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A 2019. DECEMBER 31-i 
EGYEDI BESZÁMOLÓHOZ 
 
 
A Jelentést a Társaság Igazgatósága a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 
eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Közgyűlés 
hatáskörében eljárva, ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal útján, 2020. év 04. hónap 29. napján, 
a 1/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozatával jóváhagyta. 
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1. Összefoglaló 

 
2019-ben új fejlődési pályára állt a 4iG Nyrt. (továbbiakban „4iG”; „Társaság”; „Vállalat”).  

A Társaság leányvállalatai 2019. február 1-jei hatállyal beolvadtak az anyavállalatba, így 2019. január 31.-
én megszűnt a HumanSoft Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor 3d Kft., mindhárom cég jogutódjává 
a 4iG Nyrt. vált. A lépéssel megszűntek a párhuzamos funkciók, illetve lehetővé vált a kapacitások 
hatékonyabb kihasználása is.  

Az egymástól markánsan eltérő tevékenységek külön üzletágakba szerveződtek a műszaki területen, míg 
a kereskedelem az egyes ügyfélszegmensekre fókuszáltan alakította át felépítését. A nagyvállalati ügyfelek 
személyes kiszolgálása mellett új, elektronikus ügyfélcsatorna nyílt a kis- és közepes vállalkozások számára 
a gördülékenyebb ügymenet elősegítése érdekében. 

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.  

 

Pénzügyi eredmény 

A Társaság 2019. évre kitűzött céljait maradéktalanul teljesítette, 25 éves fennállásának legjobb üzleti 
eredményét érte el a Vállalat. A 4iG üzleti eredményessége ugrásszerűen javult, EBITDA-ja a 2018. évi 326 
millió forintról 4.261 millió forintra emelkedett. Az adózott eredménye 3.049 millió Ft, teljes átfogó 
jövedelme ezzel megegyező, 3.049 millió Ft volt. 

 

Legnagyobb sikereink 

2019-ben mind az állami, mind pedig az piaci szegmensben számottevően növekedett 
szerződésállományunk. A szektor sajátosságaiból, valamint a gazdaság szerkezetéből adódóan az 
informatikai, illetve az információ- és kommunikáció-technológiai piac legnagyobb megrendelője a 
Magyar Állam.  Ennek megfelelően a Társaság bevételeinek 62 százaléka állami, további 38 százaléka pedig 
a vállalati szegmens megbízásaiból származott az évben. 

A 4iG a piac ciklikusságának ellenére – jellemzően a harmadik és negyedik negyedévben jelentkezik a 
megrendelések jelentős része – a Társaság a teljes év folyamán folyamatos növekedést mutatott. Az év 
eleji szerkezeti változások ellenére már 2019 első negyedévében dinamizálni tudta működését, és több 
nagy értékű pályázat elnyeréséről számolhatott be részvényeseinek. 

Közreműködője lett 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. Eredményesen szerepelt a 4iG az Állami Egészségügyi Ellátó Központ „Kis- és nagy szerverek beszerzése 
az Egészséges Budapest Program keretében” című pályázatán, majd elnyerte a Magyar Export-Import 
Bank Zrt. fejlesztési tanácsadási projektjeit, valamint a Klebelsberg Központ interaktív tábláinak 
beszerzését is.  

A második negyedév végén a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel írt alá nagy összegű 
szerződést a Vállalat turisztikai mobilapplikáció digitális eszközrendszerének fejlesztéséről, majd az MVMI 
Informatika Zrt.-vel kötött keretmegállapodást irodai IT eszközök beszerzésére és szervizelésére. 
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Júliusban Canon Europe-pal kötött megállapodást a 4iG, a vállalatnak műszaki támogatást nyújt 
Társaságunk a digitális szolgáltatások terén. Ezt követte egy jelentős alvállalkozói keretszerződés, melyet 
a Sys IT Services Szolgáltató Kft.-vel kötött, és melynek keretében a BKV Zrt. informatikai rendszerét 
üzemelteti és fejleszti a fővállalkozóval közösen. Nyár végén a gyógyszeriparban speciális ismereteket 
igénylő szolgáltatások, labor-műszervezérlők validációs feladatainak ellátására kapott megbízást a 
Vállalat, illetve az autógyártás területén működő világcéggel kötött szerződést kliens oldali infrastruktúra-
váltásra.   

A 4iG által vezetett konzorcium nyerte a HKIR rendszer bevezetésére kiírt, uniós forrásból megvalósuló 
közbeszerzést a nyár végén. Ennek része a MÁV és Volán társaságok egységes jegyértékesítési 
rendszerének megvalósítása, a szükséges informatikai eszközök és szoftverek biztosítása.    

2019 utolsó negyedévében 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 mi egyik részfeladatát végezzük.   

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. 

December sem telt el eseménytelenül: először az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) tenderén is 
nyertesként hirdették ki a 4iG-t, majd a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) hálózati 
aktív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására indított közbeszerzési eljárásait 
is megnyerte Vállalatunk.  

A 4iG Nyrt. számára kiemelten fontos a szerepvállalás a kutatás-fejlesztés terén, így a korábbi években 
megkezdett K+F+I projektjeinek szakmai végrehajtása 2019-ben is folytatódott.  

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. 

Az ügyfélkör jobb kiszolgálása érdekében a szerviztevékenyéget leányvállalatba, az 2019. április 5-vel 
megalapított Humansoft Szerviz Kft-be szervezte ki. 

 A piaci lehetőségek bővítése érdekében 2019. július 3-án 60%-os tulajdonrésszel megalapította a DOTO 
Systems Zrt., mely az iratkezelési rendszerek területén tud megrendelőket hozni. 

Az SAP kompetencia megszerzése céljából 2019. szeptember 10-én megvásárolta a Veritas Consulting Kft. 
üzletrészeinek 100%-át. 

 
Létszám, foglalkoztatás 

A dolgozói létszám 2019. folyamán jelentősen megnövekedett a zárólétszáma 561 fő volt. A dinamikus 
növekedés egyrészt az év eleji összeolvadásnak köszönhető, másrészt annak a komoly toborzási 
munkának, mely a dinamikus fejlődéshez szükséges humánerőforrást biztosítja. Az informatikai piacon 
tapasztalható folyamatos munkaerő-fluktuáció ellenére is sikerült a stratégiailag fontos kompetenciáinkat 
megerősíteni. A Társaság a core-tevékenységéhez illeszkedő, illetve jelentősebb hozzáadott értékű 
feladatokat nem szervezi ki, alvállalkozókat csak projekt alapú, illetve olyan munkák esetén von be, 
amelyek kevésbé meghatározóak a 4iG működése szempontjából. A munkatársak 90 százaléka magasan 
képzett mérnök és informatikus. 
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2. Közgyűlések 

2.1. A Társaság 2019. 04. 25-i évi rendes közgyűlése 

A Társaság 2019. április 25. napján megtartotta évi rendes közgyűlését. 
A közgyűlés jegyzőkönyvét a Társaság még aznap közzétette. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja 
- az Igazgatóság előterjesztését a 2018. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2018. 
évi eredmény felosztás vonatkozásában; 
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről; 
- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2018. évi éves beszámolók vizsgálatáról és az ismertetett 
hitelesítő záradékot; 
- az Auditbizottság jelentését a 2018. évi beszámolók vonatkozásában; 
- a Felügyelőbizottság jelentését a 2018. évi beszámolók vonatkozásában; 
- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 
A Közgyűlés továbbá határozatával elfogadta a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok) szerinti, 2018. évi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal: 
- 3.793.547 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 2.628.152 e Ft saját tőke 
- 25.600 e Ft adózás utáni eredmény 
A Közgyűlés továbbá határozatával elfogadta a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok) szerinti, 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal: 
- 8.395.003 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 2.719.556 e Ft saját tőke 
- 101.922 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény 
A Közgyűlés továbbá határozatával elfogadta a Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával egyesülés útján 
beolvadt leányvállalatok (a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-
09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis 
Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-
199169]) 2018. évi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal: 
HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
- 5.718.730 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 992.444 e Ft saját tőke 
- 24.269 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény 
Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] 
- 161.457 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 144.982 e Ft saját tőke 
- 20.563 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény 
Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
- 778.684 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 361.893 e Ft saját tőke 
- 69.466 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény 
A Közgyűlés továbbá úgy határozott – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság 
Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy döntése alapján a Társaság 
a 2018. évi eredménye után osztalékot nem fizet. 
A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 
4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését. 
A Közgyűlés elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évére vonatkozó 
Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság könyvvizsgálatát – tekintettel a Társaság és az INTERAUDITOR 
Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty 
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utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; 
lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” 
vagy „Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási) 
szerződésre – a 2019. üzleti évre vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el. 
A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határozott, hogy a 
Könyvvizsgáló díjazását a 2019. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója 
tekintetében 4.350.000,- Ft + áfa, azaz négymillió-háromszázötvenezer magyar forint + áfa, (tehát bruttó 
ötmillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszáz magyar forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója 
tekintetében 2.000.000,- Ft + áfa, azaz kétmillió magyar forint + áfa, (tehát bruttó kétmillió-
ötszáznegyvenezer) összegben állapítja meg. 
A Közgyűlés értékelte a vezető tisztségviselők 2018. évben végzett munkáját, részükre a felmentvényt 
megadta. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 
Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban 
közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaságba az egyesülés útján beolvadt leányvállalatok 
(jogelőd jogi személyek) - azaz a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 
01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis 
Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-
199169] - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. 
év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérlegeket, illetve vagyonleltárakat. 
Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás 
(beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérlegek, illetve 
vagyonleltárak főbb adatai: 
HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
- 6.243.109 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 953.600 e Ft saját tőke 
- 38.844 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény 
Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] 
- 142.644 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 139.538 e Ft saját tőke 
- 5.444 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény 
Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
- 744.163 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 355.744 e Ft saját tőke 
- 6.148 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 
Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban 
közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság 
- tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. 
hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérleget, illetve vagyonleltárat. 
Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás 
(beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérlegek, illetve 
vagyonleltárak főbb adatai: 
a Társaság, mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság (átvevő jogi személy) vonatkozásában: 
- 4.126.659 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 2.534.033 e Ft saját tőke 
a Társaság, mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság (létrejövő jogi személy) vonatkozásában: 
- 8.654.325 e Ft eszközök/tőke és források összesen 
- 2.321.283 e Ft saját tőke. 
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A Közgyűlés tudomásul vette Hetényi Márk (anyja neve: Varsányi Judit, születési hely, idő: Budapest, 1974. 
év 10. hónap 19. nap; lakcím: 1055 Budapest, Szent István körút 17. 3. em. 6. a.; adóazonosító jel: 
8393725445) mint a Társaság igazgatósági tagjának (vezető tisztségviselő) az igazgatósági tagsági 
tisztségéről való lemondását 2019. év 03. hónap 13. napi hatállyal. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság lemondó igazgatósági tagjának helyébe nem választ új 
igazgatósági tagot, tekintettel arra, hogy a Társaság Igazgatósága 4 (négy) igazgatósági taggal is a 
jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően tudja folytatni működését. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy az egyesülés során a Társaságba beolvadt HUMANsoft Elektronikai 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) leányvállalat 6782 Mórahalom, Röszkei út 
43. szám alatti fióktelepét a továbbiakban a Társaság fióktelepeként működteti. 
A Közgyűlés úgy határozott - figyelemmel a Társaság által kibocsátott részvények árfolyamának 
emelkedésére az utolsó, 2018. év 10. hónap 05. napján történt részvényfelosztás (Split) óta –, hogy a 
Társaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázezer 
darab, egyenként 100-, Ft azaz egyszáz magyar forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló 
részvényszerkezetét módosítja, amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét (annak változatlanul 
hagyása mellett) – a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/5, azaz 
egy ötöd részre osztásával – a továbbiakban 94.000.000, azaz százötvenmillió-négyszázezer darab, 
egyenként 20,- Ft azaz húsz magyar forint névértékű törzsrészvény alkotja. 
Az átalakítás következtében 1 darab 100-, Ft, azaz egyszáz magyar forint névértékű törzsrészvény helyébe 
5, azaz öt darab, egyenként 20,- Ft, azaz húsz magyar forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a 
Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, 
az „A” részvénysorozat össznévértéke változatlan marad, valamint, a kapcsolódó Alapszabály-módosítás 
biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan 
maradjon 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság jelenlegi - 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
– főtevékenységét megváltoztatja és a Társaság főtevékenységeként a 6201’08 számítógép- programozást 
jelöli meg, figyelemmel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás (egyesülés) következtében - 
melynek során a Társaságba leányvállalatai (HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
[cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-
328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
[cégjegyzékszám: 01-09-199169]) beolvadtak – a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító 
tevékenységi kör a számítógép-programozás lett. 
A Közgyűlés úgy határozott, hogy tekintettel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás (egyesülés) 
következtében a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya szerinti tevékenységeinek köre bővült, a 
Társaság tevékenységei közé az alábbi tevékenységeket is felveszi: 
- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése 
- 4312 '08 Építési terület előkészítése 
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység 
- 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 
- 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás 
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés  
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
- 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
A Közgyűlés elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályt. 
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2.2. A Társaság 2019. szeptember 05-i rendkívüli közgyűlése 

A 4iG Nyrt. 2019. szeptember 5-i rendkívüli közgyűlésének fontosabb határozatai: 
- A Közgyűlés öt (5) éves időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a 
felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a 
jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az 
alaptőke mindösszesen legfeljebb HUF 3.000.000.000,-, azaz hárommilliárd magyar forint összegre 
történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 
kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben 
való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának 
szükségszerű módosítására is. 
- A Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés 
felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által mindösszesen HUF 30.000.000.000, -, azaz harmincmilliárd 
magyar forint keretösszeg erejéig vállalati kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind 
nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba hozatalra kerülhet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi 
kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való 
határozathozatalra is. 
- A Közgyűlés tizennyolc (18) hónapos időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által 
kibocsátott, legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéjének huszonöt százalékának (25 %) megfelelő 
darabszámú, egyenként HUF 20, -, azaz húsz magyar forint névértékű törzsrészvényeknek, mint saját 
részvényeknek a Társaság általi – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül történő – 
megszerzésére, azzal, hogy visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb összege a 
Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás megkötésének napját megelőző napra 
vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) százalékkal csökkentett összege lehet, míg az 
ellenérték legmagasabb összege a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által nyilvántartott, a megállapodás 
megkötésének napját megelőző napra vonatkozó záróárfolyam szerinti összegnek a harminc (30) 
százalékkal növelt összege lehet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés 
hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is. 
- A Közgyűlés megválasztotta a Társaság új Igazgatósági tagjának az Simon Zoltánt (anyja neve: Kiss 
Julianna; születési idő: 1978.06.27.; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.; adóazonosító jel: 
8407191698) együttes cégjegyzési jogosultsággal 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra, egyben tudomásul vette Simon Zoltán Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagnak a 
Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagsági tisztségéről a jelen közgyűlés napjával, azaz 2019. év 09. 
hónap 05. napjával történő lemondását. 
- A Közgyűlés megválasztotta a Társaság új Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagjainak az alábbi 
személyeket 2019. év 09. hónap 06. napjától kezdődően határozatlan időtartamra: 
• Tomcsányi Gábor (anyja neve: Dr. Timár Krisztina; lakcím: 1124 Budapest, Mártonhegyi út 50/F. 1.); 
• Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.) 
- A Közgyűlés elhatározta a 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. szám alatt található ingatlannak a 

Társaság fióktelepeként történő működtetését és fióktelepként történő felvételét a Társaság 

Alapszabályába és cégjegyzékére. 

A Közgyűlés fenti határozataiban azok a tényezők, melyek az Alapszabályt is érintik, az Alapszabályban is 
módosításra kerültek. 
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3. Általános adatok  

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. 

Fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 

 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. 

  6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41. 

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. 

       A Társaság honlapja:  www.4ig.hu  
 

A Társaság 2017. január 1-től az IFRS sztenderdek szerint vezeti nyilvántartásait, készíti beszámolóit. 

 

3.1. Részvények 

Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált 

Részvények névértéke: 20 Ft/darab 

Részvények darabszáma: 94.000.000 darab 

Részvények ISIN kódja:  HU 0000167788 

Részvények sorozata: „A” 

Részvények sorszáma: 00000001 – 94000000 

Visszavásárolt saját részvények: 2.250.000 darab 

 
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. 
• A részvények adásvételének nincs korlátozása, elővásárlási jogok nincsenek kikötve, de 
a részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet 
sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor 
gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. 
• A Társaság részvénykönyvét a KELER Zrt. vezeti. 
• Különleges irányítási jogok nincsenek kikötve. 
• Nincs tudomásunk az irányítási jogokkal kapcsolatos részvényesi megállapodásról. 
• Munkavállalói részvényesi rendszer nem működik a Társaságnál. 
• Szavazati jogok nincsenek korlátozva, egyedül a visszavásárolt saját részvényekhez 
nem kapcsolódik szavazati jog. 2019. június 30-án 2.250.000 darab visszavásárolt saját részvény volt. 

http://www.4ig.hu/
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• Kisebbségi jogok: A szavazatok legalább 1 százalékát képviselő részvényesek a Társaság 
közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. 
• A választott tisztségviselőket az Alapszabály szerint a Közgyűlés egyszerű többséggel 
választja. 
• A Társaság irányítását az Igazgatóság végzi.  
• Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz. A 
Közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az Alapszabály 
felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. Az Üzleti jelentés készítésekor az Igazgatóságnak 
nincs felhatalmazása új részvények kibocsátására. 
• A Társaság 2018. január 17-én tartott közgyűlése a döntésétől számított 18 hónapig, 
azaz a 2019. július 17-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, 
dematerializált, 1.000 Ft/darab vagy 100 Ft/darab névértékű részvényeiből maximum 470.000 darab vagy 
4.700.000 darab megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 Ft vagy 100 
Ft maximum 5.000 Ft vagy 500 forintos árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor 
vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 százalékkal 
alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények 
megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e 
részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. 
• Nincs olyan megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó 
irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg. 
• Nincs olyan, a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója közötti 
megállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a 
munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen 
megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. 
• Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2019. 06. 14-én megvásárolta a KZF 
Vagyonkezelő Kft. üzletrészeinek 100%-át. Az ezen a napon végbement egyéb részvénytranzakciók révén 
a KZF Vagyonkezelő Kft. és ezzel Jászai Gellért a 4iG Nyrt.-ben 32,01%-os tulajdont szerzett. A többi 
részvényre kötelező vételi ajánlatot tett, mellyel 2019. augusztus 28-ig lehetett élni.  
• A Társaság 2018. július 26-i közgyűlése a részvények splitjéről döntött, melynek 
értelmében a részvények névértéke 100 forint/darabra változott. 
• 2018. október 5-től 100 forint/darab névértéken forogtak a 4iG Nyrt. részvényei a 
Budapesti Értéktőzsde standard szekciójában. 
• A Társaság 2019. április 25-i közgyűlése a részvények újabb felosztásáról (split) döntött, 
melynek értelmében a részvények névértéke 20 forint/darabra változott. 
• 2019. június 17-től 20 forint/darab névértéken forognak a 4iG Nyrt. részvényei a 
Budapesti Értéktőzsdén. 
• 2019. június 19-vel a 4iG részvényeket a Budapesti Értéktőzsde igazgatója Prémium 
kategóriába sorolta át. 
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3.2. A Társaság főbb tulajdonosai 2018. 12. 31. 

 

 

 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 Invest Kft.    22,57% 

4iG saját részvény tulajdon  2,39%  2,59% 

Közkézhányad  35,82%  34,30% 

     

Összesen  100.00%  100.00% 

 
 

3.3. Telephelyi és fióktelepi információk 

A Társaságnak három fióktelepe van: 

• 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 

• 6782 Mórahalom, Röszkei út 43. 

• 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41. 

 

4. A Társaság gazdálkodásának elemzése 

A jelentésnek ebben a részében a vállalkozás 2019. évi eredményeit elemezzük az előző évi 
teljesítményhez és a tervhez képest. 
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4.1. A tárgyév gazdálkodásának eredménye 

    

      2019    2018 

     
Értékesítés nettó árbevétele  40.463.187  897.231     

Egyéb működési bevétel  340.738  138.366     

Bevételek összesen  40.803.925            
1.035.59

7     

Eladott áruk és szolgáltatások  29.752.395  197.872     

Működési ráfordítások  1.755.163  131.963     

Személyi jellegű ráfordítások  4.973.272  325.913     

Egyéb ráfordítások  61.945  53.509     

Működési költségek  36.542.775  709.257     

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások 
előtti eredmény (EBITDA) 

 4.261.150  326.340     

Értékcsökkenés és értékvesztés  694.686  284.557     

Pénzügyi műveletek előtti eredmény 
(EBIT) 

 3.566.464  41.783     

Pénzügyi bevételek  159.293  1.316     

Pénzügyi ráfordítások  177.252  5.329     

Adózás előtti eredmény  3.548.505  37.770     

Jövedelemadók  499.069  12 170     

Adózott eredmény  3.049.436  25.600     

Egyéb átfogó jövedelem  -  - 

Teljes átfogó jövedelem  3.049.436  25.600     

Ebből: megszűnő tevékenység 
eredménye 

 0  0 

 
 
 

A 4iG Nyrt. megrendeléseinek 62 százalékát az állami intézmények és állami vállalatok adják, melyek 
közül több uniós finanszírozásban megvalósuló projekt. A Társaság 2019-ben kiugróan magas árbevétel 
növekedést ért el az előző évhez képest. Export árbevétele 1.278.755 e Ft volt. A minőségi ugrásnak 
tekinthető bevételnövekedést a magasan képzett szakembergárda növelése támogatta. A Társaság 
dolgozói létszáma az év végén 561 fő volt, a szakemberek megtartása és felvétele, valamint a 
bérfejlesztés következtében a dolgozók átlagjövedelme is jelentősen emelkedett. A személyi jellegű 
ráfordítások megközelítették az 5 milliárd forintot. A belső és külső erőforrások megfelelő 
összehangolása a hatékonyságban, eredményességben mutatkozik meg.  Mindezek hatására az üzemi 
eredmény a 2018. évi 42 millió forintról 3.566 millió forintra ugrott. 

A Társaság 2019. évi adózott eredménye 3.049.436 eFt nyereség. 
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Az export árbevétel megoszlása országonként 2019. évben (eFt): 

Országok  Összeg 

Egyesült Királyság  393.677 

Ausztria 203.536 

Hollandia 190.985 

Dánia 148.215 

Írország 130.617 

Németország 116.479 

Svájc 35.181 

Lengyelország 22.198 

Románia 20.775 

Belgium 12.441 

Franciaország 3.011 

USA 1.640 

Összesen: 1.278.755 

 

Az export árbevétel megoszlása régiónként 2019. évben (eFt): 

 

Régiók Összeg 

Európai Unio 1.241.934 

Európai EU-n kívül 35.181 

Északamerika (USA) 1.640 

Összesen: 1.278.755 

 
     

4.2. Eredmények a tervhez képest 

A Társaság 2019. évi terveiben a 4 milliárd forintos EBITDA elérését tűzte ki célul, melyet maradéktalanul 
sikerült teljesítenie. 
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4.3. Pénzügyi mutatók 

A Társaság 2019. és 2018. évi főbb pénzügyi-hatékonysági mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Likviditási ráták  2019   2018   

      

Likviditási ráta  1,22  1,29  

Likviditási gyorsráta  1,22  1,28  

Dinamikus likviditási ráta  0,20  0,04  

Nettó forgótőke forgási sebessége 
(fordulatszám) 

 
3,55 

 
0,83 

 

Nettó működő tőke  3.974.565  332.644  

Adóssági és hitelképességi mutatók       

Saját tőke aránya a forrásokhoz  23%  69%  

Idegen tőke aránya a saját tőkéhez  322%  44%  

Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a 
tartós forrásokhoz 

 
7% 

 
0 

 

Hosszú távú dinamikus likviditási ráta  965%  1.322%  

Kamatfedezettségi mutató  37.358%  7.650%  

 

4.3.1. Likviditás 

A likviditási mutatókból jól látható, hogy a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek eleget tett, kellő 
készpénzzel rendelkezett ahhoz, hogy a kötelezettségek kiegyenlítése a megadott fizetési határidőkig 
megtörténjen.   

4.3.2. Adóssági és hitelképességi mutatók  

A saját tőke forrásokhoz viszonyított aránya 23 százalékos és 69 százalékos volt a bemutatott 
időpontokban, ami megfelelő szintet mutat.  

4.3.3. Hatékonysági mutatók    

A pozitív eredmény következtében fő mutatók 2019-ben pozitív értéket mutatnak, az eszközmegtérülési 
ráta és az árbevétel arányos nyereség (ROS) is javuló értéket mutat, a többi mutatónál is általában javulás 
tapasztalható.  

Jövedelmezőségi ráták   2019   2018   

      

Eszközmegtérülési ráta (ROA) (%)  12,61%  0,67%  

Árbevétel-arányos nyereség (ROS) (%)  7,54%  2,85%  

Eszközök forgási sebessége (fordulat)  34,81  13,33  

Vevők forgási sebessége (fordulat)  5,96  2,31  

Vevők átlagos beszedési ideje (nap)  60,40  156,14  

Készletek forgási sebessége (fordulat)  152,30  n.a.  

Készletek átlagos tárolási ideje (nap)  2,36  n.a.  

Tárgyi eszközök megtérülési mutatója 
(fordulat) 

 
245 

 
24 

 

Személyi jellegű ráfordítások hozzáadott 
értékhez viszonyított aránya (%) 

 
46% 

 
47% 

 

Hozzáadott érték (eFt)  10.710.792  699.359  
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4.4. Üzleti kapcsolatok alakulása 

A 2019. évi árbevétel piaci szegmensek szerinti összetételét az alábbi diagrammok mutatják: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HW értékesítés
56%

SW értékesítés
17%

Fejlesztés
14%

Üzemeltetés
8%

Támogatás, tanácsadás
2%

Megvalósítás, egyéb
3%

BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁS TÍPUS SZERINT

Kommunikáció
23%

Közigazgatás
15%

Oktatás
11%

Egészségügy
8%

Szakmai, tudományos, jogi tev.
6%

Feldolgozóipar
5%

Szállítás, raktározás
5%

Pénzügy, biztosíts
4%

Kereskedelem
4%

Egyéb
19%

BEVÉTEL SZEGMENSENKÉNT
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4.5. Piaci pozíciók, gazdasági környezet hatása a vállalkozásra 

 A 2017-es veszteséges év után 2018-ban a Társaság nyereséges gazdálkodást folytatott, melyet a 2019-
ben tovább javított. A társaság megszilárdította piaci pozícióit az ország egyik legnagyobb, magyar 
tulajdonú integrátor cégévé vált az informatikai piacon. 

 

4.6. Létszám alakulása, foglalkoztatáspolitika 

A vállalat kiválasztási gyakorlata a képzett és kvalifikált munkaerő mellett a pályakezdő diplomasokat is 
megcélozza. A képzési rendszer és karrierprogram lehetőséget biztosít arra, hogy intenzív szakmai 
fejlődési utat járjanak be munkavállalóink. Olyan munkatársi gárda kialakítása és megőrzése a cél, amely 
a várható feladatokat a legmagasabb színvonalon tudja ellátni a hatékonyság megőrzése mellett.  A 4iG 
törekszik arra, hogy a magyar munkaerőpiachoz viszonyítva méltányos es versenyképes jövedelmet 
biztosítson dolgozói számára.  

   2019.          2018.  

Átlagos statisztikai létszám  424 fő           21 fő  

 

5. A 4iG Nyrt. üzleti elképzelései 

A Társaság 2020. március 3-án közétett rövid- és középtávú célkitűzéseiben megfogalmazott elvárásai 
alapján a 4iG célja, hogy a következő két évben a magyar informatikai piac első számű integrátor 
vállalatává váljon. A Társaság 2020-ra is kimagaslóan eredményes évet vár a 2020. március elejei több 
mint 23 milliárd forintnyi szerződésállomány alapján, ami a 2019-re vonatkozó szerződéskötés értékének 
több mint kétszerese. A 4iG menezsmentje úgy gondolja, hogy az árbevétel tervezett növekedési üteme 
2020. évben várhatóan 20% feletti lesz, míg  a 2020-as évet követően hasonlóan dinamikus növekedésre 
számít.  Ezek a növekedési várakozások organikusak és a tervezett akvizíciók és stratégiai partnerségek 
tovább növelhetnek. A nyereségességet illetően a Társaság azt várja, hogy a 4iG a következő 2-3 évben 
eléri a 8-10 százalékos EBITDA árrést. 

A Társaság 2019-ben megerősítette piaci pozícióit, javította a költséghatékonyságát és az 
eredményességet. A 4iG tulajdonosi háttere, illetve a Vállalat szilárd gazdasági alapjai biztosítják, hogy a 
4iG Nyrt. 2020-ban is a hazai informatikai- és ICT piac egyik legdinamikusabban növekvő szereplője 
maradjon. A 4iG szolgáltatásainak fókuszában továbbra is az ügyfelek igényeihez igazított informatikai 
szolgáltatások és megoldások állnak.  A Társaság célja, hogy hazai és nemzetközi együttműködések révén 
olyan új technológiákban is részt vegyen, amelyek kezdeményei már megtalálhatók külföldi vagy itthoni 
szakmai műhelyekben. A vállalat növekedésének fenntartásához stratégiai akvizíciókat tervez. 

6. A kapacitások kihasználása 

A rendelkezésre álló gépek és programok és munkaerő kihasználtsága az elmúlt év során jelentősen javult. 
Az egy főre jutó árbevétel 42.725 eFt-ról 95.432 eFt-ra növekedett.  

7.  Innováció, kutatás-fejlesztés 

2019-ben tovább folytatódott a „Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program 
elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése” című K+F projekt, melyet az Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, az Országos Onkológiai Intézet, az Oncompass Medicine 
Hungary Kft., valamint a 4iG Nyrt. konzorciuma valósít meg. A projekt célja, hogy a Nemzeti Innovációs 
Onkogenomikai és Precíziós Program elindításával és egy precíziós onkológiai klinikai vizsgálóhely 
létrehozásával elősegítse, hogy a hazai daganatos betegek is hozzáférjenek a világszínvonalú precíziós 
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onkológiai ellátáshoz és ehhez kapcsolódóan optimalizált, személyre szabott kezelésben részesüljenek. A 
projekt teljes összköltsége 3,5 milliárd forint. A 4iG Nyrt. által elnyert támogatás 3 év alatt 349 millió forint, 
amely mellett a saját erőből elvégzendő fejlesztési munka 202 millió forintot tesz ki.  

2017. évben a HUMANsoft Kft-nél elindult két nagy projekt közül a MEHASCAN5D - univerzális 
minőségellenőrző megoldások kidolgozása jármű és gépipari technológiák számára” című NKFI Alapból 
támogatott projekt lezárult, míg a másik - „UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex szenzorrendszer 
kifejlesztése” című - megvalósítása 2019-ben is folytatódott és a tervezett ütemezés szerint halad. 

2019. évben elindult a 2017-1.3.1-VKE-2017-00040 azonosító számon pályázott K+F projekt a 
„Hálózatosodott technológíák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és 
kapcsolódó szolgáltatások területén” témában 199 millió forintos NKFI 67,07%-os támogatási 
intenzitással. 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. 

8. A 4iG Nyrt. biztonsági alapelvei 

A 4iG Nyrt és lányvállalatai minden esetben az elvárható legnagyobb körültekintéssel járnak el ügyfelei, 
beszállítói és saját dolgozói érdekében. A cégcsoport a biztonságra a versenytársakkal szembeni üzleti 
előnyként tekint.  A partnerek felé meglévő bizalom fenntartását helyezi fókuszba, ehhez belső 
szabályzatokkal, oktatásokkal és fejlesztésekkel mélyíti a munkatársak biztonságtudatosságát.  
4iG Csoport megfelelőségi programot működtet, melynek célja a megfelelőségalapú vállalati kultúra 
kialakítása. A4iG Csoport üzleti tevékenysége számos országra kiterjed, ezért a vállalatcsoport elismeri és 
elemzi az adott országok jogszabályi, szabályozási és gyakorlati különbözőségeit, miközben jogszerű és 
etikus módon működteti a vállalatcsoportot. A személyes adatok védelmének minél magasabb szintű 
biztosítása érdekében a 4iG Csoport minden tagja saját belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezik és 
alkalmazza az abban foglaltakat az ügyfelek és munkavállalók magánéletének tiszteletben tartása, 
valamint személyes adatainak védelme érdekében. 
 
2018-ban elkészítettük átfogó és a vonatkozó jogszabály minden pontjára megfelelő választ adó GDPR 
irányelveinket, melyek megalkotása és dokumentálása révén kollégáink biztonságtudatosabban 
dolgoznak, illetve segítik partnereinket is a tudatosság útján. 

9. Környezetvédelem 

A 4iG Csoport elkötelezett a környezeti károk és veszélyek megelőzése, a tevékenységéből fakadó 
egészségi, biztonsági és környezetvédelmi kockázatok csökkentése iránt. A Társaság szolgáltató 
tevékenységet folytat, környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, ilyen készletei nincsenek, 
számára kiemelt fontosságú a környezetvédelmi irányelvek betartása.  ISO 14001-es szabvány szerinti 
minőségbiztosítással rendelkezik, melyet rendszeresen megújít.  
Társaságunk: 
- minden tevékenysége során betartja a vonatkozó technológiai szabályokat;  

- a munkahelyi környezet kialakítása során elsődleges szempont az ember- és környezet központúság, 

az újrahasznosított anyagok használata, a hulladékkibocsátás mérséklésére irányuló technológiák és 

eljárásrendek bevezetése;  

Forgalmazott termékeink minden esetben megfelelnek a RoHS irányelveknek. A javíthatatlan, selejtezésre 
kerülő eszközök, alkatrészek megsemmisítésében minden esetben törvényileg minősített, szakértő cég 
közreműködését vesszük igénybe, ők végzik a szabályszerű elszállítást, illetve megsemmisítést.  
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10. Minőségpolitika  

A 4iG tevékenységének középpontjában a vevő áll. Működésének alapfeltétele a korrekt és pontos 
ügyfélkiszolgálás. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk, és azokat az 
elégedettségükre irányuló mérésekkel folyamatosan kielégítsük. 
 
Ennek elérésére olyan, az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, és az ISO/IEC 27001:2013 szabvány 
követelményeinek megfelelő hatékony integrált minőség-, környezetirányítási és információbiztonsági 
irányítási rendszert vezettünk be és működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan 
minőségét, vevőink megelégedettségét, illetve olyan megfelelő és arányos védelmi intézkedések 
kialakítását, amelyek megfelelően védik az információs vagyontárgyainkat (ügyfeleink adatai, tőlük 
származó információk, technológiáink, szállítóink adatai, velük kapcsolatos információk). A bevezetett 
rendszer garantálja azt is, hogy mindezen tevékenységünket környezetbarát módon, a lehető legkisebb 
környezeti terhelés mellett hajtsuk végre.  
 
Mindezeket igazolja a 2019-ben tartott felügyeleti-, valamint az ügyfeleink által tartott beszállítói auditok 
sikeressége is.  

11.  Információs és érdekeltségi rendszer 

A Társaság és leányvállalatai közös vállalatirányítási rendszerben működtek 2019-ben. A folyamatok 
átláthatóak, a mindennapok generálta igényeket a lehető legnagyobb mértékben lekövetik, hogy a 
működés rugalmassága biztosítva legyen. 2019-ben szervezetünket és a kapcsolódó érdekeltségi 
rendszert tovább finomítjuk, az új stratégiai elképzeléseinkhez igazítjuk, hogy a tervezett eredmények 
elérését az maximálisan támogatni tudja. 

12. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett, lényeges változások 

12.1. Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 10.) 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium „NAHU” 20 14-2020 szoftverfejlesztési szolgáltatások” tárgyú 
verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes 
ajánlatként hirdették ki. melynek szerződéskötési moratóriuma 2020. január 19. napján jár le.  
 
A „NAHU 2014-2020” az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, 
valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok mindösszesen tíz programjának 
nemzeti adatnyilvántartását támogató informatikai rendszere. 
Az eljárás összértéke 563.445.500,-Ft + ÁFA. Kockázatok. 

12.2. Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 13.) 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) „Magyar Falu Program keretében a „Orvosi ellátást segítő 
orvosi eszköz mintaprogram” című alprogramhoz kapcsolódó informatikai rendszerek megvalósítása” 
tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát 
nyertes ajánlatként hirdették ki, melynek szerződéskötési moratóriuma 2020. január 19. napján jár le.  
A szerződéskötést követően a 4iG által megvalósítandó fejlesztések az egészségügyi alapellátás keretében 
végzett tanácsadási, prevenciós, illetve lakossági szűrésekhez kapcsolódó háziorvosi tevékenységek 
megfelelő informatikai támogatását fogják szolgálni. 
Az eljárás összértéke 1 555 346 000,-Ft + ÁFA. 
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12.3. A Társaság saját részvény vásárlásai (2020. 01. 15 – 2020. 01. 27.) 

A 4iG Nyrt. 2020. január 15. és január 27. között 508.519 db saját részvényt vásárolt a Budapesti 
Értéktőzsdén, tőzsdei ügylet keretében az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A 
2019. év végi és a 2020. januári tranzakciók eredményeként a Társaság tulajdonában lévő saját részvények 
állomány 2.250.000 darabról 2.938.544 darabra változott. A Társaság saját részvény állománya 
mindösszesen 3,13%. Sávhatár átlépés nem történt. 

12.4. MNB marasztaló határozata (2020. 01. 23.) 

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) a 2020. január 22. napján kelt, és a 4iG Nyrt. által 
2020. január 23. napján átvett h-PJ-III-B-4/2020. számú határozatában  
1. Figyelmeztette a 4iG Nyrt.-t, mint Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljeskörűen, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően tegyen eleget a bennfentesek jegyzékének összeállítására vonatkozó 
kötelezettségeinek. 
2. Az Felügyelet felszólította a 4iG Nyrt.-t, mint kibocsátót, hogy jelen határozat véglegessé válását követő 
3 munkanapon belül küldje meg az MNB részére a T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., cégjegyzékszám: 01 10 044852) 
(T-Systems Magyarország Zrt.) felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások megszüntetése vonatkozásában 
elkészített, a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelettel és az MNB jelen határozatban tett 
megállapításaival összhangban álló bennfentesek jegyzékét. 
3. A Felügyelet a bennfentesek jegyzékének a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben 
előírtaknak nem megfelelő összeállítása miatt a 4iG Nyrt.-t 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezte a 4iG Nyrt.-t. 

12.5. Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 30) 

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda „KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú, „Országos Közhiteles 
Víziközmű Adatbázis” elnevezésű, valamint a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosítószámú, 
„Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” elnevezésű projekt keretében megvalósult szakrendszerek 
alkalmazás üzemeltetési feladatainak komplex ellátása” tárgyú verseny-újraindításával megindított 
központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki, melynek 
szerződéskötési moratóriuma 2020. február 8. napján jár le (tekintettel a hétvégére, 2020. február 10. 
napján jár le a moratórium). A szolgáltatás megvalósításának ideje 24 hónap. 
Az eljárás összértéke 906 624 000,-Ft + ÁFA. 

12.6. Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 02. 02) 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: „Kincstár”) „Számlavezető Rendszer fejlesztés, implementáció, 
paraméterezés szolgáltatások beszerzése” tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított 
közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki, melynek szerződéskötési 
moratóriuma 2020. február 11. napján jár le.  
Az eljárás összértéke 3.469.838.990,-Ft + ÁFA. 

12.7. Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 02. 10.) 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: „ÁEEK”) „Egészséges Budapest projektben résztvevő 
intézmények részére Routerek cseréje” tárgyú versenyújranyitással megindított központosított 
közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki. A szerződéskötési 
moratórium 2020. február 13. napján jár le.  
Az eljárás összértéke 754.535.000,-Ft + ÁFA. 

12.8. Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 03. 09.) 

Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) „HP Service Manager eszközzel támogatott 
szolgáltatás menedzsment folyamatok bővítése, licence követés 3 évre” tárgyú versenyújranyitással 
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megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki. 
Az ajánlat értéke 1.083.556.965 Ft + ÁFA. 

12.9. A Társaság saját részvény vásárlása (2020. 03. 12.) 

A 4iG Nyrt. 2020. március 10-én 100.000 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, tőzsdei 
ügylet keretében az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. tranzakció 
eredményeként a Társaság tulajdonában lévő saját részvények állomány 2.938.544 darabról 3.038.544   
darabra változott. A Társaság saját részvény állománya mindösszesen 3,23%. Sávhatár átlépés nem 
történt. 
 

13. Globalizáció, koncentráció 

A világon egyértelmű tendencia a globalizáció és az iparágakon belüli koncentráció. Mindennaposak az 
akvizíciók, összeolvadások. A trend a hazai informatikai szektrorban is érvényesül, 4iG Nyrt. célja, hogy 
Magyarország legnagyobb integrátor vállalatává váljon. 
 

14. Gyorsuló technológiai változások 

A technológiai változások rendkívüli alkalmazkodást igényelnek az informatikai vállalatoktól. A változások 
követéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez folyamatos képzésre, a cégben halmozódó tudásanyaggal 
történő hatékony gazdálkodásra, erre alkalmas belső kommunikálására van szükség. Kritikus az 
alkalmazott technológiák megalapozott, körültekintő kiválasztása abból a szempontból, hogy a Társaság 
mindig versenytársai előtt járjon, de érett, a gyakorlatban jól alkalmazható technológiát használjon. A 4iG 
Csoport figyel az ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek igényeire. Folyamatosan figyelemmel kíséri, 
értékeli és fejleszti a termékeit, szolgáltatásait, technológiai megoldásait és üzleti folyamatait annak 
érdekében, hogy az értéklánc minden területén minőséget, biztonságot és innovatív megoldásokat 
nyújtson partnerei számára. 
 

15. Finanszírozás 

A Társaság tevékenységének folyamatos finanszírozása érdekében az egyszeri üzleti bevételek mellett 
tervezhetően rendszeres bevételeket biztosító termékeket, szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei számára. 
Célja, hogy ilyen típusú „folyamatos bevételeinek” összbevételeihez viszonyított arányát magasan tartsa, 
ezzel fixen felmerült költségeit minél nagyobb mértékben fedezze. 
 

16. A Társaság akvizíciós törekvései 

A potenciális akvizíciós célpontok felkutatásával, illetve az üzleti lehetőségek elemzésével külön stratégiai 
stáb foglalkozik a 4iG-n belül. A Társaság az akvizíciós folyamatokban többségi részesedések 
megszerzésére törekszik. Az akvizíciós célpontok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a 4iG olyan 
társaságokban szerezzen tulajdont, amelyek technológiai, vagy egyéb piaci előnyt biztosít számára 
versenytársaival szemben. 
 

17. Kockázatos projektek 

A Társaság működése során arra törekszik, hogy minimalizálja projektjeiből származó üzleti kockázatokat, 
illetve kizárólag olyan együttműködésekben vesz részt, amelyek nem csorbítják szakmai hírnevét és 
társadalmi megítélését. 
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A 4iG Nyrt. üzleti tevékenységét úgy alakítja, hogy az mindenkor megfeleljen a jogszabályoknak, valamint 
az iparág legszigorúbb etikai normáiknak, szabályozásának és gyakorlatának. 
 

18.  2019-nCoV (koronavírus) okozta járvány miatti kockázat 

A Társaság koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak kivédése, illetve munkavállalóinak és 
családtagjaik védelme érdekében szigorú munkaegészségügyi előírásokat vezetett be telephelyein, 
korlátozta illetve betiltotta a rendezvényeken való részvételt, a külföldi kiküldetéseket. A 4iG időben 
megteremtette a dolgozók otthoni munkavégzéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket, és 
elrendelte az otthonról történő munkavégzést. A társaság emellett megfelelő védőfelszerelésekkel látta 
el munkavállalóit annak érdekében, hogy szerviztevékenységét, valamint külső helyszínen biztosított 
üzemeltetési feladatait továbbra is zavartalanul biztosítsa ügyfelei és megrendelői számára. 
 

19.   Felelősségvállalás a 2019.12.31-i beszámolóért 

Jelen, a 2019. év éves beszámoló adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, a jelentés megbízhatóan 
mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság 
helyzetének megítélése szempontjából jelentős. 

Jelen, a 2019. évi beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi 
valóságáért felelősséget vállalunk. 

 

Budapest, 2020. április 7. 

 

                             
 
                  Jászai Gellért                    Tóth Béla Zsolt 
               elnök-vezérigazgató                                  az Igazgatóság tagja 
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