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Az econet.hu Nyrt. (új, még nem bejegyzett nevén EST MEDIA Nyrt.) stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média, 
amely területen belül a Társaságot a több lábon állás jellemzi. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volu-
menének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres 
lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a 
növekedési lehetőségek megragadása mellett. 

Az üzleti stratégia a következő alapelvekre épül: egyedi és vonzó tartalom, erős brandekből felépülő portfólió, a nem-digitális 
brandek kiterjesztése digitális platformokon keresztül - mely újabb, a közönséggel közvetlen kapcsolatot lehetővé tévő értéke-
sítési csatornákat is jelenthet majd egyben. Kiemelten fontos továbbá a reklámozók számára hatékony, és innovatív eszközök 
kialakítása, az értékesítés új piaci szegmensekre történő kiterjesztése. A Társaság az eddig megvalósított költségcsökkentések 
eredményeinek megtartásával az áramvonalassá tett szervezet előnyét fenn kívánja tartani, emellett új irányokat keresve a hosz-
szú távú növekedés és értékteremtés érdekében.

A Társaság a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként nem vonhatta ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól, 
ugyanakkor elérte azt a méretet, ahol a fogyasztási kedv növekedéséhez kapcsolódó hirdetési kiadások élénkülése már to-
vábbi fejlődési lehetőségeket hordoz. 2010. év végére a magyarországi reklámpiac a listaáras költéseket figyelembe véve 7,2 
százalékot erősödött, míg a cégcsoport hagyományos (nem event) média termékei több mint másfél milliárd forinttal növel-
ték árbevételüket, elsősorban az országos kereskedelmi rádiós tevékenységhez kapcsolódó értékesítési tevékenység miatt. 
Amennyiben a piaci növekedési tendencia 2011-ben is folytatódik - a nemzetközi előrejelzések (ZenithOptimedia, Carat, Mag-
naglobal) a régiónkat illetően egyöntetűen erősödést várnak, 5-10 százalék közötti mértékben - úgy abból a Társaság széles 
és hatékony média-portfóliója képes lesz kivenni a részét, az árbevétel és az üzemi szintű eredményesség további bővülését 
és javulását elősegítve ezzel.

A 2010-es év a Sziget Kft. (Event üzletág) többségi tulajdonának november végi megszerzésével a cégméret ugrásszerű növe-
kedésével zárult, 2010. december 31-el a cégcsoport konszolidált mérlegfőösszege meghaladta a 10 milliárd forintot. 

A Társaság konszolidált árbevétele a portfólió bővülése miatt a 2009-es adathoz képest csaknem négyszeresére, •	
8,38 milliárd forintra nőtt. 

Az árbevétel növekedésével párhuzamosan a portfólió bővülés miatt megnövekedtek ugyan a csoport költségei •	
is, mindemellett az üzemi eredmény csaknem 430 millió forinttal, 69 százalékkal, az EBITDA pedig több mint fél-
milliárd forinttal, 108 százalékkal javult a bázisidőszakihoz képest.

A reklámpiac év végi erősödése a Társaság számaiban is megmutatkozik, a konszolidált EBITDA mind a negyedik •	
negyedévben, mind éves szinten - az Event üzletág éves eredményszámai nélkül is - a néhány tízmillió forintos 
pozitív tartományba került.

Az adózott vállalkozási eredmény szintjén az egyszeri tényezők hatásait mind a bázisidőszak, mind a tárgyidőszak számaiból 
kiszűrve 33 százalékos mértékű, 163 millió forintos javulás látható. A 2010-es évet a megelőző évinél nagyobb mértékben, 
mintegy -1,15 milliárd forinttal befolyásolták egyszeri tételek (értékvesztések, terven felüli értékcsökkenés és saját részvények-
re vonatkozó határidős pozíciókon elszenvedett veszteség). Ezzel a részben a 2009 év végi leírásokat folytató lépéssel - mely 
nem függetleníthető a gazdasági válság okozta piaci folyamatoktól sem - a cégcsoport portfóliójában arányaiban még hang-
súlyosabbá válnak a média típusú befektetések, ami összességében megkönnyítheti majd a média fókuszú tevékenységünk 
évről-évre történő áttekintését.

1/A. Ábra: A 2009Q1-Q4 és 2010Q1-Q4 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak és a 
bázisidőszaki és tárgyidőszaki egyszeri tételektől megtisztított adatainak az összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2009Q1-Q4 2010Q1-Q4

Árbevétel 2 098 593 8 380 407

Üzemi eredmény -619 234 -190 010

Értékcsökkenés 146 793 226 327

EBITDA -472 441 36 317

Adózott vállalkozási eredmény -771 549 -1 475 878

Egyszeri tételekkel korrigált adózott vállalkozási eredmény -491 408 -327 507

A Társaság média-portfóliójának árbevétele a megelőző években az egyes szegmensekre jellemző szezonális ingadozással 
keletkezett (Historikus adatok: Q1:12%, Q2: 27%, Q3: 21,5%, Q4: 39,5%), amit 2010-ben valamelyest kisimított a jellemzően 
kevésbé ingadozó országos kereskedelmi rádiós értékesítési tevékenységének árbevétele. (2010-es adat, Sziget éves adatok 
nélkül: Q1: 18,2%, Q2: 24,5, Q3: 22,7%, Q4: 34,6%). Ahogy az alábbi Ábra mutatja, az Event üzletággal 2011-től az árbevétel 
dinamikája megváltozik. Az árbevétel több mint 70 százaléka a fesztivál szezont és az azt megelőző időszakot magában fogla-
ló Q2-Q3-ban, 19 százaléka pedig a médiaköltések szempontjából hagyományosan legerősebb Q4-ben, azaz összesen több 
mint 90 százaléka az év utolsó kilenc hónapjában fog jelentkezni. A költségek várható felmerülése miatt - mivel az overhead-jel-
legű általános működési költségek egyenletesen oszlanak el a negyedévek között, míg az Event üzletág költségei már a Q2-ben 
hangsúlyosan megjelennek - az is várható, hogy a cégcsoport üzemi szintű eredményei ettől eltérően a Q3-Q4 időszakban 
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fognak megképződni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Q1-Q2 időszaktól ésszerűen üzemi szintű eredmény nem várható, mivel 
a Q1 reklámköltések szempontjából jellemzően a leggyengébb negyedév, a Q2-ben pedig erősen érezhetőek lesznek a nyári 
fesztivál szezon előkészítésének a Q3-ban megtérülő költségei. Ennek megfelelően a Q1-Q2 - és különösen a Q1 - üzemi szintű 
eredményességéből nem vonható majd le következtetés az egész évi teljesítményre vonatkozóan.

1/B. Ábra: A cégcsoport árbevételének éven belüli becsült negyedéves eloszlása 2011-től, negyedévenként az éves árbevétel 
százalékában

Balázs Csaba,  
az econet.hu Nyrt. elnök-vezérigazgatója  

a 2010. év eredményeiről:

„A 2010-ben végrehajtott akvizíciós lépések eredmé-

nyeként sikerült jelentős árbevétel növekedést elérnünk, 

konszolidált EBITDA eredményünk pedig több mint félmil-

liárd forinttal javult. Határozott célunk, hogy a cégcsoport 

2011-es, a jelenlegi portfóliót figyelembe vevő konszolidált 

árbevétele a reklámpiac teljesítményétől függően 8,5 és 

10 milliárd forint közötti tartományban legyen és a csoport 

üzemi szintű eredményessége is intenzív módon, félmilliárd 

forintot meghaladó mértékben javuljon a 2010-es adatok-

hoz képest.

A portfóliónkban lévő médiatermékek olyan magyar siker-

történetekre épülnek, melyek a válság alatt is megtartották 

olvasói, hallgatói, látogatói, illetve fogyasztói bázisukat, így 

megerősödve kerülhetnek be a fogyasztás fellendülésével 

párhuzamosan újraépülő médiavásárlási tervekbe.”
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Az econet.hu Nyrt. 2009. július 6-i Közgyűlése által elfogadott új cégcsoport stratégia szerint a Társaságnak egy üzletága van, 
a Média Üzletág. Ennek központi cége az Est Media Group Kft. (EMG), amely 100 százalékban az econet.hu Nyrt. tulajdoná-
ban áll.

Az új stratégia az egyetlen Média Üzletágon belül is leképezi az előzőek egyik fontos elemét, a több lábon állás szükséges-
ségét. A Társaság korábban eltérő jellegű üzletágak tulajdonlása és irányítása révén kereste piaci helyét. 2009-től azonban a 
több lábon állás azt jelenti, hogy a médiapiacon kell széles, több területet lefedő, ismert és piacvezető márkákat és termékeket 
magában foglaló portfólióval jelen lenni.

A médiapiac állandó növekedése (a válságévek kivételével) prognosztizálható, mert a piac fejlődése nem függ olyan fogyasztói 
plafonoktól, mint például a technikai lefedettség és technológiai fejlődés, hanem csak és kizárólag a teljes hirdetési piac volume-
ne hat rá. Ilyen formán tehát, aki - bármilyen platformon - népszerű és/vagy hirdetési szempontból értékes terméket tud előállí-
tani, az sikeres lehet, mindez nem beruházás, hanem szaktudás és piacismeret, illetve az ehhez kapcsolódó intuíció kérdése.

Az ingyenes médiatermékek előretörése jelzi a jövő médiájának egyik irányát. A felhasználó számára ingyen hozzáférhető, szín-
vonalas médiatartalom már évtizedek óta növekvő súllyal bír a médiapiacon (a tv, az internet előfizetési díja a fogyasztó szem-
szögéből elkülönül a tartalomtól). A Média Üzletágunk (EMG) legnagyobb részt ingyenes portfóliója előremutató és a válságon 
túllépve a további fejlődés és siker lehetőségét is hordozza. Az EMG már most is bevezetett és ismert, a véleményvezérek 
körében kimondottan népszerű brandeket tömörít.

2011-től a Társaság tevékenységében nagyobb hangsúlyt kapnak az EMG tulajdonosi részvétele nélkül működő médiatermé-
kek részére nyújtott szolgáltatások, elsősorban az értékesítés területén (sales house tevékenység). 

Többpólusú média-portfóliónkkal, illetve az általunk értékesített vagy a várhatóan a 2011-es év első negyedévében a sales 
house tevékenység alá bevonásra kerülő egyéb termékekkel ennek megfelelően az egész országot elérjük. A tulajdonunkban 
álló, illetve az egyéb - 2011. első negyedévének végétől - általunk képviselt lapoknak megjelenésenként majd egymilliós olvasó-
tábora van, a résztulajdonunkban lévő országos kereskedelmi rádiót a negyedik negyedévben átlagosan naponta több mint 1,1 
milliónyian hallgatták, saját és képviselt online oldalainkat hetente 2 milliónyian látogatják, indoor reklámeszközeinkkel több ezer 
helyen vagyunk jelen, fesztiváljainkon pedig minden évben sokszázezren kapcsolódnak ki. Az olvasók, hallgatók, látogatók és 
vendégek nagyszámú, ugyanakkor az egyes termékeinken keresztül jól behatárolható elérése a hirdetők számára is hatékony 
lehetőségeket kínál.

A cégcsoport stratégia mindennapi megvalósítása során alapvető célunk a médiatermékeink eredményességének javítása, mi-
közben folyamatosan keressük a növekedési lehetőségeket is. Üzleti stratégiánkat a következő működési elvekben foglalhatjuk 
össze:

Egyedi és vonzó tartalom, erős brandek
 

A legtöbb média brandünk már sok éve tartja vezető helyét az adott piaci szegmensben. A helyi és az országos - az 
Event szegmens esetében pedig nemzetközi - piacismeret, valamint az egyedi és vonzó tartalmak (a nyomtatott infor-
mációk, online megjelenések, rádióműsorok, fesztivál- és egyéb programok) előállítása a kulcsa annak, hogy a külön-
féle termékeink célközönségének igényeit kielégíthessük. Így folyamatosan kutatjuk a piacainkat, elemezzük a ma-
gunk és versenytársaink tevékenységének adatait, valamint minden lehető erőfeszítést megteszünk az alkotómunka 
területén is annak biztosítása érdekében, hogy a mindenkor előállított tartalmaink a közönségünk számára mindenkor 
érdekesek, érvényesek, tartalmasak és szórakoztatóak  legyenek és ezen keresztül erősítsük az egyes termékeink 
márka imázsát és a cégcsoport kedvező megítélését.

 
A nem-digitális brandek kiterjesztése digitális platformokon keresztül

Az elmúlt években megkezdtük nem-digitális tartalmaink digitális platformokon keresztül történő kiterjesztését (est.
hu, sziget.hu, neofm.hu, stb.). A meglévő digitális csatornák és a technológia fejlődésével előállt vagy előálló újabb 
platformok (pl. mobil- és tablet eszközök) kitűnő lehetőséget nyújthatnak majd arra, hogy közönségünk új módokon 
férhessen hozzá tartalmainkhoz. Ez számunkra újabb, a közönséggel közvetlen kapcsolatot lehetővé tévő értékesítési 
csatornákat is jelenthet majd egyben.

 
Hatékony eszközök a reklámozók számára

 
A reklámpiaci bevételek megszerzéséért erős és várhatóan tovább erősödő versenyben kell részt vennünk. A verseny-
ben való sikeres részvétel érdekében fenn kell tartanunk és növelnünk kell brandjeink közönségét, optimalizálnunk 
kell az árazásunkat és olyan innovativ marketing eszközöket kell kifejlesztenünk ügyfeleink számára, amelyekkel köz-
vetlenebb és mérhetőbb módon tudják elérni a célközönségüket. Cégcsoportként és a legtöbb terméket egységes 
portfólióban értékesítve széles körű eszközrendszert állíthatunk hirdetőink szolgálatába, amivel a kevesebb média-
termékkel vagy kevésbé széles vertikumú portfólióval rendelkező versenytársainknál jobb értékarányú megoldásokat 
kínálhatunk.

 

I .  B E V E z E T é S
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Az értékesítés új piaci szegmensekre történő kiterjesztése
 

Az erősödő verseny aktív magatartást kíván: minden olyan potenciális hirdetői szegmenst fel kell kutatnunk és meg 
szólítanunk, ahol úgy látjuk, hogy egy eddig nem vagy nem kellően kiszolgált hirdetői igényt reklám- és marketing 
eszköztárunkkal ki tudunk elégíteni.  

 
A működés hatékonyságának növelése

 
Alapvető fontosságú, hogy a Társaságot és leányvállalatait a lehető leghatékonyabb módon működtessük. Az elmúlt 
két évben egy sor költségcsökkentő intézkedést vezettünk be és a jövőben is keressük működésünk áramvonalasab-
bá tételének lehetőségeit.

 
Új irányok keresése a hosszú távú növekedés és értékteremtés érdekében

 
Ugyan elsődlegesen a rövid távú teljesítmény javítására összpontosítjuk erőfeszítéseinket, de azt is fontosnak tartjuk, 
hogy a hosszabb távú növekedési lehetőségeket is kihasználjuk. A legutóbbi időszak legjobb példája erre a Sziget-ak-
vizíció, amelynek rövid távú hatásai az árbevétel növekedésében és az üzemi szintű eredményesség javulásában már 
mérhetőek, míg a hosszabb távú, új földrajzi piacokra is kiterjedő növekedési potenciál még kiaknázásra vár.

Az econet.hu Nyrt. az elmúlt években a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjévé vált. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem 
vonhattuk ki magunkat az iparágra jellemző, az elmúlt két évet meghatározó piaci környezet alól. Ugyanakkor azonban elértük 
azt a méretet, ahol a válság a fogyasztási kedv és ezen keresztül a hirdetési kiadások visszaesése ellenére is már további növe-
kedési lehetőségeket hordozhat. Ezekre lehet példa az estkonyvek.hu és az estbiztositas.hu együttműködés, illetve a várhatóan 
2011-ben elinduló törzsvásárlói és fizetőkártya szolgáltatásunk. A fejlődéshez a Társaság - a magyar médiapiacon egyedüli - 
tőkepiaci jelenléte is hozzáadott értéket ad.

A jelen gyorsjelentés közzétételét megelőző napon a Társaság közgyűlése elhatározta a Társaság cégnevének megváltozta-
tását. A változás célja, hogy a vezérszó (eddig econet.hu) kifejezze a cégcsoport alapvetően média fókuszú tevékenységét. 
A Társaság új neve ennek a célnak és a közgyűlés döntésének megfelelően: EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság.

I .  B E V E z E T é S
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A korábbi gyakorlatunkban a Média Üzletág és az Anyavállalat (az econet.hu Nyrt. és az irányítása alatt álló, konszolidációs kör-
be vont nem média jellegű befektetések) eseményeiről és eredményeiről külön-külön adtunk tájékoztatást. A jelen gyorsjelen-
téstől kezdve a Vállalati események és Vállalati eredmények című alfejezetekben a teljes cégcsoport eseményeit és eredményeit 
összevont szinten mutatjuk be, tekintettel arra, hogy a cégcsoport a média területen fejti ki tevékenységének túlnyomó részét. 

II.1. Vállalati események

A cégcsoport média befektetéseit összefogó Est Media Group Kft. a 2010-es tevékenységét - a 2008-ban végrehajtott szer-
vezeti és szerkezeti változások eredményeképpen - az egységes portfólió-értékesítés és üzemeltetés jegyében végezte. A 
portfólió öt szervesen összetartozó és egy függetlenül működő event üzletágra tagolódik (a Facebook nincsen tulajdonosi és 
üzemeltetési hatókörünkben, kizárólag a magyar reklámfelületeik értékesítésében veszünk részt, a NeoFM pedig 25 százalékos 
résztulajdonunkban van, üzemeltetésében 2010. augusztus 6-tól nem veszünk részt):

2009-ben csaknem teljesen lezárult az a folyamat, melynek eredményeképpen az econet.hu cégcsoport legtöbb médiabeli ér-
dekeltsége az EMG közvetlen tulajdonosi irányítása és finanszírozási hatóköre alá került.

2009. november 18-a éjfél után pár másodperccel megszólalt a NeoFM, amely a legnagyobb lefedettséggel rendelkező orszá-
gos kereskedelmi rádiócsatorna. Az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) által kiírt pályázat 2009. október végi elnyerése 
után alig több mint három héttel az EMG tehát egy kiemelten erős elemmel bővült, amely nem csak hogy szervesen illeszkedik 
a meglévő portfólióhoz, de önmagában is komoly médiaértéket, erőt jelent a hazai piacon. A rádióadót működtető FM1 Zrt. az 
alakuláskor még 100 százalékos tulajdonunkban volt, majd 2010 augusztusában a cégben lévő részesedésünk 25 százalékra 
csökkent, ugyanakkor a rádió reklámidejének kizárólagos értékesítési joga a műsorszolgáltatási jog teljes időtartamára az EMG 
hatóköre alatt maradt. 2010-ben a csatorna a kereskedelmi szempontból legfontosabb reggeli idősávban, az Ipsos/GfK hallga-
tottsági adatai alapján piacvezető szerepet ért el a hallgatói részesedés területén.

A reklámpiaci tendenciák negatív hatásai 2010. IV. negyedévében is érezhetőek voltak, a rendszerváltozás óta nem tapasztalt 
visszaesés nehéz helyzetbe hozta a magyarországi médiavállalkozásokat. A hirdetői bizonytalanság, a reklámra fordított össze-
gek jelentős mértékű csökkenése 2010-ben is folytatódott, nem csak az EMG portfóliójában, hanem a teljes magyar médiapia-
con. A legutóbbi hónapok makrogazdasági szabályozási  eseményei (pl. különadók bevezetése) esetlegesen a reklámbüdzsék 
további átmeneti csökkenését hozhatják magukkal. 

Az EMG éppen ezért még a 2009-es évben olyan megújítási folyamatokat, belső fejlesztéseket, és ezzel egyidejűleg igen jelen-
tős költségcsökkentő intézkedéseket vezetett be, amelyek hatása 2010-ben is érezhető volt.

Az EMG emellett törekszik arra is, hogy a gazdasági válság hatásai által formálódó-koncentrálódó piacon adódó lehetőségeket 
kihasználja. Az alábbiakban öt - három kisebb és két nagyobb jelentőségű -, az egyes lentebb részletezett üzletági események 
közé nem sorolható ilyen lépést mutatunk be.

I I .   V á l l A l A T I  E S E M é N y E k  é S  E R E D M é N y E k ,  
k o N S z o l I D á l T  E R E D M é N y E k



10

Ü
z

le
TI

 J
e

le
N

TÉ
s

Az EMG 2010. június 29-én szerződést kötött a KÖNYVLABOR Kft-vel az EMG tulajdonában álló www.estkonyvek.hu domain 
jövőbeli hasznosításáról. A szerződés értelmében a KÖNYVLABOR Kft. a www.estkonyvek.hu internetes cím alatt saját költ-
ségén online könyváruházat hozott létre és üzemelteti azt. A domain használatba adása, illetve az EMG média-portfóliójában 
nyújtott marketing felületek biztosítása fejében az EMG a rendszeren keresztül elért árbevételből részesedést kap. A www.est-
konyvek.hu könyváruház 2010 nyár végén tesztüzemmel indult, 2010 őszétől pedig éles üzemben várja a megrendeléseket. A 
szerződésben lefektetett üzleti modell szerint az EMG kockázatot nem visel, a nyújtott szolgáltatásaiért cserébe minden értéke-
sítés után fix százalékos jutalékot kap majd. Az idei évben ebből a tevékenységből lényeges árbevétel nem várható.

Az EMG 2010 november elején megállapodást kötött a LIBRA Biztosítási Alkusz Kft-vel üzleti együttműködés folytatásáról. 
A megállapodás alapján  a www.estbiztositas.hu internetes cím alatt a LIBRA Kft. saját költségén, „estbiztositas.hu” márka-
név alatt, online biztosítás-alkuszi weboldalt hozott létre és üzemelteti azt. A szolgáltatás a kezdeti időszakban csak kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítás és CASCO megkötésére terjed ki, a tervek szerint a későbbiekben más biztosítási típusokra (pl. 
utazási- és lakásbiztosítások) is kiterjesztésre kerül. Az együttműködés keretein belül az EMG biztosítja a domain használatát, 
az EST védjegyet, továbbá marketing eszközeit felhasználva népszerűsíti az oldalt. A LIBRA Kft. végzi a weboldal fejlesztését, 
üzemeltetését, valamint teljes felelősséggel kiszolgálja az oldalról érkező megbízásokat. A domain használatba adása, illetve 
az EMG média-portfoliójában nyújtott marketing felületek biztosítása fejében az EMG a rendszeren keresztül elért árbevételből 
részesedést kap.

Már a beszámolási időszakot követően, 2011. február 18-án került nagy sikerrel megrendezésre a Fürdők Éjszakája, melyet 
a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-vel együttműködésben az EMG bonyolított. A fellépők jelentős részét az ugyancsak a 
cégcsoportban működő Est Music szervezte.

Jelentősebb esemény ugyanakkor az, hogy az EMG 2010. augusztus 6-án megállapodást kötött a Geomédia Kiadói Zrt-vel, 
amelynek értelmében  EMG Sales House Korlátolt Felelősségű Társaság cégnév alatt, az EMG 74 százalékos és a Geomédia 
26 százalékos részesedésével, közös leányvállalatot hoznak majd létre. A cég teljes körűen az econet.hu Nyrt. konszolidációs 
körébe fog tartozni.

Az EMG Sales House Kft. megalakulása után kizárólagos és hosszú távú szerződések keretei között fokozatosan átveszi majd 
az EMG és a Geomédia portfóliójában lévő médiatermékek hirdetéseinek értékesítését. Az így kialakuló értékesítési egység az 
EMG jelenlegi portfóliójához képest - a NeoFM napi szintű több mint 1,1 millió hallgatós elérésén túl -  az egyebek mellett a nagy 
múltú Szabad Földdel kiegészült print területen is megközelíti majd a megjelenésenkénti milliós olvasótábort.

A két tulajdonos médiavállalkozás termékköreit az EMG Sales House Kft. egyfelől jellegük (broadcast, indoor, online vagy print) 
szerint csoportosított értékesítési egységekbe fogja szervezni másfelől az EMG-ben már kialakult és megszokott portfólió-ér-
tékesítési rendszerben értékesíti majd azokat. Ezáltal - és mivel a két portfólió értékesítési szempontból előreláthatóan jól ki-
egészíti majd egymást - a nagyobb portfólió az eddigi külön-külön történt értékesítésnél több és vonzóbb hirdetési lehetőséget 
kínálhat majd a hirdetők részére. Ez egyben az EMG Sales House Kft. hirdetési tömegvonzási képességét is növeli majd, egy 
szélesebb portfólióra a hirdető vagy az azt képviselő ügynökség jobban tud tervezni, illetve abban többet tud költeni.

A két komplementer tevékenységű magyar médiacég értékesítési összefogása elősegítheti az árbevételük növekedését és piaci 
pozícióik erősödését is. Az EMG Sales House Kft. árbevétele az eddig az EMG-nél jelentkező hirdetési árbevételnél a Geomédia 
termékek csatlakozása miatt a várakozások szerint magasabb lesz. Ez az árbevétel - és a nagyobb volumenű értékesítés ered-
ményén keresztül - reményeink szerint eredményt is növelő hatás az econet.hu Nyrt. konszolidált számaiban is megjelenik majd, 
az értékesítési tevékenység fokozatos átvétele miatt először a 2011-es évben.

Az EMG és a Geomédia megállapodtak abban is, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, hogy együttműködésüket újabb, a 
két erős print portfólió miatt elsősorban a gyártási és tartalom előállítási  területekre is kiterjesszék, hogy a fentiekben leírt árbe-
vétel növekedést elősegítő folyamatok mellett a párhuzamosságok kiszűrésével elérhető, illetve a mennyiségi növekedésből (pl. 
nyomdai megrendelések harmonizációja) adódható költségcsökkentő hatásokat is kiaknázhassák.

Jelentős eseményként könyvelhető el, hogy az EMG 2010. november 15-én kölcsönös szándéknyilatkozatot kötött a METACOM 
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársasággal üzleti együttműködés folytatásáról. A kölcsönös szándéknyilatkozat alapján 
az EMG 51 és a METACOM Holding Zrt. érdekkörébe tartozó Mindware Hungary Kft. 49 százalékos részesedése mellett EMG 
Card Kft. cégnév alatt közös társaságot alapítottak, amely a tervek szerint új típusú törzsvásárlói és fizetőkártya szolgáltatásokat 
fog létrehozni és működtetni. A rendszerrel megcélzott – elsősorban aktív fiatal – közönség egy kedvezményrendszert nyújtó 
szolgáltatáscsomaghoz jut majd, amely egyebek mellett szórakozóhelyeken, ruházati boltokban, koncertszervezőknél, utazási 
irodáknál, valamint webes partnereknél lesz érvényesíthető. A szolgáltatás tervezett bevezetési ideje 2011 eleje. Az együttmű-
ködés keretein belül az EMG médiaportfolióját és marketing eszközeit felhasználva népszerűsíti a szolgáltatást, valamint a sales 
house tevékenysége révén értékesítési tevékenységet is végez majd, míg a METACOM Holding Zrt. leányvállalata fogja bizto-
sítani a szolgáltatás technológiai és működési hátterét. A METACOM referenciái között kiemelést érdemel a készpénzmentes 
fizetési megoldást nyújtó Metapay kártya, amely az idei évben Heineken Balaton Sound és a Sziget Fesztiválokon mutatkozott 
be, néhány nap alatt 15 ezer feletti felhasználót és több mint 100 ezer tranzakciót generálva. Az együttműködés illeszkedik a 
nemrégiben létrejött más együttműködések (estkonyvek.hu, estbiztositas.hu) sorába, ahol az EMG marketing ereje és márkais-
mertsége támogatja az EMG fő üzleti tevékenységén kívül eső értékesítést. A jelen esetben ugyanakkor az EMG - tekintve, hogy 
a célközönség megegyezik a hagyományos termékeink célközönségével - az üzemeltető társaságban való közvetlen részvételen 
keresztül nagyobb mértékben (nem pusztán jutalék-alapon) kerül majd bevonásra az üzleti tevékenységbe, ami egyúttal arra is 
lehetőséget adhat, hogy a kialakításra kerülő rendszer működési eredményén felül annak üzleti értékéből is részesedhessen.

I I .   V á l l A l A T I  E S E M é N y E k  é S  E R E D M é N y E k ,  
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Az EMGBroadcast üzletág területén 2010-ben az FM1 Zrt. által üzemeltetett NeoFM piaci pozíciójának megerősítése, 
a rádió hatékony működésének kialakítása, a piacvezető pozíció eléréséhez szükséges körülmények megteremtése 
volt az első számú prioritás.

Ennek körében 2010. január 18-tól 2 évig - a NeoFM részéről további 1 év automatikus hosszabbítási lehetőséggel - a 
három megszokott műsorvezetővel (Boros Lajos, Bochkor Gábor és Voga János) a NeoFM reggeli műsorsávjában az 
elmúlt évek leghallgatottabb rádióműsora, a Bumeráng jelentkezik. A reggeli idősáv jelentősége kiemelkedően fontos 
a rádiós piacon, a Bumeráng már az első negyedév végi adatok alapján újra piacvezető márkája a magyarországi rá-
diós piacnak.

A régi-új műsor elindulásán túl a NeoFM ezzel egyidejűleg véglegessé vált teljes műsorstruktúrájának és zenei kíná-
latának kialakulásával lezárult a NeoFM felállításának és beindításának intenzív szakasza. Egyúttal az EMG országos 
kereskedelmi rádióval kapcsolatos tevékenységének jellege is megváltozott, ekkortól a NeoFM és az EMG többi 
márkájának együttműködésén alapuló üzemeltetési és értékesítési tevékenységre, a sales house üzleti modell meg-
valósítására helyeződött a hangsúly.

A 2009. őszi országos rádiós frekvencia pályázatra kidolgozott sales house modell szerint a rádiós tevékenység ár-
bevétele és eredménye két cégnél jelenik meg. Ezek egyike a kizárólagos értékesítési joggal rendelkező sales house 
társaság, amelynél a rádiós tevékenység teljes árbevétele, illetve az értékesítési tevékenység eredménye is meg-
jelenik, és amely az értékesítési és egyéb oda kiszervezett feladatok jutalékainak és egyéb költségeinek levonásával, 
árbevétellel látja el a rádióüzemeltető céget. A másik cég a rádióüzemeltető társaság, amelynél a rádiós tevékeny-
ség közvetlen költségei jelentkeznek és szolid, de biztos megtérülést (az állampapírokat kissé meghaladó hozamot) 
hordoz. A rádiós frekvenciáért fizetendő műsorszolgáltatási díj alapja 2011 második felétől - szemben az addigi fix 
összegű díjjal - a megelőző évi rádiós árbevétel lesz. A rádiós árbevétel szempontjából be kellene majd  számolni a 
sales house árbevételét is, ha a rádióüzemeltető társaságban és a sales house-ban azonos személybefolyásoló - 25 
százalékot meghaladó - részesedéssel rendelkezik. Emiatt az üzleti ésszerűsség és célszerűség azt kívánta meg, 
hogy a potenciálisan kevesebb árbevétellel és kisebb eredményességgel bíró rádióüzemeltető cégben csökkentsük 
részesedésünket.

Ennek megfelelően a végleges sales house modell kialakításának első lépéseként az EMG 2010. augusztus 6-án - a 
cég 700 millió forintos feltőkésítését követően - az FM1 Zrt-ben meglévő 100 százalékos részesedéséből 75 száza-
lékot 530.000.000,-Ft-os vételáron a Székely Gábor magánbefektető 95 százalékos részvételével erre a célra létre-
hozott FM1 FRIENDS Kft. részére értékesített. A vételár 2010. augusztus 19-ig teljesítésre került és ezzel az érintett 
részvénycsomag tulajdonjoga is a vevőre szállt. Az FM1 Zrt. operatív vezetésében is változás történt, 2010. augusztus 
6-tól a vezérigazgatói feladatokat a többségi tulajdonos által jelölt személy látja el.

A tranzakciót szabályozó szerződés szerint az országos rádiós frekvencia kizárólagos reklámértékesítési joga a mű-
sorszolgáltatási jogosultság teljes időtartamára az EMG csoportnál maradt. Ez a fentiekben írtak szerint azt jelenti, 
hogy a rádiós árbevétel és az értékesítési tevékenység eredménye teljes egészében megjelenik majd az econet.hu 
konszolidált számaiban. A kizárólagos értékesítési jogosultság ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a NeoFM keres-
kedelmi alapon a média-portfóliónk egyéb elemeivel továbbra is szerves és egymást erősítő tartalmi, illetve értékesítési 
egységben működhessen.

A NeoFM 2010 végére a havi hallgatottsági adatok alapján (Ipsos/GfK) a legtöbb területen piacvezető pozíciót ért el 
a rádiós piacon, a kereskedelmi szempontból legfontosabb reggeli műsorsávban is megőrizve, sőt növelve előnyét. 
A NeoFM műsoraival kapcsolatban reklámidő túllépés és az esti hírműsor elmaradása miatt bírságot rótt ki a Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóság (NMHH), ezt azonban az adó vitatja.

Az ORTT (az NMHH jogelődje) 2009 október végi döntését a pályázaton vesztes felek egyike, a Sláger Rádió Zrt. 
bíróság előtt megtámadta. Az ORTT ellen indított perbe az FM1 Zrt. először az ORTT pernyertessége érdekében be-
avatkozóként csatlakozott, majd miután a felperes a keresetét az FM1 Zrt-re is kiterjesztette, alperessé vált. A felperes 
keresete elsősorban és több más kereseti kérelem mellett arra irányult, hogy a bíróság mondja ki az ORTT és az FM1 
Zrt. között létrejött műsorszolgáltatási szerződés érvénytelenségének megállapítását.

Az első fokon eljárt Fővárosi Bíróság 2010. január 18-án hozott ítéletet, amelyet a másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla 
2010. július 14-én helybenhagyott. Az így jogerőssé vált ítélet a felperes keresetét legnagyobb részben elutasította. 
Az elutasított keresetrészek között szerepelt egyebek mellett az FM1 Zrt. műsorszolgáltatási szerződése érvénytelen-
ségének megállapítása és az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem. A bíróság az alperesek álláspontját elfogadva 
kimondta azt is, hogy nincs hatásköre az üzleti-pénzügyi tervvel kapcsolatos ORTT döntés felülbírálatára. Az ítélet a 
keresetnek annyiban adott helyt, hogy megállapította, hogy az ORTT-nek az országos rádiós műsorszolgáltatási jogo-
sultságokra kiírt pályázati felhívása jogellenesen engedte meg olyan pályázók - így az FM1 Konzorcium - részvételét, 
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akik a tulajdonosi szerkezetük miatt a médiatörvény korlátozó rendelkezésének - befolyásoló részesedés megléte más 
műsorszolgáltatóban - hatálya alá estek. (A pályázati kiírás szerint egyébként a pályázó műsorszolgáltatási tapaszta-
latát azzal igazolhatta, ha ő maga, vagy a benne befolyásoló részesedéssel rendelkező műsorszolgáltatási tevékeny-
séget végzett.)
Az első- és másodfokú ítéletnek az FM1 Zrt. által hasznosított országos rádiós frekvencia birtoklása és működtetése 
tekintetében nincs közvetlen hatása. A jogerőssé vált elsőfokú ítélet ugyanis azt is kimondta, hogy a polgári bíróság 
nem kötelezheti az ORTT-t az FM1 Zrt. műsorszolgáltatási szerződésének felmondására. Erre egyébként az ORTT-nek 
a perben képviselt és általunk is mindenben osztott álláspontja szerint egyébként sincs jogi lehetőség.

A másodfokú ítélet kihirdetését követően változott a médiaszabályozás is: a média hatóság egy esetleges pályázati 
szabálytalanság esetén a már megkötött műsorszolgáltatási szerződést csak abban az esetben mondhatja fel azon-
nali hatállyal, ha a pályázati szabálytalanság kizárólag a műsorszolgáltatónak volt felróható. A NeoFM frekvenciájának 
pályáztatása kapcsán indult perben hozott jogerős ítéletből egyértelműen kiderül, hogy - az egyébként az alperesek 
által vitatott - szabálytalanság magából a pályázati kiírásból ered, azaz az a műsorszolgáltatónak egyáltalán nem ró-
ható fel.

Annak ellenére, hogy a jogerős ítélet a NeoFM működését a fentiek szerint nem érinti, az FM1 Zrt. az első-másodfokú 
döntésnek a felperesi keresetnek helyt adó részével szemben  felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Legfelsőbb Bí-
róság 2011. február 23-án hozta meg végzését a felülvizsgálati ügyben, amellyel a Sláger Rádió Zrt. keresetét  teljes 
terjedelmében és mindenre kiterjedően elutasította, ezzel az FM1 Zrt. maradéktalanul pernyertes lett. A Legfelsőbb 
Bíróság határozata lényegében megerősítette az általunk mindvégig következetesen hangoztatott álláspontot, amely 
szerint az econet.hu Nyrt. tulajdonában álló társaságok alkotta, a pályázaton résztvevő konzorcium mindenben a 
pályázati szabályzat és kiírás értelmében járt el, továbbá, hogy a pályázati eljárás során az ORTT sem járt el jogsza-
bálysértő módon. A határozat nemcsak megerősíti a korábbi első- és másodfokú döntéssel kialakult helyzetet, amely 
szerint a szóbanforgó országos kereskedelmi rádiós frekvencia a NeoFM-et üzemeltető FM1 Zrt. kizárólagos haszná-
latában van, hanem ezen használat jogszerűségét is megkérdőjelezhetetlenné teszi.

Az FM1 Zrt. műsorszolgáltatási szerződésének megkötését közvetlenül megelőzően - a pályázati felhívás előírásának 
megfelelően a pályázat részeként tett nyilatkozat és az ORTT-hez később intézett kérelemre hozott ORTT döntés 
alapján - a radiocafé Kft. aláírta azt a megállapodást, amely a radiocafé 98.6 műsorszolgáltatási szerződését közös 
megegyezéssel megszüntette. A megállapodás ugyanakkor tartalmazta azt a kitételt is, hogy amennyiben 2010. má-
jus 3-ig a pályázati nyertességgel kialakult összeférhetetlenség - azonos érdekkörnek nem lehet egyszerre befolyásoló 
részesedése egy országos és egy körzeti rádióban - a Médiatörvénynek megfelelő módon kiküszöbölésre kerül, a 
radiocafé 98.6 műsorszolgáltatási szerződésének megszüntetése hatályát veszti. 2010. április 29-én az EMG értéke-
sítette a radiocafé Kft-t, így az előzőekben írt összeférhetetlenségi helyzet megszűnésével a radiocafé 98.6 közkedvelt 
adása továbbra is hallható maradt. Az értékesítést megelőzően az FM1 Zrt-nek az addig a radiocafé Kft. tulajdonában 
volt 75 százalékos részvénycsomagja az EMG-hez került, amely így időlegesen - a fentebb részletesen bemutatott 
2010 augusztusi tranzakcióig - a NeoFM 100 százalékos közvetlen tulajdonosává vált.

Az EMG a beszámolási időszakot követően, 2011. február 25-én 500 ezer forintért megvásárolta a radiocafé 100 
százalékos tulajdonosát, a KV Barát Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságot. Ezzel egyidejűleg a KV Barát 
Kft. által eddig ki nem fizetett radiocafé Kft. vételár a cégcsoporton belüli feltétlen kötelezettséggé vált és az ezzel 
kapcsolatos céltartalék képzés feloldásra került. A radiocafé reklámidejét korábban kereskedelmi alapon, jutalék elle-
nében, kereskedőházként értékesítette az EMG. A tranzakció révén a radiocafé 98.6 újból az EMG tulajdonában álló 
média-portfólió részévé vált.

Az EMGEvent üzletág, illetve a Társaság legfontosabb eseményeként 2010. november 29-én lezárult a Sziget kft. ak-
vizíciójának (melyet az Event Üzletág című fejezet részletesen bemutat) második szakasza. Ez rendkívül jelentős lépés 
volt a cégcsoport életében, mert egyfelől az EMG elérte az 51 százalékos részesedést, másfelől az akvizíciós folyamat 
ezen állomásakor teljes mértékben a Sziget Kft-be integrálódott az eddig 50 százalékban külön álló VOLT Fesztivál és 
Balaton Sound. 2010. november 29-től az EMGEvent üzletág a központja és gyűjtőhelye annak a szakmai tapaszta-
latnak és kompetenciának, amely az elmúlt 18 év alatt létrehozta és felfuttatta a legerősebb magyar fesztivál-portfóliót 
és emellett a Sziget Fesztivált az európai kontinens egyik legnagyobb és legsikeresebb szabadtéri eseményévé tet-
te. Erre a szakmai bázisra és a többségi tulajdonos econet.hu-csoport tőkepiaci jelenlétére alapozva a Sziget Kft. az 
elkövetkező években megvetheti a lábát a környező országokban és Magyarország után a régióban is piacvezető 
fesztiválszervezővé válhat.

A Sziget Kft. működése körében kiemelést érdemel, hogy 2009. november 6-án megszületett a jogerős ítélet a Sziget 
Kft-vel szemben a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata felperes által birtokháborítás megszüntetése 
iránt indított perben. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú bírósági ítéletét és a pert megszüntette. 
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Ezzel a másodfokon eljáró Fővárosi Bíróság elfogadta a Sziget Kft-nek már a több évig húzódó elsőfokú eljárásban 
is felhozott és mindvégig következetesen fenntartott eljárásjogi kifogásait és érveit, miáltal a Sziget Kft. az ellene in-
dított peres eljárást (amelyben az Önkormányzat arra irányuló kérelmet terjesztett elő, hogy a Sziget Kft. este 10 és 
reggel 6 óra között ne tarthasson zenés és egyéb műsoros rendezvényeket az Óbudai-sziget területén) másodfokon 
megnyerte. Ugyanakkor a felperes az ügyben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amely vég-
zésével a másodfokon eljárt Fővárosi Bíróság végzését hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot az érdemi 
eljárás lefolytatására utasította. Ennek megfelelően a Fővárosi Bíróság az ügyben 2011. február 4. napjára tárgyalást 
tűzött ki, amely - figyelemmel a felek között pert lezáró egyezség létrehozását célzó tárgyalásokra - 2011. április 8-ra 
halasztásra került. Említést érdemel ebben a körben, hogy egyfelől már az elsőfokú ítélet sem hozott olyan döntést, 
amely a Sziget Fesztivál megrendezését érdemben befolyásolta volna, másfelől a rendezvényen a Sziget Kft. évek 
óta az engedélyezett határértéket meghaladó zajkibocsátást megakadályozó hangerő-szabályozó és hangszigetelő 
berendezéseket és felszereléseket alkalmaz, a 2009-es Sziget Fesztiváltól kezdve már a szabadtéri színpadokon és 
sátras koncerthelyszíneken kívül is minden, zenét adó programhelyszínen (pl. vendéglátóhelyek). Megjegyzendő az 
is, hogy a Sziget Kft. akvizíciójára vonatkozó szerződések értelmében a per főtárgyában történő pervesztés esetére 
elállási jogunk van, melynek gyakorlása esetén az addig kifizetett vételárak visszajárnának. Mindemellett megítélésünk 
szerint a per újbóli folyamatba tétele a rendezvény megtartását érdemben továbbra sem befolyásolja, emellett a per-
ben a jövőben is mindent megteszünk az eredményes védekezés érdekében.

A tavalyi fesztiválszezon fizetős rendezvényein (StarGarden Fesztivál, VOLT Fesztivál, Heineken Balaton Sound, Szi-
get Fesztivál és kísérőrendezvényei, Félsziget Fesztivál) majd 700 ezer látogató vett részt és összességükben pozitív 
eredményt hoztak. 

Az üzleti modell szélsőséges üzleti és gazdasági környezetben való működőképessége biztató képet mutat a (nor-
malizálódó) jövőre nézve. 2013-ra, a Sziget Kft. akvizíció zárásának évére megalapozott célkitűzés lehet  a 800 millió 
forint körüli EBITDA elérése. Ekkorra az econet.hu Nyrt. és részvényesei a Sziget Kft. 75 százalékát birtokolhatják 
majd, összesen legfeljebb mintegy 5 milliárd forintnyi mindenkor teljesítményfüggő vételár (melyből 2,55 milliárd forint 
már kifizetésre került) ellenében, melyet csökkenthet majd a Sziget Kft-től évente kapott osztalék összege. Így a ma-
gyarországi piacvezető fesztiválszervező cég felvásárlása - a kapott osztalékok mértékétől függően - 6,5-7,5-szeres 
EBITDA szorzón történik majd.

A modell működőképességét mutató további pozitív fejlemény, hogy a 2010-es Sziget Fesztiválnak a Vodafone Ma-
gyarország Zrt. személyében a Dreher mellett újabb főszponzora is volt. A Vodafone támogatási döntésében jelentős 
szerepet játszott, hogy a Sziget egyike a - külföldön is - legismertebb magyar márkáknak, a Sziget Fesztivál pedig 
mára igazi „hungarikummá” vált. Fontos tényező volt ezen túl az is, hogy a Fesztiválon többszázezer, az újdonságok 
iránt fogékony látogató szólítható meg.

Az üzleti modellt erősíti továbbá az is, hogy a Sziget Kft. nem csak évről-évre megrendezi a megszokott rendezvényeit, 
hanem a magyar fesztiválpiac fejlesztésében is élenjár. A cég 2010-ben két jelentős újítással is jelentkezett: a Sziget 
Fesztiválon mobiltelefonos percalapú jeggyel, illetve a készpénzmentes és gyorsabb fizetést lehetővé tévő Balaton 
Sound és Sziget-kártyával.

A Sziget Kft. több évi keresés után talált egy új, tengerparti rendezvényre alkalmas helyszínt. Ezzel megnyílhat a lehe-
tőség, hogy a marosvásárhelyi Félsziget Fesztivál után egy újabb külföldi rendezvény kerüljön lebonyolításra, amelyre a 
tervek szerint a horvát tengerparton, az isztriai félszigeten kerülhetne sor. Amennyiben a rendezvény megvalósításának 
jogi és üzleti feltételei előállnak, 2012-ben megrendezésre is kerülhet. A tervezett rendezvény részben a helyi, részben 
a régiós (olasz, szlovén, osztrák) közönséget, részben az ott nyaraló turistákat célozná meg programkínálatával.

Egy 2010. decemberi megállapodás szerint 2011-től a Sziget Kft. fogja megrendezni a Budai Gourmet elnevezésű, hat 
éves múltra visszatekintő gasztro-kulturális eseménysorozatot. Ezzel a lépéssel az Event Üzletág tovább növekszik. A 
lényegességi küszöb alatti költséggel járó átvétellel egyfelől bővíti a hazai portfólióját, másfelől magát a rendezvényt is 
jelentős mértékben tovább kívánja fejleszteni. Ennek keretében az esemény 2011-től a korábbi értékeit megtartva, de 
a meglévő gasztronómiai rendezvénypalettától jelentősen eltérő koncepció szerint kerül megszervezésre. A Sziget Kft. 
az eddigi résztvevők körét és a tematikát jelentősen kibővítve, minél teljesebb képet kíván adni a minőségi gasztronó-
mia világáról, egyrészt bemutatva az alapanyagoktól, a termelőkön át, a kereskedőkig a háttéripar szereplőit és kíná-
latát, másrészt a legjobb éttermektől, a legjobb borászatokig vagy pálinkafőzdékig felvonultatja majd a hazai gasztro 
élvonal már bizonyított reprezentánsait.

2011-ben megújul a 19. alkalommal - és immár 100 százalékban az econet.hu fesztivál-portfólió részeként - meg-
rendezésre kerülő soproni VOLT Fesztivál. A megújulás egyfelől arculati, a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetnek 
majd ezentúl a VOLT atmoszférájára, dekorációjára, dizájnjára is. Emellett a legfontosabb változás a programokra vo-
natkozik: 2011-től a VOLT Fesztivál a legfrissebb zenéket, aktuális előadókat és DJ-ket, valamint számos műfaj klasz-
szikusait vegyesen kívánja felvonultatni, mégpedig tömegesen (idén egyebek mellett fellép majd a Thirty Seconds to 
Mars, Moby és a House of Pain). Ezzel összefüggésben a rendezvény lebonyolítása is változik, az eddigi legnagyobb 
programhelyszín, a Nagyszínpad mellett még egy nagy kapacitású színpad fogja kiszolgálni a remélhetően növekvő 
számú közönséget.
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Az indoor reklámeszközök területén a piaci csökkenés mellett külön negatív tendencia a vendéglátóiparban tapasz-
talható vendégszám csökkenés, ami a reklámeszközök „látogatottságát” is erősen csökkenti, így a reklámértékesítés 
nehézségei megsokszorozódtak. A cégcsoporton belüli hatékony működés érdekében, a Pesti Est, az EXIT és az 
országos Est Lapok logisztikai feladatait az indoor eszközök kihelyezésének és karbantartásának feladataival össze-
vontan látjuk el.

2009. IV. negyedévében kezdte meg működését az Est Music, amely az EMG koncertszervezési (booking) üzletága. 
Ide került emellett az online zeneértékesítési tevékenységünk is.

Az Est Music a magyar zenei klubélet fellendítése, a koncertfellépések népszerűsítése érdekében jött létre. Célja a 
magas színvonalú programszervezés támogatása, tehetségek felfedezése és „színpadhoz segítése”, az igényes és 
minőségi magyar előadók támogatása, továbbá a programszervezők kommunikációjának támogatása az EMG igen 
széles és ismert médiatermékei segítségével.

Az Est Music által kizárólagos booking-megbízással képviselt zenekarok és művészek a magyar zenei élet több szeg-
mensét fedik le, mindegyikük kiemelkedő minőséget képvisel a saját területén.

Az Est Music a 2010-es évben több mint 200 sikeres koncertet, fellépést szervezett az általa képviselt zenekaroknak. 
A márka ismertté vált a klubéletben, így joggal bízhatunk abban, hogy a közismert tragikus baleset okozta visszafogott 
koncertszervezői és szórakozóhelyi aktivitás elmúltával, ismét sikeresen folytatódik majd a tevékenysége.

Az eMusic Kft., amely az econet.hu Média Üzletágán belül üzemel, jogvédett zene- és mozgóképletöltést lehetővé 
tévő DRM (Digital Rights Management) és kapcsolódó értékesítési alkalmazások fejlesztésével, illetve licenszbeadá-
sával foglalkozik. Ezen tevékenységi kör keretében - egyebek mellett - üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatásokat 
nyújtott piacvezető on-line médiaszolgáltatóknak. Az eMusic Kft. által 2006. november 30-án Songo márkanév alatt 
indított internetes zeneáruház több mint 40 ezer regisztrált felhasználóval rendelkezik, köszönhetően a több mint 1 
millió zeneszámot elérő zenei kínálatának. A 2008-ban elindult negatív világgazdasági események sajnos továbbra is 
kihatnak a zeneáruház működésére is, a forgalom az előző év azonos időszakához képest csökkenő tendenciát mu-
tat. Emellett Magyarországon az érettebb piacokhoz képest nagyobb arányú a zeneszámok illegális letöltése, amihez 
részben hozzájárulhat az is, hogy a hazai szabályozási környezet (jogdíjak mértéke, felosztása) sem kedvez az elérhető 
és versenyképes árú fizetős szolgáltatásoknak. Ezen okok miatt 2011 első negyedévében ezt a tevékenységi körünket 
várhatóan beszüntetjük.

Az EMGOnline üzletágának elemei a 2010. év IV. negyedévében átlagosan heti 2 millió körüli egyedi látogatót regiszt-
ráltak. Az üzletág területének fontos eseménye volt, hogy 2010. március 31-én megújult az est.hu programajánló 
honlap, majd 2010 júniusától az eco.hu oldal - a cégcsoport legrégebbi online felülete - is új köntösben köszönti a 
látogatókat.

Az EMGOnline egyik hangsúlyos elemeként 2009 áprilisától az EMG értékesíti a Facebook reklámfelületeit Magyar-
országon.

A világ legnépszerűbb közösségi oldala, a Facebook magyarországi felhasználóinak száma a 2011. év elején átlépte 
a 2,5 milliós határt is. A felhasználói tábor várhatóan ezután is napról-napra dinamikusan növekszik majd. Az iwiw je-
lentős konkurenciát kapott a Facebook személyében. Az EMG portfóliójában a Facebook ezért kiemelt jelentőséggel 
bír. A Facebook felületei a jelen gazdasági körülmények között minden hirdető számára egyértelműen vonzó meg-
oldást nyújtanak az ár/érték arány szempontjából is. Az értékesítési szerződés keretében az EMG olyan addicionális 
- 2010-ben 150 millió forintot meghaladó - árbevételt könyvelhet el, amely a teljes EMGOnline üzletág súlyát növeli a 
médiapiacon.

Az EMGOnline „Aktív TV3.0” megnevezésű projektje az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a vállalati innová-
ció ösztönzése körében 2009 tavaszán kiírt pályázaton 2009. október végén 94.794.750 forint összegű vissza nem 
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térítendő támogatást nyert el. A 2011 végéig megvalósítandó fejlesztéssel egy olyan, magyar viszonyok között is el-
érhető árú és felhasználóbarát terméket kívánunk létrehozni, mellyel webes hozzáférés alapon kiváltható a kábel-TV 
előfizetés, és amelyre a nappaliban lévő összes szórakoztatási funkció telepíthető. A termék sikeres létrehozása és 
bevezetése esetén egy újabb, reklámok rendkívül hatékony, akár személyre szabott elhelyezésére is alkalmas plat-
formhoz jutnánk, amivel kiegészíthetnénk a meglévő média-portfóliónkat. Az ilyen platformon közvetített reklám - cél-
zott jellegénél fogva - magasabb áron volna kínálható a hirdetőknek. Mindezek miatt média fókuszú társaságként is 
érdemes felvállalni a technológiai fejlesztéssel járó fokozott kockázatokat, megkísérelve ezzel az adott szűk területen 
működő reklámszolgáltató vállalkozások közé kerülni.

2009 júniusától mind kivitelében, mind tartalmi elemei-
ben megújult a Pesti Est és Est Lapok lapcsaládja. A 
megújuláshoz kapcsolódóan az előállítás állandó költsé-
gei - mind szerkesztőségi, mind gyártási oldalon - csök-
kentek.

A Pesti Est és az Est Lapok olvasottsága folyamatosan 
növekszik, a gazdasági válság hatására az ingyenes la-
pok olvasói közege láthatóan bővül. Az EXIT-tel kiegészült 
programmagazin-családunk lapjait Budapesten hetente 
350 ezren, országosan pedig közel 600 ezren olvassák.

A Time Out Budapestet kiadó D-E-G Kft. és az orszá-
gos Est Lapokat kiadó franchise partnerünk, az Est La-
pok Kft. együttműködésének eredményeképpen 2010 
márciusától elindult a Time Out Pécs. A kiadvány a Pécs 
2010 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat kap-
csán került létrehozásra és a 2010. év során 10 alka-
lommal jelent meg. A fejlesztés az Est Lapok több mint 
10 éves helyismeretére, a Time Out brand nemzetközi 
ismertségére és a külföldi látogatói igények terén meglé-
vő tapasztalataira alapult.

Az EMG 2010. április 13-án jelképes, 100 ezer forintos áron 20 százalékos részesedést szerzett a KJ Publishing Ki-
adói Korlátolt Felelősségű Társaságban. A KJ Publishing abból a célból került megalapításra, hogy a Sanoma Buda-
pest Kiadói Zrt-vel az „EXIT” című programmagazin átvétele tárgyában 2010. március 16-án aláírt kötelező erejű Term 
Sheet megvalósításában részt vegyen. A  KJ Publishing 2010. április 14-én a Sanoma Budapesttel aláírta az EXIT és 
az ahhoz kapcsolódó eszközök és vagyoni értékű jogok (lapengedély, védjegyek, exit.hu domain) átruházására vo-
natkozó szerződést, illetve kifizette a vételár első, mintegy 50 százalékos részletét. A szerződés alapján az EXIT-et a 
2010. április 21-i lapszámtól kezdődően a KJ Publishing adja ki.  A szerződés zárására - a nagyobb számú kapcsoló-
dó szerződéses pozíciók (marketing együttműködések, lelőhelyekre vonatkozó területhasználati szerződések, stb.) és 
eszközök (pl. laptartó állványok) technikai átadás-átvételével és a vételár második részletének megfizetésével - 2010. 
június 14-én került sor.

Az Anyavállalati körben (az econet.hu Nyrt. és az irányítása alatt álló, konszolidációs körbe vont nem média jellegű befektetések) 
az econet.hu Nyrt. - összhangban az új cégcsoport stratégiával - tovább folytatja a cégcsoport strukturális, egypólusú média-
vállalattá történő átalakítását. Ennek megfelelően anyavállalati szinten alapvetően média fókuszú vagyonkezelési tevékenység 
folyik. Ez az EMG, valamint az econet.hu Nyrt. 2007 előtt szerzett nem média jellegű befektetéseinek tulajdonosi irányítását és 
ellenőrzését foglalja magában. Itt zajlik az EMG-t érintő stratégiai döntések meghozatala, a cégcsoport központi adminisztrá-
ciója és az esetleges akvizíciós tevékenység.

Az Anyavállalati területen 2010. december 17-én könyv szerinti értéken (amely megegyezett a bekerülési értékkel) ér-
tékesítésre került a HIGH-TECH Vagyonkezelő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban százalékos 
részesedés. A tranzakció abba a portfólió-tisztítási törekvésbe illeszkedik, amelynek iránya az, hogy az econet.hu Nyrt. 
média-fókuszú vagyonkezelési tevékenysége körében túlnyomórészt média-jellegű befektetésekkel rendelkezzen. Ez-
zel van összhangban - tekintettel arra is, hogy a cégcsoport fő tevékenységi iránya a technológiáról és informatikáról 
a médiára helyeződött át és emiatt a rendkívül erőforrás igényes technológia-követés sem lenne megoldható - az a 
stratégiai döntés is, hogy a Társaság 2011-től a megmaradt technológiai szolgáltatásait (pl. grid technológia) az érté-
kesítési lehetőségek kutatása helyett alapvetően a cégcsoporton belül fogja hasznosítani, pl. az online fejlesztések és 
szolgáltatások, valamint a médiatevékenységet támogató háttér alkalmazások területén.
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II.2. Vállalati eredmények

Az alábbiakban bemutatjuk az econet.hu-cégcsoport konszolidált időszaki üzemi és EBITDA eredmény szintű adatait, valamint 
ugyanezek az adatokat az Anyavállalati számoktól megtisztítva. A 2009Q1-Q4-es számok nem tartalmazzák az akkor még a 
teljes körű konszolidációba be nem vont Fidelio Est Kft. és a D-E-G Lapkiadó Kft. (Time Out Budapest kiadója) adatait, valamint 
kiszűrésre kerültek azokból a konszolidációs körből a tárgyidőszakban kikerült radiocafé Kft. számai. 2010 augusztusában ki-
került a teljes körű konszolidációs körből az FM1 Zrt., így az országos kereskedelmi rádiós tevékenység csak az EMG-nél mint 
sales house-nál megjelenő árbevétel és az EMG költségei között az FM1 Zrt. részére a reklámidőért fizetett ellenérték formá-
jában jelenik meg. A Társaság könyvvizsgálója az év végi zárás kapcsán tett konszolidációs köri minősítésében előírta, hogy a 
tárgyévi konszolidáció az EMGEvent üzletág 2010. december 31-i mérleg- és eredmény kimutatás adatain alapuljon, ezért a 
2010Q1-Q4-es adatok az érintett üzletág teljes évi adatait tartalmazzák, míg az egyes negyedévek adataiban csak a bevonás 
időpontjától (2010. november 29.) jelennek meg az Event üzletág adatai. 

2/A. Ábra: A 2009Q1-Q4 (Q1/Q2/Q3/Q4) és 2010Q1-Q4 (Q1/Q2/Q3/Q4) IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelenté-
sek egyes főbb mérlegadatainak összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2009Q1-Q4 2010Q1-Q4*

Árbevétel 2 098 593 8 380 407

Üzemi eredmény -619 234 -190 010

Értékcsökkenés 146 793 226 327

EBITDA -472 441 36 317

Megnevezés / E Ft 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4**

Árbevétel 258 992 481 553 514 548 843 500 702 002 938 747 875 412 1 324 230

Üzemi eredmény -410 142 -110 885 -75 079 -23 128 -175 122 -103 534 -120 352 -15 943

Értékcsökkenés 34 799 40 200 40 865 30 929 35 154 38 446 36 143 47 215

EBITDA -375 343 -70 685 -34 214 7 801 -139 968 -65 088 -84 209 31 272

* Az EMGEvent üzletág 2010. december 31-i mérleg és eredmény kimutatás adatait teljes körűen tartalmazza.
** Az EMGEvent üzletág 2010. november 29. és december 31. közötti adatait tartalmazza.

2/B. Ábra: A 2009Q1-Q4 (Q1/Q2/Q3/Q4) és 2010Q1-Q4 (Q1/Q2/Q3/Q4) IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelenté-
sek egyes főbb mérlegadatainak az Anyavállalati adatoktól megszűrt számainak összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2009Q1-Q4 2010Q1-Q4*
Árbevétel 2 021 240 8 357 082

Üzemi eredmény -328 907 -55 908

Értékcsökkenés 73 332 158 154

EBITDA -255 575 102 246

Megnevezés / E Ft 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4**

Árbevétel 239 477 467 547 498 157 816 059 694 831 934 624 868 126 1 319 485

Üzemi eredmény -368 847 -29 688 -21 065 90 693 -138 638 -64 644 -93 650 16 083

Értékcsökkenés 16 105 21 334 22 143 13 750 18 367 21 567 18 956 29 895

EBITDA -352 742 -8 354 1 078 104 443 -120 271 -43 077 -74 694 45 978

* Az EMGEvent üzletág 2010. december 31-i mérleg és eredmény kimutatás adatait teljes körűen tartalmazza.
** Az EMGEvent üzletág 2010. november 29. és december 31. közötti adatait tartalmazza.

2009Q1-Q4-ről 2010Q1-Q4-re az árbevétel csaknem négyszeresére nőtt. Ez legnagyobb részt a bázisévi számban még nem 
szereplő EMGEvent üzletágnak, a NeoFM-nek és az EXIT magazinnak, kisebb részben a Fidelio Estnek és Time Out Budapest-
nek, valamint a bázisévi számban csak kisebb mértékben szereplő Facebook reklámértékesítésnek tudható be. Az árbevétel 
növekedésével párhuzamosan megnövekedett a költségszint (árbevétel csökkentve az üzemi eredmény összegével) is, hiszen 
értelemszerűen itt jelent meg a konszolidációs körön kívülre kifizetett reklám-ellenérték (NeoFM, EXIT, Facebook, radiocafé 
98.6). Mindemellett az üzemi eredmény 69, míg az EBITDA 108 százalékkal javult a bázisidőszakihoz képest. Ha az Anyavál-
lalati adatoktól megtisztított számokat nézzük, az üzemi eredmény, illetve az EBITDA javulása még szembetűnőbb: 83, illetve 
140 százalék. 

A javuló adatok mellett a gazdasági válság reklámpiacra gyakorolt hatásai még mindig érezhetőek. A nem túlságosan kedvező 
makrogazdasági folyamatok (a 2010-ben a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint az előző évhez viszonyítva 
csak 1,2 százalékkal növekvő GDP) nyilván nem segítik majd elő a lakossági fogyasztás gyors erőre kapását.

A Kantar Media (korábbi nevén TNS Media Intelligence) 2010 1-12. havi mérései szerint a teljes magyar reklámpiac - a média-
inflációval nem számolva - már 7,2 százalékos mértékű növekedést mutatott, de a médiatípusok közül csak a kábeltévés és 
az online display piac tudott lényegesen erősödni az elmúlt év azonos időszakához képest, 67,2, illetve 29,2 százalékkal. A 
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televíziós piac 11,2, a folyóiratok piaca 6,4, a napilapoké 2,6, a közterületi piac pedig 2,1 százalékos további visszaesést köny-
velhetett el a 2009-es adatokhoz képest. Ugyanakkor a rádiós piac már emelkedett, bár csak csekély, 0,8 százalékos mér-
tékben. Ezek az adatok nem az egyes hirdetési felületek által nyújtott kedvezmények után kialakuló tényleges - a listaáraknál 
lényegesen alacsonyabb - bevételeken alapulnak, hanem a megjelent hirdetések listaáraival számolnak (a 2009-es listaáras 
teljes reklámpiaci becslés egyébként 583 milliárd forint volt, míg a nettó költéseket csak 162 milliárdra becsülték, azaz a nettó 
költés / listaáras költés átlagos reklámpiaci aránya 28 százalék körüli).

A lenti 3. Ábrán látszik, hogy historikusan a mindig gyenge első negyedéves és lassan javuló-hullámzó év közbeni teljesítmény 
után a Média Üzletág végső soron az év utolsó hónapjaiban realizálja az árbevétel és a profit legjelentősebb részét. Ezt az éven 
belüli megoszlást az országos kereskedelmi rádiós tevékenységnél (a korábbi frekvenciabirtokosnál) historikusan megfigyelhető 
ciklikusság (Q1: 20%, Q2: 30%, Q3: 20%, Q4: 30%) ugyanakkor úgy tűnik 2010-ben annak ellenére is valamelyest kevésbé 
hullámzóvá tette, hogy a tavaly novemberben beindult NeoFM árbevételi számainak dinamikája egyelőre még nem tükrözi teljes 
mértékben sem a jellemzően az országos kereskedelmi rádiókra eső rádiós reklámpiaci részesedést, sem a piac ciklikusságát. 
Ennek hátterében az áll, hogy a hallgatottsági és az árbevételi adatok növekedése közötti összefüggés egyfelől késleltetett (a 
hirdetők az utólagos hallgatottsági adatok alapján előre költenek), másfelől a nagyobb reklámbüdzsék 2010 év eleji tervezése-
kor még nem állhatott megbízható adat a hirdetők rendelkezésére. Az országos kereskedelmi rádiókra eső, jellemzően 60-65 
százalékos rádiós reklámpiaci tortából való megfelelő - és ciklikusan jelentkező - részesedésre az első teljes naptári éves műkö-
dést követően, 2011-től számíthatunk majd, amikor a hirdetők már a hiteles és historikus hallgatottsági adatok alapján képesek 
tervezni. A jövőre nézve azonban nem feledkezhetünk meg a cégcsoport bővüléséről sem, hiszen az EMGEvent üzletág árbe-
vételi számai teljesen más dinamikát mutatnak, legnagyobb részben a mindenkori Q2-Q3-ban - a fesztivál szezonban, illetve 
a megelőző időszakban - jelentkezik az árbevétel. A múltbéli, a 2010-es és az EMGEvent üzletág tevékenységével is számoló 
2011-es becsült éven belüli árbevétel megoszlást mutatja be az alábbi ábra.

3. Ábra: A Média Üzletág historikus (2007-09) átlagos és 2010-es negyedévenkénti árbevételi, illetve az EMGEvent üzletág ár-
bevételével kombinált becsült 2011-es adatai az adott év teljes árbevételének százalékában

Az alábbi 4/A. Ábra a 2010-es év egyes negyedévi - Anyavállalati adatoktól megtisztított - adatait mutatja be. Látható, hogy az 
üzemi eredmény és az EBITDA sorok összegei az EMGEvent üzletág éves eredményszámai nélkül is 48, illetve 64 millió forinttal, 
azaz 15, illetve 25 százalékkal javultak a 2009Q1-Q4-es vonatkozó adatokhoz (lásd 2/B. Ábra) képest. 
 
4/A. Ábra: A 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3 és 2010Q4 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések egyes főbb mérleg-
adatainak az Anyavállalat adataitól megszűrt számainak összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4*

Árbevétel 694 831 934 624 868 126 1 319 485

Üzemi eredmény -138 638 -64 644 -93 650 16 083

Értékcsökkenés 18 367 21 567 18 956 29 895

EBITDA -120 271 -43 077 -74 694 45 978

* Az EMGEvent üzletág 2010. november 29. és december 31. közötti adatait tartalmazza.
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A 2010Q1-Q4 átlagos negyedévi költségszintje - a tárgyévben a konszolidációs körön kívüli médiaüzemeltetőknek (NeoFM, 
EXIT, Facebook, radiocafé 98.6) fizetett reklám ellenérték kiszűrésével - a 2009-es, 598 millió forintos átlagos negyedévi adat-
nál 63 millió forinttal magasabb. Ez a növekmény részben a konszolidációban 2010-től megjelenő Fidelio Est és Time Out 
Budapest, részben a 2010Q4-ben megjelenő EMGEvent üzletág költségeit fedi le. A 661 millió forintos 2010Q1-Q4-es átlagos 
negyedévi költségszint a 2008-as (válság előtti), 746 millió forintos átlagos negyedévi költségszinthez képest 82 millió forinttal 
kedvezőbb képet mutat.

Fontos és kiemelést érdemlő tény, hogy a 2010Q4-ben az Anyavállalati adatoktól megtisztított számok - az EMGEvent üzletág 
éves eredményszámai nélkül is - mind üzemi eredmény, mind EBITDA szinten pozitívak.

Ha a fenti 4/A. Ábra adatait az Anyavállalati adatok kiszűrése nélkül vizsgáljuk (4/B. Ábra), azt láthatjuk, hogy az üzemi ered-
mény és az EBITDA sorok összegei az EMGEvent üzletág éves eredményszámai nélkül is 204, illetve 214 millió forinttal, azaz 
33, illetve 45 százalékkal javultak a 2009Q1-Q4-es vonatkozó adatokhoz (lásd 2/A. Ábra) képest.

4/B. Ábra: A 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3 és 2010Q4 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb mérlegada-
tainak összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4*
Árbevétel 702 002 938 747 875 412 1 324 230

Üzemi eredmény -175 122 -103 534 -120 352 -15 943

Értékcsökkenés 35 154 38 446 36 143 47 215

EBITDA -139 968 -65 088 -84 209 31 272

* Az EMGEvent üzletág 2010. november 29. és december 31. közötti adatait tartalmazza.

Az előzőekben említett üzemi eredmény és EBITDA javulás nagyobb mértékű, mint az Anyavállalati adatoktól tisztított számok 
esetében. Ennek oka az, hogy az Anyavállalati tevékenység módosulásával (a cégközpont tevékenységében a stratégiának 
megfelelően a hangsúly a külső megrendelők felé történő szolgáltatásnyújtásról áthelyeződött az econet.hu cégcsoport számá-
ra végzett tulajdonosi irányítási és ellenőrzési tevékenységre, illetve az egyéb anyavállalati feladatok ellátására) párhuzamosan 
az ide terhelődő költségek is csökkentek. Az Anyavállalat azonban a folyó kiadások szempontjából - a cégcsoportban betöltött 
szerepénél fogva - továbbra is költséghely, melynek - szándékaink szerint egyre csökkenő - működési költségeit a Média Üzlet-
ágnak kell kigazdálkodnia. Ugyanakkor a költségek bizonyos szint alá ésszerűen nem csökkenthetőek, hiszen az intenzívebb 
tőzsdei jelenlét, a cégcsoport méretnövekedése és ebből következően a megnövekedett irányító-ellenőrző feladatok ellátása 
erőforrásokat igényel.

Az elkövetkező időszakban további költségcsökkentő lépéseket kell végrehajtani és egyébként is szigorú költséggazdálkodással 
arra kell törekedni, hogy az eredményesség tovább javuljon, míg a sales house tevékenység keretei között kiemelt figyelmet kell 
fordítani a nem vagy nem teljes körű konszolidációs körbe tartozó médiatermékek, elsősorban a kisebbségi tulajdonunkban lévő 
NeoFM reklámértékesítésének további felfuttatására, hiszen az eredményes sales house tevékenység alapja az, hogy az értékesí-
tési tevékenységgel kiszolgált termék is gazdaságosan és fenntarthatóan működjön. Természetesen ennek során figyelemmel kell 
lenni arra, hogy az eddig kialakított média-portfóliónk későbbi fejlődési és növekedési lehetőségei is fenntarthatóak maradjanak. 

A reklámpiac historikus ciklikussága - amint azt a fenti 3. Ábra is mutatja - válságévben is jelentkezik, így az a 2011-es évre 
is prognosztizálható, azonban a hirdetői aktivitás és ezen keresztül az időszakról időszakra történő volumen-változás mérté-
ke pontosan nem jelezhető előre. A hirdetői aktivitás változatlansága - a válság reálgazdasági elhúzódása - esetére az EMG 
2011-es minimum programja az, hogy a média-portfólióban az éves költségszint az éves árbevételt ne, vagy csak kisebb mér-
tékben haladja meg, az EMG Event üzletággal együtt pedig 2011-es célunk az, hogy a cégcsoport jelenlegi portfóliót figyelem-
be vevő konszolidált árbevétele - a reklámpiac teljesítményétől függően - a 8,5 és 10 milliárd forint közötti tartományban legyen 
és a csoport üzemi szintű eredményessége is intenzív módon, félmilliárd forintot meghaladó mértékben javuljon.

A nemzetgazdaság 2010-es kismértékben növekvő teljesítménye ugyan biztató, de az elemzők nem jeleznek gyors ütemű 
gazdasági fellendülést. Ugyanakkor a 2009-es és 2010-es adatok szerint (Nemzeti Médiaanalízis) a vásárlóerő csökkenésé-
vel párhuzamosan a fizetős sajtótermékeknél megfigyelhető csökkenő olvasottság a legfőképpen ingyenes termékekből álló 
EMG-portfólió mért részében éppen ellenkező hatással, az olvasószám növekedésével járt, ami a felületeinket hirdetői szem-
pontból értékesebbé és ezért hatékonyabban értékesíthetővé teheti. A NeoFM elindulása és felfutása szintén az EMG egész 
média-portfóliójának hirdetői szempontból történő felértékelődését eredményezheti.
A nem feltétlenül kedvező rövidtávú kilátások ellenére látnunk kell, hogy az EMG média-portfóliója és a médiapiac a válság utáni 
időszakra és hosszabb távon is értékes lehetőségeket hordoz. Ezek kihasználásában az eddig felépített brandek, tudásbázis és 
a megszerzett tapasztalatok az EMG-nek kivételes helyzetet biztosíthatnak. Az econet.hu-csoport azon kevesek közé tartozik, 
akik a válság alatt is növekedni tudtak, így okkal várhatjuk, hogy a válság után talpon maradók közül kiemelkedve áramvonalas 
és ütőképes médiavállalatként folytathatjuk piaci növekedésünket.
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II.3. konszolidált adatok

Az alábbi 5/A. Ábrán bemutatjuk az econet.hu-cégcsoport 2009Q1-Q4/2010Q1-Q4 IFRS szerint konszolidált, nem auditált 
főbb mérlegadatainak összehasonlítását. A 2009-es számok értelemszerűen nem tartalmazzák az országos kereskedelmi rá-
diós tevékenység, továbbá az akkor még a konszolidációba be nem vont Fidelio Est Kft. és a D-E-G Lapkiadó Kft. (Time Out 
Budapest kiadója) adatait, továbbá a tavaly közzétett adatokból kiszűrésre került az azóta a konszolidációs körből kikerült 
Telekommunikációs Üzletág és a radiocafé Kft. teljesítménye. Az FM1 Zrt. 2010 augusztusában kikerült a teljes körű konszoli-
dációs körből, így annak számai is kiszűrésre kerültek a bázisidőszaki adatokból. A Társaság könyvvizsgálója az év végi zárás 
kapcsán tett konszolidációs köri minősítésében előírta, hogy a tárgyévi konszolidáció az EMGEvent üzletág 2010. december 
31-i mérleg- és eredmény kimutatás adatain alapuljon, ezért a 2010Q1-Q4-es adatok az érintett üzletág teljes évi adatait tar-
talmazzák, míg az egyes negyedévek adataiban csak a bevonás időpontjától (2010. november 29.) jelennek meg az Event 
üzletág adatai. 

5/A. Ábra: A 2009Q1-Q4 (Q1/Q2/Q3/Q4) és 2010Q1-Q4 (Q1/Q2/Q3/Q4) IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelenté-
sek főbb mérlegadatainak összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2009Q1-Q4 2010Q1-Q4*

Árbevétel 2 098 593 8 380 407

Üzemi eredmény -619 234 -190 010

Értékcsökkenés 146 793 226 327

EBITDA -472 441 36 317

Adózott vállalkozási eredmény -771 549 -1 475 878

Megnevezés / E Ft 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2** 2010Q3 2010Q4***

Árbevétel 258 992 481 553 514 548 843 500 702 002 938 747 875 412 1 324 230

Üzemi eredmény -410 142 -110 885 -75 079 -23 128 -175 122 -103 534 -120 352 -15 943

Értékcsökkenés 34 799 40 200 40 865 30 929 35 154 38 446 36 143 47 215

EBITDA -375 343 -70 685 -34 214 7 801 -139 968 -65 088 -84 209 31 272

Adózott vállalkozási eredmény -368 826 54 998 -70 969 -386 752 -156 993 -154 920 -147 834 -973 882

* Az EMGEvent üzletág 2010. december 31-i mérleg és eredmény kimutatás adatait teljes körűen tartalmazza.
** A korábban közzétett 2010Q2 adózott vállalkozási eredmény adatból kiszűrésre került a radiocafé Kft. 2011-től újból a konszolidációs körbe 
vonása miatt visszaírt 147,5 millió forintos céltartalék.
*** Az EMGEvent üzletág 2010. november 29. és december 31. közötti adatait tartalmazza.

2009Q1-Q4-ről 2010Q1-Q4-re az árbevétel több mint 6 milliárd forinttal csaknem négyszeresére nőtt. Ez legnagyobb részt a 
bázisévi számban még nem szereplő EMGEvent üzletágnak, a NeoFM-nek és az EXIT magazinnak, kisebb részben a Fidelio 
Estnek és Time Out Budapestnek, valamint a bázisévi számban csak kisebb mértékben szereplő Facebook reklámértékesí-
tésnek tudható be. Az árbevétel növekedésével párhuzamosan megnövekedett a költségszint (árbevétel csökkentve az üze-
mi eredmény összegével) is, hiszen értelemszerűen itt jelent meg a konszolidációs körön kívülre kifizetett reklám-ellenérték 
(NeoFM, EXIT, Facebook, radiocafé 98.6). Mindemellett az üzemi eredmény 69, míg az EBITDA 108 százalékkal, csaknem 430 
millió, illetve több mint félmilliárd forinttal javult a bázisidőszakihoz képest.

A fenti 5/A. Ábrából megfigyelhető, hogy az elmúlt két évtized két legdrámaibb médiapiaci évében is érvényesült az iparágban 
szokásos ciklikusság, rosszabb Q1-et és Q3-at rendre javuló Q2 és Q4 követ. A piaci trend - ugyan lassú – megfordulását lát-
szik alátámasztani ugyanakkor, hogy 2010-ben a Q1-Q4 üzemi és EBITDA eredmény sorainak összege - az EMGEvent üzletág 
éves eredményszámai nélkül is - javulást mutattak, 204, illetve 214 millió forinttal, azaz 33, illetve 45 százalékkal. Fontos és ki-
emelést érdemlő tény az is, hogy a Társaság 2010Q4-ben - az EMGEvent üzletág éves eredményszámai nélkül is - mind üzemi 
eredmény, mind EBITDA szinten javítani tudott, EBITDA szinten pedig pozitívan teljesített.

2010-ben az átlagos negyedéves költségszint - a sales house tevékenység átmenő forgalmát kiszűrve - a 2009-es, 687 millió 
forintos átlagos negyedévi adathoz képest 10 millió forinttal magasabb, 697 millió forint volt, elsősorban a megnövekedett cég-
méretből adódó feladatok miatt. Ugyanakkor a 2010-es adat a 2008-as, 816 millió forintos átlagos negyedévi költségszinthez 
képest mintegy 120 millió forinttal kedvezőbb képet mutat.

A 2009Q1-Q4/2010Q1-Q4 adózott eredmény sor kedvezőtlenebb képet mutat, mert egyfelől a bázisidőszak második negyed-
évében az Externet Nyrt. részesedésünk értékesítése miatt egyszeri tételként jelentkezett egy mintegy 123,5 millió forintos 
nyereség, másfelől a tárgyidőszakban megjelentek itt a 2010-es év végi részesedés értékelés során a külön nem értékelt ré-
szesedések után elsősorban a saját tőke/jegyzett tőke arány változása alapján elszámolt, illetve egyéb, nem jelentős egyszeri 
leírásokból eredő értékvesztések, továbbá terven felüli értékcsökkenések. Ezek túlnyomó részben megszűnő, szünetelő, alul-
teljesítő, bevezető időszaki vagy stratégiaváltó tevékenységekhez kapcsolódnak és összhatásuk megközelíti a -1,15 milliárd fo-
rintot. Ezzel a 2009 év végi leírásokat folytató lépéssel - mely nem függetleníthető a gazdasági válság okozta piaci folyamatoktól 
sem - a cégcsoport portfóliójában arányaiban még hangsúlyosabbá válnak a média típusú befektetések, ami összességében 
megkönnyítheti a média fókuszú tevékenységünk évről-évre történő áttekintését.

I I .   V á l l A l A T I  E S E M é N y E k  é S  E R E D M é N y E k ,  
k o N S z o l I D á l T  E R E D M é N y E k
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Az adózott eredményt rontotta még a Társaság saját részvényeire vonatkozó határidős pozícióin (melynek részleteit lásd A be-
számolási időszak egyéb jelentős eseményei című fejezetben) a 2010-es évben elszenvedett mintegy 84 millió forintos veszte-
ség, ugyanakkor eredményjavító hatása volt a konszolidációba bevont társaságok elhatárolható veszteségeire jutó várhatóan 
megtérülő társasági adó összegének. Megjegyzendő ebben a körben, hogy az év közben a radiocafé Kft. értékesítése kapcsán 
előírt céltartalék a cégnek és  tulajdonosának a beszámolási időszakot követően a konszolidációs körbe kerülése miatt vissza-
írásra került.

A következő 5/B. Ábrából - ahol a bázisév és a tárgyév tekintetében is kiszűrésre kerültek mind a pozitív, mind a negatív elő-
jelű egyszeri hatások - látszik, hogy az adózás utáni eredmény, hasonlóan az üzemi és EBITDA eredmény sorokhoz, évről-évre 
százmilliós nagyságrendű, 33 százalékos javulást mutat.

5/B. Ábra: A 2009Q1-Q4 és 2010Q1-Q4 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb, az egyszeri tételektől 
megszűrt mérlegadatainak az összehasonlítása

Megnevezés / E Ft 2009Q1-Q4 2010Q1-Q4

Árbevétel 2 098 593 8 380 407

Üzemi eredmény -619 234 -190 010

Értékcsökkenés 146 793 226 327

EBITDA -472 441 36 317

Adózott vállalkozási eredmény -771 549 -1 475 878

Egyszeri tételekkel korrigált adózott vállalkozási eredmény -491 408 -327 507

A drasztikus reklámpiaci visszaesés 2010 év végére megállni és kisebb erősödésbe fordulni látszik, így - a trend folytatódása 
esetére - megalapozottan várható, hogy a 2011-es évben a Társaság a jelenlegi portfóliójával pozitív üzemi, EBITDA és adózott 
eredmény elérésére lesz képes. Ehhez megerősítést adhat az a tény is, hogy a Társaság a legismertebb magyar brandeket bir-
tokló médiavállalkozások egyike.

Az elmúlt két évben megtapasztalt szinte állandó válsághelyzetet a Társaság minden valódi és látszólagos veszteség ellené-
re is előnyére fordíthatja. Az elmúlt két évben a működési költségek csökkentése mellett mind a cégcsoport saját tulajdonú 
média-portfóliója, mind az értékesített média-portfólió lényegesen megnőtt, a Társaság azon kevés médiavállalkozások egyike 
volt, amelyek növekedni tudtak, illetve új piacokra tudtak belépni. A cégcsoport készen áll arra, hogy a makrogazdasági folya-
matok javulása és a lakossági fogyasztás megindulása esetén visszaerősödő reklámköltésekből profitálhasson. A válság idején 
a Társaságot egy áramvonalas, ütőképes és méretében a korábbinál lényegesen nagyobb médiavállalattá változtattuk, amely 
ezzel egy üzletmenetében transzparens és könnyen áttekinthető, a média ágazatot a Budapesti Értéktőzsdén egyedüliként rep-
rezentáló cégcsoportként működik. Nálunk az előállított érték mindenki számára hozzáférhető (olvasható, látható, hallgatható, 
látogatható), az üzleti döntések eredményei könnyen és gyorsan lemérhetőek. Ebből adódóan nem véletlenül népszerű a világ 
fejlettebb tőkepiacain a médiacégek tőzsdei jelenléte.

I I .   V á l l A l A T I  E S E M é N y E k  é S  E R E D M é N y E k ,  
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A 2009-es éves rendes Közgyűlés 31/2009. (04. 29.) számú határozatával megújította és kismértékben módosította a Közgyű-
lés 34/2008. (04. 24.) számú határozatát, amely felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát saját részvény vásárlására az econet.
hu cégcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál tervezett opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, továb-
bá a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása céljából. 

Az Igazgatóság a fenti felhatalmazás alapján az abban foglalt célokból 2008. október 10. és 2009. február 19. között több rész-
letben mindösszesen 210 darab (2.100.000 darab törzsrészvénynek megfelelő), 2009. márciusi lejáratú határidős vételi kont-
raktust nyitott, 72,96 forintos részvényenkénti átlagáron, melyeket előbb 2009. március 20-án 52,8 forintos részvényenkénti 
átlagáron 2009. júniusi határidőre, 2009. június 18-án 57 forintos részvényenkénti átlagáron 2009. szeptemberi határidőre, 
2009. szeptember 18-án 63 forintos részvényenkénti átlagáron 2009. decemberi határidőre, 2009. december 17-én 126 fo-
rintos részvényenkénti átlagáron 2010. márciusi határidőre, 2010. március 17-én 129 forintos részvényenkénti átlagáron 2010. 
júniusi határidőre, 2010. június 17-én 100,5 forintos részvényenkénti átlagáron 2010. szeptemberi határidőre, 2010. szeptem-
ber 17-én 2010. decemberi határidőre 103,4 forintos részvényenkénti átlagáron, illetve 2010. december 14-én 2011. márciusi 
határidőre 96,5 forintos részvényenkénti átlagáron görgetett tovább. A tranzakciókra tőzsdei ügyletek keretében, az Equilor 
Befektetési Zrt. mint befektetési szolgáltató igénybevételével került sor.

A Társaság 2010. február 1-én rendkívüli közgyűlést tartott, amely 3/2010. (02. 01.) számú határozatával megújította az Igazga-
tóság 2009. december 31-én lejárt alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazását. Az új felhatalmazás 2015. január 31-ig szól, 
az alaptőke-emelés összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke 
100 százalékát. A felhatalmazás a korábbi részletszabályok fenntartása mellett az átváltoztatható kötvények kibocsátási sza-
bályait is pontosította.

A Társaság Igazgatósága a felhatalmazás alapján, 2010. július 1-i és 2010. augusztus 6-i határozataival a Társaság alaptőkéjét 
4,95 milliárd forintról 5,851 milliárd forintra zárt körben, 111 százalékos árfolyamon kibocsátott részvényekkel felemelte. A cég-
bíróság az alaptőke-emelést 2010. augusztus 17-én bejegyezte. Az újonnan kibocsátott részvények 2010. november 15-én 
bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. Ugyancsak az említett felhatalmazással élve a Társaság Igazgatósága 2010. 
november 22-i és 2010. december 21-i határozataival a Társaság alaptőkéjét 5,851 milliárd forintról 6,851 milliárd forintra zárt 
körben, 120 százalékos árfolyamon kibocsátott részvényekkel felemelte. A cégbíróság az alaptőke-emelést 2011. január 3-án 
bejegyezte. Az újonnan kibocsátott részvények 2011. február 22-én bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére.

A Társaság  2010. augusztus 2-án rendkívüli közgyűlést tartott, ahol az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit 
Bizottság tagjait visszahívták, részben újraválasztották, illetve új testületi tagokat választottak meg. Ennek során a korábban 
10 tagú Igazgatóság 4 tagúvá vált. Emellett a Közgyűlés a Társaság Alapszabályát is módosította, alapszabályi szinten is meg-
teremtve az elnöki és vezérigazgatói tisztség szétválaszthatóságát. 

A Társaság  2011. január 6-án rendkívüli közgyűlést tartott, ahol új tagokat, illetve tagot választottak a Felügyelő Bizottságba 
és az Audit Bizottságba. 

A Társaság 2011. február 28-án is rendkívüli közgyűlést tartott, amely módosította a Társaság cégnevét. A Társaság új cégneve: 
EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, új rövidített cégneve: EST MEDIA Nyrt. A közgyűlés határo-
zott arról is, hogy a Társaság részvényeinek egyenkénti névértékét 100,-Ft-ról 1.000,-Ft-ra módosítja, és ezzel összefüggésben 
a Társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámát 6.851.000 darab részvényben állapította meg. A közgyűlés döntést 
hozott a fentiekben említett saját részvények vásárlására vonatkozó felhatalmazás megújításáról is.

I I I .   A  B E S z á M o l á S I  I D ő S z A k 
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III.1. Részvény adatok

A Társaság részvényei továbbra is a Budapesti Értéktőzsde Részvények „A” kategóriájában forognak, immár hetedik időszak-
ban BUX-kosártagként, a BUMIX-kosárban való folyamatos részvétel mellett. Bár 2010-ben az átlagos napi forgalma nem érte 
el a 100 millió forintot és így a részvény a jogszabályi meghatározás szerint nem minősül likvid értékpapírnak, az econet.hu 
részvény a forgalmi adatok alapján továbbra is a BÉT legnagyobb forgási sebességű tőzsdei részvényeinek egyike.

6. Ábra: a BUX és econet.hu részvény árfolyamának alakulása 2010Q4-ben (portfolio.hu adatok)

Az econet.hu részvények 2010 negyedik negyedévi átlagos napi forgalma 45,6 millió forint volt. Az október 1-i nyitóár 100 forint, 
a december 31-i záróár 90 forint volt.
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A Média Üzletág konszolidációba teljes körűen bevont cégeinek és azok termékeinek legfőbb bevételi forrása a reklámok ér-
tékesítéséből és egyéb marketing, illetve szponzorációs tevékenységből ered. A 2008-as év végén jelentős megtorpanás volt 
érezhető a megváltozott világgazdasági környezet reklámköltésekre gyakorolt hatása miatt, amely a teljes hazai médiapiacon 
éreztette hatását. Mindezen negatív folyamatok a 2009-es évben tovább erősödtek, illetve a 2010-es évre is áthúzódtak, érez-
hetően visszavetve a teljes reklám-, és ezáltal a médiapiac teljesítményét.

A teljes reklámpiac bevételeinek alakulása jól mutatja az ágazatban tapasztalható válsághatásokat: amíg a teljes piac reklám-
költése a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) nettó bevételekre vonatkozó becslése alapján 2008-ban több mint 7 százalékkal 
nőtt az előző évhez képest, addig ugyanez a szám 2009-ben 19,2 százalékos csökkenést mutatott. A TNS Media Intelligence 
listaáras mérései ugyanakkor csak 7,4 százalékos csökkenést mutatnak a 2009-es évre. A listaáras és a nettó bevételek vissza-
esése közötti különbség jól mutatja, hogy a keresleti oldalról hirtelen beszűkült hirdetési piacon a médiatulajdonosok a koráb-
binál jelentősen magasabb engedményeket adtak a hirdetőknek. 2009-ben az MRSZ nettó bevételekre vonatkozó becslése a 
TNS Media Intelligence listaáras mérésének mindössze 28 százaléka volt, azaz a listaárakhoz képest az átlagos kedvezmény-
szint 72 százalék volt a magyar piacon.
 
2010-ben a Kantar Media (a korábbi TNS Media Intelligence) listaárakat figyelembe vevő felmérése szerint a teljes magyar hir-
detési piac (napilap, folyóirat, indoor, közterület, online, rádió, mozi, kábeltévé, televízió) 7,2 százalékkal már növekedni tudott, 
azonban amennyiben a teljes televíziós piacot kivesszük ebből a körből, akkor az ún. Non-TV piac már csak 0,8% emelkedést 
mutat, azaz stagnál. 

A különféle nemzetközi előrejelzések (ZenithOptimedia, Carat, Magnaglobal) 2011-re egyöntetűen növekedést várnak, a ré-
giónkat illetően 5-10 százalékos mértékben. A növekedést azonban főként a televíziós és az online szegmensben várják, a 
magazin- és a rádiós piacon lassabb bővülést jeleznek előre. A teljesség kedvéért tegyük hozzá, hogy a nyomtatott sajtóreklám 
piacának visszaesése összefüggésbe hozható a romló olvasottsági trendekkel is, ami az EMG portfólióba tartozó főként ingye-
nes termékekre nem igaz, ezeknél a válság hatása éppen fordított volt, növekvő olvasottságot hozott. 

A magazinpiac

A magazinpiac egyértelműen az egyik vesztese a válságnak. Az MRSZ reklámköltési adatai alapján a teljes sajtórek-
lám piac 2009-ben 27,8 százalékos csökkenést realizált, és ezzel 50 milliárdos értékre volt tehető.  A Kantar Media 
2010-ben 6,4 százalékos csökkenést jelez 2009-hez képest a folyóiratok piacán. Az EMG továbbra is az ingyenes 
programmagazinok vezető kiadója. Az EXIT értékesítési jogának megszerzésével az EMG az általa értékesített termé-
kekkel a teljes sajtópiac még fontosabb szereplőjévé vált, részesedése 2010-ben meghaladta a 4 százalékot.

Miközben 2010-ben a nyomtatott sajtópiac listaáras bevételei 6,4 százalékkal csökkentek, az EMGPrint árbevétele 
12,2 százalékkal nőtt. 

Az online piac

Az online az egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense a médiapiacnak. Ennek ellenére a teljes online piac nettó 
bevételei 2009-ben összesen kevesebb, mint 7 százalékkal nőttek az MRSZ becslése alapján. Mivel a mért médiumok 
köre is dinamikusan bővül, az új belépők nélkül mért eredmény már csökkenést mutat. Az online piacot is elérte tehát 
a válság, azonban az új belépőkkel együtt (de csak velük) továbbra is képes a növekedésre.

Ennek megfelelően az online piac 2010-ben listaáron mérve 29,2 százalékkal nőtt az előző évhez képest, jelentős 
részben szintén az új belépők - mérésben részt vevők - hatására. Az EMGOnline árbevétele ennek duplájával, közel 
60 százalékkal nőtt, elsősorban a Facebook magyar reklámfelületeinek köszönhetően.

Az indoor piac

Az indoor piac 2009-re jelentősen visszaesett, ekkor több mint 40 százalékos csökkenést könyvelt el a szegmens. 
Ez az óriási csökkenés 2010-ben tovább folytatódott (a Kantar Media listaáron -7,8 százalékot mutat ki). A drasztikus 
változás elsődleges oka, hogy a médiatervekből nem ritkán teljesen kimarad az indoor, ugyanakkor az EMG számára 
különösen hátrányos tendencia, hogy a HORECA szegmensből áttevődik a megmaradó reklámköltés is az „instore” 
területére, azaz a bolti megjelenésekre (elsősorban a hipermarketekben). Az EMGIndoor üzletágának bevételeit ez 
jelentősen érintette, hiszen itt 31 százalékos bevételcsökkenést kellett realizálnunk (ez a szám még akkor is igen szo-
morú, ha az indoor az EMG teljes árbevételnek összesen csupán 4 százalékát adja).

A broadcast (rádiós) piac

A rádiós piac számára a 2009-es év nettó hirdetési áron számolva több mint 30 százalékos csökkenést hozott. Ez a 
csökkenés azonban csak részben a válság hatása, a hirdetők, reklámozók természetesen realizálták a két országos 
frekvencián végbement változásokat, így sokan szegmensen kívül kerestek megoldást (nem rádiós megjelenésekkel), 
vagy teljes egészében „megtakarították” a rádiós reklámkeretüket.
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A magyarországi rádiós piacot - a közrádió adóit leszámítva - két országos, néhány kvázi országos hálózatba kapcso-
lódott, több körzeti és sok helyi rádióadó jelenti. A rádiós reklámtorta legnagyobb szeletét a két országos kereskedelmi 
adó viszi el, a maradékon a többi szereplő osztozik. A NeoFM a korábbi legnagyobb szereplő frekvenciáin kezdte meg 
működését.

A két korábbi országos kereskedelmi rádió kiesésével és az új belépőkkel megváltozott rádiós piacon 2010 január-
jától a korábbi naplós módszer helyett hibrid adatfelvételi módszerrel történik a hallgatottság mérése. Ezt a mérési 
módszert a médiavásárló ügynökségeket képviselő Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) is 
támogatásáról biztosította. A korábbi országos kereskedelmi adók 2009. november 18-i megszűnésétől kezdődött 
átmeneti időszakban a rádióadók és a MAKSZ tagjai által hivatalos adatszolgáltatásként elfogadott Ipsos-GfK hallga-
tottsági adatbázisában a két új országos adóra vonatkozólag nem tettek közzé külön adatokat. Ugyanakkor ebben 
az időszakban több, nem elfogadott módszerrel végzett felmérés eredményei is napvilágot láttak, amelyek a piacnak 
az országos frekvenciák hátrányára történő átrendeződéséről számoltak be. Ezeket az eredményeket az első ízben 
2010 januárjára vonatkozólag közzétett Ipsos-Gfk „hivatalos” hallgatottsági mérés csak lényegesen kisebb mértékben 
igazolta vissza.

A reklámozók a 2010 előtti években a rádiós hirdetésekre szánt költségvetésük legnagyobb, csaknem kétharmadnyi 
részét a két országos kereskedelmi rádiónál költötték el, mivel itt tudták biztosítani a legmagasabb hallgatói eléréseket. 
Azzal, hogy az új országos adók a korábbi frekvenciabirtokosok hallgatottságát újra elérik (2010 első félévében ez 
lényegében megtörtént), ez a helyzet is lassanként - várhatóan leginkább a 2011-es reklámbüdzsék elosztásakor - 
visszaállhat, feltéve persze, hogy a hallgatottsági tendenciák ezt a piaci térnyerést továbbra is visszaigazolják.

Igen bíztató jel, hogy a rádiós piacon megállni látszik a csökkenés, hiszen a Kantar Media listaáras mérése szerint 
2010-ben már közel 1%-os a növekedés a teljes piacon.

A rádiós piac a 2011-ben és 2012-ben lejáró számos helyi és regionális frekvenciák újrapályáztatása kapcsán akár 
újabb jelentős átrendeződésnek nézhet elébe. Amennyiben reklámpiaci szempontból fontosabb szereplők kiesnének, 
úgy az új belépők a hallgatottsági adataik beállásáig minden bizonnyal nem volnának képesek elérni a korábbi frekven-
ciabirtokosok bevételeit. Ilyen esetben a hirdetői átvándorlás nyertesei között - ahogy ez ellenkező előjellel az országos 
frekvenciák újrapályáztatása esetében történt - valószínűleg ott lennének az országos kereskedelmi rádiók is.

A következő 7. Ábra a rádiós piacon kereskedelmi szempontból legfontosabb, hétköznap reggeli hallgatói részese-
dést mutatja be.

7. Ábra: A főbb kereskedelmi rádiók átlagos hétköznap reggeli hallgatói részesedése 2011. januárjában (Ipsos/Gfk 
adatok)
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Az EMGEvent üzletágával, amely a Sziget Kft. tevékenységét fedi, külön is foglalkoznunk kell, hiszen ez a terület felelős a cég-
csoport árbevételének több mint 50 százalékárért.

V.1. A Sziget-akvizíció

A Sziget Kft. jelenleg 51 százalékban van az EMG tulajdonában, ugyanakkor az eredetileg 2007. november 27-én létrejött és 
azóta többször módosított akvizíciós program szerint az EMG 2013-ig további 24 százalékot vásárol majd meg. 

Az eddigi akvizíciós lépések során először 2008-ban 26 százalék került megvásárlásra 1,1 milliárd forintos vételárért. További 25 
százalék került megvásárlásra 2010. november 29-én, amikor az EMG a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. felé teljesített 
mintegy 1,45 milliárd forintot. Emellett a felvásárlásra vonatkozó szerződések szerint a Volt Invest Kft-nek járó 1.000.000 darab 
econet.hu részvényből 211 forintos elszámolóáron átadott 500.000 darabot, míg a fennmaradó 500.000 darab részvényt a 
későbbiekben fogja átadni. Ezzel az EMG 51 százalékos tulajdonossá vált a Sziget Kft-ben. A felvásárlási tranzakció részeként 
a Sziget Kft. törzstőkéje is felemelésre került, melynek keretében a Sziget Kft. 100 százalékos tulajdonába került a VOLT Event 
Kft., amely a soproni VOLT Fesztivál és a zamárdi Balaton Sound Fesztivál 50 százalékos jogtulajdonosa. Ezzel a két érintett 
fesztivál az eddigi 50 százalék helyett 100 százalékban a Sziget Kft. érdekeltségébe került.

Az EMG 2010. november 29-i teljesítésének forrása egyrészről az econet.hu Nyrt. 2010. november 22-én 120 forintos kibocsá-
tási árfolyamon elhatározott alaptőke-emeléséből befolyt 1,2 milliárd forint, illetve kisebb részben egy 300 millió forintos rövid 
lejáratú kölcsön volt.

A Sziget Kft. tulajdonosi szerkezetének átalakulásával együtt a cég vezetése is kibővült: az eddig Gerendai Károly és Takács 
Gábor urak (a Sziget Fesztivál főszervezői) ügyvezetésével működött társaságot a jövőben a Fülöp Zoltán és Lobenwein Nor-
bert urakkal (a VOLT Fesztivál alapítói és a Balaton Sound főszervezői) kiegészült négyfős szakmai team fogja irányítani. Az 
akvizíciós folyamat 2010. november 29-i eseményei során az EMG, a Szigerta Invest Kft. és a Volt Invest Kft. megerősítették azt 
a közös célkitűzést is, hogy a Sziget Kft. portfóliója a lehetőségekhez képest már az akvizíciós folyamat 2013-as lezárásáig is 
új rendezvényekkel bővüljön és pontosították az ilyen rendezvények bevezető évi adatainak az évenkénti teljesítmény-elvárások 
körében történő elszámolásának szabályait.

A felvásárlás további lépéseire a Sziget Kft-vel szemben támasztott EBITDA elvárások alapján, azoktól függő mértékű vételáron 
kerül majd sor. Ennek eredményeképpen a fentiek szerinti szakmai vezetők tulajdonában álló Szigerta Invest Kft. és Volt Invest 
Kft. együttes részesedése a jelenlegi 49 százalékról 25 százalékra csökken majd, ami az akvizíciós folyamat 2013-as lezárását 
követően is biztosítani fogja a mindenkori közvetlen menedzsment érdekeltséget.

Az EBITDA elvárások és a fizetési kötelezettségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

8/A. Ábra: EBITDA elvárások és fizetési kötelezettségek alakulása Mft-ban

2010 2011 2012 2013

EBITDA elvárások 501,2* 597,8-672,8** 680-780** 780 felett

fizetési kötelezettségek – 798,5*** 398,4*** 1070,6***

* csökkentve a StarGarden Fesztivál veszteségével
** csökkenhet az adott évben bevezetett új rendezvény esetleges veszteségével, de legfeljebb 100 millió forinttal 
*** a megelőző évi EBITDA elvárás maximális teljesülése esetén fizetendő összeg

A fenti 8/A. Ábra szerinti adatokból a VOLT Fesztivállal és a Balaton Sound Fesztivállal szembeni 2010-es és 2011-es ered-
ményelvárások (átlagosan évi 324 millió forintos EBITDA) 10 százalékon felüli túlteljesítése esetén ezen fesztiválok eladói nagy-
ságrendileg nem lényeges összegű prémium vételárra válhatnak jogosulttá.

Az EMG-nek a Sziget Kft-ben történő részesedés-szerzése évenként az alábbiak szerint alakult, illetve alakul majd a jövőben.

8/B. Ábra: részesedés-szerzési ütemezés

2008 2010 2011 2012 2013

részesedés mértéke az adott évi fizetési kötelezettség 
teljesítése esetén

26% 51%* 63% 69% 75%

* jelenlegi állapot

Abban a nem várt esetben, ha az EMG részéről nem kerülne megfizetésre a Sziget Kft. megvásárlását célzó akvizíció szerint 
2011-ben, 2012-ben vagy 2013-ban esedékes vételár, úgy az EMG tagsági jogai a Sziget Kft-ben csökkennének a következők 
szerint. Amennyiben az EMG a Szigerta Invest Kft. eladó részére teljesítendő vételárrész megfizetésével esik 90 napot meghaladó 
késedelembe, úgy tagsági jogai 49 százalékra szállnának vissza, azzal, hogy amennyiben az EMG a nem teljesített vételárat a so-
ron következő vételárrész esedékességéig megfizeti, úgy tagsági jogai helyreállnak, amennyiben nem teljesíti ezen időpontig, úgy a 
Szigerta Invest Kft. elállhat az akvizíciós folyamat további részétől. Amennyiben az EMG a Volt Invest Kft. eladó részére teljesítendő 
vételárrész megfizetésével esik egy hónapot meghaladó késedelembe, úgy tagsági jogai 2,35 százalékkal csökkennének.
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V.2. A Sziget-akvizíció jelentősége

A 2009-es és 2010-es fesztiválszezonok nyereségessége jól mutatja, hogy a Sziget Kft. üzleti modellje a gazdasági válság kö-
rülményei között is működőképes. A fesztiválok pozitív mérlege és fejlődőképessége (új szponzorok szerzése, új szolgáltatások 
bevezetése, további külföldi terjeszkedés lehetősége, stb.) a finanszírozói és tőkebefektetői körök számára is komoly indikációt 
adhat arra nézve, hogy ez a fajta média- és szórakoztató tevékenység minden egyéb (időjárás, közlekedés, stb.) kockázat el-
lenére is stabil és megbízható profittermelésre képes.

A Sziget-akvizíció több szempontból is illeszkedik az EMG-hez és tevékenységéhez. Egyfelől a Sziget az elmúlt két évtized 
egyik emblematikus brand-je, hasonlóan a Pesti Esthez. Másfelől a rendezvények célcsoportja és az EMG média-portfóliójával 
megszólítható rétegek között jelentős az átfedés, ezért a két marketing eszköz együtt  hatékonyabban lehet képes a hirdetői 
igények kiszolgálására. Az EMG média-portfóliója egész éven át képes elérni a fogyasztókat, míg a rendezvény portfólió elemei 
intenzívebb, élmény-környezetbe helyezett elérést és közvetlen fogyasztói kapcsolatot kínálnak.

A rendezvény portfólió más szempontból is értékes kiegészítője a média-portfóliónak, hiszen ellentétben ez utóbbival, a rendez-
vények (a T-Home Gyerek Sziget kivételével) fizetősek, azaz maga a látogatói részvétel is árbevételt és eredményt generál, így 
ez az ágazat kevésbé van kitéve a mindenkori reklámpiaci változásoknak: míg a magyar reklámpiac 2008-ról 2010-re majd 20 
százalékkal csökkent, a Sziget Kft. fizetős fesztiváljain lényegében ugyanannyian vettek részt.

Az EMGEvent üzletága mindemellett egyéb növekedési lehetőségeket is hordoz. Egyfelől a magyarországi fogyasztás nyu-
gat-európai színvonalhoz való közeledésével (a szórakozásra szánható összegek növekedésével) többen látogathatják majd a 
rendezvényeket, másrészt a helyszínen többet is fogyaszthatnak. A zenei ipar eközben nagymértékű átalakulásban van. Míg 
korábban az élő fellépések a hangfelvételek népszerűsítését szolgálták, addig mára ez a helyzet megfordult, a könnyen (nem 
feltétlenül legálisan) elérhető-letölthető hangfelvételekből származó bevételek csökkenése az előadókat az élő fellépésekkel 
elérhető bevételek irányába fordítják. Várhatóan a magyar, illetve a régiós piac is megkezdi majd a felzárkózást a nyugat-eu-
rópai fesztivál- és koncert kínálathoz. Ez a folyamat lehetőségeket nyithat majd arra, hogy akár Magyarországon (itt ráadásul 
a bevezetést támogatni képes erős médiaháttérrel), akár a környező vagy régiós országokban újabb igényes rendezvényeket 
hozhassunk létre. A Sziget Kft-ben az elmúlt két évtized során összegyűlt fesztiválszervezői tapasztalat mint szakmai bázis és 
az econet.hu Nyrt. tőkepiaci jelenléte alapot adhat arra, hogy az EMGEvent üzletága az elkövetkező években megvesse a lábát 
a környező országokban és Magyarország után a régióban is piacvezető fesztiválszervezővé váljon.

V.3. Fesztiválok

Az EMGEvent üzletága a 2010-es évben öt fizetős (StarGarden Fesztivál, VOLT Fesztivál, Heineken Balaton Sound, Sziget 
Fesztivál, Félsziget Fesztivál) és egy ingyenes rendezvényt (T-Home Gyerek Sziget) szervezett. 2011-ben az idei évet kihagyó 
StarGarden Fesztivál helyett a Budai Gourmet gasztronómiai rendezvény nyitja majd a szezont. A Félsziget Fesztivál idei meg-
rendezése még későbbi döntés függvénye. Mindeközben a Sziget Kft. szakemberei aktívan keresik az újabb lehetséges fesz-
tivál lehetőségeket, jelenleg elsősorban a horvát tengerpartra koncentrálva (ahol egy potenciális helyszín az Isztriai félszigeten 
már kiválasztásra is került, legkorábban 2012-re).

A Sziget Kft. Európa egyik legismertebb fesztiválszervező cége, a magyarországi fesztiválpiacon pedig a legnagyobb. Kiterjedt 
értékesítési és promóciós hálózattal rendelkezik az európai, különösen a következő nyugat-európai országokban: Hollandia, 
Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország, Németország. Fő kereskedelmi partnerei a legismertebb válla-
latok az üdítőitalok, sör, telekommunikáció, dohányáruk területén: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Dreher Sörgyárak Zrt., 
Vodafone Magyarország, T-csoport (T-Mobile, T-Home), Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Nemiroff, Samsung Mobile, 
Friesland, K&H Bank, OTP Bank, stb. Részesedése a fiataloknak szóló rendezvények árbevételéből mintegy 80 százalékra te-
hető (T-Home Gyerek Sziget, VOLT Fesztivál, Heineken Balaton Sound, Sziget), a fennmaradó 20 százalékon 40-45 kisebb cég 
osztozik. A Sziget Kft. rendezvényein 2010-ben csaknem 700 ezer látogató fordult meg, a magyar fesztiválpiacon a cégnek 
érdemi versenytársa nincs.
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Budai gourmet:
6 éves múltra visszatekintő gasztronómiai rendezvény, 2011-től a Sziget Kft. szervezésében.

Kibővülő tematika és résztvevői kör: bemutatja majd a minőségi gasztronómia világát, egyrészt az alap-anyagoktól, a termelőkön át, a kereskedőkig a háttér-ipar szereplőit és kínálatát, másrészt a legjobb étter-mektől a legjobb borászatokig vagy pálinkafőzdékig a hazai gasztro élvonal már bizonyított reprezentánsait. 

2011-ben június 3-5. között.

A T-Home gyerek Sziget:
A  T-Home Gyerek Sziget 2002-ben indult azzal a céllal, 
hogy ingyenes, igényes szórakozási lehetőséget biztosít-
son budapesti  családok részére a Hajógyári-szigeten.

A T-Home Gyerek Sziget 2002 óta rohamléptekben fej-
lődik, látogatottsága százszorosára, területe ötvenszere-
sére, költségvetése több mint tízszeresére növekedett.
Negyven helyszínen, több száz ingyenes program: kon-
certek, színházi előadások, kézműves műhelyek és 
sportprogramok, bábelőadások, vásári komédiák, isme-
retterjesztő-, környezetvédelmi-, készségfejlesztő- játé-
kok, családi vetélkedők, KRESZ-park, ugráló-várak, ál-
latsimogató, bébi-játszóház várja a közönséget.

A T-Home Gyerek Sziget programkínálatában, időtarta-
mában, területének nagyságában egyedülálló rendez-
vény az országban. Mondhatnánk azt is, hogy új műfajt 
teremtett, a családi fesztivált.

2011-ben a június 4-26. közötti négy hétvégén.
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A Sziget Fesztivál:
18 éve működő multikulturális esemény.
Közép-Kelet Európa legnagyobb fesztiválja.Európa fesztiváljai között is egyedi, kiemelkedő rendez-vény.
2010-ben közel 2,7 milliárd forintos költségvetés és 382 ezer látogató.
60 helyszín, köztük 5 különböző stílust bemutató nagy-színpad.
Sokszínű programkínálat és stílus: 
világzene, mainstream, rock, elektronikus zene, blues, jazz, tánc- és mozgásszínházi produkciók, képzőművé-szeti kiállítások, irodalmi estek, komolyzenei koncertek, gyerekprogramok, sportprogramok stb.
„Fesztiválváros” minden igényt kielégítő szolgáltatások-kal: 
személyi higiéniát biztosító szolgáltatások, posta, bank, éttermek, pubok, boltok, csomagmegőrző, kerékpár-megőrző  stb.

2011-ben augusztus 10-15 között.

A VolT Fesztivál:

1993. óta működő, folyamatosan fej-

lődő, elsősorban zenei fesztivál.

Kiemelkedően magas országos is-

mertség.
Vidéki fesztiváloktól szokatlan nemzetközi sztárkínálat 

és műfaji különlegességek.  

Különleges természeti és kulturális környezet az Alpok 

lábánál, a hűség városában.

Színes kulturális kínálat: A zenei programokon túl film-

vetítések, színházi programok, kiállítások.

2011-ben június 29. és július 2. között.

A Heineken 
Balaton Sound:

Első alkalommal 2007 júliusá-
ban megrendezett esemény a 
Balaton déli partján, Zamárdi 
szabadstrandján.
„Prémium” rendezvény - hagyományos fesztiváloktól 

eltérő kínálat:
- színvonalasabb, magasabb komfortfokozatot nyúj-

tó fesztivál, amelyet biztosít a fesztiválnak otthont adó 

balatoni terület, közvetlen partszakasszal és a tihanyi 

panorámával. 
- a vendéglátás és egyéb szolgáltatások terén maga-

sabb színvonalat képviselő megoldások:

- koktélbárok, esztétikus kialakítású bárok és étter-

mek. 
2008-tól a Heineken sörmárka a Balaton Sound név-

adó szponzora lett.
Töretlen siker: folyamatosan növekvő látogatószám, 

elővételben elfogyó jegyek.

2011-ben július 7-10. között.
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Az EMGEvent három legnagyobb rendezvényét sok szempontból és sokféleképpen összehasonlíthatjuk, itt most a fesztiválok 
alapvető karakterisztikáit kívánjuk bemutatni, a látogatók összetétele, illetve a helyszíni italfogyasztás alapján.

9. Ábra: A három legnagyobb fesztiválunk látogatói összetétele 2010-ben (Free Association Research kutatás)

Látható, hogy a legnagyobb látogatószámú Sziget Fesztiválon fordult meg a legtöbb külföldi, ez a legnemzetközibb, külföldön 
a legismertebb rendezvényünk. A külföldiek a másik két rendezvényen jóval kevésbé képviseltetik magukat, ami talán meglepő, 
hogy a határokhoz közeli VOLT Fesztiválon arányaiban kevesebb külföldi vesz részt mind a Heineken Balaton Sound-on. Mind-
két Budapesten kívüli rendezvényre a látogatók több mint 30 százaléka a fővárosból érkezik, a VOLT Fesztivál azonban a saját 
régiójában is szignifikánsan népszerű, míg ez a Heineken Balaton Sound-ra nem jellemző. A Szigetre nagyjából ugyanannyian 
érkeznek vidékről, mint Budapestről.

Összefoglalva a Sziget Fesztivál egy országos magyar és egyben egy európai szintű rendezvény, míg a két másik fesztivál in-
kább a magyar igényeket szolgálja ki. A Heineken Balaton Sound ebben a tekintetben országos ”lefedettségű”, míg a VOLT 
Fesztivál az országos jelleg mellett régiós rendezvény is.

10. Ábra: Helyszíni egy főre eső italfogyasztás mértéke az egyes rendezvényeken 2010-ben (Sziget Kft. adatgyűjtés)

A Sziget Fesztiválhoz képest, ahol a legtöbb külföldi - és vásárlóerejét tekintve feltehetően erősebb - látogató fordul meg, mind-
két másik rendezvényen kisebb az egy főre eső fogyasztás, a Heineken Balaton Sound esetében azonban a különbség nem 
jelentős, mivel ez a VOLT Fesztiválnál magasabbra pozícionált rendezvény, magasabb belépőárakkal.
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A Társaság tevékenységével, illetve a részvényeibe való befektetéssel kapcsolatos főbb kockázati tényezők: a) a Társaság tevé-
kenységére jellemző kockázatok, b) a részvénybefektetés általános kockázatai, c) az általános politikai kockázatok.

A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok értékelésekor a Társaság (média fókuszú) vagyonkezelési tevékenységé-
ből kell kiindulni, amiből következően a Társaság befektetéseiként szereplő vállalatok, tehát a Média Üzletág és a nem média 
jellegű befektetések tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat kell figyelembe venni.

A Média Üzletág kockázatai közül az offline (print, indoor) média tevékenységnél a lakossági fogyasztás esetleges visszaesésé-
nek a hirdetési piacra gyakorolt általános hatását, illetve elsősorban a print média területén érezhető reklámpiaci visszaesést kell 
kiemelnünk. Az online médiapiac tekintetében pedig kockázati tényezőként jelentkezhet, hogy a piac bővülése ellenére a válto-
zás nem érinti egyenletesen az összes piaci szereplőt, növekszik a verseny, illetve gyorsan változnak az internetes felhasználói 
szokások. Ennek következtében az ezt kiszolgáló alkalmazások az elmúlt évek során jelentős változáson mentek keresztül, 
amely természetszerűleg kockázatként jelentkezhet az ebben a szegmensben kialakított üzleti modellek megvalósulása során, 
így érintheti a Társaság által kialakított online média-portfóliót és az ahhoz kapcsolódó tartalomszolgáltatásokat is.

A médiatevékenységhez kapcsolódóan az előbbiekben kiemelt általános kockázatokon túl a rádió műsorszolgáltatás eredmé-
nyessége tekintetében kockázatként jelentkezik egyfelől az erős verseny, továbbá kockázatot jelenthet a meghatározó munka-
társak esetleges távozása, vagy egy olyan hasonló arculatú és zenei világú kereskedelmi rádió megjelenése is a piacon, amely 
eredményes marketing- és sales stratégiával elcsábíthatja a hallgatókat és egyidejűleg a hirdetőket is, illetve a teljes szegmens 
gyenge reklámpiaci jelenléte, másfelől az esetleges, a médiapiac egyéb szegmensei javára történő, részben technológiai okok-
ra, részben a fogyasztói szokások változására visszavezethető átrendeződések, továbbá a hallgatottság mérésére vonatkozó 
eljárások esetleges megváltozása is. Az új országos frekvencia kapcsán ki kell emelni a piacra lépés kockázatát; új név alatt in-
duló adóként nem automatikus, hogy a korábban azonos frekvencián sugárzó adó által elért piaci részesedés azonnal elérhető 
vagy megőrizhető. Ugyancsak kockázatok jelentkezhetnek itt a sugárzott tartalommal kapcsolatos felelősség körében.

A rendezvényszervezői tevékenységgel összefüggésben további kockázat adódhat egyebek mellett az esetleges kedvezőt-
len időjárásból, közlekedési problémákból, egészségügyi krízishelyzetekből, a fellépők személyében rejlő okokból (betegség 
miatti lemondás, stb.), a helyszínekül szolgáló területek használata feltételeinek változásából vagy azok további használata 
lehetőségének megszűnéséből, illetve jellemzően itt jelentkezhetnek árfolyamkockázatok is, elsősorban HUF/EUR, HUF/USD, 
HUF/GBP viszonylatban. Egy közelmúltbeli diszkó-tragédia kapcsán elhangzottak továbbá olyan kormányzati kijelentések is, 
amelyek rendezvények megtartásának szigorítására engednek következtetni. Ennek szintén kihatása lehet a Sziget Kft. ren-
dezvényeire. Kockázatként jelentkezik még, hogy amennyiben az EMG részéről nem kerülne megfizetésre a Sziget Kft. meg-
vásárlását célzó akvizíció szerint 2011-ben, 2012-ben illetve 2013-ban esedékes vételár, úgy az EMG tagsági jogai a Sziget 
Kft-ben csökkennének. Ki kell emelni, hogy 2010-ben ugyan lejárt a Sziget Fesztivál megrendezésére szolgáló terület Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő részére vonatkozó használati engedély, de 2011. január 28-án elvi megállapodás született a 
2011. évi használatról. A felek megállapodtak abban is, hogy az idei tapasztalatokat értékelik, a jövőre nézve pedig ezt figye-
lembe véve állapodnak meg. Az elvi megállapodás tehát 2012-re és a későbbi évekre nem terjed ki, így jelenleg nem lehet tudni, 
hogy a használati engedély a későbbi években milyen feltételekkel kerül megadásra, és hogy ez miként befolyásolja a rendez-
vény megtarthatóságát. Mindezen problémákat az akvizíciós szerződés kezeli, végső soron azáltal, hogy a vételár – a Sziget 
Kft-vel szemben elvárt árbevételhez és eredményhez képest esetlegesen csökkenő vagy elmaradó rendezvény-bevételen és/
vagy eredményen keresztül – akár kétszeres mértékben csökkentésre kerül.

A teljes Média Üzletág kapcsán kockázatként jelentkezhetnek a mindenkori médiaszabályozás olyan elemei, amelyek egyes 
médiaeszközök tulajdonosának más médiaeszközök tulajdonlására vonatkozó jogosultságát kizárják vagy feltételekhez kö-
tik. Itt kell külön is kiemelni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényt, amely új 
kötelezettségeket ír elő a média egésze számára. A törvénnyel összefüggő jogalkalmazási gyakorlat egyelőre nem ismert. A 
mindenkori médiatörvényi szabályozás a jelenlegihez képest bővítheti vagy eltérően állapíthatja meg a hatálya alá tartozó tevé-
kenységekre vonatkozó korlátokat, illetőleg azokkal szemben újabb összeférhetetlenségi okokat állíthat fel, amelyek esetlege-
sen akadályozhatják a cégcsoport médiapiaci terjeszkedését, korlátozhatják a média-portfólió további építését, vagy a meglévő 
média-portfólió átalakításához vezethetnek.

A nem média jellegű befektetések tevékenységei közül kiemelendő a grid technológia alkalmazásához kapcsolódó kockázat, 
mivel az ilyen alkalmazásokkal kapcsolatos gyakorlat különösen Magyarországon, rendkívül ritka, így mint minden újszerű és 
előremutató technológia bevezetésénél és üzleti célú felhasználásánál jelentős kockázati tényezők állnak fenn.

A fenti rövid összefoglalás mellett ki kell emelni a jelenlegi világgazdasági válságkörnyezetből adódó bizonytalanságokból követ-
kező kockázatokat. Annak ellenére, hogy a napról napra formálódó gazdasági folyamatok végső, a Társaságot és piacait érintő 
hatásai még nem vagy nem teljes körűen ismertek, az egyes tevékenységek piaci környezetével foglalkozó fentebbi részekben 
röviden vázoljuk az ezzel kapcsolatos elgondolásainkat. Általános érvénnyel kijelenthető azonban, hogy a Társaság - minden 
más gazdálkodóhoz hasonlóan - jelentősen megváltozott piaci viszonyok közé került. A jelentősen megváltozott piaci viszonyok 
és körülmények magukban hordozhatják az értékeltségi szintek - esetlegesen átértékelési kötelezettséggel is járó - elmozdulá-
sait, valamint a finanszírozhatóság és az előre nem számolható veszteségek kockázatát, valamint a hitelpiac beszűkülése miatt 
a meglévő hitelek refinanszírozhatósága tekintetében fennálló, a fedezetek esetleges érvényesítését is magában hordozó koc-
kázatokat. Ezeken felül a gazdasági helyzet esetleges további romlása esetén fokozódhat a szerződéses partnerek nemfizetési 
kockázata, amely a megfelelő likviditás fenntartását veszélyeztetheti. A Társaság saját részvényekre vonatkozó határidős ügy-
letei miatt specifikus kockázatként jelentkezik a világgazdasági válságkörnyezetben az elmúlt időszakban tapasztalt tőkepiaci 
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volatilitás is. A 2010 végén változott magánnyugdíjpénztári szabályozás miatt várható, hogy a magánnyugdíjpénztári vagyon 
csökken, ami a BÉT keresleti oldalát gyengítheti, másfelől az állami tulajdonba kerülő vagyonban található részvények a piacra 
kerülve a kínálati oldalt erősíthetik.

A Társaság tevékenységének legjobb tudomásunk szerint lényeges, az átlagos iparági környezetvédelmi kockázatot meg-
haladó kockázata nincs. Tevékenységünk során törekszünk a környezetvédelmi felelősségvállalásra; ennek jegyében egyebek 
mellett print kiadványaink legnagyobb része újrahasznosított papíron kerül kiadásra, a szabadtéri rendezvényeinken pedig a 
lehetőségekhez képest szelektív hulladékgyűjtést folytatunk.

Az econet.hu Nyrt. tevékenységével kapcsolatos általános és üzletági kockázati tényezőket részletesebben is bemutatta a 
2011. február 18-án közzétett törzsrészvények tőzsdei bevezetéséhez készített összevont tájékoztató és hirdetmény, melynek 
közzétételét a PSZÁF KE-III-76/2011. számú határozatával 2011. február 15-én engedélyezte.
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Az econet.hu cégcsoportnak az új stratégiának megfelelően kialakított struktúrája leképezi a legfőbb tevékenységi ágazatokat, 
így az üzleti tevékenység elsősorban az EMG-ben és leányvállalataiban folyik, az Anyavállalat (lásd II.1. pont utolsó előtti bekez-
dése) tevékenysége alapvetően a média üzletágakat támogató szolgáltatásokra és a korábbi nem média jellegű befektetések 
kezelésére korlátozódik.

A rövidtávú feladatok körében nem feledkezhetünk meg arról, hogy az elmúlt évtizedekben példa nélküli világgazdasági válság-
ban dolgozunk. A cégcsoport feladatait mindenkor ennek figyelembe vételével kell felülvizsgálni és ellátni.

Az új cégcsoport stratégia szerint az Anyavállalat nem média jellegű befektetései esetében kiemelt feladat, hogy az azokkal kap-
csolatos költségek és egyéb erőforrás-igények minél előbb megszűnjenek, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy az econet.hu 
Nyrt. tevékenysége is minél nagyobb mértékben a Média Üzletágra összpontosulhasson. Ez a cél az ilyen jellegű befektetések 
értékesítésével, kiszervezésével vagy külső befektető partnerrel történő közös kezeléssel is megvalósítható. Eladás esetén 
előnyként jelentkezhet, hogy a befolyó bevételek erősítenék a Média Üzletág működését, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy 
a jelenlegi gazdasági válságkörnyezetben akár a 2009-es vagy 2010-es év végi értékelések során kialakult könyvi értékeknél 
kedvezőtlenebb értékeltségi szinteken történő azonnali értékesítésekre kerülhetne csak sor. Tekintve azonban, hogy összes-
ségében fontosabb szempont a stabil likviditás, mint a nem média jellegű befektetések megőrzése, ezek felvállalhatóak, ha 
üzemi szintű költség- és egyéb erőforrás megtakarítást jelentenek. Mindezek érdekében fel kell gyorsítani a nem média jellegű 
befektetések értékesítését vagy egyéb hasznosítását. Emellett az egyes befektetések értékesítéséig vagy egyéb hasznosításáig 
is feladatként jelentkezik a költségek csökkentése.

A Média Üzletágunk központi cége az EMG, amely valamennyi média-befektetés tulajdonosaként előkészíti a Média Üzletágat 
érintő stratégiai döntéseket, kialakítja és végrehajtja az Üzletág üzletpolitikáját, továbbá működteti az integrált belső ellenőrzés 
rendszerét. Az EMG alá tartozó média-portfólió öt szervesen összetartozó és egy, jelenleg függetlenül működő (event) üzletágra 
tagolódik.

Rövidtávú feladat, hogy a 100 százalékban EMG tulajdonú - illetve az EMG által kötött megállapodás alapján hasznosított - ter-
mékekhez kapcsolódó tevékenységek a jelenleginél még kevesebb cégben valósuljanak meg.

Az EMG rövidtávú célja a világgazdasági válság negatív hatásainak kivédése. Közép- és hosszútávú stratégiai célkitűzése az, 
hogy a jelenlegi portfólióját egy még szélesebb alapokon nyugvó, több médiatípust lefedő, egységes irányítású, minél üzem-
gazdaságosabb működésű média-portfólióvá fejlessze.

Erre - a meglévő brandekre építve vagy ezeket kiterjesztve, illetve új brandek létrehozásával vagy megszerzésével - három mó-
don nyílhat lehetőség:

(a) akvizíciók útján (pl. az EXIT kisebbségi részesedése),
(b) saját vagy külső partnerrel közös termékfejlesztéseken keresztül (fontos példa a saját termékfejlesztésre a NeoFM felállítása, 
a legutóbbi példa pedig a METACOM Holdinggal kötött megállapodás új típusú törzsvásárlói és fizetőkártya szolgáltatások 
nyújtására),
(c) reklámértékesítési vagy kiadói képviselet ellátásával (erre a közelmúltban több példa is volt: a TimeOut Budapest megjelen-
tetése, a facebook.com magyarországi, illetve legutóbb az EXIT magazin reklámértékesítésének ellátása).

Az EMG média-portfóliójának gerincét a fogyasztó számára ingyenes termékek alkotják. Ez a szegmens - bár reklámpiaci ki-
tettsége kétségtelenül nagyobb, mint a „fizetős” médiáé - hosszú távon is életképes és sikeres tud lenni, legyen szó akár elekt-
ronikus, akár nyomtatott vagy online médiáról.

Az EMGEvent üzletágában ezzel szemben - a Gyerek Sziget kivételével - a fizetős (jegyáras) modell érvényesül. Ebből adódóan 
itt állandó célunk az optimális (magas, de az egyes rendezvényeket nem túlterhelő, a szponzorok és egyéb hirdetők számára 
is értéket képviselő) látogatószám elérése. Ez egyrészt a közérdeklődésre számot tartó, színvonalas programok létrehozásával, 
másrészt a közösségi élmény feltételeinek megteremtésével lehetséges, ugyanakkor folyamatosan ellensúlyozni kell a jegyvá-
sárlás ellen ható mindenkor változó körülményeket is (pl. diákkedvezmények a Sziget Fesztiválra, elővételi akciók). Közép- és 
hosszútávon itt is célunk, hogy akár a magyar, akár más piacokon újabb, az előzőekben írtaknak megfelelő rendezvényeket 
hozzunk létre, alapvetően a Sziget Kft-ben felhalmozott tapasztalatra és üzleti kapcsolatrendszerre alapozva.

Az EMG portfóliója - jelenlegi méretében is - mind célcsoportját, mind az előállítás módját tekintve szerves egységben működik. 
Célunk, hogy ez a rendszer a fentiek szerint egyre növekvő méretben és egyre növekvő mértékben legyen képes a média-
termékek igénybevevőit (olvasók, nézők, hallgatók, látogatók) értékes, érdekes, igényes és hiteles információkkal ellátni és 
szórakoztatni.

A fentiek megvalósulásával természetesen a média-portfólió hirdetési felületeinek értékesítése is hatékonyabban történhet, hi-
szen egyrészt a sajtóportfólióban az ingyenesség és önkéntesség ténye, az event portfólióban pedig az érdeklődés mértéke 
lehetővé teszi a magas eléréseket egy-egy célcsoporton belül. Ezáltal a rendszer a magyarországi 15-39 éves fiatalokat egye-
dülállóan nagy tömegben és mégis jól pozícionálható eléréssel tudja megszólítani. Az EMG termékei így a hirdetők számára is 
értékes reklámeszközökként szolgálnak, ugyanakkor média- illetve event piaci súlyt is képviselnek.
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Az EMG média-portfólió 2009. november 19-el új elemmel bővült. A NeoFM elnevezésű országos kereskedelmi rádióadó a 
fogyasztók potenciális elérését még szélesebbé teszi mind területileg, mind korcsoportok és státusz szempontjából. A rádió-
adó az ország területének 81 százalékán fogható. Az ezen a frekvencián adó korábbi műsorszolgáltató hallgatótábora milliós 
nagyságrendű volt és szinte minden kor- és egyéb célcsoportot lefedett. Célunk, hogy az azóta kialakított sales house modell-
ben a NeoFM az EMG egyéb média-portfóliójával mindenkor szerves, egymást erősítő tartalmi, illetve értékesítési egységben 
működhessen. A NeoFM kapcsán kialakított sales house modell utat nyitott annak is, hogy az EMG külső tulajdonú média-
termékeket is értékesítsen. A Geomédia Zrt-vel elhatározott együttműködés az értékesített portfóliót és ezen keresztül az EMG 
tulajdonában álló termékeket is tovább erősítheti.

A Sziget Kft. akvizíciós folyamatának 2010. november 29-i lépése - a többségi részesedés megszerzése – egyrészt képessé 
teheti majd a cégcsoportot arra, hogy a válságidőszak után a meglévő tevékenységeit különösebb további invesztíció nélkül att-
raktív eredményesség mellett folytassa. Másrészt képes lehet arra is, hogy a Sziget Kft. akvizícióval megszerzett meghatározó 
hazai piaci szerep után fontos szereplő legyen az európai fesztiválszervezési és event marketing piacon.

A Sziget akvizíció további folytatásához és a portfólió növelését célzó tervek megvalósításához komoly támogatást adhat az 
anyavállalati háttér, amely a tőkepiaci jelenléttel az akvizíciós lehetőségek területén már az elmúlt években is jelentős hozzáadott 
értéket teremtett. A NeoFM-el és a Szigettel felvértezett EMG már most is a hazai médiapiac egyik legnagyobb szereplője, cé-
lunk, hogy hosszú távon megőrizzük és megerősítsük ezt a pozíciót.
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T A R T A l o M

A Társaság alapvető hosszú távú célja a részvényesi érték maximalizálása. Ez a cél a jelenlegi világgazdasági válság körülmé-
nyei között alapvetően a részvényesi érték megőrzésén és a jövőbeni értéknövelés lehetőségének megteremtésén keresztül 
érhető el. Ennek aktuális eszköze még az econet.hu Nyrt-hez hasonló növekedésorientált vállalatoknál is a konzervatív üzlet-
politika. Ennek megfelelően a Bevezetés című részben összefoglalt működési elvek mentén a cégcsoportot arra kell felkészíteni, 
hogy a válság elmúltát követő időszakban újra intenzív növekedési pályára állhasson. Ennek egyik eszköze a médiaszektorra, 
illetve a tőkepiaci körülmények között működő cégekre mindig is jellemző innovatív és intuitív szellemi munka, amelyek nagyban 
hozzájárultak egyebek mellett a rádiós és egyéb pályázataink vagy a Pesti Est megújításának sikeréhez.

A fenti, általános érvényű célkitűzések megvalósítása a jelenlegi, az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt mélységű és hatású 
gazdasági válságkörnyezet körülményei között más eszköztárat igényelnek. A hosszú távú árbevétel, fedezet és nyereséges-
ség növelése bizonyos esetekben és területeken akár rendhagyó lépésekkel is járhat. Mindemellett a válság az egyes üzlet-
ágbéli piacokon jövőbemutató lehetőségeket is kínálhat, azonban elképzelhető, hogy ezek kihasználása csak más üzletágbéli 
piacok súlyának csökkentésével vagy az azokról való kivonulással lenne lehetséges.

A Társaság tevékenysége során a belső erőforrások maximális kihasználására, a válságot követő időszakra pedig az árbe-
vétel, a fedezet és ezen keresztül a nyereségességnek először a válság előtti szintre, majd magasabbra növelésére törekszik. 
Emellett kiemelt cél a Média Üzletágban létrehozott vagy a jövőben létrehozandó, jellemzően immateriális javak (pl. szoftverek, 
kiadványokhoz kapcsolódó jogok, know-how-k, stb.) értékének megőrzése és növelése is, ami a Társaság cégértékében és a 
részvényesi értékben is közvetlenül megmutatkozik.

A fentieknek megfelelően a legismertebb, saját szegmensükben a piacvezetők közé tartozó magyar média brandek sokaságát 
birtokló econet.hu Nyrt. legfontosabb stratégiai célja az, hogy ezt a pozíciót megőrizze és megerősítse. Cél továbbá, hogy az 
econet.hu Nyrt. - amely a média ágazatot a Budapesti Értéktőzsdén jelenleg egyedüliként reprezentáló cégcsoport - üzletme-
netében könnyen áttekinthetően működjön, ahol az előállított érték mindenki számára hozzáférhető (olvasható, látható, hallgat-
ható, látogatható), az üzleti döntések eredményei lemérhetőek.

A piaci pozíciónk megtartása és növelése „csak” intuícióra és innovációra már nem épülhet, ezért - persze a mindenkori tőkepi-
aci helyzettől nem függetlenül - a 2010. augusztusi és novemberi túli tőkebevonásra is szükségünk lehet. Erre akár a Társaság, 
akár a leányvállalatok szintjén sor kerülhet, a megfelelő piaci instrumentumok (részvény-, vállalati kötvény vagy átváltoztatható 
kötvény kibocsátása, stb.) nyújtotta lehetőségek minél optimálisabb kihasználásával.

Az econet.hu Nyrt. legtöbb médiabrandje mögött magyar sikertörténetek állnak, célunk, hogy a stratégiánk megvalósításával 
ezekre alapozva egy olyan újabb sikertörténetet hozzunk létre, melyben a tőzsdén keresztül bárki részt vehet, azt magáénak 
érezheti.

A Társaság a 2011. évre tervszámokat nem tesz közzé, figyelemmel arra, hogy a gazdasági válságkörnyezetből adódó rend-
kívüli piaci bizonytalanság miatt a múltbéli adatokon alapuló becslésen túlmutató megalapozottságú tervek nem készülhet-
tek, elhúzódó válságidőszakban pedig becsült adatok közlése a Társaság álláspontja szerint nem volna felelős magatartás. 
Mindazonáltal határozott célunk, hogy a cégcsoport 2011-es, a jelenlegi portfóliót figyelembe vevő konszolidált árbevétele - a 
reklámpiac teljesítményétől függően - 8,5 és 10 milliárd forint közötti tartományban legyen és a csoport üzemi szintű eredmé-
nyessége is intenzív módon, félmilliárd forintot meghaladó mértékben javuljon.

A Társaság az elmúlt években megtett lépéseken kívül is a minél transzparensebb működésre törekszik, részben a befektetői 
kapcsolattartás fejlesztésével, részben a kötelezően közzéteendő információk körén túlmutató intenzív kommunikációs tevé-
kenységgel.

Annak érdekében, hogy a növekvő árbevétel az eredményesség további növekedésével is járjon, a 2008. április 24-i Közgyű-
lésen elfogadásra került a leányvállalatokra is kiterjedő 5 éves menedzsment-ösztönző rendszer. Az ösztönző rendszer célja 
és alapja szintén a részvényesi érték növelése, a juttatások az árbevételi-, eredmény- és részvényárfolyam-célok elérésétől 
függenek.

A Társaság célkitűzéseinek elérését az is segíti, hogy a menedzsmentet a tágabb szakmai nyilvánosság körében is elismert 
személyek adják. A MARKETING & MEDIA című szakmai folyóirat 2010. május 18-án tette közzé a magyar médiaipar 50 legbe-
folyásosabb emberének listáját, melyen 13. helyen szerepel Kádár Tamás, az EMG ügyvezetője és a Magyar Reklámszövetség 
elnökségi tagja, 20. helyen szerepel Gerendai Károly, a Sziget Kft. ügyvezetője, valamint 48. helyen szerepel Balázs Csaba, az 
econet.hu Nyrt. elnök-vezérigazgatója is. Gerendai Károly ezen felül 2008-ban megkapta az Ernst & Young rangos „az Év Üz-
letembere” díját is.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a radiocafé Kft-ben meglévő részesedés 2010 második negyedévében, míg az FM1 Zrt. 75%-a 

2010. augusztus 19-én értékesítésre került, emiatt a Társaság számviteli politikája szerint a radiocafé Kft. a konszolidációs kör-

ből, míg az FM1 Zrt. a teljes körűen bevont társaságok közül került ki. A Társaság számviteli politikája alapján a radiocafé Kft. 

adatai a bázisidőszaki adatokból kiszűrésre kerültek, az FM1 Zrt. pedig a bázis adatokba equity módszerrel került bevonásra. 

Ennek megfelelően az időszaki adatok összehasonlíthatósága érdekében a 2009-es bázisidőszaki adatok a tavaly közzétettek-

hez képest eltérőek: a radiocafé Kft. adatai nélkül kerülnek bemutatásra, azonban maga a radiocafé Kft. és FM1 Zrt. részesedés 

értéke a bázis időszakban a megfelelő soron szerepel.

A 10 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeg 26 százalékkal magasabb a bázisidőszakihoz képest. Eszköz oldalon a Forgó-

eszközök 30 százalékkal nőttek, a Hosszú távú befektetések 93 százalékkal csökkentek, az Ingatlanok, ingók a termelésben 

333 százalékkal, az Immateriális javak pedig 70 százalékkal nőttek. Forrás oldalon a Rövid lejáratú kötelezettségek 81 százalék-

kal, a Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 9 százalékkal, a Saját tőke pedig 4 százalékkal nőtt.

A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok 2010. december 31-én: az econet.hu Nyrt., a GridLogic Kft., Betagrid 

Kft, Gridtech Kft., econet Invest Kft., Magyar Vendor Kft., EST Media Group Kft., EMERGING MEDIA GROUP Kft., Pesti Est Kft., 

Fénypont Kft., O-Zone Kft., Tele EST Kft, D-E-G Lapkiadó Kft., Súgó kft. (korábbi nevén Fidelio EST Kft.), Sziget Kft. (bázis idő-

szakban equity módszerrel került bevonásra) és a Volt Event Kft. Egy évvel korábban az említetteken túl a konszolidációs körbe 

teljes körűen bevont társaság volt még az azóta értékesítésre került radiocafé Kft. és a részben értékesített FM1 Zrt. is, amely 

társaság az értékesítést követően equity módszerrel kerül bevonásra. A többi, tartós befektetésként nyilvántartott társaság 

mérlegfőösszegét, saját tőkéjét, illetve árbevételét tekintve a konszolidációs szempontból „nem jelentős” kategóriába került. 

Ezek az Artigo Kft., EST INDOOR Kft., eMusic Kft., Est Pont Kft., PHONON 450 Zrt., EMG Card kft. és a SANORG Kft.

A mérleg és eredménykimutatás időszaki változásának bemutatására hivatott százalékos mutatószám a bázis időszaktól a 

tárgyidőszakig terjedő változást mutatja a bázis időszak százalékában.
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I.1. Eszközök

econet.hu Nyrt.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.  Megnevezés / E Ft 2009.12.31. 2010.12.31. változás %

1 A Forgóeszközök 2 788 971 3 637 120 30%

2 I. Pénzeszközök 43 192 154 450 258%

3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 43 192 154 450 258%

4 2. Elkülönített pénzeszközök    

5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok    

6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok 609 842 308 221 -49%

7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok    

8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 609 842 308 221 -49%

9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok    

10 III. Követelések 2 135 777 3 174 449 49%

11 1. Vevőkövetelések 584 887 1 162 659 99%

12 2. Váltókövetelések    

13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 988 814 514 755 -48%

14 4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek  10 000  

15 5. Letétek, óvadékok    

16 6. Egyéb követelések 412 695 1 203 981 192%

17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege 149 381 283 054 89%

18 8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege    

19 IV. Készletek 160  -100%

20 1. Késztermékek    

21 2. Befejezetlen és félkész termékek    

22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok    

23 4. Alap, segéd és üzemanyagok    

24 5. Kereskedelmi áruk 160  -100%

25 V. Halasztott ráfordítások    

26 B Hosszú távú befektetések 1 598 273 106 694 -93%

27 I. Értékpapírbefektetések 1 591 003 79 603 -95%

28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok    

29 2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok    

30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 1 071 579 -43 811 -104%

31 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 519 424 123 414 -76%

32 II. Befektetési alapokba történő befektetések    

33 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök 7 270 27 091 273%

34 IV. Hátrasorolt követelések    

35 V. Tárgyi eszköz befektetések    

36 C Ingatlanok, ingók a termelésben 70 390 304 651 333%

37 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 16 614 174 459 950%

38 II. Gépek, berendezések, járművek 48 524 86 588 78%

39 III. Nagyértékű szerszámok    

40 IV. Lízingelt eszközök 5 252 7 612 45%

41 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások    

42 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások  35 992  

43 D Immateriális javak 3 523 352 6 006 889 70%

44 I. Kísérleti fejlesztés értéke    

45 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 44 965 150 256 234%

46 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek 1 158 917 1 129 212 -3%

47 IV. Üzleti vagy cégérték 2 319 470 4 727 421 104%

48  Eszközök összesen 7 980 986 10 055 354 26%
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1.1. A Forgóeszközök állománya mintegy 30 százalékkal nőtt, melynek értékét több tényező az alábbiak szerint befolyásolta.

1.1.1. A Pénzeszközök állománya a fordulónapon mintegy 154 millió forintot tett ki, mely 258 százalékos növekedés a bázis 
időszakhoz képest.

1.1.2. A Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok értéke 49 százalékkal csökkent a 2010 év végi részesedés értékelés 
során a részesedésekre elszámolt értékvesztések, valamint a High-Tech Kft-ben meglévő részesedés decemberi értékesí-
tése miatt.

1.1.3. A Követelések 49 százalékos növekedése a Vevőkövetelések, az Egyéb követelések, a Halasztott adókövetelés várha-
tóan megtérülő összege és a Termékre és szolgáltatásra adott előlegek állományának jelentős bővülésének tudható be, melyet 
valamelyest ellentételezett a Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései értékének a csökkenése.

1.1.3.1. A Vevőkövetelések 99 százalékkal nőttek, ami alapvetően a forgalom bázis időszakhoz képest közel 300 százalékos 
növekedésének tudható be, mely nagyobb részt a Sziget Kft. akvizíciójának, kisebb részben a megnövekedett volumenű hirde-
tés értékesítési - sales house - tevékenységnek tudható be.

1.1.3.2. A Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 48 százalékkal csökkentek, legnagyobb 
részben a 2010 augusztusában feltőkésített FM1 Zrt. által a tőkeforrásból időközben visszafizetett korábbi kötelezettségek 
miatt. Itt kerültek feltüntetésre a konszolidációs körbe be nem vont társaságoknak a konszolidációs körbe bevont társaságok-
kal szembeni kötelezettségei. 

1.1.3.3. A Termékekre és szolgáltatásokra adott előlegek sor összege 10 millió forint.

1.1.3.4. Az Egyéb követelések 192 százalékkal növekedtek, részben a Sziget Kft. és Volt Event Kft. teljes körű bevonása miatt. 
Ezen a soron került kimutatásra a konszolidációs körbe tartozó társaságok adó- és egyéb követelései, továbbá a cégcsoportnál 
nyújtott dolgozói kölcsönök és azok kamatai, valamint az értékesített High-Tech Kft. és a radiocafé Kft. 2010. december 31-én 
még meg esedékes vételára is.

1.1.3.5. A Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege állománya 89 százalékkal nőtt, ami a konszolidációba bevont 
társaságok elhatárolt veszteségeire jutó várhatóan megtérülő, nagyobb részt a korábbi évekből, kisebb részt az idei évből szár-
mazó társasági adót tartalmazza.

1.1.4. A társaság Készletekkel nem rendelkezik.

1.2. A Hosszú távú befektetések volumene 93 százalékkal csökkent.

1.2.1. Az Értékpapírbefektetések közül bázis időszakban a Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 
soron lett kimutatva a 2008. év végével először equity módszerrel (nem teljes körű bevonás) konszolidált Sziget Kft. 26 szá-
zalékos részesedésének értéke. A 2010-es üzleti évben a társaságban meglévő részesedésünk 51 százalékra nőtt, így 2010. 
december 31-én már teljes körűen bevont társaságként szerepel a konszolidációban. Ezen sor bázis adatát mintegy 76 millió 
forinttal lefelé korrigáltuk, mivel az FM1 Zrt. 75 százalékának év közbeni értékesítése miatt a cég a teljes körű bevonás helyett 
equity módszerrel kerül bevonásra. A Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba sor értéké-
nek változását a 2010. év végi részesedés értékelés során a részesedésekre elszámolt értékvesztések okozták. Ezen felül - a 
2010-es értékesítés miatt - a radiocafé Kft. könyvi értéke megjelenik a bázisidőszaki adatokban. 

1.2.2. A Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök sor összege eszköz- és irodabérlethez kapcsolódó kauciók-
ból áll.
 
1.3. Az Ingatlanok, ingók a termelésben volumene 333 százalékkal, mintegy 234 millió forinttal nőtt, főképp a Sziget Kft-ben 
ezen a soron kimutatott eszközök értéke miatt.

1.4. Az Immateriális javak értéke a bázisidőszakhoz képest 70 százalékkal nőtt. Összességében a Vagyoni értékű és egyéb 
használati jogok, valamint az Üzleti vagy cégérték sorok bővülését kis mértékben ellensúlyozta a Vállalkozás tulajdonában lévő 
szellemi termékek változása. A Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek értéke 3 százalékkal csökkent. A Vagyoni érté-
kű és egyéb használati jogok sor 234 százalékkal, míg az Üzleti vagy cégérték sor 104 százalékkal növekedett, volumenében 
túlnyomórészt az utóbbi soron, mégpedig alapvetően a Sziget Kft. és a Volt Event Kft. Társaságra jutó saját tőkéjét meghaladó 
bekerülési értékével. Az Üzleti vagy cégérték soron kerültek kimutatásra az EST Media Group Kft-nél és leányvállalatainál - a 
hasonló, relatíve alacsony induló befektetéssel magas piaci értéket eredményező tevékenységű média cégek esetében szoká-
sos módon - a saját tőkéjükön felül kimutatott nyilvántartási értékek is.
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I.2. Források

econet.hu Nyrt.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.  Megnevezés / E Ft 2009.12.31. 2010.12.31. változás %

49 E Rövid lejáratú kötelezettségek 2 248 664 4 071 818 81%

50 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 602 355 827 407 37%

51 2. Váltótartozások    

52 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 739 236 826 385 12%

53 4. Kapott előlegek, előrefizetések 367 337 8 590 -98%

54 5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 155 252 517 890 234%

55 6. Halasztott bevételek 87 430 101 491 16%

56 7. Halasztott adótartozások    

57 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 297 054 1 790 055 503%

58 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 30 470 33 303 9%

59 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 18 953 18 953  0%

60 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények    

61 3. Lízingtartozások 1 534 4 736 209%

62 4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei    

63 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek    

64 6. Hátrasorolt kötelezettségek    

65 7. Várható jövőbeni kötelezettségek 9 983 9 614 -4%

66 G Saját tőke 5 701 852 5 950 233 4%

67 I. Jegyzett tőke 4 950 000 5 851 000 18%

68 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken    

69 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 2 443 086 2 542 196 4%

70 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény -1 708 750 -2 684 367 -57%

71 V. Piaci értékelési különbözetek    

72 VI. Külső tulajdonosok részesedése 17 516 241 403 1278%

73  Források összesen 7 980 986 10 055 354 26%

2.1. A Rövid lejáratú kötelezettségek 81 százalékkal nőttek, összetételük megváltozott.

2.1.1. A Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból állománya 37 százalékkal nőtt, alapvetően a cégcsoport és tevé-
kenysége volumene növekedésének betudhatóan. 

2.1.2. A Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök állománya 12 százalékkal nőtt. Az állomány egyrészt a Média Üzletághoz tartozó 
konszolidációs körbe bevont társaságok által igénybe vett bankhiteleket, másrészt a portfólióban lévő cégek által felvett egyéb 
rövid lejáratú kölcsönöket foglalja magában, itt került pl. kimutatásra a Sziget Kft. többségi részesedésének megszerzéséhez 
felvett 300 millió forintos rövid lejáratú kölcsön.

2.1.3. A Kapott előlegek, előrefizetések állománya 98 százalékkal csökkent, a korábban kapott előlegek időközbeni elszámo-
lása miatt.

2.1.4. A Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 234 százalékkal növekedtek, 
főként a sales house tevékenység bővülésének köszönhetően. Itt kerültek feltüntetésre a konszolidációs körbe be nem vont 
társaságoknak a konszolidációs körbe bevont társaságokkal szembeni rövid lejáratú követelései. 

2.1.5. A Halasztott bevételek soron pályázati elszámoláshoz kapcsolódó illetve egyéb, későbbi években elszámolható bevéte-
lek tételei kerültek kimutatásra.

2.1.6. A Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek állománya mintegy 500 százalékkal nőtt, amit részben a konszolidációba teljes 
körűen bevont társaságok számának növekedése okozott, illetve itt került kimutatásra a Társaság 2010. novemberében elhatá-
rozott alaptőke-emelés során a részvényjegyzők által befizetett 1,2 milliárd forint is, mely az alaptőke-emelés 2011. januárjában 
történt cégbírósági bejegyzését követően a Jegyzett tőke és A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon sorokra került 
átvezetésre.
 
2.2. A Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek állománya 9 százalékkal, volumenében nem jelentős mértékben nőtt.
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2.2.1. A Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök soron került kimutatásra a Fénypont Kft. külső tulajdonosa által a társaság szá-
mára korábban biztosított hosszú lejáratú kölcsön.

2.2.2. A Lízingtartozások volumene mintegy 3 millió forinttal nőtt, ami új eszköz beszerzésnek tudható be.

2.2.3. A Várható jövőbeni kötelezettségek értéke 4 százalékkal csökkent.

2.3. A Saját tőke a bázisidőszakhoz képest 4 százalékkal nőtt. A Jegyzett tőke és a Részvényeken felül rendelkezésre bo-
csátott vagyon a 2010. augusztus 6-i 111 forintos árfolyamon végrehajtott alaptőke-emelés hatásaként megfelelően növeke-
dett, amit részben ellensúlyozott az Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény, mely sor változását a bázis időszak óta 
elkönyvelt negatív eredmény, valamint a társasági adókulcs évközi változásának hatásaként a korábbi évek halasztott adójának 
korrekciója idézte elő. A alaptőke-emelések során a névértéken felüli ázsió a Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott va-
gyon soron került kimutatásra.

2.3.1. A Külső tulajdonosok részesedése soron a konszolidációba bevont társaságok külső tulajdonosaira jutó eredmények és 
a rájuk jutó tulajdoni részesedések vannak kimutatva. Az itt megjelenő nagymértékű növekedés a Sziget Kft. jelenleg 49 száza-
lékos külső tulajdonosainak tudható be. 
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econet.hu Nyrt.

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Ssz.  Megnevezés / E Ft 2009.12.31. 2010.12.31. változás %

1 + Értékesítés nettó árbevétele 2 098 593 8 380 407 299%

2 +/- Aktivált saját teljesítmények 24 009 73 925 208%

3 - Anyagjellegű ráfordítások 2 240 049 7 852 641 251%

4 - Személyi jellegű ráfordítások 354 994 565 374 59%

5 - Értékcsökkenési leírás 146 793 226 327 54%

6 = Üzleti tevékenység eredménye -619 234 -190 010 69%

7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 361 396 150 483 -58%

8 + Egyéb bevételek és nyereségek 113 037 168 737 49%

9 - Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei 634 140 1 238 607 95%

10 - Egyéb ráfordítások és veszteségek 103 890 380 076 266%

11 = Adózás előtti eredmény -882 831 -1 489 473 -69%

12 - Jövedelemadó -102 956 -102 605 0%

13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye -779 875 -1 386 869 -78%

14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye    

15 - Jövedelemadó    

16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye    

17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása    

18 - Jövedelemadó    

19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye    

20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség -8 326 89 009 1169%

21 = Adózott vállalkozási eredmény -771 549 -1 475 878 -91%

22  Egyszerű EPS korrekciók nélkül (Ft / db) -15,5869 -25,2244 -62%

23   - ebből: üzleti eredményre jutó: -12,5098 -3,2475 74%

24   - ebből: szokásos vállalkozási tevékenység eredményére jutó: -15,7551 -23,7031 -50%

25   - ebből: megszűnő tevékenység eredményére jutó:    

26   - ebből: számviteli politika változásainak eredményére jutó:    

3.1. Az Értékesítés nettó árbevétele a tárgyidőszakban mintegy 8.380 millió forint volt, ami közel 300 százalékos növekedést 
jelent a bázis időszakhoz képest, amelynek értéke a konszolidációba teljes körűen bevont társaságok tevékenységéből a kon-
szolidációs körön kívülről származó árbevételeket tartalmazza. A növekmény a megnövekedett hirdetés értékesítési tevékeny-
ségnek, valamint a Sziget Kft. és a Volt Event Kft. teljes körű konszolidációba vonásának köszönhető.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények bázis időszaki értékét a Pesti Est megújításához kapcsolódó know-how, míg a tárgyidő-
szakban a folyamatban lévő ÚMFT pályázat során létrejövő immateriális jószág teszi ki.

3.3. Az Anyagjellegű ráfordítások a cégcsoport bővülése és a sales house tevékenységnek a konszolidációs körön kívülről tör-
ténő reklámfelület és reklámidő megrendelései miatt a forgalom bővülésénél kisebb mértékben, 251 százalékkal nőttek. A Sze-
mélyi jellegű ráfordítások 59 százalékkal, míg az Értékcsökkenési leírás pedig 54 százalékkal nőttek, ugyancsak a cégcsoport 
bővülése és a szélesedő sales house tevékenység miatt.

3.4. Az Üzleti tevékenység eredménye 69 százalékos javulás mellett -190 millió forint, EBITDA szinten pedig 108 százalékos 
javulás mellett 36 millió forint volt. A cégcsoport teljesítményének részletesebb elemzését az ÜZLETI JELENTÉS rész II. Vállalati 
események és eredmények, konszolidált eredmények című fejezete tartalmazza. Az ott írtakon túl itt csak annyit emelünk ki, 
hogy a Média Üzletág teljesítménye eddig jellemzően a reklámpiaci költések ciklikusságát követte, 2011-től pedig ezt kiegészíti 
majd a fesztiválpiacnak az a jellemzője, hogy az árbevétel és eredményesség legnagyobb része a nyári hónapokban jelentke-
zik. Ez azt jelenti, hogy miután a költések legnagyobb része minden évben július-augusztus és október-december hónapokra 
koncentrálódik, egy adott üzleti negyedév, különösen pedig a Q1 és a Q2 eredményességéből önmagában nem adódik követ-
keztetés az egész évi teljesítményre (lásd a II.2. Vállalati eredmények című alfejezet 3. Ábráját).

3.5. A Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei, illetve a Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei sorok főként az 
adott és kapott kamatokat, árfolyamnyereségeket, árfolyamveszteségeket és az elszámolt értékvesztéseket tartalmazzák, 
összhatásukat nagyban befolyásolták a saját részvényekre vonatkozó határidős vételi pozíciókra elszámolt árfolyamveszteség, 
valamint az év végi részesedés értékelés során a részesedésekre - a külön nem értékelt részesedések esetén elsősorban a sa-
ját tőke/jegyzett tőke arány változása alapján - elszámolt értékvesztések. Az Egyéb bevételek és nyereségek, illetve az Egyéb 
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ráfordítások és veszteségek sorokon szerepelnek egyfelől a tárgyi eszköz értékesítések, céltartalék felhasználások és a pályá-
zati bevételek, másfelől egyes adó- és adójellegű kötelezettségek (pl. IPA, termékdíj), valamint a tárgyi eszköz értékesítésekhez 
kapcsolódó könyvi érték kivezetések, a céltartalék képzések és a terven felüli értékcsökkenés elszámolások. Az itt említett négy 
eredménysor összhatása a tárgyidőszakban mintegy -1,3 milliárd forint.

összességében Társaságunk 2010. évi IFRS szerint konszolidált, nem auditált adózott vállalkozási eredménye 
-1.475,878 millió forint volt, amelyhez döntő részben, mintegy -1.148,371 millió forinttal a 2010. év egyszeri tételei 
(értékvesztések, terven felüli értékcsökkenés és saját részvényekre vonatkozó határidős pozíciókon elszenvedett 
veszteség) járultak hozzá.

Az egyszeri tételek nélküli adózott vállalkozási eredmény -327,507 millió forint volt, amely az egyszeri tételektől 
megtisztított 2009-es adathoz képest 163,901 millió forintos, 33 százalékos javulást mutat.

A Társaság 2010-es éves EBITDA eredménye 36,317 millió forint volt, ami a 2009-es adathoz képest 508,758 millió 
forintos, 108 százalékos javulást jelent.

A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradá-
sával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.

A gyorsjelentésben szereplő változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkal-
mazottaival és szervezetével kapcsolatos egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve 
az időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a társaság külön tájékoztatásokat tett közzé.

Kijelentjük, hogy a jelen gyorsjelentés a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által nem auditált adatokat és állításokat 
tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük to-
vábbá, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített, a jelen gyorsjelentésben közzé-
tett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, 
kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, valamint azt is, hogy a jelen gyorsjelentésben 
közzétett üzleti jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és 
teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

A jelen gyorsjelentésben foglaltak nem adnak teljes képet az econet.hu Nyrt. tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, 
sem a Társaság és Üzletágai eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb körülmények-
ről. A jelen gyorsjelentésben foglalt olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak, ideértve különösen a 
„várhatóan”, „előreláthatólag”, „feltehetőleg” és ehhez hasonló kifejezések, valamint a feltételes és jövő idejű igealakok, jövőre 
vonatkozó kijelentéseknek tekintendők. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát 
nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. Az ilyen kijelentések ismert és nem is-
mert kockázatokat, bizonytalanságot és olyan tényezőket is jeleznek, amelyek következtében a Társaság tényleges eredménye 
vagy teljesítménye alapvetően eltérhet az ilyen jövőre vonatkozó kijelentésben foglalt, várható eredménytől vagy teljesítménytől. 
Ezen tényezők többek között a következők lehetnek: általános gazdasági és üzleti feltételek; a hirdetések és a különböző típu-
sú hirdetési felületek iránti kereslet ingadozása; a Társaság tartozásainak törlesztésére való képesség; a kulcs munkavállalók 
elvesztése; a piacainkon és a médiában élesedő verseny; programok, műsorvezetők, írók, fotóművészek vagy más kreatív 
munkatársak szerződtetése vagy szerződésük megszűnése; adásvételi ügyletekhez szükséges jóváhagyások hiánya, vagy az 
ilyen ügyletek rajtunk kívül álló okból történő sikertelen zárása; a programok, ideértve a műsorvezetők, költségének növeke-
dése; a piacainkra vonatkozó jogszabályi vagy egyéb szabályozási környezet változása; a rádió hallgatottsági adatok mérési 
módszerében történő változás; új vagy eltérő technológiák támasztotta versenyhelyzet; háború, terrorcselekmények vagy poli-
tikai instabilitás. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a 
Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján 
a továbbiakban nyilvánosan frissítse, módosítsa.

A jelen gyorsjelentésben szereplő, illetőleg megjelenített, védjegyoltalom alatt álló szöveges vagy képi megjelölések, valamint 
fotók minden esetben a védjegyjogosult vagy a jogtulajdonos tulajdonát képezik. Azok bárminemű felhasználása kizárólag a 
vonatkozó védjegyjogosult vagy jogtulajdonos engedélyével történhet.

A társaság 2010. évi IV. negyedéves gyorsjelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2011. március 1-től a társaság szék-
helyén (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.) és honlapján, a www.econet.hu címen, a BÉT honlapján a www.bet.hu cím 
alatt, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon.
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Társaság neve: econet.hu Nyrt. Telefon: 371-2100

Társaság címe: 1117 Bp. Hauszmann A. u. 3. Telefax: 371-2101

Ágazati besorolás: Vagyonkezelés

Beszámolási időszak: 2010.01.01.-2010.12.31.

Befektetői kapcsolattartó: Leskó Nóra E-mail: nlesko@econet.hu

pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

pk2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2

BetaGrid Kft. 3 000 000 85,3% 85,3% L

D-E-G Lapkiadó Kft. 500 000 80% 80% L

econet.hu Nyrt. 5 851 000 000 100% 100% L

econet Invest Kft. 515 000 000 100% 100% L

EST Media Group Kft. 2 340 480 000 100% 100% L

EMERGING MEDIA GROUP Kft. 506 000 000 100% 100% L

FM1 Zrt. 705 000 000 25% 25% T

Fénypont Kft. 3 120 000 75% 75% L

GridTech Kft. 3 000 000 85,3% 85,3% L

GridLogic Kft. 925 000 000 100% 100% L

Magyar Vendor Kft. 169 000 000 100% 100% L

O-ZONE International Kft. 3 000 000 75% 75% L

Pesti Est Kft. 200 000 000 100% 100% L

Súgó Kft. 3 000 000 100% 100% L

Sziget Kulturális Menedzser Iroda  Kft. 26 320 000 51% 51% L

Tele EST Kft. 153 500 000 100% 100% L

Volt Event Kft. 1 000 000 51% 51% L
1    A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
 
Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok saját tőke táblája (adatok eFt-ban)

 1 2009Q4 2010Q3 2 2010Q4 2 Q/Q Y/Y
BetaGrid Kft. L 134 472 115 814 -126 893 -209,6% -194,4%
D-E-G Lapkiadó Kft. 3 L -53 692 -119 434 -147 592 -23,6% -174,9%
econet.hu Nyrt. L 6 311 086 7 188 843 6 655 803 -7,4% 5,5%
econet Invest Kft. L 760 916 779 411 760 734 -2,4% 0,0%
EST Media Group Kft. L 2 188 798 1 686 936 1 784 980 5,8% -18,4%
EMERGING MEDIA GROUP Kft. L 517 440 520 108 349 171 -32,9% -32,5%
FM1 Zrt. 3 T -75 530 n/a -86 985 n/a -15,2%
Fénypont Kft. L 74 777 70 509 69 090 -2,0% -7,6%
GridTech Kft. L 119 913 100 668 -142 201 -241,3% -218,6%
GridLogic Kft. L 983 606 984 147 518 671 -47,3% -47,3%
Magyar Vendor Kft. L 90 523 46 231 -50 972 -210,3% -156,3%
O-ZONE International Kft. L 48 015 39 839 36 410 -8,6% -24,2%
Pesti EST Kft. L 136 687 201 705 111 395 -44,8% -18,5%
Súgó Kft. 3 L 24 098 29 749 22 506 -24,3% -6,6%
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. 4 L 291 290 n/a 2 106 264 n/a 623,1%

Tele EST Kft. L -157 847 -184 735 -196 306 -6,3% -24,4%

Volt Event Kft. L 1 197 2 n/a 9 427 n/a 687,6%
1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 
2 a tárgy időszaki adatok nem auditáltak 
3 első bevonás időpontja: 2009.12.31. 
4 a saját tőke adat 2009-ben tartalmazza a jóváhagyott osztalékot is (2010-ben még nem született döntés) 



44

a
D

a
Tl

a
P

o
K

econet.hu Nyrt.
MéRlEg ‘A’ változat ESzközök

Ssz.  Megnevezés / E Ft 2009.12.31 2010.12.31 változás %
1 A BEFEkTETETT ESzközök 5 908 354 5 439 177 -8%
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 113 911 99 240 -13%

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 16 002 18 937 18%
18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 778 441 5 321 000 -8%
27 B FoRgÓESzközök 1 376 741 3 284 121 139%
28 I. KÉSZLETEK    
35 II. KÖVETELÉSEK 834 400 3 008 459 261%
43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 516 489 269 249 -48%
49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 25 852 6 413 -75%
52 C AkTÍV IDőBElI ElHATáRoláSok 28 507 50 046 76%
56  ESzközök  öSSzESEN: 7 313 602 8 773 344 20%

econet.hu Nyrt.
MéRlEg ‘A’ változat FoRRáSok

Ssz.  Megnevezés / E Ft 2009.12.31 2010.12.31 változás %
57 D SAjáT TőkE 6 311 086 6 655 803 5%
58 1. JEGYZETT TŐKE 4 950 000 5 851 000 18%
61 2. TŐKETARTALÉK 2 443 086 2 542 196 4%
62 3. EREDMÉNYTARTALÉK -674 198 -1 082 000 -60%
67 4. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -407 802 -655 393 -61%
68 E CélTARTAlékok    
72 F köTElEzETTSégEk 851 400 2 009 615 136%
73 7. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    
77 8. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 168 3 191 1799%
86 F RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 851 232 2 006 424 136%
98 g pASSzÍV IDőBElI ElHATáRoláSok 151 116 107 926 -29%

102  FoRRáSok öSSzESEN: 7 313 602 8 773 344 20%

pk3. Mérleg (egyedi)

A Kibocsátók az alábbi kiemelt mérlegadatokat kötelesek feltüntetni:

Igen Nem
Auditált*       X
Konszolidált*       X

Számviteli 
elvek*

Magyar     X
IFRS     Egyéb

Pénznem* HUF    X EUR Egyéb
Egység* 1 000    X 1 000 000
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pk3. Mérleg (konszolidált)

A Kibocsátók az alábbi kiemelt mérlegadatokat kötelesek feltüntetni:

Igen Nem
Auditált*       X
Konszolidált*     X

Számviteli 
elvek*

Magyar IFRS     X
Egyéb

Pénznem* HUF    X EUR Egyéb
Egység* 1 000    X 1 000 000

 Bázisidőszak Tárgyidőszak

Befektetett eszközök 5 192 015 6 418 234

Immateriális javak 3 523 352 6 006 889

Tárgyi eszközök 70 390 304 651

Befektetett pénzügyi eszközök 1 598 273 106 694

Forgóeszközök 2 788 971 3 637 120

Készletek 160  

Eszközök összesen 7 980 986 10 055 354

Saját tőke 5 701 852 5 950 233

Jegyzett tőke 4 950 000 5 851 000

Hosszú lejáratú kötelezettségek 30 470 33 303

Rövid lejáratú kötelezettségek 2 248 664 4 071 818

Források összesen 7 980 986 10 055 354
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pk4. Eredménykimutatás (egyedi)

A Kibocsátók az alábbi kiemelt mérlegadatokat kötelesek feltüntetni:

Igen Nem
Auditált*       X
Konszolidált*       X

Számviteli 
elvek*

Magyar    X
IFRS     Egyéb

Pénznem* HUF    X EUR Egyéb
Egység* 1 000    X 1 000 000

econet.hu Nyrt.

EREDMéNykIMuTATáS öSSzkölTSég ‘A’

Ssz.  Megnevezés / E Ft 2009.12.31 2010.12.31
változás 

%

3 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 97 317 151 405 56%

6 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE    

7 III. EGYÉB BEVÉTELEK 41 090 54 391 32%

14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 277 722 186 411 -33%

18 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 19 591 28 046 43%

19 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 23 073 17 814 -23%

20 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 16 315 85 013 421%

22 A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -198 294 -111 488 44%

33 VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 177 530 88 541 -50%

41 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 395 618 636 984 61%

42 B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -218 088 -548 443 -151%

43 C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -416 382 -659 931 -58%

44 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 10 024 5 401 -46%

45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 585  -100%

46 D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 9 439 5 401 -43%

47 E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -406 943 -654 530 -61%

49 F ADÓZOTT EREDMÉNY -407 802 -655 393 -61%

52 G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -407 802 -655 393 -61%
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pk4. Eredménykimutatás (konszolidált)

A Kibocsátók az alábbi kiemelt mérlegadatokat kötelesek feltüntetni:

Igen Nem
Auditált*       X
Konszolidált*     X

Számviteli 
elvek*

Magyar IFRS     X
Egyéb

Pénznem* HUF    X EUR Egyéb
Egység* 1 000    X 1 000 000

pk6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
Az econet.hu Nyrt. és a konszolidációs körébe vont egyes társaságok különböző biztosítékokat 
(készfizető kezesség, vagyont terhelő zálogjog, üzletrészeket terhelő zálogjog, jogon alapított 
zálogjog, inkasszós jog, vételi jog) nyújtottak a beszámolási időszakban a cégcsoportba tartozó 
egyes társaságok különféle kötelezettségei biztosítékaként.

Bázisidőszak Tárgyidőszak

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 098 593 8 380 407

ÜZLETI EREDMÉNY (EBIT)  -619 234  -190 010

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYE -272 744 -1 088 124

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -882 831 -1 489 473

ADÓZOTT EREDMÉNY -771 549 -1 475 878
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5%-ot meghaladó részesedéshez, szavazati jogokhoz és saját részvényállományhoz kapcsolódó adatlapok a 
2010. december 31-i állapot szerint

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Tulajdonosi kör 
megnevezése

Teljes alaptőke Bevezetett sorozat

Tárgyév elején
(2010.01.01.)

Időszak végén
(2010.12.31.)

Tárgyév elején
(2010.01.01.)

Időszak végén
(2010.12.31.)

%1 %2 Db %1 %2 Db %1 %2 Db %1 %2 Db
Belföldi 
intézményi/
társaság

27,66 27,66 13691119 51,12 51,12 29905713 27,66 27,66 13691119 51,12 51,12 29905713

Külföldi 
intézményi/
társaság

6,46 6,46 3199091 4,83 4,83 2828047 6,46 6,46 3199091 4,83 4,83 2828047

Belföldi 
magánszemély

62,79 62,79 31078231 42,20 42,20 24685799 62,79 62,79 31078231 42,20 42,20 25619728

Külföldi 
magánszemély

0,49 0,49 243530 0,26 0,26 156512 0,49 0,49 243530 0,26 0,26 156512

Munkavállalók, 
vezető 
tisztségviselők 3

1,59 1,59 933929 1,59 1,59 933929

Saját tulajdon
Államháztartás 
részét képező
Tulajdonos 4

Nemzetközi 
Fejlesztési 
Intézmények 5

Egyéb
Ö S S Z E S E N 100 100 49500000 100 100 58510000 100 100 58510000 100 100 58510000

1 Tulajdoni hányad.
2 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a 
szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett.
3 A dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök 98 százalékos tulajdonában álló Canongate Investments Kft. 2010. december 31-én a 
Társaságban 3.229.882 darab részvénnyel rendelkezett. Ezek a részvények a „belföldi intézményi/társaság” soron szerepelnek. 
A Canongate Investments Kft. 432 darab (4.320.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvénynek megfelelő), 2011. júniusi lejáratú 
határidős vételi kontraktussal rendelkezik. A szintén dr. Balázs Csaba 98 százalékos ellenőrzése alatt álló Stirling Investments Kft. 
293 darab (2.930.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvénynek megfelelő), 2011. júniusi lejáratú határidős vételi kontraktussal 
rendelkezik.
4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb.
5 Pl.: EBRD, EIB, stb.

Az adatok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerültek elkészítésre, azzal hogy 
a részvénykönyv nem feltétlenül tükrözi a megfeleltetés szerinti tulajdonosi struktúrát, mivel a hatályos jogszabályok szerint a 
részvényesek jogosultak a részvénykönyvbe való bejegyzésük mellőzését, vagy a részvénykönyvből való törlésüket kérni.

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a Kibocsátó Igazgatósága 2010. november 22-én és 2010. december 21-én 
döntött alaptőkéjének felemeléséről. A tőkeemelést a cégbíróság 2011. január 3-án jegyezte be a cégjegyzékbe. A tőkeemelés 
keretében 10.000.000 darab törzsrészvény került kibocsátásra, amelyet egyenlő mértékben a dr. Nobilis Kristóf felügyelő 
bizottsági tag minősített befolyása alatt álló DonaDöme Kft., valamint a Héjja Befektető és Vagyonkezelő Kft. jegyzett le. A Héjja 
Befektető és Vagyonkezelő Kft. az általa átvett 5.000.000 darab törzsrészvényből 2011. február 25-én – a Héjja  Befektető 
és Vagyonkezelő Kft. és a DonaDöme Kft. 2011. február 28-i bejelentéseiben írtak szerint – 3.650.000 darab törzsrészvényt 
átruházott a DonaDöme Kft. részére.
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RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a bevezetett sorozatra vonatkozóan

Részesedés
(december 31.)

Részesedés

darab %
(két tizedes jegyig 
kérjük megadni)

darab %
(két tizedes jegyig kérjük megadni)

Társasági szinten 01 01

Leányvállalatok2 0 0
Összesen 0 0

1 A Társaság 2008. október 10. és 2009. február 19. között összesen 210 darab (2.100.000 darab törzsrészvénynek megfelelő) 
határidős vételi kontraktust nyitott, amelyek lejárata 2011. március. A kontraktusok zárása esetén ez az időszak végén bevezetett 
részvénysorozat 3,59 százalékának és a teljes, felemelt alaptőke 3,07 százalékának felelne meg.
2 Konszolidációba bevont társaságok.

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2010. december 31-én) a bevezetett sorozatra (58.510.000 
darab részvény) vonatkozóan1

Név Letétkezelő
(igen/nem)

Mennyiség (db) Részesedés (%) 2 Szavazati jog (%) 2, 3

OTP Bank Nyrt. Nem 7 250 232 4 12,59 12,59
Canongate Investments Kft. 5 Nem 3 229 882 5,52 5,52
Gerendai Károly, Takács
Gábor, Szigerta Invest Kft. 6

Nem 3 050 347 5,21 5,21

Erste Befektetési Zrt. 7 Nem 3 020 000 5,16 5,16
1 A Kibocsátó Igazgatósága 2010. november 22-én és 2010. december 21-én döntött alaptőkéjének felemeléséről. A tőkeemelést 
a cégbíróság 2011. január 3-án jegyezte be a cégjegyzékbe. A tőkeemelés keretében 10.000.000 darab törzsrészvény került 
kibocsátásra.
2 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.
3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
4 Ezen mennyiségből – az OTP Bank Nyrt. 2009. december 18-i bejelentésére is figyelemmel – 7.250.000 darab törzsrészvény 
megvásárlására nem befektetési céllal, hanem befektetési szolgáltatási tevékenység keretében, ügyfél részére nyújtott 
szolgáltatás céljából került sor (lásd 5). Az OTP Bank Nyrt. ezen 7.250.000 darab törzsrészvényt – 2011. február 3-i bejelentése 
szerint – elidegenítette.
5 A Canongate Investments Kft. 98 százalékban dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök ellenőrzése alatt áll. A Canongate 
Investments Kft. befolyása a Társaságban – 2011. január 6-i bejelentésére is figyelemmel – 5 százalék alá csökkent a Társaság 
alaptőkéjének felemelése miatt. A Canongate Investments Kft. 432 darab (4.320.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvénynek 
megfelelő), 2011. júniusi lejáratú határidős vételi kontraktussal rendelkezik, amelyek eredetileg az OTP Bank Nyrt. mint 
befektetési szolgáltató közreműködésével kerültek megnyitásra. A szintén dr. Balázs Csaba 98 százalékos ellenőrzése alatt 
álló Stirling Investments Kft. 293 darab (2.930.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvénynek megfelelő), 2011. júniusi lejáratú 
határidős vételi kontraktussal rendelkezik, amelyek eredetileg az OTP Bank Nyrt. mint befektetési szolgáltató közreműködésével 
kerültek megnyitásra. Ezen határidős pozíciókat a nevezett társaságok 2011. február 2-án lezárták, és az MKB Bank Zrt. mint 
befektetési szolgáltató közreműködésével nyitották újra.
6 Összehangoltan eljáró személyekként. Gerendai Károly – a 2011. január 12-i bejelentésben foglaltak szerint – 30 darab 
(300.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvénynek megfelelő), 2011. márciusi lejáratú határidős vételi kontraktust lezárt. Ezen 
felül a Szigerta Invest Kft. – a 2011. január 17-i, 2011. január 18-i és 2011. január 20-i bejelentésekben foglaltak szerint – 
további 200.000 darab törzsrészvényt vásárolt, így a nevezett összehangoltan eljáró személyek 3.550.347 darab econet.hu 
Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkeznek.
7 Az Erste Befektetési Zrt. befolyása a Társaságban 2011. január 25-i bejelentése szerint – a Társaság alaptőkéjének felemelése 
miatt – 5 százalék alá csökkent, 2011. február 11-i bejelentése szerint viszont ismét 5 százalék fölé növekedett.
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Az alábbiakban bemutatjuk az 5 százaléknál nagyobb tulajdonosokat a 2011. február 22-én bevezetett részvénysorozatot is 
figyelembe véve, a mai napig kézhez vett tulajdonosi bejelentések alapján.

Név
Letétkezelő
(igen/nem)

Mennyiség (db) Részesedés (%) 1 Szavazati
jog (%) 1, 2

DonaDöme Kft. 3 Nem 9 450 000 13,79 13,79
MKB Bank Zrt. Nem 7 250 000 4 10,58 10,58
Gerendai Károly,
Takács Gábor,
Szigerta Invest Kft. 5

Nem 3 550 347 5,18 5,18

Erste Befektetési Zrt. Nem 3 439 458 5,02 5,02
1 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.
2 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog.
3 A DonaDöme Kft. dr. Nobilis Kristóf felügyelő bizottsági tag minősített többségű befolyása alatt áll.
4 Az MKB Bank Zrt. a részvényeket – 2011. február 3-i bejelentése szerint – nem befektetési céllal, hanem befektetési szolgáltatási 
tevékenység keretében adott ügyfél megbízás teljesítése céljából vásárolta, szavazati jogát nem kívánja gyakorolni. Ezen 
mennyiség megfeleltethető a Canongate Investments Kft. és a Stirling Investments Kft. által – 2011. február 2-i bejelentésükben 
írtak szerint – nyitott határidős vételi kontraktusoknak. Ezek zárásával a Canongate Investments Kft. befolyása a Társaságban a 
jelenlegi 4,71 százalékos mértékről (3.229.882 darab) 11,02 százalékra (7.549.882 darab) fog növekedni, a Stirling Investments 
Kft. befolyása a Társaságban a jelenlegi 0 százalékos mértékről 4,28 százalékra (2.930.000 darab)  fog növekedni, amelynek 
következtében dr. Balázs Csaba a Társaságban közvetetten 10.479.882 darab törzsrészvénnyel fog rendelkezni, amely 15,3 
százalékos részesedésnek felel majd meg.
5 Összehangoltan eljáró személyekként.

Vezető állású személyekhez, stratégiai alkalmazottakhoz kapcsolódó adatlapok a 2010. december 31-i állapot 
szerint

TSz2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás 
kezdete

Megbízás
vége/megszűnése

Saját részvény 
tulajdon (db)

IT Dr. Balázs Csaba IT elnök 2 2010.08.02 2015.08.01 0 3

IT Bencze György - 2010.08.02 2015.08.01 5.910
IT Mester Zoltán - 2010.08.02 2015.08.01 0
IT Dr. Rosner Gábor IT alelnök 2 2010.08.02 2015.08.01 0
FB, AB Bognár Attila - 2010.08.02 2015.08.01 0
FB, AB Hutiray Gyula 4 - 2010.08.02 2010.11.23 0
FB Kis Andor - 2010.08.02 2015.08.01 0
FB, AB Dr. Kósik Tamás - 2010.08.02 2015.08.01 0
SP Bányász Péter Pénzügyi 

igazgató
2009.07.13 Határozatlan 0

Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 5.910
1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelő Bizottsági tag (FB), Audit Bizottság tagja (AB), 
Igazgatótanács tag (ITT)
2 Megválasztva az Igazgatóság 2010. augusztus 5-i ülésén
3 A dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök 98 százalékos tulajdonában álló Canongate Investments Kft. 2010. december 31-én a 
Társaságban 3.229.882 darab részvénnyel rendelkezett. A Canongate Investments Kft. 432 darab (4.320.000 darab econet.hu 
Nyrt. törzsrészvénynek megfelelő), 2011. júniusi lejáratú határidős vételi kontraktussal rendelkezik. A szintén dr. Balázs Csaba 
98 százalékos ellenőrzése alatt álló Stirling Investments Kft. 293 darab (2.930.000 darab econet.hu Nyrt. törzsrészvénynek 
megfelelő), 2011. júniusi lejáratú határidős vételi kontraktussal rendelkezik.
4 Hutiray Gyula felügyelő bizottsági tagságáról 2010. november 23-i hatállyal lemondott. A Társaság 2011. január 6-i közgyűlésén 
a 2015. augusztus 1-ig terjedő hatállyal a felügyelő bizottság tagjává választották dr. Nobilis Kristófot és Klementisz-Csikós 
Gábort, utóbbi egyben audit bizottsági tag is. Dr. Nobilis Kristóf a minősített többségű ellenőrzése alatt álló DonaDöme Kft-n 
keresztül az előző táblázatban írtak szerint rendelkezik részvénytulajdonnal, Klementisz-Csikós Gábor részvénytulajdonnal nem 
rendelkezik.
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Az econet.hu Nyrt 2010. IV. negyedévének főbb eseményei:

2010.12.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.12.22 BÉT/econet honlap Tájékoztató leányvállalat alapításáról

2010.12.22 BÉT/econet honlap
Tájékoztató a 2010. november 22-én elhatározott alaptőke-emelés 
lezárásáról

2010.12.20 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. portfólió bővítéséről
2010.12.17 BÉT/econet honlap Előterjesztés
2010.12.17 BÉT/econet honlap Tájékoztató társasági részesedés értékesítéséről

2010.12.17 BÉT/econet honlap
Tájékoztató befolyásoló részesedéssel rendelkező személy befolyásának 
változásáról

2010.12.17 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről

2010.12.14 BÉT/econet honlap
Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről és saját részvényre 
vontakozó határidős ügyletkötésről

2010.12.14 BÉT/econet honlap
Tájékoztató befolyásoló részesedéssel rendelkező személy befolyásának 
változásáról

2010.12.14 BÉT/econet honlap Tájékoztató átvételi elsőbbségi időszak meghosszabbításáról
2010.12.07 BÉT/econet honlap Tájékoztató részesedésszerzés cégbírósági bejegyzéséről
2010.12.06 BÉT/econet honlap Közgyűlési meghívó
2010.12.01 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről
2010.11.30 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről

2010.11.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.11.30 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. akvizícióról
2010.11.29 BÉT/econet honlap Hirdetmény alaptőke zártkörű felemeléséről és elsőbbségi jog gyakorlásáról
2010.11.29 BÉT/econet honlap Tájékoztató részvények kibocsátási értékének befizetéséről
2010.11.26 BÉT/econet honlap Tájékoztatás tőkeemelés árfolyamáról

2010.11.26 BÉT/econet honlap
Tájékoztatás bennfentes személy által kötött ügyletről, befolyásváltozásról, 
öt százaléknál nagyobb tulajdonosokról

2010.11.24 BÉT/econet honlap
Tájékoztatás befolyásoló részesedéssel rendelkező személy befolyásának 
változásáról, továbbá az öt százaléknál nagyobb tulajdonosokról

2010.11.22 BÉT/econet honlap Közgyűlési meghívó

2010.11.22 BÉT/econet honlap
Tájékoztatás az igazgatóság alaptőke-emelésről és egyéb kérdésekben 
hozott határozatairól

2010.11.19 BÉT/econet honlap Tájékoztatás igazgatósági ülésről
2010.11.19 BÉT/econet honlap 2010. III. negyedéves jelentés

2010.11.16 BÉT/econet honlap
Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről, befolyásoló 
részesedéssel rendelkező személyek befolyásának változásáról, továbbá az 
öt százaléknál nagyobb tulajdonosokról

2010.11.15 BÉT/econet honlap Tájékoztató új tevékenység beindításáról

2010.11.11 BÉT/econet honlap Összevont tájékoztató és mellékletei

2010.11.11 BÉT/econet honlap
Hirdetmény tőkeemelés során kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti 
Értéktőzsdére történő bevezetéséhez kapcsolódóan

2010.11.05 BÉT/econet honlap Tájékoztató új tevékenység beindításáról

2010.10.29 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.10.14 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. akvizíciós folyamatáról

2010.09.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.09.30 BÉT/econet honlap Tájékoztató új tevékenység beindításáról
2010.09.17 BÉT/econet honlap Tájékoztató saját részvényre vonatkozó határidős ügyletkötésről
2010.09.15 BÉT/econet honlap Tájékoztató leányvállalat cégbírósági bejegyzéséről
2010.09.09 BÉT/econet honlap Tájékoztató leányvállalat alapításáról

2010.09.07 BÉT/econet honlap
Tájékoztató befolyásoló részesedéssel rendelkező személy befolyásának 
változásáról

2010.08.31 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről
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2010.08.31 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.08.26 BÉT/econet honlap 2010. I. féléves jelentés
2010.08.23 BÉT/econet honlap Alapszabály
2010.08.23 BÉT/econet honlap Tájékoztató cégváltozások cégbírósági bejegyzéséről
2010.08.23 BÉT/econet honlap Tájékoztató vételár teljesítéséről
2010.08.16 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről
2010.08.06 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről
2010.08.06 BÉT/econet honlap Tájékoztató üzleti együttműködésről
2010.08.06 BÉT/econet honlap Tájékoztató társasági részesedés értékesítéséről
2010.08.06 BÉT/econet honlap Tájékoztató leányvállalatban történt tőkeemelésről
2010.08.06 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy befolyásának változásáról

2010.08.06 BÉT/econet honlap
Tájékoztató alaptőke-emelés lezárásáról és az alapszabály kapcsolódó 
módosításáról

2010.08.06 BÉT/econet honlap Közgyűlési jegyzőkönyv II.
2010.08.06 BÉT/econet honlap Közgyűlési jegyzőkönyv I.
2010.08.05 BÉT/econet honlap Tájékoztató az igazgatóság határozatairól

2010.08.04 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tulajdonában lévő 
részvényekről

2010.08.04 BÉT/econet honlap Helyesbítő közlemény bennfentes személy által kötött ügyletekről

2010.08.02 BÉT/econet honlap
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személyek 
önéletrajza

2010.08.02 BÉT/econet honlap Rendkívüli megismételt közgyűlés érdemi határozatai

2010.07.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.07.27 BÉT/econet honlap Tájékoztató átvételi elsőbbségi jog gyakorlásáról
2010.07.14 BÉT/econet honlap Soron kívüli tájékoztatás az alaptőke emeléssel kapcsolatosan
2010.07.14 BÉT/econet honlap Tájékoztató peres eljárásban hozott másodfokú ítéletről
2010.07.12 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről
2010.07.09 BÉT/econet honlap Közgyűlési előterjesztés
2010.07.09 BÉT/econet honlap Tájékoztatás alaptőke zártkörű felemeléséről és elsőbbségi jog gyakorlásáról
2010.07.05 BÉT/econet honlap Tájékoztató a tőkeemelés árfolyamáról
2010.07.05 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről
2010.07.01 BÉT/econet honlap Közgyűlési meghívó

2010.07.01 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az igazgatóság alaptőke-emelésről és egyéb kérdésekben 
hozott határozatairól

2010.07.01 BÉT/econet honlap Tájékoztató igazgatósági ülésről
2010.07.01 BÉT/econet honlap Tájékoztató peres eljárásról

2010.06.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.06.30 BÉT/econet honlap Tájékoztató új tevékenység beindításáról
2010.06.21 BÉT/econet honlap Tájékoztató befolyásoló részesedés bejelentéséről
2010.06.18 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről
2010.06.18 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről
2010.06.17 BÉT/econet honlap Tájékoztató saját részvényre vonatkozó határidős ügyletkötésről
2010.06.14 BÉT/econet honlap Tájékoztató akvizíció zárásáról
2010.06.10 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről
2010.06.09 BÉT/econet honlap Tájékoztató felülvizsgálati kérelem benyújtásáról
2010.06.07 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről

2010.05.31 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.05.31 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről
2010.05.27 BÉT/econet honlap Alapszabály
2010.05.20 BÉT/econet honlap Összefoglaló jelentés
2010.05.19 BÉT/econet honlap 2010. I. negyedéves jelentés
2010.05.17 BÉT/econet honlap Közgyűlési jegyzőkönyv
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2010.05.17 BÉT/econet honlap Közgyűlési jegyzőkönyv
2010.05.17 BÉT/econet honlap Tájékoztató közgyűlési határozatok cégbírósági bejegyzéséről
2010.05.13 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről

2010.04.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.04.30 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok tulajdonában lévő 
részvényekről

2010.04.30 BÉT/econet honlap Tulajdonosi struktúra 
2010.04.30 BÉT/econet honlap Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat
2010.04.30 BÉT/econet honlap Konszolidált éves beszámoló és a kapcsolódó anyagok
2010.04.30 BÉT/econet honlap Egyedi éves beszámoló és a kapcsolódó anyagok
2010.04.30 BÉT/econet honlap Közgyűlési határozatok
2010.04.29 BÉT/econet honlap Tájékozató társasági részesedés értékesítéséről
2010.04.29 BÉT/econet honlap Tájékoztató társasági részesedés cégcsoporton belüli átruházásáról
2010.04.14 BÉT/econet honlap Tájékoztató társasági részesedés megszerzéséről és akvizícióról
2010.04.09 BÉT/econet honlap Előterjesztés
2010.04.08 BÉT/econet honlap Tájékoztató befolyásoló részesedés bejelentéséről
2010.04.01 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről

2010.03.31 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.03.30 BÉT/econet honlap Javadalmazási nyilatkozat
2010.03.30 BÉT/econet honlap Közgyűlési meghívó
2010.03.22 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről
2010.03.19 BÉT/econet honlap Tájékoztató befolyásoló részesedés bejelentéséről
2010.03.17 BÉT/econet honlap Tájékoztató saját részvényre vonatkozó határidős ügyletkötésről
2010.03.16 BÉT/econet honlap Tájékoztató Term Sheet aláírásáról
2010.03.12 BÉT/econet honlap Tájékoztató peres eljárásról
2010.03.11 BÉT/econet honlap Tájékoztató a Sziget Kft. működéséről
2010.03.10 BÉT/econet honlap 2009. IV. negyedéves gyorsjelentés
2010.03.03 BÉT/econet honlap Tájékoztató bennfentes személy által kötött ügyletről

2010.03.01 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.02.10 BÉT/econet honlap Közgyűlési jegyzőkönyv - 2010.02.01. 11:00 óra
2010.02.10 BÉT/econet honlap Közgyűlési jegyzőkönyv - 2010.02.01. 10:00 óra
2010.02.02 BÉT/econet honlap Tájékoztató az 5 százaléknál nagyobb tulajdonosokról

2010.02.01 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok számáról

2010.02.01 BÉT/econet honlap
2010. február 1-én megtartott rendkívüli megismételt közgyűlés érdemi 
határozata

2010.01.19 BÉT/econet honlap Tájékoztató peres eljárásban hozott elsőfokú ítéletről
2010.01.18 BÉT/econet honlap Előterjesztés

2010.01.07 BÉT/econet honlap
Tájékoztató az országos rádió műsorszolgáltatási tevékenységéhez 
kapcsolódó szerződés aláírásáról

Budapest, 2011. március 1.

 

                                   dr. Balázs Csaba
       elnök-vezérigazgató

                  econet.hu Nyrt.


