Magyar Telekom
Befektetői közlemény

A Magyar Telekom Csoport nyújthatja az EDR szolgáltatást
Budapest – 2005. október 18. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg:
NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a Kormány
a T-Mobile Magyarország és a Magyar Telekom konzorciumát választotta az országos EDR rendszer kiépítésére
és üzemeltetésére.
Az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) egy 380-400 MHz-en működő, országos professzionális mobil
rádióhálózat (PMR), amelyet a készenléti szervek használnak Magyarországon, így elsősorban a rendőrség, a
tűzoltóság és a mentőszolgálat. A modern és biztonságos EDR a jelenleg használt analóg URH technológiát váltja fel.
A T-Mobile Magyarország és a Magyar Telekom konzorciuma többek között azért tudott kedvező ajánlatot adni az
EDR kiépítésére, mert rendelkezik az ehhez szükséges rádiótávközlési és vezetékes infrastruktúrával. Az ajánlatban a
TETRA technológia, a készenléti rádióhírközlés egyik világszabványának használata szerepelt, amelyet az Európai
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) a digitális professzionális mobilrádió hivatalos európai szabványaként
határozott meg és fogadott el.
Az EDR kiépítésére a tervek szerint 2006-ban kerül sor. A kormányzat 2007-től kezdődően 2015-ig egységesen évi
9,3 milliárd forint szolgáltatási díjat fizet majd. A szerződés pontos feltételeiben a konzorcium és a Miniszterelnöki
Hivatal fog megállapodni.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak
(azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és
előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó
kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a
kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek
hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004.
december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és
Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

