
Kustra Pál részvényes által a Magyar Telekom Nyrt. 2010. április 7-én tartott éves rendes közgyűlésén feltett 
kérdéseire a Társaság válaszát az alábbiakban adja meg:  
 
Kustra Pál részvényes kérdése: Mi történt a 2008-as 20-F report óta a BKV szerződéssel, ugyanis a 2009-es 20-F-es 
report-ban nem láttam semmit? Érvényben van-e még az IQSYS és a BKV között megkötött szerződés? Milyen 
kapcsolat van 2008. január 2-ai Telekom közlemény és a fent elmondottak között? Ki és mivel győzte meg a BKV 
vezetőit, hogy a szerződés kiegészítést 2008-ban aláírják? 
 
Válasz: A BKV 2008. december 31-vel felmondta az eszközökre és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásról 
megkötött megállapodást. 2008 decemberében a Magyar Telekom Csoport megállapodást kötött egy új vevővel 
ezen eszközök pénzügyi lízing keretében történő eladásáról, amely 2009 januárjában valósult meg. Az ügylettel 
kapcsolatos leírást a Társaság 2007. és 2009. éves beszámolója kiegészítő mellékletének vonatkozó pontjai 
tartalmazzák. (A 2007. évre: 2.2.2 Társult és közös vezetésű vállalatok, 5.1.2 T-Systems Hungary (TSH), 7 
Követelések, 8 Egyéb pénzügyi eszközök, 36.2 A T-Systems egyik jelentős szerződésének felbontása pontok alatt. 
A 2009. évre: 7.2 Követelések értékvesztése, 8 Egyéb pénzügyi eszközök, 10 Készletek pontok alatt.) 
 
 
Kustra Pál részvényes kérdése: Annyit még kérek, hogy pontosan írják le, hogy mikor-hogyan történt az átalakítás, 
hogy hogy lett az 51%-os T-Systems Hungary-ből, amelynek leányvállalata volt az IQSYS,100%-os tulajdonú 
Magyar Telekom cég, mert ez nem derül ki az iratokból. 
 
Válasz: A Magyar Telekom Nyrt. 2007. január 1-től rendelkezett 51%-os tulajdoni részesedéssel a T-Systems 
Hungary Kft-ben. A T-Systems Hungary Kft. tagjai - a Magyar Telekom Nyrt. (51%) és a T-Systems Enterprise 
Services GmbH (49%) - 2007. május 17. és 2007. június 1. napján hozott taggyűlési határozataikkal a T-Systems 
Hungary Kft. átalakulásáról döntöttek. Az átalakulás módja ún. beolvadásos kiválás volt, amely szerint a kivált T-
Systems Enterprise Services GmbH tag a T-Systems Hungary Kft. vagyonának meghatározott hányadával az IT 
Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz csatlakozott, a kiválást követően pedig a T-
Systems Hungary Kft. változatlan társasági formában működött. A kiválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 
2007. augusztus 31. napjával bejegyezte, így a T-Systems Hungary Kft. 2007. szeptember 1. napjától 100%-os 
Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú társasággá vált.  A Magyar Telekom Nyrt. a T-Systems Hungary Kft. egyedüli 
tulajdonosaként 2007. október 17. napján arról döntött, hogy a T-Systems Hungary Kft.  - az Integris Rendszerház 
Kft-vel együtt - beolvad az IQSYS Zrt-be. A beolvadást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2007. december 31. 
napján bejegyezte, így 2008. január 1. napjától az IQSYS Zrt. a T-Systems Hungary Kft. általános jogutódja.  
 
 
Kustra Pál részvényes kérdései: De a nemzetközi együttműködési szerződésekből mennyi bevétele származott 
2009-ben a Magyar Telekomnak? Tehát itt angolul ezeket interconnection agreement-nek szokták nevezni és a 
környező országok forgalmi díjai illetve tranzit díjai vannak benne. Legyenek kedvesek és világítsák meg előttem, 
hogy mi is történt valójában. Engem az érdekel, és megköszönném, ha ezeket az adatokat megadja, hogy például 
Szerbiával, Horvátországgal, Ausztriával, tehát a környező országokkal, amelyek szolgáltatóival volt korábban 
interconnection agreement vagy hálózati együttműködési szerződés, hogy onnan mennyi forgalmi és bérelt vonali 
bevételek vannak? És megköszönném, ha mondjuk ezt 2008 elejétől meg tudná nekem adni. 
 
Köszönöm ezt a kiegészítést, akkor már csak a konkrét bevétel érdekelne, hogy mennyi volt ezzel kapcsolatban, 
mert korábban 10 milliárd forint nagyságrendű bevétel keletkezett a Magyar Telekomnak. Mennyi volt 2009-ben, 
2008-ben, és ha már itt említette az időt, mondjuk 2007-től kezdve?  
 
Válasz: A Magyar Telekom Nyrt. fix és mobil nemzetközi interconnect (hang, SMS, MMS) és bérelt vonali bevétele 
2009-ben 11.273 mFt, 2008-ban 10.130 mFt és 2007-ben 12.611 mFt volt. Ezen típusú árbevételét a Társaság az 
összes jelzett évben az export értékesítés nettó árbevétele soron mutatta ki az éves beszámolóinak az 
eredménykimutatásában és a kiegészítő mellékletében. 
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