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I. Az Antenna Hungária Zrt. 2019. december 31-ei fordulónappal készített mérlege 
 

 
 

                
 

Keltezés: Budapest, 2020. április 1. 

A vállalkozás vezetője 

                              (képviselője)    

 1  0  8  3  4  7  3  0  6  0  2  0  1  1  4  0  1

Statisztikai számjel

 0  1 —  1  0 —  0  4  2  1  9  0

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)       adatok millió Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése előző év tárgyév

szám 2018.12.31 2019.12.31

a b c d

01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 78 180 176 142

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3. ... 9.) 33 644 33 916

03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0

04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 74

05. Vagyoni értékű jogok 4 297 4 772

06. Szellemi termékek 152 115

07. Üzleti vagy cégérték 29 195 28 955

08. Immateriális javakra adott előlegek 0 0

09. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. ... 17.) 43 396 39 945

11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 11 688 11 750

12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 22 773 19 223

13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4 966 4 855

14. Tenyészállatok 0 0

15. Beruházások, felújítások 3 950 3 940

16. Beruházásokra adott előlegek 19 177

17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. ... 28.) 1 140 102 281

19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 140 1 120

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0

21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 101 161

22. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló váll. 0 0

23. Egyéb tartós részesedés 0 0

24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. 0 0

25. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0

26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

27. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0

29. B FORGÓESZKÖZÖK (30.+37.+46.+53.) 21 775 18 312

30. I. KÉSZLETEK (31. ... 36.) 2 138 2 505

31. Anyagok 1 802 1 165

32. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0

33. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0

34. Késztermékek 0 0

35. Áruk 237 1 340

36. Készletekre adott előlegek 99 0

37. II. KÖVETELÉSEK (38. ... 45.) 9 879 6 300

38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 9 124 5 403

39. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 143 210

40. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben 0 0

41. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

42. Váltókövetelések 0 0

43. Egyéb követelések 612 687

44. Követelések értékelési különbözete 0 0

45. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0

46. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47. ... 52.) 0 0

47. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

48. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0

49. Egyéb részesedés 0 0

50. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0

51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0

52. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0

53. IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.+55.) 9 758 9 507

54. Pénztár, csekkek 4 5

55. Bankbetétek 9 754 9 502

56. C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57. ... 59.) 4 036 3 579

57. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 657 875

58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 379 2 704

59. Halasztott ráfordítások 0 0

60. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+29.+56.) 103 991 198 033

Antenna Hungária Zrt.
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Keltezés: Budapest, 2020. április 1. 

A vállalkozás vezetője 
                         (képviselője)    

 

 1  0  8  3  4  7  3  0  6  0  2  0  1  1  4  0  1

Statisztikai számjel

 0  1 —  1  0 —  0  4  2  1  9  0

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)       adatok eFt-ban

Sor- A tétel megnevezése előző év tárgyév

szám 2018.12.31 2019.12.31

a b c d

61. D SAJÁT TŐKE (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.) 76 752 133 499

62. I. JEGYZETT TŐKE 25 500 25 510

63. 62. sorból:         visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 0 0

64. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0

65. III. TŐKETARTALÉK 45 068 100 058

66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 6 134 6 184

67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0

68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0

69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0

70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0

71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 50 1 747

72. E CÉLTARTALÉKOK (73. ... 75.) 299 381

73. Céltartalék a várható kötelezettségekre 299 381

74. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0

75. Egyéb céltartalék 0 0

76. F KÖTELEZETTSÉGEK (77.+82.+92.) 23 732 57 116

77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78. ... 81.) 0 0

78. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

79. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben 0 0

80. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemben 0 0

81. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0

82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83. ... 91.) 6 836 258

83. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0

84. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 0 0

85. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0

86. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0

87. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6 768 0

88. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

89. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő váll. szemben 0 0

90. Tartós kötelezettségek egy.részesedési viszonyban lévő váll. szemben 0 0

91. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 68 258

92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.+95. ... 104.) 16 896 56 858

93. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

94. 93. sorból:       átváltoztatható és átváltozó kötvények 0 0

95. Rövid lejáratú hitelek 0 0

96. Vevőktől kapott előlegek 0 984

97. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3 622 4 061

98. Váltótartozások 0 0

99. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 612 48 519

100. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben 0 0

101. Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemben 0 0

102. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 662 3 294

103. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0

104. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0

105. G PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106. ... 108.) 3 208 7 037

106. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 601 4 225

107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 587 2 796

108. Halasztott bevételek 20 16

109. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.) 103 991 198 033

Antenna Hungária Zrt.
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II. Az Antenna Hungária Zrt. 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra 
készített eredménykimutatása 
 

 
 
 
Keltezés: Budapest, 2020. április 1.  

A vállalkozás vezetője 
                         (képviselője)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  0  8  3  4  7  3  0  6  0  2  0  1  1  4  0  1

Statisztikai számjel

 0  1 —  1  0 —  0  4  2  1  9  0

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

Sor- A tétel megnevezése előző év tárgyév

szám 2018.01.01-

2018.12.31

2019.01.01-

2019.12.31

a b c d

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 37 517 37 904

02. Export értékesítés nettó árbevétele 570 692

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 38 087 38 596

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 563 497

II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (±03+04) 563 497

III. EGYÉB BEVÉTELEK 1 644 1 182

    Ebből:     visszaírt értékvesztés 82 30

05. Anyagköltség 1 744 1 912

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 13 677 15 291

07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 338 1 399

08. Eladott áruk beszerzési értéke 3 644 2 041

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 792 1 703

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 22 195 22 346

10. Bérköltség 4 324 4 542

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 945 806

12. Bérjárulékok 1 085 1 076

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 6 354 6 424

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 7 946 7 520

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 3 807 1 972

    Ebből: értékvesztés 2 434 320

A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) -8 2 013

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 138 0

    Ebből:     kapcsolt vállalkozástól kapott 138 0

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 0 0

    Ebből:     kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap., kölcsön) származó bev., árf.nyer. 0 0

    Ebből:     kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0

    Ebből:     kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 13 25

    Ebből:     értékelési különbözet 0 0

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) 151 25

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

    Ebből:     kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpap., kölcsön) származó ráf., árf.veszt. 0 0

    Ebből:     kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 62 227

    Ebből:     kapcsolt vállalkozásnak adott 0 198

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 19 20

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 12 24

    Ebből:    értékelési különbözet 0 0

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) 93 271

B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 58 -246

C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) 50 1 767

X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 20

D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) 50 1 747

Antenna Hungária Zrt.

adatok millió Ft-ban
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III. Kiegészítő melléklet 

 
1.  Az Antenna Hungária Zrt. (’Társaság’ vagy ’Antenna Hungária’) általános bemutatása 

 
1.1 Az Antenna Hungária Zrt. főbb adatai 
 
A Társaság  
cégneve:    „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és  
    Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
rövidített elnevezése:  Antenna Hungária Zrt. 
 
működési formája:  zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság 
 
adószáma:   10834730-2-44 
 
statisztikai számjele:  10834730-6020-114-01 
 
cégjegyzékszáma:  01-10-042190  
 
tulajdonosa:   a Magyar Állam (100%)  
 
alaptőkéje:   25.510 millió forint 
 
székhelye:    1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. 
 
telephelye:   1121 Budapest, Csíz u. 2-4.  
 
fióktelepei:    3432 Emőd, Kodály Zoltán u. 1.  

7601 Pécs, Dobó István u. 89. 
6600 Szentes, Nagynyomás u. 12.  
8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.  
9400 Sopron, Dallos hegy 
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. 
2049 Diósd, Kőbányai út  
3200 Gyöngyös, Kékes-tető  
9028 Győr, Templom u. 40. 
5100 Jászberény, Rádióállomás  
7400 Kaposvár, Füredi u. 140. 
6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 
4138 Komádi, Heréskert 13.  
8700 Marcali, Kisperjés  
7635 Pécs, Misinatető  
6630 Solt, Rádióállomás 
2543 Süttő, Gerecse hegytető  
2310 Szigetszentmiklós, Komp u. 2. 
2461 Tárnok, Sóskút 
3910 Tokaj, Kopaszhegy 
8778 Nagykanizsa (Újudvar) Kerülőpuszta 
8409 Úrkút, Kabhegy  

 
fő tevékenység:   6020 televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (TEÁOR’08 szerint) 
 
weboldal elérhetősége: www.ahrt.hu; www.mindigtvextra.hu; www.mindigtv.hu; 
    www.connectmedia.hu; www.mindigo.hu; www.sport.mindigo.hu 

http://www.ahrt.hu/
http://www.mindigtvextra.hu/
http://www.mindigtv.hu/
http://www.connectmedia.hu/
http://www.mindigo.hu/
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A Társaság alaptőkéje 25.510.100 darab 1000 forint névértékű törzsrészvényből áll, amelyek 
mindegyikének tulajdonosa a Magyar Állam. 
 
A tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlója az egyes tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2018. (VI.25) NVTNM rendelet 1. §-a alapján 2022. december 31-ig a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter (székhely: 1011 Budapest, Vám u. 5-7.) 
 
A Társaság alaptőkéje 25.510.100.000 forint, amely 16.434.686.000 forint pénzbeli és 9.075.414.000 
forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes egészében 
rendelkezésre bocsátásra került. 
 
Mindegyik törzsrészvény egyetlen szavazatra jogosítja fel tulajdonosát, névre szólóak és egyetlen 
sorozatot képeznek, továbbá a Társasággal szemben azonos jogokat biztosítanak. A törzsrészvények 
dematerializált formában kerültek előállításra. 
 
A Társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2019. október 17-én határozatot hozott (9/2019 (X.17)) a 
Társaság alaptőkéjének 10.000.000 Ft-tal történő megemelésére új részvények zártkörű forgalomba 
hozatala útján. Az alaptőke megemelésével egyidejűleg összesen 54.990.000.000 Ft tőketartalékba 
történő helyezéséről is döntött a Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója. A Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága az alaptőke emelést 2019. november 14-én jegyezte be.   
 
 
1.2       A Társaság tevékenységének bemutatása 
 
Az Antenna Hungária Zrt. országos műsorszóró és távközlési infrastruktúrával, jelentős árbevétellel 
rendelkező, nyereségesen működő állami távközlési vállalatként a hazai telekommunikációs szektor 
meghatározó szereplője. Az üzleti év végén több mint 540 fős szakembergárdájával egyszerre szolgáltat 
üzleti, kormányzati és lakossági ügyfélkörnek. 
 
A Társaság megnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az országos földfelszíni televízió-
műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzése tárgyában 2019. április 14-én kiírt 
pályázatot, így a Társaság 2020. szeptember 6-ától újabb 12 éven át öt hálózatot (két a jelenlegivel 
megegyező technológiájú DVB-T-, MPEG4 AVC-hálózat és három új technológiájú DVB-T2-, HEVC-
hálózat) építhet ki és üzemeltethet. 
 
A 2019-es üzleti év során a Társaság a rendezvénytechnikai tevékenységének alapjain létrehozta a 
rendezvényszervezési üzletágát, továbbá sikeresen folytatta a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökséggel (a továbbiakban ’KIFÜ’) kötött iskolai WIFI telepítésekről szóló szerződések teljesítését.   
 
 
Műsorszórás 

 
Jelenleg kizárólag Társaságunk biztosít Magyarországon országos földfelszíni televízió- és rádióműsor 
szétosztási, valamint műsorszórási szolgáltatásokat. Társaságunk továbbra is piacvezető szerepre 
törekszik a magyarországi digitális földfelszíni televízió- és rádióműsor-terjesztési szolgáltatásokban 
(„DVB-T szolgáltatások”), illetve analóg rádióműsor terjesztésben. 
 
A rádió- és televízióműsor-terjesztéssel kapcsolatos szolgáltatások lényege, hogy a rádió- és televíziós 
jeleket a rádió- és televízióműsor-szolgáltatók stúdióitól eljuttatjuk a hallgatók és nézők számára. A rádió- 
és televízióműsor-szolgáltatók által készített műsorokat földfelszíni, illetve műholdas műsorszóró 
rendszereken keresztül terjesztjük. Ezen kívül digitális műholdas feladó szolgáltatást is nyújtunk, amellyel 
kapcsolat hozható létre tévéstúdiók, valamint mobil berendezések, körzeti stúdiók és nemzetközi 
programforrások között.  
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Ingyenesen fogható digitális földfelszíni televíziós műsorszórás (DVB-T) 
 
A televíziós műsorterjesztés négy technológiai módja közül (vezetékes kábel és internet, vezeték nélküli 
műhold és földfelszíni műsorszórás) az országos elérést biztosító digitális földfelszíni sugárzást kizárólag 
az Antenna Hungária Zrt. nyújtja Magyarországon, 99%-os lakossági lefedettséget biztosító országos 
toronyhálózatával, pályázat útján elnyert, az NMHH-val kötött, 2020. szeptember 5-ig szóló hatósági 
szerződése révén.  
 
A 2013 novemberében lezárult Digitális Átállás során az analóg földfelszíni televíziót leváltotta a jobb 
kép- és hangminőséget biztosító, azonos sávszélességen több csatorna sugárzását lehetővé tévő 
digitális földfelszíni műsorszórás, melynek vételéhez beltéri egységre vagy MPEG-4 tunerrel rendelkező 
TV készülékre van szükség.  
 
A MinDig TV márkanév alatt 2008 decemberében indított szolgáltatás ingyenes a nézők számára, 
előfizetési díj és szerződéskötés nélkül, szabadon hozzáférhető bárki számára. Az ingyenes platformon 
jelen lévő kereskedelmi és közszolgálati csatornák – saját hirdetési bevételeikből – fizetnek az Antenna 
Hungária Zrt.-nek műsoraik terjesztéséért. 
 
A digitális földfelszíni sugárzás a korábbi analóg műsorszórás esetén megszokott 3 csatorna (M1, RTL 
Klub, TV2) mellett jelenleg további kilenc televízió-csatorna (M2, M4 Sport, M5, Duna, Duna World, 
Spektrum Home, FEM3, IzauraTV, Zenebutik) vételét teszi lehetővé a lakosság számára, ezen 12 
csatorna közül 5 HD minőségben érhető el. A televízió csatornák mellett négy rádióműsor is hallható 
(Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, Bartók Rádió, Dankó Rádió). 
 
Az ingyenes földfelszíni televíziós folytonossága is biztosított, mivel Társaságunk jogosultsága további 
12 évvel meghosszabbodott, ugyanis 2019. július 8-án az egyedüli pályázót, az Antenna Hungária Zrt.-t 
nyilvánította nyertessé a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az országos földfelszíni digitális 
televízió-műsorszóró hálózatok 2020. szeptember 5-én lejáró üzemeltetési jogosultságának pályázatán, 
az erre vonatkozó hatósági szerződés 2019. szeptember 18-án került aláírásra. A szerződés alapján az 
ingyenes platformon két, a jelenlegivel megegyező technológiájú (DVB-T MPEG4 AVC) Multiplexet 
üzemeltet majd Társaságunk 2020. szeptember 5-ét követően, ahol továbbra is megtalálhatóak lesznek 
a közszolgálati csatornák, valamint bizonyos kereskedelmi csatornák is.  
 
Ingyenesen fogható analóg rádiós műsorszórás (AM, FM) 
 
Jelenleg kizárólag az Antenna Hungária Zrt. biztosít országos földfelszíni rádióműsor szétosztási, 
valamint szórási szolgáltatásokat Magyarországon. Az Antenna Hungária Zrt. lefedi a teljes országos 
rádió műsorszórási piacot, elérve a lakosság jelentős részét, ugyanakkor továbbra is szereplője a 
regionális piacoknak. 
 
A 100 MHz-es URH sávban, az országos műsorszórás keretében a Magyar Rádió Kossuth, Petőfi, Bartók 
és Dankó programjait, illetve a Hold Rádiós és Televíziós Reklám Kft. Retro Rádió műsorát sugározza 
az Antenna Hungária Zrt. Ugyanebben a frekvenciasávban, az országos műsorszóró tevékenység mellett 
két körzeti (a Sláger FM és Manna FM) partner műsorait is sugározza a Társaság. Kiegészítő értéknövelt 
szolgáltatásként pedig RDS-jelek (rádiós adatrendszer jelek) továbbítását is végzi az Antenna Hungária 
Zrt. 

 
Középhullámon a Kossuth és Dankó Rádió műsorait, valamint a Nemzetiségi adások programjait 
sugározza Társaságunk. 
 
 
Ingyenesen fogható digitális rádiós műsorszórás (DAB) 
 
Az analóg rádiós műsorszórás mellett a korábbi Nemzeti Hírközlési Hatósággal (ma Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság) kötött szerződés értelmében 2008 decemberéig az Antenna Hungária kiépítette a 
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digitális földfelszíni rádióhálózat első ütemét. Ezt követően a Társaság kísérleti DAB+ sugárzást indított 
digitális földfelszíni rádióhálózatán, amely 2009 óta érhető el Budapesten és környékén. 
 
A lakossági lefedettség 30 százalékos, a kísérleti sugárzás keretében pedig 7 rádió program hallgatható 
a digitális földfelszíni platformon (Kossuth, Petőfi. Bartók Rádió, Dankó Rádió, Magyar Katolikus Rádió, 
Klubrádió, Inforádió).  
 
Lakossági fizetős TV szolgáltatás - MinDig TV Extra 
 
A Társaság 2010-ben megjelent a lakossági fizetős TV szolgáltatások piacán MinDig TV Extra márkanév 
alatt nyújtott szolgáltatásával, amelynek kínálatában jelenleg a MinDig TV 12 előfizetési díj nélkül fogható 
csatornáját kiegészítve 43 fizetős, plusz a kiegészítő csomagokban még további 9 TV csatorna szerepel. 
A szolgáltatásnak köszönhetően a Társaság – az állami tulajdonban lévő távközlési vállalatok közül 
egyedüliként – jelentős lakossági ügyfélkörrel rendelkezik: 99%-os országos lefedettségű szolgáltatását 
jelenleg több mint 86.000 lakossági előfizető veszi igénybe (ezzel a vezeték nélküli fizetős TV 
műsorterjesztési szolgáltatások piacán a Társaság részesedése 10,7% körüli, amellyel a 4. legnagyobb 
magyarországi szolgáltató). 
 
A szolgáltatás erőssége, hogy versenyképes csomagáraival, gondosan összeválogatott 
csatornakínálattal kiváló ár-érték arányt képvisel, magas minőségű csatornákat sugároz, országszerte 
kényelmesen megvásárolható az interneten, ügyfélszolgálatokon vagy az országos viszonteladóknál, 
illetve a piacon elsőként, előre fizethető (ún. „pre-paid”) formában is elérhető (az előfizetők közel 25 
százaléka ezt a fizetési módot preferálja). 2017 őszén elindult a mindiGO TV ún. „TV everywhere” 
szolgáltatás, melynek köszönhetően az előfizetők a MinDig TV Extra legnézettebb csatornái már nem 
csak televízión, hanem interneten keresztül tableten, vagy mobilon is elérhetik. 
 
A MinDig TV Extra szolgáltatás egyedi vonzereje, hogy amennyiben az ügyfél a fizetős szolgáltatást 
lemondja, meglévő eszközeivel az előfizetési díj nélküli csatornákat (MinDig TV) tovább nézheti, így nem 
marad TV szolgáltatás nélkül. 
 
 
Üzleti kommunikációs szolgáltatások  
 
Az Antenna Hungária Zrt. üzleti távközlési szolgáltatásokat – menedzselt bérelt vonal, ún. ’IP-VPN’ – 
nyújt üzleti és kormányzati ügyfeleknek, alapvetően a vezeték nélküli képességek kihasználásával. Az 
üzletág a meglévő országos gerinchálózat kihasználására „erőforrás alapú stratégiaként” jött létre, de a 
sikeres értékesítésnek köszönhetően – az intenzív verseny miatt csökkenő árak és növekvő 
sávszélesség igények ellenére – azóta komoly bevételtermelő szolgáltatáscsoporttá nőtt. 
 
A vállalat vezeték nélküli képességeire alapozva menedzselt bérelt vonali (ún. MLLN) szolgáltatást nyújt, 
amely folyamatos és közvetlen kommunikációs összeköttetést, valamint gyors és biztonságos adat-, 
hang- és képátvitelt biztosít ügyfelei számára. Emellett ezen szolgáltatáson keresztül lehetővé válik a 
telephelyek helyi hálózatainak összekapcsolása és az internethez való csatlakozás is. 
 
A Metro Ethernet szolgáltatás az ügyfél által meghatározott végpontok közötti gyors és biztonságos 
adatkommunikáció biztosítása érdekében jött létre. Mindezt folyamatosan menedzselt, rugalmasan 
méretezhető Ethernet alapú bérelt vonali összeköttetéssel biztosítja az Antenna Hungária Zrt. 
 
VSAT szolgáltatás révén állami tulajdonban lévő intézményeknek, valamint piaci szereplőknek biztosít 
műholdas szolgáltatásokat leányvállalatán keresztül olyan helyeken, ahol egyéb technológia nem teszi 
lehetővé a megfelelő és elvárt szolgáltatási paramétereket. 
 
Az internet szolgáltatást olyan MLLN szolgáltatás formájában nyújtja a Társaság, amely lehetővé teszi a 
belföldi és a nemzetközi internet hálózatok gyors és biztonságos elérését, a folyamatos felügyeletet és 
készenlétet. A szolgáltatás ideális megoldást jelent a helyi hálózatok internetre történő csatlakozásához. 
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Az Antenna Hungária Zrt. alacsony költségű, magas minőségű kommunikációt biztosít ügyfeleinek a VoIP 
hangátviteli szolgáltatással. Szintén IP technológiára alapozva MPLS (Multiprotocol Label Switching) 
protokollon alapuló IP VPN szolgáltatást is nyújt a Társaság, amely segítségével virtuális magánhálózat 
alakítható ki és a telephelyek közötti adatforgalom lebonyolítását teszi lehetővé úgy, hogy az 
információáramlásból az illetékteleneket teljes mértékben kizárja. 
 
A Társaság a WIFI technológiában széleskörű szolgáltatási palettával rendelkezik, képes a legkisebb 
ügyféligénytől egészen a legnagyobb, komplexebb rendszerek tervezésére, telepítésére és 
üzemeltetésére. A WIFI szolgáltatói rendszer a legjobb nevű gyártók eszközeiből és a legmodernebb 
technológiákból épült fel, az ügyfél igényei alapján számos szolgáltatás, SLA kialakítható. A WIFI 
szolgáltatói rendszer széleskörű, „end-to-end”, az ügyfélnél elhelyezett access-point-tól kezdve a 
kontrollerekig és a központi adatgyűjtő infrastruktúráig mindegyik komponens telepítése, üzemeltetése 
lehetséges. A menedzselt WIFI központ (policy manager) nagyszámú access-point-ból álló országos 
hálózatok egyszerűbb üzemeltetését és kontrollálását teszik lehetővé, az ügyfelek igényeinek 
megfelelően. A WIFI szolgáltatások szervesen kiegészítik az üzleti ügyfelek számára nyújtott egyéb 
információ- és kommunikációtechnológiai (ICT) szolgáltatásokat. 
 
Az infokommunikációs piac egészére egyre jobban jellemző az integrált komplex szolgáltatások (ICT) 
tendenciaszerű megjelenése. Az Antenna Hungária Zrt. is elindult ezen szolgáltatások biztosításának 
területén, 2019-ben első lépésként kettő értéknövelt szolgáltatást, az adatközponti infrastruktúrára 
alapozott Application as a Service (AAAS) és a Software as a Service (SAAS) szolgáltatást, majd ezt 
követően a Security Operation Center (SOC) szolgáltatást vezette a piacra.  
 
Műszaki és telephelyi szolgáltatások  
 
Az Antenna Hungária Zrt. szakmai tapasztalatára alapozva üzemeltetési (telephely karbantartási és 
hibaelhárítási) szolgáltatásokat nyújt külső partnereknek, országos elérést biztosító öt regionális 
szervizközpontjából. Egy jelentős mobil szolgáltató hálózatának teljes körű karbantartása mellett több 
mint 4100 állomáson végeznek hibaelhárítási és karbantartási feladatokat a Társaság szakemberei. A 
szolgáltatás emellett kiterjed az egyes kiegészítő berendezések (áramellátó, toronyvilágítás, antennák, 
tápvonalak stb.) infrastrukturális hibajavítására, karbantartására, illetve szükségáramforrás biztosítására 
és logisztikai feladatokra (tartalékegység nyilvántartás és szállítás) is. 
 
 
Infrastruktúra bérbeadása, hasznosítása 
  
Az infrastruktúra bérbeadási szolgáltatások keretében a Társaság – egyedi torony infrastruktúráját 
kihasználva – bérbe adja telephelyhálózatán levő tornyainak szabad kapacitását és műszaki 
létesítményeit, továbbá az országosan elhelyezkedő vállalati ingatlanok (földterület, iroda- és 
raktárhelyiségek, központi telephely) szabad területeit, döntően más távközlési szolgáltatók, illetve helyi 
rádió és TV műsorszolgáltatók részére. 
 

Multimédia 
 
Interneten keresztüli tartalom-továbbítás TV csatornák és egyéb tartalomszolgáltatók részére 
 
A már említett négy hagyományos műsorterjesztési mód mellett (vezetékes kábel és internet, vezeték 
nélküli műhold és földfelszíni műsorszórás) egyre nagyobb teret nyer az olyan, interneten keresztüli 
audiovizuális tartalomtovábbítás és telekommunikációs szolgáltatások nyújtása, ahol az internet 
szolgáltatója és a tartalom szolgáltatója el is válhat egymástól. Ez az úgynevezett over-the-top 
(továbbiakban OTT) tartalomtovábbítás. Ahhoz, hogy az OTT tartalom élvezhető minőségben jelenjen 
meg a képernyőn, nem elég a tartalomfogyasztói oldal erős internetkapcsolata. A megfelelő minőséghez 
és sebességhez komoly infrastruktúra szükséges a tartalomszolgáltató oldaláról is, ez az ún. 
tartalomtovábbító hálózat (Content Delivery Network, továbbiakban: CDN). 
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Az Antenna Hungária Zrt. alap üzleti tevékenysége az audio- és video tartalmak továbbítására alkalmas 
infrastruktúra biztosítása, ezért – a piaci trendekkel lépést tartva – az Antenna Hungária Zrt. kiépítette 
Magyarország legnagyobb kapacitású CDN infrastruktúráját, hogy lehetővé tegye a tartalomszolgáltatók 
számára az OTT tartalmak továbbítását. 
 
A ConnectMedia márkanév alatt futó CDN infrastruktúra-szolgáltatás jellemzője, hogy forgalmi alapú 
díjazással működik, kiemelt fontosságú a szolgáltatás megbízhatósága és a tartalomvédelem, lehetővé 
teszi a több képernyős megjelenítést, az adaptív streaming technológiával a körülményekhez 
(sávszélesség) igazodik a videó minősége, élő és lekérhető (on-demand) tartalom is megjeleníthető, 
illetve az üzleti ügyfelek OTT tartalmainak továbbítása mellett akár saját tartalom továbbítására is 
alkalmas. Az Antenna Hungária Zrt. CDN internetes tartalomtovábbító hálózata ezzel biztosítja, hogy az 
élő és lekérhető video és hanganyagok kiváló minőségben, akár DRM tartalomvédelemmel kiegészítve 
jussanak el a végfelhasználókhoz. 
 
A Társaság kiemelt referenciái: sportesemények közvetítése (2019-ben egyebek mellett: Vívó 
Világbajnokság, FINA Junior Úszó Világbajnokság, V4 Future Sports Festival, World Urban Games, 
World Robot Olympiad); a Magyar Rádió élő online közvetítése; Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) közszolgálati csatornák, és kereskedelmi rádiók élő online 
közvetítése, a CDN infrastruktúra biztosításával. 
 
Kódolás, digitális jogkezelés 
 
Mivel az internetes tartalomtovábbítás sok különböző digitális jelformátum kialakítását teszi szükségessé, 
a CDN infrastruktúra-szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódnak a kódolás (encoding) és digitális 
jogkezelési multimédia szolgáltatások.  
 
mindiGO TV  
 
Az Antenna Hungária Zrt. multimédia szolgáltatásainak egyik sikertörténeteként indult a hazai OTT 
szolgáltatások úttörőjének számító MinDig TV mobil applikáció. A korábbi MinDig TV App nevében, 
funkcióiban és tartalmilag is teljesen megújult és ezentúl mindiGO TV néven érhető el. A két legnagyobb 
mobileszközös platformra (IOS, Android) ingyenesen letölthető alkalmazás az indítása óta több mint 
másfél millió letöltést tudhat magáénak, így reklámbevételeket is termel. Az alkalmazás lehetővé teszi 
több TV csatorna élő adásainak megtekintését, ingyenes és előfizetéses videotartalmak elérését, 
valamint számos értéknövelt kényelmi funkciót is biztosít a felhasználóknak (műsorújság, műsor-
emlékeztetők, összetett program-keresési lehetőségek, megosztások), akik internetkapcsolat birtokában 
Magyarország egész területén (több tévé- és a rádiócsatorna esetében a határon túlról is) elérhetik az 
audiovizuális tartalmakat. A nézők ingyenesen hozzáférhető filmeket, ismeretterjesztő gyerekműsorokat 
és angolnyelvlecke-sorozatot érhetnek el ingyen, de applikáción belüli vásárlásokra is van lehetőség. 
Jelenleg 4 csomag közül lehet választani élő és Video on Demand (VoD) tartalmakkal. 
 
A mindiGO TV szolgáltatás ingyenes minden aktív MinDig TV Extra előfizető részére, igénybevételéhez 
mindössze egy regisztrációra van szükség. A MinDig TV Extra előfizetők ezen felül – amennyiben 
regisztrálnak és megadják kártyaszámukat – a csomagjukban szereplő csatornák többségét online is 
követhetik plusz díjfizetés nélkül. 
 
mindiGO Sport 
 
Az Antenna Hungária Zrt. mindiGO Sport néven elindította 2017 végén a szélessávú platformokon 
keresztül elérhető, lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásokat kínáló, sport tematikájú 
tartalomszolgáltatását. Regisztrációt követően, előfizetéssel 11 tematikus élő külföldi és hazai 
sportcsatorna nézhető élőben, de az adásokat 7 napig vissza is lehet nézni (catch-up TV). Emellett a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével kötött megállapodás alapján a mindiGO Sport 
felhasználói élőben és felvételről egyaránt követhetik a hazai kosárlabda mérkőzéseket. Emellett az ACB 
Liga spanyol férfi kosárlabda bajnokság 2019/20-as szezonjának, a Spanyol Kupának és a Spanyol 
Szuperkupának a mérkőzései is kizárólag a mindiGO Sport applikáción keresztül követhetőek élőben. Az 
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élő és lekérhető szolgáltatásokon túl egyedi funkciókkal bővített tartalmakat, hírösszefoglalókat, a napi 
videós összefoglalók mellett plusz információkat és kommentelési lehetőséget biztosító „second screen” 
megoldást is tartalmaz.   
 
A mindiGO Sport applikáció Android és IOS eszközökre is letölthető, vagy a sport.mindigo.hu weboldalon 
elérhető.  
 
Hibrid TV szolgáltatás (MinDig TV Plusz) 
 
A hibrid TV szolgáltatás keretében a digitális földfelszíni műsorszóró hálózaton sugárzott televízió- és 
rádióprogramok mellett internethálózaton eljuttatott multimédiás tartalmakkal és interaktív 
szolgáltatásokkal is bővülhet a kínálat. A széles körben elterjedt HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband 
TV) szabvány segítségével a tartalomszolgáltatók saját programjaik kiterjesztéseként használhatják a 
HbbTV felületet, a sugárzott programhoz kapcsolódóan megjeleníthetőek háttér-információk, 
érdekességek, illetve a megoldás lehetőséget biztosít korábban leadott műsorok megtekintésére is. 
 
Az Antenna Hungária Zrt. saját HbbTV tesztsugárzása a MinDig TV Plusz, amely interneten keresztül 
közvetített élő TV és rádióadásokat, videótárat, kibővített programújságot, aktuális híreket, időjárás-
előrejelzést, lottószámokat, webkamerás megjelenítést és játékot tartalmaz. Ezenkívül az Antenna 
Hungária Zrt. üzemelteti az MTVA Médiaklikk HbbTV szolgáltatását is. 
 

 

Internet of Things alapú szolgáltatások (IoT) 
 

Az Antenna Hungária a korábbi években már elkezdte tesztelni az IoT megoldásokat biztosító Long 
Range WAN (LoRa) technológiát, és a már megszerzett tudás, tapasztalat, továbbá az eddig kiépült 
országos hálózati lefedettségének köszönhetően jelenleg már ügyfelek, partnerek, szolgáltatók számára 
biztosít személyre szabott IoT megoldásokat. Jelenleg a Társaság rendelkezik Magyarországon az egyik 
legnagyobb – 60%-os, lakosságra vetített – lefedettséget biztosító, IoT alkalmazásokra optimalizált 
kommunikációs hálózattal.  Az Antenna Hungária Zrt. partnereivel teljeskörű ún. „end-to-end” 
megoldásokat kínál az ügyfelei specifikus igényeinek kielégítésére, a végponti szenzortól a hálózaton át, 
egészen az adatgyűjtő és feldolgozó, megjelenítő rendszerekig. 2019-ben több olyan fontos sikert ért el 
a vállalat, amelyek eredményeképpen elmondható, hogy a Társaság az új generációs IoT szolgáltatások 
egyik úttörő szereplőjévé vált a magyar telekommunikációs piacon. 
 

 
Műholdas műsorszórás, szétosztás 
 
Kereskedelmi műsorszolgáltatók számára a 4° NY pozícióban lévő AMOS-3 műholdon kínálunk MPEG-
2/DVB szabványú digitális műholdas szolgáltatásokat. A műholdon szerződéses partnereinknek, 
elsősorban kereskedelmi televíziós csatornáknak biztosítunk digitális műholdas feladó szolgáltatást, a 
műsorjelek vételére alkalmas eszközök biztosításával.  

 
 
Műsorgyártási, streaming és rendezvénytechnikai szolgáltatások 
 

A műsorgyártási kompetenciák kialakításával 2015-ben az Antenna Hungária Zrt. számára egy új üzleti 
terület nyílt meg, amellyel a cég piacvezető pozíciót szerzett a mobil műsorgyártási szegmensben. A 
Társaság 12 legkorszerűbb technikával felszerelt HD és 2 rádiós közvetítőautós flottával szolgálja ki az 
ügyfelek különféle igényeit. Elsősorban a sportesemények, kulturális események, koncertek, illetve TV 
stúdiós produkciók, szórakoztató műsorok műsorgyártási feladatait végzi a cég, leginkább belföldön, de 
külföldi események is előfordulnak. 
 
Az Antenna Hungária az elmúlt évek kompetencia és IT fejlesztései, illetve akvizíciói révén, távközlési, 
informatikai és műsorgyártási képességeinek szinergikus kezelése által képessé vált nagy események, 
rendezvények, projektek teljes körű médiatechnológiai kiszolgálására. A korábban indított streaming, a 
2016-ban bevezetett mobil műsorgyártási szolgáltatások összekapcsolásával egy adott eseményről – az 
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ügyfél igénye szerint – a Társaság által gyártott élő műsort nagyteljesítményű internetes 
tartalomtovábbító (CDN - Content Delivery Network) rendszereken keresztül lehet elérhetővé tenni a 
végfelhasználók (nézők) számára. 2017 folyamán a műsorgyártáshoz szorosan kapcsolódó 
rendezvénytechnikai portfolió kialakításával a műsorgyártási értéklánc mentén az Antenna Hungária még 
tovább terjeszkedett, így gyakorlatilag a tartalom biztosításán kívül a teljes folyamat egy kézből 
kiszolgálható, ezzel pedig a magyarországi piacon egyedülálló pozíciót sikerült kialakítania a 
Társaságnak. 
 
 
Rendezvényszervezés, rendezvénytechnika 
 
2019 júliusában a Társaság Keretmegállapodást kötött a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (NKOH) és 
a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. 
(X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a 
rendeletben szabályozott rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására. A 
feladat ellátására az Antenna Hungária Zrt. új szervezeti egységet hozott létre rendezvényszervezési 
üzletág néven, és a rendezvénytechnika szolgáltatást ezen szervezeti egység keretében nyújtja, egyúttal 
teljes körű rendezvényszervezési feladatokat koordinál. Ilyen rendezvények voltak az Inspiring Hungary 
Konferencia, Budapest Central European Fashion Week, Kárpát-EXPO, WRO, ASEM Ázsia-Európa 
Konferencia stb.  
 
A Társaság vállalta állami rendezvények, sport- kulturálist és közéleti rendezvények magas szintű 
technikai kiszolgálását: AV (audio, visual) rendszerkiépítést, kültéri, beltéri LED falak, hangtechnikai, 
fénytechnikai megoldások, digital signage (információs oszlopok), fényvetítések, színpadtechnikai 
megoldások, illetve az ezekhez szükséges technikai, személyi és kiszolgáló infrastruktúrák 
üzemeltetését. pl. Hungaroring eseményei, Asztalitenisz VB, Vívó VB,  M4 Év sportolója Gála, 
Magyarország Szeretlek! televíziós produkció, több nemzetközi sajtótájékoztató. 
 
A 2019. év első felében olyan sportesemények, fesztiválok, TV-s produkciók, és egyéb 
tömegrendezvények technikai kiszolgálásában vett részt a rendezvénytechnikai üzletág, amelyek hazai 
és nemzetközi elismerést vívtak ki az Antenna Hungária Zrt. egészének. Összetett technológiai 
rendszerek tervezésével és kivitelezésével segítette a Társaság az év során megrendezett három nagy 
állami ünnep fővárosi rendezvénysorozatainak technikai megvalósulását március 15-én, augusztus 20-
án, október 23-án. 
 
 
 
1.3 Az éves beszámoló összeállításával és könyvvizsgálatával kapcsolatos adatok 
 
A számviteli feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló összeállításával megbízott 
személy: 
 
Rathmann Krisztián 
Lakcím:1025 Budapest, Zöldlomb utca 32-34 b. 
Regisztrációs száma: 137607  
 
Az Antenna Hungária Zrt. a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a 2000. évi Számvitelről szóló 
C. törvény alapján könyvvizsgálónak kell ellenőriznie. 
 
A Társaság a számviteli törvény előírásával összhangban a jelen éves beszámolójában szereplő 
adatokat millió forintban tüntette fel, kivéve ott, ahol a szövegben másként jelezte. Az összehasonlítást 
biztosító előző évi adatok esetében is millió forintban kerültek bemutatásra az adott tételek. 
 
A Társaság könyvvizsgálója:  
 
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.  
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1132 Budapest, Váci út 20. (kamarai bejegyzési szám: 001165) 
A könyvvizsgálatért és a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért kijelölt személy: 
 
Lelkes Tamás, bejegyzett könyvvizsgáló 
lakcím: 1161 Budapest, Baross u. 152/B. (kamarai nyilvántartási száma: 007349) 
 
A Társaság a tárgy üzleti évben 5 millió Ft-ot számolt el a törvény által előírt kötelező könyvvizsgálati 
díjként. A konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálati díja 2 millió Ft. 
 
Az éves beszámoló közzétételi helye: http://e-beszamolo.im.gov.hu, illetve az Antenna Hungária Zrt. 
honlapja (www.ahrt.hu) 
 
 
1.4 A 2019. december 31-én záródó üzleti év legjelentősebb gazdasági eseményei és a 
Társaság működési környezetében történő változások 
 
 
Az Antenna Hungária Zrt. és a PPF TMT Bidco 1 B.V. között aláírásra került 2019. október 14-én a TMT 
Hungary B.V. 25%-os részesedésének megvásárlására vonatkozó megállapodás (továbbiakban SPA).  
Az SPA szerinti zárási feltételek sikeres teljesítése 2019. október 31-én megtörtént, így az Antenna 
Hungária Zrt. a részesedései között könyvelte a TMT Hungary B.V.-ben megszerzett tulajdonrészt. A 
TMT Hungary B.V. 100%-os tulajdonosa a Telenor Magyarország Zrt-nek és a Telenor Real Estate 
Hungary Zrt-nek. A tranzakciót a Társaság a tulajdonosi tőkeemelésből illetve hitelből finanszírozta. A 
Társaság számviteli politikája alapján a 2019-es üzleti évben kivételes nagyságú vagy előfordulású 
tételnek minősítette a részesedés megszerzését. Tekintettel a közvetett tulajdonosi kapcsolatra a Telenor 
Magyarország Zrt-t és a Telenor Real Estate Hungary Zrt-t a Társaság társult vállalkozásoknak, illetve 
jelentős tulajdoni részesedésű társaságoknak minősítette. A tranzakció finanszírozásában jelentős 
szerepet kapott a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (továbbiakban MNV Zrt.) által biztosított rövid 
lejáratú kölcsön. Az MNV Zrt.-t a magyar állami tulajdon miatt kapcsolt vállalkozásnak minősítette a 
Társaság. 
 
A Társaság megnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által az országos földfelszíni televízió-
műsorszóró hálózatok üzemeltetési jogosultságának megszerzésére tárgyában 2019. április 14-én kiírt 
pályázatot, így 2020. szeptember 6-ától újabb 12 éven át öt hálózatot (két a jelenlegivel megegyező 
technológiájú DVB-T-, MPEG4 AVC-hálózat és három új technológiájú DVB-T2-, HEVC-hálózat) építhet 
ki és üzemeltethet. 
 
A Társaság 2019 júliusában létrehozta a rendezvényszervezési üzletágát. 
 
 

2.  A számviteli politika alapelvei 
 

 
2.1 Az éves beszámoló elkészítése 
 
A Társaság 2019. január 1-től hatályosan módosította a számviteli politikáját, amely tükrözi a számviteli 
törvény 2019-től érvényes változásait. 
 
A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C törvény alapján könyvvezetésében a kettős könyvvitelt 

alkalmazza. Az éves beszámoló  a számviteli törvény előírásaival összhangban  mérleget, 

eredménykimutatást, és cash-flow kimutatást is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A Társaság az 
éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is készít, azonban ezt nem teszi közzé. 
 
A tárgy üzleti év 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tartott.  
 
A mérlegkészítés időpontja: 2020. február 12. 

http://e-beszamolo.im.gov.hu/
http://www.ahrt.hu/
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A Társaság „A” típusú mérleget és eredménykimutatást készít, az eredményét összköltség eljárással 
állapítja meg. A Társaság nem élt a számviteli törvény által biztosított összevonási vagy részletezési 
lehetőségekkel, vagyis a mérlegben és az eredménykimutatásban nem kerültek sorok összevonásra 
vagy új sorok szerepeltetésére.  
 
A Társaság könyveit magyar forintban vezeti, az éves beszámoló pénzneme is a magyar forint, illetve az 
éves beszámoló adatai millió forintban kerültek feltüntetésre (eltérés esetén külön jelölve). 
 
Korábbi időszak ellenőrzése során jelentős összegű hiba nem került feltárásra. 
 
 
2.2 Alkalmazott értékelési eljárások és módszerek, amortizációs politika 
 
2.2.1  A Társaság eszközeit beszerzési áron (vételi áron, apport értéken), saját előállítás esetén 
utókalkuláció szerinti közvetlen költségen veszi fel könyveibe, tehát alapvetően múltbeli költségen 
értékel. 
 
A tárgyi eszközöknél értéknövelő tényezőként számolja el a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, 
rendeltetésváltozással, átalakítással, eredeti állag helyreállításával kapcsolatos beszerzési (előállítási) 
költségeket. 
 
A beszerzési költség tartalmaz minden, az eszközhöz egyedileg kapcsolható ráfordítást, beleértve a 
vissza nem igényelhető ÁFÁ-t, hatósági díjakat, illetékeket is. 
 
2.2.2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó érték figyelembevételével, 

lineáris módszerrel 
 

 immateriális javaknál 17-50% között, 

 a tárgyi eszközöknél 
o ingatlanokat 2-8 % között, illetve a kiemelt épületgépészeti elemeket 14,5%-kal, 
o gépeket, berendezéseket 12,5%-kal, 
o irányítástechnikai, számítástechnikai berendezéseket 30%-kal, 
o járműveket 20%-kal, 
o bérbe adott berendezéseket 30%-kal írja le évente 
o bérbe adott ingatlanokat 10%-kal írja le évente. 

 
A Társaság az 50 eFt beszerzési értéket meg nem haladó, csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközöket 
használatba vételkor 100%-ban írja le. A 200 eFt beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök 
2,5 év alatt kerülnek leírásra. A Társaság az 50eFt feletti adócsövek esetében teljesítményarányos leírást 
alkalmaz a tervezett égésórák figyelembevételével. 
 
A Társaság a műsorgyártással kapcsolatos közvetítő rendszerek értékcsökkenési leírási módszerét 
2019. január 1-től megváltoztatta: A közvetítő rendszerek terv szerinti értékcsökkenése a ténylegesen 
teljesített közvetítési napszám és  az AH-nál tervezett élettartam alatt várható közvetítő napszám aránya 
alapján kerül elszámolásra. 
 
Szintén 2019. január 1-től a Társaság a rendezvénytechnikai tevékenység speciális jellegére és az 
üzletág indulása óta megszerzett tapasztalatokra tekintettel a rendezvénytechnikai eszközök esetében a 
bruttó bekerülési érték 10%-ának megfelelő összegű maradványértékkel számol a 200 ezer Ft feletti 
eszközöknél, az eredetileg megbecsült várható élettartam megtartása mellett. A változtatás tükrözi az 
eszközök élettartam végén megbecsülhető piaci értékét figyelembe véve a fizikai elhasználódást. 
 
A lakosság széles körének nyújtott fizetős műsorszórási szolgáltatáshoz, a Mindig TV Extra 
szolgáltatáshoz kapcsolódó ún. ’smart’ kártyák értékét tárgyi eszközként mutatta ki a Társaság és 18 
hónap alatt számolta el értékcsökkenési leírásként, azonban 2019. szeptember 6-tól az ún. ’smart’ 
kártyák értékét az ügyfelek részére történő átadáskor azonnal költségként számolta el a Társaság.  
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A Társaság immateriális eszközként (üzleti vagy cégérték) mutatja ki a korábbi tulajdonosától, a TDF 
Hungary Kft.-től a 2010. március 30-án történt beolvadás során átvett üzleti vagy cégértéket. 
 
2016. január 1-je után keletkező üzleti vagy cégérték esetében a terv szerinti értékcsökkenést legfeljebb 
10 év alatt számolja el a Társaság az adott tranzakcióval (pl. üzletág vásárlás) kapcsolatos üzleti 
tervében és stratégiájában szereplő, illetve azon alapuló várható élettartamra amennyiben az nem 
megbecsülhető. Maradványértéket nem alkalmaz a Társaság ilyen jellegű üzleti vagy cégérték esetében. 
A LigaTV Kft.-től megvásárolt műsorgyártási üzletág és a GEM Kft.-től megvásárolt rendezvénytechnikai 
üzletág esetében már ez a számviteli elv került figyelembe vételre, így a Társaság döntése alapján 5 év 
alatt számolja el az értékcsökkenést ezen üzletágakra eső üzleti vagy cégérték esetében. 
 
2.2.3.  A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül attól, hogy 
az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést számol el a 
Társaság a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteség jellegű – különbözet 
összegében, ha az tartós és jelentős összegű. 
 
Az olyan holding jellegű társaságban lévő részesedés esetében, ahol a holding vállalat önmagában nem 
végez üzleti tevékenységet, a Társaság a holding cégben lévő részesedés értékelésekor a tényleges 
üzleti tevékenységet végző vállalatokra alkalmazza a fenti rendelkezéseket. 
A különbözet jelentős összegűnek minősül, amennyiben a befektetések után egyedileg meghatározott 
értékvesztések összege eléri, vagy meghaladja a 10 millió Ft-ot.  
 
A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe veszi: 

 a gazdasági társaság saját tőkéje és jegyzett tőkéje, illetve a befektetés könyv szerinti értéke és 
névértéke arányát; 

 a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, annak tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) 
osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját; 

 a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget. 
 
2.2.4. A Társaság a készleteket súlyozott átlagáras módszerrel értékeli. Jelentős piaci árcsökkenés, 
feleslegessé válás, megrongálódás esetén értékvesztést számol el. 
 
2.2.5. A Társaság a vevő és adós egyedi minősítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és 
mérlegkészítésig nem rendezett követeléseknél értékvesztést számol el. Az értékvesztés mértéke a 
kétes és határidőn túli követelések, valamint az adott előlegek várható veszteségei után 5-100% közötti.  
 
2.2.6.  A külföldi pénzértékre szóló követelések és a kötelezettségek nyilvántartásba vétele az MNB által 
közzétett hivatalos árfolyamon történik. 
 
2.2.7. Mindig TV Extra szolgáltatáshoz kapcsolódó gazdasági események elszámolása az alábbi 
szempontok figyelembe vételével történik meg: 

 A szerződés aláírásakor a vevők által fizetett belépési (aktiválási) díj a szerződés egész 
időtartamára szóló bevételként van nyilvántartva.  

 A jelkódoláshoz használt ún. ’smart’ kártyák tárgyi eszközként voltak nyilvántartva, mivel a 
tulajdonosuk az Antenna Hungária Zrt., azonban 2019. szeptember 6-tól az ún. ’smart’ kártyák 
értékét az ügyfelek részére történő átadáskor azonnal költségként számolja el a Társaság 

 A set-top boxok vagy CA modulok támogatását, amely az alacsonyabb eladási áron keresztül 
valósul meg az eredménykimutatásban az értékesítés pillanatában felmerülő veszteségként 
számoljuk el (értékesítés nettó árbevétele - ELÁBÉ). Ha a szokásos vagy az értékesítési 
kampányban vállalt piaci ár alacsonyabb a bekerülési értéknél, a különbséget azonnal 
elszámoljuk készlet értékvesztésként (lásd 2.2.4 pont) 

 Jelenleg hűségprogram nem kapcsolódik a szolgáltatáshoz. 

 Az eddigi tapasztalatok alapján a Társaság nem képez céltartalékot a CA modulok és set-top 
boxok meghibásodásából eredő garanciális kötelezettségekre, az eszközök eladásához 
kapcsolódó reklamációkra. 
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 A prepaid szolgáltatás bevételeit az adott szolgáltatási időszak hónapjai között osztjuk meg 
időarányosan. 

 
2.2.8.  Jelentősnek minősített az a hiba, amely a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések 
során, egy adott üzleti évet érintően a feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelő-
csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege  meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, illetve 
ha a mérlegfőösszeg 2%-a magasabb, akkor az 500 millió Ft-ot. Nem jelentős a hiba, ha a hiba és 
hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege a 
fenti értékhatárt nem éri el. 
 
2.2.9. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek vagy ráfordításnak azokat a tételeket 
(tranzakciókat) tekinti a Társaság, amelyek előző üzleti évben nem vagy csak 10 millió Ft alatti értékben 
fordultak elő és a tárgy üzleti évben nettó 100 millió Ft-os hatást az eredménykimutatásra egyedileg elérik 
vagy meghaladják. 
 
 

3. Kiegészítő mellékletek a mérleghez  

Mérleg A/I. sor Immateriális javak 

                                                                                                                                                                  
adatok  millió Ft-ban 

Megnevezés 
Vagyoni 
értékű 
jogok 

 Üzleti vagy 
cégérték 

 Szellemi 
termékek 

 

Alapítás 
átszervezés 

aktivált 
értéke 

 

Kísérleti 
fejlesztés 
aktivált 
értéke 

 Összesen 

            

BRUTTÓ ÉRTÉK            

Bruttó érték  
2019. január 1. 8 738   29 840   1 059   0   0   39 637  

Növekedés 1 899   0   151   0   85   2 135 

Átsorolás -4   0   0   0   0   -4 

Selejtezés, hiány -316   0   -39   0   0   -355 

Csökkenések -84   0   0   0   0   -84 

Bruttó érték   
2019. december 31. 

10 233   29 840   1 171   0   85   41 329 

 
           

HALMOZOTT 
ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

           
Értékcsökkenés  
2019. január 1. 4 441   645   907   0   0   5 993 

Terv szerinti 
amortizáció 1 414   240   188   0   11   1 853 

Terven felüli 
értékcsökkenés 0   0   0   0   0   0 

Átsorolás -4   0   0   0   0   -4 

Selejtezés, hiány -316   0   -39   0   0   -355 

Csökkenések -74   0   0   0   0   -74 

Értékcsökkenés  
2019. december 31. 

5 461  885  1 056  0  11  7 413 

            

NETTÓ ÉRTÉK            

Nettó érték   
2019. január 1. 

4 297  29 195   152   0   0   33 644 

Nettó érték 
2019. december 31. 

4 772  28 955   115   0   74   33 916 
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A Társaság a tárgy üzleti évben nem aktivált saját kutatás, kísérleti fejlesztési tevékenységet. 
 
A Társaság üzleti és cégérték könyv szerinti nyilvántartási értékét összevetette külső, független 
tanácsadó által készített cégértékeléssel. Az értékelésben szereplő cégérték (ún. „enterprise value”) 
alátámasztotta a Társaság saját magára vonatkozó üzleti vagy cégérték nyilvántartási értékét, így terven 
felüli értékcsökkenési leírás elszámolása nem indokolt.  
 

Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök 

                                                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

Megnevezés Ingatlanok  

Műszaki 
berendezések, 

gépek, 
járművek 

 

Egyéb 
berendezések, 
felszerelések 
és járművek 

 

Kisértékű 
egyéb 

berendezések 
és 

felszerelések 

 Beruházások  Beruházásokra 
adott előlegek 

 Összesen 

              

BRUTTÓ ÉRTÉK              

Bruttó érték   
2019. január 1. 19 851   55 445   10 054   90   4 315   19   89 774 

Növekedés 516   895   926   10    1 595   158   4 100 

Vagyonkezelt 
eszközök 0   190   0   0    0   0   190 

Egyéb növekedés 0   18   59   0   0   0   77 

Átsorolás 219   793   360   0   -1 368    0   4 

Átminősítés -114  -1 678  -67  0  -54  0  -1 913 

Selejtezés, hiány 
-21    -1 909   -256   -15   -46   0   -2 247 

Csökkenések -31   -851    -99   -7  0   0   -988 

Bruttó érték   
2019. december 31. 

20 420   52 903   10 977   78   4 442   177   88 997 

 
             

HALMOZOTT 
ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

             
Értékcsökkenés  
2019. január 1. 8 163   32 672   5 088   90   365   0   46 378 

Terv szerinti 
amortizáció 517   3 716   1 401   10   0   0   5 644 

Vagyonkezelt 
eszközök terv szerinti 
amortizáció 0   23   0   0   0   0   23 

Terven felüli 
értékcsökkenés 22   8   0   0   137   0   167 

Terven felüli 
értékcsökkenés 
visszaírás 0  0   0   0   0   0   0 

Átsorolás 
5   5   -6   0   0   0   4 

Átminősítések 
-10  -317  -33  0  0  0  -360 

Selejtezés, hiány -17   -1 746   -244   -15   0   0   -2 022 

Csökkenések -10   -681   -84   -7   0   0   -782 

Értékcsökkenés  
2019. december 31. 

8 670   33 680   6 122   78   502   0   49 052 

 
 

            

NETTÓ ÉRTÉK 
 

            

Nettó érték   
2019. január 1. 

11 688  22 773   4 966   0  3 950  19  43 396 

Nettó érték   
2019. december 31. 

11 750  19 223   4 855   0  3 940  177  39 945 

 
A Társaságnak nincsenek a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei. 
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A Társaság a jászberényi ingatlanja esetében számolt el 22 millió Ft terven felüli értékcsökkenést, mivel 
szakértői értékelés alapján a becsült piaci érték alacsonyabb, mint a nettó könyv szerinti érték. Minden 
vizsgált ingatlan esetében a piaci értéket független értékbecslő cég állapította meg. 
 
A Társaság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel (MNV Zrt.) kötött megállapodása alapján 2018 óta 
vagyonkezelésbe vett összesen bruttó 258 millió Ft értékben távközlési eszközt, amelyet korábban a 
GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001 (200 millió Ft) és GINOP-3.4.5-VEKOP-16-2017-00001 (58 millió 
Ft) programok keretében adott át állami tulajdonba. 
 

Mérleg A/III. sorból Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  

                                                                                                                              

adatok Euro-ban (ezer Euro) illetve millió Ft-ban 

  adatok   TMT Hungary B.V. 

 
Digitális Átállásért 

Nonprofit Kft. 
  

Hungaro DigiTel 
Kft. 

  
Antenna 
Hungária 

Innovációs Kft. 

  

 

székhely 

   

Strawinskylaan 933, 
1077 XX 

Amszterdam, 
Hollandia  

 

1119 Budapest, 
Petzvál J. u. 31-

33.  
  

2310 
Szigetszentmiklós-

Lakihegy, Komp 
u.2 

  
1119 Budapest, 
Petzvál J. u. 31-

33. 

  adószám   75752824 Hollandia   14566644-2-43     10531389-2-13    26294975-2-43 

 
részesedési 
arány  

25 % 
 

100 %  55,38%  100% 

  

 
könyv szerinti 
érték   

101.161 millió Ft 
 

365   636   119 

 
saját tőke 

 
1 087 118 ezer Euro 

 
365  5 315  119 

 
jegyzett tőke 

 
1 ezer Euro 

 
401  878  150 

 
jegyzett, de be 
nem fizetett tőke  

0 ezer Euro 
 

0  0  0 

 
tőketartalék 

 
1 087 125 ezer Euro 

 
0  2  0 

 
eredménytartalék 

 
0 ezer Euro 

 
-30  3 045  -17 

 
adózott 
eredmény  

-8 ezer Euro 
 

-6  1 391  -14 

 

 
többségi 
tulajdonos  

PPF TMT Bidco 1 
B.V. (75%) 

 
-  -  - 

 

kisebbségi 
tulajdonos 

 

- 

 

-  

PT Móveis 
Serviços de 

Telecomunicações 
SGPS S.A. 

(44,62%) 

 - 

A befektetések irányításában a szavazati arányok megegyeznek a részesedési arányokkal. A tárgy üzleti 
év végén a Társaság minden részesedését a részesedésre jutó saját tőke alapján értékelte. 

A mérlegkészítés időpontjáig a bemutatott számadatok egyik társaság esetében sem kerültek a legfőbb 
szervek által elfogadásra. 
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A Társaság a TMT Hungary B.V. nevű leánycégén keresztül közvetlenül tulajdonos a következő 
társaságokban: 
 
 

társaság neve székhelye a TMT Hungary B.V. 
részesedése a társaságban 

 
Telenor Magyarország Zrt. 
 
 

 
2045 Törökbálint, Pannon út 1. 

 
100% 

Telenor Real Estate Hungary Zrt. 
 

2045 Törökbálint, Pannon út 1. 100% 

 

Mérleg A/III sorból Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekkel kapcsolatos értékvesztés 
tárgyévi változása  

                                                                                                                                                                        
adatok millión Ft-ban 

 

Részesedés 
bekerülési 

értéke        
2019. január 1. 

 

Tárgy üzleti 
év során 

részesedés 
növekedés 

 Részesedés 
elszámolt 
halmozott 

értékvesztése  
2019. január 1. 

  

Tárgy üzleti 
év során 
elszámolt 

részesedés 
értékvesztés  

 

Részesedés 
nyilvántartási 

értéke  
2019. 

december 31. 
 

         
TMT Hungary 
B.V. 
 

0  101 161   0  0  101 161 

Antenna 
Hungária 
Innovációs Kft. 
 

150  0  -17  -14  119 

Hungaro DigiTel 
Kft. 

636  0 
 

0  0  636 

 
Digitális 
Átállásért  
Nonprofit Kft. 

 
401 

  
 

0 

 
 

-30 
  

 
-6 

  
365 

Összesen 1 187  101 161   -47  -20  102 281   

 
 
A Társaság 2019-ban 20 millió Ft-ot számolt el értékvesztésként a Digitális Átállásért Nonprofit Kft.-ben 
és az Antenna Hungária Innovációs Kft-ben lévő részesedései után tekintettel a leányvállalatok 
veszteségére. 
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Mérleg B/I. Készletek sor,  Készletek nettó értéke  

                                                                                                                                                                          
adatok millió Ft-ban 

 2018. december 31.   2019. december 31. 
       

Áruk  237   1 340 

Anyagok 1 802  1 165 

Készletekre adott előlegek 99  0 

Összesen 2 138  2 505 

 
 
Az árukészlet emelkedett erősáramú eszközök tárgyi eszközök közül történő átsorolása miatt.  
 
Az anyagok értéke csökkent az előző év végi állományhoz képest az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Programok (EFOP) lezárásával és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok 
(GINOP) befejező fázisba kerülésével kapcsolatban. 
 

Mérleg B/I. Készletek sorból  Készletekkel kapcsolatos értékvesztés tárgyévi változása 

adatok  millió Ft-ban 

    2019. december 31. 

      

Nyitó   380 

Tárgyévi növekedés   11 

Tárgyévi csökkenés   42 

Tárgyévi visszaírás   0 

Összesen:   349 

 
A Társaság értékvesztést képzett készleteire, mivel a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti 
különbözet tartós és jelentős összegűnek minősül. A tárgy időszakban nem volt szükség az árukészleten 
lévő CA modulokra és set-top box-okra értékvesztést elszámolni. A Társaság a készleteinek 
értékelésénél prudens módon járt el, az egy évnél régebben mozgó tételek esetében tételesen 
megvizsgálta az adott készlettétel felhasználhatóságát és piaci értékét.  
 

Mérleg B/II. sorból  Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 

                                             adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          

Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásnyújtásból   9 124   5 403 

Összesen:   9 124   5 403 

 
 
 
A Társaság 2019. december 31-i vevőállománya csökkent az előző év végi értékhez képest, mivel a 
vevői rendezték a lejárt számlatartozásukat. 
 
A lakossági szolgáltatáshoz kapcsolódó – nagyságrendjében jelentős darabszámú, de jellemzően pár 
ezer forint körüli összegű – vevőkövetelések értéke 179 millió Ft, amely 98 millió Ft-tal kevesebb, mint 
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az előző időszaki záró, a külföldi vevőkövetelések pedig 11 millió Ft-ra csökkentek (- 23 millió Ft az előző 
év végi állományhoz lépest). 
 

Mérleg B/II. sorból  Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

                                                                                                                                                                   
adatok  millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          

Részesedési viszonyban állókkal szemben 143   210 

Ebből:         
Anya- és leányvállalatok  143   142 

Jelentős tulajdoni részesedés  0   68 

Összesen:  143   210 

 
A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések emelkedtek a Telenor Magyarország Zrt. jelentős 
tulajdoni részesedési minősítése miatt. A leányvállalatok esetében az végi egyenleg túlnyomó része a 
Hungaro DigiTel Kft. által fizetendő korábbi üzleti évben jóváhagyott osztalék összege (138 millió Ft). 

Mérleg B/II. sorból  Egyéb követelések 

                                                                                                                                              
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.  2019. december 31. 

          
Költségvetéssel szemben   421   583 
Helyi adókkal kapcsolatosan   59   18 
Alkalmazottakkal szemben   2   2 
Egyéb követelések   130   84 

Összesen:   612   687 

 
A költségvetéssel szembeni követelés előző évhez képest magasabb értékének oka elsősorban a 2019-
es év végén kapott vevői előlegekre vonatkozó ÁFA elszámolás. 
 

Követelésekre elszámolt értékvesztések  

                                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

  

Értékvesztés 
halmozott 

értéke üzleti év 
elején 

  Növekedése   Csökkenése   

Követelés 
leírás, 

értékesítés 
miatt 

kivezetett 
értékvesztés 

  

Hosszú 
lejárat-
rövid 

lejárat 
közti 

átsorolás 

  

Értékvesztés 
halmozott 

értéke 2019. 
december 

31-én 

                        

Követelések 
áruszállításból és 
szolgáltatásból 
(vevők) 

2 692   138   -30   -115   0    2 685 

Egyéb követelések 2   0   0   0   0   2 

Összesen: 2 694   138   -30   -115   0   2 687 
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A Társaság lejárt fizetési határidejű számláira és kisebb mértékben pedig jelenlegi, vagy volt 
munkavállalóival szembeni kölcsönkövetelésére képzett értékvesztést egyedi értékelés alapján. A 
követelés értékesítés a lakossági szolgáltatással összefüggő, egyenként kis összegű, több mint egy éve 
lejárt és nem behajtható számlakövetelésekkel kapcsolatos. 
 

Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök 

                                                                                                                                              
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          
Elszámolási bankszámlák   9 754   9 502 
Pénztár   4   5 

Összesen:   9 758   9 507 

 
 
A Társaság pénzeszköz állománya jelentősen nem változott az előző év végi állományhoz lépest. 
 

Mérleg C. sor Aktív időbeli elhatárolások 

                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          
Bevétel elhatárolás   657   875 
Költség elhatárolás   3 379   2 704 

Összesen:   4 036   3 579 

 
A bevételek aktív időbeli elhatárolásának állománya tartalmazza az üzleti évre megkötött szerződéseivel 
kapcsolatban még ki nem számlázott, de a tárgy üzleti évben már teljesített szolgáltatások ellenértékét. 
 
A következő üzleti évre áthúzódó, de a szállítók által már kiszámlázott költségekre képzett aktív időbeli 
elhatárolások összege csökkent a 2019-es üzleti évre jutó, időarányosan már elszámolt költségek miatt. 
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Mérleg D. sor  Saját tőke   
 

adatok millió Ft-ban 

    
Jegyzett 

tőke 
  Tőketartalék   

Eredmény-
tartalék 

  
Lekötött 
tartalék 

  
Adózott 

eredmény 
  Összesen 

                          

Nyitóegyenleg   25 500   45 068   6 134   0   50   76 752 

 
2018. üzleti évi 
adózott eredmény 
átvezetése   0   0   50   0   -50   0 

 
Tőkeemelés   10   54 990   0   0   0   55 000 

Tárgy üzleti év 
adózott 
eredménye  0  0  0  0  1 747  1 747 

 
Záró egyenleg   25 510   100 058   6 184   0   1 747   133 499 

 
 
A Társaság adózott eredménye 1.747 millió Ft. A Társaság menedzsmentjének javaslata a teljes adózott 
eredmény eredménytartalékba történő helyezése, amely plusz likviditási forrást biztosít a 2020-as évben 
a Társaság előtt álló feladatokra. Az adózott eredmény felhasználásáról a Társaság tulajdonosa az éves 
beszámoló elfogadásakor dönt. 
 

Mérleg D/I. sor  Jegyzett tőke 

                                                                                                                                                   
adatok millió Ft-ban 

   2018. december 31.  2019. december 31. 

    
Részarány  

%   Névérték   
Részarány 

%   Névérték 

                  

Alaptőke   100   25 500   100   25 510 

Ebből:                 

Magyar Állam  100  25 500  100  25 510 
 

 
A Társaság alaptőkéje 25.510.100 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek 
tulajdonosa a Magyar Állam. 
 
Mindegyik törzsrészvény egyetlen szavazatra jogosítja fel a tulajdonosát, névre szólóak és egyetlen 
sorozatot képeznek, továbbá a Társasággal szemben azonos jogokat biztosítanak. A törzsrészvények 
dematerializált formában kerültek előállításra. 
 
A Társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója 2019. október 17-én határozatot hozott (9/2019 (X.17)) a 
Társaság alaptőkéjének 10.000.000 Ft-tal történő megemelésére új részvények zártkörű forgalomba 
hozatala útján. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az alaptőke emelést 2019. november 14-én 
jegyezte be.   
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Mérleg D/III. sor Tőketartalék 

Az alaptőke megemelésével egyidejűleg összesen 54.990.000.000 Ft tőketartalékba történő helyezéséről 
is döntött a Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója. A tőketartalék 2019. december 31-ei értéke 100.058 
millió Ft volt. 
 

Mérleg D/V. sor Lekötött tartalék 

A Társaság tárgy üzleti évben nem képzett lekötött tartalékot az eredménytartalék terhére fejlesztési 
tartalék jogcímen az 1996. évi LXXXI. tv társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 7.§ (1) f) pontja 
alapján. A korábbi üzleti években képzett fejlesztési tartalék teljes egészében felhasználásra került. 
 
 

Mérleg E. sor  Céltartalékok 

                                                                                                                                                                     
adatok millió Ft-ban 

    
Nyitó egyenleg 
2019. január 1. 

  
Tárgyévi 

felhasználás 
  

Tárgyévi 
képzés 

  
Záró egyenleg 

2019. 
december 31. 

                  
Kifizetett felmentési bérre és 
járulékaira képzett céltartalék   

31   31   1   1 

Várható személyi jellegű 
ráfordításra képzett 
céltartalék  

0  0  11  11 

Várható kötelezettségre 
képzett céltartalék.    
Ebből:   

268   101   202   369 

Környezetvédelmi 
kötelezettségre képzett   

0   0   0   0 

Összesen   299   132   214   381 

 
 
A Társaság az óvatosság elvéből kiindulva képezte meg a szükséges összegű céltartalékokat, azonban 
minden lehetséges úton és módon, a jogszabályok adta lehetőségeket kihasználva a Társaság törekszik 
és a jövőben is törekedni fog a kockázati kitettség minimalizálására.  
 
A felmentési bérre és járulékaira megképzett céltartalék indoka, hogy munkavállalók munkaviszonyának 
megszüntetése esetén, amennyiben a munkaviszony megszűnésének napja a 2019. december 31-ét 
követő időszakban van, úgy a kifizetett, de nem a tárgyévre vonatkozó arányos felmentési/felmondási 
időre járó munkabér és végkielégítés, illetve járulékai aktív időbeli elhatárolásra kerülnek, és ezzel 
azonos összegben pedig céltartalékot képez a Társaság. 
 
A Társaság 2019-es üzleti évben 23 millió Ft céltartalékot képzett a leányvállalatával, a HungaroDigitel 
Kft.-vel szemben fennálló eszközértékesítéshez kapcsolódó garanciális javítási kötelezettség miatt. 
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Mérleg F/II. sorból  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                                                                          

                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          
Vagyonkezelésbe kapott eszközök  68  258 
Bankhitel  6 768  0 

Összesen:   6 836   258 

 
A Társaság a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (MNV Zrt.) kötött megállapodása alapján 
vagyonkezelésbe vett eszközöket, amelyeket korábban a GINOP programok keretében adott át állami 
tulajdonba. 
 
 
Mérleg  F/III. sorból  Vevőktől kapott előlegek 
 
 

adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          
Kapott előleg  0  984 

Összesen:   0   984 

 
A Társaság egy jelentős ügyfelétől kapott szolgáltatási díjakra előleget 
 
 
Mérleg  F/III. sorból  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

 
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          

Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból   3 622   4 061 

Összesen:   3 622   4 061 

 
Az év végi nyitott szállítói állomány emelkedett az előző évi adathoz képest elsősorban a belföldi szállítók 
volumenének magasabb szintje (+465 millió Ft) miatt, amelyet részben ellensúlyozott a külföldi szállítói 
tartozások csökkenése (-26 millió Ft). 
 
 
Mérleg F/III . sorból Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

                                                                                                                                                                       
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          
Részesedési viszonyban állókkal 
szemben    1 612    48 519 
ebből:         

Kölcsön MNV Zrt-től  0  45 851 
Anya és leányvállalatok   1 612   2 632 
Jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban   0   36 

Összesen:   1 612   48 519 
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Az MNV Zrt-től kapott kölcsön a TMT Hungary B.V.-ben lévő részesedés vásárlásának finanszírozását 
szolgálta. 
 
Az anya és leányvállalatokkal szembeni kötelezettség növekedésének fő oka, hogy a Társaság Hungaro 
DigiTel Kft.-vel szembeni szállító számlatartozása nőtt, amelyet ellensúlyozott a Digitális Átállásért 
Nonprofit Kft.-vel és az AH Innovációs Kft.-vel közösen működtetett cash-pool rendszerben lévő nettó 
elszámolási egyenleg csökkenése (-23 millió Ft).  
 
A Telenor Magyarország Zrt. jelentős tulajdoni részesedési minősítése miatt 2019 üzleti év végén a 
társasággal szembeni szállítói kötelezettség ebben a mérleg kategóriában kerül kimutatásra. 
 
 
Mérleg  F/III. sorból  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

                    
adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          

Költségvetéssel szemben   1 257   2 005 

Kapott támogatási előleg  8 031   805 

Alkalmazottakkal szembeni kötelezettségek  228  243 

Óvadék   81   113 

Társadalombiztosítással szemben   57   98 
Nyugdíj- és egészségpénztárakkal 
szemben  4  26 

Helyi adók   1   2 

Faktorált szállítói kötelezettség   2 000   0 

Egyéb kötelezettségek   3   2 

Összesen:   11 662   3 294 

 
A mérlegkategória jelentős csökkenését lényegében a GINOP 3.4.6-os programból történő kilépés és az 
azzal kapcsolatban korábban kapott támogatási előlegek Magyar Állami Kincstárnak történő 
visszafizetése indokolta. 
 
A korábbi évben faktorált kötelezettség a 2019-es üzleti év során teljes mértékben ki lett fizetve, így a 
2019-es üzleti év végén már nem állt fenn ilyen jellegű kötelezettsége a Társaságnak. 
 

 
Mérleg  G. sor  Passzív időbeli elhatárolások 
 

       adatok millió Ft-ban 

    2018. december 31.   2019. december 31. 

          

Bevételek elhatárolása   1 601   4 225 

Költségek elhatárolása   1 587   2 796 

Halasztott bevételek   20   16 

Összesen:   3 208   7 037 

 
A passzív bevétel elhatárolások emelkedtek. Ebben a kategóriában döntően a Társaság által az üzleti 
évben megkötött vevői szerződésekkel kapcsolatban előre számlázott, de a következő üzleti évben vagy 
hosszútávon teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben képzett elhatárolások és a Mindig TV Extra 
szolgáltatáshoz kapcsolódó, az ügyfelek által előre kifizetett szolgáltatási díjakra képzett bevételek 
kerültek kimutatásra. 
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A költség elhatárolások egyenlege tükrözi azt. hogy az előző évhez hasonlóan a tárgy üzleti év végén is 
számos olyan nagyobb volumenű projekt volt folyamatban, amelyek költségeire a szállítói számlák 
mérlegkészítésig még nem érkeztek be. 
 
A halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összege a térítés nélkül átvett tárgyi 
eszközök értékcsökkenésével párhuzamosan kerül feloldásra. 
 
 

4.  Kiegészítő melléklet az eredménykimutatáshoz  
 
 
Eredménykimutatás I. sor   Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

                                                                                                                                             
adatok millió Ft-ban 

  
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31. 

 

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

    
 

   
 Üzleti távközlési szolgáltatás  9 214   8 209 

 Digitális TV szolgáltatás  7 352   7 747 
 Rádió szolgáltatás  3 544   3 699 
 Műsorgyártási szolgáltatás  2 948   2 873 
 Műholdas távközlési szolgáltatás  2 643   2 705 
 Lakossági szolgáltatás  2 511   2 499 
 Áruk értékesítése  3 868   2 438 
 Rendezvényszervezési szolgáltatás  0   2 349 

 
Audiovizuális (AV) és rendezvénytechnikai 
szolgáltatás 

 2 207  
 

1 949 

 Bérbeadás és bérleti szolgáltatás  1 558   1 663 
 Karbantartási szolgáltatás  895   940 
 Műholdas szolgáltatás  45   46 

 Egyéb alaptevékenység  434   495 

 Alaptevékenység összesen   37 219   37 612 

 Továbbszámlázott szolgáltatások  263   257 

 Közvetített szolgáltatás  12   8 

 Egyéb szolgáltatás  23   27 

 Egyéb tevékenységek összesen  298   292 

 Mindösszesen 
 37 517 

 
 37 904 

 

Az üzleti távközlési szolgáltatásoknál jelentkező jelentős árbevétel csökkenés hátterében a 2018-as 
évben jelentkező, egyszeri, nagyobb összegű árbevétel áll.  

Mind a digitális TV, mind a rádiós (analóg) műsorszórás szolgáltatások árbevételeinek növekedése a 
elsősorban a 2019 évi szolgáltatási ár indexálásával magyarázható.  

A műsorgyártási tevékenység összességében a 2018-as szinten teljesült, ugyanakkor a beföldről érkező 
igények valamivel elmaradtak 2019-ben. 

A műholdas távközlési szolgáltatások árbevételei a 2019-es üzleti évben kis mértékben emelkedtek, 
mivel több végpontra történt a szolgáltatás nyújtás, mint a megelőző évben.  

A 2019-es évben a rendezvényszervezési tevékenységekkel bővült az Antenna Hungária Zrt. 
szolgáltatási portfóliója, amelyhez kapcsolódó árbevétel már jelentős összegben jelent meg 2019-ben. 
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A lakossági szolgáltatások árbevétele az összehasonlítási időszakhoz képest kis mértékben csökkent az 
előfizetők számának csökkenése miatt.  

A 2019-es üzleti évben az Antenna Hungária Zrt. a távközlési tevékenységhez köthető 
áruértékesítésében csökkenés jelentkezett. 

 Az audiovizuális (AV) és rendezvénytechnikai szolgáltatások kategóriában a csökkenést részben a vevői 
igények csökkenése, valamint a rendezvényszervezési üzletágba átcsoportosuló árbevételek okozzák. 

A bérbeadási és bérleti szolgáltatások kis mértékben emelkedtek köszönhetően a megnövekedett bérlői 
igényeknek és a jobb terület bérbeadási lehetőségeknek.  

A karbantartási szolgáltatások esetében bekövetkezett emelkedés annak köszönhető, hogy az 
átalánydíjas üzemeltetések vevői köre kibővült. 

A műholdas műsorszórás tevékenységből származó árbevétel tekintetében nem történt érdemi változás. 

Az egyéb alaptevékenység soron (MVDS szolgáltatás [Multipoint Video Distribution System], 
mérőszolgáltatások és multimédiás tevékenységek) a növekedés elsősorban a több multimédiás jellegű 
szolgáltatás árbevételének köszönhető.  

A továbbszámlázott bevételek csökkenése elsősorban ahhoz köthető, hogy a 2018-as évben több 
kiszervezett munkára volt szükség a távközlési karbantartási területen.  

Az egyéb szolgáltatás kategóriában nem történt érdemi változás, a kisebb eltérés főleg az 
árfolyamváltozásokból adódik. 

  

Eredménykimutatás 01. sorból  Belföldi értékesítés nettó árbevételéből kapcsolt vállalkozásnak 
értékesítés 

                                                  adatok millió Ft-ban 

   
2018. január 1.- 

 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

 
    

   

Részesedési viszonyban állókkal szemben  127   727 

ebből      

Kapcsolt vállalkozás  127     
 501    

Jelentős tulajdoni részesedési viszony  0     
 226    

Összesen  127      727    

 
 
A bevételek forrása változott a két év során, a Társaság a Hungaro DigiTel Kft. részére eladott készletek 
illetve, a számára nyújtott üzemeltetési és ingatlan bérbeadási szolgáltatásokat, illetve a Digitális 
Átállásért Nonprofit Kft.-nek és az Antenna Hungária Innovációs Kft.-nek adminisztratív szolgáltatásokat. 
 
A TMT Hungary.B.V.-ben történt részesedés megszerzésétől kezdve a Telenor Magyarország Zrt.-nek 
nyújtott szolgáltatásokat jelentős tulajdoni részesedési viszonyban szemben álló társaságtól származó 
árbevételként számolta el a Társaság. 
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Eredménykimutatás 02. sor  Export értékesítés nettó árbevétele  
                                                                                                                                                                  

adatok millió Ft-ban 

   
2018. január 1.- 

 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Cseh Köztársaság  370   386 
Svájc  45   148 
Luxemburg  43   46 
Izrael  27   24 
Ausztria   29   17 
Szingapúr  0   16 
Németország  18   15 
Románia  0   8 
Hong-Kong  0   7 
Málta  0   7 
Belgium  0   5 
Svédország 
Franciaország 
Szlovákia 
Egyesült Királyság 
Írország 
Szlovénia 
USA 
Horvátország 
Olaszország 
Japán 
Hollandia 

 

1 
0 
4 
9 
2 
0 
0 
1 

10 
6 
4 

 

 3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

egyéb országok  1   1 

Összesen  570   692 

 
Az export bevételek nőttek főként több svájci székhelyű szervezetnek (sportági nemzetközi szövetségek) 
számlázott műsorgyártási szolgáltatások miatt. 
 
 
Eredménykimutatás 02. sor  Export értékesítés nettó árbevétele sorból kapcsolt vállalkozással 
szembeni árbevétel 
 
A Társaságnak sem a tárgy üzleti évében, sem az előző üzleti évben nem volt nem magyarországi 
székhelyű kapcsolt vállalkozással forgalma, így árbevétele sem volt. 
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Eredménykimutatás III. sor  Egyéb bevételek részletezése 
                                                                                                                                                                               
adatok millió Ft-ban 

 
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

       
Értékesített eszközök  146   428 
Költségekre kapott vissza nem térítendő 
támogatás 

 591     
 

369    

Kötbér és kártérítés bevételek   41   144 

Előző évi céltartalék megszüntetése  709      132    
Visszaírt értékvesztés/terven felüli 
értékcsökkenés 

 82  
 

30 

Vevőkövetelés értékesítés bevétele  0      17    
Végleges pénzeszköz átvétele fejlesztési 
célra 

 7     
 

2    

Térítés nélküli átvett és többletként fellelt 
eszközök 

 7  
 

2 

Hitelezési veszteségként már leírt 
tételekre történt befizetések 

 17  
 

0 

Egyéb bevételek  44      58    

Összesen  1 644   1 182 

 
Az értékesített eszközök között a legjelentősebb tétel a solti trafóállomáson található eszközök 
értékesítése. 
 
A kapott vissza nem térítendő támogatások bevételének döntő része a három GINOP-os projekthez 
kapcsolódó támogatások elszámolásából áll.  
 
Az egyéb bevételek kategóriában elévült szállítói kötelezettségek elszámolása, perköltségre kapott 
térítés, apák munkaidő kedvezményére történő térítés, illetve egyéb munkavállalói térítések szerepelnek. 
 
 
Eredménykimutatás III. sorból  Egyéb bevételekből kapcsolt vállalkozásnak értékesítés 
részletezése 

 
 
A tárgy és az előző üzleti évben a Társaság nem értékesített tárgyi eszközöket vagy immateriális javakat 
a leányvállalatainak. 
 
 
Eredménykimutatás  05. sor  Anyagköltség részletezése 

                                                                                                                                                                       
adatok millió Ft-ban 

 
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Villamos energia költség  1 287      1 491    
Egyéb energiaköltség  283   259 
Egyéb anyag- és alkatrészköltség  158      160    
Rendszerfejlesztés anyagköltsége  16      2    

Összesen  1 744   1 912 

 
A villamos energia magasabb tárgy üzleti évi összegét a 2019 júliusától érvényben lévő piaci áramdíj 
jelentős emelkedése okozta. Szintén növekedett a hálózathasználati díj, amely nem része a piaci díjnak. 
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Ugyanakkor 2019 augusztusától a Hungaro DigiTel Kft. levált a Társaság hálózatáról, így a teljesítmény 
lekötés csökkentésével kis mértékben csökkent az Antenna Hungária Zrt. villamos energia költsége. 
 
Az egyéb energiaköltség csökkenését több kisebb téma okozta. A bázisévben rendezvények kapcsán 
szükséges erősáramú generátorok üzemanyag költsége itt jelentkezett. A beszámoló évében a Társaság 
csökkentette a gépkocsi állományát, így kevesebb volt a felhasznált üzemanyag költsége. Három 
telephely esetében tartályokban tárolt gázzal történik a fűtés, ezek feltöltése kiürülés esetén történik, a 
tárgy üzleti évben kevesebb ilyen alkalomra volt szükség. 
 
Az egyéb anyag és alkatrész felhasználása közel azonos szintén történt a két év során (Pl.: távközlési 
összeköttetések kiépítéséhez felhasznált anyagok, irodaszerek, stb.). 
 
 
Eredménykimutatás 06. sor  Igénybevett  szolgáltatások részletezése 
 

adatok millió Ft-ban 

 2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

      

Alvállalkozói teljesítések                       2 695                            4 943     

Informatikai üzemeltetés                       1 885                            1 794     

Ingatlan-, gép- és szoftverbérleti díjak                       1 901                            1 666     

Rendezvénytechnikai ráfordítás                       1 003                            1 116     

Marketing és reklám költségek                         987                              1 014     

Műsorgyártási tevékenységhez igénybevett 
szolgáltatás 

                        950                              867     

Távközlési átviteli költségek                         643                              688     

Karbantartás, javítás költsége                         665                              611     

Biztonsági szolgálat költsége                         487                              473     

Szerviz, műsorterjesztési és távközlési 
szolgáltatás  

                        210                              308     

Multimédia tartalom ráfordítása                         190                              206     

Szakértői díjak                         540                              178     

Védjegyhasználati díj                         160                              160     

Posta- és telefonköltségek                         152                              152     

Bérelt munkaerő költsége                         131                              152     

Telefonos ügyfélszolgálat költsége                         146                              144     

Logisztikai szolgáltatás költsége                         138                              119     

MinDig TV Extra üzemeltetési költsége                         123                              119     

Takarítás költsége                           87                                88     

Szerver hosting és IP hozzáférési díjak                           55                                58     

Üzleti jutalék                           46                                58     

Utazás és kiküldetés                           61                                54     

Jogkezelői és tartalom díjak                           61                                52     

Gépjármű üzemeltetés költségei                            55                                47     

Ingatlan üzemeltetésének költségei                           70                                46     

Oktatási költségek                           56                                36     
Társaságból kiszervezett tevékenységek 
költségei 

                            9                                  14     

Telepített eszközök bontásának költsége                           33                                4     

Egyéb igénybevett szolgáltatás                         138                              124     

Összesen 13 677  15 291 

 
Az alvállalkozói díjak előző évhez képest jelentősen nőttek a Rendezvényszervezési üzletág operatív 
tevékenységének augusztusi indulásával összefüggésben.  
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Az informatikai rendszerek üzemeltetési költségének csökkenése a 2019 júliusától megszűnt IT 
biztonsági rendszer üzemeltetés támogatási szerződéshez köthető. 
 
Az ingatlan, gép- és szoftverbérleti díjakon a két időszak eltérése a rendezvénytechnikai szolgáltatáshoz 
kapcsolódik, mivel a bázis időszakban jelentős összegű eszközbérletre volt szükség. 
 
A rendezvénytechnikai ráfordítás kategóriában fény- és hangtechnikai szolgáltatások igénybevétele kerül 
elszámolásra. A két évben eltért a tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások szerkezete (2018-ban 
több eszközbérletre volt szükség), azonban összességében csökkent a költségek szintje, a bevételekkel 
összhangban. 
 
Marketing és reklám költség legnagyobbrészt a MinDig TV és MinDig TV Extra szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a két év tekintetében közel azonos összegben merült fel. A 2019. évi magasabb összeg az 
MBT konferencia szervezése kapcsán merült fel.  
 
A műsorgyártási tevékenységhez köthetően kevesebb alvállalkozói jellegű szolgáltatás igénybevétele 
történt, mivel az eszközpark bővítésével a megrendelések nagyobb részét sikerült saját kivitelezésben 
teljesíteni. 
 
A távközlési átviteli költségek a telepített távközlési végpontok darabszámának növekedésével 
összefüggésben emelkedtek. 
 
A karbantartás, javítás költségei a két időszakban eltérő munkákhoz köthető, az eltérésben két téma 
kiemelhető. 2018-ban a GINOP 3.4.2 és 3.4.5 projektek kapcsán több adótorony karbantartására volt 
szükség a telepítések megkezdése előtt. A 2019. évi költségeket egyszeri hatásként csökkentette egy 
több éve ki nem számlázott szállítói munka elévülése. 
 
A biztonsági szolgáltatások esetében a szolgáltató partner élőerős őrzésével kapcsolatos díjemelését 
ellensúlyozta, hogy az AV és rendezvénytechnikai megrendelések teljesítésével összefüggésben 
kevesebb rendezvény biztosítására volt szükség a tárgy üzleti évben.  
 
A szerviz, műsorterjesztési és távközlési szolgáltatás költségének jelentős emelkedése fele részben a 
2019-ben indult új ICT szolgáltatáshoz köthető. Másrészt egy külső partnernek végzett üzemeltetési 
szerződéssel kapcsolatosan jelentősen növekedtek a partner által megrendelt eseti munkák. 
 
A multimédia tartalom ráfordítás a Társaság VOD (Video On Demand) szolgáltatásával kapcsolatban 
jelentkezett. 
 
2019-ben kevesebb jogi, közbeszerzési tanácsadást vett igénybe a Társaság a korábbi évhez képest, 
amely időszakban több jelentős projekt előkészítése és indulása történt. 
 
Védjegyhasználati díj a digitális földfelszíni műsorterjesztés keretében sugárzott csatornák védjegy 
oltalom alá tartozó ábráinak használatával kapcsolatban, a két időszakban azonos összegben 
keletkezett.  
 
A posta- és telefonköltségek a két időszakban azonos mértékben jelentkeztek. A postaköltségek nagy 
része a MinDig TV Extra előfizetőinek küldött levelek miatt merült fel. 
 
A bérelt munkaerő növekedése csak technikai jellegű, mivel a karbantartó személyzet által elvégzett 
munka 2018 augusztusáig szolgáltatásként volt igénybe véve és az ingatlan üzemeltetés költségei között 
jelentkezett.  
 
A telefonos ügyfélszolgálat és a MinDig TV Extra üzemeltetési költségek a MinDig TV Extra 
szolgáltatással kapcsolatban, a két időszakban azonos mértékben jelentkeztek. Üzemeltetési költség az 
ügyfélszolgálati irodákkal összefüggésben merült fel. 
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Logisztikai szolgáltatás költsége főleg az AV és rendezvénytechnikai szolgáltatással kapcsolatban, az 
eszközök raktározási feladatainak ellátása miatt merült fel. A feladatok átszervezésével kisebb 
csökkenést sikerült elérni. 
 
A takarítási költségek esetében nem történt jelentős változás.  
 
A szerver hosting és IP hozzáférési díjak a Társaság több szolgáltatásához szükségesek, távközlési 
összeköttetések, CDN, IoT. A két év viszonylatában nem történt jelentős változás. 
 
Az üzleti jutalék előző évi alacsonyabb összegét a MinDig TV szolgáltatással kapcsolatban egy korábbi 
évre vonatkozó vitatott számla rendezése okozta. A szokásos üzletmenethez kapcsolódó jutalékok 
összege azonos szinten alakultak a két év során. 
 
Az utazási és kiküldetési díjakon a Társaság költségcsökkentési intézkedései hatására megtakarítást ért 
el. 
 
A jogkezelői és tartalom díjak nagyrészt a lakossági szolgáltatással összefüggésben merülnek fel, az 
előfizetők számának csökkenése költségcsökkenést jelentett. 
 
A gépjármű üzemeltetés csökkenését a gépkocsi állomány csökkentése magyarázza. 
 
Az ingatlan üzemeltetés költségeinek csökkenését a már korábban említett karbantartási munkák 2018 
augusztusától bérelt munkaerőként történő igénybevétele okozta.  
 
A bázis üzleti évben magasabb oktatási költségek több téma kapcsán jelentkeztek. Dolgozói tehetség 
program, Organoco vezetői tréning valamint az alpintechnikai munkát végzők kötelező ismeretfelújító 
képzése is magasabb összegben merült fel.  
 
A Társaságból kiszervezett tevékenységek költségeinek növekedését plusz biztonsági szakértő 
felkérése okozta. 
 
Az egyéb igénybevett szolgáltatások között számos kisebb téma elszámolása történik (pl.: teher- és 
személyfuvarozás, számlázási költségek, tagsági díjak, stb.) A két vizsgált üzleti év tekintetében eltérést 
okozott, hogy csak 2018-ban jelentkeztek a központi épület és gerincadó állomások részletes 
adatállományának CAFM létesítménygazdálkodási rendszerbe történt feltöltésének költsége, valamint a 
PRO-M üzemeltetés átvételével kapcsolatos eseti költségek. 
  
 
Eredménykimutatás 07. sor  Egyéb  szolgáltatások értéke 
 

                                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

 
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Frekvenciahasználati díj  742      797    
Pályázati díj  304      316    
Bankköltségek  150   152 
Biztosítási díjak  86      76    
Hatósági díjak  55      56    
Egyéb díjak  1      2    

Összesen  1 338   1 399 

 
A frekvenciahasználati díjak a GINOP 3.4.2 és 3.4.5-ös projektek kapcsán megvalósult 
eszköztelepítésekkel kapcsolatban emelkedtek. 
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Az NMHH-nak fizetendő pályázati díj növekedését - az éves díj alapját képező - magasabb DVB-T 
szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek indokolják. 
 
A bankköltségek érdemben nem változtak a két év tekintetében.  
 
A biztosítási díjak 2019. évi alacsonyabb összegét a vagyonbiztosítással kapcsolatban 2019 
decemberében a korábbi biztosítótól beérkezett, 2018-at érintő, káralakulás szerinti utólagos 
díjvisszatérítés okozta.  
 
A hatósági díjak legjelentősebb tétele (51 millió Ft) az NMHH-nak a megelőző üzleti év távközlési 
szolgáltatásából származó árbevétel alapján fizetendő piacfelügyeleti díja. 
 
Az egyéb díjak között a GINOP 3.4.2 és 3.4.5-ös projektek kapcsán telepített, majd vagyonkezelésbe 
visszavett eszközök vagyonkezelési díja szerepel. 
 
 
Eredménykimutatás 08. sor Eladott áruk bekerülési értéke (ELÁBÉ)                                                                                                                                                           
 

                                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

   
2018. január 1.- 

 2018. december 31. 

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

       
       
Értékesített műszaki áruk  3 552     1 956    
Lakossági szolgáltatáshoz tartozó eszközök 
értékesítése 

 83     72    

Telepített és értékesített távközlési 
eszközök 

 9     13    

Összesen  3 644  2 041 

 
A Társaság mindkét időszakban állami szereplőknek értékesített - telepítéssel együtt - távközlési 
berendezéseket, illetve szerzett be és értékesített műszaki berendezéseket. Ez jelenik meg mind az 
értékesített műszaki áruk, mind a telepített és értékesített távközlési eszközök esetében a különböző 
időszakokban eltérő projektekkel kapcsolatban. 
 
A Mindig TV Extra szolgáltatáshoz kapcsolódóan a tárgy üzleti év folyamán az értékesített set-top box-
ok és CA modulok darabszáma csökkent.  
 
 
Eredménykimutatás 09. sor Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                    
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

 
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Lakossági szolgáltatáshoz kapcsolódó 
műsorterjesztési díjak 

 
1 487 

 
 

1 394 
Frekvencia díjak  225   235 
Műsorgyártással kapcsolatos költségek  28   29 
Lakossági internet szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

 
24 

 
 

21 
Egyéb közvetített szolgáltatások értéke  28      24    

Összesen  1 792   1 703 
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A lakossági szolgáltatáshoz kapcsolódó műsorterjesztési díjak csökkentek az előfizetői szám 
csökkenésével összhangban. Emellett néhány csatorna kikerült a Mindig TV Extra csomagból, (pl. az M3 
internetre költözése okán), ami tovább csökkentette a műsorterjesztési díjakat.  
 
Az üzleti ügyfeleknek továbbszámlázott frekvencia díjak a televíziós és rádiós műsorszóráshoz 
kapcsolódnak, a bevételekkel összhangban minimálisan növekedtek. 
 
A műsorgyártási tevékenységhez közel azonos értékben volt szükség közvetített szolgáltatás 
igénybevételére a két üzleti évben. 
 
A lakossági internet szolgáltatás kapcsán felmerült közvetített szolgáltatás költsége az előfizetők 
számának csökkenése miatt alacsonyabb 2019-ben. 
 
Az egyéb közvetített szolgáltatások a távközlés üzemeltetési szolgáltatással kapcsolatosan 
továbbszámlázott tételeket tartalmazzák. Csökkenését a partnertől érkező kevesebb eseti megrendelés 
magyarázza. 
 

 
Eredménykimutatás  10. sor  Bérköltség 

                                                                
adatok millió Ft-ban 

 

 2018. január 1.- 
 2018. december 31. 

   2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

 

 
Átlagos 

állományi 
létszám 

Kifizetett 
bérek 

 
 Átlagos 

állományi 
létszám 

Kifizetett bérek 
 

Szellemi  333    3 064   325    3 121  
Fizikai  224    1 260      218    1 421     

Összesen  557 4 324   543 4 542  

 
                                                                                   

A Társaság munkavállalóinak száma 2019-ben enyhén csökkent hatékonyságjavítási intézkedések miatt. 
 
 
Eredménykimutatás 11. sor Személyi jellegű egyéb kifizetések 
                                    

adatok millió Ft-ban 

 

 2018. január 1.- 
 2018. december 31. 

   2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

 

 
Átlagos 

állományi 
létszám 

Egyéb 
kifizetések 

 
 Átlagos 

állományi 
létszám 

Egyéb 
kifizetések 

 

Szellemi  333    496   325    423  
Fizikai  224    277      218    259     
egyéb   172    124  

Összesen  557 945   543 806  

 
A személyi jellegű egyéb kifizetések legjelentősebb elemei a munkavállalóknak adott utalványok, a 
Társaság által az érvényes kollektív szerződés alapján fizetett önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és 
a Társaság által megfizetett adók. 
 
Az egyéb sor tartalmazza az üzleti reprezentáció, céges rendezvények, alkalmazottak vendéglátásának 
költségeit és az oktatáshoz, konferenciákhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetéseket. 
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Eredménykimutatás 12. sor Bérjárulékok                   
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
adatok millió Ft-ban 

 
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Szociális  hozzájárulás  836   942 
Szakképzési hozzájárulás  65   70 
Rehabilitációs hozzájárulás  32   36 
Egyszerűsített közteherviselési  
hozzájárulás 

 18  
 

23 

Egészségügyi hozzájárulás  134   5 

Összesen  1 085   1 076 

 
 
 

Eredménykimutatás VI. sor Értékcsökkenési leírás 
                                                                                                                                                                                    
adatok millió Ft-ban 

 Terv szerinti  
lineáris leírás  

Teljesítményarányos 
leírás  

Összesen 

Vagyoni értékű jogok 1 414     0     1 414   
Üzleti vagy cégérték 240  0  240 
Szellemi termék 188     0     188    
K+F 11     0     11    

Immateriális javak 
értékcsökkenési leírása 
összesen 

1 853  0  1 853 

Ingatlanok 517     0     517 
Műszaki berendezések 3 059     656     3 715    
Egyéb berendezések 1 401     0     1 401    
Vagyonkezelt eszközök 23  0  23 
Kisbeszerzések 11     0     11    

Tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírása 
összesen 

5 011  656  5 667 

Értékcsökkenési leírás 
összesen 

6 864  656  7 520 

 
 
A Társaság a műsorgyártással kapcsolatos közvetítő rendszerek értékcsökkenési leírási módszerét 
2019. január 1-től megváltoztatta: A közvetítő rendszerek terv szerinti értékcsökkenése a ténylegesen 
teljesített közvetítési napszám és  az AH-nál tervezett élettartam alatt várható közvetítő napszám aránya 
alapján kerül elszámolásra. A módszertan változtatásának hatására a műsorgyártással kapcsolatos 
közvetítő rendszerekre 537 millió Ft-al kevesebb értékcsökkenés került elszámolásra a tárgy üzleti 
évben, illetve a teljesítményarányos leírási kategória is emiatt emelkedett meg. 
 
Szintén 2019. január 1-től a Társaság a rendezvénytechnikai tevékenység speciális jellegére és az 
üzletág indulása óta megszerzett tapasztalatokra tekintettel a rendezvénytechnikai eszközök esetében a 
bruttó bekerülési érték 10%-ának megfelelő összegű maradványértékkel számol a 200 ezer Ft feletti 
eszközöknél, az eredetileg megbecsült várható élettartam megtartása mellett. A változtatás tükrözi az 
eszközök élettartam végén megbecsülhető piaci értékét figyelembe véve a fizikai elhasználódást. Ennek 
a módszertani változtatásnak a hatására 54 millió Ft-tal kevesebb értékcsökkenési leírás került 
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elszámolásra a tárgy üzleti évben összehasonlítva a korábbi üzleti években alkalmazott leírási 
módszerrel. 
 
 
Eredménykimutatás VII. sor  Egyéb ráfordítások 
 

                                                                                                                                                                         
adatok millió Ft-ban 

   
2018. január 1.- 

 2018. december 31. 
 

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Adók és fizetett hozzájárulások  725      702    
Céltartalékképzés/értékvesztés/terven felüli 
értékcsökkenés 

 2 529     
 

530    

Immateriális javak és tárgyi eszközök 
selejtezése 

 186     
225   

Értékesített immateriális javak és tárgyi 
eszközök nyilvántartott értéke 

 70     
 

217    

Térítés nélküli eszköz átadás GINOP 
programban 

 68  
 

190 

Kötbér, kártérítés  41   38 
Térítés nélküli pénzeszköz átadás  120   16 

Készletek selejtezése és hiánya  3      16    

Hitelezési veszteség  10   0 

Egyéb ráfordítások  55      38    

Összesen   3 807    1 972 

 
 
Az adók és hozzájárulások összegében – elsősorban a helyi iparűzési adó, innovációs járulék esetében 
– csökkenés történt a korábbi időszakkal összehasonlítva az alacsonyabb adóalapok hatására. 
 
A Társaság a tárgy üzleti évben jelentős összegű (138 millió Ft) értékvesztést képzett a ki nem fizetett 
vevőköveteléseire, illetve ingatlanokra és műszaki eszközökre 167 millió Ft terven felüli értékcsökkenést 
számolt el. 
 
A Társaság céltartalékot képez az állományban lévő dolgozóknak jövőben fizetendő lojalitási elismerés 
jelenértéke alapján, valamint a szerződésekből eredő esetleges bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 
és kötbéren felüli károk fedezetére. 
 
 
Eredménykimutatás VIII. sor Pénzügyi műveletek bevételei  
 

                                                                                                                                                                      
adatok millió Ft-ban 

 

  

2018. január 1.- 
 2018. december 31. 

 

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Devizás tranzakciók árfolyamnyeresége  13      25    
Kapott osztalék  138      0    

Összesen  151   25 
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Eredménykimutatás  IX. sor  Pénzügyi műveletek ráfordításai 
 

                                                                                                                                                                      
adatok millió Ft-ban 

 

  

2018. január 1.- 
 2018. december 31. 

 

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Kamatráfordítás  62    227  
Devizás tranzakciók árfolyamvesztesége  12   24 
Befektetések értékvesztése  19      20    

Összesen  93      271    

 
 

A Társaság kamatráfordítása a TMT Hungary B.V. 25%-os részesedésének megvásárlásával 
kapcsolatos finanszírozási ügylet miatt emelkedett jelentősen. 
 
 
Eredménykimutatás X. sor  Adófizetési kötelezettség 
 

                                                                                                                                                                             
adatok millió Ft-ban 

  2018. december 31.   2019. december 31. 

Adózás előtti eredmény  50   1 766 
 
Csökkentő tételek 
 

 

 

  

 
Korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből 
felhasznált összeg 

 0 
  

0 

Céltartalék felhasználás  709   131 

Értékcsökkenés és tárgyi eszköz állomány 
változása 

           8 673     
  

9 157               

Műemlék felújítás beruházása  1 272   1 111 

Visszaírt terven felüli értékcsökkenés  80   0 

Adott adomány kedvezménye  5   2 

Kapott osztalék  138   0 

Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása  0   8 

Követelések visszaírt értékvesztése, 
adótörvény által elismert behajthatatlan 
követelés 

 2 
  

30 

Összesen  10 879   10 439 

 
 

 
 

  
 

Növelő tételek      
 
Adótörvény által el nem ismert 
céltartalék/képzett céltartalék 

 95 
  

214 

Értékcsökkenés és tárgyi eszköz változás            8 596                 8 129     

Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása, jogerős 
határozatban megállapított bírság 

 1 
  

2 

Követelések értékvesztése, elengedett 
követelés 

 1 963 
  

138 
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Vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő 
költségek 

 135 
  

190 

Összesen  6 829   8 673 

Adóalap  914    0  

Adókedvezmény előtti társasági adó  82   0 

Adókedvezmény  0   0 

Adóév társasági adójának összege  82   0 

Előző évekre vonatkozó önellenőrzés  0   20 

 
 

A Társaság önellenőrzéssel helyesbítette a 2017-es adóévre vonatkozó társasági adó bevallását, 
amelynek eredményeként 20 millió Ft társasági adót számolt el a 2019-es üzleti évben.  
 
A Társaság korábbi közvetlen tulajdonosa, a TDF Hungary Kft. 2010. március 30-án beolvadt az Antenna 

Hungária Zrt.-be. A beolvadás során a TDF Hungary Kft.-ben, mint jogelődben keletkezett  

összességében 17.922 millió Ft  veszteség felhasználásának joga átszállt a jogutód szerepet betöltő 

Antenna Hungária Zrt.-re. A tárgyévi veszteség felhasználás után, az Antenna Hungária Zrt. az elhatárolt 
veszteséget későbbi adóéveiben időkorlát nélkül használhatja fel adózás előtti eredménye terhére, 
azonban a törvényi változások miatt a felhasználás legfeljebb a pozitív adóalap 50%-ig terjedhet. 
 
Társaság által a következő években felhasználható elhatárolt veszteségének összege 6.434 millió Ft. 
 
Az eredménykimutatás adófizetési kötelezettség sorában a tárgyévre vonatkozóan megállapított 
társasági adókötelezettség szerepel. 
 
 A 2019. december 31-i adóalap számításnál vannak olyan adóalap növelő-csökkentő tételek, amelyek 
átmeneti jellegűek, mert a következő év, évek adóalapjánál növelő-csökkentő tételként jelenhetnek meg:  

 
Halasztott adó eszköz / kötelezettség 

 
                                                                     adatok millió Ft-ban 

 
A halasztott adóalapot 2019. december 31-én 

növelte  csökkentette 

Értékcsökkenés 0  896 

Céltartalék  381  0 

Értékvesztés 2 692  0 

Fejlesztési tartalék 0  0 

Összesen:  3 073  896 

 
Az Antenna Hungária Zrt. eszközeit vizsgálva több hatás érvényesül egyszerre a társasági adó és a 
számviteli törvény szerinti értékcsökkenés számítások esetén: 
 

 a számviteli politika szerint a gépek, berendezések tárgyi eszköz csoportnál 12,5 % leírási kulcsot 
használunk az adótörvény általános 14,5 %-os kulcsa helyett, amely azt jelenti, hogy – 
általánosan érvényesen – nagyobb összeg kerül adóalap csökkentő tételként beállításra az 
évenkénti adóalap megállapításánál, 

 

 számos olyan eszköz van, amelyek esetében az adótörvény szerint már 0 Ft a nettó könyv szerint 
érték, de a számviteli törvény szerinti értékcsökkenési kalkuláció szerint még mindig van könyv 



   
 

Antenna Hungária Zrt. - Kiegészítő melléklet a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tartó üzleti évről készített éves beszámolóhoz 42 

 

szerinti értékük, amely után – a számviteli törvény szerinti kalkulációnál – értékcsökkenés kerül 
elszámolásra (főként műszaki és egyéb gépek kategóriák), 
 

 a rendezvénytechnikai eszközök esetében a maradványérték bevezetésével a számviteli törvény 
szerinti értékcsökkenés csökkent a társasági adó szerint elszámolható értékcsökkenéshez 
képest, 

 

 az ingatlanokra és berendezésekre elszámolt terven felüli értékcsökkenés leírások is a társasági 
adóalap korrekció és maradék könyv szerinti érték meghatározása során megjelennek. 

 
A táblázatban szereplő érték a teljes eszközállományra jutó számviteli törvény szerinti és az adótörvény 
szerinti értékcsökkenés különbözete, vagyis – a meglévő eszközállományt tekintve – a jövőben 
alacsonyabb lesz a társasági adóalap csökkentő, mint az adóalap növelésként elszámolandó 
értékcsökkenés összege. 
 
A céltartalék és értékvesztés megszüntetése – és új képzés elmaradása – esetén az egyenlegek már 
csak csökkentő tételként jelennének meg a következő évek adóbevallásában. 
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5. A Társaság Cash-flow kimutatása 
 
 

 
 
 
A Cash-flow kimutatásban, az egyéb rövid lejáratú követelések és kötelezettségek változása tartalmazza 
a mérlegben szereplő egyéb rövid lejáratú követelések /kötelezettségek és kapcsolt vállalkozásokkal 
szembeni rövid lejáratú követelések /kötelezettségek állományváltozását. 
 
 

 
 
 

 1  0  8  3  4  7  3  0  6  0  2  0  1  1  4  0  1

Statisztikai számjel

 0  1 —  1  0 —  0  4  2  1  9  0

Cégjegyzék száma

Antenna Hungária Zrt.

      adatok millió Ft-ban

Sor- Megnevezés Előző év Tárgyév

szám 2018.12.31 2019.12.31

I. (1-16. sorok) 9 525 11 208

1a. ± Adózás előtti eredmény 50 1 767

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás 0 0

1b. + Korrekciók az adózás előtti eredményben + -587 6

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) -537 1 773

2. + Elszámolt amortizáció, selejtezés 8 156 7 760

3. ± Elszámolt értékvesztés és visszaírás 2 371 208

4. ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete -614 82

5. + Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -76 -211

6. ± Szállítói kötelezettség változása -6 228 439

7. ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 10 219 -7 268

8. ± Passzív időbeli elhatárolások változása -1 798 3 829

9. ± Vevőkövetelés változása -1 176 4 698

10. ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 1 120 -539

11. ± Aktív időbeli elhatárolások változása -1 988 457

12. - Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 0 -20

13. - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14-18. sorok) -8 490 -105 492

14. - Befektetett eszközök beszerzése -8 636 -106 110

15. + Befektetett eszközök eladása 146 618

16. + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh.bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 0 0

17. - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 0

18. + Kapott osztalék, részesedés 0 0

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (19-326. sorok) 6 929 94 031

19. + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 0 55 000

20. + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 0 0

21. + Hitel és kölcsön felvétele 6 343 45 829

22. + Véglegesen kapott pénzeszköz 598 0

23. + Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 0 0

24. - Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 0 0

25. - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 0 -6 790

26. - Véglegesen átadott pénzeszköz -12 -8

IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) 7 964 -253

27. + Devizás pénzeszközök átértékelése 0 2

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV±27. sor) 7 964 -251

A Társaság cash-flow kimutatása 2019. december 31.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás  

(Működési cash-flow)
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6. Az Igazgatóság, Felügyelőbizottság tagjainak járandósága, nyújtott kölcsönök 
 

 
A Társaság az Igazgatóság tagjai részére nem nyújtott kölcsönt a tárgy üzleti évben. Az üzleti év során 
egy Felügyelőbizottsági tag vett igénybe munkabér előleget, azonban ezt a 2019-es üzleti év végéig 
rendezte a Társaság felé. 
 
 
Eredménykimutatás 10. sorból Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tiszteletdíjak 

                                                                                                                                                                        
adatok millió Ft-ban 

 
  

2018. január 1.- 
 2018. december 31.  

 2019. január 1.- 
 2019. december 31. 

        
Igazgatóság  10      8    

Felügyelőbizottság  9      7    

Összesen  19   15 

 
 

 

7. Mérlegen kívüli tételek és fordulónap utáni események 
 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos negatív gazdasági hatások a Társaság 2019-es üzleti évéről 
készült beszámolóját nem befolyásolják, azonban a 2020-as üzleti év eredményét, illetve a következő 
üzleti évek terveit - jelenleg nem megbecsülhető módon - biztosan érintik. 
 

2019. december 31-én fennálló kezesség- és garanciavállalások, akkreditívek:  
       millió Ft-ban 

Kategória 
 

Felhasználási terület Pénznem Bankgarancia 
kezdete 

Bankgarancia 
vége 

Összege 

Bankgarancia  Pályázathoz kapcsolódó 
garancia 

HUF 2019.04.01 2020.03.31 745,2 

        

Bankgarancia  Pályázathoz kapcsolódó 
garancia 

HUF 2019.07.01 2020.06.30 610,5 

        

Bankgarancia  Pályázathoz kapcsolódó 
garancia 

HUF 2019.04.01 2020.03.31 4,4 

 
 
A Társaság az NMHH-val szemben vállalt kötelezettségei az öt digitális televízió műsorszóró hálózat 
üzemeltetési jogosultságára szóló szerződés alapján (többek között): 
 

 éves árbevétel alapú pályázati díjat, illetve frekvenciahasználati díjat fizetni 

 műsorterjesztéssel (hálózatépítéssel) kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tenni 

 a nyertes pályázatában vállalt egyéb kötelezettségeknek eleget tenni.  
 
Függő kötelezettségek (mérlegen kívüli tételek): nagyobb volumenű USD-ben rendezendő beruházási 
szállítói kötelezettség árfolyam kockázatának csökkentése érdekében leszállítási cash-flow fedezeti 
ügyleti konstrukcióban 1 millió USD határidős vétele történt 2019. december 3-án 298,65 Ft/USD 
árfolyamon 2020.02.28-as határidős ügylet értéknappal 
 
A mérlegfordulónapon 10 milliárd Ft banki folyószámla hitelkeret állt a Társaság rendelkezésére. 
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A mérlegfordulónapot követően az MFB Bank Zrt-től felvett 45.851 millió Ft hitel vonatkozásában annak 
biztosítására: 
 

 zálogjog került bejegyzésre a Budapest XI. kerület belterület 3733/9 hrsz-ú, természetben a 1119 
Budapest, Kocsis u. 3., a 1119 Budapest, Petzvál József utca 29-35. és a 1119 Budapest, Mohai 
út 3733/9 sz. alatt található, kivett telephely megjelölésű ingatlanra 

 zálogjog került bejegyzésre a Társaság tulajdonában álló, 1. és 2. számlaosztályban 
nyilvántartott, egyenként 5 millió Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó értékű ingóságára 

 zálogjog terheli a TMT Hungary B.V. 25 %-át jelentő üzletrészét a hitel és járulékai erejéig 

 zálogjog terheli a Társaság szolgáltatásnyújtását tartalmazó valamennyi jelenlegi, illetve a 
jövőben kötendő bevételt keletkeztető szerződéséből eredő követelését 

 
 
 

8. A Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete 
 
Az eszközök mérlegstruktúrájának 2019 végére jelentősen változott az előző évhez, amely főként a TMT 
Hungary B.V.-ben történő részesedés vásárlás és annak finanszírozása miatt következett be. 
 
 
 

 

Megnevezés 2018. december 31. 2019. december 31. Változás 

Befektetett eszközök 75,18% 88,95% +13,77% pont 

Forgóeszközök 20,94% 9,25% -11,69% pont 

Aktív időbeli elhatárolások 3,88% 1,81% -2,07% pont 

Eszközök összesen 100,00% 100,00%   

Saját tőke 73,81% 67,41% -6,40% pont 

Céltartalékok 0,29% 0,19% -0,10% pont 

Kötelezettségek 22,82% 28,84% +6,02% pont 

Passzív időbeli elhatárolások 3,08% 3,55% +0,47% pont 

Források összesen 100,00% 100,00%   

 
 
 
A pénzügyi mutatók:  
 
Gyorsráta = 0,17 (2018. december 31-én végződő üzleti évben: 0,58) 
(Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) 
 
Likviditási mutató I. = 0,28 (2018. december 31-én végződő üzleti évben: 1,16) 
(Követelések+Értékpapírok+Pénzeszközök) / (Rövid lejáratú kötelezettségek) 
 
A likviditási ráták azt jelzik, hogy a Társaság forgóeszközei, illetve forgóeszközeinek egy része milyen 
mértékben képesek fedezni a rövid lejáratú kötelezettségeket. 
 
A Társaság a gyorsráta vizsgálatakor a pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek arányát elemzi, 
amely azt mutatja, hogy a pénzeszközök állománya milyen arányban biztosítja a rövid lejáratú 
kötelezettségek teljesítését. A mutatók alacsony értékét a TMT Hungary B.V.-ben történő részesedés 
vásárlása miatt felvett kölcsöntartozás év végi pozíciója indokolja. 
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A jövedelmezőségi mutatók a következők: 
 
Üzleti tevékenység jövedelmezősége= 0,05 (2018. december 31-én végződő üzleti évben: -0,02) 
(Üzleti eredmény/Értékesítés nettó árbevétele) 
 
Vagyon arányos jövedelmezőség = 0,01 (2018. december 31-én végződő üzleti évben: 0,06) 
(Adózott eredmény/saját tőke) 
 
Vagyoni mutatószám: 
 
Saját tőke aránya = 67,41% (2018. december 31-én végződő üzleti évben: 73,81%) 
(Saját tőke / Összes forrás) 
 
A mutató a saját tőke arányát fejezi ki a forrásokon belül.  
 
 

9. Környezetvédelem 
 
A Társaság kiemelt jelentőségűnek tartja a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést, azok 
társadalmi és gazdasági vonatkozásait. Tevékenysége során felelősséget vállal a természet és a 
környezet megóvására, a környezet állapotának javítására. 
  
Célkitűzése, hogy a környezeti terhelést csökkentve, folyamatosan javítsa teljesítményét és egy 
hatékony, a Társaság működési és fejlesztési stratégiájával egybehangolt, a döntési rendszer szerves 
részét képező környezetirányítási rendszert alakítson ki és tartson fenn. 
  
A Társaság szabályozza a létesítés, a műszaki fejlesztési és technológiai - konkrétan a nagyfrekvenciás 
elektromágneses terhelés csökkentésére irányuló - tevékenységeket, továbbá az üzemeltetés 
folyamataiban jelentkező környezetvédelmi követelmények betartását, illetve a környezetvédelmi 
ellenőrzés rendjét.  
  
Az Antenna Hungária Zrt. telephelyein elsősorban beruházási, felújítási, karbantartási, üzemeltetési 
tevékenység során keletkeznek hulladékok. Ezekről a Társaság a jogszabályban előírtak szerinti hatósági 
adatszolgáltatást minden év március 1-jéig teljesíti. A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén történő 
szelektív, a környezet veszélyeztetését kizáró módon való gyűjtés után évente, térítés ellenében szállítják 
el és adják át hatósági jogosultsággal rendelkező külső cégek részére.  
  
A Társaságnál keletkező hulladék akkumulátorok begyűjtése határozatlan idejű szerződés keretében 
történik hulladékhasznosítást koordináló szervezettel. Ugyancsak a feladatra szakosodott 
vállalkozásokkal kötött keretszerződés keretén belül valósul meg a Társaságunknál keletkező 
elektromos-elektronikai hulladékok, valamint az egyéb veszélyes hulladékok begyűjtése, hasznosítása, 
illetve ártalmatlanítása. 
  
2019-es üzleti évben 6 telephelyről begyűjtőknek/átvevőknek átadott veszélyes és kommunális 
hulladéknak nem minősülő egyéb hulladékok: 
    2220 kg  EWC 160216 
    2405 kg  EWC 200136 
      350 kg  EWC 150101 
      960 kg EWC  130508 
   
  
A hulladékokra vonatkozó hatósági adatszolgáltatást a Társaság a VMOKIR rendszeren keresztül 
határidőre megtette. 
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Levegővédelem: 
  
A Társaság 8 telephelyén 12 légszennyező pontforrás kötelezett környezetvédelmi működési engedélyre. 
Valamennyi érintett pontforrás rendelkezik érvényes működési engedéllyel és akkreditált mérőszervezet 
által készített érvényes levegőtisztaság védelmi mérési dokumentummal. A lejárt levegővédelmi 
üzemeltetési engedélyek meghosszabbításához szükséges dokumentációkat és engedélykérelmeket 
elkészítettük. Társaságunk a hatósági adatszolgáltatásra kötelezett tüzelőberendezések kibocsátása 
után a 2003. évi LXXXIX. törvény szerinti levegőterhelési díjat fizet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
részére.  
  
Az Antenna Hungária Zrt-t a tárgy üzleti évben környezetvédelmi bírság fizetésére nem kötelezték. 
 
 

10.  Kapott támogatások bemutatása 
 
Az Antenna Hungária Zrt. a következő támogatási programokban vett részt 2019 folyamán: 
 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) keretében: 
 

 GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001 – Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak 
fejlesztése 

 GINOP-3.4.5-VEKOP-16-2017-00001 – Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáférésének, kapcsolatainak fejlesztése 

 GINOP-3.4.6-17-2017-00001 – Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati 
fejlesztései (belső hálózatok kivételével) 

 GINOP-2.2.1-15 – UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex szenzorrendszer kifejlesztése 
 
 

 
 

Támogatási program  
Támogatási 

szerződés szerinti 
támogatás összege 

 Támogatás 
intenzitása 

 Kapott előleg 2019. 
december 31-ei 

egyenlege 

GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001  1.316.771.982 Ft  100%  0 

GINOP-3.4.5-VEKOP-16-2017-00001  1.021.500.000 Ft  100% 
 

363 millió Ft 

GINOP-3.4.6-17-2017-00001  7.023.726.015 Ft  100%  0 millió Ft 

GINOP-2.2.1-15  588.500.000 Ft  51,85%  441 millió Ft 

 
 
Az Antenna Hungária Zrt. a „Vállalatok K+F tevékenységének támogatása (KFI_16) – WIFI hálózati 
technológián alapuló profilozó eljárás kidolgozása” projektet a kiíró Nemzeti Kutatási és Fejlesztési 
Hivatallal közös megegyezéssel 2018. december 27-én lezárták. A kapott előleggel történő pénzügyi 
elszámolás 2019-ben történt meg.  
 
A GINOP-3.4.6-17-2017-00001 program módosítása alapján a konzorcium megszűnése miatt a 
Társaság - egy másik állami tulajdonú társasággal együtt - kikerült a támogatotti körből, így a Társaság 
számára a projekt 2019. decemberében lezárult. A még fel nem használt 6.794 millió Ft kapott előleg 
összegét a Társaság 2019. december 20-án visszafizette a támogató, a Pénzügyminisztérium részére. 
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Támogatással megvalósuló projektek      adatok millió HUF-ban 

     

 GINOP 2.2.1 GINOP 3.4.2 GINOP 3.4.5 GINOP 3.4.6 

AH Zrt. elszámolható összköltsége 1 135  1 317  1 022  7 024  

AH Zrt.-re jutó támogatás 589  1 317  1 022  7 024  

Támogatás intenzitása 51,89% 100,00% 100,00% 100,00% 

     

Elszámolható költségek     

2016 0  42  0  0  

2017 0  90  27  21  

2018 56  140  75  91  

2019 147  199  86  7  

     

Elszámolható bevétel     

2016 0  17  0  0  

2017 0  30  9  0  

2018 30  226  93  111  

2019 77  199  86  7  

 
 

 
11.  Kutatás fejlesztési tevékenység 
 
A Társaság a GINOP-2.2.1-15 projekt keretében vásárolt külső féltől kutatási, fejlesztési szakértői 
tanulmányt, amelyet immateriális eszközként aktivált. 
 
 

12.  A 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tartó üzleti évről szóló éves beszámolót 
aláíró személyek 
 
Az éves beszámolót az Antenna Hungária Zrt. képviseletére jogosult Sárecz Zsolt vezérigazgató (1121 
Budapest, Széchenyi-emlék út 4. A. ép.) és Hargitai Ádám gazdasági igazgató (2053 Herceghalom, 
Tavasz u. 2/2.) írják alá. 
 
  
Keltezés: Budapest, 2020. április 1. 

 
 

 

Sárecz Zsolt 
vezérigazgató 

        
 

 

Hargitai Ádám 
gazdasági igazgató 

 


