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Igencsak összetett pénzügyi konzorcium adta a legjobb ajánlatot az MKB Bank részvényeire 

– értesült a Figyelő. Van benne kínai, indiai befektető (részben intézményi, részben magán), 

illetve két magyar intézmény, egy nyugdíjpénztár és egy kockázatitőkealap-kezelő. 

Kisebbségi pakett erejéig a menedzsment is részvényes lesz.  

Megvan a befutó, az MKB-ra érkezett ajánlatok között van ugyanis egy kifejezetten a többiek 

fölé magasodó ajánlat. Valójában azonban azt még nem lehet kijelenteni, hogy ez a kínai–

indiai–magyar csapat lesz a nyertes, mert a döntést a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) csak 

lapzártánk után hozza meg, és az MNB-nek még a határozat után is van 60 napja arra, hogy 

bejelentse a választását. A legjobb pénzügyi ajánlatot egy nagyon vegyes befektetői 

konzorcium tette. Indiai és kínai magánszemélyek, üzletemberek s bankárok vezetik ugyanis a 

csapatot, amelyben benne van egy magának értékesítési kapcsolatokat kereső hazai 

nyugdíjpénztár (a Pannónia) és egy METIS Magántőkealap nevű titokzatos, a Minerva 

Tőkealap-kezelő Zrt. által nemrégiben elindított alap is. Ezt a jegybank 2016. február 2-án 

már bejegyezte a nyilvántartásba. A Minerva egy volt raiffeisenes, Jaksa János birtokában 

van. A Pannónia Nyugdíjpénztár pedig annyiban érdekes, hogy 1,4 milliárd forinttal már a 

Gránit Bankba is beszállt. Ez a pénztár 2011-ben a CIG Életbiztosító és a VIT Pénztár, vagyis 

a villamosipari dolgozók pénztárának együttműködésében jött létre. Ez tehát jelenleg a lista 

élén álló csapat. Az MKB eladása szempontjából az a nagy kérdés, hogy mennyire lesz 

kreditje egy ilyen tulajdonosi körnek a nemzetközi partnerek előtt, feltéve persze, ha a 

jegybank, illetve Brüsszel elfogadja ezt a megoldást. Értesüléseinket egyelőre hivatalosan 

nem erősítette meg senki, a folyamatban levő ügyről az érintettek nem adhattak tájékoztatást. 

Azt ugyanakkor fontosnak tartották a privatizáció sikerében bízó forrásaink közölni, hogy 

nem a letelepedési kötvényes kínaiakról van szó, s nem egy sencseni zöldséges és egy újdelhi 

futár veszi meg az ország egyik legnagyobb bankját, hanem komoly pénzügyi szakemberek. 

Várjuk a részleteket! 

  

A pénzügyi stabilitási tanács tagjai 

Matolcsy György MNB-elnök 

Nagy Márton monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnök 

Gerhardt Ferenc statisztikáért, készpénzlogisztikáért és pénzügyi infrastruktúráért felelős 
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Windisch László pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök 

Kisgergely Kornél pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 

Virág Barnabás monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős 

ügyvezető igazgató 
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Valamennyi neves magyar tanácsadó cég és ügyvédi iroda az MKB-n dolgozott az elmúlt fél 

évben, a finisben két New York-i private equity társaság, a J.C. Flowers & Co. és a 

Ripplewood Holdings maradt le. Ők most nem boldogok, de csak az ár számított, és ők 

valóban alacsonyabb ajánlatot adtak be. 

 

 

 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és az MKB is megerősítette a Figyelő múlt héten 

megszellőztetett információit, vagyis megvannak az MKB Bank 100 százalékának vevői. 

Három pályázó volt, és az MNB a legmagasabb, 37 milliárd forintos árat kínáló vegyes 

konzorcium ajánlatát választotta ki, ebben a luxemburgi Blue Robin Investments  S.C.A. 45, 

a Metis Magántőkealap szintén 45, a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja pedig 

10 százalékkal vette ki a részét. Az MNB hangsúlyozza: az Európai Bizottság szorosan 

felügyelte a folyamatot, amely 2016. június 30-ig lezárulhat. Lapunk úgy tudja, hogy két 

neves amerikai private equity alap volt még versenyben, a J.C. Flowers & Co. és a 

Ripplewood Holdings. A szakma sok kételyt megfogalmazott, ugyanis sem a közvélemény, 

sem az érintetteken kívüli pénzügyi piac nem akarja elfogadni, hogy amikor eladják 

Magyarország egyik meghatározó kereskedelmi bankját, akkor nem publikus, hogy pontosan 

http://figyelo.hu/#74390571
http://figyelo.hu/galeria.php?cid=431301
http://figyelo.hu/#74390571


ki vagy kik vásároltak be. Az szinte biztos, hogy a két vezető konzorciális tag célzottan erre a 

dealre jött létre. Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója a Figyelőnek azt hangsúlyozta, 

hogy az MNB már biztosan ismeri a valódi vevőket, Brüsszel végig nagyon figyelt a 

folyamatra, és igazán majd a closing, azaz a hivatalos zárás után érdemes értékelni a 

folyamatot. Vagyis kicsit előreszaladt a végső haszonhúzókat firtató közvélemény, mert 

ebben a fázisban kiegészülhet még a tulajdonosi kör. Hiszen a magánalapok sajátosságából 

fakad, hogy a forrást csak mostantól fizetik be a tulajdonosok. 

A vevők képviselőinek szakmai renoméja nem rossz, de nincs olyan magyar bankár, aki azt 

gondolná, hogy a Münchenből is menedzselhetetlen bank valóban vonzó lenne hirtelen 

idecsöppenő indiai, kínai, szingapúri befektetőknek. A tranzakció támogatói természetesen 

cáfolják ezt, és arra emlékeztetnek, hogy a New Yorkból vezetett Citi világszerte jól 

menedzseli leányait, itthon is a legjobban kontrollált bankok egyike volt. 

Az mindenesetre rendkívül különös volt, hogy a private equity alapok teljesítmény- és 

reputációalapú világába csak úgy belecsöppent a Metis mögött álló Minerva Tőkealap-kezelő 

tulajdonosa, Jaksa János, és azonnal összegründolta Magyarország legnagyobb, 31 milliárd 

forintos alapját. 

Látni fogjuk, hogy az ügylet körül vitathatatlanul a szakma külföldi s hazai legjobbjai 

bábáskodtak, így a JPMorgan mint tanácsadó, a DLA Piper mint jogi iroda és Semsey Barna 

szingapúri befektetési bankár mint a külföldi vevő fő kapcsolattartója. Lapunk régóta követte 

a készülő tranzakciót, sok érintettet megismerhettünk, volt időnk felkészülni. Lássunk néhány 

érdekes szereplőt, illetve aspektust! A mozaikkockák bemutatásánál igyekeztünk csak a 

tényekre hagyatkozni, a viszonylag sok meg nem erősített értesülésünk ellenőrzését pedig 

folytatjuk. 

1. Jiří Švarc, a tanácsadó 

Sokat szállt meg az elmúlt hónapokban az egyik, ha nem a legdrágább budapesti szállodában, 

a Four Seasonsben egy cseh fiatalember. Reggelente általában már a kávézóban tárgyalt, ami 

nem volt annyira meglepő, mert Jiří Švarc amúgy is gyakori vendég Budapesten. Ő a 

JPMorgan vezető kelet-közép-európai banki tanácsadója. Az amúgy hallgatag fiatalember 

mostanában azért volt állandó vendég mifelénk, mert a világ legnagyobb befektetési bankja 

(lásd a táblázatot), a JPMorgan volt az MKB vezető tanácsadója az eladási folyamatban. 

Švarc hónapokon keresztül fáradhatatlanul szervezett, úgynevezett process letterek mentén 

kért a jelöltektől információ-kat, sőt, még abban is volt szerepe, hogy az eredetileg külön 

jelentkező pályázókat konzorciumokba boronálja, telefonszámokat közvetített. Ő volt a fő 

ember, bár JPMorgantől sok munkatársa dolgozott a projekten, de ők csak jellemzően egy-egy 

technikai részfeladatra érkeztek. Švarc amolyan utazó tanácsadó, elsősorban a kelet-közép-

európai régióban vándorol. Cégének megbízási díja amúgy is magas, de ezúttal – legalábbis a 

Figyelő forrásai szerint – valóban mesésre sikeredett. „Volt az egy yard is” – hallottunk egy 

pletykát, amely szerint egymilliárdos tétel volt csak ez a tanácsadói munka, ami azért egy 37 

milliárd forintos tranzakcióhoz képest kifejezetten magas összeg. Mind a JPMorgan, mind a 

jogi tanácsadó DLA Piper szoros hármas együttműködésben dolgozott az MNB–MKB 

kettőssel. Igyekeztünk a JPMorgan londoni irodáját megkérdezni néhány témában, de 

lapzártánkig még nem érkezett válasz. A JPMorgannek mindenesetre a nagyon szigorú 

szabályok szerint biztosan át kellett világítania megbízóinak a pénzügyi hátterét. Jogilag 

ugyan a vevő tőkéjének forrását az eladói oldalon dolgozó tanácsadó nem köteles felmérni, de 



a magukra adó szakemberek ilyenkor azt is megnézik, mert nagyon kínos, ha rájuk ég később 

valami botrány. 

Az MNB közleményéből ismert a JPMorgan mint vezető tanácsadó és a DLA Piper mint jogi 

közreműködő mellett amúgy minden nagy, Magyarországon is aktív tanácsadó cég dolgozott 

az MKB körül. A Deloitte az MKB könyvvizsgálatát végzi, s a Szanálási Vagyonkezelő 

kialakításának folyamatában is benne volt. Az EY és a PwC sokszor értékelte a bankot, de az 

ingatlanok megítélésénél még a CBRE is bekapcsolódott. A KPMG az egyedi nagyhitelek 

leválasztásában segédkezett. Érdekesség, hogy amikor sokasodtak a vevők, mindenki magyar 

helyismerettel rendelkező tanácsadót keresett, csak már nehéz volt bárkit is felkérni, hiszen 

mindenkinek volt valami pozíciója, ami összeférhetetlenné tette. Nyugaton egy neves 

konzultáns társaságot ilyenkor többen is felkérhetnek, mert ők több ütőképes csapatot is 

képesek kiállítani, amelyeket aztán kínai fallal választanak el egymástól. Itthon ez még nem 

szokás. A későbbi győztes Blue Robinnak már nem is maradt szabad Big Four-tag, így a 

kisebb multik közé sorolható BDO-ra esett a luxemburgi cég választása. 

2. Nemescsói András, az ügyvéd 

A jogi munkát tehát a DLA Piper csapata végezte. A gárdát Nemescsói András partner 

vezette. Ezen a vonalon nagyon nagy volt a tét, mert egy londoni tanácsadó cég is „ráült” a 

folyamatra, hetente riportolt az Európai Bizottságnak, óriási volt a megfelelő jogi munka 

szerepe. Akikkel beszéltünk, rendkívül felkészült jogásznak írták le az ügyvédet, aki 2000 és 

2004 között az akkori Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél a kiemelt tőkepiaci 

intézmények és folyamatok felügyeleti főosztályának volt a vezetőhelyettese, valamint jogi 

szakértője. Akit e pár soros szakmai állomás nem riasztott el cikkünk folytatásától, annak 

színesebb információkkal is szolgálhatunk. Nemescsóit e tranzakció kritikusai erős 

kormányközeliséggel vádolják. Részben azért, mert Martonyi János egykori külügyminiszter 

vejéről van szó, részben azért, mert Nemescsói családja nemrégiben egy még Martonyinál is 

ismertebb apóssal rendelkező üzletemberrel, Tiborcz Istvánnal került üzleti kapcsolatba. 

Orbán Ráhel férje vette meg ugyanis az ügyvéd közeli rokonaitól a G2G borkereskedő céget. 

Szakmailag azonban nem kérdéses, hogy a Pázmányon és Milanóban végzett jogász jó 

reputációnak örvend, előbbi egyetemen ma már tanít is. A neves ügyvéd egyébként rengeteget 

dolgozott a különböző oldalakon, hallottunk például az Oppenheim, a Cameron, a Nagy és 

Trócsányi, valamint az Andrékó Kinstellar szerepvállalásairól is. 

3. Semsey Barna, a szingapúri szervező 

Miskolc térségébe, Hernádkakra vezetnek a deal szálai. Ez így kissé költői, de e vidékről 

származik, itt volt a hivatalos lakcíme és az első cégtisztségei annak a szürke eminenciásnak, 

akinek a konzorciumot vezető luxemburgi cég szervezésében talán a legnagyobb szerepe 

lehetett. Semsey Barna neve nem cseng ismerősen itthon, de barátai szerint az egyik legjobb 

magyar befektetési bankár, „nagyon tehetséges, rendkívül ügyes fiú”. Már csak szakmájából 

adódóan is döntően nem itthon dolgozik, bár kétlaki életet él, szingapúri bázisa mellett sokat 

van idehaza is – hallottuk. Kiváló iskolák (Budapest, Barcelona, New York) után dolgozott a 

WestLB Hungária hazai brókercégénél, majd a Barclaysnél, végül a Goldman Sachsnál, előbb 

Londonban, aztán Szingapúrban. Végül saját alapot is képes volt gründolni. A szingapúri 

magyar közösség elismert tagja az MKB-tranzakcióban fontos szerepet játszott, elsősorban a 

Blue Robin befektetőinek összeboronálásában, ő látta át talán a legjobban a folyamatot, s ő 

tudott leginkább a hazai és a nemzetközi szereplők fejével is gondolkodni – hallottuk róla. 



Arról, hogy egy szingapúri csapatnak miért kellett Luxemburgban céget alapítani, úgy tudjuk, 

hogy számos, az Európai Unió területén befektető ázsiai csapat luxemburgi struktúrákat 

alkalmaz, amely egyszerre uniós ország, a befektetési alapkezelés egyik legjelentősebb 

globális központja, valamint nagymértékben leegyszerűsíti a hivatalos papírokkal kapcsolatos 

adminisztrációt. 

Semsey Barnáról érdekes adalék a neten, hogy Tokai Dóra (D’Ora Tokai) Dubajban élő 

divattervezővel vannak közös szabadalmai bejegyezve. Ha Szingapúr és ha magyar 

befektetési szakemberek, akkor bevillanhat a kedves olvasónak, hogy szintén itt kezeli Marosi 

Gábor, vagyis egy magyar bankár Csányi Sándor OTP-elnök-vezérigazgató 

magánvagyonának egy jelentős részét. Lapunk úgy tudja, hogy Marosi és Semsey ismerik 

egymást, jó véleménnyel vannak a másik munkájáról, olykor átbeszélik a hazai s a 

nemzetközi ügyeket, de az utóbbi időben nem találkoztak túl gyakran. 

4. Jaksa János jött, látott és kapott 31 milliárdot 

„Jánosnak mindig is voltak ambíciói, de 20 év után elege lett a bankszakmából, valami újra 

vágyott” – mondta egy barátja Jaksáról, aki különböző posztokon, két évtizedig a Raiffeisen 

egyik vezetője volt a vállalati üzletágban, és akit a Forbes szólaltatott meg egy rövid 

interjúban. Tavaly nyáron aztán Jaksa János otthagyta a munkahelyét, környezetének azt 

mondta, hogy lehetőséget lát az alacsony kamatkörnyezetben és a mozgolódó befektetői 

piacban. A tőkepiacon addig egyáltalán nem volt ismert, mégis a Minerva Tőkealap-kezelő 

egyedüli tulajdonosaként s a menedzsment vezetőjeként hamarosan Magyarország 

legnagyobb, 31 milliárd forintos magántőkealapját gründolta össze. „Nem furcsa?” – 

kérdeztünk vissza egy barátjánál. „Nem tudom megítélni János kapcsolatrendszerét és 

tőkevonzó képességét, ahogyan önről sem tudnám azt mondani, hogy nem lenne képes erre” – 

kapom a választ. Töredelmesen bevallom, nem lennék képes rá. Ahogy a huszonöt éve a 

szakmában dolgozó s remek benchmarkokat felmutatni tudó kockázati tőkés szakember is 

csóválja a fejét: „Jók a hozamaim, de még nem jöttek oda soha hozzám a befektetők, hogy 

akkor itt lenne 100 millió euró.” Ha ettől a különös, már-már megmagyarázhatatlan nüansztól 

eltekintünk, Jaksa Jánosról nagyon jókat mondanak az ismerői: „Korrekt, jó megjelenésű, 

abszolút megbízható.” 

Lássuk hát a Minerva történetét! Két magyar üzletember, Ágoston Attila és Feith Zoltán 

2012-ben hallhatott a Jeremie-programról. Kitalálták a Minerva nevet, létrehoztak és 

engedélyeztettek egy tőkealap-kezelőt, s három ízben megpróbáltak elindulni a Jeremie-

programon. (Az említett üzletemberek jó barátok is lehetnek, legalábbis erre utal, hogy a Nix 

hajó csapatával 2012-ben megnyertek egy Atlanti-óceánt átszelő vitorlásversenyt.) Ismerőik 

szerint nulla politikai kapcsolattal próbálkoztak, nem is nyertek soha. Az alapkezelői 

tevékenység engedélyénél az MNB kikötötte, hogy a Minervának (mint minden hasonló 

státusú tőkealap-kezelőnek) záros határidőn belül az alapját is kell indítania, de ameddig sorra 

nyíltak a Jeremie-pályázatok, a regisztrált cégek erre haladékot kaptak. Aztán vége lett a nagy 

Jeremie-lendületnek, az alapkezelő kérésére az MNB visszavonta a Minerva engedélyét, 

tetszhalott időszak következett. 

Volt azonban Feithéknek egy fizetési rendszerekkel foglalkozó vállalkozása, amelyben Jaksa 

még raiffeisenesként lehetőséget látott, a felek megismerkedtek. Jaksát érdekelte az 

alapkezelő, annak ugyanis voltak értékei, például a szerencsésen megválasztott neve, illetve a 

már az MNB-t is megjárt szabályzatai. Jaksa – nem érdemi összegért – megvette a Minervát, 

újraengedélyeztette a működést, és összehozta az első alapját. Úgy gondolta, hogy nem 



aprózza el a befektetéseit, nem lesz a legkisebb invesztíciókra szakosodó üzleti angyal, 

ugyanakkor a private equity s a venture capital, vagyis a magántőkealap és a kockázati tőke 

egyaránt vonzotta. 

Jaksa János barátai azon fel vannak háborodva, hogy a sajtóban már a Minervát és az MNB 

alapítványainak nevet adó Pallas Athénét is összeboronálták, ahogyan az is gyanús lett, hogy 

Jaksa ugyanabban a városban (Kecskeméten) élt, ahol Matolcsy György jegybankelnök egy 

rokona a polgármester. Egyik védelmezője így fogalmazott: „Ugye nem gondolják, hogy 

amennyiben két intézmény szeretné elrejteni a kapcsolatát a külvilág elől, akkor az egyiknek 

Bogyó Zrt. lesz a neve, a másiknak pedig Babóca Zrt.?” Azt is érdemes leszögezni, hogy a 

Minerva név született előbb, más tulajdonos ötlete alapján, mint aki most boltolt az MNB-vel. 

Visszatérve az első alapra, a Metisre, Jaksa elindította és valahogyan tényleg segíthetett a 

Minerva, a jó névválasztás, hiszen ahogy a bölcsesség istennője is teljes fegyverzetben 

született meg, úgy Jaksa is azonnal összeszedett 31 milliárd forintnyi szándékot magyar 

szakmai befektető(k)től, sőt befutott az MKB privatizációs pályázatán. 

Nincs ilyen? De van, éppen most írtuk, hogy van. 

„Én úgy tudtam, hogy a private equity a legnagyobb farkú fiúk terepasztala, oda nem lehet 

egyszer csak odaugrani és track record nélkül 100 millió eurót összegyűjteni” – hallottunk 

erről egy nemzetközi bankárt. Jaksának sikerült („valahogy mindenkinek el kellett kezdenie” 

– mondta egy pozitív kötődésű forrásunk), és a Metisre a remélt closing után is érdemes 

figyelni, hiszen ha osztunk-szorzunk, maradt még az alapnak elkölthető pénze. 

5. Rakesh Kumar Aggarwal, az indiai úr 

Az MKB Bank győztes konzorciumának luxemburgi cégétől eddig egyedül Rakesh Kumar 

Aggarwal (RKA) állt a nyilvánosság elé. Már ha annak lehet nevezni, hogy egy 1,25 

milliárdos ország egyik, nem túlságosan ritka névvel megáldott állampolgára szerepelt egy 

közleményben. A Blue Robin Investments S.C.A. ezen tájékoztatása szerint a luxemburgi 

bejegyzésű alap befektetői Ázsiában a pénzügyi, az ingatlan- és a médiaszektorban 

érdekeltek, az MKB megvásárlásával teszik meg első befektetésüket az európai pénzügyi 

szektorban. RKA üzleti hátterét sikerült megismernünk, ahogy egy ismerője fogalmazott, nem 

„aranyketrecben született maharadzsa”, hanem igazi self-made man üzletember. A ma 

hatvanas éveiben járó RKA eredetileg mérnök végzettségű, de India legjobb és a világ tíz 

legjobb business schoolja közé sorolt Indian Institute of Managementen (Ahmadábád) üzleti 

MBA diplomát is szerzett. Rendkívül sikeres szakmai pályát tudhat maga mögött. A Citibank 

(15 év) és az UBS (7 év) bankáraként kezdte Indiát, Thaiföldöt, az Egyesült Államokat, Srí 

Lankát, majd immár 25 éve Szingapúrt érintő üzleti pályáját. Két évtized bankárkodás után 

tanácsadó volt például az ázsiai EBRD-ként leírható Asian Development Banknál, majd 

megalapította az indiai Duff & Phelps hitelminősítőt, amelyből akkor szállt ki, amikor az 

beolvadt a Fitchbe. Ám a legnagyobb anyagi sikerei a kábeltévézéshez és a filmhez kötik. 

1991-ben, az öbölháború idején kezdte az indiai kábeltévépiac felvirágoztatását. Szingapúri–

indiai cége rengeteg csatornát indított, a krikettrajongó üzletember különösen büszke az első 

indiai sportadó (ez itt krikettcsatornát jelent) elindítására. 2006-ban lett nagyon vagyonos, 

amikor az általa vezetett befektetői csapat kiszállt az addigi tulajdonostárs Sony 

Entertainment felé. Azt nem lehet tudni, hogy a Blue Robinban kik a befektetőtársai, és 

milyen százalékban lesz az ő pénze az MKB-ban. A Figyelő azt hallotta, hogy most is benne 

van egy feljavított délkelet-ázsiai bankban, amely a tőzsdére készül. 



Ismerői szerint, ha esetleg döntően nem is a saját pénzével érkezett, hanem képvisel valakit, 

mindenképpen aktívan fogja menedzselni a pénzintézetet. 

„A Bayerische Landesbank, vagyis az MKB korábbi külföldi tulajdonosa ezer kilométerről 

nem tudta megakadályozni, hogy kilopják a szemét, tényleg azt gondolja valaki, hogy neki 

majd 7 ezer kilométerről sikerül?” – kérdezte a bevezetőben is emlegetett aggállyal egy 

forrásunk. Úgy tudjuk, hogy banki pályája során RKA sokáig volt kockázatkezelő, és szívesen 

ajánlana az MKB CRO (chief risk officer) területére is nemzetközi szakembert. 

A deal miatt már öt alkalommal jött Budapestre, és szinte minden tárgyaláson ő vezette a Blue 

Robin csapatát, de jellemzően Semsey Barna elkísérte a meetingekre, ahogy a 

szakkérdésekben 3-4 ázsiai, vélhetőleg szingapúri pénzügyessel érkezett. Azt hallottuk, hogy 

a Blue Robinban érdekelt még egy szingapúri exbankár, tanácsadó is, aki a tárgyalásokon 

legalább egy ízben felbukkant (mi csak hallottuk a nevét, ez alapján nem próbálkoztunk volna 

a neve leírásával, de a Magyar Narancs információja szerint Chung Huang Chew lehetett a 

személy). Ő egyébként RKA banki pályája során eddig is sokat dolgozott együtt az indiai 

bankárral… 

A Blue Robin amúgy egy indiai énekesmadár (Luscinia brunnea), a névválasztásról azt 

hallottuk, hogy „kedves” és minden náció számára könnyen megjegyezhető és kiejthető. A 

madarat angolul Indian blue robin néven is ismerik. Úgy tudjuk, hogy a cég mögött álló 

befektetők testületileg szavazták meg. Állítólag, ha valóban lezárul a tranzakció, akkor a 

társaságot támogató neves banki tanácsadói csapat tagjaival már személyesen is lehet 

találkozni. Az ázsiai befektetők állítólag nagyon bíznak a bank digitális csatornáinak 

fejlesztésében. Azt egyébként lapunknak Balog Ádám is megerősítette, hogy az MKB-jövő 

egyik záloga a fintech jellegű fejlesztés lehet. 

6. Pannónia, a baráti pénztár 

Nem is olyan régen még a nyugdíjpénztárak a Nemzeti Együttműködés Rendszerének 

pénzéhes és tőzsdespekuláns kerékkötői voltak, ám öt és fél év után láthatóan változott a 

képlet. Ma már az állam nem is tud úgy ügyködni valamit a hazai kereskedelmi bankok 

tulajdonhelyzetével, hogy ne adna szerepet egy kiválasztott pénztárnak. Ez a szereplő, a 

Pannónia Nyugdíjpénztár előbb a Gránit Bank tőkeemelésénél, most az MKB privatizáció-

jánál látott üzlet lehetőséget. Érdekesség, hogy kisebbségi részvényesként a Gránithoz köthető 

befektetők is mentek az MKB-ért, illetve éppen lapzártánk idején derült ki a Gránit 

közgyűlésén, hogy az MKB Nyugdíjpénztár emel tőkét benne és hamarosan a Gránit 

jelzálogbankot is alapít az MKB-val. 

A Pannóniának tőkéje van, és hite szerint a nyugdíjpénztári tagok számára hozamtermelő 

lehet, ha olyan befektetéseket talál, amelyekből pár éven belül látható a tőzsdei exit. A 

Pannónia nem egyenlő a CIG Biztosítóval – szögezzük le gyorsan. Igaz, a pénztár hivatalos 

elnevezése után olykor olvasható „a CIG Partnerség tagja” kitétel is. Hogy miért érdekes ez? 

Az MKB-csoportban volt korábban két alacsony piaci részesedésű és örökké veszteséges 

biztosító is, az MKB Általános Biztosító és az MKB Életbiztosító. A portfóliótisztítás 

jegyében egy éve az MKB kiszállt ezekből, és 1-1 százalékot megtartva eladta a részét a 

német tulajdonostárs Versicherungskammer Bayernnek (VKB). Az eddig sem volt titok, hogy 

a németek nem szeretnének maradni, és árulják az MKB-biztosítókat is (ezt a tranzakciót más 

tanácsadó szervezi, mint az MKB Bank eladását). Ha nem kap gellert a folyamat, akkor szinte 

biztosan a CIG veszi meg biztosítókat, amelyeknek kizárólagos szerződése van az MKB-val, 



így a jövőben az intézetben CIG-biztosításokat lehet kapni. Mindez azért érdekes, mert a 

Pannónia e szerint nem CIG-értékesítési pontokat keresett (azt tulajdonlás nélkül is lehet 

szerezni), hanem vezetőik szentül hisznek abban, hogy árfolyamnyereséget érnek el. 

Az MKB ugyan csak 1 százalékos tulajdonos a biztosítókban, de beleszólása mégis 

bivalyerős, hiszen a társaságok két legfontosabb értékében, a névhasználatban és az 

értékesítési csatornában van elállási lehetősége. A Pannónia csapatát Benczédi Balázs, a 

Pannónia CIG Alapkezelő vezérigazgatója vezette, akit olykor a pénztárban vezető Vokony 

János elnök és Pellei József ügyvezető is elkísért. Különös lehet, hogy a villamosipari 

nyugdíjasok egykori pénztárának vezetői hogyan állnak össze konzorciumba egy indiai úrral 

és egy kínai pénzügyi mágussal. A körülményeket pontosan nem ismerjük, de állítólag 

mindez úgy történt, hogy eleinte mindenki jelezhette az érdeklődését az MKB Bank 

valamekkora részére, aztán amikor kiderült, hogy Brüsszel a 100 százalék eladását írja elő, 

akkor a JPMorgan segített a nagy vevőket összepárosítani a kisebb érdeklődőkkel, és e felek 

tudtak konzorciumba rendeződni. 

7. Az MKB-menedzsment 

A lapunk által egy hete bedobott értesülés minden vevő esetében pontos volt, talán egy 

elemben összetettebb a kérdés. Számunkra teljesen egyértelmű volt, hogy a menedzsment is 

kisebbségi pakettet kap, de ők aztán nem voltak benne a vevői körben (nem volt erre 

forrásuk). Sőt, jelenleg érvényes vételi opciójuk sincsen – értesült a Figyelő, ugyanakkor a 

menedzsment mellett érezhetően kifejezetten pozitívan elkötelezett vevők már biztosították a 

vezetőket, hogy egy hangsúlyozottan nem csak a topmenedzsmentre érvényes munkavállalói 

részvényprogram bevezetését fontolgatják. 

Úgy tudjuk, hogy maga a bankvezetés négy tagja tavaly október–novemberben Londonban 

már roadshow-zott, először ott találkoztak a nemzetközi befektetőkkel, így az indiai úrral is. 

Aztán amikor kinyílt az adatszoba, már sűrűsödtek a meetingek. 

Az MKB-menedzsmentnek több szintje is van. Balog Ádám elnök-vezérigazgató teljesen 

képben volt mindenről, mindvégig mellette a második vonalból Sándor Benedek, Hetényi 

Márk, Katona Ildikó és Csapó András volt a legtájékozottabb, de ők már nem tudtak mindent, 

és nem feltétlenül ugyanazt a rétegét ismerték az információknak. Egy pozíció, a 

kockázatkezelési vezető (CRO) nyitott a banknál, ezt már az új tulajdonosnak hagyták nyitva 

az MKB-nál, de például a J.C. Flowers a pénzügyi vezetőt is maga szerette volna delegálni. 

8. És akik kivárnak: az EBRD 

Az EBRD-től sem áll távol az, hogy banki részesedéseket birtokoljon. A régióban 

Magyarországon az Erste Bank Hungaryban lehet szerepe, de Szlovéniában is vállalt már 

tulajdonosi feladatokat. Lapunk úgy tudja, hogy egy 10 és 20 százalék közötti kisebbségi 

pakett erejéig az MKB-ban is felmerülhet majd valamilyen EBRD-tulajdon, akár közvetlenül 

a closing után is. 

9. Csak az ár számított 

Az eladást megelőzte az MKB független értékelése is, amelyet a PwC végzett. A Figyelő 

információi alapján a tanácsadó cég alsó hangon 25-30 milliárd forintra taksálta a bankot, de 

akár 60 milliárdos árat is elképzelhetőnek tartott. A pályázat elbírálásánál végül egyedül az ár 



számított. Volt korábban olyan verzió is, amikor a McKinsey tanácsadó társaság összerakott 

az MNB-nek egy ennél cizelláltabb scoringrendszert, de az végül elhasalt az uniónál. Így, ha 

az MNB most a második árat kínáló, de erősebb reputációjú pályázatot választotta volna, 

akkor az jó eséllyel állami támogatásnak (state aid) minősült volna, és a bizottság 

megsemmisítette volna a dealt. Ausztriában volt egy ilyen eset két éve, amikor a Bank 

Burgenland eladásánál az eladó szerette volna negligálni a legmagasabb árat kínáló ukrán 

vevőt. Az ukránok sikerrel támadták meg az őket kizáró értékelést. 

Akkor nem lehet érvényes az MKB eladása, ha a tranzakciós ár alacsonyabb, mint a PwC 

becslésének alsó határa. Ezt azért fontos tudni, mert lapunk információi szerint az egyik 

vesztes ajánlat 10 és 15 milliárd forint közötti értékre szólt, míg a másik ugyan 30 milliárd 

feletti volt, de ez a csapat állami garanciákat kért volna a későbbi értékvesztésre és perekre, 

amit a PwC 10 milliárd forintra taksált. Márpedig, ha így nézzük, akkor a másik vesztes 

ajánlat is csak 20 milliárd körül alakult. 

10. Sok vagy kevés? 

Magas vagy alacsony a 37 milliárd forintos vételár az MKB 100 százalékáért? A bankszektor 

egészében, de még az MKB egyes fázisaiban is nehéz összehasonlításokat tenni, mert 

ahogyan változott az intézet minősége, úgy nyilván a reális ár is módosult. Amikor a magyar 

állam 17 milliárd forintért megvette a bankot, akkor a piac (vagy legalábbis az OTP, amely 

két ízben is beárazta az MKB-t) csak sokkal olcsóbban vett volna. Az OTP mínusz 800-1000 

millió eurós negatív árért lett volna csak hajlandó átvenni az intézetet. Azóta sok minden 

kitisztult, a mai MKB már nem az az MKB, a deal 0,35-os P/BV-je (ár/könyv szerinti értéke) 

ma már inkább alacsonynak tűnik. Igaz, nem példa nélkülinek, hiszen a nagy német bankok 

(Deutsche Bank, Commerzbank) is ezen az áron forognak, csak az MKB esetében talán 

magasabb árat indokolna az, hogy ez már egy megtisztított portfóliójú intézet. Igaz, azt is kár 

lenne tagadni, hogy Brüsszel annyi előírást is megfogalmazott az MKB jövőjére, hogy egy 

rendkívül szűk ösvényen kell majd akrobatamutatványokat bemutatnia az MKB-

menedzsmentnek. A lengyel bankok 0,7-1 körüli P/BV értékeken cseréltek gazdát, és inkább 

csak olyanok forognak ilyen áron, amelyek még a nagy tisztítókúrák előtt vannak, a 

működőképesek azért jellemzően 1-1,5-es P/BV-n cserélnek gazdát a tőzsdei ügyletek során. 

11. Kérdéseink 

Színes vonulatokat villantottunk fel egy nagyon különleges bankpiaci deal kapcsán. De azért 

álljon itt a lényeg is. Legalábbis kérdések formájában: 

Honnan érkezik a vevők pénze? Kik a végső haszonhúzók, vagyis az úgynevezett UBO-k 

(Ultimate Beneficial Owner)? Aki azt mondja, hogy a private equityk, a magántőkealapok 

lényege az, hogy ezt nem mondják meg, azok csak részigazságokat fogalmaznak meg. Hiszen 

ez alapján akár az Iszlám Állam is vehetne bankot Magyarországon. (Szerencsére ez nem így 

van, a magyar és a luxemburgi hatóságok a terrorizmus és a pénzmosás gyanúját vizsgálják.) 

A Magyar Nemzeti Banknak mint felügyeletnek biztosan tudnia kell, hogy kit enged be a 

magyar hitelintézeti szektorba. Igaz, az rögtön egy paradox helyzet, hogy az MNB nemcsak 

felügyelet ebben a történetben, de ő az eladási és a vevőkiválasztási döntést meghozó 

intézmény is. 



A pénzmosási szabályok miatt az UBO-t fel kell tárni, de lehetséges az, hogy nem kell 

elárulni az eredményt az istenadta népnek? Vajon volt-e nemzetbiztonsági átvilágítás? 

Mennyire tőkeerős a vevői csapat? Ha kell, akkor tudnak még tőkét pumpálni a bankba? Vagy 

éppen ez a private equity struktúra lényege, hogy innentől már nyereséges működés kell, mert 

az ismeretlen tulajdonosok baj esetén messze szaladnak? Nem ügyfele a pénzintézetnek a 

vevő? Nem hitelből vett banki részesedést? – ezeket tudni kellene, mert ezek 

rendszerkockázati kérdések is. 

12. KYC 

Az egész európai bankszektor másról sem szól a 2008-as csődhullám óta, mint a szabályokról, 

a regulatoryról. Know Your Customer (KYC) – ez a kulcsfogalom. Mindenkinek mindent 

tudnia kell az ügyfeléről. 

Az MNB bejelentése alapján ez a csapat adta a legjobb árat. Ők a menedzsment számára a 

legkényelmesebb befutók, hiszen egy angolszász alap, ha elindul egy tenderen, valamit 

biztosan szeretne, vagy megtérülést, vagy beleszólást. RKA vagy Jaksa János legalábbis rövid 

távon aligha fogja Balog Ádámék menedzsmentjét agyonkontrollálni, bár a tulajdonosok a 

vezető testületekben többségben lesznek. Olyan vevő érkezett, amelyről transzparensen nem 

látni, hogy lenne regionális tulajdona, tapasztalata. Igen, az igaz, hogy a nemzetközi 

szabványok alapján felépített private equity fundoknál nem feltétlenül tudjuk, hogy kik a 

befektetők, de a típusaikat ismerjük, és ha így van, akkor talán valóban mindegy, hogy a Los 

Angeles-i filmes szakszervezet vagy a minnesotai bányászok nyugdíjpénztára a vevő. De 

nagyon gyanús, hogy ezen ma még titkolódzó befektetők mögött nem ilyen minőségű 

invesztorok állnak majd. 

A szakma erősen találgatja, hogy miért rejtőzik el a konzorciumot meghatározó kéz, a végső 

haszonélvező (UBO). Ok többféle lehet. Az indiai és kínai végső haszonhúzók valamiért 

anonimitást keresnek, ez lehet biztonsági vagy adózási ok is. Ebben a konkrét esetben 

valószínűbb, hogy a luxemburgi felépítmény mögött valahol nagyon hátul magyar UBO-t 

érdemes keresni, aki valamely opciós szerződéssel láthatatlan módon tartja kordában a 

névleges befektetőket. Ezt a feltételezést az érintettek a Figyelőnek cáfolták, és ígérik: a zárás 

után minden nyilvános lesz. 

13. Így szanálunk bankot! 

Bár egy kicsit szárazabb téma, de fontos megismerni az eladók és az állam logikáját is, hiszen 

ezen elemek jobban megérthetővé teszik a pénzügyi folyamatot. A lényeg, hogy bármily 

meglepő, nem az állam adta el az MKB-t. Vagy mégis? Tavaly december 16-án a Szanálási 

Vagyonkezelő (a Szanálási Alap leánya) 

1 forintért megkapta a bank 100 százalékát. Előtte két könyvvizsgáló, a PwC és az EY 

értékelte az akkori MKB-t, és nulla, illetve negatív értékre taksálta az intézetet. Ha 

elfogadjuk, hogy ebben a fair üzletben gazdát cserélt az MKB, akkor az állam kiszállt, s az 

Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) státusához hasonló szerepben levő Szanálási 

Vagyonkezelő tulajdonába kerültek át a részvények. A folyamatban volt állami támogatás is, 

mert a Szanálási Vagyonkezelő ezzel párhuzamosan 32 milliárd forinttal az értéke felett 

fizetett a rossz portfólióért. 

A megtisztított MKB eladásából befolyó pénz a vagyonkezelőt illeti, ahogyan ebben marad a 

rossz portfólió elemeinek értékesítéséből származó bevétel is. Az állam lezárta a dealt, bukott 



17 milliárdot (ennyit fizetett anno az MKB-ért). Azt már ne kérdezze senki, hogy ezt az 

egészet minek vette a nyakába az állam, vagyis minek vette meg a bankot egyáltalán. 

14. UBO – nem lehet titok 

Nézzük meg ezek után, hogy jogos lehet-e egyes jogászok véleménye, miszerint nem is 

privatizáció volt, nem az állam adott el bankot, nem lehet közérdekű adatot igényelni, mert 

magánügyletről volt szó. Ez igaz is, meg nem is. A pénzintézeteknél ma már egy egyszerű 

számlanyitásnál is fel kell tárni a legvégső haszonhúzó magánszemély tulajdonosokat. Igaz, 

ez banktitok, vagyis a hitelintézet és a felügyelet tudja, de nem nyilvános az információ. Ha 

valaki megvesz egy bankot, akkor a pénzügyi felügyeletnek (vagyis az MNB-nek) 

mindenképpen el kell jutnia az UBO-ig, kivéve, ha a vevő nyilvános, tőzsdei cég, ez esetben 

nem kell a hatóságnak egyenként azonosítania a vevőket. Sőt, a vizsgálat során nemcsak a 

személyek érdekesek, hanem azoknak egyenként és megnyugtatóan kell igazolniuk a vételárat 

fedező vagyon legális eredetét is. A tavaly nyáron átszervezett Alkotmányvédelmi Hivatal 

illetékes igazgatósága is köteles leellenőrizni a befektetőt. 

Ráadásul a pénzmosás elleni törvényben előírtaknak megfelelően a NAV Pénzmosás Elleni 

Információs Irodája mint az Egmont Group Financial Intelligence Units hálózatának magyar 

tagja néhány nap, esetleg hét alatt az indiaiak, kínaiak, magyarok személyéről és cégeiről, 

valamint a bankszámláiról a világ szinte minden olyan országából kaphat információt – 

pénzmosási gyanúra hivatkozva –, ahol a szereplők neve előfordult az MNB-hez beadott 

vagyoneredet-igazoló papírokban. A Blue Robin szerint az ő számlavezető bankja mint 

szabályozott EU-s pénzintézet köteles elvégezni a vizsgálatokat, és nem enged be pénzt az 

alapba, ha nem tiszta az eredete. 

Ez macerás, egyenként kell érdeklődni országonként. Ha például elfogadjuk, hogy indiai pénz 

került az MKB-ba, akkor Svájc, a Kajmán-szigetek, Hongkong, Szingapúr és Dubaj azok a 

helyek, amelyeket a leggyakrabban használnak a nagy indiai cégcsoportok s mogulok a 

struktúráik kialakítására. 

15. Valószínűleg tiszta 

Ugyanakkor nem alap nélkül feltételezhetjük azt, hogy addig nem engedték volna az MKB 

közelébe ezt a csapatot, és addig nem jelentették volna be a tulajdonszerzést, amíg ezeken a 

teszteken át nem mentek a befektetők. Magyarország kis ország, mindenki ismer mindenkit. 

Ha néhányan tudják, hogy kik a valódi befektetők, az hamarosan sokak számára sem marad 

titok. Az unióban ráadásul nemsokára nyilvános lesz a cégregiszter, így például a Blue Robin 

luxemburgi cég UBO-it is be lehet azonosítani. 

16. Nyugi van 

A fenti, információt igénylő és követelő hangok mellett hallottunk olyan véleményt is, amely 

szerint már mindenki toporog, de még nem tartunk ebben a fázisban. A vevő alapok ugyanis 

még nincsenek feltöltve, csak június 20-ig kell befizetniük a pénzt. „Addig nyugi van – 

mondja egy szakember –, még nem is lehet mit ellenőrizni.” A private equity alapok, így a két 

lemaradt angolszász ház is úgy vett volna, hogy létrehoz egy alapot, abba rak pénzt, ami meg 

hiányzik, azt feltölti a piacról. Ennek az a szakmai logikája, hogy a private equity mindig 

limitálja a veszteségeit, csak annyit költ, mint amennyi a célalapban van. Igaz, az alapok 

vélhetőleg később is elzárják az információt. Kevés olyan befektetői kör van, amelyről azt 



lehet feltételezni, hogy beszállt az MKB-ba, ők egytől egyig abban érdekeltek, hogy 

eltitkolják az aktivitásukat. 

17. Kikérem magamnak 

Mármint a közérdekű adatot. Igen ám, de egyáltalán nem biztos, hogy azt bárki ki is adja. 

Ami biztos, az MNB három elemet megvizsgál: a pénzmosás gyanúját, a terrorizmus esélyét, 

illetve a jó hírnevet (nem vitt-e csődbe valamit korábban a befektetői csapat). De ha a 

tulajdonosok nem járulnak hozzá, hogy az MNB kiadja a nevüket, akkor értékpapírtitok miatt 

az MNB vélhetőleg nem is adja ki az információt. 

18. A közszereplő mindig a legérzékenyebb 

Az MKB eladása kapcsán a sajtó biztosan érzékeny marad arra a kérdésre, hogy lehet-e a 

történetben valahol messze hátul haszonhúzó valamely politikus vagy más magyar 

közszereplő. A Krone Verlag kontra Ausztria ügyben a strasbourgi Emberi Jogok Európai 

Bírósága megállapította, hogy mindenképpen közügynek tekinthető, ha egy politikus 

törvényellenesen jut jövedelemhez. Az ítélet szerint a demokratikus társadalmakban a sajtó 

legfontosabb feladata és kötelessége az, hogy a nyilvánosságot tájékoztassa a közügyekről. 

19. Zöld nincs, csak piros 

Cikkünk vége felé közeledve legyünk egy kicsit pozitívabbak is. Ami tőkepiaci szempontból 

üdvözlendő, hogy miközben a stratégiai, szakmai tulajdonosok nem szokták tőzsdére vinni 

befektetéseiket, ezzel a körrel az MKB – már csak az uniós kötelezettségei miatt is – biztosan 

a parkettre lép. Ha addig eljutunk. Konkrét engedélyre, pecsétre vagy zöld lámpára most nem 

kell várni Brüsszeltől. Csak az a kérdés, hogy kapunk-e pirosat, vagy minden mehet-e a maga 

útján. Az Európai Bizottság három elemet felügyel folyamatosan. A transzparenciát, a 

diszkriminációmentességet és a versenyt. A már említett londoni monitorozó cég olyan 

kemény volt, hogy a dealmakerek nem igazán félnek már Brüsszeltől. Viszont, ha mégsem 

sikerül a closing, akkor az MKB-t újra ki kell írni. 

20. Lesz-e pénz? 

Az MKB eladási folyamata ezen a ponton még lehet jó és lehet rossz sztori is. Aki betesz 37 

milliárd forintot (még ha bujkál is), biztos, hogy kőkeményen fogja majd a menedzsmentet. 

Ennyi pénzt persze nem akárki tud összedobni. Ha tudnánk, hogy kik ezek a tőkeerős lányok-

fiúk, az éppen megnyugtathatná a piacokat, de erre mégsem érdemes várni, ők ameddig csak 

lehet, rejtve akarnának maradni. 

Az MNB csak két hónap múlva, júniusban szerette volna az egész folyamatot kommunikálni. 

Ha bármi miatt „égés” van, ha borul a tranzakció, ne kelljen magyarázkodni. Három elem 

akaszthatja meg az eladást: ha Brüsszel felmutatja a piros tiltó táblát (kicsi az esélye), ha az 

MNB mint felügyelet nem engedélyezi a dealt (kicsi az esélye), és ha a vevők végül nem 

képesek berakni a pénzüket (ezt nem tudjuk megítélni). Ha ilyen akadály nem lesz, akkor meg 

kell szoknunk, hogy az egyik vezető országos bankunk tulajdonosa a Metis, a Blue Robin és a 

Pannónia. Akárkit is tisztelhetünk bennük! 

 



Ki adta a pénzt? 

Brückner Gergely  

2016.07.07. 

 

 

A június végén lezárt MKB-deal ismerői szerint Szíjj László, az építőipari Duna Aszfalt Kft. 

tulajdonosa lett az MKB Bank legfontosabb végső haszonhúzója. A másik nagy befektetőt 

szervező indiai-szingapúri üzletember technikai okokból végül saját forrásai helyett magyar 

bankhitelből vásárolt részvényeket. A Balog Ádám vezette menedzsment élvezi az új 

részvényesek bizalmát, ráadásul a legfelső vezetésnek és a többi munkavállalónak hamarosan 

15 százaléka is lehet a pénzintézetben. Feltéve, ha a meglevő tulajdonosok közül valaki elad, 

és az MRP-szervezet megkapja a szükséges banki finanszírozást.  

Végül sikerült. Sok álmatlan éjszakán át dolgoztak az illetékesek, de határidőre, 2016. június 

29-ére összeállt az MKB Bank eladási tranzakciója. A 37 milliárd forintos vételárat már át is 

utalta a három vevő, akik első ránézésre a már korábban bejelentett intézmények maradtak, de 

a vételárhoz szükséges pénz előteremtésén mégis sokat kellett agyalniuk – mesélték a deal 

egyes, általunk elért aktorai. Kezdjük a ténnyel: az ismert vevői konzorcium, vagy-is a Blue 

Robin Investments, a Metis Magántőkealap és a Pannónia Nyugdíjpénztár az MKB 

részvényeinek 45-45-10 százalékát szerezte meg. Úgy tudjuk, hogy az új tulajdonosok a 

lehető leghamarabb, július 28-án már közgyűlést is szeretnének tartani, ahol képviselőik 

beülhetnek a vezető testületekbe. Ám ez a tulajdonosi összetétel pillanatokon belül több 

ponton is változhat. 

 

MKB-s óra. Időben sikerült lezárni a dealt 
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A Figyelő információi szerint a Blue Robin szinte biztosan 15 százalékot elad az MKB 

munkavállalói szervezetének. Ebben körülbelül egyharmad részt a legfelső vezetés 

(vezérigazgató és az ő helyettesei), míg kétharmad részt a több ezer további munkavállaló kap 

helyet. Szintén változás várható a Blue Robin belső összetételében is, elképzelhető, hogy a 

részvények egy adott hányadát értékesítik, illetve a vásárlásra egy speciális okból felvett hitel 

jelentős részének visszafizetése várható. A végső vevők a közvélemény felé továbbra is 

titkolódznak, képviselőik szerint a kollektív befektetési formáknál nincs mód az egyedi UBO-

k (végső haszonhúzók) azonosítására. Valójában úgy tudjuk, hogy ez a titkolódzás csak a 

magyar közvéleménynek szól. 

Attól ugyanis az MKB vezetői és új tulajdonosai is tartottak, hogy az átláthatóság hiánya akár 

az intézet működését is veszélybe sodorja. Ezért sikerült meggyőzni a nem banki hátterű új 

végső haszonhúzókat is arról, hogy kellő transzparencia nélkül az MKB nem tudna a többi 

bankkal üzletelni. Ha ugyanis a partnerek levágják a limiteket, akkor az MKB nem tud a 

bankközi piacon hiteleket adni-felvenni vagy éppen devizát váltani. Ezért a végső 

haszonhúzók belementek abba, hogy a legfontosabb banki partnereknek július elsején futárral 

elmenjen ugyanaz a dokumentum, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is 

megismerhetett. Lapunk számára ennek a tartalma titok maradt, de mivel az elmúlt fél évben 

folyamatosan beszélgettünk a tranzakció szervezőivel, és nem gondoljuk, hogy az ország javát 

szolgálná, ha az állampolgárok nem tudnák, hogy a magyar állam által megvásárolt MKB 

végül kiknél is landolt, ezért igyekszünk pár hozzánk is eljutott információt megosztani. 

Vegyük hát sorra a tulajdonosokat, mert sok izgalmas szálról lehet a háttérben hallani. 

 

Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa (középen). Nem szereti, ha fotózzák, rejtőzködik 

 

Metis: az aszfaltosok 
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Az elmúlt egy hónapban a legnyugodtabban a most 45 százalékos nagytulajdonossá váló 

Metisnél zajlott az élet. Az ország legnagyobb, 42 milliárd forintos jegyzett tőkéjű 

magántőkealapját nem kellett újraszervezni, ahogy a vezetője, Jaksa János bankár korábban is 

jelezte: megvolt a pénz, amelyet határidőre el is utaltak. Az ország azonban kicsi, és/vagy a 

befektetők, vagy az alapkezelő nem zárták olyan professzionálisan a hírcsapokat, így 

mindvégig sok információt lehetett hallani az alap befektetőiről. Ők egyébként teljesen 

pénzügyi jellegű invesztorok kívánnak maradni, és miközben a másik két tulajdonos felől 

több szakmai beleszólás várható, a Metisre a belső munkamegosztásban ilyen feladat alig 

hárul. 

Mivel mi a leggyakrabban Szíjj Lászlóról, a Duna Aszfalt Kft. tiszakécskei tulajdonosáról 

hallottunk a híresztelésekben, így elsőként őt próbáltuk elérni azzal a kérdéssel, hogy valóban 

ő lett-e az MKB legnagyobb egyedi végső haszonhúzója. Az „aszfaltos” üzletemberről annyit 

tudni, hogy nagyon rejtőzködő életet él, és az elmúlt években üstökösként ívelt fel a hazai 

építőipari közbeszerzéseken (döbbenetes forgalom- és nyereségnövekedéséről lásd a 

grafikont). Mivel a Duna Aszfalt is elsősorban a mélyépítés területén szerzi a megbízásait, 

mint korábban tette azt a Közgép Zrt., így sokan Szíjj Lászlót tartják az új „Simicska 

Lajosnak”. A sikeres nagyvállalkozó működése az utóbbi időben erősen összeforrt Orbán 

Viktor barátjának, vagyis Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesternek az építőipari 

vállalkozásaival, illetve Mészáros intézőjével, Csík Zoltánnal is sok a kötődése. Szíjj urat 

arról szerettük volna kérdezni, hogy amennyiben igazak az információink, miért gondolta 

úgy, hogy az építőipar után a hitelintézeti szektorban is szerencsét próbál, illetve mik a tervei 

a bankkal.  

Közvetítőkön keresztül végül annyi jutott el hozzánk, hogy „Szíjj úr nem kíván kommentárt 

fűzni az MKB Bank eladásával kapcsolatos híresztelésekhez”. Hasonló választ fogalmazott 

meg a Metis is, amely rögzítette, jogszabályok tiltják, hogy bármit eláruljon a befektetőiről. 

Ám hogy Szíjj László esete az MKB-val ne pusztán meg nem erősített értesülés maradjon, sok 

forrásból próbáltuk a szerepét megerősíttetni, és rengeteg érdekes kapcsolatról szedtünk össze 

információkat. (Ezeket lásd a Szíjj László kapcsolatai című írásunkban.) 



 

Rakesh Kumar Aggarwal. Indiai, szingapúri, luxemburgi, dubaji és magyar érdekeltségekkel 

  

Azt, hogy a Metis mögötti befektetőknek volt-e elegendő legális forrásuk a bankrészesedés-

vásárlásra, az MNB, illetve a letétkezelő UniCredit vizsgálta meg alaposabban. Szíjj László 

szerepe mindenesetre titkos, pedig forrásaink szerint a bankpiacot inkább megnyugtatná, ha 

kiderülne, hogy a megfelelő anyagi erejű és erős kormányzati hátszéllel is rendelkező Szíjj az 

egyik meghatározó tulajdonos. Igaz – mesélik az őket ismerő forrásaink –, állandó társai, 

Mészáros Lőrinc és Csík Zoltán most kockázatot is jelentenének, mert ez a csapat részben 

nem transzparens szállodavásárlásokba fogott. Többek között a Quaestor- és a Buda-Cash-

vagyonelemekért vív, sőt egyikük egy személyes szálon keresztül még a Welsz Tamás 

hagyatékáért folytatott küzdelembe is bekapcsolódott.  

Jaksa János mindenesetre az eladást követő sajtótájékoztatón deklarálta, hogy csapata boldog, 

mert egy folyamat a végére ért. Megköszönte tanácsadói, az EY Hungary, az Oppenheim, 

illetve a Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda közreműködését, mert az ő oldalukon mintegy 60-70 

ember dolgozott az átvilágításon. Jaksa elmondta, hogy a jelenlegi menedzsment stratégiá-ját 

és a jövőbeli potenciálját árazták be, amelyet maximálisan támogat.  

Blue Robin: szervezés alatt 

A külföldi tulajdonosról a legtöbbet Semsey Barna tanácsadótól, az egész deal egyik 

kulcsfigurájától, illetve a befektetőt képviselő indiai-szingapúri Rakesh Kumar Aggarwal 

(RKA) úrtól lehetett megtudni. Utóbbié a Blue Robin Management magántőkealap. Mint az 

érintettek elmondták, az ázsiai befektetők döntően a céges formában működő luxemburgi 

alapokkal fektetnek be Európában. A Blue Robin Management első európai befektetésére 

ezért létrehozott egy Blue Robin Investments nevű luxemburgi alapot, amelynek az 
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engedélyezett tőkéje 100 millió euró. Luxemburgban annyira stabil a jogi háttér, hogy a 

vállalatalapítást egy 1915-ös törvény szabályozza. A Blue Robin mindenesetre a befektetési 

vállalkozásokra szakosodott Chevalier & Sciales jogi munkáját vette igénybe. 

A célzott befektetéshez tehát jogi formát választottak, ebben RKA egyik korábbi beosztottja, 

Chung Huang Chew (akivel éveken át dolgoztak együtt az UBS Bankban) segített. A Blue 

Robin azonban a befektetés lezárásánál időzavarba került. Az ázsiai befektetők magyar 

állammal folytatott jogügyleteinél annyi adminisztratív lépcsőt kellett volna igénybe venni a 

dokumentumok hitelesítése során – különböző igazolások beszerzése közjegyzőtől, 

ügyvédektől, minisztériumoktól, illetve ezek hiteles fordításait is el kellett készíteni –, hogy 

RKA gyorsabb megoldást keresett. A szingapúri cége helyett egy saját családtagjainak a 

kezdőbetűi-ből összeállított elnevezésű dubaji vállalkozását (GRAHA) használta volna arra, 

hogy befizesse a vételárat. Igen ám, de aztán az emírségekbeli struktúra alkalmazása is 

nehézségekbe ütközött. Azt hallottuk, hogy az MNB nagyon szigorúan vette a pénz eredetére 

vonatkozó szabályokat, így az in-diai üzletembernek nem pusztán azt kellett volna 

bizonyítania, hogy korábbi cégeladásaiból rendelkezésre áll a vásárláshoz elegendő legális 

forrás, de azt is, hogy azóta az évekkel ezelőtt befolyt pénz milyen utat járt be. Ez önmagában 

sem lett volna könnyű, de a június 8-tól július 5-ig tartó ramadán miatt ez az adminisztratív 

folyamat Dubajban még bonyolultabbá vált. Ekkor jött az ötlet, hogy RKA magyar 

vállalkozást hoz létre, és bankhitelt vesz fel, mert az már az MNB szemében legális és eredeti 

forrásnak számít. RKA tulajdonlásával létrejött egy magyar cég, a GRAHA Hungary 

Investment Zrt., amelynek a számlavezetője a Gránit Bank lett, s amely információink szerint 

onnan kapott finanszírozást. Piaci információk szerint a Gránit Bank ebben az ügyletben sem 

tett kivételt, és figyelembe véve a nagyhitel-korlátot is, a szükséges összegű hitel folyósítása 

csak jelentős készpénzóvadék fedezetével valósulhatott meg.  

Azt nem tudjuk, hogy a pozitív döntésben mennyire játszott szerepet a készpénzóvadék, vagy 

inkább az segített, hogy a Gránit és az MKB vezetőinek jó a kapcsolatuk, esetleg az, hogy a 

dealmaker Semsey pályája elején e bank jogelődjében, vagyis a WestLB-ben dolgozott, így 

maradhattak kapcsolatai a szakmai stábbal. Mindenesetre ez a konstrukció lett végül sikeres. 

A GRAHA képviselői pedig Semsey Barna mellett az egyaránt tőkepiaci háttérrel rendelkező 

Csépai Gergely, aki a Bankár kft.-s Kovács Gábor kollégája volt, és Ticz Balázs, aki a 

Concorde-ban dolgozik. 

Azt hallottuk, hogy a Blue Robin befektetői szerepvállalását eddig a Kinstellar és a BDO 

támogatta, míg a jövőben egy nemzetközi tanácsadói grémium is segíti a munkát.  

Pannónia: szinergia 

A Pannónia Nyugdíjpénztár az előbbieknél már eleve transzparensebb tulajdonos, hiszen 

pontosan lehet tudni, hogy kik irányítják és honnan van pénze. A Pannóniának van két 

pénztára, 35 ezer pénztártagja és 95 milliárd forint vagyona. A pénztár szoros 

együttműködésben dolgozik a Pannónia-CIG Alapkezelővel, amelynek vezetője, Benczédi 

Balázs szintén fontos aktora volt a dealnek (érdekesség, hogy ő is WestLB-s volt egykoron, 

mint Semsey). Benczédi a sajtótájékoztatón nem is titkolta, hogy nemcsak pénzügyi 

megtérülést, de szinergiákat is lát a Pannónia és az MKB kapcsolatában. 

A Pannónia Nyugdíjpénztár megítélése a vevői konzorciu-mon belül vegyes. Túlsúlyban 

voltak a Figyelő felé megfogalmazott pozitív vélemények, amelyek szerint a pénzügyi 

befektető Metishez vagy a kevés emberrel rendelkező Blue Robinhoz képest a Pannónia 



amolyan „IQ-tőkés”, vagyis ő tud a legtöbbet hozzátenni majd a bank mindennapi életéhez, 

mert a CIG biztosító személyében egy nagy szervezet is van mögötte. Sokféle szinergia szóba 

jöhet a banki, a biztosítói, a pénztári, az alapkezelői piacon. A Pannónia egyaránt tulajdonos 

az MKB-ban és a Gránit Bankban. Az sem kizárt, hogy az MKB-csoport korábbi biztosítói 

(amelyeket már eladott a német partnerének) végül éppen a CIG-nél landolnak. Sőt, a 

merészebbek arra is utalnak, hogy miközben a Pannónia nyugdíjpénztár, addig az MKB-nak 

is van egy méretes nyugdíjkasszája, itt is lehetne szinergiát találni.  

A pénztár talán elsősorban azért vett banki részvényeket, mert abban bízik, hogy a tőzsdére 

lépésnél ezeket felárral tudja majd eladni, de a pénztárosok azt is megemlítik, hogy érték lehet 

számukra az MKB hálózata.  

Találkoztunk azért negatív hangokkal is. Olyan forrással is beszéltünk például, aki szerint az 

MKB-Menedzsment–Blue Robin–Metis hármas kifejezetten szoros együttműködéséből kicsit 

kilóg a pénztár. Bevették őket ugyan mint egyedüli transzparens szereplőt, de feléjük nincs 

akkora bizalom. 

MKB – MRP: hitelből 

Lapunk úgy tudja, hogy nagyon rövid időn belül 15 százalékos részvényes lehet az MKB már 

megalakult és a saját alapszabályát is elfogadó MRP- (munkavállalói résztulajdonosi 

program) szervezete is. Állítólag a Blue Robin ad át egy ekkora pakettet, de nem ajándékba, 

hanem azon az áron kínálja, ahogyan ő is vásárolt. Ebben maga az MKB is finanszírozási 

forrás lehet. Nem hitellel, mert az törvénytelen lenne – magyarázták az illetékesek –, hanem 

alapítói hozzájárulással. Az MKB dolgozóinak majd ezzel is el kell számolniuk, de ez nem 

lenne elég forrás, mindenképpen a piacról is kell finanszírozást találni. Úgy tudjuk, ígéretes 

tárgyalások folynak egy másik nagybankkal is, ám a konkrét hitel paramétereiről nem kaptunk 

információt. A piacon azonban híre kelt a tárgyalásoknak, amelyeknél állítólag már 

közelednek az álláspontok. Igyekeztünk megtudni, hogy nem aggályos-e, ha esetleg egy 

kereskedelmi bank hitele mögött egy másik kereskedelmi bank, vagyis egy versenytárs 

részvényei állnak fedezetként, de azt hallottuk, hogy ennek sem jogi, sem etikai, sem 

felügyeleti akadálya nincs.  

„Ha megfelelő a fedezet, az önrész és a megtérülési esély, akkor ebben nincsen kivetnivaló. 

Már csak azért sem, mert a kereskedelmi bankok folyamatosan hitelezik is egymást” – 

hallottuk a piacon. 

Állítólag olyan speciális konstrukció készül, hogy amennyiben az MRP-szervezet potenciális 

hitele bebukik, valamiképpen a korábbi tulajdonos (vélhetőleg a Blue Robin) lép vissza a 

részvényesi struktúrába. Vagyis, nagyon leegyszerűsítve, nincs annak veszélye, hogy egy 

versenytárs bank a hitelen keresztül idővel 15 százalékos MKB-tulajdonossá váljon. 

EBRD: lassú víz 

„Megkezdtük a puhatolódzást, és azt a választ kaptuk, hogy az EBRD megfelelő érdeklődés 

esetén 10-15 százalékban gondolkodna” – mondta Semsey Barna a sajtótájékoztatón arról, 

hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank vásárolhat-e az MKB-ban részesedést. Úgy 

tudjuk, hogy a closing előtt csak nagyon feltételes tárgyalások zajlottak. Magában az első 

körös értékesítésben már csak az idő rövidsége miatt sem lehetett szerepe a lassabb 

döntéshozatali folyamatokkal jellemezhető EBRD-nek. Mostantól azonban élesbe 



fordulhatnak azok a megbeszélések, amelyek az egész MKB-ügyletnek mindvégig egyfajta 

komolyságot is adtak. Forrásaink szerint azonban a közeljövőben az EBRD befektetésére nem 

igazán lehet számítani. Miközben az „udvarias” EBRD soha nem fogja azt deklarálni, hogy 

ezt az üzleti lehetőséget nem tartja elképzelhetőnek, a közeljövőben ez semmiképpen sem 

valósul meg. „Az Erste Bank Hungary 15 százalékának a megvásárlása is több mint egy évbe 

telt, pedig ott nem a magyar állam miatt, hanem a bécsi Erste kedvéért szállt be a fejlesztési 

bank, és a tulajdonostárs reputációja is erősebb volt, mint lenne egy MKB-s deal esetében” – 

hallottuk. 

 

MKB-s vitorlás. Milyen szél jön ezután? 

  

Gránit Bank: átmeneti finanszírozás 

Érdekesség, hogy így vagy úgy, de a két ajánlatot is tevő nagy angolszász alapot (J. C. 

Flowers & Co., illetve Ripplewood Holdings) leszámítva minden más korábbi intézmény, 

amely kifejezte érdeklődését az MKB iránt (munkavállalók, Blue Robin, Metis, Pannónia, 

EBRD), végül valamilyen szerepet kaphat az új struktúrában. Az elmúlt egy évben nehéz volt 

nem észrevenni, hogy milyen jó barátságba keveredett a Gránit Bank és az MKB is 

egymással. A két intézet közösen hozott létre jelzálogbankot, az MKB pénztára tőkét emelt a 

Gránitban, az NHP-program keretében a két bank devizaforrást cserélt egymással 

forintforrásra. „Nincs itt, kérem, semmi látnivaló, jó szakmai partnerek vagyunk, ahogy azok 

vagyunk az UniCredittel és a K&H-val is. Az örömteli, ha a magyar bankok együttműködnek 

a közös hatékonyság mentén” – kaptuk a magyarázatot. A Gránit szerepe nem marad 

egyedüli, mert mint említettük, a közeljövőben még egy másik nagybanki finanszírozás is 

várható, amennyiben a jelenlegi tulajdonosok az MRP számára részvényeket értékesítenek. 

Út a tőzsdéig 
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Az MNB hátradőlhet, a sikeres tranzakcióval mint szanálási hatóság megszüntette az MKB 

Bank szanálási eljárását. Komoly tanulási folyamat lehetett, hiszen rögtön egy jó nagy 

intézménnyel kezdhettek. Szergej Galperin, a JPMorgan londoni bankára is büszkén 

nyilatkozott a dealről, az ő cége mutatta be egymásnak a végül konzorciumba szerveződött 

partnereket. A pletykák szerint a folyamatért rendesen meg is fizették az amerikai ház londoni 

irodáját, egymilliárd forint feletti díjról tud a szakma.  

Hogyan tovább e pont után? A parkettre lépésig tartó mesterterv szerint egyre szórtabbá 

válhat az MKB tulajdonosi struktúrája. Az intézetet viszonylag alacsony részesedéssel 

kontrollálni képes menedzsment szeme előtt az lebeg, hogy a tőzsdére lépés idején a bank már 

többet fog érni. Ebben segít az, hogy az MKB megszabadult egy csomó kolonctól (a 

menedzsment már nyereséges negyedévet vár), és a Moody’s az országot is, az MKB-t is 

felminősítette.  

Egyik forrásunk szerint a minta az OTP, ahol a menedzsment alacsony részesedéssel, de évek 

óta jó ösztönzési rendszerrel s nagy önállósággal irányíthat egy tőzsdén jegyzett bankot. 

„Csányi Sándor jászárokszállási születésű, Balog Ádám jászberényi, miért ne sikerülhetne 

még egy jászsági fiúnak az, ami a sikeres elődnek?” – kérdezi Balog egy kollégája. 

Más optimista forrás azt emelte ki, hogy jókor történik a magyar hitelintézeti rendszer 

átalakítása. Európában most mindenki a Brexittel van elfoglalva, senkit nem zavar, ha esetleg 

az MKB nagyon államközeli befektetőkhöz jutott is végül. „Most, ha Brüsszel elé kerül egy 

formailag helyes, compliance szerint sem támadható ügylet, akkor borítékolható, hogy zöld 

lámpát fog kapni.” 

Van, aki viszont a negatívumokat sorolja: így vagy úgy, de körön belül marad a bank, 

másrészt szabad-e engedni, hogy tőkeszegény tulajdonosok hitelből vegyenek bankrészvényt? 

Az ilyen vevőket el szokták tántorítani, mert ha hitelre van szükségük, akkor a vásárlással 

túlságosan kifeszítik magukat, például elzálogosítják a részvényei-ket. „Az ilyen 

banktulajdonosnak nem lesz több tőkéje, ha baj lesz, és forrásra lenne szükség.” A deal 

irányítói azonban igyekeztek megnyugtatni a lapunkat: „Erre is számítottunk, ha bárkinél 

probléma jelentkezne, akkor az MKB nem kerülne veszélybe. Már most keressük azokat a 

private equity kapcsolatokat, amelyek a tőzsdére lépés után biztosan hasznosulhatnak.” 



 

 

További izgalmak 

Az új tulajdonosok kéznyoma a július 28-i közgyűlés után jelenhet meg a bankban. A 

vezető kockázatkezelő CRO pozíciója nincs betöltve. Bár hivatalosan nincs delegálási 

jogkö-rük, de az MKB eddig szándékosan nyitva hagyta a pozíciót, ahová akár külföldi 

szakembert is hozhatnak. 

Sokan találgatják azt is, hogy a két aktuális bankpiaci izgalomnak, vagyis az MKB-

eladásnak és az FHB elleni attaknak van-e köze egymáshoz. Mi azt hallottuk, hogy az 

MKB egyelőre nem nagyon terjesztheti ki a csápjait a hitelintézeti piacon. A Brüsszel 

felé vállalt kötöttségek miatt nem jön szóba a Budapest Bank megvétele, míg az eltérő 

profilok miatt az MKB vezetése szívesen maradna távol a szövetkezeti integrációtól, és 

ma már a Spéder-világ egyik fő kritikusa, Demján Sándor sem tulajdonos a Gránit 

Bankban. Sőt, azt is hallottuk, hogy Demján kifejezetten örülne, ha a Gránitnak nem 

lenne köze a szövetkezeti átalakításhoz, nehogy olyan optikája legyen a Spéder elleni 

fellépésének, hogy saját üzleti érdekei mozgatták a fellépését. 

Akárkivel is beszéltünk a lezárt dealről, a folyamat irányítói mindig nagyon büszkén 

húzták alá a Figyelőnek, hogy az új konstrukcióban híre-hamva sincs semmilyen MNB-s 

alapítványi forrásnak. Mindez persze egyfajta vallomásnak is tűnik. De finomabban 

fogalmazva legalábbis felveti a gyanút, hogy akkor korábban ebben az irányban is 

elindulhatott némi gondolkodás. 

Alaptalan Quaestor-pletyka 

■ Az egyik legvadabb pletyka szerint valamiképpen a Quaestorból származó pénz 

szivárgott vissza Magyarországra. Információink szerint ez a városi legenda valójában 

teljesen alaptalan, de azért meg lehet találni azt a pontot, hogy miért terjedt el. Nem 

sokkal a Quaestor bedőlése előtt Semsey Barna és egy távol-keleti befektetőcsoport 

nemzetközi lakásalapot szervezett. A FlintAcre nevű szingapúri cég London, Szingapúr 

és Barcelona mellett egyfajta pilotprojektként Budapesten is próbálkozott 

befektetésekkel. A Quaestor érdeklődést mutatott Semsey tervei iránt. Tarsoly Csaba 
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egyrészt a Duna City fejlesztési terület hasznosítását remélte az üzlettől, másrészt azt 

tervezte, hogy az alapkezelő részvényeinek negyedét lejegyzi. Miután a Quaestor 

hamarosan bedőlt, Semsey és távol-keleti ügyfele szempontjából valóságos rémálommá 

fordult a ügylet, s a projekt érdemben nem tudott elindulni.● 

Szíjj László kapcsolatai 

Megerősítés hiányában így inkább csak érdekességeket gyűjtöttünk össze Szíjj Lászlóról, a 

Duna Aszfalt Kft. tulajdonosáról, amelyeknek vélhetőleg van köze a mostani dealhez. 

1 A Duna Aszfalt bankára 

 

 

A Metis nyilvánosság felé megjelenő arca, Jaksa János 1999 és 2015 között a Raiffeisen 

munkavállalója volt, javarészt a kelet-, közép-magyarországi térségben dolgozott, 

elsősorban a kecskeméti, illetve a 2015-ben bezárt kiskunhalasi fiókért felelt. A sajtó 

összefüggésbe hozta Jaksa Jánost Matolcsy György MNB-elnökkel, mondván, Matolcsy 

egyik rokona (Szemereyné Pataki Klaudia) a kecskeméti polgármester, és az MNB 

alapítványai a város oktatásán is segítenek. Azt nem tudjuk, hogy ezeknek az 

információknak volt-e bármilyen jelentősége, de a város más szempontból is lényeges 

lehet a történetben. Az Opten.hu adatai szerint Szíjj László érdekeltségeinek ugyanis a 

Raiffeisen kecskeméti fiókja a fő bankja, itt számlavezető a Duna Aszfalt Kft., a Bácsvíz 

Zrt., a Tief Terra Kft., vagy a régebbi cégei közül a Magyar Vakond Kft. és a Vakond 

Via Kft. Érdekesség, hogy a Raiffeisen kecskeméti fiókja mellett éppen az MKB 

központi fiókja a bankkapcsolata a Duna Aszfaltnak és más érdekeltségeknek is. 

2 Kosárlabda 
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A Duna Aszfalt Kecskeméten ismert mecénás is, a város kiváló kosárlabdacsapatának 

így hangzik a teljes neve: KTE-Duna Aszfalt. 

3 Bérc utca 
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Szíjj László impozáns ingatlant épít éppen Budapest egyik legdrágább helyén, a Bérc 

utcában. Régóta kedvelte a kiváló kilátást biztosító utcát, mert már korábban is itt 

bérelt egy lakást. Érdekesség, hogy Jaksa János végül ugyanattól az üzleti körtől vette a 

Metist gründoló Minerva Tőkealap-kezelő Zrt.-t., amely üzleti csoport a Bérc utcában 

bérbe adta az ominózus lakást Szíjj Lászlónak. Igaz, ez az újabb kapocs csak erősíti a 

két üzletember közötti szálakat, de a Figyelő úgy tudja, hogy Jaksa és Szíjj nem innen 

ismerik egymást, hanem már jóval régebbről volt ügyfél-bankár viszonyuk. 

4 4iG 

 

 

Az utóbbi időben az is nyílt titok volt, hogy Szíjj László igyekszik szélesíteni üzleti 

portfólióját. Nemrégiben a Duna Aszfalt több tisztviselője megjelent a 4iG Nyrt. tőzsdén 

jegyzett informatikai társaság vezetésében, ahol Szíjj egyik érdekeltsége, a Tief Terra 5 

százaléknál nagyobb tulajdonossá is vált. Később Szíjj cége és a Duna Aszfalt vezetői is 

távoztak a 4iG életéből. Nem kizárt, hogy az üzletember már kénytelen volt az anyagi 

erejét egy nagyobb befektetésre összpontosítani. 
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