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FÉLÉVES JELENTÉS – A VIVETECH NYRT. 2022. ELSŐ FÉLÉVES EREDMÉNYÉRŐL

A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „ViVeTech” vagy „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend általános üzletszabályzatának 6. számú melléklete, valamint a 24/2008. (VIII. 
15.) PM rendelet alapján elkészítette, és ezúton közzéteszi a 2022. üzleti év első félévére vonatkozó féléves jelentését.

A ViVeTech Nyrt. 2022. első féléves jelentését a Társaság nem auditált, 2022. június 30-ával zárult első félévéről a magyar 
számviteli szabályok szerinti egyedi pénzügyi kimutatásai alapján állítottuk össze.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2022 első félévének legfontosabb eseménye a ViVeTech szá-
mára a Társaság sikeres tőzsdei bevezetése volt. A ViVeTech 
Zrt. 2020 végén nyert el 50 százalékos intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatást a BÉT Mentoring Program keretében,
a BÉT és a Pénzügyminisztérium közös, kis- és középvállala-
tok tőzsdei megjelenését, felkészülését elősegítő pályázatán. 
A tőzsdei bevezetés folyamata a tervezett ütemezés szerint 
zárult, és 2022. május 31-én elindult a kereskedés a ViVeTech 
részvényeivel a BÉT Xtend piacán.

A tőzsdei bevezetést megelőzően a Társaság zártkörű tőke-
emelést hajtott végre összesen 141 millió Ft értékben, melynek 
keretében több mint 30 új befektető – köztük magánszemé-
lyek, gazdasági társaságok és befektetési alapok – jegyzett le 
542.500 darab 10 Ft névértékű törzsrészvényt egyenként 260 
Ft-os kibocsátási értéken.

A tőkeemelés és a tőzsdei bevezetés azért is tekinthető ki-
emelt sikernek, mert ezen időszakban a gazdasági, piaci, illet-
ve világpolitikai környezet jelentősen átalakult. A pandémiát 
követő recesszió hatásait tovább fokozta az Ukrajnában kitört 
háború, melynek következtében mára az egész világot sújtó 
energiaválság van kibontakozóban, növekvő inflációt, emelkedő 
kamatszinteket és bőven a 400 Ft-ot sáv felett mozgó EUR/
HUF és ezt közelítő USD/HUF árfolyamszintet okozva.

A fő tevékenység éven belüli szezonalitásából fakadóan az év 
első felében jellemzően a projektek tervezése, előkészítése, 
megrendelése zajlik, így a ViVeTech esetében is inkább az év 
közepétől realizálódnak a bevételek. Az idei évet ezen túlme-
nően is kivárás jellemezte a Társaság meglévő és potenciális 
üzleti partnerei körében, egyrészt a már említett makrogazda-
sági, piaci bizonytalanságok miatt.

Ennek ellenére a Társaság 405 millió Ft nettó árbevételt realizált 
2022. első félévében, amely több mint két és félszerese az egy 
évvel korábbinak és közel 45%-a a 2021. évi éves nettó árbevé-
telnek. A bevételek közel 10%-a EUR alapú export árbevétel volt, 
amelyhez kismértékben már a június elején elindult logisztikai 
üzletág – közúti árufuvarozási tevékenység – is hozzájárult. 
Az összes költség és ráfordítás az első hat hónapban 426 millió 
Ft volt, amely 54%-kal magasabb a bázis adatnál. Ezen belül 

a személyi jellegű ráfordítások nagysága 130 millió Ft, 
az igénybe vett szolgáltatásoké 271 millió Ft volt. A tőzsdei 
bevezetéshez és tőkeemeléshez kapcsolódó egyszeri kiadások 
nettó – azaz az első félév során kapott támogatás összegével 
csökkentett – összege meghaladta az 53 millió Ft-ot.

Ezek eredményeképpen 2022 első hat hónapjában az EBITDA 
meghaladta a 30,3 millió Ft-ot, míg a Társaság adózás előtti 
eredménye 3,9 millió Ft veszteség lett. Ez lényegesen kedve-
zőbb az egy évvel ezelőtti 98,1 millió Ft-os veszteségnél és 
-83,3 millió Ft EBITDA-nál.

A 2021-es év fejlesztési irányát folytatva, az első félévben is 
kiemelt hangsúlyt kapott a Vivesec IT biztonsági támogató 
megoldás továbbfejlesztése, amelyre jelentős erőforrást allo-
kált a Társaság. Ennek eredményeként elkészült az első műkö-
dőképes prototípus (MVP) és fejlesztői licenszek értékesítésére 
is sor került.

A Társaság mérlegfőösszege 2022. június 30-án 1.088 millió 
Ft, a saját tőke nagysága 525 millió Ft volt. Előbbi a 2021. év 
végéhez képest 17% csökkenést mutat, míg a saját tőke 35%-
kal nőtt, köszönhetően a már említett, áprilisban végrehajtott 
zártkörű tőkeemelésnek. 

A menedzsment várakozásai szerint az év egészét tekintve 
a bevételek várhatóan a terv szerint alakulnak, amit a jelenlegi, 
a tervezett éves árbevétel mintegy 80%-át elérő szerződés- 
állomány is alátámaszt. Ugyanakkor az eszközszállítások 
esetén a gyártók gyártási határidejének megnövekedése, 
az ezzel kapcsolatos bizonytalanságok, lehetséges csúszások 
nem várt kockázatot jelenthetnek. 

A költségek és ráfordítások esetén a tervhez képest maga-
sabb szintre számítunk, tekintettel arra, hogy a tervezéskor 
a jelenlegi és várható szintnél alacsonyabb inflációval, illetve 
mérsékeltebb rezsi és üzemanyag ár emelkedéssel számolt 
a Társaság. Várakozásaink szerint a jelentős infláció, valamint 
a rezsiköltségek emelkedése a Társaság fő költségeleme, 
a személyi jellegű ráfordítások esetén is nem tervezett nö-
vekedést okozhat a jól képzett munkavállalók megtartása 
érdekében.
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A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A ViVeTech Nyrt. elsősorban információbiztonsággal, azon 
belül többek között az információbiztonsági stratégiák kiala-
kításával, üzletfolytonossági tervek és üzleti hatáselemzések 
előkészítésével, minőségbiztosítással és projekt menedzsment 
támogatással kapcsolatos tanácsadást, illetve ezekhez kap-
csolódó szolgáltatásokat nyújt a magyar piacon. Tevékenységi 
köre magában foglalja az alkalmazások fejlesztésének IT-
biztonsági támogatását; projektmenedzsment, programme-
nedzsment szolgáltatásokat; adatvédelem és adatkezelést; 
informatikai kockázatelemzést; információbiztonsági irányítási 
és szabályozási rendszerek kialakítását, audit felkészítését; 
jogosultság kezelést és az üzletmenet-folytonossági és ka-
tasztrófa elhárítási szolgáltatásokat.

A ViVeTech üzleti stratégiai célja, hogy a meglévő szolgáltatá-
sok értékesítésének organikus növekedésére épülve kialakítson 
egy saját fejlesztésű szoftverrel támogatott, automatizált IT 
biztonsági szolgáltatás üzletágat, amelynek skálázhatósága és 
nemzetközi értékesíthetősége exponenciális növekedést tesz 
lehetővé mind árbevétel, mind jövedelmezőség szempontjából 
a vállalkozás számára. A Vivesec nevű, saját fejlesztésű szoft-
verrel először a német piacra lépést célozta meg a Társaság. 
A szoftver a kritikus infrastruktúra szolgáltatók számára bizto-
sítja az ISO27001 információbiztonsági szabvány egyszerű és 
költséghatékony bevezetését, támogatja a tanúsítást és a mi-
nőségirányítási rendszer működtetését. A szoftver bevezetése 
nagyban segíti a kritikus infrastruktúra üzemeltetők kiberfenye-
getettségek elleni védekezését, a jogszabályi előírásoknak való 
megfelelést. A Társaság a német piac mellett – a tagországok 
kormányainak jogszabályi átalakításait követve – fokozatosan 
tervezi a piacra lépést a többi uniós tagállamban is.

A Társaság leányvállalata a ViveLab Ergo Zrt., melyben 49%-
os befolyásoló részesedéssel rendelkezik. Az általa fejlesz-
tett ViVeLab Ergo egy nagy teljesítményű számítási felhőben 
futó innovatív szimulációs rendszer, amely tökéletesen ké-
pes 3D-ben modellezni az adott fizikai környezetben mozgó 
gépeket, robotokat és embereket. A szoftver több millió mintát 
tartalmazó antropometriai adatbázis felhasználásával precízen 
modellezi az emberi populáció kilencvenkilenc százalékának 
anatómiai sajátosságait. Kimutatja a rossz munkahely kiala-
kítása által okozott kényszerített mozdulatsorok egészség-
károsító hatását. Az ember-gép-környezet együttműködés 
virtuális szimulációja és validációja létfontosságú a min-
dennapi ipari felhasználás során. Ezáltal a gyártó vállalatok 
egészségesebb, kényelmesebb és hatékonyabb munkahelye-
ket teremthetnek, melyek segítségével alacsonyabb költségen 
jobb termékeket állíthatnak elő. 

A pandémia, illetve a háború és annak következményei 
által okozott nemzetközi gyártási problémák jelentősen visz-
szavetették a gyártásergonómiai és egyéb optimalizációs 
folyamatokat a termelő vállalatoknál. Erre reagálva vizsgálta 
a ViveLab Ergo a szenzoros technológia más területeken 

történő hasznosításának lehetőségeit. Főleg a pandémiából 
fakadóan az egészségügyi területen történő alkalmazás felé 
indult el a Társaság. A ViveLab Ergo új fejlesztése, a Vivemed 
egy telerehabilitációt segítő applikáció, amely szenzoros tech-
nológiával teszi lehetővé a páciensek mozgásának felügyeletét. 
Ezzel a technológiával – elsősorban a rehabilitáció területén 
– az orvos által felírt tornagyakorlatokat a betegek otthonuk 
kényelmében tudják elvégezni, ezáltal jelentősen csökkentve 
a szükséges orvos-beteg kontaktusok számát, ami egészség-
ügyi és gazdasági haszonnal is jár. 
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2022. ELSŐ FÉLÉVÉNEK FONTOSABB ESEMÉNYEI:

• 2022.02.03. – A ViVeTech közgyűlése döntött a Társaság működési formájának megváltoztatásáról zártkörűen működő 
részvénytársasági formáról nyilvánosan működő részvénytársasági formára, és a Társaság törzsrészvényeinek regisztrá-
ciójáról a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési platformjára, valamint új igazgatósági, felügyelőbiztossági 
és auditbizottsági tagokat választott az átalakulás hatálybalépésének időpontjától.

• 2022.02.21. – Közgyűlési döntés születik a Társaság vezérigazgatójának felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének új 
részvények pénzbeli ellenszolgáltatás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával történő felemelésére.

• 2022.03.08. – A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 6/Xtend/2022. számú határozatával jóváhagyta a Társaság BÉT Xtend multila-
terális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához készített Információs Dokumentumát. 

• 2022.03.17. – A ViVeTech éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó, 2021. december 
31. napi fordulónappal készített auditált pénzügyi beszámolóját.

• 2022.04.19. – Alaptőke emelés bejegyzése. A februárban elhatározott tőkeemelés során a Társaság jegyzett tőkéje 115.870 
ezer forintról 121.295 forintra került felemelésre. Az ázsiós tőkeemelés teljes összege meghaladta a 141 millió forintot.

• 2022.05.17. – A ViVeTech Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bejegyzése. A társasági forma váltásának cégbírósági 
bejegyzését követően a Társaság a nyilvános részvénytársasági formának megfelelő irányítási struktúrával működik tovább.

• 2022.05.31. – Elindul a kereskedés a ViVeTech törzsrészvényeivel a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán. A részvények 
bevezető ára 260 Ft volt.

• 2022.06.03. – A Társaság Igazgatósága – a Társaság stratégiájával összhangban – dönt a logisztikai üzletág elindításá-
ról. A Társaság vizsgálja a belépési lehetőséget mind a zöld energetikai megoldások, energiatárolás, energiakiegyenlítési 
megoldások, mind pedig a fenntartható fejlődés, azon belül kiemelten a hulladékgazdálkodás területén. Annak érdekében, 
hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen az említett piacokra történő belépéshez, jelentősen fejleszteni kell a Társaság 
logisztikai, raktározási és egyéb fizikai eszközöket kezelni képes infrastrukturális hátterét. Ennek első lépése a logisztikai 
terület kialakítása, amit a Társaság gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával a végső funkciója eléréséig egy önálló 
profitcenterként kíván működtetni.
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AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA

A ViVeTech Nyrt. 2022. első hat hónapjában 30,3 millió Ft EBIDTA-t és -3,9 millió Ft adózás előtti eredményt realizált. Az érté-
kesítés nettó árbevétele meghaladta a 405 millió Ft-ot, míg az összes költség és ráfordítás – az elszámolt értékcsökkenéssel 
együtt – 426,1 millió Ft-ot tett ki.

Az értékesítés nettó árbevételének 405 millió Ft-ot meghaladó összege az 2021. első félévihez képest két és félszeres növekedést jelent. 
A bevételek között az export árbevétel aránya duplájára nőtt az előző év azonos időszakához képest. A belföldi értékesítés árbevé-
telén belül a tanácsadási üzletág bevételei 80%-ot, a Vivesec szoftverhez kapcsolódó bevételek közel 20%-ot tettek ki. A logisztikai 
üzletághoz kapcsolódóan kiszámlázott bevétel egyelőre nem számottevő, de már megjelent az export árbevételek között.

Az egyéb bevételek között 2022. első félévében a BÉT Mentoring program keretében a ViVeTech Zrt. tőzsdei felkészülési, beveze-
tési és tőkeemelési projektjéhez elnyert támogatás 28 millió Ft-os összege jelent meg, míg 2021. első félévében szintén egyszeri 
tételekből, az említett támogatásból 4 millió Ft és eszközértékesítésből 8 millió Ft egyéb bevétele származott.

Az anyag jellegű ráfordítások legnagyobb részét – 2021 első félévben 76%-át, 2022 első hat hónapjában 48%-át – az üzleti 
(tanácsadási) tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói költségek és eszközbeszerzések tették ki, melynek 130,5 millió Ft-os összege 
24%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.
Az anyagköltségek között az üzemanyag költség közel háromszorosa az előző évinek, amelyben már június hónapban a szállítási 
tevékenységhez kapcsolódó költség is szerepel. Az iroda bérleti díj emelkedése az EUR/HUF árfolyamváltozásból adódik. 

Az igénybevett szolgáltatások között a Társaság tőzsdei bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri tanácsadói költségek 2021-ben 8 millió 
Ft-ot, 2022 első félévben 72 millió Ft-ot tettek ki és a kapott támogatás figyelembevételével 44 millió Ft-tal terhelték az eredményt.

(adatok ezer Forintban)

Belföldi értékesítés árbevétele 152 309 

8 355 

12 160 

2 983 

0

4 802 

5 644 

-98 101

160 664 

5 856 

14 885 

138 439 

121 444 

-95 440

-2 661

-83 280

-98 101

866 073

27 683 

25 184 

3 583 

2 574 

11 535 

7 279 

109 701 

893 756 

25 088 

52 674 

617 988 

200 840 

115 971 

-3 696

141 155

112 275 

365 582 

39 706 

23 029 

1 804 

0

1 444 

12 972 

-3 879

405 289 

0

28 108 

271 254 

130 380 

7 288 

-11 167

30 317

-3 879

140% 

375% 

89%

-40%

-

-70%

130% 

-

152%

-100%

89% 

96% 

7% 

-

320% 

-

-

Export értékesítés árbevétele 

Értékesítés nettó árbevétele 

Aktivált saját teljesítmények értéke 

Egyéb bevételek 

Értékcsökkenési leírás 

Egyéb ráfordítások 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

Pénzügyi műveletek eredménye 

EBITDA

Adózás előtti eredmény 

Pénzügyi műveletek bevételei 

Adófizetési kötelezettség 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Adózott eredmény 

Anyagjellegű ráfordítások 

Személyi jellegű ráfordítások 

2021 H1 2022 H12021 FY Változás
Y/Y
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(adatok ezer Forintban)

Üzemanyag 1 332

934

4 548

1 470

8 000

3 231

4 180

962

105 622

8 160

138 439

3 439

2 585

10 790

2 994

2 294

5 256

8 000

4 671

539 874

38 086

617 988

5 152

1 349

72 000

43 868

1 910

2 285

1 918

4 204

8 040

130 529

271 254

287%

77%

186%

99%

-45%

-41%

438%

44%

-

24%

-108%

Egyéb anyagköltség

Iroda bérleti díj

Egyéb bérleti díjak

Iroda üzemeltetési díj

Könyvelés, könyvvizsgálat

Ügyvédi költségek

Xtend bevezetéshez kapcsolódó
tanácsadás

Üzleti tevékenységhez kapcsolódó
alvállalkozói költségek
és közvetített áruk, szolgáltatások

Egyéb igénybe vett szolgáltatások

Anyagjellegű ráfordítások összesen

2021 H1 2022 H12021 FY Változás
Y/Y

A személyi jellegű ráfordítások 7%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, 23-ról 19 főre csökkenő átlagos statisztikai 
létszám mellett. Az időszak végén a záró létszám 22 fő volt, amely a második félévben növekedni fog.

A Társaság az első félévben 23 millió Ft értékcsökkenést számolt el, melynek közel fele az immateriális javakhoz kapcsolódott.

A pénzügyi műveletek eredménye 2022. első hat hónapjában -11,2 millió Ft volt, az 1,8 millió Ft pénzügyi műveletekhez kapcsolódó 
bevétel és a pénzügyi műveletek mintegy 13 millió Ft-os ráfordításának eredőjeként. A bevételek között a Társaság 1,3 millió Ft 
kapott kamatot számolt el, míg a fizetett kamatok összege 9,3 millió Ft volt.
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FŐBB MÉRLEG SOROK  ALAKULÁSA 

A ViVeTech mérlegfőösszege a 2021. év végi 1.306 millió Ft-ról 1.088 millió Ft-ra csökkent (-17%), azonban így is több mint 
kétszerese a 2021. június 30-i 484 millió Ft-os értéknek. Az eszközök 74%-át a befektetett eszközök tették ki, a pénzeszközök 
állománya 2022. június 30-án 17,9 millió Ft volt.

Immateriális javak állományának növekedését elsősorban a Vivesec szoftver 2021. évi fejlesztéseinek (216 millió Ft) aktiválása 
eredményezte, amely az év végi beszámolóban a tárgyi eszközök között került kimutatásra (mint befejezetlen beruházás), illetve 
2022. első hat hónapjában további 52 millió Ft értékű beruházás történt. A tárgyi eszközök állományát a június elején elindult 
logisztikai üzletághoz kapcsolódó tehergépjármű beszerzések növelték. 

A befektetett pénzügyi eszközök között a Társaság a ViveLab Ergo Zrt-ben fennálló részesedését tartja nyilván. 
A Társaság tulajdoni hányada a leányvállalatban az elmúlt év végi 43%-ról 49%-ra nőtt.

A követelések között a vevő követelések állománya jelentősen csökkent az elmúlt év végéhez képest és 4,2 millió Ft-ot tett ki. 
A 2021. december 31-i közel 632 millió Ft-os állományt – csakúgy, mint a szállítókkal szembeni kötelezettségek esetében – egy 
nagyértékű eszköz értékesítést is tartalmazó, 2021-ben lezárt projekttel kapcsolatos követelés és kötelezettség okozta, melyek 
pénzügyi teljesítése 2022 januárjában történt meg. Az egyéb követelések között került kimutatásra egy részvénytranzakció 2022 
márciusában kifizetett mintegy 100 millió Ft-os összege, amely tranzakció zárása még nem történt meg.

A források között a saját tőke 48%-ot képviselt, a hosszú lejáratú kötelezettségek 16%-ot, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig 
32%-ot tettek ki 2022. június 30-án.

(adatok ezer Forintban)

Eszközök

400 333

67 483

286

0

0

47

7 938

59 545

16 212

115 399

82 464

202 470

83 982

484 362

572 995

655 481

0

0

0

148

631 832

23 649

77 813

108 832

261 693

202 470

733 294

1 306 437

102%41%

168%

-

-

-72%

-

-

-

-

-

-

-47%

197%

-99%

-

10%-77%

219%238%

148%-22%

17%17%

137% -73%

125%-17%

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök

Követelések

Vevő követelések

Egyéb követelések

Aktív időbeli elhatárolások

Követelések kapcsolt váll. szemben

Eszközök összesen

Értékpapírok

Pénzeszközök

Forgóeszközök

Készletek

2021.06.30 

809 937

181 051

0

0

0

79 078

4 204

176 846

17 874

367 626

204 840

237 470

198 924

1 087 939

2022.06.302021.12.31 Változás 
Y/Y

Változás
 YTD
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(adatok ezer Forintban)

Források

Saját tőke

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Lekötött tartalék

Adózott eredmény

Céltartalékok

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

Hosszú lej.köt. kapcsolt
váll. szemben

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú hitelek

Rövid lejáratú kölcsönök

Vevőktől kapott előlegek

Szállítók

Rövid lej.köt. kapcsolt váll. szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Passzív Időbeli elhatárolások

Források összesen

2021.06.30 2022.06.302021.12.31 Változás
Y/Y

Változás
YTD

180 473

115 870

24 130

65 587

72 987

-98 101

17 996

276 654

101 675

65 304

1 600

490

36 650

0

129 010

9 239

484 362

388 275

115 870

24 130

4 311

134 263

109 701

0

852 840

22 355

0

1 600

0

503 347

0

105 538

65 322

1 306 437

525 446

121 295

159 755

114 012

134 263

-3 879

0

524 361

172 425

0

48 898

0

55 384

0

27 654

38 132

1 087 939

35%

5%

562%

-

0

-104%

-

-39%

-

-

-

-

-89%

-

-74%

-42%

-17%

191%

5%

562%

74%

84%

-96%

-100%

90%

70%

-

0 0 0 - -

36 372 22 355 172 425 - 374%

7 229 220 000 220 000 0% -

174 979 830 485 351 936 -58% 101%

-

-

51%

-

-79%

313%

125%
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A saját tőke nagysága 525,4 millió Ft volt az első félév végén, 
szemben a 2021. év végi 388,3 millió Ft-tal, illetve a 2021. 
június végi 180,5 millió Ft-tal. Az egy évvel korábbihoz képest 
a növekményt egyrészt a 2021 második félévében realizált 
adózott eredmény, másrészt a 2022 áprilisában végrehajtott 
141,5 millió Ft összegű zártkörű tőkeemelés eredményezte. 
A tőkeemelés során a Társaság jegyzett tőkéje 5.425 ezer Ft-tal 
került felemelésre, 542.500 darab 10 Ft névértékű és egyen-
ként 260 Ft kibocsátási értékű törzsrészvény kibocsátásával. 
A részvények névértékének és kibocsátási értékének különbö-
zete a tőketartalékba került.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között a pénzügyi lízing 
miatti kötelezettségek 43,8 millió Ft-ot tettek ki, míg mintegy 
127 millió Ft kötelezettség a tehergépkocsi beszerzésekhez 
kapcsolódik. A pénzügyi lízing miatti kötelezettségek állomá-
nya az első félév során két új személyautó beszerzése miatt 
emelkedett a 2021. év végi 22,3 millió Ft-os összeghez képest. 
A 2021. június 30-án fennálló 65,3 millió Ft hosszú lejáratú 
beruházási kölcsön az év végén kiváltásra került.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítókkal szemben 
fennálló kötelezettségek nagysága az első félév végén 55,4 
millió Ft volt, amely 51%-kal magasabb az egy évvel korábbi-
nál, míg az év végi 503 millió Ft-os állományt – csakúgy, mint 
a vevőkövetelések esetében – egy nagyértékű eszköz érté-
kesítést is tartalmazó, 2021-ben lezárt projekttel kapcsolatos 
követelés és kötelezettség okozta, melyek pénzügyi teljesítése 
2022 januárjában történt meg.

A rövid lejáratú hitelek között kimutatott, 2021 decemberében 
felvett 220 millió Ft összegű rulírozó kölcsönt a Társaság hitel-
kiváltásra, valamint további beruházások és fejlesztés finanszí-
rozására fordította. A rövid lejáratú kölcsönök között az időszak 
végén a Széchenyi kártya újraindítási program keretében igény-
be vett 100 millió Ft keretösszegű folyószámlakölcsön fennálló 
állománya került kimutatásra.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 74%-kal ala-
csonyabb az év végi állománynál és 27,7 millió Ft-ot tett ki.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

A Társaság közgyűlése az átalakulás időpontjától 3 év hatá-
rozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta Márton 
Miklós Csongort, Tolmár Gergelyt és Rádai Róbertet. A közgyű-
lés a felügyelőbizottság és audit bizottság tagjának választotta 
Karászi Zoltánt, dr. László Antalnét és Molnár Ferenc Tamást.

2022 márciusától Tolmár Gergely a ViVeTech új kereskedelmi 
és marketing igazgatója, feladata az értékesítés, illetve a bel-
földi és nemzetközi marketingtevékenység irányítása. 

Április végétől a Társaság gazdasági igazgatója Lendvai 
Beáta, aki egyben a befektetői kapcsolattartásért felelős ki-
jelölt személy.
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RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK

Alapvető információk

Kereskedési adatok

Értékpapír megnevezése

Bevezető ár

Ticker

Éves minimum

Bevezetés időpontja

180 napos átlagár

Névérték

ISIN

Éves maximum

Kereskedés pénzneme

Előző záróár

Első kereskedési nap

360 napos átlagár

Bevezetett mennyiség (db)

ViVeTech Nyrt. törzsrészvény

260 Ft

VVT

270 Ft (2022.08.09)

2022. május 13.

575 Ft

10 Ft

HU0000176300

750 Ft (2022.06.08)

HUF

330 Ft (2022.08.29)

2022. május 31.

575 Ft

12 129 500 (teljes alaptőke)



11

ViVeTech Nyrt. Féléves jelentés 2022. I. félév

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS

A ViVeTech irányítási struktúráját a részvényesek a Társaság 
2022. február 3. napján tartott közgyűlésén hagyták jóvá.
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, melynek feladat 
és hatásköréről az Alapszabály rendelkezik. A Társaság ügy-
vezetését a 3-5 fős Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjait 
a közgyűlés választja 3 (három) év határozott időre.

Az Igazgatóság tagjai:

Márton Miklós Csongor – elnök
Rádai Róbert
Tolmár Gergely

Az Igazgatóság tevékenységét – a Társaság és a tulajdono-
sok érdekeinek megóvása céljából - 3-5 (három-öt) tagból 
álló Felügyelőbizottság ellenőrzi. A Felügyelőbizottság tagjait 
a közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra. 
A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többsé-
gének független személynek kell lennie.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Karászi Zoltán – elnök 
dr. László Antalné
Molnár Ferenc

A 3 (három) fős Audit Bizottságot a közgyűlés választja meg 
a Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjai közül. 
Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyv-
vizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság 
segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámoló rendszer 
ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és 
az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az Audit 
Bizottság a Ptk. szerinti feladatokon kívül elvégzi a Tpt. szerint 
a feladatkörébe tartozó feladatokat is.

Az Audit Bizottság tagjai:

dr. László Antalné – elnök
Karászi Zoltán
Molnár Ferenc

KÖNYVVIZSGÁLAT

A közgyűlés az INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty 
utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; 
kamarai nyilvántartási száma: 000171) választotta meg a 
Társaság könyvvizsgálójának 2022. június 1. napjától 5 éves 
időtartamra, legkésőbb 2027. május 31. napjáig.

FENNTARTHATÓSÁG, 
KÖRNYEZETVÉDELEM, 
ZÖLD TÖREKVÉSEK

A Társaság stratégiai célja, hogy a jelenlegi és jövőbeni ügyfelei 
számára a fenti klasszikus működési kockázati területeken túl 
a napjainkban felerősödő kihívásokra is reagáljon, azokra meg-
oldásokat keressen és nyújtson. Az elmúlt néhány év, illetve 
a pillanatnyi politikai és gazdasági helyzet is rámutatott kritikus 
– a tágabb gazdasági közösségünk, az Európai Unió által is 
kiemelten kezelt – kockázati területekre, energetikai és fenn-
tarthatósági, környezetvédelmi kihívásokra. A ViVeTech közép 
távú céljai között szerepel egy Zöld Üzletág kialakítása, ami 
mind a Társaság üzleti céljaival, kompetenciáival, ügyfélköré-
vel, mind pedig társadalmi szerepvállalási elkötelezettségével 
(CSR) összhangban áll, továbbá segíthet ügyfeleinek az ESG 
keretrendszer kialakításában. A Zöld Üzletág kialakításának 
előkészítéseként a Társaság vizsgálja a belépési lehetőséget 
mind a zöld energetikai megoldások, energiatárolás, energia-
kiegyenlítési megoldások, mind pedig a fenntartható fejlődés, 
azon belül kiemelten a hulladékgazdálkodás területén.
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FŐBB KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 
ÉS AZOK KEZELÉSE

Stratégiai kockázatok

A Társaság stratégiája alapvetően az üzleti növekedést 
célozza. Az üzleti növekedés nem csak a jelenlegi szolgáltatá-
sokat foglalja magában, hanem új Vivesec SaaS (software as 
a service) szolgáltatások kifejlesztését is, valamint a Társaság 
új, nemzetközi piacokra is terjeszkedni kíván, az eddigi ta-
pasztalatok monetizációjával. Az új piaci szegmenseket a ki-
bervédelmi iparágra vonatkozó jogi szabályozás hozza létre, 
amelyre példaként az Európai Unióban Németország kritikus 
infrastruktúra szabályozása szolgál. Az üzletágat érintő szabá-
lyozásban bekövetkező bármilyen jogi változás befolyásolhatja 
a Társaság piaci terjeszkedését. Ennek kockázatát csökkenti 
a Társaságnál bevezetett ISO minősítés és rendszer kompati-
bilitás, ugyanakkor bármilyen változás a Társaság rugalmas al-
kalmazkodási képességét ezen a területen igénybe fogja venni.

A Társaság bevételei jelenleg elsősorban a hazai kritikus 
infrastruktúra szektorból származnak, és a bevételének 
megoszlása alapján meghatározó ezen belül is az állami 
megrendelési háttér. Az európai támogatási forrás elosztás 
megrendelői oldalt érintő változása ezért kihatással lehet 
a Társaság bevételeire. Az ebből fakadó kockázat mérséklését 
célozza egyrészt a vázolt stratégia végrehajtása, amely bizo-
nyos fokú természetes üzleti kockázatot jelent, ugyanakkor az 
SaaS kiszolgálási modellre való áttérés lényegesen egyenlete-
sebb, visszatérő és skálázható bevételeket, egyenletesebb idő-
szaki megoszlásokat és kiszámíthatóbb gazdálkodást jelent.

A Társaság célja továbbá, hogy akvizíciók, illetve stratégiai 
együttműködések révén olyan piaci szegmensekhez jusson 
el szolgáltatásaival, melyek jelenleg nem tartoznak a fő profil-
jába, ugyanakkor szintén hozzájárulhatnak a fenti kockázatok 
csökkentéséhez. Ebben a törekvésben már 2022. első félévé-
ben fontos lépések történtek, amiknek a lezárása a második 
félévben várható.

Projekt kockázatok

A Társaságra az általa nyújtott összetett szolgáltatások jelle-
géből adódóan a projekt alapú teljesítés a jellemző. A Társaság 
a projektek megvalósítását nemzetközi minősítéssel és 
a kritikus infrastruktúra tekintetében kiemelkedő szaktu-
dással rendelkező szakemberekkel látja el. A Társaság 
számára kockázatot jelent a projektek kivitelezése során 
a szerződésnek nem megfelelő teljesítés. A szerződésnek 
nem megfelelő teljesítést eredményezheti a nem megfele-
lő kivitelezés, a hibás tervezés, a felhasznált anyagok vagy 
termékek nem megfelelő minősége vagy eltérő jellemzői, 
az alvállalkozók bármely szempontból történő nem megfe-
lelő teljesítése, a szállítóktól elvárt minőségű és idejű termé-
kek hibás, késedelmes rendelkezésre bocsátása. Mindezen 

körülmények hibás, vagy késedelmes teljesítésben jelenhetnek 
meg, melyek negatív hatással lehetnek a projektektől elvárt 
eredményességre és a megrendelőtől várt jövőbeli meg-
rendelésekre, vagy a projektekhez kapcsolódó folyamatos 
szolgáltatásokra. 
Szintén jelentős kockázatot jelenthet a jövedelmezőségre, ha 
a megrendelőnek felróható okból a Társaság nem tudja az 
elvárt szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesíteni. Ilyen 
esetben a felelősség a megrendelőt terheli, a Társaság üzleti 
terveinek teljesülésére azonban hatással lehet. 

A megfelelő tervezés ellenére sem zárható ki a projekt meg-
valósításának esetleges csúszása szabályozói vagy enge-
délyezési folyamat (amennyiben ilyen értelmezhető az adott 
projektre) elhúzódása vagy lehetetlenülése miatt. Egy adott 
projektnél történő késés, illetve párhuzamos projektek futása 
esetén az addicionális, nem tervezett munkavégzés kihathat 
a Társaság rendelkezésre álló kapacitásaira, így akár egy má-
sik projektre, illetve a következő projekt kezdésére is, ideértve 
a már megállapodott feltételek szükségszerű módosítását is, 
amely negatívan hathat a Társaság tervezett eredményter-
melő képességére. A Társaság már több sikeres kivitelezést 
és projektet tudhat maga mögött, ezért a folyamatok kidolgo-
zottnak, stabilnak mondhatók. Ezen projektek a Társaságnak 
kellő referenciát biztosítanak a jövőre nézve. Az alkalmazott ISO 
minőségbiztosítási rendszerek is támogatják ezt a folyamatot. 
A kockázatok jelentős részét a Társaság képes a szállítóira 
terhelni azok garanciális szerződésein keresztül. 
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Gazdasági, pénzügyi kockázatok

a) Árfolyamváltozásból eredő kockázat

A devizában felmerülő bevételek és kiadások aránya bár jelen-
tősen növekszik, de jelenleg még az árbevétel kb. 10%-át teszi 
ki a Társaságnál, ennek ellenére a forint volatilitása, gyengülé-
se kedvezőtlenül érinti az eredményességet. Az ebből adódó 
kockázatok mérséklése érdekében a Társaság törekszik üzleti 
tevékenységének és bevételi szerkezetének átalakítására oly 
módon, hogy növelje a rendszeres és deviza alapú bevéte-
lek arányát. Ennek egyik iránya a nemzetközi tanácsadás és 
szoftvereladások felfuttatása, a másik a logisztikai üzletág 
elindítása, amely a korábban említett stratégiai célokon túl 
az árufuvarozói tevékenység felfutását követően folyamatos 
EUR bevételt biztosít. A Társaság forinttól eltérő devizában 
keletkező bevételeihez kapcsolódóan az árfolyamváltozásból 
eredő kockázatot a Társaság viseli.

b) Inflációból eredő kockázat

Az infláció növekedése várhatóan hatást gyakorol a Társaság 
költségeire, ráfordításaira és bevételeire egyaránt, valamint 
a bérek fejlesztését is érinti. Az infláció növekedése pénzügyi 
kockázatot jelent a Társaság számára.

c) Kamatváltozásból eredő kockázat

A Társaság rendelkezik változó kamatozású (a kamat mértéke: 
referenciakamatláb + kamatfelár) finanszírozási szerződések-
kel, emiatt a kamat futamidő alatt történő emelkedése esetén 
a Társaságot terhelő fizetési kötelezettségek összege növek-
szik, ami pénzügyi kockázatot jelenthet a Társaság számára.

d) A megbízások esetleges elmaradásából eredő kockázat

A megbízások elmaradásának oka lehet az esetleges esz-
közhiány, kivitelezési késések, jótállás vagy garanciális kapa-
citáslekötöttség és egyéb olyan körülmény, amely nem teszi 
lehetővé a Társaság számára egy biztonsággal elvállalható 
projekt feltételeinek maradéktalan teljesítését.

A megbízások tartalma és terjedelme egyedi igények és lehe-
tőségek függvénye, azonban előfordulhatnak olyan tényezők, 
mint a fent említett projektek elmaradásának okai, melyek egy 
adott szerződés terjedelmére hatnak korlátozó körülményként. 
Bár a potenciális, szabadon álló erőforrást máshol is haszno-
sítani lehetne, ennek koordinálása és az átcsoportosítás keze-
lése jelentős többlet terhet jelent és negatívan hat a Társaság 
eredményességére. 

Refinanszírozási kockázat

A jelenlegi makrogazdasági folyamatok és monetáris politikai 
irányelvek mellett már most látszik a kamatok drasztikus emel-
kedése. A változások mértéke és/vagy a rövid időn belüli, nem 
várt változások a kamatszinteket oly mértékben emelik, ami 
jelentős mértékben is negatívan hathat a Társaság tervezett 
jövedelmezőségére. 

Humánerőforrás kockázata

A munkaerőhiány kialakulása hátrányos tényező lehet 
a Társaság gazdálkodására. A Társaság működési területe, a 
növekedéssel együtt járó új kompetenciák speciális szakér-
telmet és az adott területen elvárt tapasztalatot igényelnek, 
ezért a munkaerő fejlesztésére, növelésére és utánpótlására 
a stratégia megvalósításakor is figyelemmel kell lenni.

A Társaság stratégiájában hangsúlyos szerepet kap a szakértők 
megtartása és az alkalmazott szakemberek körének bővítése. 
Az IT, azon belül a kibervédelem területén a versenytársak 
között a humánerőforrásért is folyik verseny, ezért kiemelt stra-
tégiai cél a humánerőforrás védelme és fejlesztése. Mindezen 
stratégiai területek megvalósulása ellenére előfordulhat eseti, 
vagy időszakos hiány szakemberekben, akiket alvállalkozók 
bevonásával sem lehet rövid időn belül pótolni.
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NYILATKOZAT

A ViVeTech Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2022. első féléves eredményről és üzleti tevékenységről készült 
Féléves jelentése 2022. szeptember 12-én a jelen közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint Társaság honlapján 
(www.vivetech.com/befektetoknek).

A ViVeTech Nyrt. kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített Féléves jelen-
tése valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és 
veszteségéről, továbbá a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalan-
sági tényezőket, valamint nem hallgat el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából 
jelentőséggel bír.

Budapest, 2022. szeptember 12.

Márton Miklós Csongor
az Igazgatóság elnöke
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PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

Magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált, 2021.06.30-ra és 2022.06.30-ra vonatkozó nem auditált 
és 2021.12.31. napjával zárult üzleti évre vonatkozó auditált beszámoló alapján

Mérleg

(adatok ezer Forintban) 2021.06.30 2022.06.302021.12.31 Változás
Y/Y

Változás
YTD

Eszközök
Befektetett eszközök

Forgóeszközök

Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Források
Saját tőke

Céltartalékok

Passzív Időbeli elhatárolások
Források összesen

Céltartalékok

Immateriális javak

Készletek

Jegyzett tőke

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lej.köt. kapcsolt váll. szemben

Eredménytartalék

Tárgyi eszközök

Követelések

Tőketartalék

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú hitelek

Rövid lejáratú kölcsönök

Vevőktől kapott előlegek

Szállítók

Rövid lej.köt. kapcsolt váll. szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

Lekötött tartalék
Adózott eredmény

Értékpapírok

Pénzeszközök

Befektetett pénzügyi eszközök

Vevő követelések
Egyéb követelések
Követelések kapcsolt váll. szemben

400 333

83 982

484 362

180 473

17 996
276 654

9 239
484 362

115 399
82 464

202 470

286

0

0

59 545

16 212

115 870

101 675
65 304

0
36 372

174 979
7 229
1 600

174 979
36 650

0
129 010

24 130
65 587
72 987

-98 101

47

67 483
7 938

572 995

733 294

1 306 437

388 275

0
852 840

65 322
1 306 437

108 832
261 693
202 470

0

0

0

23 649

77 813

115 870

22 355
0
0

22 355
830 485
220 000

1 600
830 485
503 347

0
105 538

24 130
4 311

134 263

109 701

148

655 481
631 832

809 937

198 924

1 087 939

525 446

0
524 361

38 132
1 087 939

367 626
204 840
237 470

0

0

0

176 846

17 874

121 295

172 425
0
0

172 425
351 936
220 000

48 898
351 936

55 384
0

27 654

159 755
114 012
134 263

-3 879

79 078

181 051
4 204

41%

-73%

-17%

35%

-
-39%

-42%
-17%

238%
-22%
17%

-

-

-

-

-77%

5%

-
-
-
-

-58%
0%

-
-58%
-89%

-
-74%

562%
-

0%

-104%

-

-72%
-99%

102%

137%

125%

191%

-100%
90%

313%
125%

219%
148%

17%

-

-

-

197%

10%

5%

70%
-
-

374%
101%

-
-

101%
51%

-
-79%

562%
74%
84%

-96%

-

168%
-47%
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(adatok ezer Forintban)

Befektetett eszközök
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

Pénzügyi műveletek eredménye

Adózás előtti eredmény

Adózott eredmény

EBIDTA

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

Igénybe vett szolgáltatások értéke
Anyagköltség

Belföldi értékesítés árbevétele
Export értékesítés árbevétele

Pénzügyi műveletek bevételei 

Adófizetési kötelezettség

Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Bérköltség

Személyi jellegű egyéb kifizetések

 Bérjárulékok

2021 H1

160 664
5 856

14 885

121 444

-95 440

138 439

152 309
8 355

57 999
2 266

104 761

12 960

515

12 160
4 802

-83 280

-98 101

2 983

0

5 644

-98 101

-2 661

16 168

5 359
59 855

2022 H1

405 289
0

28 108

130 380

7 288
30 317

271 254

365 582
39 706

257 287
187%

110 495

0

5 808

23 029
1 444

-3 879

1 804

0

12 972

-3 879

-11 167

14 078

7 467
0

Változás, 
Y/Y

152%
-100%

89%

7%

-
-

96%

140%
375%

344%
187%

5%

-100%

-

89%
-70%

-

-40%

-

130%

-

-

-13%

39%
-100%

Eredménykimutatás
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Cash-flow kimutatás

(adatok ezer Forintban)

Befektetési tevékenységből származó
pénzeszköz-változás (befektetési cash-flow)

Pénzügyi műveletekből származó
pénzeszköz változás (finanszírozási cash-flow)

Pénzeszközök változása

Szállítói kötelezettség változása +/-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-

Szokásos tevékenységbõl származó
pénzeszköz-változás  (működési cash-flow)

Adózás előtti eredmény +/-
Elszámolt amortizáció +
Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
Véglegesen kapott pénzeszköz +

Véglegesen átadott pénzeszköz -

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb
hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-

Passzív időbeli elhatárolások változása
+/-kötelezettségek változása +/-

Vevőkövetelés változása +/-

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül)
változása +/-

Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátásának bevétele +

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
visszafizetése -

Hitel és kölcsön felvétele +

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök
és elhelyezett bankbetétek -

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 

Befektetett eszközök eladása +

Aktív időbeli elhatárolások változása +/-

Befektetett eszközök beszerzése -

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -után) -

Kapott osztalék, részesedés +

2021 H1

-25 163

-54 694

86 419

-98 101

12 062
28 775

0
0
0

12 160

0

108 119

-32 364

0

0
-54 694

0

0

0
0

0

0

0

0

6 562

86 419

0

0

0

-52 159

-3 654

2022 H1

-38 287

-360 071

338 418

-3 879

-447 963
-77 884

0
0
0

23 029

0

-78 930

-53 097

0

0
-360 071

0

141 050

0
0

0

0

0

0

-59 939

197 368

0

0

0

-27 190

627 628

Változás, 
Y/Y

52%

558%

292%

-96%

-
-48%

-
-
-

89%

-

-

64%

-

-
558%

-

-

-
-

-

-

-

-

-

128%

-

-

-

-

-
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A TÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROKKAL, 
VALAMINT A TULAJDONOSI KÖRREL KAPCSOLATOS ADATLAPOK

Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke (teljes alaptőke)

A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan

A beszámolási időszakban sem a Társaság, sem leányvállalata nem rendelkezett a Társaság által kibocsátott saját részvényekkel.

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra 
vonatkozóan

Tulajdonosi kör megnevezése 
2022.06.30

Részvények száma Szavazati arány Tulajdoni hányad

Belföldi intézményi/társaság 3 437 757 28,34% 28,34%

0 0,00% 0,00%

3 680 761 30,35% 30,35%

0 0,00% 0,00%

5 010 982 41,31% 41,31%

0 - 0,00%

12 129 500 100,00% 100,00%

Külföldi intézményi/társaság

Belföldi magánszemély

Külföldi magánszemély

Munkavállalók, vezető tisztségviselők

Név Letétkezelő
(igen/nem)

Mennyiség
(db)

Részesedés
(%)1

ANTROPOSZ Vagyonkezelő Zrt. nem 3 065 616 25,27%

nem 3 065 139 25,27%

nem 1 850 343 15,25%

nem 1 346 482 11,10%

9 327 580 76,90%

Márton Miklós Csongor

Rádai Róbert

Ördög László

Összesen:

Saját részvények

Összesen
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Vezető állású személyek, és a Társaság működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Foglalkoztatottak számának alakulása

Név Beosztás
Megbízás Saját részvény 

tulajdon (db)kezdete vége
Jelleg1

Márton Miklós Csongor2

Rádai Róbert tag 2025.05.13 1 850 343

Tolmár Gergely tag 2025.05.13 50 000

Karászi Zoltán elnök 2025.05.13 17 500

dr. László Antalné tag 2025.05.13 0

Molnár Ferenc tag 2025.05.13 7 500

Horváth Sándor vezető tanácsadó - 0

Keresztes István üzletág vezető 2022.04.25

2020.09.14

- 0

Lendvai Beáta gazdasági igazgató 2022.04.28 - 0

Szalay Ivett Éva back office vezető 2022.01.01 - 0

IG

IG

IG

FB

SP

FB

SP

FB

SP

SP

elnök-vezérigazgató 2022.05.13

2022.05.13

2022.05.13

2022.05.13

2022.05.13

2022.05.13

2025.05.13 3 065 139

1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IG), FB tag (FB), Igazgatótanácsi tag (IT)

2 Márton Miklós Csongor, elnök-vezérigazgató közvetlen és közvetett tulajdonában lévő részvények száma összesen 6 130 755 darab

2021.06.30 2021.12.31 2022.06.30

Átlagos statisztikai létszám 23 19 19
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2022. I. félévben közzétett hirdetmények, tájékoztatások

Közzététel tárgya Közzététel típusa HivatkozásDátum

2022.09.01. 

2022.08.01. 

2022.05.27. 

2022.05.12. 

2022.06.03. 

2022.05.27. 

2022.05.12. 

2022.06.30. 

2022.05.27. 

2022.05.12. 

2022.05.27. 

2022.05.12. 

2022.05.12. 

2022.05.12. 

Szavazati jogok
és alaptőke nagysága

Szavazati jogok
és alaptőke nagysága

Szavazati jogok
és alaptőke nagysága

Tájékoztatás befektetői 
kapcsolattartásról

Információs Dokumentum 
mellékletek (2020. éves beszámoló)

Tájékoztatás új üzletág 
elindításáról

Tájékoztatás tulajdonosi 
struktúráról

Információs Dokumentum 1. 
számú kiegészítés

Tájékoztatás nyelvhasználatról

Tájékoztatás részvénykönyv- 
vezetésre vonatkozó információkról

Információs Dokumentum 
mellékletek (2021. éves beszámoló)

Alapszabály

Információs Dokumentum

ViVeTech Nyrt. Alapszabály

rendszeres tájékoztatás

rendszeres tájékoztatás

rendszeres tájékoztatás

kibocsátással kapcsolatos 
dokumentumok

rendkívüli tájékoztatás

rendszeres tájékoztatás

kibocsátással kapcsolatos 
dokumentumok

rendszeres tájékoztatás

rendszeres tájékoztatás

rendkívüli tájékoztatás

rendszeres tájékoztatás

kibocsátással kapcsolatos 
dokumentumok

kibocsátással kapcsolatos 
dokumentumok

rendkívüli tájékoztatás

K379928/2022

K332092/2022

K228767/2022

K206389/2022

K240406/2022

K228754/2022

K204831/2022

K278710/2022

K228757/2022

K204964/2022

K228776/2022

K206399/2022

K204781/2022

K204724/2022

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K379928/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K332092/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K228767/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K206389/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K240406/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K228754/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K204964/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K278710/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K228757/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K204964/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K228776/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K206399/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K204781/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K204724/2022
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Postacím: 1118 Budapest, Szüret utca 15.
Telefon: +36 20 219 1454

E-mail: befektetok@vivetech.com
Web: www.vivetech.com

https://www.vivetech.com/

