
valamint az ipari termelés volumenének növekedése pozitív hatással lehet az üzletág árbevételének 
alakulására és eredményességére.  Ugyanakkor továbbra is érezhető, hogy a magánszektor fogyasztása 
összességében még mindig alacsonyabb, mint a megelőző években. A korlátozások ugyan enyhültek, 
de ennek ellenére a bizonytalanság még mindig érezhető maradt az egyes szektorokban, amely 
elsősorban a megrendelők óvatosabb, csökkentett beruházási döntéseiben mutatkozik meg.   

 

 

 

A Kibocsátó több iparágban is jelen van, az ügyfelek iparágak szerinti megoszlása az előző évhez képest 
jelentősebb változáson ment keresztül. Korábban az autóiparhoz kapcsolódó bevételek aránya volt a 

legmagasabb. A járvány kirobbanását követően, különösen a 2020. üzleti év második negyedévben az 
autóipar jelentős károkat szenvedett el, amely a Társaság géptelepítési üzletágának 
teljesítőképességére is hatással volt. A 2021. üzleti év első felében a szektor termelési volumene 
kedvező képet mutatott, ugyanakkor az elmúlt néhány hónap legjelentősebb problémájává nőtte ki 
magát a globális chip hiány, amely korlátozhatja az autóipar 2021. évi növekedési terveit. A 
korlátozások enyhítésével a Társaság géptelepítési szolgáltatásai iránt nőtt a kereslet, ennek ellenére 
az autóiparból származó megrendelések jellemzően kisebb összegű projektekre vonatkoztak. A projekt 
értékek alakulása hasonló tendenciát mutatott az első fél év során a Társaság összes üzletágának 

Adatok e Ft-ban 2020.01.01-2020.06.30. 2021.01.01-2021.06.30.

Árbevétel 698 218 908 793

Értékcsökkenés 170 311 213 374

Üzemi tevékenység eredménye -68 245 -19 531

EBITDA 102 066 193 843
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vonatkozásában. Az ebből származó kockázatok, valamint árbevétel kiesés csökkentése érdekében a 
társaság erőforrásait és kapacitásait az építőipar, valamint további ipari szektorok támogatására 
csoportosította át. Ennek az ideiglenes piaci átrendeződésnek az alakulása a vevők iparágak szerinti 
megoszlásában is megfigyelhető. A kibocsátó megrendeléseinek 44%-át az Építőipar biztosította. 
Mindazonáltal a 2021. üzleti év első félévében a Társaság gépiparból és vegyiparból származó nagyobb 
értékű megrendelés állománya növekedett. 

 

A Kibocsátó számára kulcsfontosságú lehetőséget jelentett, hogy részben korábbi pályázatai, részben 
pedig a vállalatok támogatására létrehozott Versenyképesség Növelő támogatás igénybevételének 
köszönhetően banki finanszírozás mellett a Társaság történetének legjelentősebb eszközfejlesztését 
tudta megvalósítani 2020. évben, amelynek értéke 1,581 milliárd forint. 

A járványügyi helyzet miatt kialakult alapanyag és alkatrész hiány – amely az újranyitást követően is 
több alkalommal okozott problémát multinacionális vállalatoknál – rávilágított arra a tényre, hogy a 
termelő vállalatok kitettsége és függősége magas az ellátási lánc jelentős import szükséglete miatt. A 
Társaság arra számít, hogy ezt a kockázatot a jövőben mindenképpen csökkenteni szükséges, amely új 
beruházásokat eredményezhet a régióban. Éppen ezért a MEGAKRÁN Nyrt. közép- és hosszútávon 
növekedési lehetőséget lát a piac átalakulásában, mivel szolgáltatási portfoliójával több szegmensben 
is képes támogatni ezeket a projekteket.  

    

    Bevezetés  

 

A MEGAKRÁN Nyrt. a magyarországi emeléstechnikai piac egyik élenjáró vállalata, mely daruzási 
szolgáltatásokat nyújt autódaruival, komplett géptelepítési szolgáltatást biztosít termelő vállalatok 
számára, valamint kiegészítő tevékenységként személy és teheremelő gépek bérbeadásával is 
foglalkozik.  

A MEGAKRÁN Nyrt. célcsoportját és egyben jelenlegi ügyfeleit is elősorban a hazai ipar termelő 
vállalatai, illetve a termelő vállalatokat kiszolgáló ellátási láncban szereplő vállalkozások alkotják.  

A Vállalat elsősorban géptelepítési, emeléstechnikai és bérgép szolgáltatásokat nyújt gépgyártó, 
elektronikai, élelmiszeripari, gyógyszeripari, valamint energetikai cégek számára, szolgáltatásait 
jellemzően iparvállalatok veszik igénybe. Emeléstechnikai és géptelepítési szolgáltatásaival támogatni 
képes a zöldmezős beruházásokat az építőipari kivitelezéstől egészen a gyártósorok beüzemeléséig. A 

COVID-19 világjárvány hatására a stabil működés biztosítása érdekében a Társaság szabad kapacitásait 
átcsoportosította az építő ipari beruházások által generált kereslet kiszolgálására. Részben ennek is 
köszönhető, hogy az építőiparból származó árbevétele növekedett a korábbi évekhez képest.  

A MEGAKRÁN Nyrt. diverzifikálta vevői portfolióját, annak érdekében, hogy csökkentse kitettségét és 
kockázatát egyes iparágakkal szemben.  

Az elmúlt félévben a járványügyi helyzetre vonatkozó korlátozó intézkedések fokozatosan enyhítésre 
kerültek. A gazdaság újraindítása, illetve a folyamatos lazítások hatására Magyarország bruttó hazai 
terméke az első negyedévben 2%-kal növekedett az előző negyedévhez képest. A második 
negyedévben tovább csökkentek a járványügyi korlátozások, amelyek korábban fékezték a magyar 
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gazdaságot, ennek megfelelően a GDP a második negyedévben 2,7%-ot növekedett az első 
negyedévhez képest. Összességében a bruttó hazai termék 17,9%-kal magasabb, mint egy évvel 
korábban. A dinamikus növekedéshez hozzájárult az is, hogy az enyhítések hatására, olyan szektorok 
is aktivizálódhattak, amelyek korábban szinte teljesen inaktívak voltak (vendéglátás, turizmus). Fontos 

megjegyezni, hogy az előző év azonos időszakában a gazdaság a második negyedévben (2020) csaknem 
15%-ot esett vissza, a 2,7%-os növekedés azt jelzi, hogy a helyreállás folyamata továbbra is kitart. 
Ennek megfelelően az előrejelzések további növekedési lehetőségekkel számolnak, különösen 
amennyiben a következő negyedévek is korlátozásmentesek maradnak.  

A következő ábra a 2012-2021-ig terjedő időintervallumot mutatja be:  

 

 

Korábban a MEGAKRÁN Nyrt. féléves és éves jelentésében is bemutatásra került, hogy a Társaság 
teljesítőképességére hasonló szektorok vannak hatással, mint a nemzetgazdaságra, így ezen szektorok 
piaci alakulása befolyással lehet a Társaság teljesítményére. 2021. júniusában az ipari termelés 18,6%-

kal emelkedett az előző év bázisszintjéhez képest, a növekedéshez a feldolgozóipar minden alágazata 
hozzájárult, legnagyobb mértékben a villamos berendezések gyártása emelkedett. A járműipar és 
feldolgozóipar növekvő termelékenysége hatással volt a Társaság géptelepítési üzletágának 
teljesítőképességére is. Az előző üzleti évre (2020) jellemző intenzív visszaesés után, az újranyitást 
követően a 2021. első és második negyedévet fokozatos növekedés jellemezte. Ugyanakkor érezhető, 
hogy a magánszektor fogyasztása összességében jóval alacsonyabb, mint a megelőző években. A 

korlátozások ugyan enyhültek, de ennek ellenére a bizonytalanság még mindig érezhető maradt az 

egyes szektorokban, amely elsősorban a megrendelők óvatosabb, csökkentett beruházási döntéseiben 
mutatkozik meg.  A járványügyi helyzet által generált folyamatos bizonytalanság, valamint döcögő 
termelési periódusok miatt a termelő vállalatok a költséghatékonyság érdekében több, korábban 
kiszervezett munkafolyamatot képesek voltak ellátni és megszervezni saját kapacitásaik 
átszervezésével, valamint a nem létszükségletű beruházások elhalasztásával. Az ipari szektor 

újranyitása a MEGAKRÁN Nyrt. kereskedelmi egységének teljesítményére is hatással volt, hiszen 
megrendelői jellemzően az ipari szektor szereplői.  

A járványügyi helyzet miatt kialakult alapanyag és alkatrész hiány – amely az újranyitást követően is 
több alkalommal okozott problémát multinacionális vállalatoknál – rávilágított arra a tényre, hogy a 
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termelő vállalatok kitettsége és függősége magas az ellátási lánc jelentős import szükséglete miatt. A 
Társaság arra számít, hogy ezt a kockázatot a jövőben mindenképpen csökkenteni szükséges, amely új 
beruházásokat eredményezhet a régióban. Éppen ezért a MEGAKRÁN Nyrt. közép- és hosszútávon 
növekedési lehetőséget lát a piac átalakulásában, mivel szolgáltatási portfoliójával több szegmensben 
is képes támogatni ezeket a projekteket. Az ipari termelő vállalatok termelési volumenének 
növekedése, megnövekedett keresletet jelentett a Társaság emeléstechnikai és géptelepítési 
szolgáltatásai iránt. A gazdasági előrejelzéseknek megfelelően a Társaság arra számít, hogy a termelési 
volumen növekedése további keresletet jelenthet a MEGAKRÁN Nyrt. szolgáltatásai iránt valamint 

biztosíthatja, hogy a szolgáltatások árszínvonala fokozatosan és megközelítőleg visszatérjen a válságot 
megelőző szinthez. Az elmúlt fél évet tekintve megállapítható, hogy a diverzifikált szolgáltatás 
portfoliónak és vevői szektoroknak köszönhetően sikerült csökkenteni a járvány által generált 
gazdasági válságból származó kockázatokat, ez elsősorban annak is köszönhető, hogy az építőiparból 
származó emeléstechnikai üzletág árbevétel alakulását a COVID-19 járvány a vizsgált időszakban nem 
befolyásolta jelentős mértékben, valamint, hogy az építőipari szektorban is jelentkezett igény a Vállalat 
géptelepítési szolgáltatásai iránt. Ezt felismerve a társaság szabad kapacitásait a lehetséges ipari 
sajátosságok és kockázatok figyelembevétele mellett az építőipari új beruházások, illetve zöldmezős 
beruházások támogatására csoportosította át.   

 

 

 

Forrás: ksh.hu, adatok forrása: Összefoglaló táblák (STADAT) 
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Forrás: ksh.hu, adatok forrása: Összefoglaló táblák (STADAT) 
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MEGAKRÁN Nyrt. 
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

ezer Ft Auditált adatok Nem auditált adatok
Tételsor elnevezése 2020.12.31 2021.06.30

A: BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 983 658 3 866 168

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 230 927 218 018

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 107 805 92 549

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 91 736 102 160

Szellemi termékek 14 579 11 049

Üzleti vagy cégérték 16 807 12 260

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3 721 447 3 614 971

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 181 988 179 181

Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 512 174 3 414 117

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 25 676 21 673

Beruházások, felújítások 1 609 0

Beruházásra adott előlegek 0 0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 31 284 33 180

Egyéb tartós részesedés (MRP) 31 284 33 180

B: FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 279 330 351 565

I. KÉSZLETEK 54 404 59 329

Anyagok 8 977 13 956

Áruk 45 427 45 373

II. KÖVETELÉSEK 215 158 250 269

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 182 193 234 689

Egyéb követelések 32 965 15 579

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

IV. PÉNZESZKÖZÖK 9 768 41 968

Pénztár, csekk 403 421

Bankbetét 9 365 41 546

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 64 489 125 652

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 50 042 104 548

Költségek, ráf. aktív időbeli elhatárolása 14 447 21 104

Halasztott ráfordítások 0 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 327 477 4 343 385
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MEGAKRÁN Nyrt. 
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

ezer Ft Auditált adatok Nem auditált adatok
Tételsor elnevezése 2020.12.31 2021.06.30

D. SAJÁT TŐKE 1 449 533 1 411 857

Jegyzett tőke 777 263 777 263

Tőketartalék 478 965 478 965

Eredménytartalék 247 601 -3 171

Lekötött tartalék 202 227 196 475

Adózott eredmény -256 523 -37 674

E. CÉLTARTALÉKOK 0 0

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 2 813 915 2 855 939

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 737 942 1 608 751

Beruházási és fejlesztési hitelek 1 265 467 1 191 432

Egyéb hosszú lej. Kötelezettségek 472 475 417 319

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 075 973 1 247 188

Rövid lejáratú hitelek 327 058 388 477

Vevőktől kapott előleg 6 423 26 217

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 47 145 74 325

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 695 347 758 169

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 64 029 75 589

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 40 908 56 127

Halasztott bevételek 23 121 19 462

FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 327 477 4 343 385
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MEGAKRÁN Nyrt. 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

ezer Ft Nem auditált adatok Nem auditált adatok
Tételsor elnevezése 2020.01.01-2020.06.30. 2021.01.01-2021.06.30.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 668 725 854 059

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 29 493 54 734

I. Értékesítés nettó árbevétele 698 218 908 793

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 19 306 12 635

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 19 306 12 635

III. Egyéb bevételek 19 130 32 920

Ebből: visszaírt értékvesztés 0 22

05. Anyagköltség 81 076 84 750

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 104 958 100 930

07. Egyéb szolgáltatások értéke 25 285 31 840

08. Eladott áruk beszerzési értéke 34 446 22 421

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 32 004 90 732

IV. Anyagjellegű ráfordítások 277 769 330 673

10. Bérköltség 266 561 344 322

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 413 10 258

12. Bérjárulékok 52 959 58 982

V. Személyi jellegű ráfordítások 325 933 413 562

VI. Értékcsökkenési leírás 170 311 213 374

VII. Egyéb ráfordítások 30 885 16 270

Ebből: értékvesztés 6 539 279

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -68 245 -19 531

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

16. Egyéb kapott (járó) kamatok 334 0

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2 607 7 104

Ebből: értékelési különbözet 0 0

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 941 7 104

18. Részesedésekből származó ráfordítások,  árfolyamveszteségek 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

20. Fizetendő kamatok 16 867 24 627

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 3 274 620

Ebből: értékelési különbözet 0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 20 141 25 247

B. Pénzügyi műveletek eredménye -17 200 -18 143

C. Adózás előtti eredmény -85 445 -37 674

X. Adófizetési kötelezettség 0 0

D. Adózott eredmény -85 445 -37 674
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Cash flow kimutatás   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow-kimutatás e Ft 2020.01.01-2020.06.30. 2021.01.01-2021.06.30.

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 441 088 155 666

(Működési cash flow, 1-13. sorok)
1a. Adózás előtti eredmény + -85 445 -37 674

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + 0 -3 030

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + -85 445 -40 705

2. Elszámolt amortizáció + 170 311 213 374

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 6 539 257

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 0

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -9 597 -100

6. Szállítói kötelezettség változása + 256 662 27 180

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -30 544 41 918

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 4 369 15 219

9. Vevőkövetelés változása + 151 521 -52 776

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -11 203 12 461

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -11 525 -61 163

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0 0

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 0

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás -572 202 -95 499

(Befektetési cash flow, 14-18. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése - -574 257 -95 599

15. Befektetett eszközök eladása + 2 055 100

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése + 0

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0

18. Kapott osztalék, részesedés + 0

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 153 308 -27 686

(Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0

20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0

21. Hitel és kölcsön felvétele + 226 354 28 529

22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 739 -144

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -73 785 -55 868

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 -203

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + 22 193 32 481

27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 0 -282

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) + 22 193 32 200
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   A Társaság adatai  
 

Cégnév: MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Rövidített név: MEGAKRÁN Nyrt.  

Székhely: 8060 Mór, Nemes u. 23. 
Telefonszáma: +36-20-935-9555 

Központi elektronikus elérhetőség: info@megakran.hu, office@megakran.hu 

Honlap: www.megakran.hu  

Cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001492 

Adószám: 26133588-2-07 

Közösségi adószám: HU26133588 

Statisztikai számjel: 26133588-4399-114-07 

Tevékenység időtartama: határozatlan  
A Társaság jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság 

Irányadó jog: magyar  

Jegyzett tőke: 777.263.000 Ft  

A Társaság törzsrészvényei Xtend piaci kereskedése megkezdésének napja: 2018. december 4.  
A Társaság kijelölt tanácsadója: 2021. szeptember 1-ig Random Capital Broker Zrt., 2021. szeptember 

1. napjától Navigator Investments Zrt. 
Hatályos Alapszabály kelte: 2021. április 16.  

Fő tevékenységi kör: 4399’08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

Üzleti év: naptári évvel megegyező  
A Társaság könyvvizsgálója:  INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. 

1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F. 

személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna 

Hirdetmények közzétételének helye: Azokban az esetekben, amikor a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vagy a tőkepiacról szóló 2011. 
évi CXX. törvény („Tpt.”) vagy egyéb jogszabály a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a Társaság e kötelezettségének a Társaság honlapján (www.megakran.hu), a BÉT honlapján 
(www.bet.hu) és amennyiben jogszabály kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank által 
üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) tesz eleget.    

 

 

Az alaptőke részvények szerinti megoszlása 

 

A Társaság alaptőkéje 777.263.000 Ft, amely 777.263.000 darab, egyenként 1.- Ft névértékű névre 
szóló törzsrészvényből áll. A részvények előállítási módja: dematerializált részvény 

A Részvények ISIN kódja: HU0000178272 

 

Tulajdonosi struktúra  

 

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása 2021. június 30-án a bevezetett sorozatra 

vonatkozóan a tulajdonosi bejelentések alapján:  

mailto:info@megakran.hu
mailto:office@megakran.hu
http://www.megakran.hu/
http://www.megakran.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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Név Letétkezelő 

(igen/nem) 

Mennyiség (db) Részesedés (%) 
 

Langmáhr Tamás nem 557.888.000 71,77 

Nemzeti Tőzsdefejlesztési 
Alap 

nem 73.350.000 9,44 

Összesen  631.238.000 81,21 

 

 

Vezető tisztségviselők  

 

Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban, az Igazgató elnök munkaviszonyban látják el 
tevékenységüket. 

 

Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra: 

Langmáhr Tamás elnök 

Léhmann Henriett igazgatósági tag 

Lobogós János igazgatósági tag 

Takács Mariann igazgatósági tag 

 

Az Igazgatóság tagjai közül Langmáhr Tamás 557.888.000 db MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvénnyel 
rendelkezik. 

 

A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai 2021. szeptember 30. napjáig: 

Vitkovics Péter elnök 

Kovácsics Iván 

Dr. Szabó Gyula tag 

Tarabiah Ádám tag 

 

A felügyelőbizottság tagjai közül Vitkovics Péter 18.000.000 db MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvénnyel 
rendelkezik. 

 

Menedzsment 

 

A társaság operatív irányítását a MEGAKRÁN Nyrt. menedzsmentje végzi. A menedzsment tagjai 
mindannyian a Társaság alkalmazottai munkajogviszony keretében. 
 

A menedzsment tagjai: 

Maróti István vezérigazgató 

Viola Csilla vezérigazgató-helyettes 

 

A menedzsment tagjai nem rendelkeznek MEGAKRÁN Nyrt. törzsrészvénnyel. 
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A MEGAKRÁN Nyrt. üzleti környezete, tevékenysége  

 

A Kibocsátó a magyarországi emeléstechnikai piac egyik élenjáró vállalata, mely daruzási 
szolgáltatásokat nyújt autódaruival és speciális emeléstechnikai eszközeivel, komplett géptelepítési 
szolgáltatást biztosít termelő vállalatok számára, valamint kiegészítő tevékenységként személy és 
teheremelő gépek bérbeadásával is foglalkozik. Tevékenységei elsősorban a hazai ipar kiszolgálását 
célozzák.  

A Kibocsátó az elmúlt 18 évben a Magyarországi emeléstechnikai, daruzási, gyártósor- és géptelepítési 
piac egyik meghatározó szereplőjévé fejlődött. Szigorú minőségbiztosítási és munkavédelmi 
szabványokkal, a szektorban egyedülállóan magas biztosítási fedezettel és magas szintű kontrolling 

rendszerrel működik. 

A Kibocsátó elsősorban emeléstechnikai és géptelepítési háttérszolgáltatásokat nyújt gépgyártó, 
elektronikai, nehézipari, autóipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari, valamint energetikai cégek számára, 
szolgáltatásait elsősorban iparvállalatok veszik igénybe. A Kibocsátó egyik főszegmense a daruzási, 
emeléstechnikai szolgáltatások nyújtásával, másik főszegmense pedig gépek, komplett gyártósorok 
installálásával, telepítésével foglalkozik. Ehhez a két főtevékenységhez kapcsolódik kiegészítő 
szolgáltatásként az emelőgépek bérbeadása, az emeléstechnikai biztonsági termékek forgalmazása, 
valamint szakértői szolgáltatások nyújtása. A Társaság az eddigi komplex – emeléstechnikai, 
géptelepítési, gépbérleti, kereskedelmi és szakértői – szolgáltatások nyújtása mellett a partnereknél 
jelentkező ilyen irányú piaci igényekhez igazodva szerkezetszerelési tevékenység folytatásának 
irányába is elindult, amelyhez a szükséges szaktudás és eszközök a Társaság meglévő tevékenységeire 
tekintettel rendelkezésre állnak. A Kibocsátó 26 éves építőipari tapasztalatának és kiemelkedő 

partnerhálózatának köszönhetően a 2020. évtől kezdve már képes a megrendelői igények szerinti 

vasbetonszerkezetek szerelésére is. A tevékenységből származó árbevétel a 2021. üzleti év első 
felében még nem volt jelentős. A Kibocsátó erőssége, hogy a tevékenységet saját, folyamatosan 

felügyelt erőforrások bevonásával végzi, csökkentve ezzel a megrendelők szervezési és koordinációs 
terheit. 

A Kibocsátó a magyar piacon egyedüliként diverzifikálta működését és a három kapcsolódó piacon 
(emeléstechnika, géptelepítés, gépkölcsönzés) önmagában is jelentős szereplő, ezért ügyfeleinek 
komplex szolgáltatásokat képes nyújtani. A teljes körű ügyfélkiszolgálás érdekében a Kibocsátó 
alvállalkozók bevonásával dolgozik, amelyek többnyire a kivitelezésben (pl. villanyszerelő, technikus) 
működnek közre. 

A Kibocsátó folyamatos fejlődésének motorja a visszatérő megbízók részéről tapasztalt 
keresletnövekedés, valamint az elégedett ügyfelek ajánlása útján érkező új megrendelések. A 2020-as 

év második félévétől kezdődően a Társaság a jövőbeli folyamatos növekedés és fejlődés, továbbá a 
minél szélesebb körben történő új partnerek bevonása érdekében megkezdte értékesítési területének 

fejlesztését. A célok elérésének érdekében a kibocsátó értékesítőkkel, valamint közvetítőkkel egyaránt 
együttműködik. A járványügyi helyzet következtében a terület elsődleges feladata az ipari szektor 
visszaeséséből eredő árbevétel csökkenés kockázatának kiegyensúlyozása volt. A Kibocsátó szakmai 
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hírnevét országszerte több ezer hiba nélküli emelés és több száz emeléstechnikai és géptelepítési 
referencia erősíti.  

A Kibocsátó több iparágban is jelen van, az ügyfelek iparágak szerinti megoszlása az előző évhez képest 
jelentősebb változáson ment keresztül. Korábban az autóiparhoz kapcsolódó bevételek aránya volt a 

legmagasabb. A járvány kirobbanását követően, különösen a 2020. üzleti év második negyedévben az 
autóipar jelentős károkat szenvedett el, amely a Társaság géptelepítési üzletágának 
teljesítőképességére is hatással volt. A 2021. üzleti év első felében a szektor termelési volumene 
kedvező képet mutatott, ugyanakkor az elmúlt néhány hónap legjelentősebb problémájává nőtte ki 
magát a globális chip hiány, amely korlátozhatja az autóipar 2021. növekedési terveit. A korlátozások 
enyhítésével a Társaság géptelepítési szolgáltatásai iránt nőtt a kereslet, ennek ellenére az autóiparból 
származó megrendelések jellemzően kisebb összegű projektekre vonatkoztak. A projekt értékek 
alakulása hasonló tendenciát mutatott az első fél év során a Társaság összes üzletágának 
vonatkozásában. Az ebből származó kockázatok, valamint árbevétel kiesés csökkentése érdekében a 
társaság erőforrásait és kapacitásait az építőipar, valamint további ipari szektorok támogatására 
csoportosította át. Ennek az ideiglenes piaci átrendeződésnek az alakulása a vevők iparágak szerinti 
megoszlásában is megfigyelhető. A kibocsátó megrendeléseinek 44%-át az Építőipar biztosította. 

Mindazonáltal a 2021. üzleti év első félévében a Társaság gépiparból és vegyiparból származó nagyobb 

értékű megrendelés állománya növekedett. 

 

 

 

Daruzás, emeléstechnika                                  

A Kibocsátó egyik főtevékenysége a daruzás, amely a piac legkorszerűbb gépeivel, jelenleg több mint 
120 emeléstechnikai eszközből álló eszközparkkal rendelkezik. Az eszközök korszerűsége és egyedi 
paraméterei összetettebb emeléstechnikai feladatok megoldását is lehetővé teszik. Ezt szolgálja a 
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kibocsátó egyik legújabb eszköze a német Liebherr LTM 1450-8.1-es daruja is, amely 450 tonnás 
maximális teherbírásával, 131 méteres emelési magasságával és 108 méteres emelési távolságával 
képes maradéktalanul kiszolgálni az extrém igényeket, így szélesíti a kibocsátó emeléstechnikai 
portfólióját. A Kibocsátó 2020. üzleti évben egy XCMG gyártmányú XCT25-PL típusú autódarut is 
beszerzett. Ez a 25 tonna névleges teherbírású autódaru 42m hosszú alapgémmel rendelkezik, ez 
átlagosan 12 méterrel hosszabb, mint az a 25 tonnás kategóriában általában megszokott. Ez a 
gémhossz lehetővé teszi kis terhek olyan távolságokra mozgatását, amik eléréséhez eddig 55t névleges 
teherbírású darura volt szükség a teleszkópgém hossza miatt. 

A 2020-as üzleti évben a Társaság a GINOP 121 pályázat keretein belül 1db Ormig gyártmányú 16tmE 
típusú továbbá 2db Ormig gyártmányú 55/60 ie típusú különleges kialakítású elektromos mobildaru 
(Pick&Carry) és 1 db Palfinger PK53002SH daruval szerelt Hüffermann gyártmányú speciális eszköz 

beszerzését valósította meg. A beruházás következtében a Kibocsátó képes speciális emelési feladatok 
elvégzésére. Az Ormig gépek kompakt méreteinek köszönhetően kiválóan alkalmazhatóak csarnokon 
belüli, szűk helyen történő géptelepítési továbbá anyagmozgatási feladatok elvégzése során. 
Elektromos meghajtással működnek, így teljes mértékben károsanyag kibocsátás nélkül üzemelnek, 
továbbá fehér, nyomot nem hagyó kerekekkel vannak felszerelve, így alkalmasak tiszta térben történő 
feladatok ellátására is. A Kibocsátó ezen megoldások alkalmazásával képes az élelmiszer és 
gyógyszeripar támogatására egyaránt. Rádió távvezérlésű működése amellett, hogy tovább növeli a 
munkabiztonságot, 50%-kal csökkentheti a feladat elvégzéséhez szükséges irányító személyzet számát, 
ezáltal költséghatékonyabb megoldást biztosít a társaság jelenlegi és jövőbeli megrendelői számára. A 
projekt különlegessége, hogy a beszerzett Ormig eszközök villára szerelhetőek, így szélesebb 
alkalmazási területet képesek lefedni. Az Ormig 55/60 ie típusú elektromos emelőeszköz villára 
szerelve 22 tonna névleges teherbírású, amely tulajdonság egyedülálló a hazai piacon.  

A Palfinger PK53002SH daruval szerelt Hüffermann gyártmányú gép a kisebb terhek nagyobb 
távolságra történő emelése során, ahol a környezeti adottságok miatt egy daru fizikai korlátokba 
ütközne, kiváló megoldást jelent több helyen törhető hidraulikus gémjének köszönhetően. A 
letalpalást követően (Alkalmas 360 fokban történő maga körüli munkavégzésre) képes maga körül 
terhet felemelni és elhelyezni. Rádiótávvezérlésű működése biztosítja a pontos és biztonságos 
munkavégzést. 

A 2020. üzleti évben részben a Külgazdasági és Külügyminisztérium által, a koronavírus-járvány 
következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.16.) KKM 
rendelet alapján meghirdetett VNT2020-1 azonosító számú pályázati támogatás elnyerésének 
köszönhetően a Kibocsátó  eszközparkja  egy SBL1100 valamint egy SL400N típusú Gantry 
emelőeszközzel, egy Bobcat és egy Manitou rakodógéppel és egy Haulotte emelővel bővült.  

A Társaság Enerpac gyártmányú hidraulikus emelőinek valamint új zéró emissziós eszközeinek (ORMIG, 
Hüffermann) köszönhetően hatékony módon képes nehéz terhek emelésére és elhelyezésére olyan 
esetekben, ahol a hagyományos daruk vagy autódaruk a korlátozottan rendelkezésre álló hely miatt 
nem férnek el vagy egyéb környezeti adottság, biztonságtechnikai előírás miatt nem választhatóak a 
feladat végrehajtása során.  

Az 1100 tonna valamint a 400 tonna emelőkapacitású Gantry emelőeszközök segítségével 
Magyarországon és Közép-Kelet Európában egyedülálló módon, kategórián belül bármely 
géptelepítési, precíziós, nehézgépmozgatási feladat végrehajtható. A beruházás megkezdésével egy 
időben a Társaság a nemzetközi piacon való megjelenésének előkészítését, mérlegelését megkezdte.A 

Társaság egyik kiemelt feladata, hogy új eszközeit hatékonyan be tudja vezetni a piacra, továbbá, hogy 
minél szélesebb körben elérhetővé és ismertté tegye a Kibocsátó jelenlegi és potenciális megrendelői 
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számára. Az eszközöket 2021. első félévében jellemzően a Társaság géptelepítési üzletága alkalmazta 

speciális emeléstechnikai és géptelepítési feladatok ellátására.  

A Kibocsátó Magyarországon egyedülállóan, 700 millió forint/kár/év daruzási és emeléstechnikai 
biztosítással rendelkezik, amely bármilyen nem várt körülmény, daruzási probléma esetén fedezi a 

gépekben, környezetben keletkezett esetleges károkat. A megrendelők erre vonatkozó igénye esetén 
a Kibocsátó egyes projektekre egyedi, emelt összegű biztosítást köt.  

A speciális, elektromos, zéró emissziós gépekkel a tiszta és szűk terekben (élelmiszeripar, 

gyógyszeripar) csarnokon belül is végezhet emeléstechnikai (gép- és anyagmozgatás) munkát. Az 
eszközpark karbantartására, szállítására és javítására külön terület szakosodott a Kibocsátón belül. 

 

Géptelepítés                                      

A Kibocsátó géptelepítési projekt teljes lebonyolítására is képes, a gépek szétszedésétől, 
csomagolásától és szállításán át, a célhelyen történő újra üzembe helyezéséig minden feladatot el tud 
látni, a projekt jellegétől és a megrendelő igényétől függően a gép gyártójával is együttműködve. A 
kibocsátó szolgáltatás-portfóliójának egyik legdominánsabb eleme a géptelepítési szolgáltatás, amely 
a járványügyi helyzetet megelőzően a bevételek mintegy 50% százalékát adta az előző üzleti években. 
A járvány terjedésének következtében kialakult gazdasági válság hatására a géptelepítési üzletág 
árbevétel termelő képessége 2021. első félévében javult az előző év azonos időszakához viszonyítva, a 
Társaság arra számít, hogy a gazdaság újraindításának valamint a korlátozások enyhítésének hatására, 
a Kibocsátó géptelepítési szolgáltatása iránt a kereslet tovább növekedhet, annak eredményessége és 
megrendelés állománya a jövőben visszatérhet a válságot megelőző állapotához.  A korlátozások 

enyhítésének hatására növekedett a kereslet a Társaság géptelepítési szolgáltatásai iránt, azonban 
ennek intenzitása és összetétele az előző évek megrendelés állományához viszonyítva átalakult. A 
Kibocsátó géptelepítési üzletágának kapacitásait a félév során teljes mértékben képes volt lekötni. 
2021. első félévében az üzletág árbevétele az előző év (2020) azonosa időszakával összehasonlítva, 
jóval több, de kisebb értékű (5 millió forintot nem meg haladó) projektekből tevődött össze, így 

erőforrásait is jellemzően rövidebb (1-5 napos lefutási idejű) projektek kivitelezésével kötötte le. Ennek 

oka, hogy a recesszió miatt több vállalat ideiglenesen elhalasztotta beruházását, valamint a kereslet 
alakulását a korlátozásokból, illetve a piacon kialakult alkatrész és alapanyag hiányból (chip hiány, 
kínálat csökkenés a járműiparban) eredő késedelmes teljesítések is befolyásolták. A Kibocsátó a 

gazdasági előrejelzésekkel összehangoltan arra számít, hogy az ipari vállalatok termelési volumenének 
növekedése valamint a járműipar átalakulását támogató új technológiák bevezetése és alkalmazása a 

Társaság géptelepítési szolgáltatása iránt növekvő keresletet eredményezhet.  

A szolgáltatás válságálló, mivel válság idején az üzemek kapacitáscsökkentés miatti átrendezése 
és/vagy a kapacitások újra allokálása miatt van szükség géptelepítési, mérnöki és emeléstechnikai 
szolgáltatásokra, míg gazdasági fellendülés idején a fejlesztések és beruházások miatt tapasztalható 
keresletnövekedés indokolja. A vállalat szolgáltatásait mind a gépsor gyártója, mind a gépsor 
megrendelője részére tudja nyújtani. 

A géptelepítési üzletág jellemzően projekt alapon működik, a megbízások jellemzően két típusra 
bonthatóak: 

i. nagyobb beruházások esetén ipari gépek, komplett gépsorok telepítése; 
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ii. egy-egy adott gép korszerűsítése kapcsán az új gép telepítése, korábbi gép elszállítása, 
áthelyezése. 

A bevételek jelentős része nagyobb, komplex gépsor-telepítési feladatokból származik, az üzletág a 
komplett gyártósor telepítését a tervezéstől az átadásig, üzembe helyezésig és programozásig végzi, 
azaz teljes projektmenedzsment szolgáltatás nyújt. A nagyobb projektalapú megbízások közötti szabad 
kapacitást kisebb, technológia szerelési és gépmozgatási feladatok elvégzésével köti le a vállalat, 
melyek jellemzően gyors, 1-3 napos lefutási idejű projektek. 

 

Gépbérlet      

A Kibocsátó emelőgépeket, személyemelő és rakodó gépeket, földmunkagépeket és targoncákat ad 
bérbe ügyfeleinek, igény szerint képesített kezelővel, napi, havi vagy heti bérleti díj ellenében. 

A gépbérleti szolgáltatás keretében a Kibocsátó jellemzően személy- és teheremelő gépeket, illetve 
targoncákat ad bérbe, elsősorban kezelő nélkül. Igény esetén a társaság szakképzett 
kezelőszemélyzetet is biztosít a gépek mellé. A géppark bővítése és korszerűsítése folyamatos. 

 

Szakértői szolgáltatások 

A vállalkozásban lévő páratlan szakértelem hasznosítása érdekében a Társaság kiegészítő 
szolgáltatásként szakértői szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei részére, amelynek során azok 
emeléstechnikai munkagépeinek, berendezéseinek és eszközeinek technikai, műszaki állapotát 
ellenőrzi, erről jegyzőkönyvet készít és az abban foglaltakat nyilvántartja, valamint figyelemmel követi 
a javasolt karbantartási és javítási folyamatokat. Megrendelő igényétől függően a karbantartási 
folyamatokban is segítséget tud nyújtani előzetes felmérést és kockázat elemzést követően. Ezen felül 
emeléstechnikai ügyintéző és szakértői szolgáltatásokat biztosít olyan partnerek számára, amelyek 
kiszervezik ezeket a tevékenységeket. A daruzási szolgáltatás kiegészítéseként pedig, igény szerint, 

emeléstechnikai tervezést is biztosít partnerei számára. 

 

Emeléstechnikai és munkavédelmi eszközök kereskedelme 

A Kibocsátó móri telephelyén található üzletében minőségi munkavédelmi termékeket, felszereléseket 
értékesít többek között, mint Puma szakkereskedés. A vállalat móri telephelyén található üzlete 
mellett, 2015 és 2017 között három különböző webshopot indított, ahol a lakossági megrendeléseken 
túl a nagyvállalatok közvetlen, termék specifikus ajánlatkérést tudnak küldeni. A webshop kínálatában 
megtalálható a legismertebb munkavédelmi felszerelések, leesés elleni védelmet biztosító 
felszerelések és ruházati márkák mellett minden emeléstechnikai eszköz, mely a géptelepítéshez, 
illetve az emeléstechnikai feladatok végzéséhez szükséges. A MEGAKRÁN Nyrt. működése során magas 
a kiegészítő eszköz, szerszám és alkatrész igény. Mivel ezek beszerzése korábban hetekbe, hónapokba 
telt, ezért a folyamatos és biztonságos ellátás érdekében a Vállalat 2015-től már maga szerzi be a 
szükséges kiegészítő eszközöket, alkatrészeket és forgalmazza ezeket a többi piaci szereplő részére is. 
Felmerülő igények alapján új személyemelőgépek és berendezések értékesítését is biztosítja a vevői 
számára.  
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Szerkezetszerelés 

A Társaság az eddigi komplex – emeléstechnikai, géptelepítési, gépbérleti, kereskedelmi és szakértői – 

szolgáltatások nyújtása mellett a partnereknél jelentkező ilyen irányú piaci igényekhez igazodva 
szerkezetszerelési tevékenység folytatásának irányába is elindult, amelyhez a szükséges szaktudás és 
eszközök a Társaság meglévő tevékenységeire tekintettel rendelkezésre állnak. A Kibocsátó 26 éves 
építőipari tapasztalatának és kiemelkedő partnerhálózatának köszönhetően a 2020. évtől kezdve már 
képes a megrendelői igények szerinti vasbetonszerkezetek szerelésére is. A tevékenységből származó 
árbevétel a 2021. üzleti év első felében még nem volt jelentős. A Kibocsátó erőssége, hogy a 
tevékenységet saját, folyamatosan felügyelt erőforrások bevonásával végzi, csökkentve ezzel a 
megrendelők szervezési és koordinációs terheit. 

 

A MEGAKRÁN Nyrt. céljai és stratégiája                         

 

A Társaság alapítása óta a tudatos fejlődésre, innovatív, az iparágban is élenjáró megoldások 
alkalmazására alapozta növekedési stratégiáját, melyben fontos szerepe van a mindennapi működés 
során tanúsított munkabiztonságnak, valamint a gépkezelők szakmai képzésének. 

A Kibocsátó menedzsmentje által elfogadott stratégia jól összefoglalja a jövőbeni célokat és 
feladatokat: 

A stratégia fő üzenete: „A MEGAKRÁN a hazai emeléstechnikai szolgáltató szegmens egyedülállóan 
komplex szolgáltatást nyújtó vállalata. Tevékenységünket a legmagasabb szintű szaktudásra és 
innovációra építjük, alkalmazva a legmodernebb online felületeket és digitális eszközöket. Hiszünk a 

korrekt partnerségben és az átlátható céges működésben. Vállalatunk menedzsmentje mára igazi 
csapatként működik, akik elkötelezettek a szervezet folyamatos fejlesztése mellett és hisznek abban, 
hogy szolgáló és támogató vezetőként tudják kihozni munkatársaikból a legnagyobb teljesítményt. 
Hisszük, hogy munkánk eredményeként a MEGAKRÁN brand egyet jelent a megbízhatósággal, a 
legmagasabb szakmai minőséggel, a lehetetlen feladatok megoldásával és az elégedett partnerekkel. 

Mint minden középvállalat esetén, számunkra is kiemelt feladat az intenzív növekedést és folyamatos 
eszközfejlesztést támogató, stabil pénzügyi háttér megteremtése, valamint a magas képzettségű és 
lojális munkaerő pótlása. Ennek érdekében folytatjuk vállalati vezetői és szakember utánpótlási képzési 
programjainkat, mert munkatársaink tudása és lojalitása adja a cég igazi értékét.” 

A Kibocsátó az emeléstechnikai piacon részesedését kívánja növelni és megtartani, abban a piaci 
szegmensben, ahol az ügyfelek komplex vagy innovatív megoldásokat keresnek, magas minőséget és 
a legmagasabb szintű munkabiztonságot várnak el, a lehető legrövidebb idő alatt történő teljesítéssel.  

A Kibocsátó által megvalósított fejlesztések, a folyamatok automatizálása, digitalizálás növelése, 
vállalatirányítási rendszer bevezetése, kontrolling rendszer kialakítása, teljesítményadatok mérése a 
piaci szereplőknél magasabb hatékonyság elérését teszik lehetővé. 

A Kibocsátó növekedésének és piaci pozíciója megerősítésének megvalósítását elsősorban az alább 
felsorolt lépések mentén képzeli el. Mindezek mellett az eddigiekhez hasonlóan rugalmasan kíván 
reagálni, új, jelenleg nem ismert üzleti lehetőségekre azokban az esetekben, amikor a Kibocsátó 
szakértelmével és emeléstechnikai tapasztalatival értéket tud teremteni.  
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Vállalati szinten 

- Az eszközpark folyamatos fejlesztése, zöld megoldások alkalmazásának növelése 

- Telephelyek további fejlesztése 

- Hatékonyság növelése 

- Eredményesség javítása 

- Keresztértékesítés növelése 

- Értékesítési és marketing tevékenység fejlesztése 

- Új piacok 

- Akvizíció 

- Regionális terjeszkedés országos és nemzetközi szinten 

A fenti stratégia megvalósítása során a Kibocsátó: 

a) olyan teljes körű, ügyfél-központú és rugalmas emeléstechnikai szolgáltatásokat biztosít, 
melyek jelentős mértékben hozzájárulnak a Kibocsátó eredményességéhez; 

b) folyamatosan fejleszti eszközparkját, hogy speciális, komplex megrendelések esetén magas 
minőségű szolgáltatást biztosíthasson; 

c) tevékenységét a legmagasabb szintű szaktudásra és innovációra építi, a legmodernebb online 

folyamatmenedzsmentet alkalmazva; 

d) a munkaerő megtartása érdekében kollégáit a folyamatos képzések biztosítása mellett a 
versenytársakhoz képest kiemelkedő, nyugat-európai szintű, jogtiszta bérezésben részesíti. 

 

A Társaság stratégiája hosszútávon továbbra is a növekedés feltételeinek biztosítására és annak 
megteremtésére törekszik. A tartós növekedés egyik kulcsfontosságú állomása a nemzetközi piacon 
való megjelenés, elsősorban regionális szinten. A Kibocsátó jelenleg elsősorban Magyarországon 
működik, de célja, hogy tevékenységeit hosszabb távon a régió más országaira is kiterjessze.  

A Kibocsátó elsődleges üzleti partnerei ipari nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások. A stratégia 
fontos eleme a jövőben is, hogy a konkurens vállalatok számára megoldhatatlan feladatokat a 
Kibocsátó oldja meg, melyhez rendelkezik a szükséges szakemberekkel, referenciákkal, valamint a 
pontos és a magas minőségi követelményeknek megfelelő gépekkel. A Kibocsátó az elvállalt 
megbízásokat kiemelkedően magas színvonalon látja el, amely további megbízásainak referencia 
alapját képezi.  

A géptelepítési üzletág célja a jelentősebb megbízókkal egyre nagyobb számban stratégiai 
partnerkapcsolatok kiépítése, több éves szerződések megkötése, hogy ne csak egy-egy nagyobb 

projektet hajtson végre a géptelepítési üzletág, hanem adott projektmunkánál minden felmerülő 
feladatot a Kibocsátó végezzen el, csökkentve a nagyobb projektek közti vagy szezonális 
visszaeséseket. A Kibocsátó célja, hogy hosszú távú kapcsolatokat építésen ki gépipari gyártókkal, hogy 
a hazai telepítések esetén a Kibocsátó legyen a gyártók hivatalos telepítője. 

Az emeléstechnikai, daruzási üzletág célja a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, legmodernebb 
eszközök és felkészült szakemberek közreműködésével, továbbá a folyamatos terjeszkedés a működési 
terület lefedettségének bővítésével. 

A gépbérlet üzletág elsődleges célja, hogy emeléstechnikai eszközeivel ügyfelei komplex kiszolgálását 
segítse, illetve igény szerint erőforrást biztosítson a daruzási és géptelepítési üzletágnak, a fennmaradó 
szabad kapacitást bérbe adva külső ügyfelek részére. 
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A kereskedelmi üzletág célja speciális munka- és emelésbiztonsági termékek, eszközök értékesítése az 
emeléstechnikai piaci szereplők igényeire szabva, valamint a Kibocsátó két fő szolgáltató üzletágának 
(géptelepítés és emeléstechnika) kiszolgálása a munkavégzéshez szükséges eszközökkel. A 
kereskedelmi üzletág piaci kapcsolatai révén üzletszerzési és piac bővítési feladatokat is ellát a 
Kibocsátó szolgáltató üzletágai számára. 

 

Kockázatkezelés, kockázatok                       

 

A Kibocsátó a kockázatok kezelésére kialakította saját belső „védelmi rendszerét”, amely a kockázatok 
időben történő feltárását hivatott szolgálni. A kockázatok felderítése biztosítja, hogy a rendelkezésre 
álló forrásokat hatékonyan használják fel ellenintézkedésekre és a kockázat megfelelő 
kommunikálásával fel tudnak készülni a várható hibákra. 

Ennek fő elemei az alábbiak: 

Megfogalmazásra kerültek a kockázatkezelési elvek, valamint a kockázatkezelési stratégiák. 
Nevesítésre kerültek területek, ahol a kockázatok feltárása folyamatosan biztosítja a Társaság 
megfelelő működését. A kockázatkezelési folyamatok koordinációjának első számú felelőse a Társaság 
Igazgatósága. 

A vállalatirányítási rendszerbe beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok, amik hivatottak arra, 
hogy időben figyelmeztetést küldjenek a Társaság vezetése felé. 

A kontrollingon keresztül megvalósul a pénzügyi területek ellenőrzése. A kontrolling havonta készít 
riportot a vállalat tevékenységéről.  

A Társaságnál Felügyelőbizottság és Auditbizottság működik, amely bizottságok éves ellenőrzési terv 
alapján folytatnak független ellenőrzést és értékelést a Társaságot érintő kockázatokról. 

A Társaságnál belső kontroll működik. Vizsgálatairól beszámol a Társaság menedzsmentjének és a 
Felügyelőbizottság/Auditbizottság elnökének. 2021. első félévben a vizsgálatok nem tártak fel 
jogszabálysértést, valamint a Kibocsátó működését veszélyeztető hiányosságokat. 

A Kibocsátó rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges valamennyi tanúsítvánnyal és 
minősítéssel, valamint az ezekhez szükséges kötelezettségeknek eleget tesz. A Kibocsátó működése 
szempontjából fontos tanúsítványok közé tartozik a TÜV ISO 9001:2015 tanúsítvány, továbbá a 
VCA**/SCC** - 2017/6.0 tanúsítvány. A TÜV ISO 9001 és a VCA**/SCC** tanúsítvány megújításához 
szükséges felügyeleti audit évente esedékes, amely ellenőrzi a Kibocsátó egészének, illetve az egyes 
minősített dolgozók munkavégzését is.             

A Társaság tanúsítványai megtekinthetőek a Társaság honlapján. 

A Társaságra és a részvényekre ható kockázati tényezőket a Társaság Információs dokumentuma, 

jelentései részletesen tartalmazzák, a Kibocsátót közvetlenül érintő, valamint a piacra és iparágra 
jellemző főbb kockázatok a következők: 
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A Kibocsátót közvetlenül érintő kockázati tényezők 

A Kibocsátó projektjeinek megvalósításával összefüggő kockázatok 

• Amennyiben a Kibocsátó által megrendelt emeléstechnikai eszközök gyártója késedelmesen 
teljesít, úgy az késlelteti az eszköz üzembe helyezését, emiatt a Kibocsátó bevételtől esik el és 
csökken a tervezett éves árbevétele.  

• Amennyiben egy újonnan megrendelt eszköz gyártója hibásan teljesít, és az nem javítható, 
akkor a termelőeszköz újra gyártása szükséges, amelynek ideje akár 8-12 hónap is lehet. Ha 
ilyen esemény következik be, akkor gyakorlatilag egy évvel később tudja csak a Kibocsátó 
üzembe helyezni a megrendelt eszközt, amely negatívan befolyásolja a Kibocsátó 
eredménytermelő képességét. 

• A megrendelő oldalán keletkező késedelemnek kitett a Kibocsátó működése, amely árbevétel 
kiesést okozhat a Kibocsátónál. A megrendelőnél keletkező késedelem okán ugyanis a 
Kibocsátónál felszabadulnak kapacitások, viszont csekély az esélye annak, az idő rövidségére 
tekintettel, hogy a felszabaduló kapacitásait a Kibocsátó sikeresen tudja lekötni 

• Nem lehet kizárni, hogy a beruházások megvalósításával összefüggésben olyan gazdasági, 
pénzügyi, jogi vagy mérnöki események következnek be a beszerzett eszközökkel vagy a 
vállalattal kapcsolatban, amelyek negatív hatással lehetnek a Kibocsátó üzleti tevékenységére 
és eredményességére. 

• Annak ellenére, hogy a Kibocsátó a projektek megvalósításának előkészületei során gondos 
műszaki, jogi és gazdaságossági tervezést végez, mégsem zárható ki egyes projektek 
engedélyezésének elhúzódása vagy ellehetetlenülése, amely a Kibocsátó eredménytermelő 
képességére kihatással lehet. 

• Egy-egy jelentős projekt esetleges sikertelen vagy veszteséges megvalósulása negatív hatással 
lehet a Kibocsátó eredményességére. Előfordulhat, hogy a megrendelőnél keletkező 
késedelem okán, a Kibocsátónál felszabadulnak kapacitások ugyan, de ezeket az idő 
rövidségére tekintettel lekötni már nem tudja, és ezáltal a megrendelő oldalán keletkező 
késedelmeknek kitett a Kibocsátó, azok árbevétel kiesést okozhatnak a Kibocsátónál. 

• A Kibocsátó emeléstechnikai és géptelepítési tevékenysége során a pontos, precíz, 
megfelelően előkészített, megtervezett és biztonságosan végrehajtott munkavégzés során egy 
esetlegesen felmerülő hiba komoly károkat okozhat, ezek elkerülése érdekében a Kibocsátó 
szigorúan betartja belső, a törvényi szabályozásnál szigorúbb szabályzatait, illetve jelentős 
általános és szükség esetén eseti felelősségbiztosítással rendelkezik. Bár a Kibocsátó magas 
limittel rendelkező felelősségbiztosítást kötött, amelyre egyedi esetekben kiegészítő 
biztosítást is szokott kötni, nem zárható ki annak a kockázata, hogy a munkavégzés során 
keletkező károkat a biztosítás nem fedezi teljes egészében és a Kibocsátó köteles helytállni. 

• Bár a Kibocsátó csak kipróbált, referenciákkal bíró technológiákat és eszközöket alkalmaz, ezek 
előre jelzettnél gyengébb működése veszteséget okozhat a Kibocsátó számára. 

A Kibocsátó gazdasági teljesítményével összefüggő kockázatok 

• A Kibocsátó gazdasági teljesítménye függ a beérkező projekt alapú megbízások számától és a 
feladatok mértékétől. 

• A Kibocsátó gazdasági teljesítménye függ az eszközök megfelelő működésétől, amit számos 
tényező befolyásolhat. A Kibocsátó ezért törekszik folyamatosan az eszközpark megújításra, 
hogy az ebből adódó negatív hatások kockázatát csökkentse. 

• 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 olyan megállapítások történnek, amelyeknek való megfelelés a Kibocsátó számára 
számottevő kiadást jelent, vagy az eljáró hatóságok a Kibocsátót bizonyos szankciókkal (így 
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bírság, a működés felfüggesztése vagy a működéshez szükséges engedély visszavonása) 
sújtják. 

• Az ipari termelési szektor kereslet alakulása, technológiai fejlődése, átalakítása jelentősen 
befolyásolhatja a Kibocsátó bevételeit, eredményességét és stratégiai terjeszkedési terveit. 

• A Kibocsátó tevékenységét részben bankhitelből finanszírozza. A Társaság mindent megtesz a 
banki szerződéseiben foglalt feltételek és kovenánsok teljesítése érdekében, azonban a 

feltételek meghatározásakor fennállt körülmények megváltozása a feltételeknek meg nem 
felelést eredményezheti.  

A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel összefüggő kockázatok 

• Amennyiben a Kibocsátó tevékenységei elvégzéséhez szükséges tanúsítványokat, 
minősítéseket, engedélyeket és biztosításokat visszavonnák, vagy nem hosszabbítanák meg, 
akkor az jelentősen korlátozhatja a Kibocsátó tevékenységét, ezért jelentős negatív hatást 
gyakorolhat az eredményességre. 

A Kibocsátó elnyert támogatásaival összefüggő kockázatok                    

• A Kibocsátó működését és terjeszkedését beruházási, forgóeszköz és folyószámlahitelekkel 
finanszírozza, míg az eszközparkjának részét képező emeléstechnikai gépeket pénzügyi lízing 
szerződések alapján lízingeli, ezen hitel és lízing szerződések jelentős része az MNB NHP 
keretében került megkötésre. Az NHP keretében igénybe vehető kedvezményes konstrukciójú 
hitelek és lízingek feltétele, hogy azokat az NHP-ban részt vevő pénzügyi intézmény csak az 
NHP Terméktájékoztatóban megjelölt társaságoknak, azaz a KKVtv. szerinti KKV vállalkozások 
részére nyújthatja. Az Xtend piacon nincs módja a Kibocsátónak ellenőrizni a 
részesedésszerzést. Tekintettel arra, hogy mind az NHP, mind az Xtend piac célja, hogy a KKV-

k számára kedvezményes finanszírozási konstrukciót biztosítson, a jogszabályi környezet 
összehangolása célszerű lenne. A jelenlegi szabályozás mellett azonban nem zárható ki, hogy 
amennyiben előfordulna olyan eset, hogy nem KKV-nak vagy nem magánszemélynek minősülő 
részvényes befolyása eléri a 33%-ot, vagy több nem KKV-nak vagy nem magánszemélynek 
minősülő szereplő befolyása két egymást követő évben együttesen meghaladja a 33%-ot, 

állami vagy önkormányzati tulajdonú szereplők esetében a 25%- ot, úgy a Kibocsátónak a 
fentiek szerinti visszafizetési kötelezettsége keletkezhet. A Kibocsátónak a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium által, a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 
versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV.16.) KKM rendelet alapján 
meghirdetett VNT2020-1 azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott pályázata pozitív 
elbírálásban részesült, a Kibocsátó 282.408.000 forint összegű, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást nyert el. A Kibocsátó az elnyert vissza nem térítendő támogatás 
bevonásával egy 1,6 millió EUR értékű eszközberuházást valósított meg a társaság 
versenyképességének növelése, valamint a folyamatos növekedés biztosítása érdekében. A 

pályázati feltételek be nem tartása esetén a Társaságnak visszafizetési kötelezettsége 
keletkezhet. 

• A Kibocsátó esetleges visszafizetési kötelezettsége felmerülhet a GINOP-1.2.1-16-2017-00236. 

számú vissza nem térítendő állami támogatással kapcsolatban is. Két eszköznek - a tervezettnél 
magasabb beszerzési érték miatt – a projekt költségvetésből történő kiesése következtében a 
korábbi 404.954.693 forintról 377.222.549 forintra módosult vissza nem térítendő állami 
támogatás visszafizetendő lehet, ha a Kibocsátó elveszíti KKV státuszát. A vonatkozó uniós 
jogszabályok azonban még a KKV státusz elvesztése esetére is tartalmaznak olyan kivétel 
szabályokat, amelyeket esetlegesen a Kibocsátó is alkalmazhat. Ezért a Kibocsátó álláspontja 
szerint ezen kockázat távoli, azonban teljesen nem zárható ki.  
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Refinanszírozás kockázata 

• A Kibocsátó üzleti kilátásaiban, az általános finanszírozási környezetben, a 
kamatkörnyezetben, illetve az általános tőkepiaci hangulatban bekövetkező negatív 
változások és kockázatok esetén a fennálló hitelek refinanszírozása potenciálisan csak akár 
jelentősen rosszabb feltételek mellett lehet lehetséges vagy akár teljes egészében 
ellehetetlenülhet. 

Szabályozással összefüggő kockázatok 

• A Kibocsátó minden tőle elvárhatót elkövet a szabályos működés biztosítása érdekében, 
azonban nem zárható ki, hogy egy jövőbeli adóvizsgálat eredményeként a Kibocsátónak 
számottevő kiadást jelentő adófizetési kötelezettsége keletkezik. 

• A Kibocsátó nem fele semmilyen pernek, illetve egyéb jogi eljárásnak, ahol a per vagy eljárás 
tárgyának értéke meghaladná a Kibocsátó saját tőkéjének 10%-át. A Kibocsátó működése 
során nem kizárható, hogy indulnak ellene peres vagy egyéb jogi eljárások, amelyek 
kedvezőtlen kimenetele esetén ezen perek vagy jogi eljárások hátrányos hatással bírhatnak a 
Kibocsátó működésére. 

Devizaárfolyamok változása 

• Amennyiben a Kibocsátó bevételei / forrásai, illetve kiadási / kötelezettségei devizaneme eltér, 
akkor a vonatkozó árfolyamok mozgása esetlegesen árfolyamkockázattal, illetve 
árfolyamveszteséggel járhat.  

Szakértelem elvesztése  

• Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak, mérnökök és szakértők elvesztése átmenetileg 
negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó üzleti tevékenységét. 
 

Biztosítással nem fedezett károkkal kapcsolatos kockázatok 

• A saját működtetéséhez kapcsolódó, biztosítással nem fedezett kötelezettségek esetleges nem 
teljesítésének kockázata esetén az ezzel kapcsolatos károkat, bírságokat a Kibocsátónak 
kellene viselnie. 

 

IT kockázat 

• A Kibocsátó tevékenységére fontos hatással bírhat az általa használt informatikai rendszerek 
megfelelő működése. Az informatikai rendszerek, eszközök, illetve szoftverek nem megfelelő 
működése hátrányos következményekkel járhat a Kibocsátó tevékenységére és 
eredményességére. 

 

A piacra és iparágra jellemző kockázatok 

• A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása a Kibocsátó stratégiai célpiacain 
negatívan hathat a Kibocsátó egyes tevékenységeinek jövedelmezőségére. 

• A Kibocsátó működésére negatívan hathatnak a célpiacokon bekövetkező negatív gazdasági 
hatások, melyek a beruházási ráta csökkenését is eredményezhetik.  

• Magyarországon és a Kibocsátó egyes stratégiai célpiacain gyakori az egyes jogszabályok 
módosítása, megváltozása, amely a Kibocsátó működésére vonatkozó jogszabályok előre nem 
látható megváltozását eredményezheti. Ezen túlmenően a hatóságok és bíróságok gyakorlata 
sem állandó, a jogalkalmazás fejlődése miatt a korábbi joggyakorlatot felülírhatják az újabb 
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döntések. Ez nehezen kiszámíthatóvá, némely esetekben nehezen értelmezhetővé teszi a 
hatósági vagy bírósági döntéseket, amely a Kibocsátó működésére is negatív kihatással lehet. 

• Éven belüli szezonalitás kockázata, mely az elérhető kapacitások függvényében korlátozhatja 
a Kibocsátó által elvállalt és teljesíthető megbízások volumenét.  

• Előfordulhat olyan rendkívüli esemény, amely a Kibocsátó kármentesítési kötelezettségét 
vonhatja maga után, vagy bírság kiszabásához, illetve a Kibocsátóval szemben követelések 
érvényesítéséhez vezethet. 

• A Kibocsátó megbízásainak jelentős része ipari termelő vállalatoktól származik, különösen a 
géptelepítési üzletág projektjeire az ilyen vállalatokkal kötött megállapodások jelentős 
hatással vannak a vállalat eredményére, egyúttal az ipari termelő szektor konjunktúrája vagy 
dekonjunktúrája pozitív és negatív irányban is hatással van a vállalat árbevételére. 

• A járműipar és feldolgozóipar növekvő termelékenysége hatással van a Kibocsátó géptelepítési 
üzletágának teljesítőképességére. Egy esetleges megtorpanás ezekben a szektorokban 
negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó eredményességét. Az ipari termelési szektor kereslet 
alakulása, technológiai fejlődése, átalakítása jelentősen befolyásolhatja a Kibocsátó bevételeit, 
eredményességét és stratégiai terjeszkedési terveit. 

• A COVID-19 világjárvány esetleges következő hulláma, vagy bármely más jövőbeni világjárvány 
negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó árbevételét. A Kibocsátó minden tőle telhetőt megtesz 
a negatív hatások csökkentése érdekében, a Társaság vezetősége bízik a Kibocsátó 
tevékenysége válságállóságában. 

 

 

   Eredmények, tervek, mutatók, kilátások 

 

 

2021 I. félév fontosabb eseményei  
 

• A MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága - a Közgyűlés 2020. július 3/5. számú határozatában foglalt 
felhatalmazás alapján – 2021. április 7-én döntött „MRP II. Program” néven új program 
indításáról, új meghatalmazott megválasztásáról, az MRP Javadalmazási Politika kiegészítéséről 
(az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként MEGAKRÁN törzsrészvények mellett, 
MEGAKRÁN törzsrészvényekre vonatkozó vételi jogot is szolgáltathat az MRP Szervezet 
részére), az MRP Alapszabály módosítás és egységes szerkezetbe foglalás elfogadásáról, 
továbbá döntött az MRP II. Program MRP Javadalmazási Politika szerinti Feltételeinek 
meghatározásáról. 
Az Igazgatóság döntése értelmében az MRP II. Program indításához a MEGAKRÁN Nyrt. 
pénzügyi eszközként összesen 14.700.000 darab 1 forint névértékű MEGAKRÁN 
törzsrészvényre vonatkozó vételi jogot mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát 
ingyenesen az MRP Szervezet részére (a szolgáltatás napja a fenti határozat meghozatalának 
napja), amely célból a MEGAKRÁN Nyrt. és az MRP Szervezet MRP Részvények megszerzésére 
vonatkozó vételi jogot alapító megállapodást köt.  
Amennyiben az MRP Törvény rendelkezéseivel összhangban megvalósul gazdasági 
teljesítményjavulás és kiosztható az MRP résztvevőknek törzsrészvény, úgy az MRP Szervezet 
gyakorolni fogja vételi jogát és a névértéket fizeti meg az MRP II Program végrehajtásához 
szükséges részvények után a MEGAKRÁN Nyrt.-nek.  
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• A 2020. évi beszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a 2020. január 01. – 2022. január 1. 
teljesítési időszakú MRP I. Program Igazgatóság által meghatározott gazdasági 
teljesítményjavulást igazoló feltételei közül a 2020. évre előírt feltételek nem teljesültek 
maradéktalanul, így az MRP I. Program keretében a teljesítési időszak végén a résztvevők nem 
válnak jogosulttá az MRP I. Program keretében megszerezhető 7.900.000 db MEGAKRÁN 
törzsrészvényre, ezért ezen részvények a fenti (2020. január 01. – 2022. január 1.) teljesítési 
időszakot követő értékelési időszak lezártával ellenérték nélkül visszakerülnek a MEGAKRÁN 
Nyrt-hez. 

• A MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatósága az 502/2020. (XI.16) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 
a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 16-án ülés tartása nélküli, írásbeli 
döntéshozatallal elfogadta a Társaság 2020. évi éves beszámolóját és Felelős Társaságirányítási 
Jelentését, döntött az Igazgatóság tagjai részére felmentvény adásáról jóváhagyólag 
tudomásul vette és elfogadta az Igazgatóság 2020. évi saját részvény vásárlásokról szóló 
tájékoztatását, felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvények Munkavállalói Résztulajdonosi 
Program céljára történő vásárlására illetve megszerzésére, elhatározta a  Társaság által 
kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend piacáról való kivezetésének 
és a Standard kategóriájába történő bevezetésének kezdeményezését azzal, hogy 
felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő 
bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden olyan szükséges 
lépést, amely ahhoz kell, hogy a törzsrészvények kivezetésre kerüljenek az Xtend piacról, és 
egyidejűleg bevezetésre kerüljenek a Standard kategóriába, továbbá döntött az Alapszabály 
módosításáról 

• A MEGAKRÁN Nyrt. a COVID 19 világjárvány kapcsán - a negatív hatások csökkentése céljából 
- megtette és folyamatosan megteszi a szükséges és lehetséges intézkedéseket mind a 

munkavállalók biztonságos munkakörnyezetének, mind a folyamatos és biztonságos működés 
biztosítása érdekében.   
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A 2021. I. félév bemutatása  

 

A Társaság mérlegsorainak változása 

A Társaság 2020. évben kiemelkedő mértékben, 1,581 milliárd Ft értékben növelte eszközparkját, 
mellyel történetének eddigi legnagyobb értékű fejlesztését valósította meg. A 2020. évben elnyert 
HIPA VNT-2020-1-0333 azonosító számú Versenyképesség-növelő támogatásból 2021. I. félévében 
megvalósult a pályázat keretein belül tervezett eszközparkbővítés utolsó két eszközének a beszerzése 
is, melyek egy Bobcat teleszkópos rakodógép és egy Haulotte elektromos karos emelő. Ezen két 
eszközzel együtt a Kibocsátó 84 millió Ft összegben szerzett be tárgyi eszközöket 2021. I. félévében.  

A Kibocsátó az Immateriális javak között a Kísérleti fejlesztés aktivált értéke mérlegsoron mutatja ki 

egy saját fejlesztésű szoftverét, melynek értéke 2021.06.30-án 102 millió Ft. A logisztikai és kontrolling 
rendszerek további fejlesztését támogató szoftver lehetővé teszi a Kibocsátó üzletmenetéhez 
kapcsolódó tevékenységek és folyamatok hatékony, és automatizált összehangolását, az alkalmazott 
célspecifikus szoftverek összekapcsolását. A 2019. évben megkezdett fejlesztés várható befejezése 
2021. II. féléve. A szoftver a használatbavételt követően fog átkerülni a Szellemi termékek közé. 

2019. decemberében a Kibocsátó elindította Munkavállalói Résztulajdonosi Programját (MRP) és 
megalapította a Megakrán MRP Szervezetet az MRP törvény rendelkezéseivel összhangban. A 

Kibocsátó 2020. év folyamán 7.900.000 darab 1.- Ft névértékű (7.900.000.- Ft össznévértékű, a 
Társaság alaptőkéjének 1,02%-át jelentő) Részvényt vásárolt tőzsdei, valamint tőzsdén kívüli 
forgalomban (összesen 34.914.192.- Ft vételáron), s az így megszerzett Részvényeket az MRP Szervezet 
rendelkezésére bocsátotta. 2021.06.30-án a részesedés könyv szerinti értéke 33.180 e Ft. 

A Társaság készlet-, követelés- és pénzeszköz állománya is növekedett 2020.12.31-i állapothoz képest. 
A teljes forgóeszközállomány növekedése több, mint 72 millió Ft.  

Az aktív időbeli elhatárolások növekedése több, mint 61 millió Ft az évvégéhez képest, melyet főként 
a bevételek aktív időbeli elhatárolásának növekedése okozott, ezen belül is legnagyobb részben a 
géptelepítési üzletág által végzett, hónapok között áthúzódó projektek elhatárolt árbevétele.  

A Társaság kötelezettségei kevesebb, mint 46 millió Ft-tal növekedtek az év végéhez képest, a 

növekedést elsősorban a 2020-ban elnyert versenyképesség növelő támogatás segítségével 
végrehajtott eszközpark bővítés eszközbeszerzéseinek 2021. I. félévében vásárolt gépekhez felvett 
hitelek okozzák. 

A Társaság élt a 47/2020 (III.18.) számú a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló Kormányrendelet 1. §-ban 

meghirdetett fizetési moratóriummal mindazon 2020. március 18-án fennálló lízing- és 
hitelszerződései esetében, melyeknek 2020. év során tőketörlesztési kötelezettsége keletkezett volna.  

A Kormány a fizetési moratóriumot két további lépesben meghosszabbította 2021.09.30-ig A Társaság 
élt a hitelmoratórium további meghosszabbításának lehetőségeivel is, ezért az érintett lízing- és 
hitelszerződéseinek eredeti lejárati ideje változhat. A Társaság a moratórium lejáratát követően 
szerződésenként fogja vizsgálni és a finanszírozókkal egyeztetni a szerződések törlesztőrészletének 
módosítási lehetőségeit. 
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A Rövid lejáratú kötelezettségeken belül a Rövid lejáratú hitelek, valamint az Egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek mérlegsoron a meghirdetett hitelmoratórium által biztosított 2021.09.30-ig érvényes 
halasztás figyelembevételével kerültek megállapításra a kimutatott összegek, vagyis a 2022. év első 

félévéig fizetendő törlesztések összegét mutatják.  

A moratórium meghirdetése után kötött lízing finanszírozások és banki hitelek esetében a Társaság 
folyamatosan teljesítette fizetési kötelezettségeit.  

A Társaság továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a meghirdetett pályázati lehetőségeket. Az 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség mérlegsor tartalmazza 202.477 e Ft összegben a GINOP-1.2.1.-16-

2017-00236 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése tárgyú pályázat 
támogatási előlegét, 282.408 e Ft összegben a HIPA VNT-2020-1-0333 azonosító számú 
Versenyképesség-növelő támogatás elnyert összegét, valamint a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati 
komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
terjesztésének támogatása elnevezésű pályázat támogatási előlegét 14.399 e Ft összegben.  

 

A Társaság eredménye 

 

 

 

A 2020. márciusában kezdődött világválság az újonnan beszerzett eszközök, valamint a végrehajtott 
szervezeti fejlesztések által generált növekedést félbeszakította. A válság kezdetéig elért növekedés 
folytatásának a lehetőségét a létrehozott hatékony szervezet fenntartásával tudta elérni a Kibocsátó. 

A Társaság elkötelezett volt amellett, hogy a szakképzett munkavállalók és a modern géppark 
megóvásán keresztül valósítsa meg a jövőbeni terveket.  

A 2021-es év első félévében az árbevétel növekedésével a Társaság EBITDA-ja is nőtt, az üzemi 
tevékenység eredménye javult.  

Költség oldalról az EBITDA érték egyik legjelentősebb költségösszetevője a bérköltség, melynek 

mértéke arányos a jelenlegi magas szintű szervezet megőrzésének céljával.   

A 2020. évi átlagos foglalkoztatotti létszám 78 fő volt, 2021. I. félévében 88 fő. 

A Társaság két fő tevékenysége daruzási szolgáltatások autódaruval és kezelővel (emeléstechnika), 
valamint komplett géptelepítési szolgáltatás. A két fő tevékenység aránya a világjárványt megelőzően 
közel azonos volt. A 2020. márciusban kezdődött COVID 19 világjárvány következményeként kialakult 
gazdasági válság jelentős hatással volt a Társaság 2020. évi árbevételére, valamint a tevékenységekből 
származó árbevétel arányában és összegében is változást eredményezett. A koronavírus 
megjelenésének és terjedésének hatására a feldolgozóipar jelentős károkat szenvedett 2020. második 
negyedévében, a gazdaság újraindításának és a korlátozások enyhítésének köszönhetően az ipar 
termelési volumene növekedett, ennek hatására a Társaság géptelepítési üzletága iránt is újra nőtt a 

kereslet. A Társaság arra számít, hogy az ipari termelési volumen további növekedésével a 
géptelepítési üzletág árbevétele és eredményessége hamarosan visszatérhet a válságot megelőző 

Adatok e Ft-ban 2020.01.01-2020.06.30. 2021.01.01-2021.06.30.

Árbevétel 698 218 908 793

Értékcsökkenés 170 311 213 374

Üzemi tevékenység eredménye -68 245 -19 531

EBITDA 102 066 193 843
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szinthez.  A 2021. üzleti év első félévében továbbra is magas, valamint folyamatosan növekvő igény 
jelentkezett építőiparból származó emeléstechnikai feladatok ellátására.  A két fő tevékenységből 
származó bevételek együttesen az árbevétel 90%-át adták, arányuk pedig 30% (géptelepítés) - 60% 

(emeléstechnika) volt az első félév során.  

A Társaság emeléstechnikai üzletágának árbevétele az előző év azonos időszakának  125%-át érte el. 
Az üzletág építőipari szektorból származó árbevételének alakulását a világjárvány nem befolyásolta 
jelentős mértékben. A 2020. év során megrendelt és megvalósított emeléstechnikai munkák üzletágon 
belüli szerkezete módosult, de az év során lecsökkent piaci árak ellenére sem változott jelentős 
mértékben az árbevétel az előző időszakhoz képest, mely a korszerű és sokoldalú eszközparknak, a 
rugalmas munkaszervezésnek és a kiemelkedő szaktudásnak köszönhető. A korlátozó intézkedések 
enyhítése és a gazdaság élénkülése lehetővé tette, hogy a Kibocsátó a válságot megelőző árszint 

alkalmazásához fokozatosan visszatérhessen. Az újranyitásból származó növekvő megrendelés 
állománynak, valamint a piaci ár normalizálódásának köszönhetően az üzletág árbevétele növekedett, 
az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a Társaság 
géptelepítési üzletágának esetében is, ahol a divízió árbevétele az előző év azonos időszakának 130%-

át érte el.   

Az értékcsökkenés növekedésének oka az előző év azonos időszakához képest a jelentős eszközpark 
bővítés. 

 

A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői 
 

 

 

A Covid okozta gazdasági válság elhúzódása más gazdasági szereplőkhöz hasonlóan a Társaságot is 

komoly próbatétel elé állította. A 2020. év I. félévében a válság kezdete hirtelen és jelentős visszaesést 
okozott az árbevételben és az eredményben. 2021. azonos időszakában az egy évvel ezelőtti gazdasági 
lehetőségekhez képest javulás tapasztalható. A Kibocsátó magasabb árbevételt és EBITDA értéket 
tudott elérni.  
 

Az Árbevétel arányos EBITDA mutatószám közel 7 százalékpontos növekedésével tükrözi a két időszak 
között végbement pozitív változásokat.  

Vagyoni helyzetet jellemző mutatók:

e Ft  % e Ft  %

102 066     193 843     

698 218     908 793     

526 112     351 565     

754 950     1 247 188  

3 696 135  4 217 734  

2 064 545  2 855 939  

1 620 610  1 411 857  

2 930 205  3 020 608  

1 620 610  1 411 857  

2 064 545  2 855 939  

2 064 545  2 855 939  

3 739 243  4 343 385  

698 218     908 793     

3 696 135  4 217 734  

1 620 610  1 411 857  

3 739 243  4 343 385  
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A Likviditási ráta csökkenésének oka a Forgóeszközök csökkenése az előző év azonos időszaki 
állapotához képest. Előző év I. félévének végén a Társaság jelentős Pénzeszköz állománnyal 
rendelkezett, melyet 2020. II. félévében a tárgyi eszköz parkjának bővítésére fordított.  
 

A Fizetőképesség mutatószám csökkenésének oka a vizsgált időszakban a kötelezettségek növekedése, 
míg a Befektetett eszközök + Forgóeszközök értéke nem nőtt ugyanezen mértékben. Kibocsátó 
2020.06.30-át követően 232.638 e Ft hitelt hívott le a korábban elnyert GINOP pályázat eszközeinek 
beszerzéséhez kapcsolódóan, 109.052 e Ft hitelt ugyanezen eszközök elnyert, de nem folyósított 
támogatási összegének fedezetére, 14.403 e Ft hitelt a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex 
infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének 
támogatása elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan, és 225.825 e Ft hitelt a HIPA VNT-2020-1-0333 

azonosító számú Versenyképesség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök finanszírozása 
érdekében. Szintén ezzel a pályázattal kapcsolatban rövid lejáratú kötelezettségként tartja nyilván 
Kibocsátó a támogatási előlegként folyósított 282.408 e Ft, mely szintén kötelezettség növekedés az 
előző év azonos időszakához képest. A Társaság 2020. I. féléve óta összesen 43.494 e Ft hitelt 

törlesztett.  
 

A Saját tőke – adósság aránya mutatószám valamint az Adósságállomány fedezettsége mutató is a 
kötelezettségek növekedésének hatását mutatja. 
 

Az Eladósodottság mutató Eszközök nevező érték növekedése mögött a Társaság történetének eddigi 
legjelentősebb eszközbeszerzései állnak. A Társaság az eszközök beszerzéséhez jelentős banki 
finanszírozást vett igénybe, valamint a Kötelezettségek között jelenik meg a szintén az eszközök 
beszerzésének megvalósítása érdekében megpályázott és sikeresen elnyert támogatás előlegének 
összege is. 
 

Az Eszközök forgása mutató javult az előző időszakhoz képest. A Társaság eszközállománya jelentősen 
növekedett, és a magasabb eszközállománnyal arányosan magasabb árbevétel elérésére volt képes, 
mint az előző év azonos időszakában.  
 

A Tőkeellátottsági mutató alacsonyabb értéke a Covid okozta gazdasági válság miatti veszteséges 2020-

as év hatását tükrözi a Saját tőke csökkenésében, miközben a Társaság Eszközállománya jelentős 
növekedést ért el az elmúlt időszakban.  
 

A fenti mutatószámokhoz hasonlóan a 2020. évi COVID-19 járvány által okozott gazdasági válság 
hatására a Társaság mutatószámai a banki szerződéseiben szereplő, a válságot megelőző optimális 
gazdasági körülményekre meghatározott mutatószámoktól elmaradtak, azonban a Kibocsátó bízik 
abban, hogy a járványhelyzet megszűnését követően várható gazdasági fellendüléssel együtt ezen 
mutatószámai is gyors javulást tükröznek. 
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IT fejlesztések  

 

A saját tulajdonú digitális teljesítésigazolási szoftver továbbfejlesztése 2021. évben is folytatódott.  

A hatékonyság növelése érdekében a Kibocsátó 2019. I. félévében megkezdte egy új integrált 
vállalatirányítási szoftver fejlesztését és bevezetését, amely lehetővé teszi a Kibocsátó üzletmenetéhez 
kapcsolódó tevékenységek és folyamatok hatékony, és automatizált összehangolását, az alkalmazott 
célspecifikus szoftverek összekapcsolását. 

Összefoglalva, legnagyobb előnye ennek az integrált vállalatirányítási rendszernek, hogy minden 
időpillanatban aktuális információk nyerhetők belőle az erőforrások elérhetőségére vonatkozóan, 
ezzel felgyorsítva az információáramlást, és megkönnyítve a hatékony technikai és humán erőforrás-

gazdálkodást. 

 

Minőségirányítás és képzések tanúsítványai 
   

A MEGAKRÁN Nyrt. elkötelezett a minőségi szolgáltatás fenntartása és a magas fokú munkabiztonság 
mellett. Ennek érdekében rendszeresen felülvizsgáltatja belső rendszereit, fejleszti üzleti folyamatait 
és megújító audit keretében igazoltatja mindezek megfelelőségét.  
 

Tanúsítványaink: 
TÜV ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer tanúsítvány, kiadás dátuma: 2019.07.25. 
VCA**/SCC** - 2017/6.0 Biztonságirányítási rendszer tanúsítvány, kiadás dátuma: 2021.07.01. 

Digitálisan felkészült vállalkozás minősítés, tanúsítvány kiadás dátuma:2019.01.16. 
ELITE Certificate, kiadás dátuma: 2019.04.05. 
 

Az ELITE programról: A Budapesti Értéktőzsde 2016 őszén együttműködési megállapodást kötött a 
London Stock Exchange Group leányvállalataként működő ELITE S.p.A-val. A vállalatok külső 
finanszírozáshoz jutását támogató program, átfogó, a vállalati pénzügyi kultúra fejlesztését, a 
vállalatvezetők szemléletformálását támogató képzés. Olyan vállalatvezetési és finanszírozási 
ismereteket, illetve network-öt nyújt, amely nemzetközileg is versenyképessé teszi a vállalkozásokat, 
és megnyitja az utat a tőzsdei, valamint egyéb külső finanszírozási formák felé. 
Az ELITE program meghonosításával a BÉT a hazai vállalatok számára egy Európában már befutott, és 
a hazai sajátosságokhoz igazított programot tett elérhetővé. A gyors növekedést ambicionáló hazai 
vállalatok vezetői változatos formában szerezhetnek új ismereteket az előadóktól és a program többi 
résztvevőjétől. Az üzleti iskolák és iparági szereplők (egyetemek, bankok, befektetési szolgáltatók, 
corporate finance és más tanácsadók, könyvvizsgálók, ügyvédi irodák stb.) együttműködésével folyó 
képzés tematikája a nemzetközi best practice-ek mellett figyelembe veszi a hazai sajátosságokat is, 
például a befektetők elvárásai, a piaci környezet, az adózás vagy jogi ismeretek vonatkozásában. 
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Mérleg fordulónapot (2021.06.30.) követő további események, tervek, 

kilátások  

 

• A KÉSZ Holding Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) 2021. augusztus 3-án nem kötelező 
érvényű szándéknyilatkozatot, majd ezen szándéknyilatkozatát megerősítve 2021. augusztus 
25-én a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:296. § (3) bekezdése szerinti 
előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett a Társaság által zártkörű alaptőke-emelés 
keretében kibocsátandó, legfeljebb 193.000.000 db 1.- Ft névértékű és 6.- Ft kibocsátási 
értékű, új kibocsátású dematerializált törzsrészvény 1.158.000.000.- Ft pénzbeli hozzájárulás 
ellenében történő megszerzésére, a részvények átvételére és ellenértékének szolgáltatására. 

A KÉSZ Holding Zrt. vizsgálja továbbá a hosszútávú együttműködés, egy esetleges feltételes 
alaptőke-emelésben (átváltoztatható kötvény) történő részvétel lehetőségét is. 

• A Társaság Igazgatósága 2021. szeptember 30. napjára rendkívüli közgyűlést hívott össze, 

amelynek napirendjén alaptőke-emelésről döntés, új igazgatósági tag, felügyelőbizottsági 
tagok, auditbizottsági tagok megválasztása, díjazásuk megállapítása, az Alapszabály-

módosítása, továbbá az Igazgatóság feltételes alaptőke-emelésre, illetve egyéb típusú kötvény 
forgalomba hozatalára történő felhatalmazása szerepel. Az előterjesztések, határozati 
javaslatok közzétételének napja: 2021. szeptember 9. 

• A Társaságnál a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata szerinti kijelölt tanácsadói tevékenységet 
2021. szeptember 01. napjától a Navigator Investments Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 
13-14.) látja el. 

• A Társaság folyamatosan építi hosszú távú üzleti kapcsolatait jelentős iparvállalatokkal. 
Továbbra is törekszik a partnerek magas szintű kiszolgálására, melyhez a géppark további 
korszerűsítése, a kapaitások növelése folyamatban van, párhuzamosan a szervezet és az 
informatikai folyamatok fejlesztésével, a munkatársak képzésével.  

• A járvány és az ennek eredményeként bekövetkező gazdasági hatások, a kijárási korlátozások 
terjedelme vagy egy esetleges kijárási tilalom jelentősen érinthetik a Társaság működését, 
jelenleg azonban a Társaság valamennyi üzletága továbbra is folyamatosan fejti ki 
tevékenységét, a megváltozott munka- és egészségvédelmi körülményekre, a 
munkaterületeken az új előírásoknak történő megfelelésre felkészült.  

• A koronavírus-helyzet miatt a Társaság felmérte és elkészítette az arra vonatkozó becsléseket, 
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a vállalkozás folytatására való képesség tekintetében, 
és arra jutott, hogy helytálló a vállalkozás folytatását feltételezni a belátható jövőben, lényeges 
bizonytalanság nem áll fenn. 
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  A MEGAKRÁN Nyrt. 2021. I. félévben közzétett 
hirdetményei  

 

Megjelenés Tárgy 

2021.01.29. Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 

2021.02.26. Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 

2021.03.24. Közgyűlési meghívó 

2021.03.31. Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 

2021.04.08. Tájékoztatás MRP-vel kapcsolatban 

2021.04.08. Közgyűlési előterjesztések 

2021.04.16. A MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatóságának közgyűlési hatáskörben meghozott 
határozatai 

2021.04.16. Felelős Társaságirányítási Jelentés 

2021.04.16. Éves jelentés 

2021.04.30. Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 

2021.05.10. Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről 
2021.05.10. A MEGAKRÁN Nyrt. Alapszabálya 

2021.05.31. Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 

2021.06.30. Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




