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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Budapest, 2018. március 7. 

 

TŐKEEMELÉS A KONZUMNÁL: MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB SZÁLLÁSADÓ 
VÁLLALATÁNAK LÉTREHOZÁSÁN DOLGOZIK A TŐZSDEI TÁRSASÁG 

MENEDZSMENTJE 
 

A decemberben bejelentett, folyamatban lévő 30 milliárdos tőkeemelés folytatásaként, újabb 
vagyonelemekkel bővül a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. turisztikai portfóliója – tette 
közzé a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A tőzsdei társaság a várhatóan április 
végéig lezáruló, két lépésben megvalósított tőkeemelés eredményeként kizárólagos befolyást szerez 
a BLT Group Zrt.-ben amely a Balatontourist csoportot, illetve három balatoni ingatlant tulajdonol, 
továbbá megszerzi a Hunguest által üzemeltetett Bál Resort hotelt is. A lépéssel az igazgatóság 
Magyarország legnagyobb szállásadó vállalatának létrehozását készíti elő: a tőkeemelést követően 
a Hunguest Hotels Zrt.-t és a Balatontouristot egy közös szakmai irányítással működő turisztikai 
csoportba szervezi. 

A Konzum Nyrt. menedzsmentje a részvényesek szempontjából fontos döntéseket készített elő: az 
igazgatóság hozzájárult, hogy a Konzum Management Kft. a BLT Group Zrt. részvényeivel tőkét 
emeljen a társaságban. A várhatóan április 30-ig lezáruló tranzakcióval a Konzum Nyrt. kizárólagos 
befolyást szerez a Balatontouristban, továbbá közvetett tulajdonosa lesz a Balatonakali Strand 
Kempinget, a Balatonalmádi Yacht Kempinget és egy Almádiban fekvő, fejlesztés előtt álló ingatlant 
tulajdonló társaságoknak. A Konzum Nyrt. igazgatósága emellett jóváhagyta, hogy a Konzum RE 
Ingatlanalap a Balatonalmádiban fekvő Hotel Bál Resort – egykori Ramada Hotel – tulajdonával tőkét 
emeljen a tőzsdei társaságban.  
 
A nem vagyoni hozzájárulás formájában a Konzum Nyrt. tulajdonába kerülő üzletrészek előzetes 
felértékelésére a társaság nemzetközi szakértőket kér fel.  A piaci érték ismeretében a Konzum a nem 
vagyoni hozzájárulásként a tulajdonába kerülő társaságok, illetve hotel ellenértékét új részvények 
zártkörű forgalomba hozatalával egyenlíti ki. Az alaptőke emelés során a társaság igazgatósága az új 
részvények kibocsátási értékét 3.141 forinton rögzíti.  
 
Jászai Gellért, a KONZUM Nyrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a vállalatnál zajló tőkeemelés 
sorozat célja, hogy a tranzakciók lezárásával a tőzsdei társaság tulajdonába kerülő szálloda és 
kempingüzemeltető vállalatokat közös szakmai irányítás alá vonják, amelyben vezető szerepet szánnak 
a Hunguest Hotels Zrt.-nek. „Magyarország legnagyobb szállásadó vállalatát szeretnénk létrehozni, 
amely széles spektrumban, a kempingektől a 3-4 csillagos szállodákig képes a belföldi turizmusban, 
illetve a régióban is vezető szolgáltatóvá válni. Turisztikai portfóliónk átalakításával nem csupán a 
tulajdonosi szerkezet egyszerűsítésére törekszünk; fontos célunk, hogy a Hunguest illetve a 
Balatontourist közötti szinergiákat a lehető legteljesebben kihasználjuk”- tette hozzá az elnök-
vezérigazgató. 
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A Balatontourist saját üzemeltetésben és franchise rendszerben jelenleg 10 kempinget működtet a 
Balaton körül, a társaság tavalyi évi árbevétele meghaladta a nettó 1,3 milliárd forintot. A szállásadó 
vállalat a tó körüli kempingpiac legnagyobb szolgáltatója, létesítményeiben több 188 ezer vendég 
fordult meg a tavalyi szezonban, akik összesen 655 ezer vendégéjszakát töltöttek a Balatontourist 
szálláshelyein. 
 
A Hunguest Hotels jelenleg összesen 25 szállodát működtet saját üzemeltetésben, illetve franchise 
rendszerben. A vállalat saját üzemeltetésű szállodáiból származó szakmai árbevétele elérte a nettó 
16,5 milliárd forintot, a hotellánc létesítményeiben összesen 404 ezer vendég, 1,4 millió 
vendégéjszakát töltött el az elmúlt évben.  
 
A mai napon közzétett tranzakciók a Konzum által tavaly decemberben közzétett és folyamatban lévő 
30 milliárdos tőkeemelés folytatásaként jelentette be, amellyel a vállalat a Hunguest Hotels Zrt. mellett 
összesen 18 belföldi és 5 külföldi szálloda tulajdonosa lesz. A Konzum Nyrt. igazgatósága ennek a 
ténynek megfelelően határozott az új részvények kibocsátási értékéről. 
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