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A Magyar Telekom európai uniós forrásokat nyert el 

  
Budapest – 2016. szeptember 16. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: 
MTELEKOM HB, a továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója 
bejelenti, hogy a digitális hálózatok országos fejlesztésére kiírt pályázat első és második 
(Magyarország nyugati és keleti részét érintő) körének eredményeként 12,2 milliárd forintnyi  
európai uniós forrást nyert el Csoport szinten legalább 30 Mbps sebességű vezetékes hálózat 
fejlesztésére.  
 

A digitális gazdaság megerősítése Magyarország versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú. A 
Magyar Telekom – Magyarország hosszú távú partnereként – vezető szerepet vállal az ehhez szükséges 
korszerű digitális infrastruktúra kiépítésében. A Társaság tavaly felgyorsította nagysebességű, szélessávú 
vezetékes hálózata fejlesztését, ennek eredményeként országszerte további 464 ezer háztartásban tette 
elérhetővé saját költségén a legalább 30 Mbps sebességű hozzáférést.  
 
A hálózatok országos fejlesztésére kiírt pályázat eredményeként összesen 42,4 milliárd forint európai 
uniós támogatás kerül kiosztásra. Ebből az összegből a Magyar Telekom 34,8 milliárd forint támogatásra 
pályázott (részben egy konzorciumban), amely összegből a pályázati folyamat jelenlegi állása szerint 
12,2 milliárd forint európai uniós forrást nyert el. Ebből az összegből, és a hozzá kapcsolódó saját 
forrásból nagyjából 111 ezer új háztartásban válhat elérhetővé a legalább 30 Mbps sebességű 
hozzáférés (ebből 2400 háztartás lefedését egy konzorciumban nyerte el a vállalat). Ezek a háztartások 
ún. fehér területeken fekszenek, ahol eddig még egyik szolgáltató sem volt jelen vezetékes internet 
szolgáltatással, vagy nem biztosított legalább 30 Mbps sebességű vezetékes internet elérhetőséget.  
 

Emellett a Társaság folytatja tavaly megkezdett saját tőkés beruházásait. Ezzel összhangban fenntartjuk 
korábbi célkitűzésünket, és azt várjuk, hogy 2016-ban a CAPEX (a spektrum akvizícióra fordított 
költségek nélkül) körülbelül 10%-kal mérséklődik 2015-höz képest. 
 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre 
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen 
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott 
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem 
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan 
frissítsük, módosítsuk. 

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó 
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2015. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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