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Változás a Magyar Telekom Csoport felsővezetésében
Budapest – 2013. szeptember 20. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg:
MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Budafoki Róbert a
társaság vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese, a T-Systems Magyarország Zrt.
vezérigazgatója 2013. szeptember 30-i hatállyal távozik mindkét pozíciójából. A T-Systems
vezérigazgatói és a Magyar Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesi pozícióját
2013. október elsejétől Rékasi Tibor, a T-Systems jelenlegi értékesítési vezérigazgató-helyettese
veszi át. Rékasi Tibor a Magyar Telekom Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.
Budafoki Róbert 2011. június 1-től lett a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese és a Vállalati
Szolgáltatások Üzletág vezetője. 2012. április 1-től a T-Systems Magyarország vezérigazgatói, majd
2013. január 1-től a Magyar Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte
be.
A Magyar Telekom Nyrt. vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettesi és a T-Systems
Magyarország Zrt. vezérigazgatói feladatokat Rékasi Tibor, a jelenlegi T-Systems értékesítési
vezérigazgató-helyettes látja el 2013. október elsejétől.
Rékasi Tibor diplomáját a budapesti Külkereskedelmi Főiskolán szerezte. Korábbi munkahelyei között
szerepel az Integra Kft, az Unisys Magyarország és a Cisco Systems Magyarország. 2008. szeptember
15-én csatlakozott a Magyar Telekom Csoporthoz, a Vállalati Szolgáltatások Üzletághoz tartozó
leányvállalat, az IQSYS Zrt. ügyvezető igazgatójaként, ahol a vállalat irányítása mellett a kereskedelmi
igazgatói feladatokat is ellátta. 2010 decembere és 2011 májusa között ideiglenesen – az IQSYS Zrt.
ügyvezető igazgatói feladatok megtartása mellett – a Magyar Telekom Nyrt. Vállalati Szolgáltatások
Üzletág üzletágvezető pozíciót is ellátta.

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 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

