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Kedves Kollégák! 


Mától új korszak, új időszámítás kezdődik a vállalat életében: az általam képviselt Centrál Csoport a mai 


napon megvásárolta a Sanoma Media Budapest Zrt.-t a finn anyavállalattól. A tranzakció lezárult, 


mostantól új névvel, de a megszokott magas színvonalon folytatjuk tovább tevékenységünket.  


Engedjétek meg, hogy először is megköszönjem a tranzakció során tanúsított türelmeteket, 


megértéseteket és fegyelmezettségeteket. Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt időszak a 


tulajdonosváltás miatt bizonytalanságban telt. Szeretném ezúton is hangsúlyozni, hogy számunkra a 


társaság legfontosabb értékei az erős brandek, és az ezeket felépítő munkatársak.  


Számítunk tehát a bizalmatokra és munkátokra! 


Új tulajdonosként a legfontosabb célunk az, hogy Magyarország egyik legnagyobb médiavállalkozását 


hosszú távon, hatékonyan és eredményesen működtessük tovább. Hiszünk a vállalat vezetésének 


szaktudásában, így a korábbi vezető testületből négyen továbbra is velünk dolgoznak majd. Szabó György 


helyét én vettem át, mivel közvetlen módon is részt kívánok venni a vállalat életében. A helyettesem 


pedig Székely László lesz, aki egyébként a társaság pénzügyeiért felel majd elsősorban. 


A tranzakcióról számos téves információ, találgatás jelent meg a médiában, ezért mindenekelőtt le kell 


szögeznem: a felvásárlással kapcsolatban sugalmazott politikai háttérnek semmiféle alapja nincs. A 


Centrál Csoport magánszemélyekből és intézményi befektetőkből álló, az Európai Unió hatóságai által 


felügyelt pénzügyi vállalatcsoport, amelynek egyik legnagyobb tulajdonosa jómagam vagyok. Mint 


minden korábbi befektetésemnél, így most is az a legfontosabb szempont számomra, hogy 


jövedelmezően működtessük tovább a vállalatot. 


Ennek érdekében rövidesen átfogó reorganizációs programot indítunk, és tételesen átvilágítjuk az egyes 


portfólióelemek működését. Ebben a munkában feltétlenül számítok szaktudásotokra és javaslataitokra, 


hiszen a szakmai stábbal egyeztetve döntünk majd arról, hogy milyen átalakításokra lesz szükség a 


hatékonyság további növelése érdekében. Célunk egy, a szinergiákat kihasználó, rugalmas, jövedelmező 


médiavállalat felépítése, és olyan minőségi, hiteles tartalom előállítása, amelyre hosszú távon is 


fizetőképes kereslet van.  


Elismert, erős brandjeinkkel a legszélesebb olvasói, látogatói kört célozzuk meg, és tovább szeretném 


erősíteni pozícióinkat a magyar médiapiacon. Hosszú távon tervezek ezzel a befektetéssel, tehát akik arra 


számítanak, hogy a vállalatot gyorsan feldaraboljuk és tovább értékesítjük, csalatkozni fognak. Egyedüli 


szempont a jövedelmezőség és a piaci részesedés növelése, ennek érdekében még a további vásárlásoktól 


sem zárkózunk el.  


Most az ismerkedés ideje jön, ám közben a vállalat működése sem állhat le. Az új időszámítás vonatkozik 


a cégen belüli kommunikációra is: hiszek a nyílt és őszinte beszédben, ígérhetem, hogy erre számíthattok 


tőlem is. Az ajtóm mindig nyitva áll majd előttetek, és akik már ismernek, megerősíthetik: az open door 


policy számomra nem egy jól csengő szlogen, hanem napi gyakorlat. Bízom abban, hogy előbb-utóbb 
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mindenkivel lesz alkalmam találkozni, keresni fogom ezeket a lehetőségeket, és meg fogjuk teremteni 


azokat a csatornákat, ahol a felmerülő kérdéseitekre első kézből, tőlem kaphassatok válaszokat.  


Kérem, segítsétek a munkánkat és támogassátok terveinket, hogy Magyarország meghatározó 


médiavállalkozását közösen építhessük tovább! 


Köszönettel:  


Varga Zoltán 


vezérigazgató 


 


 


 








 
 


Kommunikációs anyagok a Sanoma tranzakció 


aláírásához / Communication Materials for 


Sanoma transaction – Signing Phase 


 


1. Idézet a Centrál Csoporttól a Sanoma sajtóközleményben / Quote 


for press release 


 


"A Sanoma Media Budapest komoly múlttal rendelkező vállalat, amely 


értékes befektetést jelent nekünk hosszú távon. Hiszünk a Sanoma 


portfolióhoz tartozó erős brandekben, és hiszünk a munkatársakban, akik 


ezeket felépítették. A célunk az, hogy Magyarország második legnagyobb 


médiavállalkozását megújítsuk és hosszú távon tovább üzemeltessük." - 


monda Varga Zoltán a Centrál Csoport alapítója és vezérigazgatója. 


“Sanoma Media Budapest has a proven track record, which makes it a 


valuable investment for us in the long run. We believe in the strong brands 


of the Sanoma’s portfolio, and in the employees who have built these 


brands. Our main goal is to renew and further operate Hungary’s second 


biggest media enterprise in the long run” – said Zoltán Varga, Co-founder 


and CEO of the of Centrál Group. 


 


2. Sajtóközlemény (csak reaktív, eszkaláció esetén) /Press release 


only if issue escalated 


 


A Centrál Csoport közleménye a Sanoma Budapest Zrt. 


megvásárlásáról 


Budapest, 2014. április 24. - Pénzügyi befektetőként veszi meg a Centrál 


Csoport a Sanoma Budapest Zrt. 100 százalékos tulajdoni hányadát. A 


Varga Zoltán nevével fémjelzett, intézményi és magánbefektetőkből álló 


befektetői csoport elsődleges célja, hogy Magyarország második 


legnagyobb médiavállalkozását megújítsa és hosszú távon tovább 


üzemeltesse. A tranzakciót saját forrásokból és banki hitelből 







 
 


finanszírozzák, amelynek zárására a Gazdasági Versenyhivatal 


jóváhagyását követően, előreláthatólag június végén kerül sor.  A vételár a 


felek megállapodása értelmében nem nyilvános.  


 


A Centrál Csoportról 


A Centrál Csoport 2004. óta működik a magyar pénzügyi piacon. A kezdetben faktoringgal 


foglalkozó vállalatcsoport tevékenysége követelés- és ingatlankezeléssel, valamint pénzügyi 


tanácsadással bővült. A cégcsoport egyik alapítója és elnök-vezérigazgatója Varga Zoltán, aki 


intézményi és magánbefektetőkkel közösen hozta létre a kockázati tőkebefektetésekkel 


foglalkozó Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-t, amelynek tulajdonában áll többek 


között a HSBC Credit Zrt., a Wizz-Air, EME Zrt. és az Eismann is.  


 


További információ:  


Somogyi Nóra 


LA Communications Kft.  


Telefon: +36 1 372 0502 


E-mail: somogyi.nora@lacom.hu 


 


 


Statement of Centrál Group on the purchase of Sanoma Budapest 


Zrt.  


 


Budapest, 24 April 2014 - As a financial investor, Centrál Group buys 100 


percent stake in Sanoma Budapest Zrt. Led by Zoltán Varga, the primary 


goal of the investors – including institutional and private investors - is to 


renew and further operate Hungary’s second largest media company in the 


long run. The transaction is financed from own resources and bank loans, 


and is expected to be closed after the approval of the Hungarian 


Competition Authority, around late June. According to the agreement of the 


parties, the purchase price is not public. 
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About Centrál Group 


Centrál Group has been operating since 2004 on the Hungarian financial market. The initial 


factoring activity of the company expanded with property and receivables management, along 


with financial consulting. Co-founder and CEO of the group is Zoltán Varga, who – together 


with institutional and private investors – has established Central-Fund Kockázati Tőkealap-


kezelő Zrt. [Central Fund Venture Capital Fund Management], which deals with venture capital 


investments, and owns HSBC Credit Zrt., Wizz-Air, EME Zrt. and Eismann among others. 


 


More information:  


Nóra Somogyi 


LA Communications Kft.  


T: +36 1 372 0502 


E-mail: somogyi.nora@lacom.hu 


 


3. Fő üzenetek az állománygyűlésre / Main messages – Town Hall 


meeting 


 


 A Centrál Csoport pénzügyi befektetőként veszi meg a Sanoma Budapest Zrt. teljes 


portfolióját.  


 A Sanoma erős, és értékes brandjeit elsősorban az itt dolgozók munkája teszi még 


értékesebbé.  


 Elsődleges célunk, hogy Magyarország második legnagyobb médiavállalkozását 


megújítsuk és hosszú távon tovább üzemeltessük.  


 Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sok kérdésük van most, azonban szeretnék 


mindenkitől türelmet kérni: a szerződést még csak ma írtuk alá, időre van szükségünk 


ahhoz, hogy házon belülre kerülve részleteiben is átlássuk a cég működését.  


 A tranzakció zárására júniusban kerül sor, azt ígérhetem, hogy addigra mindenkit 


tájékoztatni fogunk a részletekről.   


 


 Centrál Group purchases the whole portfolio of Sanoma Budapest Zrt. as a financial 


investor. 
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 Sanoma has strong and very valuable brands, and is so mainly because of the people 


working at Sanoma. 


 Our main goal is to renew and further operate Hungary’s second biggest media 


enterprise in the long run.  


 We are fully aware that you have a lot of questions on your mind but we would like to 


kindly ask for your patience: the contract has just been signed, once in-house, we need 


time to see the operation of the company in details 


 The transaction will be closed in June, I can promise that then we will inform you on 


the details. 
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Vezetői felkészítő 
 
 
Időpont:   2014. június 05. 14.30 óra 
Jelleg:    Kerekasztal-beszélgetés 
Helyszín:   Goethe Intézet (1092 Budapest, Ráday u. 58 - 1. emeleti konferencia-terem) 


 
Téma:  


Rég nem látott tulajdonosi átrendeződés zajlik a magyarországi médiapiacon. A 
hírmédia üzleti vonzerejének csökkenésével a szakmai befektetők helyére gyakran 
lépnek más iparágakban megerősödött vállalatok, előtérbe kerülnek az indirekt 
tulajdonosi motivációk. Fenntarthatóak-e a hagyományos újságírói etikai szabályok 
a megváltozott médiapiaci körülmények között? 


 
Résztvevők:   Dr. Incze Kinga, Mrs. White Media Consulting Kft  


Kovács Tibor, Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke  
Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető 
igazgatója 
Gerő Viktor, a Centrál Csoport partnere, a Sanoma Media Budapest új 
tulajdonosának képviselője  


 
Moderátor:   Szigeti Péter (Kreatív Magazin igazgatója) 
 
Kulcsüzenetek:  
 


1. A Centrál Csoport pénzügyi befektetőként vette meg a Sanoma Budapest Zrt. teljes portfolióját.  
 


2. Legfontosabb cél, hogy Magyarország második legnagyobb médiavállalkozását megújítsuk, és hosszú távon 
(5-10 év) tovább üzemeltessük.  


 
3. A Sanoma erős és értékes brandekkel rendelkezik, ami komoly értéket jelent a számunkra.  


 
4. Elkötelezettek vagyunk a minőségi és finanszírozható tartalom előállítás mellett.  


 
5. A magyar médiapiac alkalmas terep és jó lehetőség, hogy a Sanoma eredményesen üzemeljen tovább.  


 
6. A piacra belépő új szereplőként egyelőre nem kívánjuk véleményezni a szabályozásban várható 


változásokat, egyelőre tanulmányozzuk a beterjesztett javaslatokat.  







 


© 2011 LA Communications Tanácsadó Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 77/c. 
www.lacom.hu, info@lacom.hu tel.: +36 1 372 0502, fax: +36 1 372 0500 


 


 
Q&A  
 
- Az utóbbi hónapokban több nagyszabású tulajdonosi átrendeződésre is sor került a hazai piacon, elég talán a 
Sanoma-adásvételre, a Tv2 tulajdonosváltására és a nemrég engedélyezett Ringier-Axel-Springer fúzióra 
gondolni. Milyen hatással lesznek ezek a változások hazai piacra és mikor jelentkeznek ezek a hatások először 
érezhetően? 


 A csökkenő méretű médiapiac kikényszeríti a konszolidációt, és az optimális méretgazdaságosság elérése 
érdekében nem kizárható, hogy további koncentráció lesz a szereplők között. 


 
- Vannak-e még nagy szabadon mozgó célpontok a piacon, várhatóak-e további átrendeződések? 


 Várhatóak, nagyobb mozgás elsősorban a digitális piacon várható, ahol a Google és Facebook térnyerése 
jelentős változásokat indikál.   


 A médiatulajdonosok nehéz helyzetben vannak, mert a médiapiac kiszámíthatatlanság nehezen teszi 
tervezhetővé az üzletet, ami - főképp a kisebb kiadók - tulajdonosait az eladás, fúzió irányába tereli a 
jövőben. 
 


- Véleményük szerint elképzelhető-e jól működő médiacég úgy, hogy nem tudjuk pontosan, ki a tulajdonosa? 
Mennyire fontos, hogy a nagy médiapiaci szereplők esetében teljesen transzparens legyen a tulajdonosi 
struktúra, illetve a tulajdonosváltási szándék? 


 Minden cégnek van tulajdonosa, az egy másik kérdés, hogy magántulajdonban álló cégek esetében ez 
mennyire tartozik a nyilvánosságra.  


 A transzparencia fontos, a működő piacokon a tulajdonosi kör összetétele nemhogy gátolja, hanem inkább 
segíti az üzletet. A magyar piacon ennél speciálisabb a helyzet.  
 


- Ki és mit tehet annak érdekében, hogy ha ez az elvárható, akkor rákényszerítse a piaci szereplőkre? 


 Ez elsősorban jogszabály-alkotási kérdés, az önszabályozás erre megítélésünk szerint nem alkalmas.  
 


- A napokban újra felmerült a kormány által a választások előtt belengetet majd elpihentetett reklámadó 
bevezetése. Jelen pillanatban ez szinte biztosnak látszik. Ez vélhetően milyen hatással lesz a piacra? 
Számíthatunk-e újabb átrendeződésre, esetleg kivonulásokra ennek hatására? 


 A Centrál Csoport új szereplő a piacon, pillanatnyilag tanulmányozzuk az új adó bevezetésének várható 
hatásait, de még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy erről érdemben véleményt tudjunk mondani.   


 
- Kik lehetnek a változások legnagyobb vesztesei és nyertesei? 


 A Centrál Csoport új szereplő a piacon, pillanatnyilag tanulmányozzuk az új adó bevezetésének várható 
hatásait, de még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy erről érdemben véleményt tudjunk mondani.   


 
- Hol van az államilag finanszírozott közszolgálati média helye és szerepe ezen a piacon, egyrészt filozófiai, 
másrészt üzleti értelemben? 


 Mi a közszolgálati média ebben a megváltozott digitális világban? Erről még a magyarnál jóval fejlettebb 
piacokon is komoly viták vannak. Van olyan ország – például az USA – ahol egyáltalán nincs közszolgálatinak 
tekinthető, államilag finanszírozott média.   


 Megfontolandó, hogy a közpénzekkel támogatott média ne legyen szereplő a hirdetési piacon, mivel ez 
jelentősen torzíthatja a versenyt.    


 
- Számítanak-e arra, hogy az állam a közeli jövőben, illetve középtávon a jelenleginél nagyobb mértékben 
avatkozik be a hazai médiapiac folyamataiba, akár tulajdonosként, akár szabályozóként, akár a hirdetési piac 
szereplőjeként? 


 Az elmúlt napok törvényalkotási folyamatainak fényében a válasz egyértelműen igen.  
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- Üzleti szempontból mennyire érzékelik kiszámíthatónak a hazai médiapiacot? Van-e ebben változás a 2010 
előtti helyzethez képest? 


 Mivel a Centrál Csoport új szereplő a piacon, nincs viszonyítási alapunk. Az biztos, mi azért léptünk be a 
médiapiacra, mert üzleti lehetőséget látunk benne.  


 
- A Kreatív a hét elején hozta nyilvánosságra, hogy a Fidesz-közelinek nevezett médiabirodalom (a Nyerges Zsolt, 
Simicska Lajos, Fonyó Károly és Liszkay Gábor érdekkörébe tartozó cégeket számolták ide) 2013-ban 40 
milliárdos árbevétel mellett 8,2 milliárdos nyereséget termelt. A szintén Fidesz-közelinek nevezett 
médiaügynökség, az IMG tavaly 9 milliárd körüli forgalmat bonyolított. Mennyire tesz jót a piacnak ez a mértékű 
"központosítás" - egyáltalán tekinthető-e ez annak Önök szerint, hiszen valójában jó pár szereplő, jó pár cégéről 
van szó, amelyek viszont érezhetően egyfajta akarat szerint működnek? 


 Jó néhány nagy médiavállalat termel nyereséget, mi például azért vettük meg a Sanomát, mert hiszünk 
abban, hogy a hatékonyság javításával még tovább fokozhatjuk az eredményességet.  
 


- Mi jelentheti a fő veszélyt 2014-ben egy egyre egypólusúbbá váló médiapiacon? 


 A bizonytalan üzleti és szabályozói környezet. 
 
- Mennyire befolyásolja a hazai piacot a nagy nemzetközi online szereplők (Google, Facebook) az itteni 
tulajdonosi átrendeződésektől független egyre erősebb jelenléte? Mit tehetnek, tesznek és tehetnének a hazai 
szereplők annak megakadályozására, hogy a hirdetői költések nagy része ezekhez a szereplőkhöz vándoroljon? 


 Egyedül járható út a piaci szereplők összefogása, illetve – Németországhoz hasonlóan – akár egy lex Google 
bevezetése is megfontolandó lehet. Sajnos, itthon egyelőre nem ezeket az óriásokat sújtja az extra adó… 
 


- Hogyan tartható fent közép- és hosszútávon a minőségi és sokféle magyar nyelvű tartalomszolgáltatás? 


 A minőségi tartalom nem olcsó mulatság, ezért mindig vizsgálni kell, hogy mekkora ezekre a fizetőképes 
kereslet. Tehát itt is a kereslet-kínálat törvényeinek kell érvényesülnie, hiszen a média alapvetően üzleti 
vállalkozás.  


 
- Egyáltalán: valóban szükség van minőségi magyar nyelvű tartalomra? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? És 
mit értünk az alatt, hogy minőségi? Ki definiálja és mi alapján? És mit értünk pontosan az alatt, hogy tartalom? 


 Szükség van rá, amennyiben van üzletileg is értelmezhető kereslet. A Sanoma portfoliójába jellemzően 
minőségi tartalmat előállító médiumok tartoznak, és úgy látjuk, ezek a fontos márkák üzletileg is jól 
teljesítenek.  


 A Nők Lapja ékes példája annak, hogy a minőség iránti fogyasztói igény találkozik az üzleti sikerrel. Mi 
például éppen azért léptünk erre a piacra, mert hiszünk abban, hogy az ilyen típusú tartalmakra mindig is 
lesz egy jól definiálható, üzletileg is értelmezhető kereslet a fogyasztók részéről.    
 


- Önök szerint mi a magyar tartalomszolgáltató iparra leselkedő nagyobb veszély: hogy az agresszív a politikai 
hatalomgyakorlás ellehetetleníti a sokszínű tartalomgyártást és ezek következtében korlátozza a 
véleményszabadságot, vagy hogy a megfelelő üzleti modellek híján finanszírozhatatlanná válik az originális és a 
szabad véleménynyilvánításnak keret kínáló tartalom? Szóval kik a veszélyesebbek: a politikusok, a hirdetők vagy 
a közömbös és a tartalomért fizetni nem kívánó olvasók/nézők/hallgatók? 


 A politika a világon mindenhol hatalomgyakorlási eszköznek tekinti a médiát, mi pedig üzletnek. Új 


belépőként és pénzügyi befektetőként a kereslet-kínálat törvényszerűségeiben hiszünk, tehát számunkra az 


a legfontosabb, hogy minél többen vegyék meg az általunk kínált termékeket és hirdetési felületeket.    


 





































































 


 


 


 


Jelentés 
a  


Sanoma Media Budapest Zrt. 


vállalati kommunikációs tevékenyégéről 


 


 


 


 


 


 


Bizalmas! 


Készítette: LA Communications Tanácsadó Kft. 


2014. augusztus 5.  







Bevezetés 


 


Az LA Communications külső tanácsadóként Varga Zoltán vezérigazgató felkérésére 2014. 


június 30. és július 15. között világította át a Sanoma Media Budapest Zrt. vállalati 


kommunikációs tevékenységét. A vizsgálat kiterjedt a külső és belső kommunikációs 


tevékenység jellegére, az alkalmazott eszközökre és csatornákra, valamint a személyi, tárgyi 


és pénzügyi feltételekre.   


Az alkalmazott módszerek között a személyes interjúk játszották a döntő szerepet. Két-két 


alkalommal végeztünk feltáró jellegű interjút a külső kommunikációt irányító vezetővel (Jákó 


Eszter), illetve a belső kommunikációért felelős HR-vezetővel (Gáspár Andrea). Ezen felül több 


esetben volt lehetőségünk betekinteni a vizsgálat tárgyához tartozó dokumentumokba, 


feljegyzésekbe és levelezésekbe.  


Mivel az átvilágításra a szokásos szakmai gyakorlathoz képest rendkívül rövid idő állt 


rendelkezésre, ezért a munkát végző stáb munkájában a vállalati külső- és belső 


kommunikációban nemzetközi nagyvállalatoknál több mint egy évtizedes tapasztalatot 


szerzett szakember is részt vett. 


Mindazonáltal a jelentés távolról sem tekinthető teljes körűnek. Mivel az átvilágítás során csak 


a vállalati kommunikációs aktivitásba kaptunk érdemi betekintést, így a termékek, divíziók 


kommunikációjával kapcsolatos következtetéseink a rendelkezésre álló információkból és a 


szervezeten kívülről is érzékelhető aktivitások elemzéséből származnak. A kommunikáció 


pénzügyi hátterére, vagyis a különböző kommunikációs aktivitásokra költött összegekre csak 


közelítő becslést tudunk adni, miután a kontrollingért felelős munkatárssal nem sikerült 


találkozót szervezni.  


A Sanoma Media Budapest Zrt. kommunikációs tevékenyégének átvilágítása során ezekkel 


együtt is világosan felszínre kerültek azok a hiányosságok és problémák, amelyek kijavítása 


elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a magyar médiapiac új 


szereplőjeként sikeresen pozícionálja magát és hatékonyan növelje munkatársai lojalitását.  
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Augusztus 277 cikk  


  


Internet  69%  


Nyomtatott  14%  


Regionális 9%  


Rádió  4%  


Televízió  4%  


Proaktív megjelenések  11%  


Reaktív megjelenések  89%  


Felügyelet/szabályozás  85 cikk  


Anyavállalat  50 cikk  


Very good  12%  


Positive  8%  


Neutral  43%  


Negative  36%  


Very bad  1%  


83,5 millió forint   


68,2 millió forint  


 


Megjelenések száma  


 


 
Aktivitási arány  


 
Fő témakörök  


 


Megjelenések értékítélete  


 
AVE (Reklámegyenérték)  


 
PR-érték  


Megjelenések megoszlása  


 


 
 


  


Április 22.—május 6. 103 cikk  


  


Internet  70%  


Nyomtatott  16%  


Regionális  6%  


Rádió  12%  


Televízió  0%   


Proaktív megjelenések  69%  


Reaktív megjelenések  31%   


Tranzakció 77 cikk  


Vállalat 15 cikk 


Nagyon jó  4% 


Pozitív 53%  


Semleges  42%  


Negatív  1%  


Rossz   0%  


23 millió forint   


 14,5 millió fő  


 


Megjelenések száma  


 


 
Aktivitási arány  


 
Fő témakörök  


 


Megjelenések értékítélete  


 
AVE (Reklámegyenérték)  


 
OTS-érték  


Megjelenések megoszlása  
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Jelentős publicitása volt a tranzakció bejelentésének 


A Centrál Csoport április 24-én közölte, hogy felvásárol-


ja a Sanoma Budapestet. A tranzakcióról beszámoltak a 


legfontosabb országos médiumok, az érintett cégekkel 


pedig összesen 103 megjelenés foglalkozott a bejelen-


tés utáni két hétben. Két publikációs csúcs volt a szóban 


forgó időszakban.  


Április 24-25. (összesen 57 megjelenés):  A felvásár-


lás bejelentése miatt volt magas a publicitás. 


„Hiszünk a Sanoma portfólióhoz tartozó erős 


brandekben, és hiszünk a munkatársakban, akik ezeket 


felépítették. A célunk az, hogy Magyarország második 


legnagyobb médiavállalkozását megújítsuk és hosszú 


távon tovább üzemeltessük" - idézi a közlemény Varga 


Zoltánt, a Centrál Csoport alapító vezérigazgató-


ját.” (hirado.hu, április 24.)  


Április 28. (21 megjelenés): A Centrál Csoport képvi-


selője, Gerő Viktor beszélt a felvásárlás részleteiről az 


InfoRádiónak, a nyilatkozatot pedig több médium is 


idézte.  


 
 


Internetes fölény 


A Sanomáról és a Centrál Csoportról, valamint a felvá-


sárlásról szóló hírek többsége a mostani trendeknek 


megfelelően az online felületeken jelent meg.  


 


A 103 hírnek a kétharmada kötődött az online felületek-


hez. Az online sajtó vezető portáljai, köztük az Index.hu, 


az Origo.hu, a Hvg.hu, a Nol.hu, az Inforádió.hu, a 


Hirado.hu feldolgozta a hírt, valamint a fontos gazdasá-


gi médiumok (többek között a napi.hu, a vg.hu, a 


portfolio.hu) is beszámoltak róla.  


 


A publikációk hatoda jelent meg a nyomtatott sajtóban. 


Utóbbi médiumtípuson belül a legolvasottabb lapok 


(például a Metropol, a Magyar Nemzet, a Népszabad-


ság, a Világgazdaság) is írtak a felvásárlásról.  


Az elektronikus médiumok közül a rádiókban viszonylag 


jelentős publicitást kapott az ügylet, köszönhetően an-


nak, hogy az InfoRádió többször is foglalkozott a témá-


val.  
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Főszerepben a tranzakció 
 


A megjelent több mint 100 hír többségében (68 százalé-


kában) főszerepet kapott a felvásárlás, így  a Sanoma 


és a Centrál Csoport is. 


„A Kreatív beszámolója szerint egy magyar cég veszi 


meg a Sanomát. A Sanoma közleménye szerint a Sano-


ma magyarországi cégcsoport új tulajdonosa a Centrál 


Csoport pénzügyi cég.” (Origo, április 24.)  


A mellékszereplések adták a megjelenések 16 százalé-


kát, a szóban forgó anyagok elsősorban az aktuális 


eseményekről szóló összefoglalók voltak, ezekben pe-


dig helyet kapott a Sanoma-tranzakció.  


A kommunikációs szempontból kevésbé fontos említé-


sek kategóriába került a megjelenések 17 százaléka. 


Ezek többsége nem a tranzakcióval foglalkozott. 


 


Magas lett a proaktivitási mutató 


 


A megjelenések túlnyomó része proaktív volt. Ez azt 


jelenti, hogy a publikációk döntő része a Sanoma és a 


Centrál Csoport kezdeményezésére valósultak meg.  


„Néhány hete azt írtuk, a Centrál-Fund veheti meg a 


magyarországi Sanoma vállaltcsoportot. Valóban így 


lett. Csütörtökön délután a Sanoma nemzetközi oldalára 


felkerült közlemény szerint a Sanoma magyarországi 


cégcsoport új tulajdonosa a Centrál Csoport pénzügyi 


cég. A Sanoma által küldött közleményben az áll, a Sa-


noma magyarországi médiavállalkozásainak nettó árbe-


vétele tavaly mintegy 60 millió euró volt. A Sanoma szá-


mításai szerint a folyamat végén a csoport közel 11 mil-


lió euró tőkenyereséget realizál majd. Az értékesítés 


illeszkedik a finn anyavállalat átalakítási stratégiájához. 


A csoport átalakítja portfólióját, valamint optimalizálja 


költségstruktúráját. (Kreativ.hu, április 24.)  


Az úgynevezett reaktív megjelenések többsége nem a 


tranzakcióról írt, hanem a médiában várható változások-


ról, a Média Hungary rendezvény központi témáiról 


szólt.  
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Az ügyletről számolt be a megjelenések négyötöde 


A megjelenések elsősorban a tranzakcióról szóltak, a 


publikációk többsége objektíven, politikamentesen szá-


molt be a felvásárlásról.  


 


A Sanomával és a Centrál Csoporttal kapcsolatos hírek 


kisebb része foglalkozott a médiumok világában várható 


változásokkal, a digitális médiumok jövőjével, valamint a 


Centrál Csoportot képviselő Gerő Viktor kockázati tőke-


befektetésekről szóló nyilatkozataival. „Nagyon sok 


startup vállalat úgy éli meg a kockázati tőkebefektetést, 


mint egy sikert, de ez még nem a siker, csak annak a 


feltétele” – hangsúlyozta Gerő Viktor.” (vg.hu, április 


25.)   


 
 


A 15 évnél idősebb lakosság tagjai legalább egyszer talál-
kozhattak a tranzakcióról szóló hírrel 


Az elemzésben vizsgált kéthetes időszakban (április 24-


től május 6-ig) 14,51 millió fő volt az OTS-érték. 


 


Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó időszakban 15 évnél 


idősebb lakosság egy-egy tagja átlagosan közel 2 alka-


lommal találkozhatott a Sanomával és a Centrál Cso-


porttal kapcsolatos hírrel.  


 


Kizárólag a Sanoma-felvásárlásról szóló hírek OTS-


értéke közel 13 millió fő volt, ez pedig azt jelenti, hogy 


az érintett lakosság tagjai több mint 1 alkalommal talál-


kozhattak a tranzakcióról beszámoló publikációval.  
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A tranzakcióról szóló hírek felében kapott szerepet a 
Centrál Csoport vezetője 


Az elemzésben vizsgált kéthetes időszakban megjelent 


publikációk jelentős részében idézték Varga Zoltánt, a 


Centrál Csoport alapító-tulajdonosát, aki kommentálta a 


tranzakciót.  


 


„Legalább 5-10 évre tervez a Sanoma új tulajdonosa. A 


tartalomba nem szeretne beleszólni, a cégcsoporttal 7-8 


hét múlva, a versenyhivatal remélt jóváhagyása után 


kezd el intenzívebben foglalkozni.” (Figyelő, április 30.) 


 


Szintén több alkalommal jelent meg a sajtóban Gerő 


Viktor, aki többek között az InfoRádiónak adott nyilatko-


zatával ért el viszonylag sok megjelenést.  


 
 


Magas AVE-érték köthető az ügylethez 


Az elemzésben vizsgált megjelenések összesen több 


mint 23 millió forintos AVE-eredményt 


(reklámegyenérték) generáltak.  


 


Kizárólag a tranzakcióval foglalkozó hírek 17,8 millió 


forintos AVE-értéket értek el.  


 


A legjelentősebb AVE-eredmény az Indexen, a Népsza-


badságban, a Figyelőben megjelent publikációhoz köt-


hető.   


„A Centrál Group pénzügyi cég vette meg a Sanoma 


Media Budapest médiacéget, írja a Kreatív. A Sanoma 


által kiküldött közleményben azt írják, hogy a cég mé-


diavállalkozásainak 60 millió euró a nettó árbevétele, a 


folyamat végére pedig 11 millió eurós tőkenyereség a 


cél. (Index.hu, április 24.)  
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A publikációk többsége pozitív hangvételű volt 


Az elemzésben vizsgált megjelenések többsége pozitív 


hangvételű volt. A publikáció többsége a Sanoma felvá-


sárlásáról szólt, ezek a megjelenések jellemzően pozitív 


értékítéletűek voltak, ami azt jelenti, hogy a Centrál 


Csoport elérte, hogy üzleti tranzakcióként értékelje a 


sajtó az ügyletet. A megjelenések 42 százaléka objektív 


volt, és ezeknek sem volt politikai felhangja.  


 


Mindössze egy negatív értékítéletű anyag született a 


vs.hu-n. A Centrál Csoportról, valamint Varga Zoltánról 


szóló cikk az alapító-tulajdonost  állami projektekhez 


közel álló üzletemberként mutatta be.  


 


 


 


 Online fölény mellett jelentős volt a nyomtatott sajtó és a rádiók érdeklődése 


 Magas, 71 százalékos proaktivitás 


 A megjelenések döntő többségében főszerepet játszott a Sanoma és a Centrál Csoport. A publikációk jel-


lemzően objektívek, politikamentesek voltak  


 


A MediaMetrix az Observer médiafigyelő cég adatbázisára alapozva közel ezer magyar médium figyelésének 


eredményét elemzi mennyiségi és minőségi adatok alapján. A rendszer képes a nemzetközi sztenderdek szerinti 


főbb mutatószámok kimutatására, mint például reklámegyenérték (AVE), láthatóság (OTS), elérés (Reach), emlí-


téseloszlás (Share of Voice), valamint heti, havi és negyedéves elemzések készítésére. Sajátosságai révén nem-


csak egy teljes kampány legfontosabb indexei számíthatóak ki, hanem minden egyes cikkre külön is lebonthatóak 


az értékek. 


 


Jelen elemzés alapjául az Observer média-adatbázisa szolgált, az ebből eredő esetleges pontatlanságokért a LA 


Communications Kft. nem vállal felelősséget. 
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Reklámegyenérték (Advertising Value 
Equivalent) 
A megjelenések forintban kifejezett értéke, amennyi-
ben azokat hirdetésként vette volna meg az ügyfél. 
A számítás a médiamegjelenések által elfoglalt felü-
letek listaárait veszi alapul, az online megjelenések-
nél pedig az adott portálra vonatkozó banner/PR-
cikk listaárat. 
 
Főszereplő 
A közlés középpontjában az ügyfél vagy képviselő-
je, illetve a hozzá kapcsolható téma van. A megjele-
nés az ügyfélről szól. 


 
Mellékszereplő 
A közlés középpontjában nem az ügyfél van, de a 
publikációban megjelenik akár nyilatkozóval is. A 
megjelenés az ügyfélről is szól. 
 
Említett 
A közlésben egy, nem az ügyfélhez vagy nem csak 
hozzá (pl. körkérdések) kapcsolható téma kapcsán 
megjelenik az ügyfél vagy képviselője, de érdemi, 
az ügyfélre vonatkozó információt a megjelenés 
nem hordoz. 
 
FYI 
Azon megjelenések tartoznak ebbe a kategóriába, 
amiben nincs név szerint megemlítve a társaság, de 
mégis releváns információt hordoznak, illetve azok, 
ahol csak névszponzorációról van szó. 
 
Rádió és televízió 
Országos lefedettségű rádió állomások és televízió 
csatornák. 
 
Online 
A napi 8 ezer oldalletöltésnél (PI/page impression) 
jobb mutatókkal rendelkező online médiumok 
(hírportálok, weblapok) 


 
Nyomtatott sajtó 
Országos terjesztésű napi- és hetilapok, megyei 
napilapok 
 
Regionális sajtó 
A nem országos elérésű médiumokat egyesítve tar-
talmazza (jellemzően ide tartoznak az Axel Springer 
vidéki lapjai, a Lapcom és az Inform Média kiadvá-
nyai).  
 
 
 
Megjegyzés: 
Ez a médiaelemzés kizárólag az Observer által 
készített sajtószemlén alapulnak, az abban foglalt 
adatokért a MediaMetrix nem vállal felelősséget! 


Konnotáció, értékítélet 
A publikációkhoz kapcsolható asszociációk, képzettársí-
tások, esetleg értékítéletek.  
 


Bad 
Kifejezett kritika fogalmazódik meg az 
ügyfél tevékenységével, képviselőjének 
személyével kapcsolatban. 


 
Negative 


Az eredeti forrás (közlemény, nyilatkozat) 
átszerkesztésével kimarad a fő üzenet.  


 
Neutral 


Az ügyfél vagy képviselőjének említése 
nem hordoz értékítéletet. 


 
Positive 


A közlemény vagy a képviselő mondani-
valója torzítatlanul, a fő üzenetet hordoz-
va megjelenik. 


 
Excellent 


Az ügyfél vagy képviselője egyértelműen 
pozitív színben tűnik fel a médiában. 


 
 
Aktivitás 
A megjelenés kategorizálása a kommunikációs aktus 
kezdeményezője szerint. 


 
Proaktív  


A megjelenés kezdeményezője egyértel-
műen nem az adott médium, hanem az 
ügyfél (sajtótájékoztató, közlemény, stb.) 


 
Reaktív  


A megjelenés kezdeményezője egyértel-
műen nem az ügyfél, vagy az adott téma 
már szerepel a napirenden. 


 
Elérés (OTS) 
A nyomtatott példányszámok és/vagy olvasottsági/
nézettségi adatok alapján kifejezi, hogy adott megjele-
néssel hány 15 évnél idősebb néző/olvasó találkozott. 
(A 15 év feletti lakosság: 8.489.969 fő, forrás: 2011-es nép-
számlálás KSH). 


 
PR-érték (PR Value) 
Kiszámításánál a cikkek reklámegyenértékét súlyozzuk 
az értékítélettel. Pozitív értékítélet esetén az AVE-
számnál magasabb a PR-érték összege, negatív 
felhangnáln azonban alacsonyabb. Az adatok forrása az 
AGB Nielsen, az Ipsos és a MediaMetrix saját gyűjtése 
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További Információ: 


Orosz József - LA Communications 


Email: orosz.jozsef@lacom.hu | Mobile: +36 30 754 6614 


Centrál Médiacsoport néven, új vezérigazgatóval működik tovább a Sanoma Budapest 


Új időszámítás kezdődik a legnagyobb print- és online kiadónál  
 


Lezárult a Sanoma Media Budapest Zrt. eladása, a teljes vételár egy összegű kifizetésével a Centrál 


Csoport vásárolta meg Magyarország legnagyobb print- és online kiadóvállalatát. A magyar 


magánszemélyek és intézményi befektetők kezében lévő új tulajdonos 5-10 éves távon tervez 


médiapiaci befektetésével, és Centrál Médiacsoport Zrt. néven, nyereségesen kívánja tovább 


működtetni a vállalatot. Szabó György vezérigazgató helyét a vezető testületben az új tulajdonos 


képviseletében Varga Zoltán veszi át, a pénzügyekért pedig gazdasági igazgatóként Székely László felel 


majd.  


A 2014. július 1-jével lezárult tranzakció során a Centrál Csoport a Sanoma Media Budapest Zrt. részvényeinek 100 


százalékát szerezte meg. A magyar magánszemélyek és intézményi befektetők kezében lévő pénzügyi csoport a 


vételárat egy összegben fizette ki a finn anyavállalatnak. Az új tulajdonos Centrál Médiacsoport Zrt. néven 


működteti tovább a jövőben Magyarország egyik vezető médiavállalkozását.  


A Centrál Csoport bízik a vállalat vezetésének szaktudásában, az irányító testület öt tagjából négyen továbbra is a 


vállalatnál maradnak. Szabó György vezérigazgató 22 év után közös megegyezéssel távozik a cégtől, helyét a vezető 


testületben Varga Zoltán veszi át, a pénzügyekért pedig gazdasági igazgatóként Székely László felel majd.  


 „Szeretném megköszönni Szabó György korábbi vezérigazgatónak, hogy mindig támogatta stratégiai döntéseinket 


és ezzel segítette az átalakulást is. Ma a Sanoma Budapest egy sikeres vállalat, ami nagymértékben Szabó 


Györgynek és kollégáinak köszönhető. Meggyőződésünk, hogy az új tulajdonos is értékelte ezt a potenciált, amikor 


jövőt látott a médiacégben”- mondta Heike Rosener, a Sanoma Media Russia & CEE vezérigazgatója. 


„Büszke vagyok a Sanománál töltött időszakomra, amely az alapítás, azaz 1992 óta egy folyamatosan fejlődő 


médiavállalattá vált Magyarországon. Mai stabil pozícióját az erős nyomtatott és digitális portfólió alapozza meg, 


cégünket a magyar médiapiac egyik legsikeresebb vállalatává tettük. Az én munkám itt véget ért, most egy új 


korszak jön. Minden jót kívánok a régi-új médiacsoportnak”- nyilatkozta Szabó György. 


„A vállalat legnagyobb értéke az erős brandekben és a kiváló szakembergárdában rejlik, a Centrál Csoport célja, 


hogy erre alapozva olyan minőségi tartalmakat állítson elő, amelyekre hosszú távon is fizetőképes kereslet van” – 


közölte Varga Zoltán, a Centrál Csoport alapítója és vezérigazgatója a tranzakció pénzügyi lezárását követően, 


hozzátéve: elsődleges céljuk, hogy a magyar médiapiac legnagyobb print- és online kiadóvállalatát hosszú távon, 


nyereségesen üzemeltessék tovább  
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A tranzakció lezárását követően a Centrál Csoport azonnal megkezdte a médiavállalkozáshoz tartozó 


portfolióelemek részletes átvilágítását, az egyes médiumokat, lapokat, oldalakat érintő döntéseket a pénzügyi 


átvilágítás és tervezés után hozzák meg. Ennek keretében átfogó reorganizációs programot indítanak, amely 


elsősorban a központi költségek csökkentését és vállalat működési hatékonyságának javítását célozza. A Centrál 


Médiacsoport Zrt. számára kiemelten fontos az üzleti partnerei, hirdetői minőségi kiszolgálása, ezért a jövőben 


kiemelt hangsúlyt fektet majd az üzleti folyamatok hatékonyságának növelésére.  


 
A Centrál Csoportról 
 
A Centrál Csoport 2004. óta működik a magyar pénzügyi piacon. A kezdetben faktoringgal foglalkozó vállalatcsoport 
tevékenysége követelés- és ingatlankezeléssel, valamint pénzügyi tanácsadással bővült. A cégcsoport egyik alapítója és elnök-
vezérigazgatója Varga Zoltán, aki intézményi és magánbefektetőkkel közösen hozta létre a kockázati tőkebefektetésekkel 
foglalkozó Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-t, amelynek tulajdonában állt többek között a HSBC Credit Zrt. 
résztulajdonnal rendelkezik a Wizz-Air-ben, és sikeresen résztulajdonolja az EME Zrt.-t és az Eispro Kft.-t is. A cégcsoport 
konszolidált árbevétele 2014-ben megközelíti a 70 milliárd forintot, és közel 2000 főt foglalkoztat. 


A Centrál Médiacsoportról 


A Centrál Médiacsoport Zrt. (korábbi nevén Sanoma Media Budapest Zrt.) Magyarország második legnagyobb médiavállalata, 
amely változatos portfóliójával havonta közel 5 millió magyar fogyasztót ér el. Termékpalettáján szórakoztató, ismeretterjesztő 
és életstílus-magazinok, digitális és e-kereskedelmi termékek, valamint a Story4 és Story5 televíziós csatornák találhatók. A 
vállalat 2013-ban 17,3 milliárd forintos nettó árbevételt ért el.  


A Sanomáról 


A Sanoma élen jár a média és az oktatás területén Európában. Finnországban és Hollandiában a Sanoma az első számú 
médiavállalat, számos médiaplatformon jelen van. Oktatás területén működik Belgiumban, Finnországban, Hollandiában, 
Lengyelországban és Svédországban. 2013-ban a vállalatcsoport nettó értékesítési árbevétele elérte a 2,1 milliárd EUR-t. A 
Sanoma részvényeket a Helsinki NASDAQ OMX-en jegyzik. 
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