Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyőlés
JEGYZİKÖNYV
a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.
55.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041928) 2015. április 15-én délelıtt 11 óra 00 perc kezdettel a Magyar Telekom
Nyrt. székházában (1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.; Tölösi Konferencia Központ) tartott Éves Rendes
Közgyőlésérıl.
A Közgyőlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Christopher Mattheisen: Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a Részvényeseket és a meghívottakat!
11:00 órakor megnyitom a Közgyőlést.
Tájékoztatom a Közgyőlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok
összeszámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a kijelzın megjelenı összeszámolt szavazatok
alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részérıl jelen levı Borókné Matus Judit úrhölgyet, ismertesse a
gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.
Borókné Matus Judit: Tisztelt Közgyőlés, tisztelt Elnök úr! Borókné Matus Judit vagyok, a Közgyőlés
lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közremőködı KELER Zrt. képviselıje. Röviden bemutatom a
szavazási rendszert és a szavazások lebonyolításában közremőködıket: Rákos Sándor, Petrás Tibor, Barna Balázs.
A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen minden
részvényesnek az egyedi szavazatszáma szerepel. Ennek megfelelıen kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak,
azt másnak ne adják oda. A szavazógépet a Közgyőlés megkezdésekor egy tetszıleges gomb megnyomásával
lehet aktiválni. Szavazni az 1-es, 2-es, 3-as gomb megnyomásával lehet: 1-es gomb az IGEN, a 2-es gomb a NEM, a
3-as gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a közgyőlés elnöke fog
elrendelni és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelzı hangjelzést követı 20 másodperc alatt lehet leadni a
következı szavazást lezáró hangjelzésig.
A szavazás megkezdését követıen kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelı 1-es, 2-es
vagy 3-as gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejőleg a készülék kijelzıjén a leadott
szavazatuk gombszáma fog megjelenni, majd a szám eltőnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot
és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos: a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve, hogy többszöri
gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti!
A szavazás lezárását követı pár másodpercen belül a kivetítın, valamint az elnök úr elıtt elhelyezett monitoron
megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenıen megjelenítésre kerül a le nem adott
szavazatok száma is. A Közgyőlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét.
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesjegyre kerekíti, ezért elıfordulhat,
hogy például 1 db „nem” szavazat esetében a kiírásra kerülı szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden
egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyőlés jegyzıkönyvében is rögzítve lesz.
Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Kérném a hangjelzést. Nyomjanak meg egy tetszıleges
gombot a készülék aktiválásához és szavazzanak. A szavazás lezárult, és megjelent az eredmény. Amennyiben
nem a jelzett módon mőködik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt.
Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem most tegyék fel azokat.
Köszönöm, jó munkát és sikeres Közgyőlést kívánok!
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Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen.
A Társaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelybıl a szavazati joggal nem rendelkezı
saját részvények száma: 390.862 darab.
A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszáma: 1.042.351.681 darab.
A megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: 681.583.341 darab (amely százalékban 65,39%).
A regisztráció alapján megállapítom, hogy a Közgyőlés határozatképes, mert azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselı szavazásra jogosult részvényes személyesen, vagy képviselıje útján jelen van.
A Közgyőlés megtartására a részvényesek Közgyőlésen való személyes jelenlétével, az ülésen történı
döntéshozatallal kerül sor.
Megállapítom, hogy a Közgyőlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak
megfelelıen, szabályosan történt. A részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó elıterjesztéseket, az
azokra vonatkozó felügyelıbizottsági jelentéseket, és a határozati javaslatokat elızetesen tanulmányozhatták a
Társaság és a Budapesti Értéktızsde honlapján, a KELER Zrt.-nél, illetve a Közgyőlés kezdetét megelızıen itt a
helyszínen.
A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselık törvényesen képviselik a
részvényeseket. Azon személyek, akik a Közgyőlés elıtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló
értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyőlésen részt vehetnek,
de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.
A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelıen a 2015. március 12-én közzétett
közgyőlési hirdetményünkben felhívtuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a Közgyőlésen a részvényesi
jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának
idıpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. Vagyis a Közgyőlésén az a részvényes, illetve részvényesi
meghatalmazott (nominee) vehet részt, akit legkésıbb a Közgyőlés kezdınapját megelızı második munkanapon,
2015. április 13-án bejegyeztek a részvénykönyvbe.
A Közgyőlés szinkrontolmácsolással magyar és angol nyelven folyik. A tolmácsegységek a regisztráció mellett
elhelyezett munkaállomáson elérhetıek. Felhívom Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az 1. napirendi pont
angol nyelven kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy minden általam engedélyezett felszólalás
esetén az átadásra kerülı mikrofonba mondják be nevüket és szavazógépük elılapján feltüntetett számot. A
mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt szíveskedjenek használni, mert jegyzıkönyvezésre csak az kerül, amit
a felszólaló a mikrofonba mond. Az Alapszabály alapján a felszólalások idıtartamát részvényesi felszólalásonként 3
percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerő idıgazdálkodás érdekében ezt valamennyi napirendi pontnál
vegyék figyelembe. A Közgyőlés tervezett tartama körülbelül két és fél óra, várhatóan egy szünet elrendelésével.
Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Tölösi Konferencia Központba való belépés kizárólag a
regisztráció során kapott karszalaggal lehetséges. Erre figyelemmel kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy a
közgyőlési részvételük teljes idıtartama alatt viseljék és a terembe való be-, illetıleg visszatérésnél ismételten
mutassák fel karszalagjukat a biztonsági ıröknek.
A Közgyőlésen elhangzottakról hangfelvételt készítünk. Ismertetem a vonatkozó határozati javaslatot:
„A Közgyőlés hozzájárul a Közgyőlésen elhangzottak hangfelvételen történı rögzítéséhez.”
Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezzel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e?
Ha nincs, a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
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A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 662 416 923 db (97,19%) igen, 7 429 db (0,00%) nem, 14 022 560 db (2,06%)
tartózkodik, 5 138 929 db (0,75%) nem szavazott. Ezekkel az arányokkal a Közgyőlés elfogadta. (Alaptıkéhez
viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,526412%, Nem: 0,000712%, Tartózkodik: 1,344777%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 1/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a javaslatot elfogadta.
Christopher Mattheisen: Javaslom, hogy a Közgyőlés elnökének személyét a Közgyőlés még a napirendi pontok
érdemi tárgyalása elıtt fogadja el. A vonatkozó igazgatósági elıterjesztés alapján javaslom, hogy a Közgyőlés
személyemet, Christopher Mattheisent válassza meg a Közgyőlés elnökének.
A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 662 264 924 db (97,17%) igen, 98 332 db (0,01%) nem, 584 783 db (0,09%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,511835%, Nem: 0,009430%,
Tartózkodik: 0,056081%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 2/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a javaslatot elfogadta.
Elnök: Javaslom, hogy a Közgyőlés a jegyzıkönyv vezetıjének dr. Bognár Gabriella jogtanácsost válassza meg.
Javasolom továbbá, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıjének a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselıjét, dr. Bajáky
Rita úrhölgyet válassza meg.
A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 662 343 222 db (97,18%) igen, 0 db (0,00%) nem, 82 929 db (0,01%) tartózkodik
aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,519344%, Nem: 0,000000%,
Tartózkodik: 0,007953%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 3/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a javaslatot elfogadta.
Elnök: Ismertetem, hogy a 2015. március 12-én közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetmény megjelenését
követı 8 napon belül – a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat vagy a napirenden szereplı vagy arra
felveendı napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet nem érkezett az Igazgatósághoz, így a hirdetményben
foglalt napirenden túl más napirendi témában határozathozatalra nincs lehetıség. További napirendi pont
felvételére a jelen Közgyőlésen sincs lehetıség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.
Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyőlés a hirdetménynek megfelelıen és a kivetítın
megjelenítettek szerint fogadja el. (A napirendi pontok sorrendje a hirdetmény és a kivetítın megjelenítettek
szerint:
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport
2014. évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetérıl;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves
Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2014. évi egyedi Éves
Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése;
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4. Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelı Bizottság, az Audit
Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott eredmény
felhasználásáról;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrıl;
8. A Javadalmazási irányelvek módosítása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (módosítással érintett pontok: 5.2. A Közgyőlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek; 6.4. Az Igazgatóság hatásköre; 6.5. Határozatképesség,
határozathozatal; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2.));
10. A Felügyelı Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó
Könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemei tartalmának meghatározása.)
A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 662 418 072 db (97,19%) igen, 7 429 db (0,00%) nem, 650 db (0,00%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,526522%, Nem: 0,000712%,
Tartózkodik: 0,000062%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 4/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási
sorrendjét a javaslatnak megfelelıen elfogadta.
Elnök: Megnyitom az elsı napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont
Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport
2014. évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetérıl
Elnök: Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegő és határozati javaslatot nem tartalmaz. Az Igazgatóság
jelentését szóban, angol nyelven ismertetem.
Az Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl, a Társaság és a Magyar
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Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetérıl a következı
témakörökben:
- az Ügyvezetı Bizottság;
- 2014-ben elnyert díjak;
- piaci pozíciók a magyarországi távközlési piacon;
- gazdasági környezet Magyarországon;
- 2014. évi csoport eredmények – bevételek;
- 2014. évi csoport eredmények – EBITDA;
- szabad cash flow;
- osztalék;
- nyilvános célkitőzések 2015-re és 2017-re.
Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság jelentésének e napirendi
pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
1

A szóban angol nyelven ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a Közgyőlésen
kivetítıkön keresztül is követhették. Az ismertetett igazgatósági jelentés magyar nyelvő verziója 1. sz. mellékletként került jelen
jegyzıkönyvhöz csatolásra.
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dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! A Felügyelı Bizottság a Közgyőlés számára készített jelentésben foglalkozott
ezzel a kérdéssel. Ez a jelentés teljes terjedelemben megtekinthetı a közzétett anyagban, és a Tisztelt
Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelı Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság
jelentését a Társaság ügyvezetésérıl, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységérıl,
üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetérıl, ezeket tudomásul vette.
Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság jelentésével kapcsolatban
kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

2. napirendi pont
Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves
Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó
jelentésének ismertetése
Elnök: Felkérem Máthé Balázs urat, ismertesse az elıterjesztés bevezetıjét.
Máthé Balázs: A Számviteli törvényben elıírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalatként
konszolidált éves beszámolót is kell készítenie, amelyet a Közgyőlés hagy jóvá. Ennek megfelelıen elkészült a
Társaság 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint,
amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta. A Társaság a Közgyőlés által jóváhagyott beszámolót a
jogszabályokban meghatározottak szerint helyezi letétbe, illetve teszi közzé.
Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı
Bizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: Tisztelt Megjelentek! A Felügyelı Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló
bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyőlés elé terjesztendı, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó
javaslatát. A Felügyelı Bizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi
elıírásoknak, annak tartalmával a Felügyelı Bizottság egyetért. A Felügyelı Bizottság az Igazgatóság és az Audit
Bizottság javaslatának megfelelı mérleg fıösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyőlésnek
jóváhagyásra.
Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem dr. Illéssy János urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az Audit Bizottság
jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Részvényesek! Az Audit Bizottságnak a Közgyőlés számára készített
jelentése szintén teljes terjedelemben megtekinthetı a közzétett anyagban, illetıleg az Önök számára kiosztott
anyagban. Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelı Bizottság és a
Közgyőlés elé terjesztendı Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, angol rövidítése: IFRS, szerinti 2014.
évi Konszolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta
a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság az éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény
alapján a Konszolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és elıterjesztette azt a Felügyelı
Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelı Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a
Közgyőlésnek pedig javasolja a fenti Beszámoló jóváhagyását 1 190 776 millió Ft mérleg fıösszeggel és 32 024
millió Ft adózott eredménnyel.
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Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem Mészáros Balázs urat, a Könyvvizsgáló képviselıjét, hogy a Könyvvizsgálói
Jelentés lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.
Mészáros Balázs: Tisztelt Közgyőlés! Mészáros Balázs vagyok, a PricewaterhouseCoopers munkatársa, a Magyar
Telekom Nyrt. bejegyzett könyvvizsgáló-helyettese. A PricewaterhouseCoopers elvégezte a Magyar Telekom
Csoport 2014. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentést cégünk képviseletében Balázs
Árpád bejegyzett kijelölt könyvvizsgáló és a jelenlévı Armin Krug úr is aláírta. A könyvvizsgálat eredményeként
korlátozás nélküli véleményt adunk ki, amelyet most ismertetek. Véleményünk szerint a konszolidált éves
beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és leányvállalatai 2014. december
31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl az
Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal összhangban. A
konszolidált üzleti jelentés a konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van. Mindezek alapján a
beszámolót a Közgyőlés számára elfogadásra javasoljuk.
Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen
napirendi ponthoz? Kérem szépen. A nevet és a gép számát kérem szépen.
2

Dr. Prandler Katalin: Beszélhetek angolul? Lehet?
Elnök: Kérem.

Dr. Prandler Katalin: A nemzetközi standardok szerint...
Dr. Bognár Gabriella: Elnézést, elıször a nevet és a szavazó készülék számot kérem. [az elıször angol nyelven

elhangozott kérés magyarul is megismételve]
Elnök: Kérem, mondja be a nevét és a szavazókészülék számát, kérem szépen.
Dr. Prandler Katalin: A nevem dr. Prandler, jogász vagyok és ügyvéd vagyok és egyidejőleg a Magyar Ügyvédnık
Egyesületének alelnöke és az Európai Ügyvédnık Egyesületének az Igazgatósági tagja vagyok. Az európai „Nıi
részvénytulajdonosok a nemek közti egyenlıségért“ (Women Shareholders Demand Gender Equality) projekt
képviseletében beszélek. Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatja. Ennek a projektnek a keretében 100
tızsdei cég éves rendes közgyőlésre látogatunk el Európa szerte. Szeretnénk felmérni, hogy valóban van-e
elırelépés a nıi nem képviseletében a gazdasági döntéshozatali pozíciókban. Azonban arra kellene fókuszálunk,
hogy a magánszektorban is megfelelı arányt érjenek-e el a nıi nem képviselıi. Ezért készítettünk egy kérdıívet,
amelyet minden Euro Top 50 társaság közgyőlésén elıterjesztünk, így a kiválasztott BUX és FTSE 100 cégeknél is.
Dr. Bognár Gabriella: Elnézést, hogy félbeszakítom, de a teljes idı 3 perc, amelybıl már csak egy perc maradt, így
ha van kérdése, kérem tegye fel kérdést. Köszönöm.
Elnök: Kérem.
Dr. Prandler Katalin: Rendben, akkor csak összegzem a kérdéseimet. A részletes kérdéseket benyújtottam, így
írásbeli választ várok. Csak szeretném kihangsúlyozni, hogy a Magyar Telekom azon társaságok között van, ahol a
legmagasabb a nık aránya az Igazgatóságban Magyarországon, a 13 úgymond meglátogatandó társaság között,
így örülök, hogy ezt mondhatom, mint részvényes is. És a kérdésem sokkal általánosabb lenne, mi a stratégia, mert
olvastam az üzleti jelentés humánpolitika alatt, hogy azt tervezik, hogy a nık arányát a menedzsmentben 30%-ra
emelik.
Elnök: Így van.
2

dr. Prandler Katalin szóban angol nyelven ismertetett hozzászólásának / kérdésének nem hiteles magyar fordítása.

6

Dr. Prandler Katalin: … és hogyan szeretnék ezt megvalósítani? Milyen eszközökkel?
Elnök: Igen, általánosságban minden felsı- és középvezetıi pozícióval kapcsolatos döntés esetén figyelembe
vesszük az említett célt. Mindez tudatos szerepet játszik a döntéshozatalban.
Dr. Prandler Katalin: Igen, és a nık…
Dr. Bognár Gabriella: Szeretném megkérni a részvényest, hogy [ne készítsen ...]
Dr. Prandler Katalin: … a nıi tehetségeket beazonosítják és támogatják valahogy? Van erre vonatkozó tervük?
Elnök: Jól megalapozott toborzási és kiválasztási folyamataink vannak és ezt a tényezıt, a munkavállaló nık
arányát, minden alkalommal tudatosan figyelembe vesszük bármely toborzás vagy kiválasztás során.
Dr. Prandler Katalin: Igen. Köszönöm, illetve amennyiben a részletes válaszokat ezután...
Elnök: Örömmel elküldjük. Köszönöm.
Dr. Bognár Gabriella: Elnézést, bocsánat. A készülék számot nem értettem, be tudná mondani még egyszer a
jegyzıkönyv kedvéért? Köszönöm.
Dr. Prandler Katalin: 353-IV.
Dr. Bognár Gabriella: Köszönöm szépen!
Elnök: Van más kérdés vagy észrevétel?
Zelena János: Zelena János, részvényes. Tisztelt Közgyőlés, tisztelt Vezérigazgató úr! A 2014-es…
Dr. Bognár Gabriella: Bocsánat, szavazókészülék számot is kérem, Zelena úr!
Zelena János: 358-I. Tehát a 2014-es eredmények alapján én el tudom mondani, hogy a menedzsment sikerrel
valósította meg a még 2013-ban megfogalmazott üzleti céljait, és itt fontosnak tartom kiemelni, hogy az utóbbi
idıben sokat javult a társaság befektetıi megítélése és ebben közrejátszott, hogy a menedzsment ígéretes üzleti
célokat fogalmazott meg a jövıre vonatkozóan. Ezt akkor is szeretném itt megköszönni ha részvényeim egy részét
a közelmúltban értékesítettem. Nagyon ígéretesnek tartom azt, hogy az energiakereskedelem üzleti szegmensének
kiszolgálása céljából egy vegyesvállalatot hoz létre a társaság. Ennek révén úgy gondolom a beszerzés
hatékonysága sokat javulhat. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az idén számos külsı körülmény is kedvezıen
befolyásolhatja a társaság éves eredményét. Ezek közül két tényezıt neveznék meg. Az elsı: Magyarország makró
mutatóinak javulása az ország többszörös felminısítését vonhatja maga után, ami közvetve meg fogja növelni a
kormányzat mozgásterét a különadók újraszabályozásában. További hatása lehet a forint erısödése az euróval
szemben és mindez enyhíteni fogja a társaság devizahiteleinek törlesztési terheit. Így a pénzügyi soron a magam
részérıl nem zárom ki, hogy jelentıs nem realizált árfolyamnyereség jelenik majd meg. Végül talán nem tartozik a
napirendi ponthoz, de szeretném felajánlani a társaság számára a földgáz kereskedelem, valamint ehhez
kapcsolódó trade-finance területen meglevı 20 éves szakmai tapasztalatomat és szakértelmemet. Természetesen
külön ellenszolgáltatás nélkül. Köszönöm szíves figyelmüket és további sikereket kívánok a társaság vezetésének
az idei üzleti terveinek megvalósításához. Köszönöm.
Elnök: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy Szabó János, gazdasági vezérigazgató-helyettesünk válaszoljon.
Szabó János: Köszönöm szépen. Igazából válaszolni talán nehéz, de inkább csak egyetértésemet szeretném én is
kifejezni, hogy valóban úgy látjuk, hogy a 2015-ös év mindenképpen jobb feltételeket biztosít ahhoz, hogy tovább
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menjünk azon az úton, amit már részben 2014-ben megkezdtünk és a teljesítményt tovább javítsuk és fokozzuk,
fıleg a magyarországi tevékenységünkben. Ne felejtsük el, hogy egy csoport vagyunk. Rendelkezünk macedón és
montenegrói leányvállalatokkal, ahol a piaci feltételek azért eltérıek a jelenlegi magyarországi viszonyokhoz
képest. Ezért úgy gondolom, hogy a csoport az idei évben is sikeres lesz, és amiket bemutattunk vállalt pénzügyi
célok, azok teljesíthetıek lesznek 2015-ben és ezzel a részvényesek is elégedettek lesznek, amikor lezárjuk majd a
pénzügyi évet.
Elnök: Köszönöm szépen. Más kérdés vagy észrevétel van-e? Amennyiben nincs, felkérem Máthé urat, ismertesse
a határozati javaslatot.
Máthé Balázs: „A Közgyőlés 1.190.776 millió Ft mérleg fıösszeggel és 32.024 millió Ft adózott eredménnyel
jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2014. évi
Konszolidált Éves Beszámolóját.”
Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 676 464 266 db (99,25%) igen, 70 935 db (0,01%) nem, 5 048 020 db (0,74%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,873565%, Nem: 0,006803%,
Tartózkodik: 0,484110%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 5/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

3. napirendi pont
Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2014. évi egyedi Éves
Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse az elıterjesztés bevezetıjét.
Máthé Balázs: A Számviteli törvénynek megfelelıen elkészült a Társaság 2014. évi egyedi Éves Beszámolója,
amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és amelynek jóváhagyása
a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tarozik. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
auditálta.
Elnök: Köszönöm. Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság
jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: A Felügyelı Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az
Igazgatóság által a Közgyőlés elé terjesztendı a magyar számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2014. évi
egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelı Bizottság
véleménye szerint az egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi elıírásoknak, annak tartalmával a Felügyelı
Bizottság egyetért. A Felügyelı Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelı mérleg
fıösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelıen elkészített
2014. évi egyedi Éves Beszámolóját a Közgyőlésnek elfogadásra, jóváhagyásra.
Elnök: Köszönöm. Felkérem dr. Illéssy János urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az Audit Bizottság
jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
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dr. Illéssy János: Igen Tisztelt Részvényesek, nagyon hasonló lesz az elızı megjegyzésemhez! Az Audit Bizottság
áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelı Bizottság és a Közgyőlés elé terjesztendı, a magyar
számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolót, ennek angol rövidítése: HAR, az
Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó
véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján az egyedi Éves
Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és elıterjesztette azt a Felügyelı Bizottság részére. Az Audit
Bizottság javasolta a Felügyelı Bizottságnak, hogy a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelıen
elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyőlésnek pedig javasolja az
egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1 016 916 millió Ft mérleg fıösszeggel és 36 735 millió Ft adózott
eredménnyel.
Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem Mészáros Balázs urat, a Könyvvizsgáló képviselıjét, hogy a Könyvvizsgálói
Jelentés lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.
Mészáros Balázs: Tisztelt Közgyőlés! A Magyar Telekom konszolidált éves beszámolóján kívül a
PricewaterhouseCoopers a Társaság 2014. évi egyedi éves beszámolóját is auditálta és korlátozás nélküli
véleménnyel látta el, amelynek lényegét röviden ismertetem. Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható
és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi
helyzetérıl, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó jövedelmi helyzetérıl a számviteli törvényben
foglaltakkal összhangban. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Könyvvizsgálatunk
alapján a beszámolót a Közgyőlés számára elfogadásra javasoljuk.
Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e jelen
napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, felkérem Máthé urat ismertesse a határozati javaslatot.
Máthé Balázs: „A Közgyőlés 1.016.916 millió Ft mérleg fıösszeggel és 36.735 millió Ft adózott eredménnyel
jóváhagyja a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolóját.”
Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 676 466 766 db (99,25%) igen, 70 935 db (0,01%) nem, 5 048 020 db (0,74%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,873805%, Nem: 0,006803%,
Tartózkodik: 0,484110%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 6/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

4. napirendi pont
Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelı Bizottság, az Audit
Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott eredmény
felhasználásáról
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse az elıterjesztést és a határozati javaslatot.
Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználásáról szóló
döntés a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ismertetem a határozati javaslatot:
„A Társaság a 2014. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 36 735 391 749 Ft magyar
számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.”
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Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse a Felügyelı
Bizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét.
dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! A Felügyelı Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az
Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság ne fizessen osztalékot a 2014. gazdasági év után. A Felügyelı
Bizottság az Igazgatóság javaslatát elızetesen jóváhagyta, és a Közgyőlésnek javasolja a javaslat elfogadását.
Elnök: Felkérem dr. Illéssy János urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse az Audit Bizottság
jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét.
dr. Illéssy János: Tisztelt Részvényesek! Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság javaslatát,
miszerint a Társaság a 2014. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot, és a teljes 36 735 391 749 Ft magyar
számviteli törvény szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi. Az Audit Bizottság szerint a javaslat
összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, tükrözi a Társaság pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság
javasolta a Felügyelı Bizottságnak a javaslat elızetes jóváhagyását, a Közgyőlésnek pedig javasolja annak
elfogadását.
Elnök: Felkérem a Könyvvizsgáló képviselıjét, Mészáros Balázs urat a napirenddel kapcsolatos könyvvizsgálói
vélemény szóbeli ismertetésére.
Mészáros Balázs: Tisztelt Közgyőlés! Amint az elızıekben elhangzott, az Igazgatóság javaslata a Közgyőlés felé,
hogy a Társaság ne fizessen osztalékot a 2014. évi üzleti év után. Amennyiben a Közgyőlés elfogadja az
Igazgatóság ezen javaslatát, úgy a Közgyőlés utáni végleges egyedi éves beszámoló változatlan formában kerül
közzétételre, és a PricewaterhouseCoopers ennek vonatkozásában is korlátozás nélküli véleményt fog kiadni.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány:
egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 789 259 db (99,88%) igen, 264 953 db (0,04%) nem, 531 509 db (0,08%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,288336%, Nem: 0,025409%,
Tartózkodik: 0,050972%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 7/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

5. napirendi pont
Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse az elıterjesztést és a határozati javaslatot.
Máthé Balázs: Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyőlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó
felhatalmazás megadására. Ismertetem a határozati javaslatot:
„A Közgyőlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely
felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibıvítése a
javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal.
A felhatalmazás a jelen közgyőlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos idıtartamig
érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévı saját
részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor
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hatályos jegyzett tıkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékő
törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a tızsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett
részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktızsde
nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási idıszakon belül
sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a
felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.
A közgyőlés 8/2014 (IV.11.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat
meghozatalával hatályát veszti.”
Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság jelentésének e
napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: Tisztelt Részvényesek! A Felügyelı Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát Magyar
Telekom törzsrészvények vásárlására, és azt tudomásul vette.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány:
egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 986 001 db (99,91%) igen, 71 361 db (0,01%) nem, 528 359 db (0,08%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,307204%, Nem: 0,006844%,
Tartózkodik: 0,050670%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 8/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

6. napirendi pont
Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse az elıterjesztést.
Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv szerint a nyilvánosan mőködı részvénytársaság igazgatósága köteles az
éves rendes közgyőlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tızsde
szereplıi számára elıírt módon elkészített jelentést. Az Alapszabály alapján a felelıs társaságirányítási jelentés
elfogadása a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képezı nyilatkozat
elkészítésénél alapul vettük a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és a Budapesti Értéktızsde Felelıs
Társaságirányítási Ajánlásait. A Magyar Telekom Nyrt. 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási
Jelentését az Igazgatóság az elıterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elı.
Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy Felügyelı Bizottság jelentésének e
napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! A Felügyelı Bizottság megvizsgálta a Társaság Felelıs Társaságirányítási
Jelentését, és azt tudomásul véve javasolja a Közgyőlésnek elfogadásra.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, felkérem Máthé urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.
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Máthé Balázs: „A Közgyőlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelıs
Társaságirányítási Jelentését.”
Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 986 426 db (99,91%) igen, 8 029 db (0,00%) nem, 591 256 db (0,09%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,307245%, Nem: 0,000770%,
Tartózkodik: 0,056702%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 9/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

7. napirendi pont
Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrıl
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse az elıterjesztést és a határozati javaslatot.
Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv szerint a társaság közgyőlése a vezetı tisztségviselı kérésére a beszámoló
elfogadásával egyidejőleg az elızı üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelıségét megállapító
felmentvényt adhat. Az Alapszabály alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrıl a Közgyőlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társaság a vezetı tisztségviselı ellen akkor léphet fel az ügyvezetési
kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló
tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ismertetem a határozati javaslatot:
„A Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az elızı üzleti évben az
ügyvezetıi tevékenységet megfelelıen látták el erre figyelemmel úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok
számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy
az Igazgatósági tagok 2014-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsıdlegessége alapján
végezték.”
Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság jelentésének e
napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: Tisztelt Megjelentek! A Felügyelı Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság elıterjesztését az
Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnyel kapcsolatban, és egyetért azzal, hogy a Közgyőlés az Igazgatóság
tagjai számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány:
egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 676 092 601 db (99,19%) igen, 373 627 db (0,05%) nem, 5 104 493 db (0,75%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,837922%, Nem: 0,035831%,
Tartózkodik: 0,489526%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 10/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.
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8. napirendi pont
A Javadalmazási irányelvek módosítása
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse az elıterjesztést.
Máthé Balázs: A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott Javadalmazási
irányelveket a következı indokok miatt javasolt módosítani:
 Változás érinti a menedzsment hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszerének irányelveit:
 a Társaság által indított ösztönzési programok elemei között lehetnek a Magyar Telekom kapcsolt
vállalkozása (vagyis a Deutsche Telekom AG) által felajánlott, értékesített, illetve juttatott ösztönzı elemek is;
 a Társaság várhatóan 2015. július 1-tıl módosított Kiegészített Részvényvásárlási Programot vezet be.
 Következı ok: új arculati sablon.
 Következı: a Polgári törvénykönyv és az Alapszabály szerint a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az
Igazgatóság tagjai, felügyelı bizottsági tagok, valamint vezetı állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és
ösztönzési rendszerének irányelveirıl (azaz a Javadalmazási irányelvekrıl) szóló döntés.
 Következı ok: a Budapesti Értéktızsde Felelıs Társaságirányítási Ajánlásainak való megfelelés érdekében
javasolt, hogy a részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a Közgyőlés hagyja jóvá.
A fentiek alapján ismertetem a határozati javaslatot:
„A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen módosítja a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási irányelveit.”
Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság jelentésének e
napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! A Felügyelı Bizottság megvizsgálta a Javadalmazási irányelvek módosítását és
azt tudomásul vette. Köszönöm.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány:
egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 641 524 867 db (94,12%) igen, 39 506 259 db (5,80%) nem, 554 595 db (0,08%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 61,522844%, Nem: 3,788688%,
Tartózkodik: 0,053186%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 11/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

9. napirendi pont
Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (módosítással érintett pontok: 5.2. A
Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek; 6.4. Az Igazgatóság hatásköre; 6.5. Határozatképesség,
határozathozatal; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2.))
Elnök: Felkérem Máthé urat, ismertesse a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának indokait és a
vonatkozó elıterjesztést.
Máthé Balázs: Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Polgári Törvénykönyv és az
Alapszabály alapján a Társaság Közgyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Magyar Telekom Nyrt.
Alapszabálya módosításának részletes indokai és a szövegszerő módosítások az elıterjesztés részeként teljes
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terjedelemben megtekinthetık a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára a részvényesi
regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálhatóak. A Közgyőlés hatékonysága érdekében a szövegszerő
módosításokat a könnyebb követhetıség elısegítése céljából a kivetítın is megjelenítjük. Az Alapszabályt az
alábbi indokok miatt szükséges módosítani:
1. Az Alapszabály 5.2. (A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek) (r) pontja a többi alponttal való
összhang érdekében módosul. Kivetítın látható a konkrét szöveg. A vonatkozó határozati javaslat:
„A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 5.2. (r) pontjának módosítását.”
2. Az Alapszabály 6.4. (b) pontja (amelynek alcíme: Az Igazgatóság hatásköre) az Alapszabály 6.4. (c) pontjával való
teljesebb összhang érdekében módosul. Kivetítın látható a pontos szöveg. A vonatkozó határozati javaslat:
„A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.4. (b) pontjának módosítását.”
3. Az Alapszabály 6.5. pontja (Határozatképesség, határozathozatal) határozatképességre vonatkozó rendelkezése
az Igazgatóság mőködésének rugalmassága érdekében módosul. Szöveg a kivetítın. A vonatkozó határozati
javaslat:
„A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.5. pontjának módosítását.”
4. Az Alapszabály 7.8.2. (Audit Bizottság) pontja a vonatkozó jogszabályok szövegezésének való pontosabb
megfelelés érdekében módosul. Javasolt szöveg a kivetítın. A vonatkozó határozati javaslat:
„A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 7.8.2. pontjának módosítását.”
Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság jelentésének e
napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.
dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! Ismét rövid leszek. A Felügyelı Bizottság megvizsgálta a Társaság
Alapszabályának az Igazgatóság által javasolt módosításait, és azokkal a Felügyelı Bizottság egyetért.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Alapszabály módosításhoz szükséges
szavazati arány: háromnegyedes többség. Kérem, a jelen napirendi ponton belül az egyes módosításokról a
Részvényesek az elıterjesztés szerint külön-külön szavazzanak.
1. számú határozati javaslat: „A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 5.2. (r)
pontjának módosítását.”
A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 986 983 db (99,91%) igen, 11 761 db (0,00%) nem, 585 723 db (0,09%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,307298%, Nem: 0,001128%,
Tartózkodik: 0,056171%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 12/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.
2. számú határozati javaslat: „A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.4. (b)
pontjának módosítását.”
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A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 986 982 db (99,91%) igen, 7 429 db (0,00%) nem, 591 309 db (0,09%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,307298%, Nem: 0,000712%,
Tartózkodik: 0,056707%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 13/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.
3. számú határozati javaslat: „A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.5. pontjának
módosítását.”
A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 628 818 382 db (92,26%) igen, 52 091 312 db (7,64%) nem, 676 026 db (0,10%)
tartózkodik aránnyal elfogadja. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 60,304280%, Nem: 4,995606%,
Tartózkodik: 0,064832%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 14/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.
4. számú határozati javaslat: „A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 7.8.2.
pontjának módosítását.”
A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 823 516 db (99,89%) igen, 10 029 db (0,00%) nem, 676 676 db (0,10%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,291622%, Nem: 0,000962%,
Tartózkodik: 0,064894%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 15/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

10. napirendi pont:
A Felügyelı Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
Elnök: Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy ismertesse az elıterjesztést és a jelen
napirendre vonatkozó jelentésének lényegét.
dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! Az ügyrend módosításának részletes indokai és a szövegszerő módosítások az
elıterjesztés részeként teljes terjedelemben megtekinthetık a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek
számára a részvényesi regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálhatóak. A Közgyőlés hatékonysága
érdekében a szövegszerő módosítást a könnyebb követhetıség elısegítése céljából a kivetítın is megjelenítjük.
2014. március 15-én lépett hatályba a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény, amelynek kommentárja
szerint, ez a törvény, most idézem: „[…] eltérést nem engedıen deklarálja, hogy az igazgatóság határozatait eltérı
szótöbbséggel hozza, és ennél alacsonyabb határozathozatali arány érvényesen nem írható elı. Ez azt jelenti, hogy
az igazgatóság mőködésében sem fektethetık le olyan szabályok, hogy szavazategyenlıség esetén pl. az elnök
vagy más igazgatósági tag szavazata dönt. Ilyen esetben nincs meg a szükséges – legalább egyszerő –
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szótöbbség, tehát nem született határozat.” A kommentár fenti része bár az Igazgatóságra vonatkozik, de ugyanezt
a szabályt kell alkalmazni más társasági testületek esetében is, így a Felügyelı Bizottság esetében is.
Erre figyelemmel szükséges az ügyrend módosítása az alábbiak szerint: Az ügyrend 3.5. pontjában (ennek a címe
Határozatképesség és határozathozatal) törlésre kerül az a rendelkezés, miszerint, megint idézem:
”[s]zavazategyenlıség esetén az az indítvány számít elfogadottnak, amelyhez az Elnök, illetıleg távolléte esetén az
Elnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (Elnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlıség esetén a
javaslat nem tekinthetı elfogadottnak, azt a következı ülésen ismételten tárgyalni kell.”
A Felügyelı Bizottság e napirendi pontra vonatkozó jelentésének lényege, tehát: A Felügyelı Bizottság módosított
Ügyrendjét elfogadta, és azt a Közgyőlés számára jóváhagyásra terjeszti elı.
Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?
Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:
„A Közgyőlés az elıterjesztésben szereplı módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint
jóváhagyja a Felügyelı Bizottság Ügyrendjét.”
A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 899 496 db (99,90%) igen, 7 799 db (0,00%) nem, 676 626 db (0,10%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,298908%, Nem: 0,000748%,
Tartózkodik: 0,064889%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 16/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.

11. napirendi pont:
A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó
Könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemei tartalmának meghatározása
Elnök: Tájékoztatom a Közgyőlést, hogy a mai nappal lejár a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a
Magyar Telekom Nyrt. Állandó Könyvvizsgálójának megbízatása. Erre figyelemmel szükséges a Társaság Állandó
Könyvvizsgálójának megválasztása. A Társaság Alapszabálya alapján a Felügyelı Bizottság hatáskörébe tartozik
az, hogy a Közgyőlés részére javaslatot fogalmazzon meg az Állandó Könyvvizsgáló megválasztása
vonatkozásában. Felkérem dr. Pap László urat, a Felügyelı Bizottság elnökét, hogy a Felügyelı Bizottság
javaslatát és e napirendi pontra vonatkozó jelentésének lényegét szóban ismertesse a Részvényesekkel.
dr. Pap László: Tisztelt Közgyőlés! A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága a Társaság állandó
könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjeszti
a Közgyőlés elé. Ehhez kapcsolódóan továbbá javasolja a Könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés – a határozati
javaslatban foglaltakon túli – lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban meghatározni:

 Az elsı pont a szerzıdés tárgya:
A Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvénynek megfelelıen elkészített egyedi Éves
Beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített
Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálata.
 Kettes pont: számlázás és díjfizetés:
A Könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 havi részletben történik. A Könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerő és
arányos mértékő módosítására, amennyiben elıre nem látható okból megváltozik az audit munka terjedelme
(pl. a Magyar Telekom Csoport jelentıs változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentıs változása
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esetén), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve,
hogy a túlmunka terjedelmérıl és annak díjáról a szerzıdı felek elızetesen megállapodtak és azokat az Audit
Bizottság Elızetes Jóváhagyási Szabályzata szerint elızetesen jóváhagyta.

 A szerzıdés tartama:
A szerzıdés 2016. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2015. évi üzleti évet lezáró Közgyőlés 2016. május
31. elıtt kerül megtartásra, akkor a 2015. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyőlés napjáig tartó idıszakra
szól.
A határozati javaslat pedig a következı:
„A Közgyőlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának
a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.;
cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)
választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2015. év vonatkozásában, 2016. május 31. napjáig, illetve
amennyiben a 2015. évi üzleti évet lezáró Közgyőlés 2016. május 31. elıtt kerül megtartásra, akkor a 2015. évi
üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyőlés napjáig tartó idıszakra.
Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelıs bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád
Kamarai tagsági szám: 006931
Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve: Kozma Hedvig
Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági
szám: 005589, anyja neve: Lıcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).
A Közgyőlés 212 632 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó
Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelıen
elkészített egyedi Éves Beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)
szerinti Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.
A Közgyőlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek tartalmát az elıterjesztésnek
megfelelıen jóváhagyja.”
Röviden tehát a Felügyelı Bizottság javaslata a következı: a Felügyelı Bizottság a Társaság Állandó
Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendı
szerzıdés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és azt a Közgyőlés elé
terjeszti elfogadásra. Köszönöm.
Elnök: Én is köszönöm. Kérdezem a Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi
ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges
szavazati arány: egyszerő többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.
A szavazás eredménye: a Közgyőlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzıkönyvben
rögzített szavazatszámmal, azaz 680 551 947 db (99,85%) igen, 364 661 db (0,05%) nem, 515 314 db (0,08%)
tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptıkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,265578%, Nem: 0,034971%,
Tartózkodik: 0,049419%.)
Megállapítom, hogy a Közgyőlés 17/2015 (IV.15.) számú Közgyőlési határozattal a határozati javaslatot
elfogadta.
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Elnök: Tekintettel arra, hogy a mai Közgyőlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt
Részvényeseknek a részvételt. A Közgyőlést 12 óra 40 perckor berekesztem.

………………………………………………………….
Christopher Mattheisen
a Közgyőlés Elnöke

………………………………………………………….
dr. Bognár Gabriella
jegyzıkönyvvezetı

………………………………………………………….
dr. Bajáky Rita
jegyzıkönyv hitelesítı

Ellenjegyzem:

………………………………………………………….
dr. Máthé Balázs
vezetı jogtanácsos
Jogi és társasági ügyekért felelıs vezérigazgató-helyettes
ig. szám: 13691
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1. sz. melléklet

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT.
h*<9(=(7e6e5Ĩ/, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM
CSOPORT 2014. e9,h=/(7,7(9e.(1<6e*e5Ĩ/,
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CHRISTOPHER MATTHEISEN
VEZÉRIGAZGATÓ – IGAZGATÓSÁGI TAG
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2015. ÁPRILIS 15.
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Christopher Mattheisen
Vezérigazgató

Lakossági
szolgáltatások
vezérigazgatóhelyettes

Lakatos Péter
Kis- és középvállalati
szolgáltatások
vezérigazgatóhelyettes

Rékasi Tibor
Vállalati
szolgáltatások
vezérigazgatóhelyettes

Walter Goldenits
MĽszaki
vezérigazgatóhelyettes

Somorjai Éva
HXmán erĩIorrás
vezérigazgatóhelyettes

Szabó János
Gazdasági
vezérigazgatóhelyettes

Máthé Balázs
Jogi és társasági
ügyek
vezérigazgatóhelyettes
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2014-%(1(/1<(57'Ì-$.
Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díj – webes értékesítési csatornaa

Oekom fenntarthatósági díj, 3. helyezés

Családbarát vállalat

Cisco dél-kelet európai Innovációs Megoldások Díj, T-Systems Magyarország

Kerékpárosbarát munkahely
3

3,$&,32=Ì&,Ð.$0$*<$5256=É*,7É9.g=/e6,3,$&21
MOBIL SIM
HOĳIL]HWĳN
6,000,000

MOBILINTERNET
HOĳIL]HWĳN
2,500,000

+1%

+1%

+17%
+27%

2,000,000

4,500,000

1,500,000

3,000,000

1,000,000
1,500,000

500,000

0

0
2012

2013

2014

2012

VEZETÉKES INTERNET

VEZETÉKES HANG
HOĳIL]HWĳN

HOĳIL]HWĳN

1,200,000

-2%

2014

)IZETĲS TV

HOĳIL]HWĳN

2,000,000

2013

-1%

1,200,000

+8%

+8%
900,000

900,000

1,000,000

600,000

600,000

500,000

300,000

300,000

0
Piacrész*

0
2012
60%

2013
58%

2014
56%

Piacrész *

+5%

+6%

1,500,000

0
2012
37%

2013
38%

2014
38%

2012
Piacrész *

*A Nemzeti Média- és Htrközlési Hatóság által beFsült teljes vezetékes hang  szélessáv~  Iizetĩs TV piaF alapján

25%

2013
26%

2014
27%

4

GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON
A NÖVEKEDÉS SZERKEZETE
A GDP növekedéshez
való hozzájárulás (%)

Fogyasztás
InIláFió
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Nettó export
GDP növekedés év/év

A HAZAI KERESLET JAVULÁST MUTAT A GAZDASÁGI
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Bevételalap~ iparági különadó átmeneti idĩszakra 2010-2012
között
Forgalomalap~ határozatlan idĩre szóló távközlési adó
bevezetése 2012. j~liustól emelése 2013. augusztustól
A közmĽ- és távközlési hálózatokra kivetett határozatlan idĩre
szóló adó 2013-tól
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* A Magyar Nemzeti Bank 2014. decemberi elĩrejelzése

2014. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – %(9e7(/(.
CSOPORT BEVÉTELEK
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 A mobil hangszolgáltatásokból származó bevételek csökkenését ellens~lyozta a mobil adatIorgalom jelentĩs
emelkedése valamint az ezzel párhuzamosan emelkedĩ mobil okoskészülék értékesítés
 A hagyományos vezetékes hangbevételek csökkenését részben kompenzálták a Iolyamatosan bĩvülĩ
ügyIélbázisnak köszönhetĩen megemelkedett szélessáv~ és TV bevételek
 Az energiaszolgáltatásból származó bevétel csökkenése a szabályozott árak csökkentésének következménye
 Az alacsonyabb RI/IT bevételek a megváltozott szolgáltatás összetételt tükrözik
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2014. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – (%,7'$
CSOPORT EBITDA
milliárd Ft
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Bruttó proIit

0
Személyi jellegĽ
költségek

Egyéb költségek

Adók*

2014

 A bruttó proIit csökkenést a követelések értékvesztésének emelkedése és a tradicionális hangbevételek további
eróziója okozta melyeket részben ellens~lyozott az RI/IT és energia szolgáltatások javuló Iedezeti szintje
 A személyi jellegĽ költségek csökkenése a 2013-ban végrehajtott magyarországi és macedón létszámleépítések
eredménye
 A mĽködési költségek csökkenését Iĩleg az éves Irekvenciadíjak csökkenése és a megváltozott elszámolása okozta
 Az adókban* bekövetkezett emelkedés a távközlési adó 2013 augusztusi növelésének a következménye
* távközlési adó közmĽadó
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6=$%$' CASH FLOW
SZABAD CASH FLOW* TERMELÉS
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Különadó távközlési- és közmĽadó

Spektrum licensz díj

2014
OsztalékIizetés elĩtti cash IloZ

 A szabad cash IloZ-t jelentĩsen csökkentették 2014-ben
Ǭ

a távközlési- és közmĽadó

Ǭ

Irekvenciablokkokért Iizetett 5 milliárd Iorintos díj Magyarországon

* az üzleti tevékenységbĩl és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált beIektetési
tevékenységbĩl származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre Iordított cash IloZ összege
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OSZTALÉK
OSZTALÉKPOLITIKA

Egy részvényre jutó
osztalék (Ft)

Nettó eladósodottsági ráta*
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 A nettó eladósodottsági rátát 30%-40% közötti szinten kívánjuk tartani hogy Ienntartsuk a rugalmasságot biztosító
mérlegszerkezetet
 Az Igazgatóság azt javasolja a közgyĽlésnek hogy a Társaság ne Iizessen osztalékot a 2014. évi eredmények után
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Bevétel

626,4 milliárd Ft

0-3% növekedés

KR]]iYHWĩOHJHVHQYiOWR]DWODQD
2014-es szinthez képest

Jelentett EBITDA

181,2 milliárd Ft

0-3% csökkenés

minimum 185 milliárd Ft

CAPEX*

86,8 milliárd Ft

kb. 105 milliárd Ft

kb. 80 milliárd Ft

FCF**

-19 milliárd Ft

minimum 50 milliárd Ft

*spektrum akvizícióra Iordított összegek és az éves Irekvencia díj aktiválása nélkül
**a leányvállalatokban lévĩ kisebbségi tulajdonosoknak Iizetett osztalék után
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJhK KERESSE A BEFEKTETĨI KAPCSOLATOK OSZTÁL<T:
TEL:
+36 1 458 0424
FAX:
+36 1 458 0443
E-MAIL: INVESTOR.RELATIONS#TELEKOM.H8

