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Magyar Telekom Nyrt.

MÉRLEG 2006. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

ESZKÖZÖK

Megjegyzések 2005. december 31. Önrevízió 2006. december 31.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 842 373 -83 859 509 

I. Immateriális javak 5 180 411 -16 223 598 
Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 
Vagyoni értékű jogok 18 238 133 39 783 
Szellemi termékek 1 558 -149 19 935 
Üzleti vagy cégérték 160 615 0 163 880 
Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 6 338 114 -67 436 866 
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 204 716 54 232 976 

- Telek 2 298 34 2 691 
- Épület 39 334 30 68 198 
- Távközlési hálózat 153 969 -9 153 203 
- Egyéb ingatlan 8 108 -1 7 804 
- Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 007 0 1 080 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 117 730 966 174 220 
- Távközlési célú berendezések, gépek 116 718 966 173 152 
- Egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek 1 012 0 1 068 

Egyéb berendezések, felszerelések, járműve 6 290 69 15 434 
Beruházások, felújítások 9 378 -1 156 13 762 
Beruházásokra adott előlegek 0 0 474 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 323 848 0 199 045 
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 7 230 147 0 177 838 
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 8 89 141 0 14 672 
Egyéb tartós részesedés 0 0 0 
Egyéb tartósan adott kölcsön 9 4 560 0 6 535 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapí 0 0 0 

B. FORGÓESZKÖZÖK 70 773 1 301 76 591 

I. Készletek 10 2 862 -87 7 501 
Anyagok 884 0 1 397 
Befejezetlen termelés és félkész terméke 0 0 0 
Késztermékek 0 0 0 
Áruk 1 978 -87 6 054 
Készletekre adott előlegek 0 0 50 

II. Követelések 64 312 1 372 64 404 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők 11 22 225 114 35 506 
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 12 36 410 0 16 754 
Váltókövetelések 0 0 0 

36 -11 2 
Egyéb követelések 13 5 641 1 269 12 142 

III. Értékpapírok 14 1 926 0 1 504 
Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 
Egyéb részesedés 0 0 0 
Saját részvények, saját üzletrészek 1 926 0 1 504 
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro 0 0 0 

IV. Pénzeszközök 1 673 16 3 182 
Pénztár, csekkek 5 0 67 
Bankbetétek 1 668 16 3 115 

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 15 10 320 62 29 762 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 9 960 62 28 341 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 360 0 1 421 
Halasztott ráfordítások 0 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 923 466 1 280 965 862 

Budapest, 2007. március 22.

Christopher Mattheisen Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes, 
az Igazgatóság tagja az Igazgatóság tagja

Követelések egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lév
vállalkozással szemben

A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.



Magyar Telekom Nyrt.

MÉRLEG 2006. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

FORRÁSOK

Megjegyzések 2005. december 31. Önrevízió 2006. december 31.

D. SAJÁT TŐKE 16 363 878 163 454 632 

I. Jegyzett tőke 104 281 0 104 277 
ebből: -visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 246 0 246 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0 
III. Tőketartalék 52 837 0 54 932 
IV. Eredménytartalék 204 834 0 205 520 
V. Lekötött tartalék 1 926 0 1 504 

VI. Értékelési tartalék 0 0 0 
VII. Mérleg szerinti eredmény 0 163 88 399 

E. CÉLTARTALÉKOK 17 4 307 0 7 977 

Céltartalék várható kötelezettségekr 4 183 0 7 783 
Céltartalék a jövőbeni költségekr 124 0 166 
Egyéb céltartalék 0 0 28 

F. KÖTELEZETTSÉGEK 530 453 1 200 460 217 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 230 605 0 212 001 
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 
Átváltoztatható kötvények 0 0 0 
Tartozások kötvénykibocsátásbó 124 0 123 
Beruházási és fejlesztési hitelek 18 13 125 0 18 250 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembe 0 0 0 
Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő váll. s 19 212 000 0 185 432 
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 5 356 0 8 196 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 299 848 1 200 248 216 
Rövid lejáratú kölcsönök 71 0 71 

ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 
Rövid lejáratú hitelek 20 41 913 0 27 374 
Vevőtől kapott előlegek 606 -1 343 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító 19 499 -262 28 704 
Váltótartozások 0 0 0 
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembe 21 73 399 0 22 441 
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési visz. levő váll. 22 74 678 0 74 089 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 23 89 682 1 463 95 194 

ebből: fizetendő osztalék 76 122 0 0 

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 24 24 828 -83 43 036 

Bevételek passzív időbeli elhatárolás 2 502 0 7 619 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás 21 804 -83 34 646 
Halasztott bevételek 522 0 771 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 923 466 1 280 965 862 

Budapest, 2007. március 22.

Christopher Mattheisen Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes
az Igazgatóság tagja az Igazgatóság tagja

A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.



Magyar Telekom Nyrt.
EREDMÉNYKIMUTÁS 

2006. DECEMBER 31-ÉN
VÉGZŐDŐ IDŐSZAKRA 

(az összes egyenleg millió Ft-ban)

Megjegyzések 2005. Önrevízió 2006.

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 237 079 -315 450 016
2. Export értékesítés nettó árbevétele 26 12 060 16 20 735

I. Értékesítés nettó árbevétele 249 139 -299 470 751

3. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 12 915 0 14 339

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 12 915 0 14 339

III. Egyéb bevételek 27 23 184 -127 22 290
Ebből: visszaírt értékvesztés 388 0 170

5. Anyagköltség 15 858 -88 19 939
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 29 59 593 -277 97 843
7. Egyéb szolgáltatások értéke 2 151 1 132 9 473
8. Eladott áruk beszerzési értéke 4 271 40 34 415
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 30 41 813 0 84 872

IV. Anyagjellegű ráfordítások 123 686 807 246 542

10. Bérköltség 31 32 552 -2 42 522
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 12 942 26 10 900
12. Bérjárulékok 13 733 -15 15 948

V. Személyi jellegű ráfordítások 59 227 9 69 370

VI. Értékcsökkenési leírás 64 097 63 93 408

VII. Egyéb ráfordítások 33 16 914 -205 30 034
Ebből: értékvesztés 2 769 0 2 814

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 21 314 -1 100 68 026

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 68 429 0 50 174
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot 68 429 0 50 174

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 497 0 260
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot 0 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 7 051 0 1 517
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot 7 044 0 1 508

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 3 171 0 873
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapot 3 015 0 710

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 4 476 -8 2 860
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 83 624 -8 55 684

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 31 702 0 27 084
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 643 0 939
          egyéb kapcsolt vállalkozásnak adott 24 793 0 21 396

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 1 872
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 576 0 3 235

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 32 278 0 32 191

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 34 51 346 -8 23 493

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 72 660 -1 108 91 519

X. Rendkívüli bevételek 35 2 013 8 234
XI. Rendkívüli ráfordítások 36 6 583 3 3 231

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -4 570 5 -2 997

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 68 090 -1 103 88 522

XII. Adófizetési kötelezettség 38 0 -1 266 123

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 68 090 163 88 399

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 8 032 0 0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 39 76 122 0 0

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 163 88 399

Budapest, 2007. március 22.

Christopher Mattheisen Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes
az Igazgatóság tagja az Igazgatóság tagja
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Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2006. december 31. 

(Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) 
 

 
 

1. Általános háttér-információ 

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
A Társaság rövidített cégneve: Magyar Telekom Nyrt. 
A Társaság székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
A Társaság fő tevékenysége: távközlési tevékenység.  
 
A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Magyar Telekom Nyrt. vagy a 
Társaság) jogelődjét a Magyar Távközlési Vállalatot a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium 1990. január 
1-jével alapította. A vállalatot az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 1991. december 31-i hatállyal alakította át 
egyszemélyes részvénytársasággá. A privatizációra 1993. december 22-én került sor. Ennek során a MagyarCom 
konzorcium 30,1%-os arányban részvénytulajdont szerzett. A privatizáció második ütemében, 1995. decemberében 
pedig többségi tulajdonossá vált. 

 
1997. november 14-én a közép-kelet európai régióban egyedülállóan került sor a Társaság tőzsdére való bevezetésére 
a Budapesti, illetve a New York-i Értéktőzsdén.  

 
1999. júniusában az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. az 5,75%-os részesedését nyilvános forgalomba hozatal 
útján értékesítette. A tranzakciót követően a részvények 40,47%-a került nyilvános forgalomba, a MagyarCom 
részesedése 59,53%-ra csökkent. 

 
2000-ben jegyzett tőke emelésre került sor részvénykibocsátással 63 millió Ft összegben, amely döntően Csoporton 
belül került lejegyzésre. A tranzakciót követően a nyilvános forgalomban lévő részvények aránya 40,51%-ra nőtt a 
MagyarCom részesedése 59,49%-ra változott.  

 
2002-ben további jegyzett tőke emelés történt 490 millió Ft értékben, mely részvények visszavásárlásra kerültek. A 
tranzakciót követően a forgalomban lévő részvények aránya 40,32%-ra, a visszavásárolt saját részvények aránya 
0,47%-ra, míg a MagyarCom részesedése 59,21%-ra változott. 
A MagyarCom 100%-os tulajdonosa a Deutsche Telekom A.G. 
 
2005. február 22-én a Társaság rendkívüli Közgyűlése jóváhagyta az Igazgatóság döntését, mely szerint a Magyar 
Távközlési Részvénytársaság hivatalos neve Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaságra változik, rövidített 
cégneve Magyar Telekom Rt. A névváltozást a Cégbíróság 2005. május 6-i hatállyal bejegyezte. 
 
2006. február 28-án a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság neve Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaságra, rövidített neve Magyar Telekom Nyrt-re változott (a továbbiakban Magyar Telekom Nyrt. 
vagy a Társaság). A változást a Cégbíróság 2006. február 28-i hatállyal bejegyezte. 
 
Az éves beszámoló aláírására jogosultak: 

Cristopher Mattheisen, Elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság tagja (lakhely: Budapest) 
 Thilo Kusch, Gazdasági vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja (lakhely: Budapest) 
 
A Társaság könyvvitelét az EurAccount Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. látja el. 
Az EurAccount Kft. cégjegyzékszáma: 01-09-737269, adószáma: 13477541-2-42. 
Az EurAccount Kft. által nyújtott számviteli szolgáltatások felügyeletét Bálintné Pál Beáta Ügyvezető igazgató látja el. 
Igazolványszám: 132224. Szakterület: Vállalkozási. Státusz leírás: Regisztrálva. Lakhely: Budapest 
 
A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett.  A Társaság könyvvizsgálója a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Tanácsadó Kft. – Szabados Szilvia. 
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A Magyar Telekom Nyrt. internetes honlapjának címe: www.magyartelekom.hu 
 
 
Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 
 
A 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó 
Kft. („PwC”) olyan szerződéseket talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű.  A PwC értesítette a 
Társaság Ellenőrző Bizottságát („Ellenőrző Bizottság”) és független tanácsadó megbízását javasolta az ezen 
szerződésekkel kapcsolatos vizsgálat lefolytatására. 2006 februárjában, az Ellenőrző Bizottság a White & Case LLP 
(„White & Case”) ügyvédi irodát bízta meg, mint független jogi tanácsadót, a vizsgálat elvégzésére, akit munkájában 
egy pénzügyi tanácsadó cég és egy igazságügyi informatikai szakértő cég támogat. 2006 decemberében, a vizsgálatot 
végző iroda benyújtotta a vizsgálat előzetes jelentését. Nem tudjuk előre jelezni, hogy mikor zárul a vizsgálat, és hogy 
annak milyen végleges megállapításai lesznek. 

 
A PwC eredetileg két tanácsadói szerződéssel kapcsolatban jelezte aggályát, amelyeket 2005-ben a montenegrói 
leányvállalataink, a Crnogorski Telekom és a T-Mobile Crna Gora kötött. A független vizsgálat eredeti köre ezen két 
szerződés teljeskörű vizsgálatát foglalta magában, beleértve minden kapcsolódó dokumentum átvizsgálását és a 
Társaság, a Crnogorski Telekom és T-Mobile Crna Gora munkavállalóival, illetve a szerződésekről tudomással bíró 
harmadik felek meghallgatását. Emellett a pénzügyi tanácsadó cég mintavételszerűen áttekintette a Társaság és 
annak montenegrói leányvállalatának számviteli és tranzakció adatait, amelyek a harmadik fél beszállítókkal folytatott 
összes tranzakció 72%-át illetve a velük  kötött szerződések teljes értékének 90%-át képviselték. Ezen mintaadatok 
vizsgálata során minden rendelkezésre álló támogató háttérdokumentum is áttekintésre került. A vizsgálat korai 
szakaszában két, a Társaság által 2005-ben kötött további tanácsadói szerződés került a vizsgálók látókörébe és az 
Ellenőrző Bizottság ezen szerződésekre is kiterjesztette a vizsgálatot. A vizsgálat tárgyát képező négy szerződés 
összege csoportszinten körülbelül 2 milliárd Ft-ot tesz ki, amelyből 1.120 millió Ft kapcsolódik a Magyar Telekom Nyrt. 
által megkötött két szerződéshez. 

 
A vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a Társaság, a Crnogorski Telekom és a T-Mobile Crna Gora bizonyos 
munkavállalói elektronikus dokumentumok megsemmisítésével és megváltoztatásával akadályozták a vizsgálatot. 
Különösen a vizsgálatot segítő informatikai igazságügyi szakértő cég jutott arra a megállapításra, hogy hét 
munkavállalóhoz tartozó tíz számítógép merevlemezéről dokumentumokat töröltek, illetve „eltüntető” (wiping) software 
használatával véglegesen helyreállíthatatlanná tették a törölt dokumentumokat. A vizsgálók megállapították, hogy a 
törölt elektronikus dokumentumok több, a vizsgált szerződésekhez kapcsolódó dokumentumot tartalmaztak. E törlésre 
és eltüntetésre irányuló tevékenység azt követően történt, hogy a Társaság dokumentum megőrzésre szóló felhívást 
bocsátott ki, kérve ezen szerződésekhez kapcsolódó dokumentumok megőrzését. A dokumentumok szándékos 
megsemmisítésének eredményeként a vizsgálók nem tudták áttekinteni a vizsgálat szempontjából releváns 
dokumentumokat. 

 
A független vizsgálók eddig nem szereztek megfelelő bizonyosságot, hogy a négy vizsgált szerződés bármelyikének 
eredményeként, illetve az azok ellenértékeként kifizetett összegekért a Társaság vagy annak leányvállalatai arányos 
szolgáltatást kaptak volna. Nem világos, hogy kik a valós szerződő felek e szerződések alapján, és bizonyos 
szerződések megfogalmazása nem kellően pontos a Társaságnak nyújtandó tényleges szolgáltatások tekintetében. A 
független vizsgálók nem tudták egyértelműen meghatározni a szerződések célját így lehetséges, hogy ezek nem 
megfelelő célból köttettek.  Az eddigi megállapítások alapján Társaság könyvvizsgálójának aggályai kellően 
megalapozottak voltak.   
 

http://www.magyartelekom.hu/
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Következésképpen, jóllehet a Társaság eredetileg aktiválta a fenti szerződések alapján kifizetett összeget, a vizsgálat 
megállapításainak eredményeképpen a Társaság végül költségként számolta el a két szerződés alapján kifizetett 
1.120 millió Ft-ot és azt 'rendkívüli ráfordítás'-ként mutatja be  Lsd. 36. pont.  

 
A vizsgálat következménye lett, hogy a Társaság felfüggesztette néhány dolgozó munkaviszonyát, akik azóta beadták 
felmondásukat. A munkavégzés alól felmentett munkavállalók között voltak a Társaság stratégiai területének tagjai, 
valamint a Crnogorski Telekom egyik vezetője. A korábban közzétetteknek megfelelően, a Crnogorski Telekom 
igazgatósági tagjai szintén leváltásra kerültek. 

 
A független vizsgálatot végző jogi iroda előzetes jelentése egy másik leányvállalatnál további olyan szerződéseket 
azonosított be, amelyek további vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában a Társaság Igazgatósága úgy 
határozott, hogy ezeket a szerződéseket felül kell vizsgálni, és a független vizsgálat tárgykörét kiterjesztette ezekre a 
további szerződésekre és a kapcsolódó tranzakciókra. 

 
A vizsgálat felszínre hozott bizonyos hiányosságokat a Társaság belső kontrolljainak és folyamatainak kialakítását és 
működtetését illetően. Ennek megfelelően, a Társaság bizonyos helyesbítő intézkedéseket hagyott jóvá, amelyek 
megvalósítása jelenleg is tart, és amelyek célja, hogy javítsák a Társaság belső kontrolljait annak érdekében, hogy 
azok megfeleljenek a magyar és egyesült államokbeli jogi követelményeknek, valamint a new york-i tőzsde 
kibocsátókra vonatkozó előírásainak. Ezen intézkedések keretében a Társaság elsőként elhatározta a Magyar 
Telekom Csoport Megfelelőségi Igazgatói pozíció létrehozását, amely vezető közvetlenül a Társaság gazdasági 
vezérigazgató-helyettesének, a Felügyelő Bizottságnak és az Ellenőrző Bizottságnak tartozik jelentéstételi 
kötelezettséggel. Ennek az új pozíciónak a létrehozásával párhuzamosan, egyesült államokbeli jogi tanácsadó 
segítségével, a Társaság áttekinti megfelelőségi és vállalatirányítási szabályzatait és elindít egy átfogó megfelelőségi 
képzési programot, amelynek témái a Társaság Etikai Kódexére, a bennfentes kereskedésre vonatkozó szabályozásra, 
az iratmegőrzés szabályozásra, szabályozói kérdésekre, valamint az egyesült államokbeli külföldi korrupcióellenes 
gyakorlatról szóló törvényre fókuszálnak. A Társaság Igazgatósága már jóváhagyta és bevezette a Magyar Telekom 
Csoport gazdasági felsővezetőkre vonatkozó Etikai Kódexét és a csoport bennfentes kereskedésre vonatkozó 
szabályozását Másodikként, a Társaság felülvizsgálja a beszerzéssel kapcsolatos belső kontrollfolyamatait, beleértve a 
leányvállalatoknál működő összes SAP rendszerhez való hozzáférést, valamint azt a követelményt, miszerint minden 
szerződés jóváhagyásra egységes szabályok és folyamatok vonatkozzanak. Harmadikként, a Társaság felülvizsgálta a 
vállalati összeolvadásokra és akvizíciókra (M&A) vonatkozó folyamatait, ideértve az M&A tevékenységekkel 
kapcsolatos felelősség megosztását a stratégiai terület, amely továbbra is az üzletfejlesztésért fog felelni, valamint a 
gazdasági vezérigazgató-helyettes területe között, amely az M&A ügyletek megvalósításáért lesz felelős. Minden M&A 
ügyletet az Igazgatóságnak kell jóvá hagynia és azokról az Ellenőrző Bizottság féléves rendszerességgel jelentést kap. 
Végezetül, a Társaság Igazgatósága a továbbiakban is hozhat döntést vagy tehet javaslatot bármely felsővezetőnek a 
vizsgálat tárgyát képező négy szerződéssel kapcsolatos érintettségével kapcsolatban. 

 
Mint azt korábbi közleményekben jelentettük a vizsgálat következtében késett a 2005. évi pénzügyi jelentéseink 
véglegesítése, és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai elmulasztottak és a jövőben is 
elmulaszthatnak a magyar és egyéb alkalmazandó törvények és szabályok által előírt kötelezettségeket az auditált éves 
beszámoló elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan. A Társaságra a 
késedelmek miatt a mai napig 13 millió Ft büntetést szabtak ki. A Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügy 
Minisztériumát, és kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a vizsgálattal kapcsolatban, és számos a hatóságok által 
feltett kérdésre válaszolt már. 
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2. A T-Mobile Magyarország Rt. beolvadása 

 
A Magyar Telekom Nyrt. rendkívüli Közgyűlése 2005. december 20-án döntést hozott a Magyar Telekom Nyrt. és a T-
Mobile Magyarország Rt. egyesüléséről, melynek során a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadt a Magyar Telekom Nyrt-
be. Az átalakulást a Cégbíróság 2006. február 28-án bejegyezte. 
 
A beolvadást követően, 2006. március 1-jei hatállyal a Magyar Telekom Nyrt. kibővült a Mobil Szolgáltatások Üzletág (a 
továbbiakban Mobil üzletág) szervezeti egységgel. 
 
Az átalakulás során megszűnt T-Mobile Magyarország Rt. 2006. február 28-i fordulónappal analitikus és főkönyvi 
nyilvántartásainak lezárásával a számviteli törvény szerinti beszámolót készített. A Magyar Telekom Nyrt. folyamatos 
könyvelés keretében rendezte az eszközök és kötelezettségek (beleértve a céltartalékokat és az időbeli 
elhatárolásokat is) és az ezek különbözeteként adódó saját tőke átvételét megtartva a T-Mobile Magyarország Rt. 
korábbi nyilvántartási rendszerét. 
 
A beolvadás során történt eszköz és kötelezettség átvétel a mérleg esetében azt eredményezte, hogy a 2006. 
december 31-i adatok nem hasonlíthatók össze a 2005. december 31-ivel. Az összehasonlíthatóság biztosítása 
érdekében a kiegészítő mellékletben az eszközök és kötelezettségek elkülönítetten kerülnek bemutatásra Mobil 
üzletág és Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélküli bontásban. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. 2006. évi eredménykimutatása a beolvadás következtében a 2006. március 1-től 2006. 
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan tartalmazza a Mobil üzletág bevételeit és ráfordításait is. Ennek 
következtében a 2006. évi eredménykimutatás nem hasonlítható össze a 2005. évivel. Az összehasonlíthatóság 
biztosítása érdekében a kiegészítő mellékletben elkülönítetten kerülnek bemutatásra a Mobil üzletág 2006. 3-12. havi 
és a Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélküli 1-12. havi bevétel és ráfordítás adatai. 
 
 
3. Számviteli politika 

 
A Magyar Telekom Nyrt. számviteli politikája a számviteli alapelveket, értékelési módszereket és eljárásokat, a 
Számviteli törvény végrehajtásának módszereit és eszközeit foglalja magába. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. mind a magyar Számviteli törvény előírásainak (továbbiakban HAR), mind a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (International Financial Reporting Standards, továbbiakban IFRS) megfelelően 
vezeti a könyveit. A két beszámoló közötti különbségek csak az eltérő számviteli elvekből adódnak. 
 
A Társaság üzleti évének fordulónapja minden év december 31-e, a mérlegkészítési időpontja a tárgyévet követő 
második munkanap. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. a számvitelről szóló törvény alapján készített éves beszámoló mérlegének elkészítésekor az 
“A” típusú mérlegváltozatot, az eredménykimutatás elkészítésekor az összköltség “A” típusú formátumot alkalmazza. 
Az éves beszámoló adatait millió forintban adja meg. A könyvelés pénzneme a magyar forint. 
A Számviteli törvény megengedi a mérlegben egyes mérlegsorok kibontását, illetve elhagyását, amely lehetőséget 
mind a mérlegben, mind az eredménykimutatásban alkalmazza a Társaság. 
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A Társaság konszolidált beszámoló készítési kötelezettségének 2005. január 1-jétől oly módon tesz eleget, hogy a 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (ahogyan azt az EU befogadta) megfelelően állítja össze az 
összevont (konszolidált) éves beszámolóját.  
A fentiek alapján a Társaságnál korábban alkalmazott gyakorlattól eltérően 2005-től a tárgyévi, illetve az előző évi 
időszakok tekintetében a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó információk nem kerülnek részletezésre a 
konszolidációs körben való hovatartozás szerint sem a mérlegben, sem az eredménykimutatásban. 
 
A Deutsche Telekom A.G. (Friedrich-Ebert-Alle 140, 53113 Bonn, Németország) a Deutsche Telekom Csoport 

konszolidált beszámolójába a Magyar Telekom Nyrt-t, mint leányvállalatot bevonja. 
 
A gazdálkodásra vonatkozó általános számviteli szabályok, előírások, módszerek meghatározása 
 
Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témák: 
 
A Magyar Telekom Nyrt. mérlegbeszámolójának összeállításakor alkalmazza a Számviteli törvényben meghatározott 
jelentős és lényeges mértékeket. 
 
Lényeges hiba  
Minden esetben a megbízható valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások 
következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik. 
 
Jelentős összegű hiba  
Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon 
évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől 
független) összege eléri az adott év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja az 
500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. 
 
Amennyiben a Társaság az ellenőrzés során jelentős összegű hibát állapít meg, akkor az előző évekre vonatkozó 
önrevíziót a mérleg és eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett bemutatja. 
 
A Társaság rendelkezik a Számviteli törvényben előírt szabályzatokkal (értékelési, selejtezési, önköltség számítási, 
leltározási, pénzkezelési, bizonylati). 
A Társaság a Számviteli törvény alapján választható, a befektetett eszközök piaci értéken történő értékelését, valamint 
a pénzügyi eszközök és kötelezettségek és a Számviteli törvény által meghatározott pénzügyi instrumentumok körére a 
valós értéken történő értékelést további külön döntésig nem kívánja alkalmazni. 
 
Minden devizás követelés és kötelezettség értékeléséből adódó árfolyam-különbözetet jelentősnek minősít a Társaság, 
ezért minden realizált és nem realizált árfolyamnyereséget és veszteséget figyelembe vesz mind az analitikus, mind a 
főkönyvi nyilvántartásban. 
 



Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2006. december 31. 

 (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) 
 

6 
 

A MÉRLEG készítése során alkalmazott értékelési eljárások 
 
ESZKÖZÖK 
 
Befektetett eszközök nyilvántartása és értékelése 

Immateriális javak, tárgyi eszközök 

 
A befektetett eszközöket a Magyar Telekom Nyrt. az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében bekerülési 
költségen értékeli, csökkentve azokat az alkalmazott értékcsökkenések összegével. A tárgyi eszközök között kerül 
aktiválásra azon bővítési, felújítási munkák költsége, amelyek eredményeként az eszköz élettartama, kapacitása 
növekszik, rendeltetése megváltozik. Aktiválásra kerülnek a beruházás üzembe helyezéséig a beruházás érdekében 
felvett hitelek kamatai, a hitelfelvételhez kapcsolódó díjak és a beruházáshoz felvett devizás hitelekhez kapcsolódó 
árfolyam-különbözet, amennyiben jelentősnek minősülnek. Jelentősnek tekinti a Társaság, ha ezen tételek külön 
jogcímenként vizsgálva meghaladják az éves beruházási állomány 1%-át. 

Amortizációs politika 

 
A Társaság a tárgyi eszközök értékcsökkenését az eszköz hasznos élettartama alapján, lineárisan határozza meg a 
maradványérték figyelembevételével. 
Maradványértéket a Társaság azoknál az eszközcsoportoknál határoz meg, melyek maradványértékét jelentősnek 
minősíti. Jelentősnek minősül a maradványérték, ha az eszköz kivezetésekor, a realizálható érték meghaladja az 
eszköz várható hulladékértékét. Maradványértéket határoz meg a Magyar Telekom Nyrt. az épületek és gépjárművek 
körében. Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközök többi csoportjánál a maradványértéket a Társaság nem minősíti 
jelentősnek.  
A maradványértéket a 2001. január 1-je után aktivált eszközöknél alkalmazza a Társaság. A 2001. január 1-je előtt 
beszerzett eszközökre történő ráaktiváláskor, a ráaktivált értékre nem határoz meg maradványértéket. 
A maradványérték mértéke: 
Épületeknél:   egyedileg kerül meghatározásra, az épület elhelyezkedésének, a várható használati időnek és 

a felhasználás jellegének figyelembe vételével 
Gépjárműveknél:  

2005. január 1-től személyi használatú gépjárművek esetén a bekerülési érték 40%-a (2005 
előtt és Mobil üzletágban aktivált eszközök esetén 30 % ) 

   Üzemi használatú személygépjármű: a bekerülési érték 30 %-a  
   Tehergépjármű 3,5 t alatt: a bekerülési érték 30 %-a 
 Tehergépjármű 3,5 t felett: a bekerülési érték 20 %-a 
  Szállítóeszközök: a bekerülési érték 10 %-a. 
 
Az élettartamok meghatározásánál figyelembevételre kerülnek a fejlesztési lehetőségek és a távközlési vállalatok által 
a nemzetközi piacokon is elfogadott normák. A Magyar Telekom Nyrt. a tárgyi eszközökre megállapított élettartamokat 
rendszeresen felülvizsgálja, és ha szükséges élettartam módosítást hajt végre. A Társaság az 50.000 Ft alatti egyedi 
beszerzési értékű tárgyi eszközöket használatba vételkor értékcsökkenési leírásként elszámolja. Kivételt képeztek ez 
alól azok a kisértékű  tárgyi eszközök , melyek közvetlenül a távközlési hálózat működését szolgálják és amelyek az 
előfizetői hálózat részét képezik, valamint a kizárólag távközlési hardveren működő, azokra installált távközlési 
szoftverek. 
 
A Társaság terven felüli értékcsökkenést számol el, amennyiben az eszköz értéke tartósan lecsökken, mert 
feleslegessé válik, megrongálódik, vagy megsemmisül, valamint ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen 
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meghaladja az adott eszköz piaci értékét. Azoknál az eszközöknél, ahol a piaci érték egyéb módon nem határozható 
meg, a Társaság az eszközök piaci értékét a várható hozamok nettó jelenértéke alapján határozza meg. 
 
Amennyiben az egyedi eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a nettó értéket, a Társaság visszaírást számol el, 
mely összeg az egyéb bevételek között kerül kimutatásra. 

Alapítás-átszervezés aktiválása 

 
A Társaság az alapítás-átszervezés költségeit nem aktiválja. 

Kísérleti fejlesztés aktiválása 

 
A kísérleti fejlesztés értékét a Társaság nem aktiválja. 
 
Üzleti vagy cégérték 
 
Üzleti vagy cégértékként számolja el a Társaság a közvetlen irányítást (75%-nál nagyobb) biztosító befektetésekért 
fizetett ellenértéknek azt a részét  mely az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek – Számviteli  
törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke és az ellenérték közötti különbözet, ha a 
fizetett ellenérték a magasabb. 

 
A 2005. január 1-jét követően realizált üzleti vagy cégértékre terv szerinti értékcsökkenést nem, amennyiben 
szükséges csak terven felüli értékcsökkenést számol el a Társaság. A korábban nyilvántartásba vett üzleti vagy 
cégértékekre a Társaság folytatja a lineáris leírás alkalmazását. 
 
Szellemi termékek 
 
A szellemi termékek között 2005. évtől csak azok az eszközök kerülnek kimutatásra, amelyek tulajdonjoga a 
Társaságé. 
A szellemi termékek hasznos élettartama jellemzően 5 év.  
A Társaságnál fellelhető azon szellemi termékeket, amelyeknek csak a használati (felhasználói) joga áll a Társaság 
rendelkezésére a vagyoni értékű jogok között tartjuk nyilván. Élettartamuk igazodik a szellemi termékek 
élettartamához. 

Saját vállalkozásban kivitelezett beruházások elszámolása 

 
A saját vállalkozásban kivitelezett beruházások során létrejött tárgyi eszközöket a Társaság az előállításuk érdekében 
felmerült közvetlen költségek figyelembevételével kialakított értéken aktiválja. A közvetlen költség tartalmazza a 
közvetlen előállítási költséget és az egyéb közvetlen költségeket. Az idegen kivitelezőnek természetben juttatott anyag 
a kivételezés időpontjában beruházásként kerül elszámolásra.  

Befektetett pénzügyi eszközök 

 
A gazdasági társaságokban lévő tulajdoni részesedést alapításkor alapításkori értéken, vásárlás esetén – üzleti vagy 
cégértékkel csökkentett – vételi áron tartja nyilván a Társaság. A Magyar Telekom Nyrt. év végén értékvesztést számol 
el befektetései után, ha a részesedés piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a befektetések könyv 
szerinti értéke. A befektetések minősítése egyedileg történik.  
Adott kölcsönöknél kerül kimutatásra a leányvállalatoknak, társult vállalkozásoknak és egyéb társaságoknak adott 
kölcsön, valamint a dolgozóknak adott hosszú lejáratú lakásépítési kölcsön összege. 
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Forgóeszközök nyilvántartása és értékelése 

Készletek 

 
A Társaság a készletei közül a Mobil üzletág által kezelt  anyagokat  és árukat elszámoló áras technikával átlagos 
beszerzési áron, a nem Mobil üzletág által kezelt anyagokat súlyozott átlagáron tartja nyilván. A Társaság az áruk 
között tartja nyilván a készleten lévő telefonkártyákat. Értékelésük és elszámolásuk a készletnyilvántartó 
rendszerekben FIFO elv szerint történik.  
A készletek között kerülnek kimutatásra a raktáron lévő olyan eszközök, amelyekről a beszerzéskor nem dönthető el 
egyértelműen, hogy beruházási vagy fenntartási céllal kerülnek felhasználásra.  Továbbá itt kerülnek kimutatásra a 
készletekre adott előlegek, valamint az értékesítésre kijelölt, tárgyi eszközök közül készletre átsorolt eszközök is. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. készleteit – kivéve az értékesítésre kijelölt tárgyi eszközök közül készletre átsorolt eszközöket, 
amelyre egyedi értékelést alkalmaz – fajlagosan kis értékűnek tekinti. Értékvesztés megállapítására, a fajlagosan kis 
értékű készletekre vonatkozó, a könyv szerinti érték arányában, %-ban meghatározható módszert alkalmazza.  
 
A készletállomány után a következő arányban számol el egyedi  értékvesztést a koranalitika cikkmélységű, azon belül 
korsávok szerinti vizsgálata alapján: 
2006-tól az anyagok esetén: 

 A 6-12 hónapos készletre 20%-os értékvesztés kerül elszámolásra (2005-ben 40 % volt). 
 A 12 hónapon túli készletre 40%-os értékvesztés kerül elszámolásra (2005-ben 80 % volt). 

 
Mindkét kategória esetében a fentiektől eltérő, egyedi %-os leértékelés történik, amennyiben a készlet felhasználása 
és gazdálkodási szempontok azt indokolják. 
Az árukészlet értékének kb. 80 %-át képező cikkek egyedi minősítése kor és piaci információ alapján történik.  
Az elszámolt értékvesztés nagysága igazodik az anyagoknál használt 40% és 20% leértékelési százalékokhoz. 
 
A Mobil üzletág által kezelt vásárolt készletek értékvesztését annak figyelembe vételével állapítja meg a Társaság, hogy 
a vásárolt készlet a tényleges használhatóságának (értékesíthetőségének) megfelelő mérlegkészítéskor, illetve a 
minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) 
szerepeljen a mérlegben. 
 

Vevők 
 
A vevőállomány a számlázott és elismert összegben kerül kimutatásra. Nem tartalmaz behajthatatlan, valamint el nem 
ismert követelést. 
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A követelések után képzett értékvesztések mértékei a fizetési határidő túllépése szerint a következők: 
 

 Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélkül  Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág 

Nap 
NER*-en kívüli 

követelések 
 

NER* nettó követelések 
(nemzetközi főleszámolás) 

 
Rádiótelefon 
követelések 

 
Egyéb vevő 
követelések 

 
ROAMING 

követelések 

1-30         

31-90    
megosztott: 
61-90  30%     

91-180 30%   50%  30%  5% 

181-360 70%   70%  70%  25% 

360< 100%  

egyedi üzletági döntés 
alapján (Üzleti 

Szolgáltatások Üzletág) 

 99,9%  100%  50% 
 
*NER: Nemzetközi Elszámolási Rendszer 
 
Egyedi elbírálás alapján 100% értékvesztést számol el a Társaság a felszámolás, csődeljárás alatt álló társaságokkal 
szembeni vevőkövetelésekre. 
A Magyar Telekom Nyrt. a Mobil üzletág kivételével egyedileg értékeli továbbá a legalább egy, nem részletfizetéses 
éven túli esedékességű tartozással rendelkező  adósaival (ügyfeleivel) szembeni összes követelését és – sajátos 
körülmények fennállása esetén – kiemelt ügyfeleivel szembeni követeléseit, valamint a nemzetközi főleszámolásban 
résztvevő országokkal szembeni kötelezettségeinkkel csökkentett követeléseit.  
A végelszámolás alatt álló vevőkkel szembeni kintlévőségek értékvesztésének elszámolása egyedi döntés alapján 
történik. 
 
A Társaság kétes követelés címén egyedileg értékeli a csalás gyanúja miatt felfüggesztett SIM kártyával rendelkező 
azon ügyfelekkel szembeni követeléseit, melyek esetében az ügyfél ellen rendőrségi feljelentés megtörtént, de az 
eljárás még nem fejeződött be, a fizetési meghagyás kibocsátásával lejáratott részlettartozásokat és a kiterhelt, lejárt 
fizetési határidejű feltételes kedvezményeket. 
 
Nem számol el a Társaság értékvesztést a kapcsolt vállalkozásokkal és egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásokkal szembeni követelései és tartósan adott kölcsönei után. 
 
A nemzetközi távközlési forgalom vevői és szállítói bruttó értéken kerülnek kimutatásra, a forgalom pénzügyi 
rendezése nettó módon történik. 
 
A devizában fennálló követeléseket év végén az MNB által közzétett hivatalos december 31-i árfolyamára értékeli át a 
Társaság. 
 
Értékpapírok 

 
A forgóeszközök csoportjában az értékpapírok között a forgatási céllal vásárolt kötvények, részvények, egyéb 
értékpapírok vételi értékét, továbbá a saját részvények visszavásárlási értékét mutatja ki a Magyar Telekom Nyrt. 
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FORRÁSOK 
 

Értékelési tartalék 
 
A Számviteli törvényben foglalt (sajátos értékelési szabályok alkalmazásából adódóan lehetővé váló) értékelési tartalék 
képzésének - a piaci értékelés - lehetőségével a Magyar Telekom Nyrt. további külön döntésig nem kíván élni. 
 

Lekötött tartalék 
 
A Magyar Telekom Nyrt. a tőketartalékból és eredménytartalékból lekötött összegeket lekötött tartalékként tartja 
nyilván. A Magyar Telekom Nyrt. lekötött tartalékba helyezi a visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékét. 
 

Céltartalékok 
 
A tartalékképzés legfontosabb elemei: 
• korengedményes nyugdíjazás miatti fizetési kötelezettségek 
• végkielégítés miatti fizetési kötelezettségek 
• függő- és biztos jövőbeni kötelezettségek 
• környezetvédelmi kötelezettségek  
• a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségek 
 

Devizában fennálló kötelezettségek értékelése 
 
A devizában fennálló kötelezettségek értékelése év végén az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon történik. 
 
Az EREDMÉNYKIMUTATÁS készítése során alkalmazott értékelési eljárások 
 
A Számviteli törvény 74.§ (2) bekezdése alapján export értékesítés árbevételének minősül a külföldi vevőknek történő 
értékesítés, szolgáltatásnyújtás függetlenül a szolgáltatásnyújtás helyétől. Ez alól kivételt képez, ha a Társaság a 
Magyar Köztársaság területén külföldinek értékesít és annak tényét, hogy a vevő külföldi vevőnek minősül, a Magyar 
Telekom Nyrt. felé nem jelezte (pl. külföldi vevő – kinek székhelye, lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye 
külföldön van – az értékesítési hálózatban készüléket vásárol). 
 
A Társaság az árbevételeit és költségeit az időbeli elhatárolások elvének érvényesítésével számolja el. 
A nem realizált árfolyam-különbözetet a Társaság az alábbi módon számolja el: 
• ha a nem realizált árfolyamnyereség és árfolyamveszteség összevont egyenlege nyereséget mutat, azt a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételei, 
• ha az összevont egyenleg veszteség, úgy azt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között mutatja ki. 
 
A Társaság a járó osztalékot a leányvállalatok és a társult vállalatok közgyűlése (taggyűlése) által jóváhagyott 
összegben a tárgyévet követő évben mutatja ki könyveiben. Az osztalékelőleg az éves közgyűlési határozatig 
kötelezettségként kerül kimutatásra. 
 
A távközlési szabályozások alapján 2004-ben létrehozásra került az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Kassza 
(Kassza) korábban Egyetemes Távközlési Támogatási Alap (ETTA), amely intézmények a távközlési szolgáltatást végző 
társaságoknak az egyetemes távközlési szolgáltatás nyújtásából adódó pénzügyi többletterheik mérséklését 
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szolgálják. A Kassza (ETTA) működésére, forrásaira, felügyeletére, felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a 
Kormány határozza meg. A távközlési piac minden szereplőjének befizetési kötelezettsége van a Kasszába (ETTA), 
támogatást az egyetemes szolgáltatók kapnak. A Kasszába (ETTA) befizetett díjat a Magyar Telekom Nyrt. az egyéb 
ráfordítások között, az abból kapott összeget egyéb bevételként számolja el. 
 
A Társaság a saját hálózatából indított társszolgáltató, mobil és nemzetközi szolgáltatóknál végződő hívásokkal, 
valamint a bérelt vonalakkal kapcsolatos belföldi és nemzetközi kifizetéseket a közvetített szolgáltatások között tartja 
nyilván, mivel a társszolgáltatót, mobil és nemzetközi szolgáltatót megillető távbeszélő szolgáltatásért járó díjat a 
Magyar Telekom Nyrt. változatlan formában továbbszámlázza az előfizetők felé. 
 
A 30/2001. (XII. 23) MeHVM rendelet alapján az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért 
az előfizetőnek felszámított percdíjból az Internet szolgáltatót megillető díjakat kétféleképpen számolja el a Társaság. 
Egyéb szolgáltatásként, ha az Internet szolgáltató kiszámlázza, egyéb ráfordításként, ha számla nélküli kifizetésként 
kerül rendezésre. 
 
A rendkívüli tételek bemutatása a Kiegészítő mellékletben minden esetben megtörténik. 
 
Az olyan bevételek és ráfordítások, amelyek a rendkívüli eredmény alkotóelemeként kerülnek kimutatásra, a szokásos 
tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. 
  
EGYÉB 
A Társaság a tevékenysége során figyelmet fordít a környezetvédelmi szempontokra és a környezetvédelmi előírások 
betartására. A szükséges áramfejlesztők akkumulátorainak tárolása és közömbösítése a környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően történik.  
A Társaságnak nem volt környezetvédelmi bírságfizetési kötelezettsége. 
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4. Összefoglalás a Társaság pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és likviditásáról 

 
A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását 2005. és 2006. december 31-én az alábbi mutatók jellemzik: 

 

 2005.  2006. 

Likviditási ráta (= forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 0,24  0,31 

Üzemi tevékenység jövedelmezősége (= üzemi tevékenység eredménye / 
(értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek)) 

0,08  0,14 

Eszközhatékonyság (= üzemi tevékenység eredménye / összes eszköz) 0,02  0,07 

Hosszúlejáratú adósságállomány részaránya (= hosszú lejáratú kötelezettségek / 
(hosszú lejáratú kötelezettségek + saját tőke)) 

0,39  0,32 

 
A likviditási ráta a 2005. évi 0,24-ről 2006-ban 0,31-re növekedett, melynek fő oka a rövid lejáratú kötelezettségek 
csökkenése. A 2006. évi eredmény után fizetendő osztalék még nem került megállapításra. 
 
Az üzemi tevékenység jövedelmezősége kedvező változásának oka, hogy 2006-ban a Mobil üzletág eredménye a T-
Mobile Magyarország Rt. beolvadásának következtében döntő részben az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét 
növelte, míg 2005-ben osztalékként a pénzügyi műveletek eredményében jelent meg. 
 
Az eszközhatékonysági mutató kedvező változását az üzemi tevékenység eredményének T-Mobile Magyarország Rt. 
beolvadás miatti növekedése okozta. 
 
A hosszúlejáratú adósságállomány részarány mutatónál tapasztalható csökkenés a saját tőke összegének növekedése 
okozta, mert a tárgyévi fizetendő osztalék még nem került megállapításra.  
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Az alábbi táblázat mutatja a Társaság 2005. és 2006. évi cash-flow-ját: 
 

  2005.  2006.  

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás     
          (Működési cash-flow 1-14. sorok)  12.330  147.220 

     
1. Adózás előtti eredmény  (kapott osztalék nélkül) (+/-) -334  37.231 
2. Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció (+) 64.110  93.471 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-) 5.078  8.462 
4. Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-) -9.209  3.670 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) -1.032  -1.794 
6. Szállítói kötelezettségek változása (+/-) 13  7.013 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) 4.094  -3.446 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) -1.877  18.208 
9. Vevőkövetelések változása (+/-) -5.934  -15.950 
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása (+/-) 32.319  14.425 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) 843  -19.442 
12. Fizetett adó (nyereség után) (-) 0  5.767 
13. Fizetett osztalék (-) -72.638  -36 
14. Egyéb pénzmozgással nem járó tételek (+/-) -3.103  -359 

     
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás     

(15-17. sorok)  -23.769  -103.931 
     

15. Befektetett eszközök beszerzése (-) -80.594  -112.851 
16. Befektetett eszközök eladása (+) 2.436  6.700 
17. Kapott osztalék, osztalékelőleg (+) 54.389  2.220 

     
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás     

(18-29. sorok)  12.226  -41.780 
     

18. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)  (+) 0  2.097 
19. Kötvénykibocsátás bevétele (+) 0  0 
20. Hitel, kölcsön felvétele (+) 283.575  227.021 
21. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése (+) 43.032  37.196 
22. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 0  14 
23. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) (-) 0  -18 
24. Saját részvény visszavásárlás (-) 0  0 
25. Kötvény-visszafizetés (-) -4  -1 
26. Hiteltörlesztés, -visszafizetés (-) -250.306  -262.856 
27. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  (-) -69.427  -48.073 
28. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0  0 
29. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú köt. változása (+/-) 5.356  2.840 

     
IV. Pénzeszközök változása (+ I. + II. + III. sorok) (+/-) 787  1.509 
    
Pénzeszközök év elején  886  1.673 
Pénzeszközök év végén  1.673  3.182 
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5. Immateriális javak 

Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javakban 2005. január 1. és 2006. december 31. között bekövetkezett 
változásokat: 
 

BRUTTÓ ÉRTÉK 
Kísérleti 

fejlesztés aktivált 
értéke 

 
Vagyoni értékű 

jogok 
 

Szellemi 
termékek 

 
Üzleti vagy 
cégérték 

 Összesen 

Nyitó egyenleg 
2005. január 1. 876  2.551  43.390  200.398  247.215 

Növekedés 0  7.030  2.883  58  9.971 

Csökkenés 0  140  1.156  0  1.296 

Átsorolások 0  42.695  -42.679  0  16 

Záró egyenleg 
2005. december 31. 876  52.136  2.438  200.456  255.906 

Növekedés 0  3.388  7.562  13.414  24.364 

Növekedés beolvadás miatt 0  35.401  34.029  0  69.430 

Csökkenés 763  2.211  37  0  3.011 

Átsorolások 0  1.372  -1.194  0  178 

Záró egyenleg 
2006. december 31. 113  90.086  42.798  213.870  346.867 

          

ÉRTÉKCSÖKKENÉS          

Nyitó egyenleg  
2005. január 1. 876  1.413  29.553  29.694  61.536 

Éves terv szerinti 
értékcsökkenés 

0  4.570  494  10.147  15.211 

Éves terven felüli 
értékcsökkenés 

0  0  0  0  0 

Csökkenés 0  127  1.134  0  1.261 

Átsorolások 0  28.042  -28.033  0  9 

Záró egyenleg 
2005. december 31. 876  33.898  880  39.841  75.495 

Éves terv szerinti 
értékcsökkenés 0  8.937  5.354  10.149  24.440 

Éves terven felüli 
értékcsökkenés 0  0  0  0  0 

Növekedés beolvadás miatt 0  8.940  17.250  0  26.190 

Csökkenés 763  2.067  32  0  2.862 

Átsorolások 0  595  -589  0  6 

Záró egyenleg 
2006. december 31. 113  50.303  22.863  49.990  123.269 

NETTÓ ÉRTÉK 
2005. december 31. 0  18.238  1.558  160.615  180.411 

NETTÓ ÉRTÉK 
2006. december 31. 0  39.783  19.935  163.880  223.598 
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A mozgástábla (az Üzleti vagy cégérték kivételével) Mobil üzletággal kapcsolatos tételeket is tartalmaz, melyeknek 
bemutatása az 1a. számú mellékletben található. A Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélküli eszközállományának 
mozgástáblája az 1b. számú mellékletben található. 
 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke eszközcsoportban selejtezés történt, amelynek oka tanulmányok elavulása. 
 
 
Vagyoni értékű jogok 
 
A tárgyidőszaki növekedést döntő  részben új szoftver felhasználói jogok  (SAP R3 kliens  szoftver licensz, 
hálózatmenedzselő szoftverek felhasználói joga, NGN szoftver licenszek, stb.) és ráaktíválások (CRM szoftver 
felhasználói joga, REKOD  szoftver felhasználói joga, SAP szoftverek felhasználói joga, stb.) adják.  
A csökkenés az elavult és  egyéb célra nem hasznosítható szoftver felhasználói jogok  selejtezését  jelentette. 
 
Szellemi termékek 

 
A szellemi termékek állományának tárgyidőszaki növekedését a Mobil üzletág szoftver beszerzései (OSA PARLAY, 
EMPS, ATLASZ)  és meglévő szoftvereinek fejlesztései indokolták (Jazz, CRM, DW, SIS, DOMINO). 
 

 
Üzleti vagy cégérték 
 
2005-ben a Társaság részesedést szerzett az X-Byte Számítástechnikai Kft-ben, a gazdasági eseményhez 
kapcsolódóan  58 millió Ft összegű üzleti értéket számolt el.  
 
2006-ban a Társaság a Stonebridge Communication A.D. vételárának utólagos korrekciója során, további üzleti vagy 
cégértéket számolt el 60 millió Ft értékben, a hasznos élettartam megegyezik  a korábban elszámolt üzleti érték 
hátralévő élettartamával. 
 
Szintén 2006-ban a Társaság megvásárolta a Dataplex Infokommunikációs Infrastruktúra Szolgáltató és 
Ingatlanhasznosító Kft-t és tulajdonrészt szerzett KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt-ben, a gazdasági eseményekhez 
kapcsolódóan 4.793 millió Ft  illetve 8.561 millió Ft üzleti vagy cégérték került könyvelésre. 
 
A Társaság üzleti vagy cégértékre a tárgyidőszakban 10.149 millió Ft terv szerinti értékcsökkenést számolt el. 
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Az alábbi táblázat foglalja össze az üzleti és cégérték bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének 2005. és 
2006. évi alakulását: 

 

Megnevezés 

 Hátralévő 
gazdasá-

gos 
élettartam 

(hó)  

Bruttó érték 
2005. 

december 
31.  

Halmozott 
értékcsök-

kenés 2005. 
dec. 31.  

Nettó érték 
2005. 

december 
31.  

2006-ban 
elszámolt 
üzleti v. 

cégérték  

2006-ban 
elszámolt 

érték-
csökkenés  

Nettó érték 
2006. 

december 
31. 

T-Mobile Magyarország 
Távközlési Rt. 

 

180  181.948  -36.397  145.551  0  -9.097  136.454 
 

EMITEL Távközlési Zrt. 
 

149  10.501  -2.601  7.900  0  -589  7.311 
 

Stonebridge 
Communication A.D. 

 

198  7.447  -661  6.786  60  -389  6.457 
 

BCN Rendszerház Kft. 
 

12  193  -116  77  0  -39  38 
 

Integris-Rendszerház 
Kft. (Rába 
Szolgáltatóház Kft.) 

 

73  306  -65  241  0  -34  207 
 

Telemacedonia A.D. 
 

34  3  -1  2  0  -1  1 
 

X-Byte 
Számítástechnikai Kft. 

 

0 

 

58 

 

0 

 

58 

 

0 

 

0 

 

58 
KFKI-LNX 
Hálózatintegrációs Zrt. 

 
0  0  0  0  8.561  0  8.561 

Dataplex 
Infokommunikációs 
Infrastruktúra 
Szolgáltató és 
Ingatlanhasznosító Kft. 

 

0  0  0  0  4.793  0  4.793 
 
Összesen 

 
 

 
200.456 

 
-39.841 

 
160.615 

 
13.414 

 
-10.149 

 
163.880 
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6. Tárgyi eszközök 

Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközökben 2005. január 1. és 2006. december 31. között bekövetkezett 
változásokat – a beruházások és a beruházásokra adott előlegek nélkül: 

BRUTTÓ ÉRTÉK 
Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

 
Műszaki gépek, 
berendezések, 

járművek 
 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 

 Összesen 

Nyitó egyenleg 
2005. január 1. 298.158  363.417  40.908  702.483 

Növekedés 10.377  19.592  1.834  31.803 

Csökkenés 3.125  13.378  2.414  18.917 

Átsorolások 8  770  -794  -16 

Záró egyenleg 
2005. december 31. 305.418  370.401  39.534  715.353 

Növekedés 17.426  38.341  6.725  62.492 

Növekedés beolvadás miatt 31.077  171.751  45.590  248.418 

Csökkenés 5.836  13.384  3.808  23.028 

Átsorolások 0  -268  90  -178 

Záró egyenleg 
2006. december 31. 348.085  566.841  88.131  1.003.057 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 
Ingatlanok és 

kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 

 
Műszaki gépek, 
berendezések, 

járművek 
 

Egyéb berendezések, 
felszerelések, járművek 

 Összesen 

Nyitó egyenleg 
2005. január 1. 91.119  229.332  32.866  353.317 

Éves terv szerinti 
értékcsökkenés 

10.867  34.376  3.364  48.607 

Éves terven felüli 
értékcsökkenés 

8  199  117  324 

Csökkenés 1.300  12.021  2.301  15.622 

Átsorolások 8  785  -802  -9 

Záró egyenleg 
2005. december 31. 100.702  252.671  33.244  386.617 

Éves terv szerinti 
értékcsökkenés 11.737  49.918  7.061  68.716 

Éves terven felüli 
értékcsökkenés 0  1.209  35  1.244 

Növekedés beolvadás miatt 4.522  99.914  35.988  140.424 

Csökkenés 1.865  11.046  3.657  16.568 

Átsorolások 13  -45  26  -6 
Záró egyenleg 
2006. december 31. 115.109  392.621  72.697  580.427 

NETTÓ ÉRTÉK 
2005. december 31. 204.716  117.730  6.290  328.736 

NETTÓ ÉRTÉK 
2006. december 31. 232.976  174.220  15.434  422.630 
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A mozgástábla a Mobil üzletággal kapcsolatos tételeket is tartalmaz, melynek bemutatása az 1a. számú mellékletben 
található. A Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélküli eszközállományának mozgástáblája az 1b. számú 
mellékletben található. 
 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
Jelentős mértékű növekedés történt a távközlési hálózatok bővítése miatt (8.552 millió Ft). Az ingatlanok állományát 
növelte a Mobil üzletág Budapest, Szerémi út 4. szám alatti irodaépületének  aktiválása 4.284 millió Ft , és a T-Pontok  
arculatváltása  457 millió Ft értékben. 
Korábban értékesítésre kijelölt nagyértékű ingatlanok eladása valósult meg (Budapest, Városház utca 18. (1.515 millió 
Ft), Budapest, Városmajor utca 35-37. (1.085 millió Ft), Budapest, Gyáli út 18-22., (447 millió Ft) stb.). A Mobil üzletág 

esetén a T-Pont üzletek átalakítása miatt selejtezésre került nettó 106 millió Ft értékű eszköz, mely kivezetés a bérelt 
ingatlanokat érintette. 
 
Műszaki gépek, berendezések, járművek 
A műszaki berendezések növekedése a Mobil üzletág esetében (új bázisállomások létesítése és a meglévők bővítése) 
20.340 millió Ft értékű volt, amelyből 10.136 millió Ft-ot  az UMTS beruházások aktiválása, 6.728 millió Ft-ot a  
központok növekedése tett ki. Ez utóbbiból az  UMTS 3.069 millió Ft, 900-as frekvencia 3.659 millió Ft volt. 
Elavult, kiváltásra került eszközök (vonaltöbbszöröző berendezések, régi generációs SDH berendezések, GSM 
eszközök, ISDN2 berendezések, stb.) selejtezése történt 1.215 millió Ft könyv szerinti értéken. 
1.209 millió Ft értékben terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor, melyből 1.161 millió Ft a képjel és 
műsorhang szolgáltatás eszközeit, 48 millió Ft a WDM berendezéseket érintette.  
A Mobil üzletág esetében a műszaki berendezésekben bekövetkezett  nettó érték csökkenés 827 millió Ft.  
 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
A tárgyidőszakban a Mobil üzletágban jelentősen növekedett a bútorok, irodai felszerelések állománya (T-Pont 
arculatváltás miatt 257 millió Ft, a Szerémi út  4. szám alatti irodaépület használatba vétele miatt 528 millió Ft 
értékben). A gépjárművek állománya 939 millió Ft-tal (ebből a Mobil üzletág 904 millió Ft), a lízingelt gépjárművek 
állománya 509 millió Ft-tal (ebből Mobil üzletág 216 millió Ft) nőtt. A Mobil üzletág informatikai nagyrendszer 
hardvereinek értéke egyrészt a tárgyévi beszerzések (OSA Parlay hardverek, nagyértékű SUN és HP serverek) ill. a 
meglévő hardverek,  bővítése miatt nőtt (informatikai hálózat, nagyértékű SUN serverek). 
Terven felüli értékcsökkenés  elszámolására ebben az eszközcsoportban 35 millió Ft  értékben került sor a leíródott, 
maradványértéken nyilvántartott személygépkocsik  esetében. 
Az egyéb berendezésekben, felszerelésekben bekövetkezett csökkenést 185 millió Ft (ebből Mobil üzletág 125 millió 
Ft) nettó értékben történt gépjármű értékesítés, bútorok, számítástechnikai eszközök és egyéb eszközök selejtezése 
indokolja mintegy 89 millió Ft  (ebből  Mobil üzletág 48 millió Ft) nettó értékben. 
 
Befejezetlen beruházások  
A Mobil üzletág esetében az egyéb befejezetlen beruházások állománya jelentősen, 5.231 millió Ft-tal csökkent a 
Szerémi út 4. szám alatti irodaépület üzembe helyezése miatt. A távközlési befejezetlen beruházások állománya az 
előző évhez képest nem változott jelentősen. 
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7. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 

A Társaság 2005. és 2006. december 31-én meglévő, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedéseit 
a következő táblázatban foglaljuk össze. A befektetések teljes körű részletezését lásd a 2. számú mellékletben. 
 

 Tulajdoni 
hányad – 

közvetlen (%) 

 Tulajdoni 
hányad – 

közvetett (%) 

 

Könyv szerinti érték 
 2006.  2005.  2006. 

        

Stonebridge Communication A.D.  100,00    90.725  90.266 

T-Mobile Magyarország Rt. 0    59.675  0 

Crnogorski Telekom A.D.  76,53    36.801  36.729 

T-Online Magyarország Zrt. 100,00    12.750  12.750 

Investel Zrt. 62,28  37,72  7.162  7.162 

BCN Rendszerház Kft. 100,00    5.042  5.042 

EMITEL Zrt. 100,00    4.036  4.036 

T-Systems Hungary Kft. 49,00    3.430  1.633 

ViDaNet Zrt. 67,50  22,50  2.836  2.836 

T-Kábel Magyarország Kft. 16,39  83,61  2.359  2.359 

EGERTEL Zrt. 99,99  0,01  1.793  1.793 

IKO-Telekom  Zrt. 50,00    1.600  1.600 

KFKI-LNX Zrt. 92,50  7,50  0  1.223 

Integris-Rendszerház Kft. 100,00    594  594 

EurAccount Kft. 99,00  1,00  446  446 

Dataplex Kft. 100,00    0  355 

EPT Nyrt. 97,20    304  304 

ViaBridge Telecommunications H. L. 99,99  0,01  293  293 

T-Systems Ric Kft. 20,00  39,20  74  0 

Novatel Ukraine LLC. 99,94  0,06  70  70 

HUNSAT Zrt. 50,00    50  50 

ProMoKom Zrt.* 100,00    0  35 

CARDNET Zrt. 0    45  0 

Telemacedonia A.D. 100,00    21  21 

TELE-DATA Kft. 50,98    20  20 

X-Byte Kft. 99,00  1,00  12  12 

Gabriele 17 GmbH 100,00    7  7 

Mindentudás Egyeteme Kht. 40,00  20,00  2  2 

Pro-M Zrt. 100,00    0  8.200 

Összesen     230.147  177.838 
 

*A ProMoKom Zrt. a Mobil üzletággal kapcsolatos befektetés. 
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Jelentős változások a tartós részesedések állományában 

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlésének döntése alapján – 2006. február 28-i cégbírósági bejegyzéssel – megtörtént a 
Magyar Telekom Nyrt. és a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülése, melynek során a T-Mobile Magyarország Rt. 
beolvadt a Magyar Telekom Nyrt-be. Az átalakulást követően a Társaság a befektetést a könyveiből kivezette. 
 
2006 év során értékesítésre került a Cardnet Zrt. A befektetés könyv szerinti értékének (45 millió Ft) kivezetése 
megtörtént.  
A devizában történt befektetések mérleg-fordulónapi átértékelésének során összesen 531 millió Ft árfolyam-
különbözet elszámolására került sor, amely csökkentette a tartós részesedések könyv szerinti értékét. 
 
A befektetésekhez kapcsolódóan 2006-ban összesen 1.871 millió Ft értékvesztés elszámolására került sor (T-Systems 
Hungary Kft. – 1.797 millió Ft, T-Systems RIC Kft. – 74 millió Ft).  
 

2006. évi új részesedések 

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) 

A Magyar Telekom Nyrt. a T-Mobile Magyarország Rt-vel közösen 2005. november 11-én határozatot hozott a Pro-M 
Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) megalapításáról, budapesti székhellyel. 
A társaság fő tevékenysége távközlési tevékenység. A társaság alaptőkéje alapításkor 200 millió Ft volt, kizárólag 
pénzbeni hozzájárulás, melyből a Magyar Telekom Nyrt. részesedése 50 millió Ft volt. A Pro-M Zrt. cégbírósági 
bejegyzésére 2006. január 31-én került sor. 
2006-ban 5.000 millió Ft összegben törzstőke emelése történt, további  3.000 millió Ft tőketartalékba helyezése 
mellett. Ennek cégbírósági bejegyzése 2006. március 22-én megtörtént. 
A Magyar Telekom Nyrt. a T-Mobile Magyarország Rt. – a korábban már említett – beolvadását követően a Pro-M Zrt. 
100%-os tulajdonosa lett. 
 
Dataplex Infokommunikációs Infrastruktúra Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Kft. (Dataplex Kft.) 

A Magyar Telekom Nyrt. 2005. december 12-én szerződést írt alá a Dataplex Kft. 100%-os tulajdonrészének 
megvásárlásáról. A Dataplex Kft. a hazai informatikai szolgáltatási piac egyik szereplője. A társaság organikus 
növekedési lehetőséget biztosít a Magyar Telekom Csoport részére az informatikai szolgáltatások piacán.  
A Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása után a cégbírósági bejegyzésre 2006. április 20-án került sor. 
A részesedés vételára 5.113 millió Ft volt További 34 millió Ft – a befektetésre aktivált – szakértői díj növelte a 
részesedés könyv szerinti értékét.  
2006. év során 4.793 millió Ft üzleti és cégérték került elszámolásra a befektetéssel kapcsolatban. 
 
KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. 

A Magyar Telekom Nyrt. 2006. június 16-án szerződést írt alá a KFKI-LNX Zrt. 100%-os tulajdonrészének 
megvásárlásáról   9.670 millió Ft maximális áron. A KFKI Csoport - a KFKI-LNX Zrt. és két leányvállalata, az ICON Zrt. és 
az IQSYS Zrt. – a magyar informatikai szolgáltatási piacon tevékenykedik. Az akvizíciónak köszönhetően a Magyar 
Telekom Csoport további piaci növekedést és szolgáltatási portfólió-bővítést érhet el az informatikai szolgáltatások 
piacán, a vállalati szegmensben.  
A KFKI Csoporthoz három cég tartozik: a KFKI-LNX Zrt. – a kommunikációs hálózatok építése és üzemeltetése 
(hálózatintegráció), az ICON Zrt. – informatikai infrastruktúra és biztonsági megoldások (rendszerintegráció), valamint 
az IQSYS Zrt. – szoftver- és alkalmazásfejlesztés    
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A KFKI-LNX Zrt. megvásárlására fordított 9.670 millió Ft maximális vételár magában foglalja a későbbi pénzügyi 
eredményektől függő „mozgó vételárrészt” is. A vásárlást a Magyar Telekom Nyrt. a rendelkezésére álló hitelkereteken 
keresztül finanszírozzta.  
További 115 millió Ft – a befektetésre aktivált – szakértői díj növelte a részesedés könyv szerinti értékét.  
2006. év során 8.561 millió Ft üzleti és cégérték került elszámolásra a befektetéshez kapcsolódóan. 
 

További  jelentősebb részesedések: 

 
Stonebridge Communications A.D. (Stonebridge A.D.) 

2000. decemberében a Magyar Telekom Nyrt. egy konzorcium képviseletében megállapodást kötött a macedón 
kormánnyal a MakTel 51%-ának privatizáció keretében történő megvásárlásáról. A Társaság a konzorcium nevében a 
vételárat 2001. január 15-én megfizette. A Magyar Telekom Nyrt. a megszerzett 51%-os tulajdoni hányadot 2001. 
január 16-án egy újonnan létesített macedón társaságba, a Stonebridge Communications AD-be apportálta, amely 
befektetési tevékenységgel foglalkozik, Skopje székhellyel. 
 
A Magyar Telekom Nyrt., a SEEF Holdings Ltd. és a CosmoTelco Added Value Services S.A. között létrejött jegyzési 
megállapodás és alapító okirat értelmében, az utóbbi kettő 6,1%, illetve 7,4%-os tulajdoni hányadra tett szert a 
Stonebridge Communications AD-ben.  
A Magyar Telekom Nyrt. a SEEF és a CosmoTelco között 2000. december 14-én létrejött részvényesi 
megállapodásának megfelelően a SEEF 2003-ban, illetve 2004-ben élt az eladási opciós jogával. Ennek megfelelően 
sor került a Stornebridge-ben való, 6,1%-os részesedésének megvásárlására. 
Szintén 2004-ben a Magyar Telekom Nyrt. megvásárolta a CosmoTelco Stonebridge-ben lévő részesedését (7,4%). A 
tranzakciók lezárását követően a Társaság a Stonebridge A.D. 100%-os tulajdonosává vált. 
 
T-Online Magyarország Zártkörűen Működő Internet Szolgáltató Rt. (T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.)  

A Magyar Telekom Nyrt. kiemelt jelentőségű befektetése az Internet-szolgáltatás területén az 1999-ben alakult 
budapesti székhellyel működő részvénytársaság. A vállalat tevékenységével erős pozícióra tett szert mind a lakossági, 
mind az üzleti szegmensben.  
2005-ben a társaság nevet változtatott. A Cégbíróság által 2005. május 6-án bejegyzett új cégnév a T-Online 
Magyarország Internet Szolgáltató Részvénytársaság (T-Online Magyarország Zrt.) lett. 
 
BCN Rendszerház Informatikai és Kommunikációs Hálózatokat Szolgáltató Kft. (BCN Rendszerház Kft. ) 

Az 1997-ben, budapesti székhellyel megalakult MatávCom Kft. üzleti kommunikációs hálózatok és informatikai 
alkalmazások integrációjával kapcsolatos szolgáltatásokat és eszközöket értékesít az ország területén. A társaság 
tevékenysége jelentős átszervezésre került 2001 folyamán, melynek eredményeként egyes tevékenységek átkerültek a 
Magyar Telekom Nyrt-hez. 
2004. év során a BCN Kft. beolvadt a MatávCom Kft-be. Ezt követően a MatávCom Kft. nevet változtatott, felvette a BCN 
Rendszerház Informatikai és Kommunikációs Hálózatokat Szolgáltató Kft. (BCN Rendszerház Kft.) megnevezést. 
 
Investel Magyar Távközlési Befektetési Zrt. (Investel Zrt.) 

1991. június 25-én a Magyar Telekom Nyrt. többségi tulajdoni hányadával alakult. A társaság alapításának célja forrást 
biztosítani a Magyar Telekom Nyrt. beruházási programjához hazai és nemzetközi pénz- és tőkepiacokról. 1997-re ez a 
tevékenység elvesztette jelentőségét. Jelenleg a kábeltelevíziós társaságok tulajdonosa és vagyonkezelője.  
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EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EMITEL Zrt.) 

A Magyar Telekom Nyrt. a társaság megalapításakor 50%-os tulajdonosa lett az EMITEL Zrt-nek. A cég fő 
tevékenysége távközlési tevékenység, szegedi székhellyel. 2000. december 31-én a Magyar Telekom Nyrt. az 
Aphrodite BV-vel - az EMITEL Zrt. másik 50%-ának tulajdonosával - megállapodást kötött a tulajdonrészének 
megvásárlásáról, amely 2001. júliusában történt meg.  
 
T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (T-Kábel Magyarország Kft.) 

A Magyar Telekom Nyrt. 1998. július 1-jén alapította meg a MatávkábelTV Kft-t kábeltelevíziós szolgáltatások 
nyújtására.  
2005-ben a MatávkábelTV Kft. nevet változtatott. A Cégbíróság által 2005. május 6-án bejegyzett új cégnév a T-Kábel 
Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (T-Kábel Magyarország Kft.) lett. 
 
EGERTEL Távközlési Hálózat Létesítő Zrt. (EGERTEL Zrt.) 

1993. május 27-én alakult Eger körzetében a telefonhálózat kiépítésére az EMA (Első Magyar Alap) befektetői társaság 
többségi részesedésével. A Magyar Telekom Nyrt. élve vételi opciójával fokozatosan kivásárolta a társaságot. Ma már a 
Magyar Telekom Nyrt. 100 %-os társaságaként működik.  
 
Első Pesti Telefontársaság Nyrt. (EPT Nyrt.) 

Az EPT Nyrt. 1992-ben alakult, budapesti székhellyel. Jelenleg a társaság IP alapú nemzetközi és belföldi távhívási 
szolgáltatást, valamint ügyfélszolgálat-üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. 2003 során 65 millió Ft 
értékben további részvények kerültek megvásárlásra, ennek következtében a Magyar Telekom Nyrt 97,20%-os 
közvetlen tulajdoni hányaddal rendelkezik a cégben. 
2005-ben – egyidejű tőkekivonással – a jegyzett tőke leszállítására került sor, amelyet a Cégbíróság 2005. március 1-
jei hatállyal jegyzett be. A bejegyzéssel egy időben a Magyar Telekom Nyrt. a könyveiben a részesedés könyv szerinti 
értékét 311 millió Ft-tal csökkentette. 
 
Integris-Rendszerház Informatikai Szolgáltató Kft. (Integris-Rendszerház Kft.)  

A társaság győri székhellyel telekommunikációs, informatikai, humán és pénzügyi-számviteli szolgáltatásokat nyújt a 
Rába Járműipari Csoport részére. A társaság 2000. október 1-jén kezdte meg működését.  
2003. november 28-án a Magyar Telekom Nyrt. 900 millió Ft-ot fizetett a Rába Járműipari Holding Rt-nek a Rába 
Szolgáltatóház Kft. 100 százalékáért. A tranzakciót a Gazdasági Versenyhivatal 2004. január 5-én jóváhagyta. A 
felvásárlással a Társaságnak lehetősége nyílik a méretgazdaságosságból fakadó előnyeit új területeken kamatoztatni.  
2003. november 14-én a Rába Szolgáltatóház Kft. egy 2012-ig érvényes szolgáltatási keretszerződést kötött a Rába 
Járműipari Csoporttal a fentebb említett szolgáltatások nyújtására.  
A tulajdonosi elvárásoknak, valamint az új stratégiai célkitűzéseknek megfelelően 2004. szeptember 14-től a társaság 
nevet változtatott és Integris-Rendszerház Kft. néven a Magyar Telekom Nyrt. Csoport Üzleti Megoldások Üzletágának 
outsourcing cégeként folytatja tevékenységét.  
 
ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. (ViDaNet Zrt.) 

2003-ban a Győri KTV Kft., a Kaposkábel Kft., valamint a Kábelholding Rt. beolvadtak a Németkábel Vagyonkezelő Rt-
be. Ezt követően a vállalkozás felvette a ViDaNet Rt. nevet, melynek cégbírósági bejegyzésére 2003. február 11-én 
került sor. A részvénytársaság törzstőkéje 2.000 millió Ft, amely 20.000 db egyenként 100.000 Ft névértékű, 
különböző tulajdonosi jogokat megtestesítő névre szóló részvényből áll. 
2005-ben a KIS-ASTRASAT Kft. beolvadt a ViDaNet Rt-be, ezzel 336 millió Ft-tal növekedett a befektetés könyv szerinti 
értéke. 
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2005-ben névmódosítás eredményeként a társaság neve ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra módosult, amely a Cégbíróságon bejegyzésre került. 
 
Mindentudás Egyeteme Tudományos Közhasznú Társaság (Mindentudás Egyeteme Kht.) 

2004-ben a Magyar Telekom Nyrt., a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a T-Online Magyarország Zrt. létrehozta 
a Mindentudás Egyeteme Kht-t. A közhasznú társaság törzstőkéje 5 millió Ft. A Magyar Telekom Rt-t megillető üzletrész 
aránya, illetve a törzstőkén belüli részesedésének aránya 40%.  
A vállalkozás közhasznú tevékenységének célja, hogy magas színvonalú nyilvános előadások szervezése és tartása 
révén elősegítse a kiemelt érdeklődésre számot tartó tudományos témák feldolgozását, megismertetését és 
terjesztését. Cél a feldolgozott témák média- és telekommunikációs eszközök útján való terjesztése. A cég vállalkozási 
tevékenységet csak a közhasznú társaság céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
A vállalkozást a Cégbíróság 2004. június 3-án jegyezte be. 
 

IKO-TELEKOM Média Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IKO-TELEKOM Zrt.) 

A Magyar Telekom Nyrt. megállapodást írt alá az IKO Média Csoporttal egy közös holding létrehozásáról, melynek 
célja a Magyar RTL Televízió Rt-ben lévő érdekeltségek egyesítése, valamint az interaktív megoldások és emeltdíjas 
tartalomszolgáltatások együttes nyújtása. Ennek érdekében 50-50%-os tulajdoni arányban közös médiaholdingot 
hoztak létre IKO-MATÁV Média Holding Rt. néven. A társaság jegyzett tőkéje 20 millió Ft, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulás.  
A társaság székhelye Budapest. 
A Magyar Telekom Nyrt. ezzel a társulással növelte jelenlétét az emeltdíjas tartalomszolgáltatásban, és megerősítette 
szerepét az egyre nagyobb forgalmat generáló kereskedelmi televíziózásban. 
Közgyűlési határozat született arról, hogy a tulajdonosok az M-RTL Rt. részvényeiket apportálják a Holdingba. A 
Magyar Telekom Nyrt. részéről történt apport cégbírósági bejegyzésére 2005-ben került sor 1.590 millió Ft összegben. 
 
T-Systems Hungary Szolgáltató Kft. (T-Systems Hungary Kft.) 

2004-ben a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Systems International megállapodása alapján a Magyar Telekom Nyrt. 49%-
os részesedést szerzett a budapesti székhelyű T-Systems Hungary Kft-ben. A tulajdonszerzést az üzletrész 1.430 millió 
Ft értékben történő megvásárlásával, illetve 82 millió Ft-os tőkeemeléssel és 1.918 millió Ft tőketartalékba helyezendő 
összeg átutalásával hajtotta végre a Társaság. A Kft. törzsbetétje a tőkeemelés után 281.690.000 Ft, melyből a Magyar 
Telekom Nyrt. részesedése 138 millió Ft. 
A Kft. fő tevékenysége egyéb szoftver-tanácsadás, -ellátás.  
A T-Systems Hungary Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. stratégiai partnerekként integrált megoldásokat nyújtanak a 200 
legnagyobb hazai vállalkozásnak. A T-Systems Hungary Kft. a Magyar Telekom Nyrt. rendszerintegrációs és 
outsourcing partnereként tevékenykedik, míg a Magyar Telekom Nyrt. a távközlés és a hálózati szolgáltatások terén lép 
fel a T-Systems Hungary partnereként. 
 
2006-ban a befektetéshez kapcsolódóan 1.797 millió Ft értékvesztés elszámolására került sor. 
 
ViaBridge Telecommunications Holding Limited (ViaBridge Ltd.) 

2004. július 6-án Máltán bejegyzésre került a ViaBridge Telecommunications Holding Limited. A társaság székhelye 
Valetta, alaptőkéje 251.000 EUR (62 millió Ft), amelyet 2.510 db egyenként 100 EUR névértékű részvény testesít meg. 
A Magyar Telekom Nyrt. tulajdoni része 2.509 db részvény, 1db részvény az EGERTEL Zrt. tulajdonát képezi. 
2005-ben törzstőke emelésre került sor. Kibocsátásra került 9100 db, egyenként 100 EUR névértékű részvény, 
amelynek eredményeként a Magyar Telekom Nyrt. befektetése 222 millió Ft-tal növekedett. 
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Crnogorski Telekom A.D. (Telekom Crne Gore A.D.) 

A Montenegrói Köztársaság Kormányának Privatizációs Tanácsa 2004-ben a Montenegrói Távközlési Vállalat (TCG) 
51,12%-os részesedésének megszerzésére tendert írt ki. A pályázat – melynek eredménye 2005. január 14-én került 
kihirdetésre – győztese a Magyar Telekom Nyrt. lett. A Crnogorski Telekom A.D. – amely Montenegró vezetékes 
távközlési szolgáltatója – a T-Mobile Crne Gore D.O.O. távközlési szolgáltató 100%-os tulajdonosa. Szintén 100%-ban 
birtokolja a piacvezető montenegrói Internet szolgáltató társaságot, az Internet Crne Gore D.O.O.-t.  
A részvényvásárlásról szóló megállapodás 2005. március 15-én aláírásra került összesen 114 millió EUR összegben.  
A Magyar Telekom Nyrt. a kisrészvényesekkel történt megállapodást követően további 25,41%-os részesedésre tett 
szert 27 millió EUR értékben. 
A befektetés megszerzéséhez kapcsolódóan szakértői díjak kerültek aktiválásra 971 millió Ft összegben. 
A részesedéssel kapcsolatban 239 millió Ft negatív üzleti vagy cégérték került elszámolásra. 
 
EurAccount Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. (EurAccount Kft.) 

A Magyar Telekom Nyrt. számviteli tevékenységének ellátására az EGERTEL Zrt-vel közösen 2005. március 1-jén 
megalapította az EurAccount Kft-t, amely a Cégbíróságon 2005. április 1-én bejegyzésre került. 
Az EurAccount Kft. törzstőkéje 450 millió Ft, teljes összegében pénzbeli betét, melyből a Magyar Telekom Nyrt. 
törzsbetétje 445,5 millió Ft. 
 
Novatel UKRAINE LLC 

2005-ben a Magyar Telekom Nyrt. 99,9%-os részesedési aránnyal megalapította a NOVATEL UKRAINE Limited 
Liability Company-t.  A társaság törzstőkéje 150.150 EUR, amelyből a tulajdoni hányad alapján a Magyar Telekom Nyrt. 
150.000 EUR-t fizetett ki. Szintén 2005-ben törzstőke emelése is történt, melynek során további 126.000 EUR 
utalására került sor. 
 
 
8. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 

2005. és 2006. december 31-én a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartósan adott kölcsönök egyenlege az 
alábbiak szerint alakult: 
 

 2005.  2006. 

Pro-M Zrt. 0  9.400 

EMITEL Zrt. 2.050  1.820 

Viabridge Ltd. 1.799  1.753 

ViDaNet Zrt. 2.044  1.580 

NOVATEL Ukraine LLC 23  119 

T-Mobile Magyarország Rt. 77.900  0 

T-Kábel Magyarország Kft. 5.325  0 
    
 
Összesen 89.141  14.672 

 
A kölcsönök állománya a következő évben esedékes törlesztő részleteket nem tartalmazza, azok a rövid lejáratú 
követelések között szerepelnek. Lásd a 12. pontot. 
A T-Mobile Magyarország Rt. beolvadását követően az addig fennálló kölcsöntartozása kivezetésre került. 
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9. Egyéb tartósan adott kölcsön 

 
Ezen a mérlegsoron a dolgozóknak hosszú lejáratra adott kölcsönök, az adott kaució összege, a tartós bankbetét és a 
Mobil üzletág részletvevői követeléseinek hosszú lejáratú része jelenik meg. 
 
 
10. Készletek 

 
A készleteken belül az anyagok főként hálózatszerelési és fenntartási anyagokból, kábelekből, raktáron lévő távközlési 
tárgyi eszközökből, illetve egyéb tárgyi eszközökből, az áruk jellemzően távközlési árukból, illetve értékesítésre kijelölt, 
használaton kívüli tárgyi eszközökből állnak.  
A készletek állományának 2005. január 1. és 2006. december 31. közötti alakulását az alábbi mozgástábla mutatja: 
 

 2005.  2006. 

    
Nyitó érték  2.235  2.862 

Növekedés beolvadás miatt 0  3.555 

Készletmozgás 726  1.365 

Értékvesztés -181  -501 

Visszaírt értékvesztés 82  170 

Készletekre adott előleg 0  50 

Záró érték  2.862  7.501 

 
A készletek értékvesztésének részletezését lásd a 3. számú mellékletben. 
 
 
11. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 

 
2005. december 31-én és 2006. december 31-én a vevők összetétele az alábbi volt: 
 

 2005.    2006.   

   
Magyar Telekom Nyrt. 
Mobil üzletág nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

        

Belföldi vevő 22.591 
 

19.205 
 

26.194  45.399 

Külföldi vevő 1.392  1.566  458  2.024 

Értékvesztés -1.758  -1.488  -10.429  -11.917 
 

Összesen 22.225  19.283  16.223  35.506 

 
 
Az elszámolt értékvesztéseket a 3. számú melléklet mutatja be. 
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12. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A 2005. és 2006. december 31-én kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követeléseket az alábbi táblázat foglalja 
össze: 
 

 2005.    2006.   

   

Magyar 
Telekom Nyrt. 

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Viabridge Ltd-nek nyújtott kölcsön 0 
 

4.513  0 4.513 

T-Kábel Kft-nek nyújtott kölcsön 300 
 

3.925  0  3.925 

Pro-M Zrt-vel szembeni követelések 0 
 

290  2.295 2.585 

T-Online Zrt-vel szembeni követelések 1.347 
 

2.036  0 2.036 

EGERTEL Zrt-nek nyújtott kölcsön 554 
 

593  0  593 
EPT Első Pesti Telefontársaság Nyrt-nek 
nyújtott kölcsön 485 

 
500  0 

 
500 

Dataplex Kft-nek nyújtott kölcsön 0 
 

500  0  500 

ViDaNet Zrt-nek nyújtott kölcsön 0 
 

464  0 
 

464 
T-Mobile Magyarország Rt-nek nyújtott 
kölcsön * 29.300 

 
0  0 0 

NHH 999/2004. sz. és az NHH/DH-6584-
12/2005. sz. határozatainak megfelelő 
összekapcsolási díjak rendezésével 
kapcsolatos követelés a T-Mobile 
Magyarország Rt-vel szemben * 2.334 

 

0  0 

 

0 

M-RTL Zrt-vel szembeni osztalék követelés 500 
 

0  0 
 

0 

Egyéb 1.590 
 

1.612  26 
 

1.638 

Összesen 36.410  14.433  2.321  16.754 

 
* A T-Mobile Magyarország Rt. beolvadását követően a követelések kivezetésre kerültek. 
 
 

 
 



Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2006. december 31. 

 (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) 
 

27 
 

13. Egyéb követelések 

Az egyéb követelések 2005. és 2006. december 31-i egyenlege az alábbi főbb tételeket tartalmazza: 

 2005.    2006.   

   

Magyar 
Telekom Nyrt. 

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Adókövetelések * 220  5.956  929  6.885 

Munkavállalókkal szembeni követelés 1.094  1.153  37  1.190 

Adott előlegek 2.660  1.049  391  1.440 

Saját részvény értékesítés 0  509  0  509 

Roaming ÁFA visszaigényelhető 0  0  464  464 
M-Factory Kft. - üzletrész vásárlás   
(a Cégbíróság még nem jegyezte be) 0  450 

 
0 

 
450 

Költségvetéssel szembeni követelések 94  104  0  104 

Visszaigényelhető ÁFA 575  0  0  0 

NHH 999/2004. sz. és az NHH/DH-6584-
12/2005. sz. határozatainak megfelelő 
összekapcsolási díjak rendezésével 
kapcsolatos követelés (Vodafone 
Magyarország Rt.) 473  0 

 

0 

 

0 
Telit Rt. értékesítésével kapcsolatos 
követelés 253  0 

 
0 

 
0 

Egyéb 272  308  792  1.100 

Összesen 5.641  9.529  2.613  12.142 

 
*A Magyar Telekom Nyrt. a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadását követően, annak jogutódjaként a beolvadó 
társaság adóelőlegének megfizetésére kötelezett. 
 
 
14.  Értékpapírok 

Az értékpapírok mérlegsoron szereplő 1.504 millió Ft a visszavásárolt saját részvények értéke. A menedzsment-opciós 
program fedezetére a Társaság a CIB Bank Zrt. közreműködésével 2002. július 3-án zártkörű részvénykibocsátást 
hajtott végre. 2006. december 29-én a program keretében 422 millió Ft könyv szerinti értékű részvény értékesítése 
történt meg. Az értékesítéssel összefüggésben 2006-ban azonos összegű lekötött tartalék feloldására került sor (lásd 
16. pont). 
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15. Aktív időbeli elhatárolások 

 
 2005.    2006.   

 

  

Magyar 
Telekom Nyrt. 
Mobil üzletág 

nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Alaptevékenységhez kapcsolódó bevétel 
elhatárolás 6.452  5.397  20.607  26.004 
Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevétel 
elhatárolás 2.735  1.455  149  1.604 
Egyéb 773  454  279  733 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 9.960  7.306  21.035  28.341 
Bérleti díjak elhatárolása* 82  196  376  572 
Biztosítási díjak elhatárolása 13  4  0  4 
Egyéb 265  370  475  845 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 360  570  851  1.421 

Összesen 10.320  7.876  21.886  29.762 

 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek elhatárolása a számlázási időszak függvényében történik. A 
tárgyidőszak végéig letelefonált, de még ki nem számlázott forgalom bevétele elhatárolásra kerül. 
* 2005-ben 50 mFt egyéb bérleti díj az „Egyéb” soron került bemutatásra. 
 
 
16. Saját tőke 

 

Tulajdonos 
Részvények 
száma (db)  

Névérték 
(Ft/db)  

Összesen 
(ezer Ft)  

Tulajdoni 
hányad (%) 

        
MagyarCom Holding GmbH 617.452.081  100  61.745.208  59,21% 
Tőzsdei kereskedelem 422.859.475  100  42.285.948  40,55% 
Visszavásárolt saját részvény 2.456.659  100  245.666  0,24% 
Magyar Állam 1  10.000  10  0,00% 
 
Összesen 1.042.768.216    104.276.832  100,00% 

 
 
A jegyzett tőke megoszlása részvényfajták szerint a következő: 

Részvény típusa 
Részvények 

sorozata  
Mennyisége 

(db)  
Jegyzett tőke  

(ezer Ft) 

névre szóló törzsrészvények  
(100 Ft/db névértéken) A 

 
1.042.768.215  104.276.822 

névre szóló elsőbbségi részvények 
(10.000 Ft/db névértéken) B 

 
1  10 

 
Összesen 

  
1.042.768.216  104.276.832 
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A saját tőkeelemekben a 2005. január 1. és 2006. december 31. között bekövetkezett változásokat a következő 
táblázat mutatja be: 
 

Jegyzett tőke  Tőketartalék  
Eredmény-

tartalék  
Lekötött 
tartalék  

Mérleg szerinti 
eredmény 

Nyitó egyenleg 
2005. január 1. 104.281  52.837  210.764  3.842  0 

Növekedés 0  0  186  0  0 

Csökkenés 0  0  8.032  0  0 

Átsorolások 0  0  1.916   -1.916  0 
Záró egyenleg 
2005. december 31. 104.281  52.837  204.834  1.926  0 

Növekedés 0  0  163  0  88.399 
Növekedés beolvadás 
miatt   2.097  51.258  500  0 

Csökkenés 4  2  13  0  0 
Csökkenés beolvadás 
miatt 0  0  51.644  0  0 

Átsorolások 0  0  922  -922  0 
Záró egyenleg 
2006. december 31. 104.277  54.932  205.520  1.504  88.399 

 
 
17. Céltartalékok 

 
  Korengedményes 

nyugdíj, 
végkielégítés 

 
Függő 

kötelezettségek 
 Egyéb  Összesen 

Nyitó egyenleg 
2005. január 1. 

 
12.228  1.116  172  13.516 

Növekedés 
 

507  916  124  1.547 

Csökkenés 
 

9.928  656  172  10.756 
Záró egyenleg 
2005. december 31.  2.807  1.376  124  4.307 

Növekedés 
 

0  6.250  195  6.445 

Növekedés beolvadás miatt 
 

25  3.752  48  3.825 

Csökkenés 
 

1.842  4.585  173  6.600 
Záró egyenleg 
2006. december 31. 

 
990  6.793  194  7.977 

        
 
2006-ban a tárgyévi létszámleépítéshez kapcsolódóan 1.842 millió Ft elbocsátásra képzett céltartalék feloldására 
került sor. 
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A függő kötelezettségek céltartalékának feloldására az év során az alábbi főbb jogcímeken került sor: 
 

  2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

Jogcímek 
   Magyar Telekom 

Nyrt. Mobil 
üzletág nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Lakossági hűségprogram  0  23  1.788  1.811 

Helyi iparűzési adó hiány, járulék 
 

0 
 

0  874  874 

Peres ügyek 
 

17 
 

149  657  806 

Bírságok 
 

0 
 

0  400  400 
Dimenzió Biztosító Egyesület 
számára átutalt összeg 

 
285 

 
193  0  193 

Elengedett dolgozói kölcsönök 
 

120 
 

171  0  171 
DeTeImmobilien Hungary Rt. 
dolgozóinak elbocsátási költsége  

 
0 

 
168  0  168 

Multipont beváltás 
 

0 
 

86  0  86 

Dolgozói prémiumok 
 

0 
 

45  0  45 

Garanciális kötelezettség 
 

0 
 

0  31  31 

VPOP per jogkövetkezménye 
 

220 
 

0  0  0 

Egyéb 
 

14 
 

0  0  0 

Feloldás összesen  656  835  3.750  4.585 

 
A függő kötelezettségek céltartalékának képzésére az év során az alábbi főbb jogcímeken került sor: 
 

  2005  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 
Jogcímek    Magyar Telekom 

Nyrt. Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Lakossági hűségprogram  90  187  1.776  1.963 

Környezetvédelmi kötelezettség 
 

0 
 

972  0  972 

Helyi iparűzési adó hiány, járulék 
 

0 
 

0  874  874 

Peres ügyek 
 

82 
 

258  568  826 
EKG szerződésből származó fizetési 
kötelezettség növekedése 

 
0 

 
711  0  711 

Dolgozói prémiumok   102  332  0  332 

Bírságok 
 

0 
 

0  320  320 
Dimenzió Biztosító Egyesület számára 
a jövőben átadandó pénzeszközök 

 
193 

 
139  0  139 

Közbeszerzési díj 
 

0 
 

0  67  67 

Garanciális kötelezettség 
 

0 
 

0  46  46 

DeTeImmobilien Hungary Rt. 
dolgozóinak elbocsátási költsége 

 

410 

 

0  0  0 

Egyéb  39  0  0  0 

Képzés összesen  916  2.599  3.651  6.250 
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18. Beruházási és fejlesztési hitelek 

 
A Társaságnak 2006. december 31-én 18.250 millió Ft hosszú lejáratú banki hitelállománya volt.  
2006 folyamán 19.550 millió Ft lehívására került sor, a rövid lejáratú hitelek közé 12.925 millió Ft került átsorolásra, 
valamint 1500 millió Ft hiteltörlesztést hajtott végre a Társaság. 
 
A hitelek éven belüli törlesztő részletei a rövid lejáratú hitelek soron szerepelnek (lásd 20. pont). 
A Társaságnak nincsen zálog vagy hasonló joggal terhelt hitel kötelezettsége. 
 
A hosszú lejáratú banki hitelek éven túli törlesztő részletei a következőképpen alakulnak (a kötvénytartozással együtt): 
 

Esedékesség  Összeg 

2008  5.500 

2009  8.750 

2010  4.000 

2011  0 

2012  0 

További törlesztés összesen  123* 

Összesen  18.373 

 
* Tartozások kötvénykibocsátásból 
 
 

19. Tartós kötelezettségek egyéb  kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

 
Ezen a mérlegsoron Magyar Telekom Nyrt-nél a Deutsche Telekom Finance B.V.-től felvett tulajdonosi hitelek hosszú 
lejáratú része szerepel, melynek 2006. december 31-i záró állománya 185.432 millió Ft.  
A 2006. januárjában felvett 47.432 millió Ft hitel 2013-ig fizetendő vissza (3 hónapos BUBOR +0,1753 %). A 
tulajdonosi hitelek rövid lejáratú része (74.000 millió Ft) a 22. pontban kerül bemutatásra.  
 
A hosszú lejáratú tulajdonosi hitelek éven túli törlesztő részletei a következőképpen alakulnak: 
 

Esedékesség  Összeg 

2008  20.000 

2009  87.486 

2010  9.486 

2011  9.487 

2012  49.486 

További törlesztés összesen  9.487 

Összesen  185.432 
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20.  Rövid lejáratú hitelek 

A Társaságnak 2006. december 31-én 27.374 millió Ft rövid lejáratú banki hitelállománya volt.  
2006 folyamán 112.258 millió Ft-os hitellehívás történt, átsorolásra került a hosszúlejáratú hitelek közül 12.925 millió 
Ft. A Társaság az év során 139.722 millió Ft összegű hiteltörlesztést hajtott végre. 
 
 
21. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt  vállalkozással szemben 

 
Ezen a mérlegsoron döntően a kapcsolt vállalkozással szembeni hitelek jelennek meg. Stonebridge AD-vel szembeni 
hiteltartozás 12.938 millió Ft,  Investel Magyar Távközlési Befektetési Zrt-vel szembeni hiteltartozás 1030 millió Ft az 
EurAccount Kft-vel szembeni hiteltartozás 600 millió Ft, T-Online Magyarország Zrt-vel szembeni hiteltartozás pedig 
500 millió Ft. Xybite Kft-vel szembeni tartozás16 millió Ft. 
A leányvállalatokkal szembeni interest-pool kötelezettség 3571 millió Ft. Egyéb jogcímeken fennálló kötelezettségek  
BCN Rendszerház Kft-vel szemben 1.200 millió Ft, T-System Hungary Kft-vel szemben 881 millió Ft, 1.646 millió Ft 
pedig más kapcsolt társaságokkal szemben.  
Itt szerepel továbbá - a korábban már említett T-Mobile Magyarország Rt. Magyar Telekom Nyrt-be történő beolvadását 
követően – Pro-M Zrt. informatikai oktatás továbbszámlázása 47 millió Ft, valamint T-Online Zrt. sajtóhirdetés 
(Találkozások Magazin) továbbszámlázása 12 millió Ft. 
 
 
22.  Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb  részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

 
A 19-es pontban részletezett tulajdonosi hitelek rövid lejáratú része (74.000 millió Ft), továbbá a Deutsche Telekom 
AG-vel szembeni szállítói kötelezettség (89 millió Ft) szerepel ezen a mérlegsoron, melynek 2006. december 31-i záró 
állománya 74.089 millió Ft. A hitelállományból 20.000 millió Ft  2007. január 22-én esedékes, kamata fix, 7,55%.  
2007. május 29-én 34.000 millió Ft hitel visszafizetése esedékes, melyből 14.000 millió Ft kamata 10,21%, 20.000 
millió Ft kamata fix 7,61%. A fennmaradó rész, melynek összege 20.000 millió Ft 7,45% fix kamatozású, 2007. 
december 4-én fizetendő vissza. 
A Deutsche Telekom támogatást biztosít a Magyar Telekom Nyrt. finanszírozási igényeinek kielégítésére 2008. június 
30-ig. 
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23. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2005. és 2006. december 31-én az alábbiak szerint alakultak: 

 2005.    2006.   

  

 

 

 

 Magyar 
Telekom Nyrt. 
Mobil üzletág 

nélkül 

 

 

Mobil üzletág 

 

Összesen 

Fizetendő osztalék* 76.122  76.122  0  76.122 

Folyamatos szolgáltatás ÁFA 3.250  0  0  - 

NHH 999/2004. sz. az NHH/DH-6584-
12/2005. sz. és a DH -385-18/2006. sz. 
határozatainak megfelelő összekapcsolási 
díjak rendezésével kapcsolatos fizetési 
kötelezettség 2.870 

 

5.063 

 

0 

 

5.063 
Munkavállalókkal szembeni tartozások és 
járulékai 2.380 

 
2.226 

 
901 

 
3.127 

Általános forgalmi adó 1.564  3.101  2.866  5.967 

Személyi jövedelemadó 1.319  1.586  323  1.909 
Stonebridge AD részvények megvásárlásához 
kapcsolódó fizetési kötelezettség 851 

 
0 

 
0 

 
0 

Forrásadó 224  212  146  358 

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 215  171  0  171 

Egyéb** 887  2.022  455  2.477 

Összesen 89.682 90.503 4.691 95.194 

 

* A 2005. évi osztalékot a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése 2006. december 21-én hagyta jóvá, melynek kifizetése 
2007. január 12-én kezdődött. 

** Az Egyéb kategória tartalmaz előző évekre fizetendő, fel nem vett osztalékot, amelynek összege 2005-ben 77 millió 
Ft, 2006-ban 42 millió Ft volt.  
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24. Passzív időbeli elhatárolások 

 2005.    2006.   

 

  

Magyar Telekom 
Nyrt.  

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Előfizetési díjak és forgalmi díjak 
elhatárolása 1.233  1.378  5.380  6.758 

Név- és márkaváltással kapcsolatos 
bevétel elhatárolás* 773  470  0  470 

Egyéb 496  360  31  391 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.502  2.208  5.411  7.619 

Szállítói elhatárolások 8.160  9.035  7.285  16.320 
Személyi jellegű költségek 
elhatárolása 4.621  3.070  1.006  4.076 

Frekvencia használati díjakkal 
kapcsolatos elhatárolások 0  0  3.910  3.910 

Tulajdonosi hitelekkel kapcsolatos 
kamatelhatárolás 6.201  3.758  0  3.758 

Roaming költséggel kapcsolatos 
elhatárolás 0  0  3.729  3.729 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni 
elhatárolások 2.234  1.687  15  1.702 

Értéknövelt és 
tartalomszolgáltatásokkal 
kapcsolatos elhatárolás 

0  0  734  734 

Kamatok elhatárolása 393  291  0  291 
Adójellegű elhatárolás 0  0  0  0 
Egyéb 195  84  42  126 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 21.804  17.925  16.721  34.646 

Halasztott bevételek 522  432  339  771 

 
Összesen 24.828  20.565  22.471  43.036 

 
* Az anyavállalatnak a név- és márkaváltással kapcsolatos beruházásokhoz kapcsolódó költségtérítése az elhatárolt 
bevételek között szerepel, és a kapcsolódó eszközök értékcsökkenésével azonos ütemben és mértékben kerül 
elismerésre az egyéb bevételek között. 
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25. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

A Belföldi értékesítés nettó árbevétele a 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint 
alakult: 

 2005.  2006. 1-12 hó  2006. 3-12 hó  2006. 

   

Magyar 
Telekom Nyrt. 

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Előfizetési díjak, belépési díjak és egyéb díjak 88.470  88.326  21.190  109.516 

       Kimenő belföldi forgalmi bevételek 68.921  48.400  0  48.400 

       Kimenő nemzetközi forgalmi bevételek 6.750  5.452  0  5.452 

Kimenő forgalmi bevételek összesen 75.671  53.852  0  53.852 

       Bejövő belföldi forgalmi bevételek 9.970  6.680  0  6.680 
       Bejövő nemzetközi forgalmi bevételek 12  11  0  11 

Bejövő forgalmi bevételek összesen *  9.982  6.691  0  6.691 

Távközlési forgalmi bevételek 0  0  179.614  179.614 

Bérelt vonalak és adatátviteli bevételek 48.498  54.935  0  54.935 
Áruértékesítés bevétele 0  0  17.679  17.679 

Eszközértékesítés árbevétele 3.061  2.611  0  2.611 

Egyéb árbevételek 11.397  18.040  7.078  25.118 
 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 237.079 

 
224.455 

 
225.561  450.016 

* A Mobil üzletágra a távközlési forgalom bevételeinek kimenő és bejövő forgalom szerinti bontása nem áll 
rendelkezére. 
 
26. Export értékesítés nettó árbevétele földrajzilag elhatárolt piacok szerint 

Az alábbi táblázat a Társaság 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban végzett export értékesítésének 
összegszerű és százalékos megoszlását mutatja földrajzilag elhatárolt piacok szerint, mely kizárólag szolgáltatás 
értékesítésével kapcsolatos: 
 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

        
Magyar Telekom Nyrt. 
Mobil üzletág nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

    %     %     %     % 

Európa / 
Európai Unión 
belüli 6.898  57,19%  6.380  48,17%  6.414  85,63%  12.794  61,70% 
Európa / 
Európai Unión 
kívüli 4.147  34,39%  5.963  45,02%  844  11,27%  6.807  32,83% 
Amerika 519  4,30%  653  4,93%  134  1,79%  787  3,79% 
Ázsia 446  3,70%  236  1,78%  84  1,12%  320  1,54% 
Ausztrália 20  0,17%  13  0,10%  9  0,13%  22  0,11% 
Afrika 30  0,25%  0  0,00%  5  0,06%  5  0,03% 

Export 
árbevétel 
összesen 12.060  100,00%  13.245  100,00%  7.490  100,00%  20.735  100,00% 



Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2006. december 31. 

 (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) 
 

36 
 

27. Egyéb bevételek 

Az egyéb bevételek a 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint alakultak: 

 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

   

Magyar 
Telekom Nyrt. 
Mobil üzletág 

nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Értékesített immateriális javak és 
tárgyi eszközök bevétele* 2.436 

 
6.491 

 
120  6.611 

Céltartalék felhasználása 10.756 
 

2.777 
 

3.824  6.601 

Utólag kapott engedmények 0 
 

0 
 

4.256  4.256 
Késedelmi kamat, kötbér, kártérítés 621  619  1.003  1.622 

Név- és márkaváltás** 6.857 
 

602 
 

0  602 
Engedményezett követelések 
bevétele*** 1.195 

 
387 

 
62  449 

Visszaírt értékvesztés**** 388 
 

170 
 

0  170 

Egyéb***** 931 
 

1.750 
 

229  1.979 
 
Összesen 23.184 

 
12.796 

 
9.494  22.290 

* Meghatározó részben két ingatlan értékesítés bevételét tartalmazza (Budapest, V. ker. Városház utca 18. és 
Budapest, XII. ker. Városmajor utca 35-37.) 2006-ban. 
** A név- és márkaváltáshoz kapcsolódóan a Deutsche Telekomtól kapott térítés összege. 
*** Az engedményezett követelések bevételét döntően a költségvetési gazdálkodó szervekkel szembeni követelések 
értékesítésének bevétele eredményezte 2005-ben. 
**** A korábbi években az értékvesztett követelések könyvszerinti értéket meghaladó térülése az értékvesztés 
visszaírásaként került bemutatásra. 
***** A 2005. évben az ETTA követeléssel kapcsolatban 619 millió Ft térült, a követelés ezen felüli részére a Társaság 
teljes mértékben értékvesztést számolt el (849 millió Ft). 2006-ban azonban 700 millió Ft pénzügyileg teljesítésre 
került, amit a Társaság egyéb bevételként számolt el. 
 
28. Importbeszerzések 

A 2005. és 2006. év december 31-ével végződő időszakban az importbeszerzések földrajzilag elhatárolt piacok 
szerinti eloszlása a következők szerint alakult: 

 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

 

 
 Magyar Telekom Nyrt. 

Mobil üzletág nélkül 

 
Mobil üzletág  Összesen 

 Szolgáltatás  Termék  Összesen  Szolgáltatás  Termék  Összesen  Szolgáltatás  Termék  Összesen  Szolgáltatás  Termék  Összesen 

Európa / 
Európai Unión  6.592  4.880  11.472 

 
12.806  4.855  17.661  6.477  1.801  8.278 

 
19.283  6.656  25.939 

Európa /  
Európai Unión  4.039  0  4.039 

 
5.785  6  5.791  1.963  0  1.963 

 
7.748  6  7.754

Amerika 240  112  352 
 

2.917  1  2.918  132  217  349 
 

3.049  218  3.267

Ázsia 183  81  264 
 

119  76  195  122  0  122 
 

241  76  317

Ausztrália 45  0  45 
 

0  0  0  11  0  11 
 

11  0  11

Afrika 24  0  24 
 

14  0  14  88  0  88 
 

102  0  102

Összesen 11.123  5.073  16.196  21.641  4.938  26.579  8.793  2.018  10.811  30.434  6.956  37.390 
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29. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

Az igénybe vett szolgáltatások költségei a 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint 
alakultak: 

 2005.   2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

   
Magyar Telekom 

Nyrt. Mobil 
üzletág nélkül 

 Mobil üzletág   Összesen 

        
Javítási, szerelési, karbantartási költségek 19.474  21.351  7.930  29.281 
Marketing költségek 9.853  6.251  5.307  11.558 
Szakértői díjak 3.931  8.368  1.579  9.947 
Nemzetközi távközlési szolgáltatói kifizetések 7.439  9.208  0  9.208 
Bérleti díjak 3.296  3.178  4.882  8.060 
Vállalkozónak fizetett díjak 5.072  5.790  827  6.617 
Fizetett jutalékok 2.382  2.255  4.204  6.459 
Postaköltség 3.180  3.171  740  3.911 
Munkaerő közvetítés költségei * 145  286  3.500  3.786 
Ingatlan üzemeltetés költségei 1.657  1.186  0  1.186 
Egyéb bevételhez kapcsolódó szolgáltatás 0  2.620  0  2.620 
Könyvviteli szolgáltatás 1.154  1.720  0  1.720 
Oktatás, továbbképzés költségei ** 566  704  320  1.024 
Flotta menedzselés 79  481  246  727 
Utazási és szállásköltségek 410  409  172  581 
Internet szolgáltatót megillető díjak *** 687  346  0  346 
T-Mobile Royalty díj 0  0  170  170 
Egyéb 268  324  318  642 
 
Összesen 59.593  67.648  30.195  97.843 

* A „Munkaerő közvetítés költségei” 2005-ben 145 millió Ft összegben az „Egyéb” sorban került kimutatásra. 
** Az „Oktatás, továbbképzés költségei” 2005-ben 566 millió Ft összegben az „Egyéb” sorban került kimutatásra. 
*** A 30/2001 (XII.23.) MeHVM rendeletnek megfelelően az Internet szolgáltatókat megillető díj. 
 
30. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

Az Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak 
szerint alakultak: 
 
 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

 

  

Magyar 
Telekom Nyrt. 
Mobil üzletág 

nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Kifizetés mobil üzemeltetőknek 27.912  13.437  51.977  65.414 
Kifizetés egyéb vezetékes hálózatüzemeltetőknek 3.696  3.329  656  3.985 
Egyéb 10.205  8.882  6.591  15.473 

Összesen 41.813  25.648  59.224  84.872 
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31. Alkalmazottak 

2005. és 2006. évben az alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma funkcionális bontásban a következő: 
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 
 
 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

 

  

Magyar Telekom 
Nyrt. 

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak        
fizikai 1.498  1.170  1  1.171 

szellemi 4.449  3.788  1.439  5.227 

összesen 5.947  4.958  1.440  6.398 
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak        

fizikai 21  22  0  22 
szellemi 410  386  20  406 

összesen 431  408  20  428 
Foglalkoztatottak összesen        

fizikai 1.519  1.192  1  1.193 
szellemi 4.859  4.174  1.459  5.633 

összesen 6.378  5.366  1.460  6.826 
Állományba nem tartozó* 0  0  0  0 

Összesen 6.378  5.366  1.460  6.826 

 
 
Bérköltség 
 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

 

  

Magyar Telekom 
Nyrt. 

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak        
fizikai 3.556  3.052  3  3.055 

szellemi 25.110  25.488  11.138  36.626 

összesen 28.666  28.540  11.141  39.681 
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak        

fizikai 37  44  0  44 
szellemi 827  837  49  886 

összesen 864  881  49  930 
Foglalkoztatottak összesen        

fizikai 3.593  3.096  3  3.099 
szellemi 25.937  26.325  11.187  37.512 

összesen 29.530  29.421  11.190  40.611 
Állományba nem tartozó* 3.022  1.784  127  1.911 

Összesen 32.552  31.205  11.317  42.522 
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Személyi jellegű egyéb kifizetések 
 2005.  2006. 1-12. hó  2006. 3-12. hó  2006. 

 

  

Magyar Telekom 
Nyrt. 

Mobil üzletág 
nélkül 

 Mobil üzletág  Összesen 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak        
fizikai 1.414  889  0  889 

szellemi 9.983  7.422  1.785  9.207 

összesen 11.397  8.311  1.785  10.096 
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak        

fizikai 15  13  0  13 
szellemi 328  243  8  251 

összesen 343  256  8  264 
Foglalkoztatottak összesen        

fizikai 1.429  902  0  902 
szellemi 10.311  7.665  1.793  9.458 

összesen 11.740  8.567  1.793  10.360 
Állományba nem tartozó* 1.202  519  21  540 

Összesen 12.942  9.086  1.814  10.900 

 
*A katonai szolgálatot teljesítő és a gyesen lévő alkalmazottak nem tartoznak bele az átlagos statisztikai állományi 
létszámba. 
 
32.  Az igazgatóság és a felügyelő bizottság díjazása  

 
Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak díjazását a 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakra 
vonatkozóan az alábbi táblázat foglalja össze: 

Év  Igazgatóság  Felügyelő Bizottság  Összesen 

2005.  10  14  24 

2006.  8  18  26 
 
Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai előlegben, illetve kölcsönben nem részesültek. 
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33. Egyéb ráfordítások 

 
Az egyéb ráfordítások a 2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint alakultak: 

 2005.  2006. 01-12 hó  2006. 3-12 hó  2006. 

  

 Magyar Telekom 
Nyrt.  

Mobil Üzletág 
nélkül 

 

Mobil üzletág 

 

Összesen 

Költségvetéssel elszámolt adók 4.445  4.384  3.004  7.388 
Céltartalék képzés 1.547  2.766  3.679  6.445 
Értékesített tárgyi eszköz 
nyilvántartás szerinti értéke** 1.705 

 
4.141 

 
151 

 
4.292 

Immateriális javak és tárgyi 
eszközök selejtezése,  
terven felüli értékcsökkenése, 
káreseménye* 2.313 

 

3.216 

 

226 

 

3.442 
Roaming forgalomra 
utólagosan adott kedvezmény 0 

 
0 

 
2.751 

 
2.751 

Engedményezett követelések 1.773  625  1.057  1.682 
Behajthatatlan követelés leírása 120  137  1.321  1.458 
Követelések és készletek 
értékvesztése 2.445 

 
1.283 

 
-819 

 
464 

Név- és márkaváltás 1.715  0  0  0 
Motorola–VPOP-hoz 
kapcsolódó egyéb ráfordítás 220 

 
0 

 
0 

 
0 

Egyéb*** 631  836  1.276  2.112 
Összesen 16.914  17.388  12.646  30.034 

 
* 2006. decemberében a magas költséggel és elavult technológiával működő eszközökre 1.160 millió Ft terven felüli 
értékcsökkenés került elszámolásra. 
 
** 2006. év folyamán értékesítésre került Budapest V. Városház utca 18. szám alatti telek és hozzá tartozó épület 
(kivezetett nettó érték 1.515  millió Ft), és a Budapest XII. Városmajor utca 35-37. szám alatti telek és hozzá tartozó 
épület (kivezetett nettó érték 1.081 millió Ft). 
 
*** Az egyéb kategória 277 millió Ft összegben tartalmaz munkavállalók miatti ÁFA befizetést, továbbá a Mobil üzletág 
esetében 477 millió Ft összegű kártérítést. 
 
34. Pénzügyi műveletek eredménye 

A Pénzügyi műveletek bevételei (55.684 millió Ft) között meghatározó tényező a 2006-ban elszámolt, 2005. év után 
járó kapott osztalék (50.174 millió Ft), melynek legjelentősebb tétele a 47.954 millió Ft összegű T-Mobile 
Magyarország Rt-től kapott osztalék. További befolyásoló elem a jelentős összegben folyósított leányvállalati hitelek 
eredményeként elszámolt kamatbevétel mind a Befektetett pénzügyi eszközök kamatai (1.517 millió Ft), mind az 
Egyéb kapott, járó kamatok között (873 millió Ft). 2006-ban az egyéb elszámolt árfolyamnyereség összege (2.750 
millió Ft), továbbá a saját részvények értékesítésének nyeresége (87 millió Ft) is növelte a Pénzügyi műveletek egyéb 
bevételeit (2.860 millió Ft). A részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége egy leányvállalat 2006. évi 
értékesítésének nyereségét tartalmazza 260 mFt összegben. 
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A Pénzügyi műveletek ráfordításainak (32.191 millió Ft) legjelentősebb eleme tárgyévben a fizetendő kamatok 
összege (27.084 millió Ft). Ezen a soron kerül elszámolásra a tulajdonosi-, valamint a bankhiteleink után elszámolt 
kamatok összege.  2006-ban a részesedésekre vonatkozóan 1.872 millió Ft értékvesztés elszámolása történt a 
Pénzügyi műveletek ráfordításai között. További befolyásoló tényező a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (3.235 
millió Ft) között kimutatott egyéb elszámolt árfolyamveszteségek összege (2.702 millió Ft).  Itt jelentkezik a devizás 
részesedések év végi átértékeléséből adódó árfolyamveszteség (531 millió Ft) is. 
 
2006-ban a lezárt határidős ügyletek – amelyek mindegyike tőzsdén kívüli, fedezeti elszámolási ügyletnek minősült – 
keretében a realizált árfolyamnyereség 952 millió Ft, a realizált árfolyamveszteség 504 millió Ft volt. 
 
35. Rendkívüli bevételek 

2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban a rendkívüli bevételek az alábbiak szerint alakultak: 

 
2005. 

 2006.  

1-12. hó 
 

2006. 

3-12. hó 
 2006. 

 

  Magyar  
Telekom  Nyrt. 
Mobil üzletág 

nélkül 

 
Mobil 

üzletág 
 Összesen 

EPT Első Pesti Telefontársaság Nyrt. 
tőkeleszállítás 1.587  0 

 

0 

 

0 

Térítés nélkül átvett eszköz  5  5 
 

0 
 

5 

Adóalapot módosító rendkívüli bevétel 1.592  5  0  5 

    
 

 
 

 
KIS-ASTRASAT Telekommunikációs Kft. 
beolvadása ViDaNet Kábeltelevíziós 
Szolgáltató Zrt-be 336  0 

 

0 

 

0 

Fejlesztési célra kapott támogatás  81  74 
 

46 
 

120 

Elengedett kötelezettség 0  0 
 

59 
 

59 

Elévült osztalék 0  17 
 

0 
 

17 

Többletként fellelt tárgyi eszköz 3  5 
 

7 
 

12 

Térítés nélkül átvett eszköz (adóalapot nem 
csökkentő) 0  4 

 
2 

 
6 

Egyéb rendkívüli bevételek 1  12 
 

3 
 

15 

Adóalapot nem módosító rendkívüli bevétel  421  112  117  229 
 
Összesen 2.013  117 

 
117 

 
234 
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36. Rendkívüli ráfordítások 

 
2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban a rendkívüli ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: 
 

 
2005.  

2006. 

1-12. hó 
 

2006. 

3-12. hó 
 2006. 

 

  Magyar  
Telekom  

Nyrt. Mobil 
üzletág nélkül  

Mobil 
üzletág 

 

Összesen 

Egyesületnek, alapítványnak, egyéb szervezetnek átadott 
pénzeszköz 4.030  2.850 

 
0 

 
2.850 

Visszafizetési kötelezettség nélkül egyéb szervezetnek átadott 
pénzeszköz – pénzügyileg rendezett 1.120  0 

 
0 

 
0 

EPT Első Pesti Telefontársaság Nyrt. tőkeleszállítás 311  0 
 

0 
 

0 

Állami alapjuttatás visszafizetett összege 260  178 
 

0 
 

178 

Elengedett követelés könyv szerinti értéke 9  28 
 

45 
 

73 

Térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartási értéke 1  3 
 

0 
 

3 

Adóalapot módosító rendkívüli ráfordítás  5.731  3.059 
 

45 
 

3.104 

    
 

 
 

 
KIS-ASTRASAT Telekommunikációs Kft. beolvadása ViDaNet 
Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt-be 852  0 

 
0 

 
0 

Térítés nélkül átadott eszköz, jogszabály alapján 0  0 
 

113 
 

113 

Egyéb rendkívüli ráfordítás 0  14 
 

0 
 

14 

Adóalapot nem módosító rendkívüli ráfordítás  852  14 
 

113 
 

127 
        
 
Összesen 6.583 

 
3.073 

 
158 

 
3.231 
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37. Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

A kapcsolt vállalkozások közül a Magyar Telekom Csoport tagjaival kapcsolatos tételek elsősorban a mérleg és az 
eredménykimutatás megfelelő sorain kerültek bemutatásra, az alábbiakban csak a bevételek részletezése található.  
A tulajdonostól felvett hitel a Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben, valamint a Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben mérlegsoron kerül bemutatásra, kamata pedig az eredménykimutatásban, a Pénzügyi 
műveletek ráfordításai között jelenik meg, szintén külön soron. 
A Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival kapcsolatos, főként távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek és 
ráfordítások nem kerültek a beszámoló egyes soraiból külön kimutatásra, mint kapcsolt vállalkozással szembeni 
tranzakciók. 
2005. és 2006. december 31-ével végződő időszakban a kapcsolt vállalkozásokkal valamint a Deutsche Telekom 
tagvállalataival szembeni tranzakciók az alábbi táblázat szerint alakultak: 
 

 2005.  2006. 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 237.079  450.016 

- ebből kapcsolt vállalkozásokkal szemben 24.963  30.778 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 609  516 

Export értékesítés nettó árbevétele 12.060  20.735 

- ebből kapcsolt vállalkozásokkal szemben 1.527  2.124 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 3.060  5.935 

Egyéb bevételek 23.184  22.290 

- ebből kapcsolt vállalkozásokkal szemben 313  556 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 6.739  4.853 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 22.225  35.506 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 479  327 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 36.410  16.754 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 36  7 

Egyéb követelések 5.641  12.142 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 25  0 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 9.960  28.341 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 542  4.673 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 19.499  28.704 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 771  824 
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési 
viszonyban levő vállalkozással szemben 

74.678  74.089 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 30  89 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 21.804  34.646 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival szemben 6.765  7.366 
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38. Társasági adó 

 
Az alábbi táblázat bemutatja az adózás előtti eredmény és az adóalap közötti különbségeket a 2005. és 2006. 
december 31-ével végződő időszakra vonatkozóan: 

 2005.  2006. 

Adózás előtti eredmény 68.090  88.522 

Értékcsökkenési leírás, kivezetett eszközök könyv szerinti értéke 67.863  100.641 

Céltartalékok 1.547  6.445 

Véglegesen adott támogatás, ingyenes eszközátadás és 
szolgáltatás, átvállalt tartozás 

6.984 
 

3.739 

Behajthatatlannak nem minősülő és elengedett, elévült követelések 79  1.429 

Immateriális javak és tárgyi eszközök kivezetése, forgóeszközök 
közé történő átsorolás 

0 
 

470 

Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás 0  419 

Követelések értékvesztése, előző évben figyelembe vett elismert 
értékvesztés 

2.536 
 

220 

Egyéb adóalap növelő tételek 231  308 

Adóalap növelő tételek 79.240  113.671 

Adótörvény szerinti értékcsökkenés, kivezetett eszközök 
számított nyilvántartási értéke 

70.628 
 

106.272 

Bevételként elszámolt osztalék 68.429  50.174 

Elhatárolt veszteség felhasználása 0  28.016 

Iparűzési adókötelezettség  2.012  6.815 

Céltartalék feloldás 10.756  6.600 

Behajthatatlanná vált, értékvesztett követelés, behajthatatlan 
követelésre befolyt összeg, követelések visszaírt értékvesztése 482  1.869 

Kutatás-fejlesztés költségek 510  976 

Kapott támogatás 6.862  602 

Adomány 2.487  450 

Immateriális javak és tárgyi eszközök kivezetése, forgóeszközök 
közé történő átsorolás 

0 
 

397 

Egyéb adóalap csökkentő tételek 1.985  22 

Adóalap csökkentő tételek 164.151  202.193 

  
Adóalap összesen -16.821  0 

Számított adó 0  0 

Adókedvezmény 0  0 

Szolidaritási adó 0  123 

Adófizetési kötelezettség 0  123 
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Adózással kapcsolatos egyéb információk 
 
2180/2003. Kormányhatározat alapján: „A Társaság az üzembe helyezett szélessávú Internet-szolgáltatást szolgáló 
beruházás jelenértéken számított bekerülési értékéből a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő 
négy adóévben összesen, jelenértéken számítva legfeljebb 3.174 millió Ft fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe.” 
 
552/2004. Pénzügyminisztériumi határozat alapján: „A Társaság által a fejlesztési programhoz igénybe vett fejlesztési 
adókedvezmény összege jelenértéken nem haladhatja meg az 5.908 millió Ft-ot.” 
 
19/2005. Pénzügyminisztériumi határozat alapján: „A Társaság által a fejlesztési programhoz igénybe vett fejlesztési 
adókedvezmény összege jelenértéken nem haladhatja meg a 2.614 millió Ft-ot.” 
 
A 2006. évre bejelentett, szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházás alapján: „A Társaság által igénybe 
vehető fejlesztési adókedvezmény összege jelenértéken nem haladhatja meg az 1.691 millió Ft-ot. 
 
A 2006. évre bejelentett,  szélessávú internet-szolgáltatást szolgáló beruházás alapján: „A Társaság által igénybe 
vehetőt fejlesztési adókedvezmény összege jelenértéken nem haladhatja meg a 601 millió Ft-ot.” 
 
A 6515/2005. Pénzügyminisztériumi határozat  alapján: „A T-Mobile által üzembe helyezett, szélessávú internet-
szolgáltatást is szolgáló UMTS hálózat kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztési program alapján igénybe vehető fejlesztési 
adókedvezmény jelenértéken nem haladhatja meg a 2.911 millió Ft-ot.” 
 
A 12.724/2005. Pénzügyminisztériumi határozat alapján: „A T-Mobile által üzembe helyezett, szélessávú internet-
szolgáltatást biztosító WLAN beruházás alapján igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény összege jelenértéken nem 
haladhatja meg a 334 millió Ft-ot.” 
 
A 2005. augusztus 18-án a T-Mobile által bejelentett, szélessávú internet-szolgáltatást is szolgáló UMTS hálózat 
kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztési program alapján igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény összege jelenértéken 
nem haladhatja meg a 4.215 millió Ft-ot. 
 
A 2006. évre a T-Mobile által bejelentett, szélessávú internet-szolgáltatást biztosító WLAN beruházás alapján igénybe 
vehető fejlesztési adókedvezmény összege jelenértéken nem haladhatja meg a 835 millió Ft-ot. 
 
Budapest Főváros Önkormányzata helyi iparűzési adó vonatkozásában 2004-ben a T-Mobile Magyarország Rt-nél 
adóvizsgálatot indított 2002. és 2003. évekre vonatkozólag. A vizsgálat még nem került lezárásra, de a várható 
adókülönbözet (519 millió Ft) megfizetésre került. 
 
A Társaságnál az átfogó APEH-vizsgálattal lezárt utolsó év 2001.  2006. szeptemberében az adóhatóság a 2002., 
2003. és 2004. évek tekintetében valamennyi adónemre kiterjedő, átfogó adóvizsgálatot indított a Magyar Telekom 
Nyrt-nél. A vizsgálat jelenleg is folyamatban van. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 5 éven belül bármikor 
vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság 
vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége 
származhat. 
 
 
39. Osztalék 

A 2006. évi osztalék még nem került meghatározásra.  
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40. Mérlegen kívüli tételek 

A mérlegben nem megjelenő kötelezettségek főként szerződéses kötelezettségek (bérleti szerződések, állami 
alapjuttatás). További részletezés a 4. számú mellékletben található. 
 
41. Veszélyes hulladékok, kutatás-fejlesztés költségei 

 
Az alábbi táblázat a Társaságnál tárolt veszélyes hulladékok mennyiségének 2006. évi alakulását mutatja: 
 

 
 

Veszélyes hulladékok 
kg 

2005. december 31.  51.093 

Növekedés  491.692 

Növekedés beolvadás miatt  250 

Csökkenés  541.035 

2006. december 31.  2.000 

 
A környezetvédelmi költségek 2005-ben 153 millió Ft, míg 2006-ban a Mobil üzletággal együtt 232 millió Ft értékben 
jelentek meg. 
A kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei a Magyar Telekom Nyrt-nél, Mobil üzletággal együtt 1.161 millió Ft-ot tettek 
ki a tárgyévben. 
 
 
42. Önrevízió 
 
A Magyar Telekom Nyrt. önellenőrzéssel könyveli a tárgyévben megállapított, de az előző időszakokat érintő gazdasági 
eseményeket. 
 
A Számviteli törvény előírásai szerint, amennyiben az ellenőrzés eredményre gyakorolt hatása a vizsgált év 
mérlegfőösszegének a 2%-át meghaladja, de minimum 500 millió Ft, úgy a mérleg, illetve az eredménykimutatásban 
külön oszlopban kell szerepeltetni. 
 
2006. év során az előző évek vonatkozásában feltárt hibák együttes összege (előjeltől függetlenül) az 500 millió Ft-ot 
meghaladták, és ezt figyelembe véve bemutatásra kerülnek az előző évekre vonatkozó módosítások a mérleg és 
eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett. 
A tárgyévben könyvelt korábbi évekre vonatkozó önrevízió eredményhatása 163 millió Ft (eredményt növelő), mely 
összeg évenkénti bontásban a következőképpen alakult: 
 

Év Önrevízió 

2000. -13 millió Ft 
2001. -147 millió Ft 
2002. -81 millió Ft 
2003. -11 millió Ft 
2004. -1.157 millió Ft 
2005. 197 millió Ft 

2006. január-február 1.375 millió Ft 
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Az önrevízió keretében a legjelentősebb tételek az „A” eredménykimutatás fősorai alapján az alábbiak szerint 
alakultak: 
 
I. Értékesítés nettó árbevétele   -299 

Bérelt vonali bevételek rendezése -322  

Egyéb 23  

III. Egyéb bevételek   -127 

Motorola – VPOP elszámolás rendezése -219  

Elhatárolás rendezése 99  

Egyéb -7  

IV. Anyagjellegű ráfordítások   807 

ETTA rendezése 1.131  

Elhatárolás rendezés -220  

Energia költség rendezése -71  

Egyéb -33  

V. Személyi jellegű ráfordítások   9 

Egyéb munkáltatói SZJA 8  

Egyéb 1  

VI. Értékcsökkenési leírás   63 

Előző éveket érintő tervszerinti értékcsökkenés 63  

VII. Egyéb ráfordítások   -205 

Motorola – VPOP elszámolás rendezése -219  

Egyéb 14  

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  -8 
Elévült osztalék -8  

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY   5 

Elévült osztalék 8  

Egyéb -3  

XII. Adófizetési kötelezettség  -1.266 
Társasági adó -1.266  
Eredményhatás  163 
 
Budapest, 2007. március 22.  
 
 
 

   
 
 

 Christopher Mattheisen Thilo Kusch 
 Elnök-vezérigazgató 

az Igazgatóság tagja 
Gazdasági vezérigazgató-helyettes, 

az Igazgatóság tagja 



1a. sz. melléklet / 1. Mobil üzletág Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Immateriális javak
(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés
Kísérleti fejlesztés 

aktivált értéke
Vagyoni értékű 

jogok
Szellemi termékek

Üzleti vagy 
cégérték

Immateriális javak 
összesen

1. Bruttó érték alakulása
  11. Nyitó bruttó érték (2006. március 1.) * 0 35 401 34 029 0 69 430
  12. Bruttó érték növekedése 0 10 5 961 0 5 971
  13. Bruttó érték csökkenése 0 0 13 0 13
        Immateriális javakon belüli átsorolások 0 0 0 0 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 0 0
  14. Záró bruttó érték (2006. december 31.) 0 35 411 39 977 0 75 388

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés (2006. március 1.) * 0 8 940 17 250 0 26 190
  22. Értékcsökkenés növekedése 0 2 339 5 256 0 7 595
  23. Értékcsökkenés csökkenése 0 0 9 0 9

Értékvesztés megszüntetése 0 0 3 3
        Immateriális javakon belüli átsorolások 0 0 0 0 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 0 0
  24. Záró értékcsökkenés (2006. december 31.) 0 11 279 22 494 0 33 773

3. Nettó érték (2006. december 31.) 0 24 132 17 483 0 41 615

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés (2006. 3-12. hó) 2 339 5 256 7 595

    Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0

* A Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletágat is tartalmazó mozgástáblájában növekedésként szerepel.



1a. sz. melléklet / 2. Mobil üzletág Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
(adatok mFt-ban)

Megnevezés Telek Épület Távközlési hálózat Egyéb ingatlan
Ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok

Ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok összesen

1. Bruttó érték alakulása
  11. Nyitó bruttó érték (2006. március 1.) * 479 29 926 0 0 672 31 077
  12. Bruttó érték növekedése 44 7 358 0 0 22 7 424
  13. Bruttó érték csökkenése 0 171 0 0 0 171
       Tárgyi eszközön belüli átsorolások 0 4 0 0 0 4
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 0 0
  14. Záró bruttó érték (2006. december 31.) 523 37 117 0 0 694 38 334

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés (2006. március 1.) * 0 4 106 0 0 416 4 522
  22. Értékcsökkenés növekedése 0 679 0 0 57 736
  23. Értékcsökkenés csökkenése 0 42 0 0 0 42
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások 0 1 0 0 0 1
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 0 0
  24. Záró értékcsökkenés (2006. december 31.) 0 4 744 0 0 473 5 217

3. Nettó érték (2006. december 31.) 523 32 373 0 0 221 33 117

Ebből maradványérték 0 0 0 0 0 0

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés (2006. 3-12. hó) 0 679 0 0 57 736

    Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0

* A Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletágat is tartalmazó mozgástáblájában növekedésként szerepel.



1a. sz. melléklet / 3. Mobil üzletág Magyar Telekom Nyrt. 2006.

(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés
Műszaki berendezések gépek, 

járművek összesen

Egyéb berendezések 
felszerelések, járművek 

összesen

Műszaki- és Egyéb 
berendezések 

felszerelések járművek 
összesen

Ebből: környezet 
védelmét szolgáló 

tárgyi eszköz

1. Bruttó érték alakulása
  11. Nyitó bruttó érték (2006. március 1.) * 171 751 45 590 217 341 0
  12. Bruttó érték növekedése 20 255 5 209 25 464
  13. Bruttó érték csökkenése 2 210 1 550 3 760
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások -3 290 287
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0
  14. Záró bruttó érték (2006. december 31.) 189 793 49 539 239 332 0

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés (2006. március 1.) * 99 914 35 988 135 902 0
  22. Értékcsökkenés növekedése 17 850 4 504 22 354
  23. Értékcsökkenés csökkenése 1 373 1 615 2 988

Értékvesztés megszüntetése 10 5 15
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások -3 83 80
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0
  24. Záró értékcsökkenés (2006. december 31.) 116 378 38 955 155 333 0

3. Nettó érték (2006. december 31.) 73 415 10 584 83 999 0

Ebből maradványérték 0 808 808

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés (2006. 3-12. hó) 17 850 4 504 22 354

    Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0

* A Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletágat is tartalmazó mozgástáblájában növekedésként szerepel.

Műszaki- és egyéb berendezések, felszerelések, járművek



1b. sz. melléklet / 1.

Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélkül

Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Immateriális javak

(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés
Kísérleti fejlesztés 

aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték

Immateriális javak 
összesen

1. Bruttó érték alakulása
  11. Nyitó bruttó érték (2006. január 1.) 876 52 136 2 438 200 456 255 906
  12. Bruttó érték növekedése 3 377 1 602 13 414 18 393
  13. Bruttó érték csökkenése 763 2 211 24 2 998
        Immateriális javakon belüli átsorolások 1 196 -1 196 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 178 178
  14. Záró bruttó érték (2006. december 31.) 113 54 676 2 820 213 870 271 479

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés (2006. január 1.) 876 33 898 880 39 841 75 495
  22. Értékcsökkenés növekedése 6 598 98 10 149 16 845
  23. Értékcsökkenés csökkenése 763 2 067 20 2 850
        Immateriális javakon belüli átsorolások 589 -589 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 6 6
  24. Záró értékcsökkenés (2006. december 31.) 113 39 024 369 49 990 89 496

3. Nettó érték (2006. december 31.) 0 15 652 2 451 163 880 181 983

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés (2006. 1-12. hó) 0 6 598 98 10 149 16 845

    Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0



1b. sz. melléklet / 2.

Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélkül

Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés Telek Épület Távközlési hálózat Egyéb ingatlan
Ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok

Ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok összesen

1. Bruttó érték alakulása
  11. Nyitó bruttó érték (2006. január 1.) 2 298 50 686 234 144 13 738 4 552 305 418
  12. Bruttó érték növekedése 42 1 018 8 551 332 58 10 001
  13. Bruttó érték csökkenése 181 4 649 657 148 31 5 666
       Tárgyi eszközön belüli átsorolások 9 159 36 -208 0 -4
       Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0
  14. Záró bruttó érték (2006. december 31.) 2 168 47 214 242 074 13 714 4 579 309 749

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés (2006. január 1.) 0 11 352 80 175 5 630 3 545 100 702
  22. Értékcsökkenés növekedése 1 234 9 116 445 206 11 001
        Értékcsökkenés növekedés korrekció 1 1
  23. Értékcsökkenés csökkenése 1 268 436 89 31 1 824
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások 70 16 -75 0 11
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0
  24. Záró értékcsökkenés (2006. december 31.) 0 11 389 88 871 5 911 3 720 109 891

3. Nettó érték (2006. december 31.) 2 168 35 825 153 203 7 803 859 199 858

Ebből maradványérték 0 96 42 138

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés (2006. 1-12. hó) 0 1 234 9 116 445 206 11 001

    Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0



1b. sz. melléklet / 3.

Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélkül

Magyar Telekom Nyrt. 2006.

(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés
Távközlési célú 

berendezések, gépek

Egyéb műszaki 
berendezések gépek, 

járművek

Műszaki berendezések 
gépek, járművek 

összesen

Egyéb berendezések 
felszerelések, 

járművek összesen

Műszaki- és Egyéb 
berendezések 

felszerelések járművek 
összesen

Ebből: környezet 
védelmét szolgáló 

tárgyi eszköz

1. Bruttó érték alakulása
  11. Nyitó bruttó érték (2006. január 1.) 366 408 3 993 370 401 39 534 409 935 33
  12. Bruttó érték növekedése 17 797 288 18 085 1 516 19 601 1
  13. Bruttó érték csökkenése 10 573 601 11 174 2 257 13 431
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások -70 -18 -88 -199 -287
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások -177 -177 -1 -178
  14. Záró bruttó érték (2006. december 31.) 373 385 3 662 377 047 38 593 415 640 34

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés (2006. január 1.) 249 690 2 981 252 671 33 244 285 915 18
  22. Értékcsökkenés növekedése 33 048 229 33 277 2 592 35 869 4
        Értékcsökkenés növekedés korrekció 27 0 27 27
  23. Értékcsökkenés csökkenése 9 091 599 9 690 2 037 11 727
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások -19 -17 -36 -57 -93
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások -6 -6 0 -6
  24. Záró értékcsökkenés (2006. december 31.) 273 649 2 594 276 243 33 742 309 985 22

3. Nettó érték (2006. december 31.) 99 736 1 068 100 804 4 851 105 655 12

Ebből maradványérték 0 408 408 632 1 040 0

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés (2006. 1-12. hó) 31 839 229 32 068 2 557 34 625

    Terven felüli értékcsökkenés 1 209 0 1 209 35 1 244 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0

Műszaki- és egyéb berendezések, felszerelések, járművek



2. számú melléklet Magyar Telekom Nyrt. 2006.

BCN Rendszerház Informatikai és Kommunikációs 
Hálózatokat Szolgáltató Kft.

1107 Budapest, Bihari út 6. 100.00% 100.00% 100.00% 6161 57 408 6626

Dataplex Infokommunikációs Infrastrúktúra Szolgáltató és 
Ingatlanhasznosító Kft.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13 100.00% 100.00% 100.00% 200 109 191 500

EMITEL Távközlési Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41. 100.00% 100.00% 100.00% 3110 402 1227 4739
Gabriele 17  Vermögensverwaltung GmbH. 60311 Frankfurt am Main, Bethmann str. 

50-54. Germany
100.00% 100.00% 100.00%

Integris- Rendszerház Informatikai Szolgáltató Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky 46. 100.00% 100.00% 100.00% 615 28 217 860
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. 1107 Budapest, Száva u. 35. 100.00% 100.00% 100.00% 5200 2963 86 8249
ProMoKom Zártkörűen Működő Professzionális Mobil 
Kommunikációs Rt.

1117 Budapest, Szerémi út 4. 100.00% 100.00% 100.00% 21 0 -2 19

Stonebridge Communication A.D. Skopje 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 100.00% 100.00% 100.00% 87323 13423 372 101118
Telemacedonia A.D. Skopje 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 100.00% 100.00% 100.00% 4 96 194 294
T-Online Magyarország Zártkörűen Működő Internet 
Szolgáltató Rt.

1117 Budapest, Neumann János út 1/B 100.00% 100.00% 100.00% 1906 2635 2002 6543

EGERTEL Távközlési Hálózat Létesítő Zrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 99.99% 0.01% 100.00% 100.00% 1425 311 9 1745
Viabridge Telecommunications Holding Limited Level 2, Valletta Buildings, South Street, 

Valletta, Malta VLT 11
99.99% 0.01% 100.00% 100.00% 293 -12 -46 235

Novatel UKRAINE LLC. Pymonenka Str. 13, building 7, office 
7B/36, - Kyiv, 04050 Ukraine

99.94% 0.06% 100.00% 100.00% 63 -96 -33

EurAccount Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 99.00% 1.00% 100.00% 100.00% 450 195 100 745
X-BYTE Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 99.00% 1.00% 100.00% 100.00% 20 18 -2 36
Első Pesti Telefontársaság Nyrt. 1183 Budapest, Haladás út 5. 97.20% 97.20% 97.20% 777 128 -130 775
KFKI-LNX Hálózatintegrációs Szolgáltató Zrt. 1135 Budapest, Hun u 2. 92.50% 7.50% 100.00% 100.00% 220 2569 421 3210
M Factory Kft. 1075 Bp. Madách tér. 4. 75.00% 75.00% 75.00% 10 39 25 74
Crnogorski Telekom A.D. Podgorica 2 Kralja Nikole Street, Podgorica, Serbia 

and Montenegro
76.53% 76.53% 76.53% 35573 19 3065 38657

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. 1036 Budapest, Dereglye u. 5/b 67.50% 22.50% 90.00% 49.90% 2000 373 932 3305
Investel Magyar Távközlési Befektetési  Zrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. 62.28% 37.72% 100.00% 100.00% 4862 901 233 5996
TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és 
Hirdetésszervező Kft.

2040 Budaörs, Baross u. 89. 50.98% 50.98% 50.98%

HUNSAT Magyar Űrtávközlés Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. 50.00% 50.00% 50.00% 100 145 245

IKO-Telekom Média Holding Zrt. 1122 Budapest, Nagytétényi út 29. 50.00% 50.00% 50.00% 3200 661 1208 5069
T-Systems Hungary Szolgáltató Kft. 1117 Budapest, Infopark, Neumann János 

utca 1/C.
49.00% 49.00% 49.00% 282 3024 29 3335

Mindentudás Egyeteme Tudományos Közhasznú 
Társaság

1105 Budapest, Zágrábi út 1-3. 40.00% 20.00% 60.00% 60.00% 5 3 4 12

T-Systems RIC Kutatási Kft. 1117 Budapest, Infopark, Neumann János 
utca 1/C.

20.00% 20.00% 20.00% 121 -18 -47 56

T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Baross u. 133. 16.39% 83.61% 100.00% 100.00% 920 6023 2020 8963

Axelero Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 10.00% 90.00% 100.00% 100.00% 3 0 0 3
Matáv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 10.00% 90.00% 100.00% 100.00% 3 0 0 3
MatávkábelTV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 10.00% 90.00% 100.00% 100.00% 3 0 0 3
ÓBUDA Televízió Kft. ** 1032 Bp. Gyenes u. 8/A 100.00% 100.00% 100.00%
Adnetwork Online Marketing Kft. 1052 Budapest, Sütő u. 2. 100.00% 100.00% 100.00% 5 0 1 4
Combridge S.R.L. Str. Viitorului, Nr. 24, Bloc 7, Scara C, Ap. 

16. Sfantu Gheorghe, Romania
100.00% 100.00% 100.00% 245 -43 -285 -83

ICON Számítástechnikai Zrt. 1134 Budapest, Tüzér utca 39-41. 100.00% 100.00% 100.00% 120 157 152 429
IWIW Kft. 1117 Budapest, Neumann János út 1/B 100.00% 100.00% 100.00% 3 0 17 20

Novatel E.O.O.D. 37 Fridtjof Nances Street, Sofia 1142, 
Bulgaria

100.00% 100.00% 100.00% 39 -38 -127 -126

Orbitel A.D. Sofia, Bulgaria 100.00% 100.00% 100.00% 10 404 -321 93
SafeCom Biztonságtechnikai Szolgáltató Zrt. 1107 Budapest, Bihari út 6. 100.00% 100.00% 100.00% 20 23 -22 21
IQSYS Informatikai Zrt. 1135 Budapest, Hun u 2. 99.70% 99.70% 99.70% 211 65 210 486
BALATEL Telekommunikációs Szolgáltató Rt. * 8600 Siófok, Somogyi Bacsó Béla u. 4. 96.63% 96.63% 96.63%
CompArgo Számítástechnikai, Távközlési és Szolgáltató 
Kft.

1023 Bp., Zsigmond tér 13. 80.00% 80.00% 80.00% 3 51 62 116

Internet Crne Gore D.O.O. Podgorica Vucedolska 13, 81000 Podgorica, Serbia 
and Montenegro

76.53% 76.53% 100.00% 249 436 125 810

T-Mobile Crna Gore D.O.O. Podgorica Bulevar Svetog Perta Cetinjskog 3, 81000 
Podgorica, Serbia and Montenegro

76.53% 76.53% 100.00% 5758 3624 3354 12736

Makedonski Telekommunikacii A.D. 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 56.67% 56.67% 56.67% 39486 45789 10308 95583
T-Mobile Macedonia A.D. Skopje (korábbi MOBIMAK) 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 56.67% 56.67% 100.00% 9657 22726 13258 45641

Montenegrocard D.O.O. Podgorica Bulevar Lenjina 3, 81000 Podgorica, 
Serbia and Montenegro

39.03% 39.03% 51.00% 21 21

Budakalász Kábel TV Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. 25.00% 25.00% 25.00%
Magyar RTL Televízió  Zrt. 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. 25.00% 25.00% 25.00% 2010 6711 3789 12510

* felszámolásra került (2006. október 30.)
** végelszámolásra került (2006. december 31.)

Szavazati 
arány Jegyzett tőke Tartalékok

Mérleg 
szerinti 

eredmény Saját tőke

A feltüntetett szavazati arányok egyértelműen megharározzák a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti jelentős (több, mint 25%), többségi (több, mint 50%), illetve közvetlen (több, mint 75%) irányítást biztosító befolyást.

Magyar Telekom Nyrt. befektetései
 (adatok millió Ft-ban)

Megnevezés Székhely

Tulajdoni 
hányad 

közvetlen

Tulajdoni 
hányad 

közvetett

Tulajdoni 
hányad 

közvetlen és 
közvetett



3. sz. melléklet Magyar Telekom Nyrt.  2006.

Elszámolt értékvesztés

(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés
Befektetett pénzügyi eszközökre Forgóeszközökre

Részesedések Adott kölcsönök Értékpapírok Készletek Követelések * Értékpapírok

Nyitó érték 2 424 0 0 230 4 755 0

Tárgyévi növekedés beolvadás miatt 0 0 0 2 253 11 483 0

Tárgyévi növekedés 1 871 0 0 501 90 0

Tárgyévi csökkenés 163 0 0 0 2 137 0

Visszaírt értékvesztés 0 0 0 170 0 0

Záró érték 4 132 0 0 2 814 14 191 0

* Az egyéb követelések értékvesztését is tartalmazza.



4.sz. melléklet / 1 Magyar Telekom Nyrt. Mobil üzletág nélkül Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Mérlegben nem megjelenô kötelezettségek

Összesen 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Állami alapjuttatás   3   3   0   0   0   0   0

Bérleti szerződések  5 779  1 825  1 489  1 003   717   533   212

Kapcsolt vállalkozással szembeni bérleti szerződések  1 002   380   290   290   14   14   14

Leszerződött beruházási kötelezettségek   256 256   0   0   0   0   0

Környezetvédelmi, helyreállítási ill egyéb jövőbeli köt.   0   0   0   0   0   0   0

Kezességvállalás   0   0   0   0   0   0   0

Garanciavállalás   0   0   0   0   0   0   0

Váltókezességi ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Opciós ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Határidős adásvételi ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Swap ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

(adatok millió Ft-ban)



4.sz. melléklet / 2 Mobil üzletág Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Mérlegben nem megjelenô kötelezettségek

Összesen 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Állami alapjuttatás   0   0   0   0   0   0   0

Bérleti szerződések  17 528  3 792  3 512  3 006  2 571  2 388  2 259

Környezetvédelmi, helyreállítási ill egyéb jövőbeli köt.   56   11   9   9   9   9   9

Kapcsolt vállalkozással szembeni bérleti szerződések   0   0   0   0   0   0   0

Leszerződött beruházási kötelezettségek   0   0   0   0   0   0   0

Kezességvállalás   0   0   0   0   0   0   0

Garanciavállalás   0   0   0   0   0   0   0

Váltókezességi ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Opciós ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Határidős adásvételi ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Swap ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

(adatok millió Ft-ban)



4.sz. melléklet / 3 Magyar Telekom Nyrt. 
Mobil üzletággal

Magyar Telekom Nyrt. 2006.

Mérlegben nem megjelenô kötelezettségek

Összesen 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Állami alapjuttatás   3   3   0   0   0   0   0

Bérleti szerződések  23 307  5 617  5 001  4 009  3 288  2 921  2 471

Kapcsolt vállalkozással szembeni bérleti szerződések  1 002   380   290   290   14   14   14

Leszerződött beruházási kötelezettségek   256 256   0   0   0   0   0

Környezetvédelmi, helyreállítási ill egyéb jövőbeli köt.   56   11   9   9   9   9   9

Kezességvállalás   0   0   0   0   0   0   0

Garanciavállalás   0   0   0   0   0   0   0

Váltókezességi ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Opciós ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Határidős adásvételi ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

Swap ügyletek   0   0   0   0   0   0   0

(adatok millió Ft-ban)
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Bevezetés 
 

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Magyar Telekom Nyrt. vagy a 
Társaság) éves beszámolója a Magyar Számviteli Törvény előírásai szerint készült.  

 
A Magyar Telekom Nyrt. Magyarország piacvezető vezetékes távközlési szolgáltatója – 2006. december 31-

én körülbelül 2,6 millió vezetékes fővonallal rendelkezett. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. részvényeit a Budapesti és a New York-i Tőzsdén jegyzik. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

 
 
Jegyzett tőke 
 

Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéje 2006. december 31-én 104.276.831.500 forint volt, ami 
1.042.768.215 „A” sorozatú törzsrészvényből és egy „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből áll. 

 
Az „A” sorozatú törzsrészvények névértéke 100 forint, míg az egy darab „B” sorozatú részvény 10.000 

forint névértékű. A „B” részvény tulajdonosa bizonyos elsőbbségi, valamint egyéb, az alábbiakban ismertetett 
jogokat élvez. 
 

    
Részvényes Részvény darabszám  Részesedés (%) 
    
MagyarCom ..........................................................................................    617.452.081  59,21 
Nyilvánosan forgalmazott (1)..................................................................    422.859.475  40,55 
Saját tulajdon .........................................................................................    2.456.659  0,24 

1.042.768.215  100,00 
„B” sorozatú részvénytulajdonos...........................................................    1  
__________ 
(1) 2006. december 31-én a nyilvánosan forgalomba hozott részvényekből 12,229,840 ADR a JP Morgan Chase Bank tulajdonában volt, 

ami 61,149,200 törzsrészvénynek felel meg, illetve az összes részvény 5,9 százaléka. Nincs információnk arra nézve, hogy ez a százalék 
az Egyesült Államokban birtokolt törzsrészvényeink százalékos arányával egyezik-e meg. 
 
A társaság menedzsmentösztönzési programjának keretében történt opciólehívások eredményeként a Magyar 

Telekom saját részvényeinek száma 2.456.659 darabról 1.917.824 darabra csökkent 2006. december 29-én. A 
részvények számában bekövetkezett változást 2007. január 2-án rögzítették a részvénykönyvbe, mivel az 
elszámolás dátuma minden esetben a tranzakció lebonyolítását követő első munkanap. 

 
Az SBC Communications Inc (SBC) és a Deutsche Telekom AG (DT) közösen vezette és működtette a 

MagyarCom-ot 2000 júniusáig, amikor is az SBC 50 százalékos tulajdoni hányadát átruházta a DT számára. A 
DT a Magyar Telekomot közvetve felügyeli. 
 
 
Szavazati jogok és szavazás 

 
Minden törzsrészvény tulajdonosa egy szavazatra jogosult. Csak a részvénykönyvbe - a Közgyűlés előtt 

legalább hat munkanappal - bejegyzésre került részvénytulajdonosok, illetőleg részvényesi meghatalmazottak 
jogosultak a szavazati jogtól elállni. A „B” sorozatú részvény speciális szavazati jogokkal bír, melyekről az 
alábbiakban lesz szó. Minden döntés elfogadásához, ami hatálytalanítja az Igazgatóság határozatát, valamint a 
tőkeemeléssel kapcsolatos elővásárlási jog meghatározásához a jelenlévő vagy képviselt részvényesek a 3/4-es 
többségi szavazata szükséges a közgyűlésen. Minden más esetben a közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel 
határoz. 
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Nincs korlátozás a nem-rezidens vagy külföldi részvényesek jogaiban, a törzsrészvények birtoklását és az 
ahhoz fűződő szavazati jog gyakorlását illetően. 
 
A „B” részvény 
 

A „B” sorozatú részvények a Magyar Állam tulajdonát képzik. A „B” részvénnyel kapcsolatos tulajdonosi 
jogokat kizárólag a Miniszter, illetőleg a jogszabályban meghatározott jogutódja gyakorolhatja, az alább 
megjelölt eseteket kivéve. A „B” részvény biztosítja a törzsrészvényekhez kapcsolódó valamennyi jogot. A „B” 
részvény tulajdonosa jogosult: 

 
1. a Társaság Igazgatóságának egy tagját, valamint a Társaság Felügyelő Bizottságának egy tagját 

megválasztásra kijelölni és visszahívását kezdeményezni; 
 

2. a Társaság alaptőkéjének felemelése vagy bármilyen új részvényfajta kibocsátása, továbbá valamely 
részvényfajtához fűződő jogok megváltoztatása esetén az Alapszabályt úgy kell módosítani, hogy a 
„B” részvényhez tapadó szavazati jog elégséges legyen a „B” Igazgató valamint a Felügyelő 
Bizottsági tag megválasztásához illetve visszahívásához; 

 
3. a „B” részvény tulajdonosa jogosult betekinteni a Társaság részvénykönyvébe valamint a Társaság 

részvényeinek kezelésével a Társaság által megbízott letétkezelőknek a részvénykönyvhöz 
kapcsolódó nyilvántartásaiba, jogosult továbbá a fentiekről másolatot kérni; 

 
4. a Társaság végelszámolással történő megszűnése esetén a Társaság vagyonát vagy annak egy részét 

- beleértve, a Társaság más társaságokban fennálló érdekeltségeit is – megvásárolni az irányadó 
tisztességes piaci áron; 

 
5. az Igazgatóságától bármikor részletes felvilágosítást kérni a Társaság tevékenységéről olyan 

lényeges kérdések vonatkozásában, amelyek számottevően érintik a Társaság pénzügyi helyzetét; 
valamint 

 
6. a Társaságtól könyvvizsgálat, vagy egyéb vizsgálat elvégzését illetve azt, hogy a Társaság, jelentést 

készítsen, vagy információt szolgáltasson bármely, a jogszabályok vagy az Alapszabály által a 
Könyvvizsgáló vagy Felügyelő Bizottság tevékenységi körébe utalt kérdésben. 

 
A Társaság közgyűlésein a következő döntéseknél a határozatképességhez a „B” részvényes vagy 

megbízottjának jelenléte, és a határozathozatalhoz egyetértése szükséges: 
 
1. a Társaság alaptőkéjének felemelése, illetőleg leszállítása; 

 
2. az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, ide értve a „B” részvényhez kapcsolódó 

jogok bármely módosítását, valamint olyan új részvényfajta létrehozását, amely az új részvény 
tulajdonosa számára a „B” részvényhez kapcsolódó jogoknál kedvezőbb, vagy azokkal egyenértékű 
feltételeket biztosít vagy a „B” részvényt hátrányosan befolyásolja, illetve, amely bármely már meglévő 
részvényfajtához kapcsolódó jogokat olyan módon változtat meg, hogy annak következtében a meglévő 
részvényekhez kapcsolódó jogok megelőzik a „B” részvényhez kapcsolódó jogokat vagy 
egyenértékűek lesznek azokkal; 

 
3. a Társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más gazdasági társasági formába 

történő átalakulása, illetőleg jogutód nélküli megszűnése; 
 

4. olyan vagyoni értékű jogok, átruházása vagy megterhelése, melyek biztosítják a Társaság az 
elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozóan létrejött Szerződésben biztosított jogoknak 
megfelelő működését; 

 
5. a „B” Igazgató valamint a Felügyelő Bizottsági Tag megválasztása, visszahívása; 
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6. részvények átváltása; 
 

7. a Társaság teljes vagy jelentős vagyonának átruházása, amelynek folytán a Társaság az Egyetemes 
Távközlési Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére 
alkalmatlanná válna; 

 
8. az Alapszabály bármely olyan módosítása, amely sértené a „B” részvény tulajdonosának az 

Alapszabály által biztosított jogait, beleértve az Igazgatóság felhatalmazását a Társaság alaptőkéjének 
felemelésére; 

 
9. átváltoztatható kötvények vagy elővásárlási jogot biztosító kötvények kibocsátása; valamint 

 
10. döntés a jelentős részvényátruházáshoz szükséges hozzájárulás megadásáról. 

 
 
A részvények átruházása 
 

A „B” részvény tulajdonosának és a Társaság, szavazásra jogosító részvényeinek legalább az egyszerű 
többségét képviselő részvényesek hozzájárulása szükséges a részvényátruházáshoz, abban az esetben, ha a 
Társaság szavazatra jogosító részvényeinek 10%-a vagy azt meghaladó hányada egy harmadik fél, vagy 
egymásra tekintettel összehangoltan eljáró felek tulajdonába kerül. A „B” részvényes hozzájárulása szükséges  a 
tranzakcióhoz amennyiben a részvényszerző a Társaság szavazatra jogosító részvényeinek több mint 49,9%-át 
megszerzi. 
 

A részvénykönyvbe való bevezetés során a részvénykönyv vezetője igazolást kérhet arról, hogy a 
részvényszerzés az Alapszabálynak megfelelően történt. A Társaság nem jegyzi be a részvények átruházását, 
amennyiben az átruházás az Alapszabály megsértésével történt, vagy ha az új tulajdonos nem támasztja alá azt 
megfelelő dokumentumokkal. Az Igazgatóság érvényteleníti mindazon bejegyzéseket, melyek valótlan, hamis 
vagy félrevezető információkon alapulnak. A részvénytulajdonos 8 napon belül köteles értesíteni a Társaságot, 
részvénytulajdonában bekövetkezett változásról, ellenkező esetben kártérítés fizetésére kötelezhető. 
 
 
A részvényesek jogainak korlátozása 
 

Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a 
részvénytulajdonosok, akik részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozóan az 
Alapszabályban foglalt korlátozások megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben 
a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják. 
 
 
Alapszabály módosítás 
 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az Alapszabály 
megállapítása és módosítása. 

 
Az Igazgatóság 
 

A módosított Alapszabályzat értelmében, az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll, 
akiket az évi rendes Közgyűlés választ meg három éves időtartamra. A jelenlegi igazgatók egyikét a „B” 
sorozatú részvény tulajdonosa jelölte az Alapszabályzatnak megfelelően, hét jelenlegi igazgatót a MagyarCom 
jelölt és két igazgató független. A Magyar Telekom-ot tehát a MagyarCom felügyeli. 
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Ügyvezető Bizottság 
 

Az Alapszabályában illetve az Igazgatóság ügyrendjében foglaltaknak megfelelőn az Igazgatóság 2000-ben 
létrehozta az Ügyvezető Bizottságot, melyet felhatalmazott, hogy működését az éves üzleti tervnek megfelelően 
végezze.  
 
Felügyelő Bizottság 
 

A társaság Alapszabályának megfelelően a Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll, 
akiket az évi rendes Közgyűlés választ meg három éves időtartamra. Az Üzemi Tanács jelöli a Felügyelő 
Bizottság tagjainak egyharmadát. A „B” sorozatú részvény tulajdonosának joga van egy tagot jelöli a Felügyelő 
Bizottságba. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább nyolc felügyelő bizottsági tag 
jelen van. 
 
Az igazgatók, vezetők és alkalmazottak javadalmazása 
 

Az ÜB tagok fele határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik. A magyar jogi szabályozásnak 
megfelelően, ha a határozott időre szóló munkaszerződés a meghatározott időn belül megszűnik, a 
munkavállalót egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó 
átlagkeresete megilleti. A határozott időre szóló munkaviszony időtartama általában hat hónap, és a 
végkielégítés összege 16 és 21 havi munkabér. A vezető beosztású alkalmazottak munkaszerződése bizonyos 
rendelkezéseket tartalmaz, melyek alapján a munkaviszony megszűnése után, a Munka Törvénykönyve által 
előírtaknál magasabb végkielégítésre jogosultak. 
 

A Magyar Telekom Nyrt., a Távközlési Szakszervezet, (TÁVSZAK) és a Magyar Távközlési Ágazati 
Szakszevezet (MATÁSZ) megkötötte a Kollektív Szerződést. A szerződés alapján a munkaviszony 
megszűntetése előtt előzetes értesítésre jogosult. Ezen túlmenően, a munkában eltöltött idő függvényében, 
meghatározott összegű végkielégítésre jogosult. 

 
Zártkörű részvénykibocsátás 
 

Az Igazgatóság felhatalmazást kap, hogy a Társaság alaptőkéjét részvényopciós program működtetése 
érdekében 490.000 eFt, összeggel megemelje zártkörűen, olyan befektető számára, aki a Magyar Telekom Nyrt-
nél bevezetésre kerülő részvényopciós programban részt kíván vállalni. A részvény kibocsátási érték minimum a 
névérték. A felhatalmazás öt évre, a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig illeti meg az Igazgatóságot. 

 
Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 

 
A 2005. évi pénzügyi jelentésünk auditálása során a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági 

Tanácsadó Kft. (PwC) olyan szerződéseket talált, melyek természete és üzleti célja nem volt egyértelmű.  A 
PwC értesítette a Társaság Ellenőrző Bizottságát (Ellenőrző Bizottság) és független tanácsadó megbízását 
javasolta az ezen szerződésekkel kapcsolatos vizsgálat lefolytatására. 2006 februárjában, az Ellenőrző Bizottság 
a White & Case ügyvédi irodát bízta meg, mint független jogi tanácsadót, a vizsgálat elvégzésére, akit 
munkájában egy pénzügyi tanácsadó cég és egy informatikai igazságügyi szakértő cég támogat. 2006 
decemberében, a vizsgálatot végző iroda benyújtotta a vizsgálatról készült előzetes jelentést. Nem tudjuk előre 
jelezni, hogy mikor zárul a vizsgálat és annak milyen végleges megállapításai lesznek. 

 
A PwC eredetileg két tanácsadói szerződéssel kapcsolatban jelezte aggályát, amelyeket 2005-ben a 

montenegrói leányvállalataink, a Crnogorski Telekom és a T-Mobile Crna Gora kötött. A független vizsgálat 
eredetileg ezen két szerződés teljeskörű vizsgálatát foglalta magában, beleértve minden kapcsolódó dokumentum 
átvizsgálását és a Társaság, a Crnogorski Telekom és T-Mobile Crna Gora munkavállalóinak, illetve a 
szerződésekről tudomással bíró harmadik felek meghallgatását. Emellett a pénzügyi tanácsadó cég 
mintavételszerűen áttekintette a Társaság és montenegrói leányvállalatainak számviteli és tranzakciókkal 
kapcsolatos adatait, amelyek a beszállítókkal, mint harmadik féllel folytatott összes tranzakció 72%-át illetve a 
velük kötött szerződések teljes értékének 90%-át képviselték. Ezen mintaadatok vizsgálata során minden 
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rendelkezésre álló támogató háttérdokumentum is áttekintésre került. A vizsgálat korai szakaszában, a Társaság 
által 2005-ben kötött további két tanácsadói szerződés került a vizsgálók látókörébe és az Ellenőrző Bizottság 
ezen szerződésekre is kiterjesztette a vizsgálatot. A vizsgálat tárgyát képező négy szerződés összege körülbelül 2 
milliárd Ft-ot tesz ki, amelyből 1.120 millió Ft kapcsolódik a Magyar Telekom Nyrt. által megkötött két 
szerződéshez. 

 
A vizsgálat során nyilvánvalóvá vált, hogy a Társaság, a Crnogorski Telekom és a T-Mobile Crna Gora 

bizonyos munkavállalói elektronikus dokumentumok megsemmisítésével és megváltoztatásával akadályozták a 
vizsgálatot. Különösen a vizsgálatot segítő informatikai igazságügyi szakértő cég jutott arra a megállapításra, 
hogy hét munkavállalóhoz tartozó tíz számítógép merevlemezéről dokumentumokat töröltek, illetve „eltüntető” 
(wiping) software használatával véglegesen helyreállíthatatlanná tették a törölt dokumentumokat. A vizsgálók 
megállapították, hogy a törölt elektronikus dokumentumok több, a vizsgált szerződésekhez kapcsolódó 
dokumentumot tartalmaztak. E törlésre és eltüntetésre irányuló tevékenység azt követően történt, hogy a 
Társaság dokumentum megőrzésre szóló felhívást bocsátott ki, kérve ezen szerződésekhez kapcsolódó 
dokumentumok megőrzését. A dokumentumok szándékos megsemmisítésének eredményeként a vizsgálók nem 
tudták áttekinteni a szerződéstervezeteket, az elektronikus leveleket és egyéb dokumentumokat, melyek a 
vizsgálat szempontjából lényegesek lehetnek. 

 
A független vizsgálók eddig nem szereztek megfelelő bizonyosságot, hogy a négy vizsgált szerződés 

bármelyikének eredményeként kifizetett összegekért a Társaság vagy annak leányvállalatai arányos szolgáltatást 
kaptak volna. Nem világos, hogy kik a valós szerződő felek e szerződések alapján, és bizonyos szerződések 
megfogalmazása nem kellően pontos a Társaságnak nyújtandó tényleges szolgáltatások tekintetében. A 
független vizsgálók nem tudták egyértelműen meghatározni a szerződések célját, így lehetséges, hogy azok nem 
megfelelő célból köttettek. Az eddigi megállapítások alapján a Társaság könyvvizsgálójának aggályai kellően 
megalapozottak voltak. 

 
Következésképpen, jóllehet a Társaság eredetileg aktiválta a fenti szerződések alapján kifizetett összeget, a 

vizsgálat megállapításainak eredményeképpen a Társaság végül 2005-ben költségként számolta el a két 
szerződés alapján kifizetett 1.120 millió Ft-ot és azt „rendkívüli ráfordítás”-ként mutatja be. 

 
A vizsgálat következményeként a Társaság felfüggesztette néhány dolgozó munkaviszonyát, akik azóta 

beadták felmondásukat. A munkavégzés alól felmentett munkavállalók között voltak a Társaság stratégiai 
területének vezető tagjai, valamint a Crnogorski Telekom egyik vezetője. A Crnogorski Telekom igazgatósági 
tagjai szintén leváltásra kerültek. 

 
A független vizsgálatot végző jogi iroda előzetes jelentése egy másik leányvállalatnál további olyan 

szerződéseket azonosított be, amelyek újabb vizsgálatot tehetnek szükségessé. 2007 februárjában a Társaság 
Igazgatósága úgy határozott, hogy ezeket a szerződéseket felül kell vizsgálni, és a független vizsgálat körét 
kiterjesztette ezen a további szerződésekre és a kapcsolódó tranzakciókra. 

 
A vizsgálat felszínre hozott bizonyos hiányosságokat a Társaság belső kontrolljainak és folyamatainak 

kialakítását és működtetését illetően. Ennek megfelelően, a Társaság bizonyos helyesbítő intézkedéseket hagyott 
jóvá, amelyek megvalósítása jelenleg is tart és céljuk, hogy javítsák a Társaság belső kontrolljait annak 
érdekében, hogy azok megfeleljenek a magyar és egyesült államokbeli jogi követelményeknek, valamint a New 
York-i Tőzsde kibocsátókra vonatkozó előírásainak. Ezen intézkedések keretében a Társaság elsőként 
elhatározta a Magyar Telekom Csoport Megfelelőségi Igazgatói pozíció létrehozását, amely vezető közvetlenül a 
Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesének, a Felügyelő Bizottságnak és az Ellenőrző Bizottságnak tartozik 
jelentéstételi kötelezettséggel. Ennek az új pozíciónak a létrehozásával párhuzamosan, egyesült államokbeli jogi 
tanácsadó segítségével, a Társaság áttekinti megfelelőségi és vállalatirányítási szabályzatait és elindít egy átfogó 
megfelelőségi képzési programot, amelynek témái a Társaság Etikai Kódexére, a bennfentes kereskedésre 
vonatkozó szabályozásra, az iratmegőrzés szabályozásra, szabályozói kérdésekre, valamint az egyesült 
államokbeli értékpapír törvényre és az egyesült államokbeli külföldi korrupcióellenes gyakorlatról szóló 
törvényre fókuszálnak. A Társaság Igazgatósága már jóváhagyta és bevezette a Magyar Telekom Csoport 
gazdasági vezetőkre vonatkozó Etikai Kódexét és a Csoport bennfentes kereskedelemre vonatkozó 
szabályozását. Másodikként, a Társaság felülvizsgálja a beszerzéssel kapcsolatos belső kontrollfolyamatait, 
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beleértve a leányvállalatoknál működő összes SAP rendszerhez való hozzáférést, valamint azt a követelményt, 
miszerint minden szerződés jóváhagyására egységes szabályok és folyamatok vonatkozzanak. Harmadikként, a 
Társaság felülvizsgálta a vállalati összeolvadásokra és akvizíciókra (M&A) vonatkozó folyamatait, ideértve az 
M&A tevékenységekkel kapcsolatos felelősség megosztását a stratégiai terület, amely továbbra is az 
üzletfejlesztésért fog felelni, valamint a gazdasági vezérigazgató-helyettes területe között, amely az M&A 
ügyletek megvalósításáért lesz felelős. Minden M&A ügyletet az Igazgatóságnak kell jóváhagynia és azokról az 
Ellenőrző Bizottság féléves rendszerességgel jelentést kap. Végezetül, a Társaság Igazgatósága a továbbiakban 
is hozhat döntést vagy tehet javaslatot bármely felsővezetőnek a vizsgálat tárgyát képező négy szerződéssel 
kapcsolatos érintettségével kapcsolatban. 

 
Mint azt korábbi közleményekben jelentettük, a vizsgálat következtében késett a 2005. évi pénzügyi 

jelentéseink véglegesítése, és ennek következtében a Társaság és bizonyos leányvállalatai elmulasztottak és a 
jövőben is elmulaszthatnak az egyesült államokbeli, a magyar és egyéb alkalmazandó törvények és szabályok 
által előírt határidőket az auditált éves beszámoló elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés 
megtartására vonatkozóan. A Társaságra a késedelmek miatt a mai napig 13 millió Ft büntetést szabtak ki. A 
Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, valamint az Egyesült Államok 
Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét és Igazságügy Minisztériumát, és kapcsolatban áll a fenti hatóságokkal a 
vizsgálatot illetőleg, és számos a hatóságok által feltett kérdésre válaszolt már. 

 
 
Az eredmények elemzése 
 

Bevételek: Az értékesítés nettó árbevétele 89,0 százalékkal növekedett, a 2005. évi 249.139 millió forintról 
2006-ban 470.751 millió forintra. A jelentős növekedés oka a T-Mobile Magyarország 2006-ban történt 
beolvadása. 2005-ben a T-Mobile Magyarország eredménye osztalékként a pénzügyi műveletek eredményében 
szerepelt. Az értékesítés nettó árbevétele a mobil üzletág nélkül 4,6 százalékkal csökkent a 2005. évi 249.139 
millió forintról 2006-ban 237.700 millió forintra. A csökkenés elsősorban az alacsonyabb kimenő belföldi és 
nemzetközi forgalmi bevételeknek tudható be, amit a különféle díjcsomagok alacsonyabb percdíjai és az 
alacsonyabb kimenő percforgalom eredményezett. A csökkenéseket részben ellentételezte a bérelt vonali és 
adatátviteli szolgáltatások bevételének növekedése. 
 

Az egyéb bevételek 3,9 százalékkal csökkentek a T-Mobile Magyarország eredményeivel együtt és 44,8 
százalékkal a nélkül 2006-ban az előző évhez viszonyítva. A csökkenés oka a 2005-ben Deutsche Telekomtól 
kapott, névváltáshoz kapcsolódó kompenzáció, valamint a végkielégítésekre feloldott céltartalékok magasabb 
összege múlt évben. A csökkenéseket részben ellentételezte az ingatlan értékesítésből származó magasabb 
bevétel. 
 

Ráfordítások: Az anyagjellegű ráfordítások 99,3 százalékkal nőttek a T-Mobile Magyarország 2006-ban 
történt beolvadásának köszönhetően. A mobil üzletág nélkül az anyagjellegű ráfordítások 4,6 százalékkal 
csökkentek, ami a Magyar Telekom Nyrt. alacsonyabb mobil kifizetéseinek tulajdonítható a forgalom erős 
visszaesése és az alacsonyabb mobil végződtetési díjak következtében. A csökkenést részben ellentételezte az 
igénybe vett szolgáltatások magasabb értéke. 
 

A személyi jellegű ráfordítások 17,1 százalékkal növekedtek a T-Mobile Magyarország eredményeivel, míg 
a nélkül 12,0 százalékkal csökkentek. A csökkenés az elbocsátásokkal kapcsolatos költségek visszaesésének 
köszönhető. 
 

Az egyéb ráfordítások értéke 77,6 százalékos növekedést mutat a T-Mobile Magyarország beolvadásának 
eredményeképp. A T-Mobile Magyarország nélkül az egyéb ráfordítások értéke közel változatlan maradt az 
előző évhez képest. 
 

Pénzügyi műveletek eredménye: A pénzügyi műveletek eredménye 54,2 százalékkal csökkent, a 2005. évi 
51.346 millió forintról 23.493 millió forintra 2006-ban. A T-Mobile Magyarország beolvadása nem befolyásolta 
jelentősen a pénzügyi műveletek eredményének alakulását. A csökkenés a kapcsolt vállalkozásoktól kapott 
osztalék alacsonyabb összegével magyarázható. 
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A Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatásai 
 
Vezetékes távközlési szolgáltatások 
 
Belföldi szolgáltatások 
 
Termékek és szolgáltatások 
 

Analóg szolgáltatások (PSTN): A kiélezett verseny és a mobil helyettesítés következtében a PSTN vonalszám 
a 2005. december 31-i  2.182.905-ös szintről 2006. december 31-re 2.090.507-re csökkent. 

 
Integrált szolgáltatású digitális hálózati (ISDN) szolgáltatások: Az ISDN technológia révén egyetlen 

hozzáférési vonal számos célra felhasználható egyidejűleg: többek között hang-, adat-, fax- és képátvitelre. Az 
ISDN ugyanakkor jobb minőségű összeköttetést és gyorsabb adatátvitelt is biztosít, mivel a hálózat sávszélesség 
kapacitásának növelésével gyorsabb jelátvitelt biztosít. Hálózatunk ISDN lefedettsége 100 százalékos. 
Kétcsatornás alap ISDN hozzáférési vonalakat és 30 csatornás multiplex ISDN hozzáférési vonalakat egyaránt 
kínálunk. A 2006. december 31-i adatok szerint a kétcsatornás ISDN hozzáférési vonalak száma 170.182 és a 30 
csatornás vonalak száma 4.667, ami összesen 480.374 ISDN csatornát jelent. Az ISDN termékek életciklusát 
kedvezményes ajánlatokkal kívánjuk meghosszabbítani. 

 
Digifon szolgáltatások: 2006 év végére a hálóztunk digitalizáltsága 100 százalékos volt, mely lehetővé teszi, 

hogy értéknövelt szolgáltatásokat nyújtsunk szolgáltatási területünk egészén. A vezetékes távbeszélő előfizetők 
jelentős részének olyan értéknövelt szolgáltatásokat nyújtunk, mint a hívásátirányítás és a hívásvárakoztatás, 
konferenciahívás, valamint a hívószámkijelzés. E szolgáltatások révén – a foglalt jelzés, illetve a sikertelen 
hívások kiküszöbölésével - növekszik a vezetékes vonalhasználat. A Digifon szolgáltatás keretein belül számos 
kiegészítő díjcsomagot kínálunk: Digifon Home, Digifon Business, Összhang, Visszhang, stb. Ezen 
díjcsomagok közül a legnépszerűbb az Összhang, mely öt értéknövelt szolgáltatást foglal magába kedvezményes 
áron. Az Összhang csomagot 2006 év végére közel 265.000 előfizető választotta. 

 
Hangposta: Automatikus visszahívással és üres üzenet funkcióval bővített Hangposta szolgáltatást nyújtunk. 

A Hangposta SMS szolgáltatás keretében az ügyfél a mobil telefonkészülékére küldött SMS-üzenetben értesül 
minden egyes, a vezetékes hangpostafiókjába érkező üzenetről. E szolgáltatásokkal jobban kihasználható a 
hálózat, kényelmesebb a telefonhasználat, valamint csökken a sikertelen hívások száma. 
 

Tudakozó szolgáltatás: Tudakozó szolgáltatást kínálunk az ügyfeleknek. A belföldi tudakozó adatbázis 
minden magyarországi vezetékes és előfizetéses mobil ügyfél adatait tartalmazza. Gyorshívás szolgáltatást 
kínálunk előfizetőinknek, amely lehetővé teszi a megadott szám automatikus tárcsázását. Tudakozó Plusz 
szolgáltatásunk egyre sikeresebb. A Tudakozó Plusz mennyiségi megkötés nélkül nyújt széles körű információt, 
többek között olyan témákban, mint Arany Oldalak, lakossági apróhirdetések, enciklopédiák, szótárak, receptek, 
versek, valamint telefonszámok, posta-, e-mail és weboldal címek. A kért információt verbálisan, SMS-ben, e-
mail-en vagy faxon bocsátjuk rendelkezésre. A szolgáltatás hívásdíja perc alapú. A gyorshívás szolgáltatást a 
Tudakozó Plusz ügyfeleinek is felajánljuk. 
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Előfizetők 
 

Az alábbi táblázat tájékoztat a szolgáltatási területeinken létesített vezetékes hozzáférési vonalak összes 
számáról és az ellátottság szintjéről: 
 
 2004 2005  2006 
 December 31-én 
A Magyar Telekom szolgáltatási területein üzemelő vonalak:   
   Lakossági vonalak .............................................................. 2.015.934 1.919.434  1.841.214
   Üzleti vonalak..................................................................... 256.321 241.875  229.209
   Nyilvános állomások .......................................................... 27.059 21.596  20.084
      Összesen ......................................................................... 2.299.314 2.182.905  2.090.507
ISDN csatornák...................................................................... 525.346 495.796  480.374
      Összesen ......................................................................... 2.824.660 2.678.701  2.570.881
     
100 lakosra jutó létesített vonalak száma   
   a Magyar Telekom szolgáltatási területein .........................   37,5 35,6  34,2
Digitális központ kapacitás a Magyar Telekom      

összes központjának százalékában......................................   92,9 100  100
 

A belföldi vezetékes távbeszélő előfizetőink két csoportba sorolhatók: lakossági és üzleti ügyfelek, mely a 
közszférát is magában foglalja. A 2006. december 31-i adatok szerint vonalaink 74 százaléka lakossági, 25 
százaléka üzleti ügyfeleket szolgált ki. A fennmaradó egy százalék nyilvános állomásként használt. 
 
Díjak 
 

A vezetékes előfizetőknek egyszeri belépési díjat, havi előfizetési díjat és a használattól függő forgalmi díjat 
számítunk fel. A hívás díjának két összetevője van: a kapcsolási díj és a hívás hosszától függő másodperc alapú 
forgalmi díj.  
 

2005-ben olyan átalánydíjas csomagokat vezettünk be, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy 
plusz havidíj ellenében ingyen telefonálhassanak a kedvezményes időszakokban. Az LTO területek számára 
külön díjcsomagokat is kialakítottunk, ilyen pl. a Teleperc, amely egy hívásonkénti szolgáltatóválasztást 
biztosító csomag. 2006-ban megnöveltük a különféle díjcsomagok számát, ezzel lehetőséget adva arra, hogy az 
ügyfelek telefonálási szokásaiknak leginkább megfelelő díjcsomagot választhassanak a különböző piaci 
szegmensekben. Ezek a díjcsomagok szolgálnak arra is, hogy megtartsuk ügyfélbázisunkat a teljesen liberalizált 
piacon, mivel azok az ügyfelek kapják a legnagyobb engedményeket, akik minden (helyi, távolsági és 
nemzetközi) forgalmi irányban bennünket választanak szolgáltatójuknak. 2006. december végéig a Magyar 
Telekom Nyrt. előfizetőinek megközelítőleg 83 százaléka választotta valamelyik kedvezményes díjcsomagot, 
melyek közül a több mint 530.000 előfizetővel rendelkező Felező és a közel 550.000 előfizetőt számláló Favorit 
díjcsomagok bizonyultak a legnépszerűbbnek. 

 
 
Nemzetközi távbeszélő szolgáltatások 
 

A nemzetközi távbeszélő szolgáltatások körébe tartozik a bejövő és kimenő nemzetközi távbeszélő forgalom, 
beleértve a beszédcélú, valamint a Magyarországon átmenő kapcsolt tranzit forgalmat.  
 

Nemzetközi hozzáférést biztosítunk vezetékes távbeszélő előfizetőinkhez és az egyéb helyi szolgáltatók, 
valamint a mobil szolgáltatók előfizetőihez is. A Hungary Direct, illetve Country Direct szolgáltatásaink 
lehetővé teszik az előfizetőknek, hogy 50 külföldi országból kezdeményezhessenek hívást az otthoni telefonjaik 
számlájára. 
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Díjak 
 

A nemzetközi hívásdíjak két elemet tartalmaznak: a kapcsolási díjat és a forgalmi díjat, ami a hívás 
időtartamának másodpercben mért idejétől függ. 2006-ban az átlagos percdíjak csökkentek a különböző 
tarifacsomagokhoz kapcsolódóan adott kedvezményeknek köszönhetően. 
 
Nemzetközi távközlési csomópont 
 

Úgy véljük, hogy Magyarország kedvező földrajzi helyzeténél fogva alkalmas arra, hogy betöltse a Nyugat- 
és Kelet-Európa közötti távközlési átjáró szerepét. Két modern nemzetközi központot üzemeltetünk, valamint 12 
határátlépési helyet kiszolgáló, optikai kábeles összeköttetésekkel rendelkezünk. Az optikai kábeles 
összeköttetések szinkron digitális hierarchikus átviteltechnikai berendezéseket vesznek igénybe. Saját 
nagysűrűségű hullámhossz-osztású multiplex (DWDM) gerinchálózatot hoztunk létre. Annak érdekében, hogy 
növeljük átviteltechnikai rendszerünk kihasználtságát, kedvezményes díjcsomagokat ajánlunk a Magyarországon 
keresztül megvalósuló tranzit forgalomra. A DT partnereként részt veszünk a Fejlett Hálózati Technológia 
Biztosítása Európa számára (DANTE) megvalósításában, mely átviteli utakat biztosít (2x622 Mbit/s) Bukarest és 
(2x155 Mbit/s) Szófia számára, hogy a GEANT európai kutatási és oktatási hálózathoz csatlakozhassanak a 
Budapesti csomópontjukon keresztül. 

 
X.25 kapcsolatokkal is rendelkezünk, melyek 83 nemzetközi hálózattal alkalmasak kapcsolt adatátvitelre. 

Több mint 50 nemzetközi hálózattal van ISDN kapcsolatunk. 
 
A román távközlési piac liberalizálása adta lehetőséget kihasználva összekapcsoltuk rendszerünket a 

Romániában működő jelentősebb alternatív szolgáltatók és hálózati szolgáltatók rendszereivel, ily módon tranzit 
szolgáltatást biztosítunk Nyugat-Európa felé. Saját képviselettel rendelkezünk Ausztriában, ami lehetővé teszi, 
hogy a távbeszélő és internet szolgáltatások területén üzleti kapcsolatba lépjünk egyéb, bécsi székhelyű 
távközlési szolgáltatókkal. Internetes tranzit szolgáltatást nyújtunk számos román és bolgár internet 
szolgáltatóknak a két romániai IP képviseletünkön keresztül, valamint nagy kapacitású nemzetközi internetes 
tranzit szolgáltatást biztosítunk ukrán és macedón internet szolgáltatóknak. 
 
 
Bérelt vonalak 
 

A Magyar Telekom Nyrt. a legjelentősebb bérelt vonalakat nyújtó szolgáltató Magyarországon. 
 
A bérelt vonali szolgáltatás állandó kapcsolatot teremt hang- és adatátvitel számára két eltérő földrajzi pont 

(pont-pont kapcsolat) vagy egy és több pont között (pont-több pont kapcsolat). Ezek a pontok lehetnek mind 
Magyarország területén, vagy részben Magyarországon, részben külföldön.  

 
Vonalakat adunk bérbe egyéb helyi szolgáltatóknak és mobil szolgáltatóknak, akik saját hálózatuk részeként 

használják ezeket a vonalakat. Adatátviteli szolgáltatóknak is adunk bérbe vonalakat. Ezen kívül több 
telephellyel rendelkező üzleti ügyfeleknek is adunk bérbe vonalakat, akik a beszéd- és adatforgalom telephelyeik 
közötti továbbítására használják azokat. Ezen kívül nagy kapacitású, a szükségletekhez igazított digitális 
vonalakat is kínálunk a többi távközlési szolgáltatónak. 
 

Flex-Com:  1996 óta kínáljuk a Flex-Com szolgáltatást, azaz belföldi és nemzetközi adatátvitelre fenntartott 
digitális bérelt vonalakat menedzselt biztonsági rendszerekkel. Flex-Com összeköttetéseink száma a 2005. 
december 31-i 9.842 vonalhoz képest 2006. december 31-ig 8.726-ra csökkent. 
 

Frame-Flex:  Menedzselt bérelt vonali hálózatunkat a Frame-Flex szolgáltatás céljaira is használjuk, amely 
elsősorban olyan ügyfelek számára nyújtott nyilvános frame relay szolgáltatás, akik az adatokat nagy 
csomagokban továbbítják – mint például a helyi hálózatok közötti összeköttetések. 2006. december 31-én 172 
Frame-Flex kapcsolattal rendelkeztünk. 
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Nagy sebességű bérelt vonal (HSLL):  A szolgáltatás állandó, digitális, transzparens, pont-pont közötti bérelt 
vonali szolgáltatást nyújt hozzáférési pontok (SAP-ok) között. Az összeköttetéseket a szolgáltató az ügyfelei 
igényei szerint létesíti. 

 
A bérelt vonali ügyfeleink egyszeri kapcsolási díjat fizetnek a bérelt vonal típusától függően. A havi 

előfizetési díjak a bérelt vonalak jellegének és hosszának, valamint néhány esetben a bérlés időtartamának 
megfelelően változnak. A bérelt vonali díjakra nem vonatkozik szabályozás, kivételt képeznek az egyéb 
hálózatokhoz történő kapcsolódás miatt igényelt bérelt vonalak. Az elmúlt években, a fennálló versenyre való 
válaszként, reálértéken csökkentettük a bérelt vonali díjainkat az átfogó tarifakiegyenlítés részeként. Ez részben 
ellentételezte a bérelt vonalak magasabb forgalmának és sávszélességének köszönhető bevétel növekedést. 
 
 
Adatátvitel és kapcsolódó szolgáltatások 
 

Az adatátvitel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások elsősorban olyan üzleti ügyfelek számára nyújtott 
adatátviteli és hálózati szolgáltatásokból állnak, mint a pénzintézetek és biztosító társaságok. A szolgáltatások 
lakossági ügyfelek számára is rendelkezésre állnak. Az adatátviteli és kapcsolódó szolgáltatások magyarországi 
piacán erős a verseny. Magyarország vezető szolgáltatója vagyunk az adatátviteli és kapcsolódó szolgáltatások 
terén. 
 

Adatátvitelből származó bevételeink a magyar gazdaság fejlődésének és az egyre fejlettebb szolgáltatásaink 
eredményeképpen jelentős növekedést mutatnak. Várakozásaink szerint e szolgáltatások piaca a személyi 
számítógépek terjedésével és az ügyféligények növekedésével bővülni fog. Úgy véljük, hogy új adattermékek és 
szolgáltatások kínálata elengedhetetlen ahhoz, hogy eredményesen tudjunk versenyezni a jövőben, elsősorban az 
üzleti ügyfelek körében. 

 
Datex-P:  Datex-P csomag kapcsolt adatátviteli szolgáltatást nyújtunk, amelynek alapja az X.25 protokoll. A 

szolgáltatás üzleti ügyfelek számára biztosít alacsony, illetve közepes sebességű, belföldi kapcsolt 
adatkommunikációs szolgáltatásokat, nemzetközi összekapcsolhatósággal. Az új technológiák terjedésével 
megállt az előfizetők számának növekedése. A szolgáltatás teljes beszüntetését a 2008-2009-es évekre 
tervezzük. 

 
ADSL:  Az ADSL egy folyamatos, nagysebességű internet hozzáférési szolgáltatás Az ADSL a 

költséghatékony, szélessávú internet hozzáférést ötvözi a meglévő rézkábeleken nyújtott távbeszélő 
szolgáltatással. Ezeket a szolgáltatásokat elsősorban nagykereskedelmi formában értékesítjük az internet 
szolgáltatóknak, amelyek pedig lakossági és kisebb üzleti ügyfelek számára forgalmazzák a szolgáltatást. A 
szolgáltatás jelentős növekedést mutatott 2006-ban: az ADSL csatlakozások száma 2006. december 31-ig 
497.384-re nőtt, szemben a 2005. december 31-i 321.416 összeköttetéssel. 

 
Nemzetközi adattermékek: Jelkapcsolatot biztosítunk a mobiltársaságoknak, hogy lehetővé tegyük azok 

nemzetközi roaming szolgáltatását, emellett értékesítünk nemzetközi bérelt vonalakat, beleértve nemzetközi 
menedzselt bérelt vonalakat, nemzetközi ISDN-t, X.400, X.25, illetve távirati szolgáltatásokat. A nemzetközi 
bérelt vonalak értékesítése folyamatosan növekszik, főként a one-stop-shopping szolgáltatásoknak 
köszönhetően, amikor az ügyfél rendelhet, illetve fizethet is a szolgáltatásért a kapcsolat egy végpontján, így 
nem kell több szolgáltatóval összeköttetésbe lépnie. 
 
 
Vezetékes távközlési berendezések értékesítése 
 

Az ügyfélszolgálati központok hálózatán keresztül a távközlési berendezések széles választékát 
forgalmazzuk: az egyedi telefonkészülékektől kezdve, a fax terminálokon át az alközpontokig és teljes hálózati 
rendszerekig. A készülékértékesítésen kívül többféle csomagot is értékesítünk, amelyekben a 
telefonkészülékeket telefonvonallal vagy díjcsomagokkal kombináljuk. 

 
A távközlési berendezések iparágát erős verseny és gyors technológiai innováció jellemzi. Úgy véljük, hogy 
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a távközlési berendezések biztosítása és szervizelése a teljes körű távközlési szolgáltató feladatainak szerves 
részét képezi, és arra szükség van az ügyfélbázisunk bővítése érdekében. Ezen kívül e tevékenységek révén 
biztosítani tudjuk, hogy az új szolgáltatásokhoz szükséges, fejlett technológiát alkalmazó berendezések 
rendelkezésre álljanak a magyar piacon.  
 
 
Egyéb bevételek 

 
Az egyéb bevételek közé tartoznak az építési és fenntartási szolgáltatásokból származó és különféle egyéb 

bevételek. 
 
Más magyarországi szolgáltatók számára építünk vezetékes távközlési hálózatokat és kínálunk hálózat 

fenntartási szolgáltatásokat, a saját hálózatunk építéséhez és fenntartásához képest kisebb volumenben. 
 

Az építést általában alvállalkozókkal végeztetjük. Az építésből származó bevétel nagy része optikai hálózat 
építéséből, előfizetői bekapcsolással összefüggő hálózat építésből és projekt-tervezésből származik. 

 
 

Mobil távközlési szolgáltatások 
 
A Társaság a száz százalékos tulajdonában lévő leányvállalatán – a T-Mobile Magyarországon (TMH) - 

keresztül nyújtott mobil távközlési szolgáltatásokat hazánkban a Magyar Telekom és a TMH egybeolvadását 
megelőzően. TMH önálló márkaként és önálló üzletágként működik a Magyar Telekom Csoporton belül. 

 
2006. december 31-én a TMH a magyarországi teljes mobil távbeszélő piac előfizetőinek 44,5 százalékát 

mondhatta magáénak. A magyar mobil penetráció a 2005. december 31-i 92,4 százalékról 2006. december 31-
éig 99,0 százalékra nőtt. 

 
2006-ban a TMH volt az első mobil szolgáltató Magyarországon, amely bevezette a gyors letöltési 

sebességet kínáló, szélessávú HSDPA hálózatot. Új adatszolgáltatások is bevezetésre kerültek, úgymint a 
web'n'walk szolgáltatás és a HSDPA-alapú mobilinternet. A TMH 30,3 százalékos magyarországi HSDPA 
lefedettséget ért el, ami kiemelkedő eredményt jelent ilyen rövid idő alatt. 

 
A TMH 2006 során tovább bővítette tartalomszolgáltatásainak kínálatát és számos új terméket vezetett be, 

növelte a penetrációt, a meglévő termékek használatát és néhány belföldi termékéhez történő hozzáférést 
kiterjesztett külföldre is. 
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TMH előfizetőinek száma az elmúlt három év során folyamatosan nőtt. Az alábbi táblázat tájékoztat a TMH 
előfizetők számáról a jelzett időpontokban. 

 
  At December 31, 
   2004  2005  2006 
Az előfizetők száma        
   Szerződéses előfizetők........................................................   1.163.483 1.323.814  1.545.115
   Kártyás előfizetők...............................................................   2.868.562 2.870.041  2.886.021
   Összes előfizető ..................................................................   4.032.045 4.193.855  4.431.136
    
Egy előfizetőre jutó átlagos havi forgalom percben (MOU) .   115 127  142
    
Lemorzsolódás mértéke (%)    
   Szerződéses előfizetők lemorzsolódása ..............................  11,9 10,4  9,9
   Kártyás előfizetők lemorzsolódása .....................................  17,4 22,0  21,9
   Teljes lemorzsolódás ..........................................................  15,9 18,5  17,9
    
Egy előfizetőre jutó átlagos havi árbevétel HUF-ban     
   Szerződéses előfizetőre jutó átlagos havi árbevétel............   11.828 10.838  9.849
   Kártyás előfizetőre jutó átlagos havi árbevétel...................   2.380 2.239  2.300
   Összes előfizetőre jutó átlagos havi árbevétel ....................   4.945 4.832  4.800
    
Mobil vonalsűrűség Magyarországon (%) ............................  86,4 92,4  99,0
    
TMH piaci részesedése (%) ..................................................  46,2 45,0  44,5

 
A TMH előfizetők számának 2004. december 31. óta történő növekedése - a mobil szélessávú szolgáltatások 

terjedése mellett - számtalan tényező függvénye. Jóllehet a piac a teljes lefedettséghez közelít, a növekedés 
mértéke 2006-ban meghaladta az egy évvel korábbi eredményeket, a szerződéses ügyféltábor jelentős 
bővülésének köszönhetően. 
 

Forgalom  A TMH egy előfizetőjére jutó átlagos percforgalma más európai országok adataival 
összehasonlítható, mely 2006-ban 142 perc volt. Az egy előfizetőre jutó átlagos percforgalom 2005 során a 
szerződéses és kártyás előfizetőknek ajánlott kedvezményes díjcsomagok sikerének köszönhetően növekedett. 

 
Díjak  1998 januárjától a mobil előfizetési díjak ismételt szabályozásával a szolgáltatók szabadon 

alakíthatják ki a díjak összetevőit (pl. belépési díj, előfizetési díj és forgalmi díjak). 
 
A TMH előfizetőinek egyszeri belépési díjat, havi előfizetési díjat, eseti és a használattól függő forgalmi 

díjat számít fel. A kártyás ügyfelek nem fizetnek havi előfizetési díjat (habár egyes díjcsomagok esetében 
vannak havonta ismétlődő díjak). A TMH a bejövő hívásokért nem számít fel díjat, kivéve, a roaming hívásokat. 
Az egyéb távközlési szolgáltatók a TMH hálózatán végződő hívásokért fizetnek. A TMH a tarifacsomagok 
széles választékát kínálja, 2006-ban sikeresen veszett be új díjcsomagokat a már meglévő ügyfelek megtartása, 
valamint újak bevonása érdekében. 

 
2006-ban a TMH erős, áralapú versennyel szembesült. A versenytársak különféle kampányokat folytattak, 

beleértve az új díjcsomagok és termékek ajánlását, hogy elnyerjék a TMH előfizetőket, melyre a TMH összes 
előfizetőjét érintő, új kedvezőbb percdíjakkal válaszolt. 
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Kutatás és fejlesztés 
 

A Magyar Telekom Nyrt. egy külön szervezete, a PKI Távközlés-fejlesztési Intézet látja el a gyorsan változó 
piac igényeinek kielégítéséhez szükséges kutatási-fejlesztési (K+F) feladatokat, a távközlési hálózatok és 
szolgáltatási platformok fejlesztése révén. Az intézet szorosan együttműködik oktatási intézményekkel (mint pl. 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Műszaki Főiskola stb.), stratégiai 
befektetőkkel és szolgáltatókkal, valamint hazai és nemzetközi fejlesztési szervezetekkel. Hazánk Európai 
Unióhoz való csatlakozásával egyidejűleg számos, a kutatási és fejlesztési tevékenységet előmozdító alap vált 
elérhetővé számunkra is. Ez elősegítette hatékonyabb részvételünket országos és nemzetközi K+F területen 
tevékenykedő konzorciumokban. 

 
A Deutsche Telekom Csoport tagjai (Maktel, Slovak Telekom, Croatian Telekom, T-Systems International) 

közötti harmonizációs projektek fontos szerepet játszanak. A közös fejlesztési feladatok lehetővé teszik a 
csoport szintű szinergiák kihasználását, törekedve a hatékony pénzügyi és humán erőforrás menedzsmentre, 
valamint az azonos beszállítók alkalmazására a K+F projektek esetén. 

 
Versenyképes pozíciónk megtartása, illetve erősítése érdekében az utóbbi években a K+F tevékenység révén 

megteremtettük a technikai hátterét az új VoIP és multimédia alapú szolgáltatások bevezetésének; kihasználva a 
következő generációs (NGN) IP/Ethernet alapú, szélessávú vezetékes (ADSL, xDSL) és vezeték nélküli 
(WLAN, WiFi) hozzáférések nyújtotta lehetőségeket. 

 
Jelentős erőforrásokat fordítottunk a digitális gerinchálózat fejlesztésére. A szélessávú szolgáltatások, 

például a gyors internet hozzáférés és a szélessávú IP-VPN nyomán megnövekedett gerinchálózati igények 
kielégítése érdekében bevezettük a DWDM technológiát. 

 
A szélessávú szolgáltatások iránti igények kielégítése céljából folyamatosan fejlesztjük az 

adatkommunikációs és IP hálózatunkat, valamint szolgáltatásainkat. Elkészítettük egy DWDM és Gigabit 
Ethernet technológiára épülő országos, nagy sebességű IP hálózat kiépítésének a koncepcióját. A program 
keretében meghatározásra kerültek az IPv6 protokollt támogató kísérleti hálózatunk alkotórészei. 

 
Az utóbbi években számos szélessávú hozzáférési technológiát tettünk elérhetővé (mint például ADSL, 

kábeltelevízió, optikai hálózati hozzáférés és menedzselt bérelt vonali technológiák) a sávszélesség iránti 
megnövekedett igények kielégítése érdekében. A szélessávú szolgáltatások választékának bővítése érdekében 
megvizsgáltuk egy triple-play megoldás bevezetésének lehetőségét. 2006-ban a multimédiás szolgáltatásokat az 
IPTV fejlesztéssel együtt Ethernet és DSLAM környezetben tesztelték. A tesztelés eredményeként 2006 végére 
bevezettük IPTV szolgáltatásunkat. Jelenleg a HDTV és a 3D TV bevezetésének és használatának lehetőségét 
vizsgáljuk. 

 
2006-ban megvizsgáltuk a WiMAX (World Interoperability for Microwave Access) technológia 

használhatóságát. A WiMAX vezeték nélküli szélessávú hozzáférést kínál néhány kilométeres hatósugárral és 70 
Mbit/s teljesítménnyel. Tervezzük továbbá az új generációs xDSL technológiák (VDSL2, Gigabit képes Passzív 
Optikai Hálózat) bevezetését hozzáférési hálózatunkban, a szélessávú lefedettség kiterjesztése és a nagyobb bit-
átvitel elérése érdekében.  

 
A kvótakezelést lehetővé tevő GRID tömeg-számítási platform prototípusa továbbfejlesztésre került, annak 

érdekében, hogy emelje a szolgáltatás biztonságát és biztosítsa rugalmasságát az adatelárasztással szemben. 
 
Az utóbbi két évben a TMH-val közösen lefektettük az alapjait azon termékfejlesztéseknek, melyek 

elősegítik a vezetékes és mobil hálózatok konvergenciáját. Egy Bluetooth és WiFi alapú intelligens megoldás 
tesztelését végeztük el a laboratóriumunkban. A következő lépésünk ezen a területen, hogy megvizsgáljuk az 
FMC lehetőségeket IP Multimédiás Rendszer (IMS) környezetben, valamint a WiFi/UMTS kézibeszélők 
esetében. Tanulmány készült az új generációs vezetékes és mobil hálózatok esetleges összekapcsolásáról, ETSI 
TISPAN IMS szerkezetre alapozva. 
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Az IP hálózatokon történő, internet alapú beszédszolgáltatás, a NAR (Name Addressing and Routing) 
lényegesen különbözik azoktól, melyeket PSTN hálózatokon folytatnak. Az ENUM (tElephone NUmber 
Mapping) az egyik legígéretesebb technológia, amely információt szolgáltat az IP alapú hívásirányítás, 
számhordozhatóság, telefonszám és cím alapján történő hívástovábbítás, valamint az SMS és MMS részére. A 
hívásirányítás mind hálózaton belül, mind hálózatok között megvalósítható. 2006-ban kísérleti rendszert 
alakítottunk ki, amit a DT kísérleti ENUM rendszeréhez kapcsoltunk, hogy megvizsgáljuk az ENUM 
rendszerben rejlő lehetőségeket. 2007-ben célul tűztük ki egy olyan ENUM rendszer kiépítését, amely Bluetooth 
alapon dinamikus hívásírányítást tesz lehetővé. 

 
A siketek számára kifejlesztettünk egy teszt rendszert, amely a beszéd jeleket mozgó képekké alakítja át, így 

a felhasználó szájról olvasással ismeri fel a beszédet. 
 
 

Környezetvédelem 
 

A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünk erősítéseként a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezető bizottsága 
2005 januárjában jóváhagyta a cég Fenntarthatósági Stratégiáját. 

 
A fenntarthatóság iránti elkötelezettség részeként hoztuk létre a fenntarthatósági honlapot a Magyar Telekom 

Nyrt. web portálján. A honlapon találhatóak a fenntarthatósággal kapcsolatos jelentéseink, híreink, továbbá 
bemutatjuk az erre vonatkozó filozófiánkat és szemléletünket. 

 
 

Ingatlankezelés 
 

2005. február 1-jével az ingatlan tevékenység teljes ellátását öt évre szóló szolgáltatási szerződés alapján 
kiszerveztük, így az ingatlanfejlesztést és beruházást, az üzemeltetést és a vagyongazdálkodást a Magyar 
Telekom Nyrt. részére a DeTe Immobilien-Hungary Zrt. látja el. A tevékenység stratégiai irányítására és 
ellenőrzésére létrehoztuk az Ingatlan menedzsment irodát. 
 

2006. december 31.-én a használt ingatlanállomány meghaladja a 2.000 telephelyet és a 619.000 m2-t. 
Tulajdonjogilag az ingatlanok saját tulajdonú, közös tulajdonú és használatú, valamint bérelt ingatlanok, illetve 
használati jog alapján kezeljük azokat. 

 
Az ingatlanok rendeltetésük alapján az alábbi funkciókat látják el: 

 
• Technológiai épület 
• Raktár 
• Garázs 
• Üdülő 
• Torony 
• Irodaház 
• Egyéb jóléti épület 
• Kiemelt iroda 
• Lakás 
• Telek 
 
Az ingatlanok zömének alapterülete 100 m2 alatt van. A legnagyobb súlya a technológiai funkciónak van, a 

technológiai épületek területe az összes épület terület majdnem 40 százalékát teszi ki. A legnagyobb ingatlan a 
Budapest, Krisztina krt. 55 sz. alatti székház, 35.000 m2 alapterülettel. 
 

Az Ingatlan menedzsment iroda működésének alapelve az ingatlangazdálkodás területén az, hogy a 
tulajdonosi elvárásoknak megfelelve a legoptimálisabb módon hasznosítsuk az ingatlanportfoliót, ezen belül a 
működéshez szükségtelenné vált ingatlanokat minél kedvezőbb feltételekkel értékesítsük, illetve egyéb módon 
hasznosítsuk az ingatlanpiacon.  
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Likviditás, pénzügyi eszközök 
 

Eladósodottságunkat azon a számunkra megfelelőnek tekintett szinten tartjuk, amely számtalan összetevő 
függvénye, köztük a cash-flow szükségleteknek (pl. a folyamatban lévő ügyletek készpénzigénye, beruházási 
tervek), a befektetők, elemzők és hitelminősítő intézetek elvárásainak, valamint a teljes tőkeköltségnek. 2003-
ban egy határozott osztalékpolitikát hirdettünk meg, mely szerint a csoport szintű eladósodottsági rátánkat 30 és 
40 százalék között szeretnénk tartani. 

 
Bevételeink és kiadásaink csaknem teljes egészében forintban merülnek fel. A külföldi partnerekkel 

szembeni szállítói illetve vevőállományt – melynek nyilvántartása az SDR-ként ismert valutakosárban történik - 
egymással szemben nettó módon összevezetjük és elsősorban amerikai dollárban vagy euróban rendezzük. A 
beruházások részben külföldi devizában, főként amerikai dollárban és euróban történnek. 

 
A hitelállományunkhoz kapcsolódó árfolyam- és kamatkockázatot csökkentettük. 2006. december 31-én a 

hitelek megközelítőleg teljes egészében forint alapúak voltak, így a hitelállomány árfolyamkockázatát fedezik a 
forintban keletkező bevételek. 

 
Az árfolyamingadozások lehetséges negatív hatásainak elkerülése érdekében jelentősebb devizában történő 

pénzkiáramlás esetén (pl. külföldi leányvállalat megvásárlása vagy devizában történő osztalékfizetés esetén) a 
fizetésről történő döntés megszületése után, de még a tényleges pénzkifizetés előtt egy megfelelő fedezeti 
ügyletet (ami általában határidős ügylet) kötünk. Egyéb jelentős származékos ügyletünk nincsen.  
 
 
Kockázatkezelési politika 
 

Társaságunk irányelve szerint a részvényeseink és a befektetőink számára közzétett beszámolóknak 
pontosnak és teljesnek kell lenniük, továbbá minden vonatkozásban tükrözniük kell a valós pénzügyi 
helyzetünket és működési eredményünket. Ezen beszámolókat az alkalmazandó törvényeknek, előírásoknak és 
szabályozásoknak megfelelő rendszerességgel kell készíteni. Ide tartozik a Budapesti Értéktőzsdének, valamint 
az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletének a szabályzata is. Annak érdekében, hogy ezen 
céloknak megfeleljünk, megalakítottuk a Közzétételi Bizottságot és folyamatosan fejlesztjük kockázatkezelési 
politikánkat. 
 

Kockázatkezelési rendszerünk magában foglalja a kockázatok azonosítását, hatásuk felmérését, szükséges 
intézkedési tervek kialakítását, valamint ezek hatékonyságának és eredményeinek követését. A kockázatkezelési 
rendszer hatékony működtetése érdekében biztosítanunk kell, hogy a vezetés valamennyi fontos kockázat 
ismeretében hozza meg üzleti döntéseit. 

 
1999-ben egy hivatalos kockázatkezelési rendszer működtetését kezdtük meg. 2000-ben létrehoztunk egy 

osztályt a kockázatkezelési feladatok koordinálására. Ez a rendszer 2002-ben integrálódott a Deutsche Telekom 
kockázatkezelési rendszerébe. 

 
Minden lényeges, a belső és külső tevékenységhez kapcsolódó kockázat, a pénzügyi és jogi kívánalmaknak 

való megfeleléshez kapcsolódó, valamint számos egyéb kockázat egy jól meghatározott belső mechanizmus 
alapján kerül kiértékelésre és kezelésre. 2003-ban kockázatkezelési kézikönyv és kockázatkezelésről szóló 
elnök-vezérigazgatói utasítás készült. Kockázatkezelési oktatást tartottunk a kockázatkezelésért felelős 
munkatársak számára, valamennyi területet érintően. A működésünkre ható kockázati tényezők negyedévente 
felülvizsgálatra kerülnek csoport szinten. Minden leányvállalatunknak, üzletágunknak, ágazatunknak és más 
szervezetünknek negyedévente kötelessége azonosítani és jelenteni működésének kockázatait. Ezen kockázatok 
kiértékelése után az eredményt a vezetőség, a Felügyelő Bizottság Ellenőrző Bizottsága és a Deutsche Telekom 
részére továbbítjuk. 

A Sarbanes-Oxley törvény megalkotását követően a kockázatkezelési folyamatot új elemmel bővítettük ki. 
Az új törvény előírja a befektetői döntéseket befolyásoló kockázatok azonnali közzétételét, ezért a negyedéves 
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kockázatjelentési rendszerünket folyamatos jelentési kötelezettséggel egészítettük ki. Ennek keretében az 
osztályoknak minden tudomásukra jutó jelentős új tényt, információt illetve kockázatot azonnal jelenteniük kell. 
Az így közölt információkat a kockázatkezelési osztály naponta figyeli és lényeges új kockázat vagy információ 
felmerülése esetén értesíti a gazdasági vezérigazgató-helyettest. 
 

A munkatársak felelősségét a kockázatok követésére és kezelésére vonatkozóan vezérigazgatói utasítás 
szabályozza. Elektronikus távoktatás is készült abból a célból, hogy a munkatársaknak bemutassuk a Sarbanes-
Oxley törvényben foglalt elvárásokat, kiemelt jelentéskészítési és felelős vállalatirányítási kötelezettségeinket, 
valamint a kibővített kockázatkezelési rendszerünket. Az oktatáson való részvétel minden munkatárs részére 
kötelező volt. 

 
2003. július 31-én létrehoztuk a Közzétételi Bizottságot. A Bizottság mind plenáris üléseken, mind a tagjai 

révén egyénileg is eljár. Támogatja a vezérigazgatót és a gazdasági vezérigazgató-helyettest azon kötelességük 
teljesítésében, hogy átlássák a közleményeink hitelességét és időbeniségét biztosító folyamatokat. 

 
 
Humánpolitika 
 

„Az elkötelezett, önállóan kezdeményező szakemberek jelentik a Magyar Telekom Nyrt. üzleti 
eredményességének legfontosabb sikertényezőjét.” - ez a vállalat megfogalmazott emberi erőforrás-jövőképe, a 
küldetéssel és a stratégiával összhangban. Legfőbb cél, hogy cégünk magyarországi és nemzetközi 
viszonylatban is a legprofesszionálisabb emberi erőforrás-szervezettel rendelkezzék, amelyre ügyfelei belső 
partnerként és tanácsadóként tekintenek, és amelyhez más cégek is bizalommal fordulnak, ha tapasztalatot 
kívánnak szerezni. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. 2003–2006. időszakra megfogalmazott emberi erőforrás-stratégiája öt fókuszpont 

köré csoportosul, a Deutsche Telekom HR stratégiájával összhangban. Ezek: 
 
• Sokféleség kezelése – Törekszünk a csoportszintű szinergiák kihasználására a maximális üzleti 

eredményesség érdekében. 
 

• Személyügyi költséggazdálkodás – Célunk a piaci információkon és a legjobb nemzetközi gyakorlaton 
alapuló költséghatékony személyügyi gazdálkodás. 

 
• Teljeskörű javadalmazás – Célunk a teljesítményen alapuló és a piacon is versenyképes javadalmazás 

biztosítása. 
 

• Képességek, készségek menedzselése – Kiemelten kezeljük a tudás és a készségek felkutatását, 
menedzselését, valamint a tehetségek támogatását. 

 
• HR hatékonyság és minőség – Célunk az ügyfelek igényeihez igazodó, magas szintű emberi erőforrás 

szolgáltatások nyújtása. 
 
Az emberi erőforrás-stratégia az SA8000 (Social Accountability) szabvány kilenc alapeleme közül kiemelten 

foglalkozik a diszkrimináció-mentességgel. A többi alapelem tekintetében a vállalatnál követett gyakorlat 
illeszkedik a magyar jogszabályi előírásokhoz (többek közt a Magyar Köztársaság Alkotmányához, a Munka 
Törvénykönyve rendelkezéseihez, illetve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához). Az igazságosság és az 
esélyegyenlőség elvi alapjait az 1997-ben kiadott, és a S-OX (Sarbanes-Oxley) törvénynek megfelelő Etikai 
Kódexben megfogalmazott alapvető normák teremtik meg. Az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítását segítik 
elő az atipikus foglalkoztatási formák: a távmunka, a részmunkaidő, a rugalmas munkaidő, csökkent 
munkaképességűek foglalkoztatása. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. a munkatársak érdekeinek képviselete céljából folyamatosan együttműködik a 

szakszervezetekkel és az Üzemi Tanáccsal: évente megállapodásban kerül rögzítésre a bér- és egyes juttatási 
elemek emelésének mértéke, valamint a létszám-hatékonysági intézkedések. 
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A vállalat Kollektív Szerződésben szabályozott bértarifa rendszere összhangban van az Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozatának 23. cikkelyével, mely kimondja: „Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen 
megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.” 

 
A Magyar Telekom Nyrt.-nél alkalmazott jóléti, szociális juttatások köre rendkívül széles. Ezek egy része 

alanyi jogon jár, mások pedig bizonyos előfeltételek fennállása esetén vehetők igénybe, illetve közös 
teherviselésen alapuló biztosítás jellegűek. A szociális juttatásokat és a nem alanyi jogon járó juttatások 
odaítélésének rendjét a Kollektív Szerződés és a kapcsolódó szabályzatok tartalmazzák. 

 
Mind a kiválasztási folyamatban, mind a munkatársak vállalatnál eltöltött életpályája során a Magyar 

Telekom Nyrt. elkötelezett, hogy biztosítsa munkatársai számára az egyenlő esélyeket, kortól, nemtől, etnikai 
hovatartozástól, vallási és politikai meggyőződéstől, valamint szexuális beállítottságtól függetlenül. A 
munkaerő-felvételnél külön figyelmet fordít arra, hogy elsősorban munkatársai jussanak lehetőséghez, akár 
horizontális, akár vertikális előrejutásra: ezt a FreeJob (belső állások tárháza: csak a Magyar Telekom Nyrt. 
munkavállalói számára elérhető álláshirdetési rendszer), és a 30 napos kizárólag belső keresésre vonatkozó 
szabályzat biztosítja. A vállalat a pozícióra kiválasztott kollégák hatékony beilleszkedésének támogatására 
Orientációs programot működtet. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. kiemelt figyelmet szentel a pályakezdőknek a Rajtkő gyakornoki programmal, 

melynek keretében minden évben 15-20 frissen végzett fiatal munkába állását, és belső képzését teszi lehetővé. 
  
A vállalat az 1997-ben bevezetett, azóta folyamatosan továbbfejlesztett Teljesítménymenedzsment rendszert 

használja a kompetencia és a tudás mérésére, a fejlesztési területek meghatározására, valamint az egyéni 
feladatok felülvizsgálatára. A közép- és felsővezetők esetében pedig Személyzeti Kerekasztal segítségével tűzi 
ki a szükséges fejlesztéseket, melyek az alábbi formákban valósulhatnak meg:  

 
• hagyományos képzési forma, „front” tanítás vállalaton belül, illetve vállalaton kívül  

 
• készségfejlesztő tréning (trénerekkel egyéni, csoportos foglalkozás, pl. csapatépítés, önismereti tréning) 

 
• e-learning, azaz távoktatás formájában megvalósuló egyéni tanulás „háló” segítségével (pl. médiaképzés) 
 
Az előrejutás, tehetségmenedzselés területén mind a vezető-utánpótlás, mind a szakember-fejlesztés kiemelt 

célkitűzés, amelyre a Magyar Telekom Nyrt. több, a céltól függően különböző tehetségmenedzselési programot 
működtet.  

 
A Magyar Telekom Nyrt. a kiválóság elkötelezettje: rendszeres munkatársi- és ügyfélelégedettség-mérések 

eredményei alapján fejleszti belső működését. E mellett a kiválóság eléréséhez kihasználja a modern 
technológiák nyújtotta lehetőségeket: fejlett informatikai rendszerek fejlesztésével, alkalmazásával fokozza 
működésének hatékonyságát.  

 
Az emberi erőforrás szakterület informatikai szolgáltatásait webes felületre kiterjesztve működteti, eHR 

megoldásokkal folyamatosan bővíti költségkímélő, hatékonyságnövelő és ügyfélbarát szolgáltatáskörét. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. kiemelt figyelmet fordít munkatársai biztonságának magas színvonalára és 

megteremti a biztonságos munkavégzés és az egészséget nem károsító munkahely feltételeit: külön szervezeti 
egység foglalkozik a munkavédelem és a foglalkozás-egészségügy kérdéseivel, a munkavédelmi stratégia és 
célrendszer kialakításával.  

 
A Magyar Telekom Nyrt.-nél nagy hangsúlyt kap a távozókról való gondoskodás; több olyan megoldást is 

alkalmaz a gondoskodó leépítés során, amelyek csökkentik az egyoldalú elbocsátások számát. A különböző 
atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása mellett a távozók elhelyezkedésének támogatására Esély program 
néven Outplacement rendszert működtet, amely képzéseket biztosít, és segíti a távozók álláskeresését. 
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Jövőkép 
 

A távközlési iparág világszerte jelentős változáson megy keresztül. Több, hosszú távú tendenciát figyeltünk 
meg, amelyek megváltoztatják a magyar távközlési piac struktúráját. A hosszú távú tendenciákat elsősorban a 
technológiai változások (azaz az IP-alapú szélessávú termékek és megoldások, az újonnan megjelenő vezeték 
nélküli szélessávú technológiák) az ügyféligények (azaz mobilitás és egyszerű használat, hármas megoldások) és 
a szabályozás (azaz a piacra lépési csekély korlátai, új üzleti modellek) határozzák meg.  

 
Annak érdekében, hogy alkalmazkodjunk a piaci változásokhoz, a hagyományos forgalom alapú árbevételi 

struktúráról a hozzáférés alapú árbevételi struktúrára váltunk, aminek révén lehetővé válik, hogy a csökkenő 
forgalomi árbevételt tartalomból, szórakozásból és csomagban értékesített hozzáférésből származó árbevétellel 
helyettesítsük. Továbbá a hagyományostól eltérő, új konvergált távközlési piacokra lépve új bevételi források 
után nézünk. 

 
Hangsúlyoznunk kell, hogy minden szegmensre hatással van a saját üzleti környezete, és előre nem látott 

vagy általunk nem irányítható körülményeknek és eseményeknek vagyunk kitéve. Több olyan kockázati 
tényezőt határoztunk meg, amelyek hatással lehetnek a jövőbeli üzleti tevékenységünkre. Ezek közül a 
legfontosabbak: a szabályozási környezet, a verseny változásai, a magyar kormány által bejelentett stabilizációs 
csomag előre nem látható hatásai, valamint a devizaárfolyamok változásai.  

 
A Magyar Telekom jelenlegi tervei és kilátásai a legjobb ismereteinken és a várható körülményeken 

alapulnak. A versenytársaink magatartását azonban nehéz pontosan előre jelezni. Ezért az alternatív szolgáltatók, 
az új piaci belépők és az új megoldások feltételezettnél erősebb hatása negatívan befolyásolná az üzleti 
teljesítményünket minden olyan országban, ahol a Magyar Telekom jelen van. 

 
Reméljük, hogy az alapvető üzletágaink képesek lesznek továbbra is erős szabad cash flow-t generálni. Van 

azonban néhány jelentős elem, ami negatív hatást gyakorolhat a szabad cash flow-ra: pl. az EDR infrastruktúra 
kiterjesztése és a potenciális akvizíciók. E hatások ellenére azt várjuk, hogy 2007-ben is szilárd pozitív szabad 
cash flow-t generálunk. 

 
Bevételek 

 
Az alábbiak a szegmensekre vonatkozó terveinkre és kezdeményezéseinkre vonatkozó, jelenlegi 

elvárásainkat tükrözik: 
 
A vezetékes szegmensben a vezetékes beszédcélú szolgáltatásból származó árbevétel további fokozatos 

csökkenését várjuk a tartós vonalcsökkenés és a vezetékes egységár csökkenés miatt, aminek kiváltó oka a mobil 
helyettesítés és a vezetékes piacon folyó élesedő verseny, beleértve a PSTN viszonteladók és a VoIP ill. 
VoCATV szolgáltatók jelentette versenyt is. Amint azt stratégiánkban említjük, a vezetékes beszédcélú 
szolgáltatási bevételek csökkenésének enyhítése érdekében most a hagyományos forgalom alapú árbevételi 
struktúráról áttérünk a hozzáférés alapú árbevétel struktúrára, ami lehetővé teszi, hogy a csökkenő forgalomi 
árbevételt tartalomból, szórakozásból és csomagban értékesített hozzáférésből származó árbevétellel 
helyettesítsük.  

 
Vezető magyarországi szélessávú szolgáltatóként az országos szélessávú ellátottság növelésének 

felgyorsítása mellett kötelezzük el magunkat, többszörös hozzáférésű, költséghatékony megközelítést 
alkalmazva. 2006. novemberében elindítottuk az IPTV szolgáltatásokat, 2007. elején az ADSL2 technológiát 
alkalmazva megdupláztuk a sávszélességeket a hálózatunkon, valamint a nyílt DSL szolgáltatások bevezetésével 
tovább kívánjuk ösztönözni a piaci fejlődést. 

 
Az üzleti szektorban, a fenntartható versenyképesség megtartása érdekében feltétlenül továbbfejlesztjük az 

informatikai kompetenciáinkat: a menedzselt szolgáltatások, a rendszer integráció és az outsourcing révén a 
komplex szolgáltatási kínálatra helyezzük a hangsúlyt, az üzleti ügyfeleknek tanácsadás alapú értékesítést.  
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Ezen kívül új bevételi forrásokat keresünk olyan, a hagyományostól eltérő piacokra lépve, mint a tranzakciós 
szolgáltatások és kereskedelem. Ily módon új bevételi csatornákat hozunk létre, amennyiben potenciális üzleti 
lehetőség adódik, ill. kihasználjuk a potenciális növekedési lehetőségeket az új konvergált piacokon.  

 
A mobil szegmensben a nettó árbevétel további növekedését várjuk. A magyarországi piac mostanra 

majdnem telítődött, és a potenciális új előfizetők kisebb száma miatt lassabb növekedési ütemet várunk. Ezt a 
tendenciát részben ellensúlyozza a kártyás ügyfelek előfizetéses csomagokra való migrálása és a nagyobb értékű 
szolgáltatások jövőbeli növekedési potenciálja, amelyet az UMTS és a HSDPA szolgáltatások indítása támogat. 
Ennek megfelelően az újonnan kiépített HSDPA kapacitásaink nyújtotta elsőségből származó előny kihasználása 
a T-Mobile Magyarország egyik legfontosabb stratégiai prioritása a gyorsan növekvő, vezeték nélküli szélessávú 
piacon. 

 
 

Kiadások 
 
A stratégiánkkal összhangban azt tervezzük, hogy minden szegmensben javítjuk a belső működési 

hatékonyságunkat. A 2006. évre kitűzött kezdeti célunkat – miszerint az egy főre jutó vezetékes vonalak (B-
csatorna ekvivalens) számának 500 fölé emelése révén (a nyugat-európai legjobb gyakorlatnak megfelelő 
mutatószám) javítjuk a munkaerő hatékonyságát – már 2006. február végére elértük.  

 
A Magyar Telekom Nyrt. és a  TMH fúziója révén tovább javíthatjuk a hatékonyságot. Az integráció 

fokozatos végrehajtása során jelentős értékteremtést várunk a további bevételek megszerzése, valamint a 
működési és tőkeköltségek optimalizálása révén. 2006-ban már láthatók voltak a vezetékes-mobil integráció első 
hatásai az értékesítés és ügyfél megtartás szempontjából. E hatásokat azonban a vonatkozó költségek 
ellensúlyozták. Az elkövetkező három év során jelentős pozitív hatást várunk: a 2007-2009-ig terjedő időszakra 
az előnyök jelenleg becsült nettó jelenértéke 60 milliárd forint körül lesz. A vezetékes és a mobil üzletágaink 
integrációja különösen javítani fogja versenyképességünket az ügyfélgondozás és az ügyfélszolgálat, a termékek 
és értékajánlatok, a háttérmunka és a támogató rendszerek, valamint a közös hálózati infrastruktúra irányítás 
területén. 

 
 

A tárgyi eszközök és az immateriális javak bruttó növekedése  
 
2006-ban Csoport szintű célunk volt, hogy 15 százalék alá csökkentsük a tárgyi eszközök és az immateriális 

javak bruttó növekedésének értékesítéshez viszonyított arányát, és sikerült elérnünk ezt a célt. 2007-ben az 
arányszám 14 százalék alá csökkentését tűzzük ki célul, a potenciális akvizíciók nélkül. Várakozásaink szerint a 
bruttó növekedés nagyobb arányú lesz a vezetékes szegmens olyan gyorsan növekvő területein, mint az Internet, 
szélessávú és adatátvitel, míg a mobil szegmensünkben tovább folyik az UMTS és a HSDPA infrastruktúra 
kiterjesztése. 

 
 

Bevétel és EBITDA célszámok 
 
Az előző kilátásunk, valamint a piaci és szabályozási feltételek alapján, a 2006-2007. időszakra, Csoport 

szinten legalább három százalékos, átlagos összbevétel-növekedést vártunk. EBITDA szempontjából a 2005. évi 
beszámolóban szereplő EBITDA megtartását tűztük ki 2006. évi célul. 2006. végén teljes mértékben sínen volt e 
két cél elérése. 2007-re kitekintve, a 2006. évi beszámolóban szereplő adatokhoz képest, forintban kifejezve 
állandó bevételt és EBITDA-t célzunk meg. 

 
Budapest, 2007. március 22. 
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