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Vágóhíd vásárlási lehetőség 

Ajánlat 

Tulajdonosai megvételre kínálják Csongrád megyei vágóhídjukat. A vágóhíd 2000-ben 
épült Európai Uniós követelmények alapján, melyet a 2004-es csatlakozást követően 
tovább korszerűsítettek a hatályos előírásoknak megfelelően. A vágóhíd 2015-ös 
technológiai korszerűsítése során az engedélyezett maximális kapacitás napi 250 
darab vágósertésre növekedett.  

Tevékenység 

A vágóhíd jelenleg alacsony kihasználtság mellett üzemel, 18 helyi szakembernek 
nyújtva munkalehetőséget. Az üzem a fő termék, azaz az előhűtött bőrös és lehúzott 
félsertések előállítása mellett, fehéráru feldolgozással, zsírolvasztással, étkezési 
tepertőkészítéssel és egyéb sült áruk előállításával is foglalkozik. 
Mind a sült áruk mind pedig a zsírolvasztás hagyományos, tradicionális kézműves 
technológiával történik. A zsírsütés során a különböző kiszerelésű késztermékek nem 
tartalmaznak semmilyen avasodást gátló adalékanyagot. 
A technológia során keletkező melléktermékek is megmunkálásra és értékesítésre 
kerülnek, ezáltal minimalizálódik a megsemmisítendő anyagmennyiség. 

Vágóhíd 
engedélyei 

A vágóhíd évi 65.000 darab sertés vágására kapott engedélyt. Emellett 2012. 
áprilisban a társaság megkapta napi 50 darab juh vágására vonatkozó engedélyét is 
azzal a kiegészítéssel, hogy alkalmasnak minősült az üzem a rituális előírások által 
engedélyezett juhvágásra, az ún. „halal” vágásra is. 
A meglévő engedély keretében, bejelentés alapján növelni lehet az adott napi 
mennyiséget, valamint kecskére is lehet kérni vágási engedélyt. 

Szabványok 

A vágóhídon az élelmiszer-biztonság és a nyomon követés biztosítása miatt 
felülvizsgált HACCP rendszer működik. Ezen túlmenően a cégvezetés és a 
munkavállalók elkötelezettek az ellenőrzött, biztonságos termékek előállításában és 
forgalmazásában, így a nemzetközi és multinacionális standardoknak való megfelelés 
végett bevezetésre került az IFS FOOD S. V.6 nemzetközi élelmiszer-biztonsági 
szabvány is. 

A vágóhíd 
értékesítése 

A fél hektáros területen fekvő 950 m2-es üzem megvásárolható az azt jelenleg 
tulajdonló vállalattal együtt, vagy akár az ingatlan és a benne lévő összes berendezés 
is képezheti a tranzakció tárgyát. A vállalkozás sikeresen pályázott Európai Uniós 
támogatásra a múltban, így várhatóan a jövőben is támogatásra alkalmas 
szervezetnek minősül. Kizárólagosan az eszközök és az ingatlan is képezheti a 
tranzakció tárgyát a vállalkozás megvásárlása nélkül. A meglévő engedélyek más 
vállalkozásra való átruházása a vágóhíd helyben történő továbbüzemeltetése esetén 
jóval egyszerűbb folyamat, mint egy új vágóhíd engedélyeztetése.  

Az elmúlt 
évek 

eredménye 
és a jövőbeli 
lehetőségek 

A társaság beszámolója tartalmaz néhány, nem a vágóhíd működéséhez, hanem a 
társaság egyéb tevékenységéhez kapcsolódó tételt is, ezért az alábbi kimutatás a 
normalizált eredménykimutatást mutatja be.  
 
Az árbevételt a fent bemutatott termékek értékesítése adja. Az anyagjellegű 
ráfordítások 85%-a az élőállat költsége. A működés teljesen transzparens, a társaság 
mind az élőállat vásárlásnál, mind a foglalkoztatásnál a törvényi előírások szerint járt 
el, még akkor is, mikor ez hátrányos helyzetbe hozta regionális versenytársaihoz 
képest. A társaság nem rendelkezik külső finanszírozással jelenleg; jelentős lejárt vevő 
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Tranzakciós 
folyamat 

 
Kérjük a potenciális befektetőket, hogy tanácsadónkkal vegyék fel a kapcsolatot, a 
Titoktartási Megállapodás aláírása után pedig részletesebb bemutató átadására is 
lehetőségünk nyílik.  
 

 

Budapest, 2016. november 21. 

 Hallgató Csaba  

 +36 30 645 5510  

 hallgatocs@saxumrt.hu  

2013 2014 2015

1 műszak 

(napi 8 óra)

1,5 műszak 

(napi 12 óra)

Értékesítés nettó árbevétele 1 059 341 740 131 665 252 2 675 426 4 459 044

Aktivált saját teljesítmények -1 397 1 526 -3 417 0 0

Egyéb bevételek 80 253 272 0 0

Anyagjellegű ráfordítások -1 029 380 -695 814 -627 358 -2 404 465 -3 982 579

Személyi jellegű ráfordítások -62 889 -56 976 -55 007 -67 483 -95 013

Egyéb ráfordítások -2 732 -3 965 -8 263 -8 497 -14 254

EBITDA -36 977 -14 845 -28 521 194 981 367 198

Értékcsökkenési leírás -7 585 -8 658 -16 172 -13 220 -14 970

Üzemi eredmény -44 562 -23 503 -44 693 181 761 352 228

Pénzügyi műveletek eredménye -2 209 -323 460 -7 023 -11 705

Adózás előtti eredmény -46 771 -23 826 -44 233 174 738 340 523

Adófizetési kötelezettség 0 0 0 -17 474 -34 052

Adózott eredmény -46 771 -23 826 -44 233 157 264 306 471

állománya nincs, szállítói elmaradása egyáltalán nincsen. 2015 év végén a saját tőke 
könyv szerinti értéke 74 millió forint. 
 
A vágóhíd kapacitása lehetővé teszi jóval magasabb bevétel elérését is. Az alábbi 
táblázatban két verziót mutatunk be, a napi 8 órás 1 műszakos termelést illetve a napi 
12 órás másfél műszakos termelést, mely a rendelkezésre álló idő teljes kihasználása 
melletti termelést és az ebből levezethető eredményességet mutatja. Nagyjából 1,2 
milliárd forintos értékesítési volumen mellett érhető el pozitív 0 eredmény a jelenlegi 
árak és bérek mellett. A személyi jellegű ráfordítások között szerepel a – múltban is, 
és a tervek között is – a vágóhíd ügyvezetőjének bére és cégautóval kapcsolatos 
juttatása, melynek elmaradása évi majdnem 10 millió forintos megtakarítást 
eredményezhet. 
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