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I. VEZETŐI JELENTÉS 
 

ÜZLETI SIKEREK 

A szerkezeti átalakításokat követően 2019-ben új korszak kezdődött a 4iG Nyrt.-nél („4iG”; 
„Társaság”; „Cégcsoport”; „Vállalat”). A Társaság tulajdonosi struktúrájának év közbeni 
átalakulása és új leányvállalatok alapítása mellett, a Cégcsoport hatalmas lépést tett az üzleti 
hatékonyság javításában és szerződésállományának növelésében mind az állami, mind pedig 
az piaci szegmensben elnyert megbízások területén.  

A 4iG legfontosabb megbízásai 2019-ben a logisztika, az oktatás, a gyógyszeripar, az 
egészségügy, valamint a járműipar és légi személyszállítás, a bankszektor és pénzügyi 
tanácsadás területéről származtak, de a Társaság jelentős eredményeket könyvelhetett el a 
licensz- és eszközbeszerzések, illetve infrastruktúra-üzemeltetés és az IT biztonság területén 
is.  A 4iG menedzsmentje arra törekszik, hogy diverzifikált szolgáltatási portfólió kialakításával 
tovább növelje a Cégcsoport üzleti eredményességét.  

A szektor sajátosságaiból, valamint a gazdaság szerkezetéből adódóan az informatikai („IT”), 
illetve az információ - és kommunikáció technológiai („ICT”) piac legnagyobb megrendelője a 
Magyar Állam.  Ennek megfelelően a Társaság bevételeinek 62 százaléka állami, további 38 
százaléka pedig a vállalati szegmens megbízásaiból származott. 

 

PÉNZÜGYI EREDMÉNYEK 

A 4iG 2019-ben fennállásának legsikeresebb évét zárta. Az informatikai piacra jellemző 
szezonalitás ellenére – a vállalatok a gazdasági év második felében realizálják nagyobb 
bevételeiket – a Társaság minden negyedévben kiemelkedő üzleti sikerekről és pénzügyi 
eredményről számolt be. Ennek megfelelően a Cégcsoport konszolidált (nem auditált) 
mutatószámai a 2019. december 11-én közzétett eredményvárakozási előrejelzésnek 
megfelelően alakultak.  

A Társaság árbevétele csaknem háromszorosára növekedett, és meghaladta a 41 milliárd 
forintot, EBITDA-ja 4,8-szorosára nőtt és elérte 4,065 milliárd forintot, adózott eredménye 
pedig 2,8 milliárd forint fölé, azaz huszonnyolcszorosára ugrott az előző bázisévhez képest. 
 
 

TŐKEPIACI TELJESÍTMÉNY 

A 4iG részvények 2019 I-IV. negyedéves tőzsdei átlagára (757 forint) 262%-kal haladja meg a 
2018 I-IV. negyedév átlagát, a 2019. december 31-i záróár 662 forint, ami több mint 
kétszerese a 2018. december végi záróárnak. A 4iG piaci kapitalizációja 2019. december 31-
én 62,2 milliárd forint volt. A Társaság tőkepiaci teljesítményét a Budapesti Értéktőzsde is 
elismerte, BÉT Legek 2019. díjátadó gálán „Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő 
papír kibocsátója prémium kategóriában” díjat a 4iG Nyrt. vehette át. 
  



 2019. december 31. 
I-IV. negyedéves  

Gyorsjelentés 

 

5/17. oldal 
 

 

AZ ÜZLETI EREDMÉNYESSÉG MÉRFÖLDKÖVEI 

Q1 

A 4iG már 2019 első negyedévében dinamizálni tudta működését, és több nagy értékű 
pályázat elnyeréséről számolhatott be részvényeseinek. Így a 4iG közreműködője lett többek 
között a MÁV Zrt. „Gördülő állomány-, és a humán erőforrás tervezési és vezénylési rendszer”, 
továbbá „Adattárház és riporting rendszer” projektek megvalósításának, emellett pedig a 
Társaságot és konzorciális partnereit bízta meg a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (KIFÜ) „hálózati aktív eszközök szállításával és kapcsolódó szolgáltatások 
megvalósításával” is. A Társaság szintén konzorciumban nyerte el a ND Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. dohánytermék-azonosító kibocsátó informatikai 
rendszerének (DAKIR) megvalósítását és piaci bevezetését, illetve üzemeltetését is.  

Q2 
 
A Társaság májusban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ „Kis- és nagy szerverek 
beszerzése az Egészséges Budapest Program keretében” című pályázatán szerepelt 
eredményesen, melynek keretein belül a 4iG az Egészséges Budapest Program kórházaiban 
és rendelőintézeteiben végezte a szerverek beszerzését, üzembehelyezését. Emellett a 
Vállalat nyerte el a Magyar Export-Import Bank Zrt. fejlesztési tanácsadási projektjeit is, 
valamint a Klebelsberg Központ interaktív tábláinak beszerzését, amelyet az ország mintegy 
kétezer-kétszáz oktatási intézményében helyezett a tanévkezdéséig üzembe a társaság.  
A második negyedév végén a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel írt alá nagy 
összegű szerződést a 4iG turisztikai mobilapplikáció digitális eszközrendszerének 
fejlesztéséről, majd az MVMI Informatika Zrt.-vel kötött keretmegállapodást irodai IT 
eszközök beszerzésére és szervizelésére. 

Q3 
 
Júliusban Canon Europe-pal kötött megállapodást a 4iG, a vállalatnak műszaki támogatást 
nyújt Társaságunk a digitális szolgáltatások terén. Ezzel párhuzamosan a 4iG harmincnál több 
szakembert vett át a nyomtatók- és fényképezőgépek gyártásában élen járó Canon 
tulajdonában lévő Océ Holding magyarországi érdekeltségétől. A lépéssel a 4iG új telephellyel 
bővült Szegeden. Ezt követte egy jelentős alvállalkozói keretszerződés, melyet a Sys IT 
Services Szolgáltató Kft.-vel kötött a 4iG. A megállapodás időtartama 5+5 év, melynek 
keretében a BKV Zrt. informatikai rendszerét üzemeltetik és fejlesztik a társaságok. Nyár 
végén a gyógyszeriparban speciális ismereteket igénylő szolgáltatások, labor-műszervezérlők 
validációs feladatainak ellátására kapott megbízást a Társaságunk, továbbá az autógyártás 
területén működő világcéggel kötött szerződést kliens oldali infrastruktúra-váltásra.   

Szintén a harmadik negyedév jelentős üzleti eredménye, hogy a 4iG által vezetett konzorcium 
nyerte a HKIR rendszer bevezetésére kiírt, uniós forrásból megvalósuló közbeszerzést. Ennek 
része a MÁV és Volán társaságok egységes jegyértékesítési rendszerének megvalósítása, a 
szükséges informatikai eszközök és szoftverek biztosítása.    

A negyedév során a 4iG bronz partner minősítést szerzett a világ legnagyobb IT biztonsági 
vállalatánál, az 1988-ban alapított Trend Micro-nál. A hagyományos vírusvédelmi megoldások 



 2019. december 31. 
I-IV. negyedéves  

Gyorsjelentés 

 

6/17. oldal 
 

helyett ma már nagyobb fókuszt kapnak a tartalomszűrő, adatszivárgást megelőző, 
virtualizációs biztonságot támogató alkalmazások. A 4iG-t innovatív szemlélete segíti abban, 
hogy folyamatosan szélesítse portfólióját, és növelje piaci részesedését ezen a téren is. 

Q4 

2019 utolsó három hónapjában folytatódott a 4iG dinamikus növekedése. Az informatikai 
iparágban jellemzően az utolsó negyedév számít a legerősebbnek, így a megbízások 
számottevő része is ebből az időszakból származott.  

A Társaság a TIGRA Kft. alvállalkozójaként nagy összegű szerződést kötött a Lechner Nonprofit 
Kft. a mező- és erdőgazdasági földek digitális nyilvántartási és közigazgatási rendszereinek 
fejlesztésére, melynek egyik részfeladatát végzi a 4iG.   

Novemberben megújultak a 4iG digitális szolgáltatásai, amellyel elsősorban a közepes 
méretű hazai- és nemzetközi vállalatoknak kínál új, ún. dobozos ajánlatokba csomagolt 
eszközöket és megoldásokat Társaságunk.  

Az év végéhez közeledve az Audi Hungaria Zrt. számára hajtott végre jelentős összegű 
hardverbeszerzést a Társaság, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) két pályázatán is 
eredménnyel szerepeltünk, melynek köszönhetően a 4iG nyújtott gyártói terméktámogatást 
az adóhivatal Dell-EMC gyártmányú eszközeihez, továbbá Oracle eszközöket szállított a NAV 
számára. 

Decemberben, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) tenderén is nyertesként 
hirdették ki a 4iG-t: a Társaság az ÁEEK „Egészséges Budapest” projektben résztvevő 25 
intézménye részére szállít és telepít a műtéti napló beszédleíró szoftvereket, illetve 
ugyanezen intézményekben kiépíti a WIFI rendszert is.  

Szintén ebben a hónapban Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) hálózati 
aktív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására indított 
közbeszerzési eljárásait is megnyerte Vállalatunk.  

A Társaság a negyedik negyedévben piaci megbízásait is bővítette: egy nemzetközi 
kereskedelmi bank magyar leányvállalatának Cisco Business Critical Services szolgáltatás 
csomag szállítást teljesítette, majd egy másik pénzpiaci szereplőt támogatott a kötelező 
jelentésszolgálati rendszerhez kapcsolódó alkalmazásfejlesztési és támogatási feladatok 
elvégzésével. Ezzel párhuzamosan a 4iG egy jelentős nemzetközi biztosító társaság részére 
Dell hardver eszközöket szállított. A projekt célja a biztosító értékesítési hálózatának 
informatikai kiszolgálása, értékesítési hatékonyságának növelése volt. 
 

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ 

A 4iG Nyrt. számára kiemelten fontos a szerepvállalás a kutatás-fejlesztés terén, így a korábbi 
években megkezdett K+F+I projektjeit, úgy, mint a „Nemzeti innovációs onkogenomikai és 
precíziós onkoterápiás program”, az „UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex 
szenzorrendszer kifejlesztése” és a „Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek 
tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások területén” című 
projektek szakmai végrehajtása 2019-ben is folytatódott. A Társaság korábbi projektje, a 
„MEHASCAN5D - univerzális minőségellenőrző megoldások kidolgozása jármű és gépipari 
technológiák számára”, október 1-jével befejeződött. 
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Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési, Innovációs Hivatal által nyáron kiírt, 
„Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)” 
tárgyú felhívás keretében benyújtott „Genetikai eredmények kiértékelését támogató 
orvosdiagnosztikai eszköz” c. pályázata elfogadásra került. 

Számos meglévő megoldása és szolgáltatása mellett a 4iG elkötelezett az olyan szakmai 
ökoszisztémák és platformok kidolgozásában, amelyek segítségével megvalósulhat a nemzeti 
és iparági adatvagyon gyűjtése, validálása, valamint biztonságos tárolása, hasznosítása.  
 

LÉTSZÁM, FOGLALKOZTATÁS 

A 4iG munkavállalói létszáma folyamatosan növekszik az optimális szakmai szerkezet, a 
képzettségi szint és a nagyobb működési hatékonyság érdekében. A Társaság a „core”, illetve 
jelentősebb hozzáadott értékű feladatok saját munkavállalóval történő elvégzésére törekszik, 
és csak azokat a résztevékenységeket szervezi ki alvállalkozóknak, amelyek eseti jellegűek, 
illetve hosszútávon kevésbé meghatározóak a Cégcsoport működése szempontjából. 

Ennek eredményeként a Cégcsoport egyetlen év alatt mintegy 60 százalékkal növelte 
munkavállalói állományát. Míg 2018. végén csupán 376-an dolgoztak a Cégcsoportnál, 2019. 
december 31-én már közel 600 munkavállalót tudott projektjeire allokálni a 4iG. A 
munkatársak 90 százaléka magasan képzett mérnök és informatikus. 

Az ICT-piacon a növekedés kulcsa a rendelkezésre álló szakembergárdában rejlik. Ezért az 
üzleti eredmények növelése érdekében a 4iG menedzsmentje a belső erőforrások 
fejlesztésével és bővítésével, vagy a platformként szolgáló cégek felvásárlásával, valamint 
stratégiai partneri együttműködések kialakításával tovább kívánja bővíteni rendelkezésre álló 
kapacitásait. 

 

KILÁTÁSOK, JÖVŐKÉP 

A 4iG szolgáltatásainak fókuszában az ügyfelek igényeihez igazított informatikai 
szolgáltatások és megoldások állnak. A gyorsan változó technológiai környezetben a 
Cégcsoport arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze meglévő szolgáltatásait, bővítse 
munkatársai kompetenciáit, továbbá, hogy az új technológiákat megfelelő sebességgel építse 
be portfóliójába. A Társaság célja, hogy hazai és nemzetközi együttműködések révén olyan új 
technológiákban is részt vegyen, amelyek kezdeményei már megtalálhatók külföldi vagy 
itthoni szakmai műhelyekben. Stabil gyártói, beszállítói körrel, hosszú távú 
megállapodásokkal működik együtt a Cégcsoport, de nyitott új partneri együttműködések 
kialakítására is. A 4iG jelentős növekedési potenciált azonosított be az iparág-specifikus 
megoldások területén, a társaság célja, hogy a lehető legtöbb saját fejlesztésű megoldással és 
termékkel rendelkezzen ezen a területen. A jelenlegi portfolióban már vannak ilyen elemek a 
komplex szolgáltatások szintjén is.  

Integrátor vállalatként, a Cégcsoport teljesítményének további növekedésére számít 2020-
ban a menedzsment. A Társaság folyamatosan vizsgálja a hazai és nemzetközi terjeszkedés 
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lehetőségeit. A potenciális akvizíciós célpontok felkutatásával, illetve az üzleti lehetőségek 
elemzésével külön stratégiai stáb foglalkozik a 4iG-n belül.  

A 2019-es rekordév után, az Igazgatóság erre vonatkozó javaslata alapján, a Társaság áprilisi 
Közgyűlése osztalék kifizetéséről dönthet. A kifizethető osztalék mértékénél figyelembe kell 
majd venni, hogy a felosztható eredményből a Cégcsoport növekedési terveihez is maradjon 
rendelkezésre álló forrás, ugyanakkor a profitból a részvényesek is kellő arányban 
részesüljenek. 

 

A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit 
az alábbi táblázat mutatja (nem auditált adatok; ezer forintban; a zárójeles adatok negatív 
értéket jelölnek): 

Megnevezés 2019. 2018. 
Változás +/- 

%-ban 

Értékesítés nettó árbevétele 41.129.298 14.007.455 193,6% 

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti 
szokásos eredmény (EBITDA) 

4.065.075 841.573 383,0% 

Üzleti eredmény (EBIT) 3.327.818 240.421 1.284,2% 

Adózott eredmény (PAT) 2.826.709 101.922 2.673,4% 

Teljes átfogó jövedelem 2.826.709 101.922 2.673,4% 

Tőzsdei mutatók     

Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban) 662 316 109,5% 

Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) 757 209 262,4% 

P/E mutató 21 284 (92,4%) 

A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) 62,2 29,7 109,5% 

Egy részvényre jutó     

   EBITDA** 43 9 383,0% 

   Nettó eredmény (EPS)** 31 1 2.669,0% 

   Hígított EPS mutató** 30 1 2.605,9% 

   Saját tőke** 58 29 102,0% 

        

* időszak végén        

** forintban       
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II. PÉNZÜGYI JELENTÉS 
 

A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása 
 

  

Megnevezés 2019 2018
Változás +/- 

%-ban
2019 Q4 2018 Q4

Változás +/- 

%-ban

Bevételek 41.485.014 14.487.630 186,3% 16.299.126 4.849.547 236,1%

  - ebből: Értékesítés nettó árbevétele 41.129.298 14.007.405 193,6% 16.156.580 4.705.145 243,4%

ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások 30.125.908 8.937.915 237,1% 11.900.351 2.595.676 358,5%

Működési ráfordítások 1.850.355 1.425.353 29,8% 756.033 442.546 70,8%

Személyi jellegű ráfordítások 5.378.661 3.070.784 75,2% 2.018.621 836.439 141,3%

Egyéb ráfordítások 65.015 212.005 -69,3% 42.959 178.156 -75,9%

Pénzügyi  és értékcsökkenési  

leírások előtti  szokásos eredmény 

(EBITDA)

4 .065.075 841.573 383,0% 1.581.162 796.730 98,5%

Értékcsökkenés 737.257 601.152 22,6% 241.155 295.652 -18,4%

Pénzügyi  műveletek előtti  

eredmény (EBIT)
3.327.818 240.421 1284,2% 1.340.007 501.078 167,4%

Pénzügyi bevételek 173.814 112.629 54,3% 40.169 38.218 5,1%

Pénzügyi ráfordítások 182.055 134.014 35,8% 57.406 52.261 9,8%

Adózás előtti  eredmény (PBT) 3.319.577 219.036 1415,5% 1.322.770 487.035 171,6%

Nyereség típusú adók 492.868 117.114 320,8% 188.026 92.916 102,4%

Nettó eredmény 2.826.709 101.922 2673,4% 1.134.744 394.119 187,9%

Egyéb átfogó jövedelem 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Teljes átfogó jövedelem 2.826.709 101.922 2673,4% 1.134.744 394.119 187,9%

Ebből: megszűnő tevékenység eredménye 0 0 n.a. 0 n.a.

Egy részvényre jutó eredmény 2019.12.31 2018.12.31
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke 

(EPS)
31 1

Egy részvényre jutó eredmény hígított 

értéke
30 1

A nettó eredményből: 2019.12.31 2018.12.31

Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész 2.892.492 101.922

Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész  (65.783)                     -      

A tel jes átfogó jövedelemből: 2019.12.31 2018.12.31

Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész 2.892.492 101.922

Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész  (65.783)                     -      

A 4 iG Nyrt.  IFRS szerinti  konszol idált átfogó jövedelem (eredmény) k imutatása 
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Konszolidált mérleg 

     

      

  2019.12.31.  2018.12.31.  

ESZKÖZÖK      

Éven túli eszközök      

Tárgyi eszközök  322.353   140.157   

Immateriális javak  1.101.631   568.824  

Halasztott adókövetelés  0   75.929  

Goodwill  411.243   651.703  

Egyéb befektetések  88.488  133.946  

Éven túli eszközök összesen  1.923.715  1.570.559  
  

    
Forgóeszközök      

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek  6.246.873   175.570      

Vevőkövetelések  12.891.747   4.305.683  

Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások  1.723.947   1.626.385  

Tényleges jövedelemadó követelések  0  32.094  

Értékpapírok  442.600   442.600      

Készletek  523.318  242.112  

Forgóeszközök összesen  21.828.485  6.824.444  

      
Eszközök összesen  23.752.200  8.395.003  

      
FORRÁSOK      

Saját tőke      

Jegyzett tőke  1.880.000   1.880.000  

Visszavásárolt saját részvény  (92.251)   (101.740)  

Tőketartalék  816.750   816.750  

Eredménytartalék  2.951.762  124.546  

Anyavállalatra jutó saját tőke összesen  5.556.261  2.719.556  

Nem ellenőrzésre jogosító részesedés  (63.783)  -  

Saját tőke összesen:  5.492.478  2.719.556  

      
Hosszú lejáratú kötelezettségek      

Céltartalékok  56.717  18.197  

Halasztott adókötelezettségek  2.121  0  

Pénzügyi lízing kötelezettségek  242.778  0  

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen  301.616  18.197  

      

Rövid lejáratú kötelezettségek      

Szállítói kötelezettségek  11.609.090  2.219.684  

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök  1.500.000  1.758.056  

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli 
elhatárolások 

 4.410.401      1.674.520  

Kapcsolt kötelezettség  0  0  

Pénzügyi lízing kötelezettségek  438.615  4.990  

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen  17.958.106      5.657.250  
    

  

Kötelezettségek és saját tőke összesen  23.752.200      8.395.003  

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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Konszolidált saját tőke változás kimutatása 

  
 
 

 

         

 
 
 

 Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra 
jutó saját tőke 

összesen 

Nem ellenőrzésre 
jogosító 

részesedés 

Saját tőke összesen 

Egyenleg 2018. január 1-én  1.880.000 (101.741) 1.074.500 (235.124) 2.617.635 - 2.617.635 

         
Saját részvény         
         
Átvezetés eredménytartalékra    (257.750) 257.750 0 - 0 
         
Teljes átfogó jövedelem 
 

    101.922 101.922  101.922 

Kerekítés     (1) (1)  (1) 
         

Egyenleg 2019. január 1-én  1.880.000 (101.741) 816.750 124.546 2.719.556 - 2.719.556 

         
Leányvállalati goodwill kivezetése     (240.460) (240.460) - (240.460) 
         
Saját részvény eladás   
 

     9.490  175.184 184.674  184.674 

Tárgyévi eredmény     2.892.492 2.892.492 (65.783) 2.826.709     
         
NCI (nem ellenőrző részesedés)       2.000 2.000 
         
Kerekítés     (1) (1)  (1) 
         

Egyenleg 2019. december 30-án  1.880.000 (92.251) 816.750 2.951.762     5.556.261     (63.783) 5.492.478     

 
 

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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Konszolidált Cash Flow kimutatás     

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve     

  2019.12.31  2018.12.31 

Működési tevékenységből származó cash flow      

Adózott eredmény 2.826.709  101.922 

     

Korrekciók:    

Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés 737.257  601.152 

Vevő értékvesztés (1.496)  (16.000) 

Céltartalékok  38.520  10.073 

Halasztott adó 78.051  48 

Kamatok 18.769  11.223 

Működő tőke változásai    

Vevő és egyéb követelések változása (8.584.569)  182.270 

Készletek változása (281.206)  31.498 

Szállítók változása 9.389.405  (379.639) 

Pénzügyi lízing változása 433.625  (9.433) 

Egyéb kötelezettségek változása 2.670.413  (1.203.897) 

Működési tevékenységből származó nettó cash flow 7.325.478  (670.783) 

     

Befektetési tevékenységből származó cash flow    

Tárgyi eszközök értékesítése (beszerzése) (337.094)  (71.654) 

Immateriális javak beszerzése    (1.115.166)  (48.119) 

Értékpapírok beszerzése -  - 

Érdekeltségek akvizíciója 2.798  220 

Éven túli eszközök 44.660  (3.000) 

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow (1.404.802)  (122.553) 

     

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow    

Hosszú lejáratú hitel felvétele    

Banki hitel felvétel/(visszafizetés) (258.056)  661.858 

Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) 242.778  (5.123) 

Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények 9.490  0 

Hitelek, kölcsönök kamatai (18.769)  (11.223) 

Saját részvényeladás nyeresége 175.184  - 

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow 150.627  645.512 

     

Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása 6.071.303  (147.824) 

Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege 175.570  323.394 

     

Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege 6.246.873  175.570 
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Általános adatok a kibocsátóról 
 
A cég neve:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Korábban 

FreeSoft Nyrt, korábban Fríz 68 Szolgáltató és 
Kereskedelmi Rt.) 

Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság 
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 
Fiók telepei: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 
 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 
 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-044993 
Adószáma: 12011069-2-41 
Statisztikai számjele: 12011069-6201-114-01 
Alaptőke: 1.880.000.000,- Ft 
Alakulás ideje: 1995. január 8. 
Átalakulás ideje: 2004. április 2. 
Tőzsdei bevezetés dátuma: 2004. szeptember 22. 
 
 
 
1. Részvényinformációk 
 

Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált 
Részvények névértéke: 20 Ft/db                
Részvények darabszáma: 94.000.000 db              
Részvények ISIN kódja:  HU 0000167788        
Részvények sorozata: „A” 
Részvények sorszáma: 0000001 – 94000000   
Visszavásárolt saját részvények: 2.250.000 db 
 
Részvényekre vonatkozó egyéb tájékoztatás: 

• Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent. 
• A részvények a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában forognak és a teljes 

jegyzett tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt.-nél. 
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2. Tulajdonosi szerkezet 

A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: 
 2019.  

december 31. 
 2018. 

december 31. 

     
KZF Vagyonkezelő Kft.  35,02%  n.a. 
Manhattan Invest Kft.  3,29%  n.a. 
MANHATTAN Magántőkealap  1,90%  n.a. 
KONZUM PE Magántőkealap  11,63%  26,74% 
OPUS GLOBAL Nyrt.  9,95%  13,80% 
REPRO I. Invest Kft.  n.a.  22,57% 
4iG saját részvény tulajdon  2,39%  2,59% 
Közkézhányad  35,82%  34,30% 

Összesen  100,00%  100,00% 

  

A 4iG Nyrt.-nek 2019.12.31-én 2.250.000 db saját részvény volt a tulajdonában.     

 

3. Tisztségviselők 
A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2019.01.01-2019.12.31. időszakban az alábbiak voltak. 

 Cégvezetés 
Igazgatóság: Jászai Gellért Zoltán, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató  
 Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja  
 Linczényi Aladin Ádám, az igazgatóság tagja 
 Zibriczki Béla, az igazgatóság tagja 
 Simon Zoltán, az igazgatóság tagja (2019.09.06-től) 
  
Felügyelő Bizottság: Tomcsányi Gábor az FB elnöke (2019.09.06-tól) 
 Kunosi András (2019.09.06-tól) 
 Simon Zoltán, az FB elnöke (2019.09.05-ig) 
 Ódorné Angyal Zsuzsanna tag  
 Tima János tag  

 
Audit Bizottság: Tomcsányi Gábor az AB elnöke (2019.09.06-tól) 
 Kunosi András tag (2019.09.06-tól) 
 Simon Zoltán, az AB elnöke (2019.09.05-ig) 
 Ódorné Angyal Zsuzsanna tag  
 Tima János tag 
 

 Tisztségviselők díjazása 
A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának és audit bizottságának tagjai 
javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. 

A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az igazgatóság tagjait 
fejenként 175.000,- Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti 
meg.  
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A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a felügyelő bizottság 
tagjait fejenként 155.000,- Ft/hó, míg a felügyelő bizottság elnökét 175.000,- Ft/hó összegű 
tiszteletdíj illeti meg. 

Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem 
részesülnek. 

 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona  
 

Vezető tisztségviselő Részvények száma 2019.12.31. Tulajdoni 
arány (%) 
Közvetlen 

és közvetett 
Név Tisztség 

Közvetlen 
tulajdon 

Közvetett 
tulajdon 

Közvetlen és 
közvetett 

            

Jászai Gellért Zoltán 
elnök-

vezérigazgató 
0  37.798.850 37.798.850 40,21% 

Tóth Béla Zsolt Igazgatóság tagja 1.052.200 0  1.052.200 1,12% 
 

 Tisztségviselők választása és elmozdítása 
A társaság vezető tisztségviselőit a Közgyűlés választja és mozdíthatja el. 

 Tisztségviselők hatásköre 
A társaság vezető tisztségviselőinek sem részvénykibocsátásra, sem részvény vásárlásra nincs 
felhatalmazásuk. Esetenként a Közgyűlés az igazgatóságot hatalmazhatja fel saját részvény 
kibocsátásra vagy visszavásárlásra. 

 

4. A jelentés aláírására jogosultak 
A beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely 
két tagja együttesen. 

 

5. Alapszabály módosítás 
A társaság alapszabályát csak a Közgyűlés módosíthatja. 

 

6. Leányvállalatok 
Leányvállalat neve Székhelye Tulajdoni hányad 
  2019 2018 
Humansoft Szerviz Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% n.a. 
    
DOTO Systems Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 60% n.a. 
    
Veritas Consulting Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% n.a. 
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III. NYILATKOZAT 
 

A 4iG Nyrt. kijelenti, hogy a gyorsjelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és 
teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, 
ami a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. 

A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának 
elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a 4iG Nyrt. felel. 

Jelen, a 2019. I-IV. negyedévéről szóló gyorsjelentés beszámoló számszaki adataiért, valamint 
az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalunk. 

 
 
Budapest, 2020. február 28. 

 

 

                    Jászai Gellért 
           elnök-vezérigazgató 

 

Tóth Béla Zsolt 
az Igazgatóság tagja 
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4iG Nyrt. 

H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Tel.: +36-1-270-7600 

Fax.: +36-1-270-7669 

www.4ig.hu 


