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A Magyar Telekom megállapodott az érdekképviseletekkel
Budapest – 2013. október 18. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy megállapodott a Társaságnál
működő érdekképviseletekkel az anyavállalatot érintő 2014. évi létszámleépítésről és egyéb
költséghatékonysági intézkedésekről.
A Társaság közel 250 munkavállaló elbocsátásról állapodott meg az érdekképviseletekkel. A többség
várhatóan 2013 végével távozik a Társaságtól. A végkielégítéssel kapcsolatos költségek teljes összege
megközelítőleg 2,3 milliárd forintot tesz ki, melynek döntő hányada 2013. negyedik negyedévben kerül
könyvelésre.
Ugyanakkor a Társaságnak, a szolgáltatásai bővülésének és a technológiai újítások megjelenésének
következtében, számos új kompetenciára van szüksége a sikeres működéshez. Ezt figyelembe véve, és
mérlegelve, hogy az erőforrások bővítése vagy átstrukturálása hatékonyabb, a 2012-es év végi
zárólétszámhoz képest a társaság kb. 270 új munkavállalóval kíván bővülni 2014 végére.
Továbbá, az érdekképviseletekkel kötött megegyezés szerint a költséghatékonysági intézkedések
részeként 2014-ben nem lesz általános alapbérfejlesztés.
A fenti intézkedésekkel célunk, hogy a végkielégítéssel kapcsolatos ráfordítások és aktiválás nélküli
Teljes Munkaerő Menedzsment költségek 2014-ben szinten maradjanak 2012-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 2012. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.

