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MAGYAR TELEKOM 
 

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 
 

 Megjegyzés 2004  2005   2005 
   december 31-én 

  (millió Ft) (millió USD) 
    (nem auditált) 

ESZKÖZÖK      (2. megjegyzés)
Forgóeszközök       

Pénzeszközök....................………..……………….……...........................…. 6 36 879  46 060 216
Egyéb pénzügyi eszközök  …………….…………………………………….. 7 576  1 817 9
Követelések......................................……………….………………………... 8 83 440  97 183 455
Társasági adó követelés ……………………………………………………..  3 549  452 2
Készletek ...….....................................................………………………...….. 9 7 669  8 414 39
Értékesítésre szánt eszközök…........................…………......……………….. 10 3 063  2 302 11

Forgó eszközök összesen..........…...................………………..………….  135 176  156 228 732
     

Befektetett eszközök        
Tárgyi eszközök – nettó ..…………...……….........................………...……. 11 571 090  580 736 2 719
Immateriális javak – nettó ..........................……………………..……….…. 12 298 351  319 797 1 497
Társult vállalatok……………………….........…………………...…….……. 14 5 750  5 020 23
Halasztott-adó követelés…...……………………..………………………...... 26 12 527  14 966 70
Egyéb hosszú lejáratú eszközök...……………………………….…………... 15 6 664  6 201 29

Befektetett eszközök összesen .........……………..…........………………  894 382  926 720 4 338
     
Eszközök összesen...................................……………………….…………..  1 029 558  1 082 948 5 070

       
KÖTELEZETTSÉGEK        

Rövid lejáratú kötelezettségek         
Hitelek kapcsolt vállalatoktól ......................………………...………………. 17 60 000  74 648 350
Hitelek és egyéb kölcsönök – külső felektől ..…….........................………… 17 34 538  43 602 204
Szállítók és egyéb kötelezettségek……..........………….………………..….. 18 109 921  119 464 559
Társasági adó kötelezettség …………………………………………..  52  1 472 7
Halasztott bevételek ...............................……………..………………..….… 19 1 502  918 4
Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalék …………….………….. 20 15 537  6 817 32

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen...............…………….…………  221 550  246 921 1 156
     

Hosszú lejáratú kötelezettségek       
Hitelek kapcsolt vállalatoktól.......................………………...………………. 17 177 675  212 000 993
Hitelek és egyéb kölcsönök – külső felektől…..…..........................………… 17 48 395  14 215 67
Halasztott bevételek .......................…………………………………….…… 19 1 186  267 1
Halasztott-adó kötelezettség……………….……….………………………... 26 1 280  3 189 15
Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalék….………….………….. 20 2 761  3 141 15
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség .............…………….………………….. 18 47  5 521 26

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen……..………....………………  231 344  238 333 1 117
     
Kötelezettségek összesen ........................……………………….…………..  452 894  485 254 2 273
     
TŐKE     

Saját tőke      
Jegyzett tőke..................…………………...….……………...………………  104 281  104 281 488
Tőketartalék …………..................…………………………………….……..  27 382  27 382 128
Saját részvények……………………...……………………………..………..  (3 842)  (1 926) (9)
Halmozott átértékelési különbözet……………………………………………  (3 026)  (420) (2)
Eredménytartalék..........................……………………………………………  391 772  385 250 1 864

Saját tőke összesen ……......................…………………………..……….  516 567  527 567 2 470
Kisebbségi részesedések …………………………………………………...  60 097  70 127 328

Tőke összesen ……………………………………………………………….  576 664  597 694 2 797
     
Források összesen………………………... ......…………......……………...  1 029 558  1 082 948 5 070
 
A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2006. december 5-én kibocsátásra jóváhagyta, és nevében 
aláírásával hitelesítette: 
 
 

 Straub Elek Thilo Kusch 
 Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes 

 
A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi 
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MAGYAR TELEKOM   
 

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS  
 
  Megjegyzés 2003 2004  2005  2005 
   december 31-ével végződött évben   
        
   (millió Ft, kivéve az egy részvényre 

vonatkozó adatok) 
(millió USD)

       (nem auditált)
       (2. megjegyzés)
       
Vezetékes szolgáltatások bevétele …........….......….  21 358 655 334 174  331 062  1 550
Mobil szolgáltatások bevétele......................…...…...  22 248 597 267 264  289 635  1 356
Bevételek összesen.............................…..........…….   607 252 601 438  620 697  2 906
       
Személyi jellegű ráfordítások....................….......….  23 (87 920) (109 497)  (92 783)  (434)
Értékcsökkenési leírás…… ........................…...…....   (128 334) (137 666)  (114 686)  (537)
Más hálózat-üzemeltetőknek történt kifizetés……...   (84 449) (87 580)  (89 097)  (417)
Értékesített távközlési berendezések  
beszerzési értéke ……………………………………

  
(40 811)

 
(40 971) 

  
(37 221) 

 
(174)

Egyéb működési költségek – nettó 
......….............…. 

 24 (143 674) (140 460)  (153 522)  (720)

Működési költségek............................……........…..   (485 188) (516 174)  (487 309)  (2 282)
      

Működési eredmény...................…….................….   122 064 85 264  133 388  624
       
Nettó pénzügyi eredmény............................….....….  25 (40 002) (36 146)  (31 288)  (146)
Részesedés társult vállalatok adózott 
eredményéből……………………………….....…....

  
14 795

 
1 896 

  
330 

 
1

Adózás előtti 
eredmény............................……...…. 

  82 857 51 014  102 430  479

Nyereségadó…...…...................................….…....
… 

 26 (13 517) (7 687)  (13 511)  (63)

Adózott eredmény ..................................….………   69 340 (43 327)  88 919  416

    
A Társaság részvényeseire jutó eredmény  
(Éves 
eredmény)................…….............…………… 

  
57 475

 
34 641 

  
78 564 

 
368

Kisebbségi részesedésekre jutó eredmény ...............   11 865 8 686  10 355  48
  69,340 43,327  88 919  416

       
Egy részvényre jutó hozam (EPS)       
      
A Társaság részvényeseire jutó eredmény  
(Éves eredmény).....................................…………...

 57 475 34 641  78 564  368

      
Forgalomban levő törzsrészvények  
súlyozott átlagos száma (ezer) 
…………....……...… 

 1 037 912 1 037 912  1 038 803  

Részvényhígulást eredményező részvényopciók 
átlagos száma (ezer)………………………………...

 122 318  417  

Forgalomban levő törzsrészvények súlyozott átlagos 
száma (ezer) módosított EPS számításhoz……….... 

 1 038 034 1 038 230  1 039 220  

      
      
Egy részvényre jutó hozam (Ft és USD)……..……..  55,38 33,38  75,63  0,35
Egy részvényre jutó módosított hozam  
(Ft és USD)... ……………………………………….

 
55,37

 
33,37 

  
75,60 

 
0,35

 
 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 
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MAGYAR TELEKOM 
 

KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 
 

 Megjegyzés  2003 2004  2005 2005 
   december 31-én végződött évben  
   (millió Ft) (millió USD)
     (nem auditált)
     (2. megjegyzés)
Üzleti tevékenységből származó cash-flow     
     

Működésből származó cash-flow………..……………….. 27  240 497 234 681  236 937 1 110
Fizetett kamat .................................……………………....   (30 063) (34 030)  (31 078) (146)
Fizetett társasági adó..………......................………...........   (12 318) (10 900)  (4 523) (21)

Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 
..………. 

  198 116 189 751  201 336 943

    
Befektetési tevékenységből származó cash-flow     

Tárgyi eszközök és immateriális javak 
beszerzése…….…. 

13  (90 788) (91 748)  (103 587) (485)

Leányvállalatok és egyéb befektetések 
beszerzése……..… 

5  (7 992) (17 273)  (35 927) (168)

Felvásárolt leányvállalatok 
pénzeszközei………………… 

5  61 16  1 866 9

Kapott 
kamat.........................................…………….....…. 

  908 1 452  2 195 10

Kapott 
osztalék............................………………….......…. 

  575 2 633  1 729 8

Egyéb pénzügyi eszközök eladása / (beszerzése) – nettó 
... 

  266 43  (371) (2)

Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel…..   2 269 4 090  2 529 12
Befektetési tevékenységből származó nettó cash-
flow........ 

  (94 701) (100 787)  (131 566) (616))

    
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow     

Részvényeseknek és kisebbségi  
részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék  ………………

  
(23 507)

 
(78 294) 

 
(84 551) (396)

Hitelek és egyéb kölcsönök 
felvétele……………...……… 

  192 057 338 680  263 329 1 233

Hitelek és egyéb kölcsönök 
törlesztése.........…………..… 

  (260 583) (332 481)  (242 595) (1 136)

Saját részvény vásárlása …..………………………….…..   (3 842) -  - -
Saját részvény eladása ……… ……………………….…..   3 842 -  1 969 9
Egyéb .………….........................………………......….....   (2) -  - -

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow 
...….. 

  (92 035) (72 095)  (61 848) (290)

    
Árfolyamváltozás hatása a pénzeszközökre 
…………..…. 

  1 901 (2 122)  1 259 6

     
Pénzeszközök változása ……….….....……………………   13 281 14 747  9 181 43
     

Pénzeszközök az év elején ..............................………..….   8 851 22 132  36 879 173
Pénzeszközök az év végén ……..........................…...….... 6  22 132 36 879  46 060 216

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 



 13 

MAGYAR TELEKOM 
 

TŐKÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK – KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS 
 Saját tőke  Kisebbségi 

részesedés 
Tőke 

összesen
 Törzs-

részvények 
száma (a)  

 Jegyzett 
tőke 

Tőke-
tartalék 

Saját 
részvény 

Halmozott 
átértékelési 
különbözet 

 Eredmény-
tartalék (i) 

   

        
2002. december 31. …… 1 042 811 600  104 281 27 382 (4 488) (4 348)  393 317  59 436 575 580
       
Osztalék (g) …...………..     (18 682)  (18 682)
Kisebbségi 
részvényeseknek deklarált  
osztalék (h) …………… 

      (4 796) (4 796)

Akvizíciók (b) ………….       (2 424) (2 424)
Saját részvény eladása (c) .   4 488   (646)  3 842
Saját részvény vásárlása(c)   (3 842)     (3 842)
Halmozott átértékelési 
különbözet .. 

  5 173    6 193 11 366

Éves eredmény …………     57 475  11 865 69 340
2003. december 31. ……. 1 042 811 600  104 281 27 382 (3 842) 825  431 464  70 274 630 384
       
Osztalék (g) …………….     (72 654)  (72 654)
Kisebbségi 
részvényeseknek deklarált  
osztalék (h) …………… 

      (5 651) (5 651)

Akvizíciók (b) ………….       (9 109) (9 109)
Részesedés vásárlása a T-
Systems Hungary-ben (d) .. 

    (1 679)  (1 679)

Halmozott átértékelési 
különbözet 

  (3 851)    (4 103) (7 954)

Éves eredmény …………     34 641  8 686 43 327
2004. december 31.  
módosítás előtt ………... 

1 042 811 600  104 281 27 382 (3 842) (3 026)  391 772  60 097 576 664

       
IAS 39 értelmezésének 
változása 
adóval nettózva (2(e) 
megjegyzés)  

    (733)  (733)

       
       
2004. december 31.  
módosítás után …………. 

1 042 811 600  104 281 27 382 (3 842) (3 026)  391 039  60 097 575 931

       
Osztalék (g) …………….     (72 654)  (72 654)
Kisebbségi 
részvényeseknek deklarált  
osztalék (h) …………… 

      (11 913) (11 913)

Akvizíciók (b) ………….       9 447 9 447
Telit eladása  
a DeTe Immobilien-nek (d) 

    495  495

TSI tőke juttatása a TSH -
nak (d) .. 

    669  669

Saját részvény eladása (e)    1 916   53  1 969
Részvényalapú juttatások 
valós értékének hatása 
(f)………… 

    84  84

Halmozott átértékelési 
különbözet .. 

  2 606    2 141 4 747

Éves eredmény ………....     78 564  10 355 88 919
2005. december 31. …… 1 042 811 600  104 281 27 382 (1 926) (420)  398 250  70 127 597 694
       
Ebből saját részvény …... (2 456 659)      
       
2005. december 31-én 
forgalomban lévő 
törzsrészvények száma .. 

1 040 354 941      

 
A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 
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MAGYAR TELEKOM   
 

TŐKÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK – KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS 
(megjegyzések) 

 
(a) A 2005. december 31-én forgalomban lévő 1 042 811 600 (100 forint névértékű) törzsrészvényen kívül a saját tőke 

részét képezi egy darab 10 000 forint névértékű B sorozatú elsőbbségi részvény. Ez a B sorozatú részvény a 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium tulajdonában van, és bizonyos jogokat biztosít tulajdonosának, beleértve 
az információhoz való hozzájutás és egy igazgató kinevezésének jogát. Ilyen részvényt csak a Kormány vagy 
annak delegáltja birtokolhat. 2005. december 31-én a kibocsátásra engedélyezett részvények száma 1 054 911 600. 

 
(b) Az „akvizíciók” sor mutatja a kisebbségi részesedések változását felvásárlások esetén. Új beszerzéseknél, ahol a 

Magyar Telekom 100 százaléknál kisebb befektetést vásárol egy leányvállalatban, a kisebbségi részesedés 
növekszik. A kisebbségi részesedés csökken, ha a Magyar Telekom további tulajdoni részesedést szerez meg 
valamely már konszolidált leányvállalatában. 

 
(c) A törvényi előírásoknak megfelelően 2003-ban a Társaság eladott 4 900 000 törzsrészvényt, amelyet visszavásárolt 

3842 millió forintért. Ez a tranzakció 646 millió forint veszteséget eredményezett.  
 
(d) Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal 
 

2004-ben a Magyar Telekom megvásárolta a T-Systems Hungary Kft. (TSH) 49%-os tulajdonrészét, ettől 
kezdve a TSH a Magyar Telekom Csoport társult vállalata. Mivel a Magyar Telekom, a TSI és a TSH is a 
Deutsche Telekom Csoport tagja, a tranzakció közös irányítás alatt levő vállalatok között történt. Ezért a 
különbség a befektetés T-Systems International könyveiben szereplő értéke (1 751 millió forint) és a vételár 
(3 430 millió forint) közötti különbözet az eredménytartalékban került elszámolásra. 

 
2005-ben a Magyar Telekom eladta a Telit Rt-ben – a Magyar Telekom ingatlanok kezelését végző 
kiszervezett társaságban - lévő részesedését a DT Immobilien-nek, a Deutsche Telekom Csoport tagjának. 
Mivel a tranzakció közös irányítás alatt levő vállalatok között történt, a befektetés eladásából származó 
nyereség közvetlenül az eredménytartalékban került elszámolásra. 

 
2005-ben a T-Systems International (TSI) elengedte a T-Systems Hungary Kft-nek (TSH) nyújtott 1 366 
millió forint összegű hitelét. Ebből 669 millió forint a Magyar Telekom TSH-ban lévő nettó eszközállományát 
növelte az equity módszer szerinti konszolidálás révén, lévén a TSH a Csoport társult vállalata. Mivel 
mindhárom fél a Deutsche Telekom Csoport része, a tranzakció közös ellenőrzés alatt levő vállalatok között 
történt, ezért a Magyar Telekom társult vállalatban lévő részesedésének növekménye közvetlenül az 
eredménytartalékban került elszámolásra. 

 
(e) 2005-ben a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója és más vezetői részvényopciókat hívtak le, melyhez a 

Társaság az opció program céljára lekötött saját részvényeit használta fel. A tranzakciók során a Társaság eladott 
2 443 341 darab saját részvényt az elnök-vezérigazgatónak és más vezetőinek a rögzített opciós áron. A saját 
részvények eladásából származó 53 millió forintos nyereség a Társaság eredménytartalékában került elszámolásra. 
Részletek a 28. megjegyzésben olvashatóak. 

 
(f) 2005-ben a Magyar Telekom alkalmazta az IFRS 2 (Részvényalapú juttatások) előírásait, mely előírja a Társaság 

számára, hogy a részvényben rendezett részvényalapú juttatások költségeit az eredménytartalékkal szemben 
számolja el. 2005-ben a Társaság 84 millió forint ilyen jellegű költséget számolt el. Részletek a 28. 
megjegyzésben. 

 
(g) 2005-ben a Magyar Telekom Nyrt. 70 forint részvényenkénti osztalék kifizetéséről döntött (2004-ben 70, 2003-ban 

18 forint/részvény). 
 
(h) A kisebbségi részvényeseknek deklarált osztalék szinte teljes egészében a Magyar Telekom macedón 

leányvállalatának, a Maktel kisebbségi részvényeseinek fizetett osztalékából áll.  
 
(i) A Társaságnak a magyar törvények szerint osztalékként kifizethető tartalékai 2005. december 31-én körülbelül 282 

000 millió forintot tettek ki (2004. december 31-én 283 000 millió forint). 
 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 
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Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 
 
2006. február 13-án a Társaság bejelentette, hogy a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak 

megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, 
illetve a releváns jogszabályokkal. Először a Társaság könyvvizsgálói jeleztek kifogást két, a Társaság 
egyik leányvállalata által kötött tanácsadói szerződés kapcsán. A vizsgálatok eredményeképpen 
további két, a Társaság által kötött tanácsadói szerződéssel kapcsolatban merültek fel kérdések. A 
vizsgálat tárgyát képező négy szerződés összege körülbelül 2 mrd Ft-ot tesz ki. Kifogás merült fel 
azzal kapcsolatban is, hogy néhány dolgozó elektronikus dokumentumokat semmisített meg a 
vizsgálatok akadályozása érdekében. A vizsgálat következménye lett, hogy a Társaság 
felfüggesztette néhány dolgozó munkaviszonyát, akik azóta beadták felmondásukat. A független jogi 
tanácsadó vezetésével és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat jelenleg is tart. 

 
Annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai 

napig tett megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a 
szerződéskötés belső vállalati folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem 
sikerült elégséges bizonyosságot szerezni afelől, hogy a szerződések teljesítéséért fizetett 
ellenértékért a Társaság megfelelő értéket kapott. A Társaság 2005. évi gyorsjelentése a fenti 
szerződések közül kettőt - 1,12 mrd Ft kifizetést - aktivált költségként tartalmazott. A vizsgálat 
megállapításai alapján a Társaság a négy szerződés kapcsán a teljes 2 mrd Ft-os kifizetést 
költségként számolta el az 'egyéb működési költségek - nettó' soron. Lsd. 23. megjegyzés. Ezzel 
arányos mértékű hatás mutatkozik többek között az adóban, a kisebbségi részesedésben, valamint 
az eredményben a Társaság 2005. évi gyorsjelentésében közzétett eredményekhez képest.  

 
A Társaság már bevezetett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések 

kötésére vonatkozó ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell 
bevezetését, a Crnogorsi Telekom Igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok 
akadályozása érdekében adatok megsemmisítését kezdeményező dolgozók munkaszerződésének 
felbontását.  

 
A Társaság Igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő 

intézkedésekről szóló programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az 
akvizíciók és egyéb beszerzések szerkezetének és folyamatának megváltoztatásáról és egy új belső 
kontroll rendszer bevezetéséről. 2006. december 5-én a Társaság Igazgatósága további belső 
kontroll folyamatok fejlesztéséről és azok bevezetéséről döntött.  

 
A 2005. évi beszámoló véglegesítése a vizsgálatok miatt késett, melynek következménye, hogy a 

Társaság és néhány leányvállalata nem tudta és esetleg a jövőben nem tudja tartani a magyar és 
egyéb alkalmazandó törvények és szabályok által előírt kötelezettségeit az auditált éves beszámoló 
elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan. A Társaságra a 
késedelmek miatt a mai napig 12 mFt 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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Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés 

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:     Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi gazdálkodásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006. december 
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Magyar Telekom Nyrt. 
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Magyar Telekom Nyrt.

MÉRLEG 2005. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

ESZKÖZÖK

Megjegyzések 2004. december 31. Önrevízió 2005. december 31.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 816 037 -8 842 373 

I. Immateriális javak 4 185 679 -3 180 411 
Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 
Vagyoni értékű jogok 1 138 0 18 238 
Szellemi termékek 13 837 -3 1 558 
Üzleti vagy cégérték 170 704 0 160 615 
Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 5 357 632 -5 338 114 
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 207 039 39 204 716 

- Telek 2 404 27 2 298 
- Épület 40 968 5 39 334 
- Távközlési hálózat 153 829 3 153 969 
- Egyéb ingatlan 8 385 3 8 108 
- Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 453 1 1 007 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 134 085 133 117 730 
- Távközlési célú berendezések, gépek 133 112 133 116 718 
- Egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek 973 0 1 012 

Egyéb berendezések, felszerelések, járműve 8 042 49 6 290 
Beruházások, felújítások 8 466 -226 9 378 
Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 272 726 0 323 848 
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 6 188 994 0 230 147 
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 7 79 000 0 89 141 
Egyéb tartós részesedés 8 20 0 0 
Egyéb tartósan adott kölcsön 9 4 712 0 4 560 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapí 0 0 0 

B. FORGÓESZKÖZÖK 83 100 175 70 773 

I. Készletek 10 2 235 -8 2 862 
Anyagok 1 291 0 884 
Befejezetlen termelés és félkész terméke 0 0 0 
Késztermékek 0 0 0 
Áruk 944 -8 1 978 
Készletekre adott előlegek 0 0 0 

II. Követelések 76 137 183 64 312 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők 11 18 671 82 22 225 
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 12 50 208 0 36 410 
Váltókövetelések 0 0 0 

30 98 36 
Egyéb követelések 13 7 228 3 5 641 

III. Értékpapírok 14 3 842 0 1 926 
Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 
Egyéb részesedés 0 0 0 
Saját részvények, saját üzletrészek 3 842 0 1 926 
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro 0 0 0 

IV. Pénzeszközök 886 0 1 673 
Pénztár, csekkek 3 0 5 
Bankbetétek 883 0 1 668 

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 15 11 163 -14 10 320 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 10 754 -14 9 960 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 409 0 360 
Halasztott ráfordítások 0 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 910 300 153 923 466 

Budapest, 2006. december 5.

Straub Elek Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Követelések egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lév
vállalkozással szemben

A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.   23



Magyar Telekom Nyrt.

MÉRLEG 2005. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

FORRÁSOK

Megjegyzések 2004. december 31. Önrevízió 2005. december 31.

D. SAJÁT TŐKE 16 371 724 186 440 000 

I. Jegyzett tőke 104 281 0 104 281 
ebből: -visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 490 0 246 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0 
III. Tőketartalék 52 837 0 52 837 
IV. Eredménytartalék 210 764 0 212 866 
V. Lekötött tartalék 3 842 0 1 926 

VI. Értékelési tartalék 0 0 0 
VII. Mérleg szerinti eredmény 0 186 68 090 

E. CÉLTARTALÉKOK 17 13 516 0 4 307 
0 

Céltartalék várható kötelezettségekre 13 345 0 4 183 
Céltartalék a jövőbeni költségekre 165 0 124 
Egyéb céltartalék 6 0 0 

F. KÖTELEZETTSÉGEK 498 406 184 454 331 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 225 068 0 230 605 
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 
Átváltoztatható kötvények 0 0 0 
Tartozások kötvénykibocsátásból 127 0 124 
Beruházási és fejlesztési hitelek 18 47 266 0 13 125 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 
Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő váll 19 177 675 0 212 000 
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 5 356 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 273 338 184 223 726 
Rövid lejáratú kölcsönök 72 0 71 

ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 
Rövid lejáratú hitelek 20 34 156 0 41 913 
Vevőtől kapott előlegek 708 22 606 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20 372 0 19 499 
Váltótartozások 0 0 0 
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 21 74 598 0 73 399 
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési visz. levő vál 22 60 000 0 74 678 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 23 83 432 162 13 560 

ebből: fizetendő osztalék 72 654 0 0 

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 24 26 654 -217 24 828 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 072 0 2 502 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24 295 -217 21 804 
Halasztott bevételek 287 0 522 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 910 300 153 923 466 

Budapest, 2006. december 5.

Straub Elek Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes

A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.   25



Magyar Telekom Nyrt.
EREDMÉNYKIMUTÁS 

2005. DECEMBER 31-ÉN
VÉGZŐDŐ IDŐSZAKRA 

(az összes egyenleg millió Ft-ban)

Megjegyzések 2004. Önrevízió 2005.

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 253 878 76 237 079
2. Export értékesítés nettó árbevétele 26 12 368 50 12 060

I. Értékesítés nettó árbevétele 266 246 126 249 139

3. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 11 315 0 12 915

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 11 315 0 12 915

III. Egyéb bevételek 27 7 198 9 23 184
Ebből: visszaírt értékvesztés 573 0 388

5. Anyagköltség 14 132 -2 15 858
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 29 53 960 -207 59 593
7. Egyéb szolgáltatások értéke 2 271 -4 2 151
8. Eladott áruk beszerzési értéke 4 005 -3 4 271
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 30 52 929 -8 41 813

IV. Anyagjellegű ráfordítások 127 297 -224 123 686

10. Bérköltség 31 35 722 0 32 552
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 11 668 22 12 942
12. Bérjárulékok 14 280 -6 13 733

V. Személyi jellegű ráfordítások 61 670 16 59 227

VI. Értékcsökkenési leírás 66 812 13 64 097

VII. Egyéb ráfordítások 33 31 847 140 16 914
Ebből: értékvesztés 8 365 0 2 769

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -2 867 190 21 314

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 70 770 0 68 429
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 70 770 0 68 429

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 150 0 497
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 10 813 0 7 051
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10 805 0 7 044

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 4 174 0 3 171
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 3 779 0 3 015

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 659 0 4 476
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 86 566 0 83 624

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 78 0 0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 35 150 0 31 702
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 694 0 643
          egyéb kapcsolt vállalkozásnak adott 23 271 0 24 793

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 6 289 0 576

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 41 517 0 32 278

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 34 45 049 0 51 346

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 42 182 190 72 660

X. Rendkívüli bevételek 35 3 476 1 2 013
XI. Rendkívüli ráfordítások 36 6 630 5 6 583

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -3 154 -4 -4 570

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 39 028 186 68 090

XII. Adófizetési kötelezettség 38 0 0 0

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 39 028 186 68 090

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 33 626 0 0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 39 72 654 0 0

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 186 68 090

Budapest, 2006. december 5.

Straub Elek Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes

A kiegészítő melléklet a mérleg elválszthatatlan részét képezi   27
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Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 
 
2006. február 13-án a Társaság bejelentette, hogy a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak 
megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, 
illetve a releváns jogszabályokkal. Először a Társaság könyvvizsgálói jeleztek kifogást két, a Társaság 
egyik leányvállalata által kötött tanácsadói szerződés kapcsán. A vizsgálatok eredményeképpen további 
két, a Társaság által kötött tanácsadói szerződéssel kapcsolatban merültek fel kérdések. A vizsgálat 
tárgyát képező négy szerződés összege csoportszinten körülbelül 2 milliárd Ft-ot tesz ki, amelyből 1.120 
millió Ft kapcsolódik a Társaság által megkötött két szerződéshez. Kifogás merült fel azzal kapcsolatban 
is, hogy néhány dolgozó elektronikus dokumentumokat semmisített meg a vizsgálatok akadályozása 
érdekében. A vizsgálat következménye lett, hogy a Társaság felfüggesztette néhány dolgozó 
munkaviszonyát, akik azóta beadták felmondásukat. A független jogi tanácsadó vezetésével és az 
Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat jelenleg is tart. 
 
Annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai napig 
tett megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a szerződéskötés 
belső vállalati folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem sikerült elégséges 
bizonyosságot szerezni afelől, hogy a szerződések teljesítéséért fizetett ellenértékért a Társaság 
megfelelő értéket kapott. 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 Társaság már bevezetett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések kötésére 
vonatkozó ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell bevezetését, a 
Crnogorsi Telekom Igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok akadályozása érdekében 
adatok megsemmisítését kezdeményező dolgozók munkaszerződésének felbontását.  
 
A Társaság Igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő 
intézkedésekről szóló programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az akvizíciók 
és egyéb beszerzések szerkezetének és folyamatának megváltoztatásáról és egy új belső kontroll 
rendszer bevezetéséről. 2006. december 5-én a Társaság Igazgatósága további belső kontroll folyamatok 
fejlesztéséről és azok bevezetéséről döntött.  
 
A 2005. évi beszámoló véglegesítése a vizsgálatok miatt késett, melynek következménye, hogy a 
Társaság nem tudta tartani a magyar és egyéb alkalmazandó törvények és szabályok által előírt 
kötelezettségeit az auditált éves beszámoló elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés 
megtartására vonatkozóan. A Társaságra a késedelmek miatt a mai napig 12 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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Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés 

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Döntés a Társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról és az igazgatóság 

tagjainak         adandó felmentvényről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006. december 
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Határozati javaslatok: 
 

1. A  Közgyűlés  1.082.948 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel 

(Kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 10.355 millió Ft levonása előtt) 

       jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
(IFRS) szerint elkészített 2005. évi konszolidált éves beszámolóját. 

 
 
2. A Közgyűlés 
 

923.466 millió Ft mérleg főösszeggel és 
68.090 millió Ft adózott eredménnyel 
 
jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2005. évi éves 
beszámolóját. 

 
 
3.  A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját 

úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2005-ös üzleti évre, tekintettel 
a gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt 
értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel 
kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, 
vagy szándékosan csalárd módon jártak el. 
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Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés 

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Az Igazgatóság javaslata a 2005. évi adózott eredmény felhasználására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006. december 
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Határozati javaslat: 
 

A 2005-ös eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 73 forint 
osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.300  forint osztalékot kapnak. 

A társaság 8.031.646.223 forint eredménytartalékot használ fel az összesen 76.122.086.995 forint 
osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni, HAR szerinti eredmény  68.090.440.772  forint.  

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. január 12.  

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2006. december 22-én a Magyar Tőkepiac című 
napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés 
rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.  

Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.  
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Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés 

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006. december 
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Határozati javaslat: 
 
A  Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a 
 
PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464)  
 
személy szerint Szabados Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót megválasztja 
Kamarai tagsági szám: 005314; 
Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI. 53; 
Anyja neve: Bukó Terézia 
 
a könyvvizsgálati feladatok ellátására két éves időtartamra, azaz a 2007-es üzleti évet lezáró Éves 
Közgyűlés napjáig tartó időszakra.  
Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként az Éves Közgyűlés Hegedűsné 
Szűcs Mártát választja (kamarai tagsági szám: 006838; anyja neve: Hliva Julianna; lakcím: 2071 
Páty, Várhegyi u. 6.). 
 
A Közgyűlés jóváhagyja éves – a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok 
vizsgálatát nem számítva – 81 000 000 Ft (+ a kapcsolódó költségek fedezésére max. 5%) + áfa 
összeg kifizetését, mely magában foglalja a Magyar Telekom Nyrt. (a Cég) magyar számviteli törvény 
szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi 
beszámolójának könyvvizsgálatát. 
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Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés 
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006. december
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Magyar Telekom Nyrt Alapszabályát az alábbi indokok miatt szükséges módosítani: 
 
 
1. A Magyar Telekom székházban működő gázmotorra kiserőművi összevont engedélyre van szükség a 
Magyar Energia Hivataltól (MEH). A MEH válaszlevelében közölte, hogy mivel a Társaság Alapszabálya a 
tevékenységi körök között nem tartalmazza a villamos energia és hő termelést, ezáltal az ingatlan 
fűtésrendszerének üzemeltetése/az energia értékesítése, számlázása nehézségekbe ütközik. 
Következésképpen célszerű felvenni a tevékenységi körök közé.  
A szükséges TEÁOR szám a TEÁOR 40.11 Villamosenergia-termelés. 
 
2. A Magyar Telekom üzletfejlesztési tevékenységei között a jövőre vonatkozóan kiemelt témaként 
szeretné kezelni különböző típusú biztosítások csomagolt, illetve önálló értékesítését ügyfelei részére. A 
lehetséges konstrukciók vizsgálata során az üzleti terület megállapította, hogy az ilyen jellegű 
együttműködések és termékkoncepciók megvalósításához elengedhetetlen egy erre vonatkozó TEÁOR 
szerinti tevékenység felvétele a Magyar Telekom tevékenységei közé.  
A szükséges TEÁOR szám a TEÁOR 67.20 Egyéb biztosítási tevékenység. 
 
3. A Budapesti Értéktőzsde neve megváltozott tekintettel a működési formára való utalásra, Budapesti 
Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságra. Ezért módosítandó a 15.2. pontban a név. 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását: 
 
 
1.6.2. Egyéb tevékenységek 
 
40.11’03 Villamosenergia-termelés 
67.20’03 Egyéb biztosítási tevékenység 
 
15. 2. Értesítések 
 
A Társaság értesítéseit és hirdetményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilapban, a Budapesti 
Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde 
Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Cégközlönyben is közzé kell tenni.  
 
 
Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
 
 



 47 

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztés 
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság és a Csoport 2005. évi működéséről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2006. december
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A Felügyelő Bizottság áttekintette a Társaság Ügyvezetésének jelentését a Társaság és a Csoport 
teljesítményéről, pénzügyi helyzetéről, a feltételezésekről és a környezeti bizonytalanságokról. 
 
A Felügyelő Bizottság a következő prioritásokra koncentrált: 
 

1. a Társaság működése megfelelt-e a jogi elvárásoknak és rendelkezéseknek,  
 

2. az alkalmazott számviteli gyakorlat megfelel-e a magyar számviteli szabályok (HAR) és a 
nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) rendelkezéseinek, 

 
3. az Igazgatóság működése és döntései a tulajdonosok érdekeit szolgálták-e.  

 
A Felügyelő Bizottság álláspontját az alábbiakban foglalja össze: 
 
I. A Társaság és a Csoport működése a 2005. üzleti évben megfelelt a tulajdonosi 

elvárásoknak: az Ügyvezetés sikeresen működtette a Társaságot, miközben a piaci 
viszonyok dinamikus változásokat tükröztek. A költséggazdálkodás gyakorlata 
eredményesnek mondható.   

 
II. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Társaság 2005. üzleti évre vonatkozó adózás 

utáni eredménye 68.090 millió forint (azaz hatvannyolcmilliárd kilencvenmillió forint), 
valamint a Társaság 2005. üzleti évre vonatkozó összes eszköz/forrás állomány értéke 
923.466 millió forint (azaz kilencszázhuszonhárom milliárd négyszázhatvanhat millió forint). 
A társasági beszámoló a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint készült.  A Magyar 
Telekom csoport 2005-ös konszolidált IFRS szerinti adózott eredménye  (a  kisebbségi 
részesedésekre jutó  10.355 millió Ft eredmény levonása előtt) 88.919 millió Ft (azaz 
nyolcvannyolc milliárd kilencszáztizenkilenc millió forint), mérleg főösszege 1.082.948 millió 
Ft (azaz ezernyolcvankettő milliárd kilencszáznegyvennyolc millió  forint). A Felügyelő 
Bizottság megállapítja, hogy a Társaság és a Csoport jelentése tartalmazza a független 
vizsgálatra vonatkozó szükséges információkat. A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, 
hogy a tulajdonosoknak kifizetendő nyereségosztalék 76.122 millió forint (azaz  hetvenhat 
milliárd százhuszonkettő millió forint). 

 
III. A Felügyelő Bizottság az Ügyvezetés döntéseit folyamatosan figyelemmel kísérte: minden 

Felügyelő Bizottsági ülésen beszámoltatta az Ügyvezetést a legfontosabb döntésekről, a 
Csoport gazdasági helyzetének alakulásáról, figyelemmel kísérte továbbá az Ügyvezetés 
ellenőrzési tevékenységét is.  

 
IV. A Felügyelő Bizottság hagyta jóvá a függetlenített belső ellenőrzési szervezet 2005. éves 

munkatervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes audit megállapításairól, 
a javasolt intézkedésekről, a realizálások aktuális helyzetéről. A Felügyelő Bizottság által kért 
ellenőrzéseket a Belső ellenőrzési szervezet szintén végrehajtotta és erről jelentést készített 
a Felügyelő Bizottság részére. Az egyes auditok kapcsán felmerült további kérdéseket a 
Belső ellenőrzés vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken - mint állandó meghívott - 
rendszeresen megválaszolta. 
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V. A Felügyelő Bizottság 2005. évben a következő ellenőrzési témákat kísérte kiemelt 
figyelemmel:  megfelelés a SOX 404  követelményeinek, pénzügyi kimutatások 
megbízhatósága, eszközök és IT rendszerek biztonsága, bevételbiztosítás,  CRM, üzleti 
megoldások. 

 
VI. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül Ellenőrző Bizottságot (Audit Committee „AC”) 

választott, amelynek munkáját Ügyrend elfogadásával szabályozta. Az AC rendszeresen 
ellenőrizte a Könyvvizsgáló függetlenségére vonatkozó szabályok betartását, gyakorolva a 
könyvvizsgálaton kívüli szerződések folyamatos kontrollját. 

 
VII.  A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Csoport tőzsdei megfelelését 

biztosító szabályok betartását. Kiadásra került a „Számviteli ügyekben tett 
panaszok/bejelentések kezelésének rendje” tárgyú utasítás, ezen túlmenően a bejelentések 
technikai feltételei is megvalósultak. A névtelen bejelentés útján tudomására jutott témákat 
kivizsgáltatta és azokról jelentés készült. A Csoport minden esetben megtette a szükséges 
prevenciós lépéseket a jövőbeni ismétlődés elkerülésére. 

 
VIII. A Felügyelő Bizottság fokozott figyelmet fordított a társasági kontrollfolyamatok erősítésére, 

a SOX előírások betartására. A tárgyban rendszeresen beszámoltatta a Belső ellenőrzést, 
több esetben az Ügyvezetést és tájékoztatást kért a külső Könyvvizsgálótól is.   

 
IX. A Felügyelő Bizottság nagyra értékeli a Csoport azon tevékenységét, hogy a  DT- csoport 

szinten  fennálló szinergia lehetőségeket kihasználja, amelynek keretén belül a Társaság 
folyamatosan nyomon követi a tulajdonosi elvárások teljesülését és az erőforrások 
optimalizálását.  A belső ellenőrzés egységes eljárási rendjére vonatkozó irányelvek 
bevezetését a Felügyelő Bizottság messzemenően támogatja.    

 
X. A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Csoport és a Társaság 2005. évi 

működésével kapcsolatos független vizsgálatot, és javaslatot tett korrekciós intézkedésekre, 
amelyek végrehajtásáról az Igazgatóság döntött. 

 
A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Magyar Telekom Csoport gazdálkodási tevékenységének 
folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy 
amennyiben a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlés napjáig kiadja az Igazgatóság javaslata szerinti 
tartalommal jelentését  
 
- fogadja el a 2005. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést, 
 
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a 

Csoport pénzügyi kimutatásait, 
 
- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, 
 
-           fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

MAGYAR TELEKOM NYRT. 
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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 – 2005. december 31-

én körülbelül 2,7 millió vezetékes fővonallal rendelkezett.  
 
A Magyar Telekom Nyrt. részvényeit a Budapesti és a New York-i Tőzsdén jegyzik. A Magyar Telekom 

legfontosabb részvényese 2005. december 31-i állapot szerint a MagyarCom Holding GmbH (59,21 
százalékkal), amely a Deutsche Telekom AG tulajdona. A részvények 40,79 százaléka nyilvános forgalomban 
van. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

 
 
Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 
 

2006. február 13-án a Társaság bejelentette, hogy a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak 
megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, illetve a 
releváns jogszabályokkal. Először a Társaság könyvvizsgálói jeleztek kifogást két, a Társaság egyik 
leányvállalata által kötött tanácsadói szerződés kapcsán. A vizsgálatok eredményeképpen további két, a Társaság 
által kötött tanácsadói szerződéssel kapcsolatban merültek fel kérdések. A vizsgálat tárgyát képező négy 
szerződés összege csoportszinten körülbelül 2 milliárd Ft-ot tesz ki, amelyből 1.120 millió Ft kapcsolódik a 
Társaság által megkötött két szerződéshez. Kifogás merült fel azzal kapcsolatban is, hogy néhány dolgozó 
elektronikus dokumentumokat semmisített meg a vizsgálatok akadályozása érdekében. A vizsgálat 
következménye lett, hogy a Társaság felfüggesztette néhány dolgozó munkaviszonyát, akik azóta beadták 
felmondásukat. A független jogi tanácsadó vezetésével és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat 
jelenleg is tart. 

 
Annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai napig tett 

megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a szerződéskötés belső vállalati 
folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni 
afelől, hogy a szerződések teljesítéséért fizetett ellenértékért a Társaság megfelelő értéket kapott. 
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.  Lásd a Kiegészítő melléklet 36. pont.  

 
A Társaság már bevezetett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések kötésére vonatkozó 

ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell bevezetését, a Crnogorsi Telekom 
Igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok akadályozása érdekében adatok megsemmisítését 
kezdeményező dolgozók munkaszerződésének felbontását.  

 
A Társaság Igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő intézkedésekről 

szóló programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az akvizíciók és egyéb beszerzések 
szerkezetének és folyamatának megváltoztatásáról és egy új belső kontroll rendszer bevezetéséről. 2006. 
december 5-én a Társaság Igazgatósága további belső kontroll folyamatok fejlesztéséről és azok bevezetéséről 
döntött.  

 
A 2005. évi beszámoló véglegesítése a vizsgálatok miatt késett, melynek következménye, hogy a Társaság 

nem tudta tartani a magyar és egyéb alkalmazandó törvények és szabályok által előírt kötelezettségeit az auditált 
éves beszámoló elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan. A 
Társaságra a késedelmek miatt a mai napig 12 millió Ft büntetést szabtak ki. A Társaság a vizsgálatról 
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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. 
 
 
Az eredmények elemzése 
 

Bevételek: Az értékesítés nettó árbevétele 6,4 százalékkal csökkent, a 2004. évi 266.246 millió forintról 
2005-ben 249.139 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 növekedésének elsődleges oka a névváltáshoz kapcsolódó Deutsche Telekomtól kapott 
kompenzáció. A növekedéshez a végkielégítésekre feloldott céltartalékok magasabb összege is hozzájárult. 
 

Ráfordítások: Az anyagjellegű ráfordítások 2,8 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 a névváltással kapcsolatos költségek 
magasabb összege. 
 

A személyi jellegű ráfordítások 2005-ben 4,0 százalékkal csökkentek. A csökkenés az elbocsátásokkal 
kapcsolatos költségek jelentős visszaesésének köszönhető a Magyar Telekom Nyrt. alacsonyabb átlagos 
létszáma miatt. A záró létszám a 2004. december 31-i 7.740 főről 2005. december 31-re 5.478 főre csökkent. A 
Magyar Telekom Nyrt.-nél az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 2005. december végére 489-re 
nőtt az egy évvel korábbi 365-ről, az alacsonyabb alkalmazotti létszámnak köszönhetően. 
 

Az egyéb ráfordítások értéke a végkielégítésre képzett céltartalékok alacsonyabb összege miatt, valamint az 
alacsonyabb terven felüli értékcsökkenés együttes hatására csökkent, bizonyos tárgyi eszközök 2004-ben történt 
selejtezése és leírása miatt. 
 

Pénzügyi műveletek eredménye: A pénzügyi műveletek eredménye 14,0 százalékkal növekedett, a 2004. évi 
45.049 millió forintról 51.346 millió forintra 2005-ben. A növekedést az alacsonyabb forint alapú kamatköltség 
okozta a forint alapú hitelek alacsonyabb átlagos kamatlába következtében, valamint az alacsonyabb összegű 
árfolyamveszteség. Míg 2004-ben 5,6 milliárd forint árfolyamveszteség, addig 2005-ben 3,5 milliárd forint 
árfolyamnyereség lett elszámolva a devizás befektetések értékelésekor. 
 
 
Vezetékes távközlési szolgáltatások  
 
 
Belföldi szolgáltatások 
 
Termékek és szolgáltatások 
 

Analóg szolgáltatások (“PSTN”): A kiélezett verseny és a mobil helyettesítés következtében a PSTN 
vonalszám a 2004. december 31-i 2.299.314-es szintről 2005. december 31-re 2.182.905-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 2005. december 31-i adatok szerint 175.058 kétcsatornás és 4.856 30 csatornás ISDN hozzáférési 
vonalat szereltünk fel, ami összesen 495.796 ISDN csatornát jelent. Az ISDN termékek életciklusát 
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kedvezményes ajánlatokkal kívánjuk meghosszabbítani. 
 
Digifon szolgáltatások: 2005 év végére a hálóztunk digitalizáltsága 100 százalékos volt, mely lehetővé teszi, 

hogy értéknövelt szolgáltatásokat nyújtsunk szolgáltatási területünk egészén. Olyan értéknövelt szolgáltatásokat 
nyújtunk vezetékes távbeszélő előfizetők jelentős része számára, mint a hívásátirányítás és a hívásvárakoztatás 
vagy konferenciahívás. E szolgáltatások révén – a foglalt jelzés, illetve a sikertelen hívások kiküszöbölésével - 
növekszik a vezetékes vonalhasználat. A Digifon szolgáltatás keretein belül számos kiegészítő díjcsomagot 
kínálunk. A legnépszerűbb kiegészítő díjcsomagunk az Összhang, mely öt értéknövelt szolgáltatást foglal 
magába kedvezményes áron. Az Összhang csomagot, mely 2001 májusában került bevezetésre 2005 év végére 
278.000 előfizető választotta. 
 

Kék/Zöldszámok: Annak érdekében, hogy az üzleti ügyfeleink jobban kielégíthessék saját ügyfeleik igényeit, 
“kék” (megosztott költségű) és “zöld” (a vállalkozások ügyfelei által ingyenesen hívható) számok széles körét 
vezettük be. 

 
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 nem csupán verbálisan, de 
e-mail-en és faxon is rendelkezésre bocsátjuk. A szolgáltatás hívásdíja perc alapú. 2005-ben megnyertük a 
„Legjobb Európai Tudakozószolgáltatás” díjat. 
 
 
Előfizetők 
 

Az alábbi táblázat tájékoztat a szolgáltatási területeinken létesített vezetékes hozzáférési vonalak összes 
számáról és az ellátottság szintjéről: 
 
 2003 2004  2005 
 December 31-én 
A Magyar Telekom szolgáltatási területein üzemelő vonalak:   
   Lakossági vonalak .............................................................. 2.012.672 2.015.934  1.919.434
   Üzleti vonalak..................................................................... 261.642 256.321  241.875
   Nyilvános állomások .......................................................... 28.799 27.059  21.596
      Összesen ......................................................................... 2.303.113 2.299.314  2.182.905
ISDN csatornák...................................................................... 527.728 525.346  495.796
      Összesen ......................................................................... 2.830.841 2.824.660  2.678.701
     
100 lakosra jutó létesített vonalak száma   
   a Magyar Telekom szolgáltatási területein .........................   37,5 37,5  35,6
Digitális központ kapacitás a Magyar Telekom      

összes központjának százalékában......................................   89,9 92,9  100
 

A belföldi vezetékes távbeszélő előfizetőink két csoportba sorolhatók: lakossági és üzleti ügyfelek, mely a 
közszférát is magában foglalja. A 2005. december 31-i adatok szerint vonalaink 74 százaléka lakossági, 25 
százaléka üzleti ügyfeleket szolgált ki. A fennmaradó egy százalék nyilvános állomásként használt. 
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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 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. 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. 2005. december végéig a Magyar 
Telekom Nyrt. előfizetőinek megközelítőleg 66 százaléka választotta valamelyik kedvezményes díjcsomagot, 
melyek közül a több mint 530.000 előfizetővel rendelkező Felező és a közel 325.000 előfizetőt számláló Favorit 
díjcsomagok bizonyultak a legnépszerűbbnek.   

 
 
Nyilvános állomások 
 

A 2005. december 31-i adatok szerint a Magyar Telekom Nyrt. 21.596 nyilvános állomást üzemeltetett, ami 
kb. 2,9 vonal/1000 lakos ellátottságnak felelt meg a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatási területein. Az 
elektronikus hírközlésről szóló törvény megváltozott rendelkezése szerint 500 lakos helyett 1000 lakosra kell 
jutnia egy nyilvános állomásnak. A nyilvános állomásokról kezdeményezett hívások forgalmi díja meghaladja a 
vezetékes előfizetői állomásokról kezdeményezett hívások forgalmi díját. 
 
 
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. 

 
A Nemzetközi Zöldszám szolgáltatás 1998-ban indult. A hívó fél ezzel a szolgáltatással ingyenesen 

kezdeményezhet nemzetközi hívásokat, míg a hívásdíjat az ingyenes hívószám előfizetője fizeti. Az Univerzális 
Nemzetközi Zöldszám szolgáltatás 2003-ban került bevezetésre. A szolgáltatás 22 országból érhető el és az 
előfizetők ugyanazon számon, ingyenesen hívhatók bármely országból. 

 
2000 júniusában bevezettük a Barangoló kártyát (előre fizetendő nemzetközi hívókártya), mely segítségével 

az ügyfelek külföldön tudnak hívást (IP hívásokat is) kezdeményezni. A szolgáltatás keretében az ügyfelek mind 
Magyarországon, mind külföldön, a kártya lejártáig telefonálhatnak nyilvános nyomógombos készülékről. 

 
 

Díjak 
 

A nemzetközi hívásdíjak két elemet tartalmaznak: a kapcsolási díjat és a forgalmi díjat, ami a hívás 
időtartamának másodpercben mért idejétől függ. Bár 2005-ben a nemzetközi hívások listaárai nem változtak, az 
átlagos percdíjak a különböző tarifacsomagokhoz kapcsolódóan adott kedvezményeknek köszönhetően mégis 
csökkentek.  
 



  5

Elszámolási egyezmények: A kétoldalú elszámolási egyezmények értelmében fizetünk más szolgáltatóknak 
hálózataik használatáért a nemzetközi kimenő hívások esetében, illetve bevételünk származik más 
szolgáltatóktól hálózatunk használatáért a nemzetközi bejövő hívások esetében. Európában a Nemzetközi 
Távközlési Unió égisze alatt köttetnek az elszámolási egyezmények. Az elszámolás keretében fizetendő – 
általában speciális lehívási jogban (“SDR”-ben) kifejezett - összegeket olyan valutakosarat alkalmazva számítják 
ki, amelyben az USA dollár szerepel a legnagyobb súllyal. Az SDR USA dollár okozta, nagymértékű 
árfolyamingadozása miatt fokozatosan áttérünk az euró alapú egyezményekre. Mivel fontos európai és észak-
amerikai partnereink egyetértettek ezzel a változtatással, 2006-ban is erre törekszünk. Az új nemzetközi 
szolgáltatói partnerek elszámolási valutaként az eurót részesítik előnyben. 
 
 
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 nemzetközi központot üzemeltetünk, valamint 12 
határátlépési helyet kiszolgáló, optikai kábeles összeköttetésekkel rendelkezünk. Az optikai kábeles 
összeköttetések szinkron digitális hierarchikus átviteltechnikai berendezéseket vesznek igénybe. X.25 
kapcsolatokkal is rendelkezünk, melyek 83 nemzetközi hálózattal alkalmasak kapcsolt adatátvitelre. Több mint 
50 nemzetközi hálózattal van ISDN kapcsolatunk. Annak érdekében, hogy növeljük átviteltechnikai rendszerünk 
kihasználtságát, kedvezményes díjcsomagokat ajánlunk a Magyarországon keresztül megvalósuló tranzit 
forgalomra. Saját nagysűrűségű hullámhossz-osztású multiplex (DWDM) gerinchálózatot hoztunk létre, 
valamint a Deutsche Telekom partnereként részt vettünk a Fejlett hálózati technológia biztosítása Európa 
számára (DANTE) megvalósításában, mely 10 Gbit/s-os átviteli utakat biztosít Budapest és Bécs számára, hogy 
a GEANT európai kutatási és oktatási hálózathoz csatlakozhassunk. 

 
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. Jelen vagyunk a Bécsi Internet Központban (internet adatátvitelre használt 
összeköttetéssel), és peering megállapodásokat kötöttünk körülbelül 60 ottani internet szolgáltatóval. Ezen kívül 
közvetlen peering összeköttetésben állunk Szerbiával és Szlovákiával, valamint nagy kapacitású nemzetközi 
internetes tranzit szolgáltatást nyújtunk ukrán, bosznia-hercegovinai 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. 

 
Standard analóg és digitális vonalak széles választékát kínáljuk bérletre: kéthuzalos és négyhuzalos analóg 

vonalakat és 64 Kbit/s - 155 Mbit/s kapacitású digitális vonalakat. 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 2004. 
december 31-i 10.467 vonalhoz képest 2005. december 31-ig 9.842-re csökkent, ugyanakkor az átviteli sebesség 
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összességében 14,6 százalékkal 3,02 Gbit/s-ról 3,46 Gbit/s-ra nőtt 2005-ben. 
 

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. 2000-ben vezettük be a 
LANConnect szolgáltatást, ami frame relay-alapú menedzselt router szolgáltatás. A LANConnect szolgáltatással 
elsősorban a kis- és középvállalkozásokat vettük célba, lehetővé téve számukra, hogy helyi hálózataikat (LAN-
ok) közvetlen kapcsolhassák össze.  2005. december 31-én 344 Frame-Flex kapcsolattal rendelkeztünk. 

 
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 HSLL szolgáltatás által biztosított átviteli sebesség 2, 34 illetve 140 Mbit/s. 
2001-ben 45 és 155 Mbit/s-os sebességekkel bővítettük a HSLL szolgáltatási portfoliónkat.  

 
A nagy sebességű bérelt vonali szolgáltatás portfolió bővítéseképpen bevezetésre került a Gigalink - WDM 

technológián alapuló emeltdíjas szolgáltatás -, ami még nagyobb átviteli sebességű (622 Mbit/s-os) bérelt vonali 
szolgáltatást biztosít az üzleti ügyfelek és más szolgáltatók számára. 2004-ben a Gigalink sebességét 2,5 Gbit/s-
ról 10 Gbit/s-ra növeltük a Campus gerinchálózat számára (az egyetemek és a tudományos intézmények közötti 
kapcsolat). 
 
 
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 termék életciklusának meghosszabbítása, a nyereségesség 
fenntartása, a hálózat optimalizálása és a költségcsökkentés volt a 2003-2005. év fő célkitűzése. 2005-ben 
várakozásainknak megfelelően elkezdődött az előfizetők áttérése más adatátviteli szolgáltatásokra. A 
szolgáltatás teljes beszüntetését a 2008-2009-es évekre tervezzük.  

 
ADSL:  Az ADSL egy folyamatos, nagysebességű internet hozzáférési szolgáltatás, amely az aszimmetrikus 

DSL technológián alapszik. 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 2005-ben: az ADSL csatlakozások 
száma 2005. december 31-ig 321.416-ra nőtt, szemben a 2004. december 31-i 203.654 összeköttetéssel. 

 
2005-ben jelentős infrastrukturális fejlesztésbe kezdtünk az internetes piaci szegmensben kitűzött céljaink 

elérése érdekében. Nagyösszegű beruházások történtek a szélessávú internet terjesztése érdekében. Ezen lépések 
eredményeképpen 2005-ben több mint 450 település csatlakozott a szolgáltatáshoz.  
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Az előfizetők igényeinek megfelelőbb kielégítése érdekében, 2005 májusában ingyenesen megnöveltük az 
ADSL hozzáférés maximális letöltési sebességét. Ennek eredményeképpen a maximális letöltési bit sebesség 
átlaga egyharmadával növekedett meg a legolcsóbb tarifacsomag esetében, míg megduplázódott az egyéb 
csomagok esetében változatlan ár és azonos szerződési feltételek mellett. A nagyobb sávszélesség hozzájárul az 
ADSL gyorsabb elterjedéséhez, valamint az előfizetőket kibővített szélessávú tartalom oldalak lehívására 
ösztönzi. Kezdő internetezők számára bevezettünk egy minimális sávszélességet biztosító kedvezményes 
havidíjas csomagot. 

 
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. A nemzetközi internet összeköttetést kiterjesztettük 2004-
ben annak érdekében, hogy az internet szolgáltatást kínáló vállalkozásokat ellássuk. 2004 végére a nemzetközi 
internet összeköttetetés kapacitása elérte a 3 Gbit/s-ot. 2003 vége óta nem biztosítunk nemzetközi 
telexszolgáltatást. 
 
 
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 

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 is 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. 

 
 

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. A Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénynek megfelelően, továbbá hazánk Európai 
Unióhoz való csatlakozásával egyidejűleg számos, a kutatási és fejlesztési tevékenységet előmozdító alap vált 
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elérhetővé számunkra is. Ez elősegítette hatékonyabb részvételünket országos és nemzetközi K+F területen 
tevékenykedő konzorciumokban. 

 
A Deutsche Telekom, valamint a Deutsche Telekom Csoport tagjai (Maktel, Slovak Telekom, Croatian 

Telekom, T-Systems International) közötti harmonizációs projektek fontos szerepet játszanak a fejlesztési 
együttműködési kapcsolatainkban.  

 
Versenyképes pozíciónk megtartása, illetve erősítése érdekében 2005-ben (a nemzetközi trendek és piaci 

elvárások alapján kialakított rövid- és középtávú stratégiánknak megfelelően) a kutatás-fejlesztési 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. 2006-ra 
tervezünk egy összekapcsolási tesztet a DT hálózatával. 

 
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. 2005-ben a digitális jogosultság kezelő 
(Digital Rights Management, DRM) rendszert is magába foglaló multimédiás szolgáltatások tesztelése történt 
Ethernet és DSLAM környezetben.  

 
2005-ben megvizsgáltuk a vezeték nélküli adatátviteli szabvány, a WiMAX (World Interoperability for 

Microwave Access) technológia használhatóságát. A WiMAX vezeték nélküli szélessávú hozzáférést kínál 
néhány kilométeres hatósugárral és 75 Mbit/s teljesítménnyel. A WiMAX még a szabványosítás szakaszában 
van, ezért tömegtermékként való elterjedése csak 2006-ban várható. Tervezzük továbbá az új generációs xDSL 
technológiák (ADSL2, ADSL2+) bevezetését hozzáférési hálózatunkban, az ADSL 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. 
 
2005-ben lefektettük az alapjait azon termékfejlesztéseknek, melyek elősegítik a vezetékes és mobil 

hálózatok konvergenciáját (FMC). Egy Bluetooth 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. 

 
 

Környezetvédelem 
 

A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünk erősítéseként és a fejlődés útjának meghatározásaként a 
fenntarthatóság területén, a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezető bizottsága 2005 januárjában jóváhagyta a cég 
Fenntarthatósági Stratégiáját. 
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A fenntarthatósági kommunikáció részeként fejlesztettük a fenntarthatósági honlapot a Magyar Telekom 
Nyrt. web portálján. A honlapon találhatóak jelentéseink, híreink, továbbá bemutatjuk szemléletünket és 
lehetőséget biztosítunk a nyitott kommunikációra a fenntarthatósági kérdésekről. 

 
A környezet védelme iránti elkötelezettségünket jelzi, hogy 1998-ban aláírtuk az ETNO (Európai Távközlési 

Hálózatüzemeltetők Egyesülete) Környezetvédelmi Chartáját. Ezt 2004-ben egy még szigorúbb elvárásokat 
megfogalmazó kötelezettségvállalás váltotta fel, a Fenntarthatósági Charta. Az ETNO Fenntarthatósági 
Munkacsoportjának tagjaként jelentéseket készítünk a fenntarthatósággal kapcsolatos szemléletmódunkról. 
2005-ben az információ és kommunikáció technológia küzdelme a klímaváltozással témában az ETNO 
együttműködésbe kezdett a WWF-el, ahol az ETNO képviselőjeként a Magyar Telekom Nyrt. vezette a 
projektet. 

 
Az érdekelt felek tájékoztatására 2000 óta Éves Környezetvédelmi Jelentést publikálunk. 2004-ben tettük 

közzé Éves Fenntarthatósági Jelentésünket, mely kitér a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi folyamatokra 
valamint eredményekre. A jelentések a Global Reporting Initiative (“GRI”) fenntarthatósági jelentés 
iránymutatásai alapján készültek, melyeket aztán egy külső, független testület auditált. A jelentések 
honlapunkon tekinthetők meg. 2005-ben a 2004. évi fenntarthatósági jelentésünk második helyezést ért el a 
Közép-Európai Környezetvédelmi Jelentések Versenyén. 

 
Alaptevékenységéből következően cégünk nem tartozik a jelentős környezetszennyezők közé, mégis kiemelt 

figyelmet fordítunk a környezet védelmére. A környezetre ártalmas hatások enyhítésére, illetve minimalizálására 
és annak érdekében, hogy folyamatosan növeljük a környezetvédelmi teljesítményünket a legnagyobb 
kockázattal járó működési területeken, bevezetésre került az ISO 14001 környezet kezelési rendszer a csoport 
alábbi területein: hálózatkezelés, hálózati szolgáltatások, távközlési fejlesztés, beszerzés és szállítás. 2005 során 
bevezettük az ISO 9001-14001 integrált rendszert, melyben a hálózatkezelés, hálózati szolgáltatások, távközlési 
fejlesztés és a vezetékes terület további szervezetei integrálódnak.  

 
Az egyik fő környezeti terhelést az elektromos energiafogyasztásunk jelenti, amit elsődlegesen távközlési 

berendezések működtetésére, másodsorban, pedig épületüzemeltetési célokra használunk. Az energiafogyasztás 
csökkentése érdekében pilot fejlesztések indultak a legkorszerűbb európai távközlési cégek gyakorlatát követve. 

 
A gépjárművek üzemanyag felhasználásának csökkentésére szintén jelentős lépéseket tettünk, mint pl. az 

alternatív kommunikációs lehetőségek (audio- és videókonferencia) népszerűsítése, amivel csökkenthető az 
üzleti utazások száma. 

 
A papírfelhasználás visszaszorítása mellett, cégünk megkezdte az újrafeldolgozott papír használatát az 

irodákban. 
 
A diesel üzemű szükség-áramfejlesztők üzemanyag ellátását biztosító, földbe helyezett gázolajtartályok, 

melyek a szolgáltatásaink folyamatosságát teszik lehetővé, potenciális kockázatot jelentenek a talajra és a felszín 
alatti vizekre. Ennek a kockázatnak a csökkentésére indítottuk el azt a programot, amely ezen tartályok 
duplafalusításával oldja meg a törvénynek való megfelelést és megakadályozza az esetleges 
környezetszennyezést. 

 
A Magyar Telekom Nyrt., más távközlési szolgáltatókhoz hasonlóan, a vonatkozó rendeleteknek 

megfelelően gyűjti és adminisztrálja a keletkezett hulladékokat, majd az erre vonatkozó engedéllyel rendelkező 
cégeknek adja át további kezelésre, megsemmisítésre, törekedve ezen hulladékok minél nagyobb hányadának 
újrahasznosítására. 

 
 

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 
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Telekom Nyrt. részére a DeTe Immobilien-Hungary Zrt. látja el. A tevékenység stratégiai irányítására és 
ellenőrzésére létrehoztuk az Ingatlan menedzsment irodát. 
 

A használt ingatlanállomány meghaladja a 2.000 telephelyet és a  670.000 m2-t. Tulajdonjogilag az 
ingatlanok saját tulajdonú, közös tulajdonú és használatú, valamint bérelt ingatlanok, illetve használati jog 
alapján kezeljük azokat. 
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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. Az 50 legnagyobb 
ingatlanból 20 a fővárosban található. A legnagyobb ingatlan a Budapest, Krisztina krt. 55 sz. alatti székház, 
35.000 m2 alapterülettel. 
 

Az általunk bérelt ingatlanok szerződéses állománya meghaladja az ezer darabot, melynek túlnyomó 
részében technológia és torony/antenna számára történik területbérlés, kisebb számban bérlünk egyéb funkcióra 
(iroda, üzlethelyiség, parkoló, raktár, lakás, telek). 
 

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.  
 

 
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 az átfogó tőkeköltségnek. 2003-
ban egy határozott osztalékpolitikát hirdettünk meg, mely szerint a csoport szintű eladósodottsági rátánkat 30 és 
40 százalék között szeretnénk tartani. Osztalékpolitikánknak megfelelően 2004-ben és 2005-ben részvényenként 
70 forint osztalékot fizettünk (a 2003-as, illetve a 2004-es pénzügyi év eredményei alapján), s ezzel az 
eladósodottsági rátát a kívánt sávon belül tartottuk. Jövőbeni osztalékfizetésünk igazodni fog osztalékfizetési 
politikánkhoz, de függvénye lesz nyereség- és cash-flow termelési képességünknek, valamint cégfelvásárlási 
lehetőségeinknek is.  

 
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 merülnek fel. 

 
A hitelállományunkhoz kapcsolódó árfolyam- és kamatkockázatot csökkentettük. 2005. december 31-én a 

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

 
2005-ben az igen magas, forintban kifejezett kamatlábak fokozatosan elkezdtek csökkenni. A magyar valuta 

kockázata és érzékenysége még mindig viszonylag magas, és várakozásaink szerint a közeljövőben a 
kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok hatására még tovább fog növekedni. 

 
Az árfolyamingadozások lehetséges negatív hatásainak elkerülése érdekében jelentősebb devizában történő 

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

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

1999-ben egy hivatalos kockázatkezelési rendszer működtetését kezdtük meg és 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. Kockázatkezelési kézikönyv és a kockázatkezelésről szóló elnök-
vezérigazgatói utasítás készült. Kockázatkezelési oktatást dolgoztunk ki a kockázatkezelésért felelős 
munkatársak számára, valamennyi területet érintően. A működésünkre ható kockázati tényezők negyedévente 
felülvizsgálatra kerülnek. Minden osztálynak negyedévente kötelessége azonosítani és jelenteni működésének 
kockázatait. Ezen kockázatok kiértékelése után az eredményt a vezetőség és a Deutsche Telekom részére 
továbbítjuk. 
 

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

Egy vezérigazgatói utasítás került kiadásra, amely meghatározza a munkatársak felelősségét a kockázatok 
követésére és kezelésére vonatkozóan. Elektronikus távoktatás is készült abból a célból, hogy a munkatársaknak 
bemutassuk a Sarbanes-Oxley törvényben foglalt elvárásokat, kiemelt jelentéskészítési és vállalatvezetési 
kötelezettségeinket, valamint a magas szintű kockázatkezelési rendszerünket. Az oktatáson való részvétel 
minden munkatárs részére kötelező. 
 

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 pontosságát 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. 
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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 elvárásokhoz (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. 

 
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 
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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. 
 
 
Jövőkép 
 

Az 1997-es tőzsdei bevezetésünk óta folyamatosan fenntartottuk vezető pozíciónkat a vezetékes, a mobil, 
továbbá az internetes és adatátviteli üzletágban. Sikeres akvizíciókon vagyunk túl nemzetközi területen, melyek 
folyamatos és biztos bevételi forrást jelentenek. 
 

A távközlés napjainkban jelentős változáson megy keresztül globálisan és magyarországi szinten egyaránt. 
Megfigyelhetőek azok a hosszú távú trendek, melyek a magyar távközlési piac struktúráját alakítják. A 
technológiai változások (pl. IP-alapú szélessávú termékek/megoldások, vezeték nélküli szélessávú technológiák 
elterjedése), a fogyasztói igények (pl. mobilitás és könnyű használhatóság, folyamatos szélessávú internet 
hozzáférés), a verseny és a szabályozás (pl. a piacra való akadály nélküli belépés, új üzleti modellek) a fő 
sarokkövei a hosszú távú trendeket alakító folyamatoknak. Ezen hosszú távú trendek és a felgyorsult magyar 
piaci verseny késztetik a Magyar Telekomot a jól megszokott, forgalom-alapú bevételi struktúrájának 
hozzáférés-alapú bevételi struktúrává való átalakítására, a csökkenő forgalmi bevételek tartalomszolgáltatással, 
szórakoztató tartalmi bevételekkel és csomagban értékesített termékekkel történő helyettesítésével. 
 

Ennek megfelelően újragondoltuk csoportstratégiánk fő célkitűzéseit annak érdekében, hogy a Magyar 
Telekom csoport legyen az egyetlen teljes körű távközlési szolgáltatásokat nyújtó társaság, biztosítva a csoport 
hosszú távú verseny- és értékteremtő képességét. A stratégiánk építőkövei lehetővé teszik a csoport számára, 
hogy kiaknázza és fejlessze megnövekedett ügyfélbázisát, jelentősen növelje hatékonyságát és növekedési 
lehetőségeket szerezzen. Stratégiánk kulcselemei az alábbiakban kerültek meghatározásra: 
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• Az integrált távközlési megoldások megerősítése a Magyar Telekom Csoport eszközeinek és 
lehetőségeinek maximális kiaknázása révén, a megnövekedett ügyfélbázisra koncentrálva. 

 
• Magas szintű ügyfélgondozás biztosítása az ügyfélérték által meghatározott szolgáltatás, 

szolgáltatásbiztonság és ügyfélkezelés révén. 
 

• Mobil versenyképesség fenntartása, valamint a mobil piacon megszerzett vezető pozíció megőrzése a 
T-Mobile Magyarország piaci részesedésének megtartása révén. 

 
• Új-generációs szélessávú szolgáltató kialakítása, tartalom és értéknövelt szolgáltatásokon keresztül az 

ügyfélbázis internetre való migrálása révén. 
 

• Az üzleti piac újrapozícionálása, társaságunk teljes körű informatikai és távközlési szolgáltatóként való 
pozícionálása. 

 
• Kiegészítő növekedési lehetőségek megragadása, akvizíciós tevékenységeink körének és irányának 

kiterjesztése. 
 

Hosszú távú üzleti sikereink biztosítása érdekében folytatjuk a 2004-ben megfogalmazott Értékteremtő 
Programunkat. Csoportstratégiánk kulcselemei alapján újrafogalmaztuk a Program elemeit. A vezetés úgy véli, a 
Program sikeres megvalósítása kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy a távközlési piac új területeinek 
rohamos fejlődése adta új növekedési lehetőségeket a Magyar Telekom csoport képes legyen kiaknázni. 
 

Csoportszinten 2006. és 2007. évben átlagosan három százalék feletti bevétel-növekedést kívánunk elérni. 
Az EBITDA tekintetében 2007-ben tovább kívánjuk növelni a 2005. évi EBITDA forint értékét. 
 

2005. december 20-án a Magyar Telekom Rendkívüli Közgyűlése döntött a Magyar Telekom Nyrt. és a T-
Mobile Magyarország Rt. egyesüléséről. A Cégbíróság 2006. február 28-án jegyezte be az egyesülést. 2006. 
március 1-jétől a Magyar Telekom Nyrt. a T-Mobile Magyarország Rt. általános jogutódja. A bejegyzést 
követően a T-Mobile Magyarország a Magyar Telekom Nyrt.-n belül önálló márkaként és önálló üzletágként 
folytatja tevékenységét. 

 
 

2006. évben várható, illetve bekövetkezett jelentős események 
 
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. A társaság alaptőkéje 200 millió Ft, kizárólag pénzbeni hozzájárulás, amely 200.000 darab, 
egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll. A Magyar Telekom 
Nyrt. a T-Mobile Magyarország beolvadását (2006. február 28.) követően közvetlenül birtokolja a PRO-M Zrt. 
részvények 100%-át. A PRO-M Zrt. cégbírósági bejegyzésére 2006. január 31-én került sor, így a Társaság 
2005-ben a befektetései között azt nem szerepelteti. 
 

A Magyar Telekom Nyrt. 2005. november 29-én szerződést írt alá az Orbitel 100%-os tulajdonrészének 
megvásárlásáról 8 millió EUR összegben. Az Orbitel Bulgária egyik vezető alternatív vezetékes távközlési és 
Internet szolgáltató cége, amely IP-technológiára épülő hang- és adatszolgáltatásokat kínál országszerte az üzleti 
szegmens számára. A vállalat 2005-ben 11,5 millió EUR (nem auditált) bevételt ért el. A tranzakció 2006. 
február 3-án lezárult, így a társaságban a Magyar Telekom Nyrt. 100%-os közvetett tulajdoni hányadot szerzett. 
 

A Magyar Telekom Nyrt. 2005. december 12-én szerződést írt alá a Dataplex Kft. 100%-os tulajdonrészének 
megvásárlásáról – a megállapodás megkötésekor a cég meglévő adósság állományának figyelembevétele alapján 
- 5,1 milliárd forint értékben. A Dataplex Kft. a magyar informatikai szolgáltatási piacon tevékenykedik. 2005. 
évi (nem auditált) bevétele eléri az 1,3 milliárd forintot. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal 
jóváhagyásának megszerzése után 2006. április 5-én zárult le. 
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A Magyar Telekom NyRt. 2006. június 16-án részvényvásárlási megállapodást írt alá Magyarország egyik 
vezető informatikai vállalatának, a KFKI csoport 100%-os akvizíciójáról. A vételár 8,17 milliárd forint, valamint 
a 2006. évi pénzügyi eredmények függvényében további 1,5 milliárd forint kerülhet kifizetésre. A Gazdasági 
Versenyhivatal jóváhagyásának megszerzése után a Magyar Telekom Nyrt. 2006. szeptember 15-én lezárta a 
tranzakciót. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. 2006. augusztus 30-án értékesítette a Cardnet Zrt.-ben birtokolt 72%-os 

részesedését. A vételár meghaladta a 300 millió forintot, valamint a 2006. évi osztalék arányos része is a Magyar 
Telekomot illeti. A társaság értékesítése összhangban van azzal a törekvéssel, hogy a Magyar Telekom az 
alaptevékenységéhez kapcsolódó tevékenységekre koncentráljon. 

 
A Magyar Telekom 2006. január 12-én szerződést írt alá az European Investment Bank (EIB) által – a 

Deutsche Telekom International Finance B.V. közvetítésével – nyújtott hosszútávú, 47,4 milliárd forint összegű 
hitelről, amelyet szélessávú beruházási projektjeinek finanszírozására használ fel. A hitel 2013 januárjában jár 
le, törlesztése kétéves türelmi időszak után 2009-ben kezdődik, és évente öt egyenlő részletben történik.  
 

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) Tanácsa nyilvánosságra hozta határozattervezetét a magyar mobil 
beszédcélú hívásvégződtetési díjakra vonatkozóan, amely alapján a Magyar Telekom Nyrt. Mobil szegmensének 
(T-Mobile) átlagos beszédcélú hívásvégződtetési díját a hatóság évente várhatóan 14,74 százalékkal kívánja 
csökkenteni az elkövetkező három évben. Az új díjak legkorábban 2007. elején léphetnek hatályba.  
 

A Magyar Telekom Nyrt. ETTA-val szembeni követelése 2004. év végén 1.468 millió Ft volt, melyből 2005. 
folyamán 619 millió Ft megtérült, a követelés ezen felüli részére (849 millió Ft) a Társaság 2005-ben teljes 
mértékben értékvesztést számolt el. A Legfelsőbb Bíróság 2006. április 25-én hozott és május 29-én kézbesített 
felülvizsgálati ítéletével azt a határozatot hagyta jóvá, amely szerint a korábbi T-Mobile Magyarország Rt.-nek 
1,1 milliárd Ft-ot kell befizetnie az alapba. Az említett ítélet következményeként a Magyar Telekom Nyrt. 
ETTA-val szembeni követelésének megtérülési bizonytalansága részben megszűnt. 

 
Budapest, 2006. december 5. 
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Magyar Telekom Nyrt.

MÉRLEG 2005. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

ESZKÖZÖK

Megjegyzések 2004. december 31. Önrevízió 2005. december 31.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 816 037 -8 842 373 

I. Immateriális javak 4 185 679 -3 180 411 
Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 
Vagyoni értékű jogok 1 138 0 18 238 
Szellemi termékek 13 837 -3 1 558 
Üzleti vagy cégérték 170 704 0 160 615 
Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 5 357 632 -5 338 114 
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 207 039 39 204 716 

- Telek 2 404 27 2 298 
- Épület 40 968 5 39 334 
- Távközlési hálózat 153 829 3 153 969 
- Egyéb ingatlan 8 385 3 8 108 
- Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 453 1 1 007 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 134 085 133 117 730 
- Távközlési célú berendezések, gépek 133 112 133 116 718 
- Egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek 973 0 1 012 

Egyéb berendezések, felszerelések, járműve 8 042 49 6 290 
Beruházások, felújítások 8 466 -226 9 378 
Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 272 726 0 323 848 
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 6 188 994 0 230 147 
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 7 79 000 0 89 141 
Egyéb tartós részesedés 8 20 0 0 
Egyéb tartósan adott kölcsön 9 4 712 0 4 560 
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapí 0 0 0 

B. FORGÓESZKÖZÖK 83 100 175 70 773 

I. Készletek 10 2 235 -8 2 862 
Anyagok 1 291 0 884 
Befejezetlen termelés és félkész terméke 0 0 0 
Késztermékek 0 0 0 
Áruk 944 -8 1 978 
Készletekre adott előlegek 0 0 0 

II. Követelések 76 137 183 64 312 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők 11 18 671 82 22 225 
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 12 50 208 0 36 410 
Váltókövetelések 0 0 0 

30 98 36 
Egyéb követelések 13 7 228 3 5 641 

III. Értékpapírok 14 3 842 0 1 926 
Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 
Egyéb részesedés 0 0 0 
Saját részvények, saját üzletrészek 3 842 0 1 926 
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíro 0 0 0 

IV. Pénzeszközök 886 0 1 673 
Pénztár, csekkek 3 0 5 
Bankbetétek 883 0 1 668 

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 15 11 163 -14 10 320 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 10 754 -14 9 960 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 409 0 360 
Halasztott ráfordítások 0 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 910 300 153 923 466 

Budapest, 2006. december 5.

Straub Elek Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Követelések egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lév
vállalkozással szemben

A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.



Magyar Telekom Nyrt.

MÉRLEG 2005. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

FORRÁSOK

Megjegyzések 2004. december 31. Önrevízió 2005. december 31.

D. SAJÁT TŐKE 16 371 724 186 440 000 

I. Jegyzett tőke 104 281 0 104 281 
ebből: -visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 490 0 246 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0 
III. Tőketartalék 52 837 0 52 837 
IV. Eredménytartalék 210 764 0 212 866 
V. Lekötött tartalék 3 842 0 1 926 

VI. Értékelési tartalék 0 0 0 
VII. Mérleg szerinti eredmény 0 186 68 090 

E. CÉLTARTALÉKOK 17 13 516 0 4 307 
0 

Céltartalék várható kötelezettségekre 13 345 0 4 183 
Céltartalék a jövőbeni költségekre 165 0 124 
Egyéb céltartalék 6 0 0 

F. KÖTELEZETTSÉGEK 498 406 184 454 331 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 225 068 0 230 605 
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 
Átváltoztatható kötvények 0 0 0 
Tartozások kötvénykibocsátásból 127 0 124 
Beruházási és fejlesztési hitelek 18 47 266 0 13 125 
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 
Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő váll 19 177 675 0 212 000 
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 5 356 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 273 338 184 223 726 
Rövid lejáratú kölcsönök 72 0 71 

ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 
Rövid lejáratú hitelek 20 34 156 0 41 913 
Vevőtől kapott előlegek 708 22 606 
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20 372 0 19 499 
Váltótartozások 0 0 0 
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 21 74 598 0 73 399 
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési visz. levő vál 22 60 000 0 74 678 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 23 83 432 162 13 560 

ebből: fizetendő osztalék 72 654 0 0 

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 24 26 654 -217 24 828 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 072 0 2 502 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24 295 -217 21 804 
Halasztott bevételek 287 0 522 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 910 300 153 923 466 

Budapest, 2006. december 5.

Straub Elek Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes

A kiegészítő melléklet a mérleg elválaszthatatlan részét képezi.



Magyar Telekom Nyrt.
EREDMÉNYKIMUTÁS 

2005. DECEMBER 31-ÉN
VÉGZŐDŐ IDŐSZAKRA 

(az összes egyenleg millió Ft-ban)

Megjegyzések 2004. Önrevízió 2005.

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 25 253 878 76 237 079
2. Export értékesítés nettó árbevétele 26 12 368 50 12 060

I. Értékesítés nettó árbevétele 266 246 126 249 139

3. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 11 315 0 12 915

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 11 315 0 12 915

III. Egyéb bevételek 27 7 198 9 23 184
Ebből: visszaírt értékvesztés 573 0 388

5. Anyagköltség 14 132 -2 15 858
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 29 53 960 -207 59 593
7. Egyéb szolgáltatások értéke 2 271 -4 2 151
8. Eladott áruk beszerzési értéke 4 005 -3 4 271
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 30 52 929 -8 41 813

IV. Anyagjellegű ráfordítások 127 297 -224 123 686

10. Bérköltség 31 35 722 0 32 552
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 31 11 668 22 12 942
12. Bérjárulékok 14 280 -6 13 733

V. Személyi jellegű ráfordítások 61 670 16 59 227

VI. Értékcsökkenési leírás 66 812 13 64 097

VII. Egyéb ráfordítások 33 31 847 140 16 914
Ebből: értékvesztés 8 365 0 2 769

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -2 867 190 21 314

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 70 770 0 68 429
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 70 770 0 68 429

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 150 0 497
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 10 813 0 7 051
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10 805 0 7 044

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 4 174 0 3 171
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 3 779 0 3 015

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 659 0 4 476
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 86 566 0 83 624

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 78 0 0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 35 150 0 31 702
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 694 0 643
          egyéb kapcsolt vállalkozásnak adott 23 271 0 24 793

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 6 289 0 576

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 41 517 0 32 278

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 34 45 049 0 51 346

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 42 182 190 72 660

X. Rendkívüli bevételek 35 3 476 1 2 013
XI. Rendkívüli ráfordítások 36 6 630 5 6 583

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -3 154 -4 -4 570

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 39 028 186 68 090

XII. Adófizetési kötelezettség 38 0 0 0

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 39 028 186 68 090

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 33 626 0 0
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés 39 72 654 0 0

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 186 68 090

Budapest, 2006. december 5.

Straub Elek Thilo Kusch
Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes
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Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2005. 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 továbbiakban Matáv Rt.) 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 AG. 
 
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. 
 
Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 
 
2006. február 13-án a Társaság bejelentette, hogy a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak megállapítására, 
hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, illetve a releváns jogszabályokkal. 
Először a Társaság könyvvizsgálói jeleztek kifogást két, a Társaság egyik leányvállalata által kötött tanácsadói 
szerződés kapcsán. A vizsgálatok eredményeképpen további két, a Társaság által kötött tanácsadói szerződéssel 
kapcsolatban merültek fel kérdések. A vizsgálat tárgyát képező négy szerződés összege csoportszinten körülbelül 2 
milliárd Ft-ot tesz ki, amelyből 1.120 millió Ft kapcsolódik a Társaság által megkötött két szerződéshez. Kifogás merült 
fel azzal kapcsolatban is, hogy néhány dolgozó elektronikus dokumentumokat semmisített meg a vizsgálatok 
akadályozása érdekében. A vizsgálat következménye lett, hogy a Társaság felfüggesztette néhány dolgozó 
munkaviszonyát, akik azóta beadták felmondásukat. A független jogi tanácsadó vezetésével és az Ellenőrző Bizottság 
felügyelete alatt zajló vizsgálat jelenleg is tart. 
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Annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai napig tett 
megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a szerződéskötés belső vállalati 
folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni afelől, 
hogy a szerződések teljesítéséért fizetett ellenértékért a Társaság megfelelő értéket kapott. 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 Társaság már bevezetett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések kötésére vonatkozó 
ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell bevezetését, a Crnogorsi Telekom 
Igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok akadályozása érdekében adatok megsemmisítését 
kezdeményező dolgozók munkaszerződésének felbontását.  
 
A Társaság Igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő intézkedésekről szóló 
programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az akvizíciók és egyéb beszerzések 
szerkezetének és folyamatának megváltoztatásáról és egy új belső kontroll rendszer bevezetéséről. 2006. december 5-
én a Társaság Igazgatósága további belső kontroll folyamatok fejlesztéséről és azok bevezetéséről döntött.  
 
A 2005. évi beszámoló véglegesítése a vizsgálatok miatt késett, melynek következménye, hogy a Társaság nem tudta 
tartani a magyar és egyéb alkalmazandó törvények és szabályok által előírt kötelezettségeit az auditált éves beszámoló 
elkészítésére és benyújtására, valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan. A Társaságra a késedelmek 
miatt a mai napig 12 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. 
 
Az éves beszámoló aláírására jogosultak: 
 Straub Elek Elnök-vezérigazgató (lakhely: Budapest) 
 Thilo Kusch Gazdasági vezérigazgató-helyettes (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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2. 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 Számviteli törvény megengedi a mérlegben egyes mérlegsorok kibontását, illetve elhagyását, amely lehetőséget 
mind a mérlegben, mind az eredménykimutatásban alkalmazza a Társaság. 
 
A Társaság konszolidált beszámoló készítési kötelezettségének 2005. január 1-től 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 AG (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. 
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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. 
 
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 
árfolyamkülönbözet, 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: Személyi használatú személygépjármű: a bekerülési érték 40%-a  
   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. 
A Társaságnál 2005. január 1-jétől 30 %-ról 40 %-ra változott a személyi használatú gépjárművek maradványértéke. 
Ennek oka az, hogy változott a személyi használatú gépjárművekre vonatkozó politika, mely a személyi használatú 
gépjárművek cseréjét 3 évben határozta meg, ezáltal rövidült az eszközök hasznos élettartama. 
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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 eszközök, melyek a Magyar Telekom Nyrt. hálózatának részei és az előfizetőnél kerültek 
felszerelésre. 
 
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 
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, amely a vállalkozás saját tőkéjéből a Magyar Telekom Nyrt-re eső részt meghaladja. 
Az üzleti vagy cégérték várható hasznos élettartamát a Társaság 5-20 év között határozza meg, egyedi elbírálás 
alapján. 
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 saját vállalkozásban kivitelezett beruházásként kerül elszámolásra.  
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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 távú lakásépítési kölcsön összege. 
 

Forgóeszközök nyilvántartása és értékelése 

Készletek 

 
A Társaság a készletek közül az anyagokat és árukat 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 készletek korosítása alapján a következő arányban számol el értékvesztést: 
181-360 napon belül nem történt készletmozgás   40 %, 
360 napon túl nem történt készletmozgás   80 %. 
 
A korosítás alapján elszámolt értékvesztésen túl a Magyar Telekom Nyrt. egyedi értékelés alapján is elszámol 
értékvesztést, melynek célja, hogy az eszközök év végén a valós piaci értéket tükrözzék. 
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Vevők 
 
A vevőállomány a számlázott és elismert összegben kerül kimutatásra. Nem tartalmaz behajthatatlan, valamint el nem 
ismert követelést. 
 
A követelések után képzett értékvesztések mértékei a fizetési határidő túllépése szerint a következők: 
 
91-180  napos határidő túllépés esetén  30 %, 
181-360      napos határidő túllépés esetén 70 %, 
360  napon túli  határidő túllépés esetén 100 %. 
 
Egyedi elbírálás alapján 100% értékvesztést számol el a Társaság a felszámolás, csődeljárás alatt álló társaságokkal 
szembeni vevőkövetelésekre. Ugyancsak 100 % értékvesztést számol el a Társaság azon vevőinek összes követelése 
után – függetlenül annak korától – melyekkel szemben éven túli követelése áll fenn. Értékvesztést egyedi minősítés 
alapján számol el a Társaság a nemzetközi főleszámolásban résztvevő országokkal szembeni követelései után.  
 
Nem számol el a Társaság értékvesztést a kapcsolt vállalkozások és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások 
követelései 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 az átmeneti befektetésként vásárolt kötvények, részvények, 
egyéb értékpapírok vételi értékét, továbbá a saját részvények visszavásárlási értékét mutatja ki a Magyar Telekom Nyrt. 
 
FORRÁSOK 
 

Értékelési tartalék 
 
A Számviteli törvényben foglalt (sajátos értékelési szabályok alkalmazásából adódóan lehetővé váló) értékelési tartalék 
képzésének - a piaci értékelés és a valós értékelés - lehetőségével a Magyar Telekom Nyrt. további külön döntésig nem 
kíván élni. 
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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 
• végkielégítés 
• függő- és biztos jövőbeni kötelezettségek 
• környezetvédelmi 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 v. szokásos tartózkodási helye külföldön 
van – a T-Pontban 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 
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. 
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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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3. Összefoglalás a Társaság pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és likviditásáról 

 
A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását 2004. és 2005. december 31-én az alábbi mutatók jellemzik: 

 

 2004.  2005. 

Likviditási ráta (= forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 0,30  0,32 

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

-0,01  0,08 

Eszközhatékonyság (= üzemi tevékenység eredménye / összes eszköz) -0,003  0,023 

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

0,38  0,34 

 
A likviditási ráta a 2004. évi 0,30-ról 0,32-re nőtt, melynek fő oka a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése.  
 
Az üzemi tevékenység jövedelmezősége kedvező változásának oka az egyéb bevételek jelentős mértékű növekedése, 
ugyanakkor az egyéb ráfordítások ugyancsak jelentős mértékű csökkenése. Ez főként a végkielégítésre képzett 
céltartalék feloldásának következménye, valamint az egyéb bevételek között jelentkező, az új márkanevek 
bevezetéséhez kapott költségtérítés eredménye. 
 
Az eszközhatékonysági mutató kedvező változását szintén az üzemi tevékenység eredményének jelentős növekedése 
okozta. 
 
A hosszú lejáratú adósságállomány részarány mutatónál tapasztalható csökkenést 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 2004. és 2005. évi cash-flow-ját: 
 

  2004.  2005.  

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás     
          (Működési cash-flow 1-14. sorok)  1.121  12.330 

     
1. Adózás előtti eredmény  (kapott osztalék nélkül) (+/-) -31.553  -334 
2. Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció (+) 66.810  64.110 
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+/-) 11.266  5.078 
4. Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-) 10.594  -9.209 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-) -2.041  -1.032 
6. Szállítói kötelezettségek változása (+/-) -690  13 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-) 4.955  4.094 
8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-) -814  -1.877 
9. Vevőkövetelések változása (+/-) -1.153  -5.934 
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása (+/-) 1.935  32.319 
11. Aktív időbeli elhatárolások változása (+/-) 8.881  843 
12. Fizetett adó (nyereség után) (-) -117  0 
13. Fizetett osztalék (-) -72.637  -72.638 
14. Egyéb pénzmozgással nem járó tételek (+/-) 5.685  -3.103 

     
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás     

(15-17. sorok)  16.962  -23.769 
     

15. Befektetett eszközök beszerzése (-) -54.436  -80.594 
16. Befektetett eszközök eladása (+) 2.967  2.436 
17. Kapott osztalék, osztalékelőleg (+) 68.431  54.389 

     
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás     

(18-29. sorok)  -17.967  12.226 
     

18. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)  (+) 0  0 
19. Kötvénykibocsátás bevétele (+) 0  0 
20. Hitel, kölcsön felvétele (+) 367.646  283.575 
21. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése (+) 40.238  43.032 
22. Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 295  0 
23. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) (-) 0  0 
24. Saját részvény visszavásárlás (-) 0  0 
25. Kötvény-visszafizetés (-) -5  -4 
26. Hiteltörlesztés, -visszafizetés (-) -359.748  -250.306 
27. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  (-) -66.387  -69.427 
28. Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0  0 
29. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú köt. változása (+/-) -6  5.356 

     
IV. Pénzeszközök változása (+ I. + II. + III. sorok) (+/-) 116  787 
    
Pénzeszközök év elején  770  886 
Pénzeszközök év végén  886  1.673 
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4. Immateriális javak 

 
Az alábbi táblázat összegzi az immateriális javakban 2004. január 1. és 2005. december 31. között bekövetkezett 
változásokat: 
 
BRUTTÓ ÉRTÉK Kísérleti 

fejlesztés aktivált 
értéke  

Vagyoni értékű 
jogok  

Szellemi 
termékek  

Üzleti vagy 
cégérték  Összesen 

Nyitó egyenleg 
2004. január 1. 876  2.551  39.206  195.233  237.866 

Növekedés 0  0  5.909  5.165  11.074 

Csökkenés 0  0  2.389  0  2.389 

Átsorolások 0  0  664  0  664 
Záró egyenleg 
2004. december 31. 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 

          
ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

         
Nyitó egyenleg  
2004. január 1. 876  1.335  26.701  19.729  48.641 
Éves terv szerinti 
értékcsökkenés 0  78  4.540  9.965  14.583 
Éves terven felüli 
értékcsökkenés 0  0  0  0  0 

Csökkenés 0  0  2.013  0  2.013 

Átsorolások 0  0  325  0  325 
Záró egyenleg 
2004. december 31. 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 

NETTÓ ÉRTÉK 
2004. december 31. 0  1.138  13.837  170.704  185.679 
NETTÓ ÉRTÉK 
2005. december 31. 0  18.238  1.558  160.615  180.411 
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Vagyoni értékű jogok 
 
A vagyoni értékű jogok tekintetében jelentős változás történt az eszközök állományának növekedésében 7.030 millió 
Ft értékben, valamint az eszközök eszközosztályok közötti átsorolásából adódóan.  
 
A szellemi termékek közül 42.679 millió Ft értékű eszköz átsorolásra került ebbe az eszközcsoportba az év során. Ezek 
az eszközmozgások abból adódtak, hogy a Magyar Telekom Nyrt. módosította az elszámolási és számviteli politikáját, 
a Számviteli törvény 2005. január 1-től hatályos változásának megfelelően. Ennek értelmében külön kell nyilvántartani 
azokat az eszközöket amelyeknek, csak a felhasználási (használati) joga áll a Társaság rendelkezésére. A változásnak 
megfelelően a használati jogok a szellemi termékek közül kivezetésre, a vagyoni értékű jogok között új szakleltárak 
létrehozásával nyilvántartásba kerültek. 
 
Szellemi termékek 
 
A szellemi termékek állományában bekövetkezett növekedést döntően a tárgyidőszaki szoftver beszerzések (SDH 
Hálózati üzemeltetési rendszer) és ráaktiválások (OSS szoftver, BSS szoftver, CRM szoftver, NRPS-WFMS Munka és 
munkaerő irányító rendszer, ICBS szoftver) okozták.  
A növekedéssel ellenkező irányba hatott a használati jogú szoftverek átsorolása a vagyoni értékű jogok közé, a tárgyévi 
terv szerinti értékcsökkenés, illetve az OSS számlázási rendszer, az Egyéb saját tulajdonú és a Hálózatmenedzselő 
rendszer szoftvereinek a selejtezése és részselejtezése.  
 
Üzleti vagy cégérték 
 
2003-ban a Társaság a Stonebridge Communication AD-ben lévő részesedése a SEEF Holdings Ltd. eladási 
opciójának érvényesítését követően növekedett, amelyhez kapcsolódóan 2.591 millió Ft összegű üzleti értéket számolt 
el. A hasznos élettartamot a Társaság 20 évben határozta meg, és egyidejűleg megkezdte annak terv szerinti leírását. 
 
2004-ben a Rába Szolgáltatóház Kft. részesedéshez kapcsolódóan további üzleti vagy cégérték elszámolására került 
sor, amelynek hasznos élettartama 108 hónapban történt megállapításra, összhangban a Rába Járműipari Csoporttal 
kötött szolgáltatási keretszerződés időtartamával. Ezzel egy időben megkezdődött az üzleti érték terv szerinti leírása. 
 
Szintén 2004-ben a Társaság Stonebridge Communication AD-ben lévő részesedése a CosmoTelco Added Value 
Services S.A-tól illetve a SEEF Holdings Ltd-től történt részvényvásárlást követően növekedett, amelyhez kapcsolódóan 
2.150 millió Ft, illetve 2.706 millió Ft összegű üzleti értéket számolt el. Hátralevő hasznos élettartama a befektetésre 
vonatkozó, korábban elszámolt üzleti érték hasznos élettartamával megegyezik. 
 
2004-ben további 3 millió Ft üzleti érték elszámolására került sor, amely a Telemacedonia AD befektetéshez 
kapcsolódott. Hasznos élettartamának hossza 60 hónapban került meghatározásra. 
 
Az üzleti értékek után a tárgyidőszakban elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege 10.147 millió Ft volt. 
 
2005-ben a Társaság részesedést szerzett az X-Byte Számítástechnikai Kft-ben, a gazdasági eseményhez 
kapcsolódóan  58 millió Ft összegű üzleti értéket számolt el. A Számviteli törvény 2005. január 1-jétől hatályos 
változásának megfelelően értékcsökkenés nem került elszámolásra. 
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Az alábbi táblázat foglalja össze az üzleti és cégérték bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének 2004. és 
2005. évi alakulását: 
 

Megnevezés 

 Hátralévő 
gazdasá-

gos 
élettartam 

(hó)  

Bruttó érték 
2004. 

december 
31.  

Halmozott 
értékcsök-

kenés 2004. 
dec. 31.  

Nettó érték 
2004. 

december 
31.  

2005-ben 
elszámolt 
üzleti v. 

cégérték  

2005-ben 
elszámolt 

érték-
csökkenés  

Nettó érték 
2005. 

december 
31. 

T-Mobile Magyarország 
Távközlési Rt. 

 

192  181.948  -27.300  154.648  0  -9.097  145.551 
 

EMITEL Távközlési Zrt. 
 

161  10.501  -2.012  8.489  0  -589  7.900 
 

Stonebridge 
Communication AD 

 

210  7.447  -274  7.173  0  -387  6.786 
 

BCN Rendszerház Kft. 
 

24  193  -77  116  0  -39  77 
 

Integris-Rendszerház 
Kft. (Rába 
Szolgáltatóház Kft.) 

 

85  306  -31  275  0  -34  241 
 

Telemacedonia AD 
 

46  3  0  3  0  -1  2 
 

X-Byte 
Számítástechnikai Kft. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

58 

 

0 

 

58 
 
Összesen 

 
 

 
200.398 

 
-29.694 

 
170.704 

 
58 

 
-10.147 

 
160.615 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2005. december 31. 

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

15 
 

5. Tárgyi eszközök 

 
Az alábbi táblázat összegzi a tárgyi eszközökben 2004. január 1. és 2005. 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 
2004. január 1. 292.416  359.478  42.983 

 
694.877 

Növekedés 8.824  17.103  2.724  28.651 

Csökkenés 3.058  14.621  2.702  20.381 

Átsorolások -24  1.457  -2.097  -664 

Záró egyenleg 
2004. december 31. 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 

 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

Ingatlanok és 
kapcsolódó 

vagyoni értékű 
jogok  

Műszaki gépek, 
berendezések, 

járművek  

Egyéb 
berendezések, 
felszerelések, 

járművek 

 

Összesen 

Nyitó egyenleg 
2004. január 1. 81.978  198.480  32.488 

 
312.946 

Éves terv szerinti 
értékcsökkenés 10.684  36.659  4.603 

 
51.946 

Éves terven felüli 
értékcsökkenés 76  5.268  0 

 
5.344 

Csökkenés 1.653  12.563  2.378  16.594 
Átsorolások 34  1.488  -1.847  -325 

Záró egyenleg 
2004. december 31. 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 

NETTÓ ÉRTÉK 
2004. december 31. 207.039  134.085  8.042 

 
349.166 

NETTÓ ÉRTÉK 
2005. december 31. 204.716  117.730  6.290 

 

328.736 
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Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
A csökkenést elsősorban a távközlési hálózatok esetében elszámolt terv szerinti értékcsökkenés eredményezte, 
amelyet részben ellensúlyozott szintén a távközlési hálózatok eszközcsoportban a fémvezető, fényvezető hálózatok és 
alépítmények fejlesztése. 2005-ben az épületek és a távközlési hálózatok esetében a márkaváltással kapcsolatos 
növekedés 310 millió Ft volt. 
Bérelt épületen végzett beruházás esetében 8 millió Ft terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra. 
Értékesítésre került 955 millió Ft nettó értékű épület. Nettó 222 millió Ft értékben került értékesítésre nemzetközi 
összeköttetés bérleti joga. Távközlési hálózatok selejtezése és részselejtezése 225 millió Ft értékben történt. Az 
épületek esetében összesen 162 millió Ft nettó értékű volt a selejtezés és részselejtezés értéke. 
 
Műszaki gépek, berendezések, járművek 
A tárgyidőszaki csökkenést főként a távközlési célú berendezések, gépek esetében elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés eredményezte. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a csomagkapcsolt adatátviteli központok és 
berendezések esetében 199 millió Ft értékben történt. Jelentősebb mértékű aktiválásra került sor a kapcsoló-
berendezések (7.613 millió Ft), az átviteltechnikai berendezések (7.860 millió Ft) és a technológia áramellátó 
berendezések (983 millió Ft) esetében összesen 16.456 millió Ft értékben. 2005-ben a márkaváltással kapcsolatos 
növekedés 98 millió Ft. Átviteltechnikai berendezéseknél a selejtezés értéke 835 millió Ft, kapcsoló berendezéseknél a 
selejtezés és részselejtezés értéke 291 millió Ft volt. 
 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
A tárgyidőszaki csökkenést főként az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés eredményezte, melyet részben 
ellensúlyozott a szerverek, a személygépkocsik és az Intranet lokális hálózati eszközök esetében történő aktiválás. 
2005-ben a márkaváltással kapcsolatos összes növekedés 416 millió Ft volt, ebből 336 millió Ft-ot tett ki az irodai 
berendezések növekedése. 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a szervereknél volt 117 millió Ft értékben. 
 
Az egyéb berendezések közül átsorolás történt a műszaki gépek, berendezések, járművek közé. 
 
Befejezetlen beruházások  
A befejezetlen beruházások állománya 2004. év végéhez képest nem változott jelentősen. 
 
Élettartam és maradványérték változás hatása 
2004 év során a tárgyi eszközök és immateriális javak gazdaságos élettartama felülvizsgálatra került, melynek 
eredményeként több szakleltár esetében az abban szereplő eszközök hasznos élettartama módosításra került 2005. 
január 1-i hatállyal. Ennek során az érintett, 2005. január 1-én állományban lévő eszközök az üzembe helyezésüktől 
számítva a módosított hasznos élettartam végére nullára (illetve maradványértékre) kerülnek leírásra. Ezen élettartam 
módosításnak 2005 évre vonatkozóan 1.771 millió Ft értékcsökkenés növelő hatása  volt, a bekövetkezett mozgások 
figyelembe vétele nélkül.  
2004 év végén az MLLN csomóponti eszközök esetében terven felüli értékcsökkenés elszámolására került sor. Az 
eszközleíródás időpontjának változatlansága érdekében az érintett eszközök esetében a hasznos élettartam 
módosítására volt szükség. Ennek az élettartam módosításnak a tárgyévben 921 millió Ft értékcsökkenés csökkentő 
hatása volt. 
A személyi használatú személygépkocsik esetében a számviteli politikában előírtak szerint a maradványérték a 
beszerzési érték 30 %-áról 40 %-ára változott. Ugyancsak 2005. január 1-től ezen eszközök hasznos élettartama 72 
hónapról 36 hónapra csökkent. E két intézkedésnek 2005 évre ezen eszközökre vonatkozóan 203 millió Ft 
értékcsökkenés  növelő hatása volt  a  bekövetkezett mozgások figyelembe vétele nélkül. 

 
A Tárgyi eszközök részletes bontása az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra. 
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6. Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban 

 
A Társaság 2004. és 2005. december 31-én meglévő, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedéseit 
a következő táblázatban foglaljuk össze. A befektetések teljes körű részletezését lásd a 2. sz. mellékletben. 
 

 Tulajdoni 
hányad – 

közvetlen (%) 

 Tulajdoni 
hányad – 

közvetett (%) 

 

Könyv szerinti érték 
 2005.  2004.  2005. 

        

Stonebridge AD 100,00    87.896  90.725 

T-Mobile Magyarország Rt. 100,00    59.675  59.675 

Telekom Crne Gore 76,53    0  36.801 

T-Online Magyarország Zrt. 100,00    12.750  12.750 

Investel Rt. 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  3.430 

ViDaNet Zrt. 67,50  22,50  2.500  2.836 

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

EGERTEL Zrt. 100,00    1.793  1.793 

IKO-Telekom  Zrt. 50,00    10  1.600 

Integris-Rendszerház Kft. 100,00    594  594 

EurAccount Kft. 99,00  1,00  0  446 

EPT Nyrt. 97,20    615  304 

ViaBridge Telecommunications H. L. 99,96  0,04  62  293 

T-Systems Ric Kft. 20,00    74  74 

Novatel Ukraine 99,94  0,06  0  70 

HUNSAT Zrt. 50,00    50  50 

CARDNET Zrt. 72,00    45  45 

Telemacedonia AD  100,00    20  21 

TELE-DATA Kft. 50,98    20  20 

X-Byte Kft. 99,00  1,00  0  12 

Gabriele 17 GmbH 100,00    7  7 

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

KIS-ASTRASAT Kft. 0,00    852  0 

Összesen     188.994  230.147 
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Jelentősebb részesedések: 

 
T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (T-Mobile Magyarország Rt.) 

A cég Westel 900 GSM Mobil Távközlési Rt. néven budapesti székhellyel 1994. március 31-én kezdte meg 
kereskedelmi szolgáltatását. Fő tevékenysége GSM digitális mobil távközlési szolgáltatás nyújtása.  
 
2001. december 21-én a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) 224,2 milliárd forintot (909 millió EUR) fizetett a Westel 
érdekeltségek 49 százalékáért, mellyel a Magyar Telekom Nyrt. a társaság 100%-os tulajdonosává vált. A vételárat a 
Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) a Deutsche Telekom Finance B.V. által nyújtott EURIBOR+50 bázispont kamatozású 
középlejáratú hitelből finanszírozta, melynek törlesztése 2002-ben elkezdődött. A vételár részeként további 11.515 
millió Ft átutalása történt a Deutsche Telekom felé, amely a társaság 2001. évi osztalékának 49%-a. A befektetés 
bekerülési értékét növelte a megvásárláshoz kapcsolódó szakértői díj, melynek összege 701 millió Ft. A 
megvásárláshoz kapcsolódóan 181.949 millió Ft összegű üzleti érték elszámolása történt, amely a Westel Mobil 
Távközlési Rt. esetében 20 év alatt kerül leírásra.  
 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) közötti megállapodás alapján a 
Westel 0660 mobiltelefon-hálózat koncessziós joga megszűnt, így 2003. június 30-ától befejezte a szolgáltatást. A 
társaság 2003. november 30-i dátummal beolvadt a Westel Mobil Távközlési Rt-be, 1.637 millió Ft saját tőke értékkel. 
 
2004. május 3-a és június 5-e között márkaváltás zajlott le a Westel Mobil Távközlési Rt-nél, melynek keretében – a T-
Mobile csoport tagjaként – felvette a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság nevet. 
 
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. beolvad a Magyar Telekom Nyrt-
be. Az átalakulás a Cégbíróság részéről 2006. február 28-án bejegyzésre került. 
 
Stonebridge Communications AD (Stonebridge AD) 

2000. decemberében a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) egy konzorcium képviseletében megállapodást kötött a 
macedón kormánnyal a MakTel 51%-ának privatizáció keretében történő megvásárlásáról. A vonatkozó megállapodás 
rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a konzorcium nevében a 91 milliárd forintos (343,3 millió EUR) vételárat 
2001. január 15-én megfizette, ezzel a tranzakció lezárult. A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) 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. (Matáv Rt.), 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. Ezzel a Társaság Stonebridge-ben meglévő befektetése 11 milliárd forinttal, 
tulajdoni hányada pedig 86,45%-ra csökkent.  
 
A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.), a SEEF és a CosmoTelco között 2000. december 14-én létrejött részvényesi 
megállapodás a SEEF számára biztosította, hogy eladási opciót gyakoroljon a Társaság felé a Stonebridge-ben levő 
tulajdoni arányának 50 %-ára vonatkozóan. 
 
2003. június 25-én a SEEF élt az eladási opciós jogával, melynek lehívási ára 20,9 millió EUR (5.537 millió Ft) volt, és 
3,05%-os részesedésnek felelt meg a Stonebridge-ben. A részvényvásárláshoz kapcsolódóan 2.591 millió Ft 
összegben került sor goodwill elszámolására. 
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2004-ben sor került a további 3,05%-os részesedés megvásárlására, 27,4 millió USD (5.554 millió Ft) értékben, 
amellyel kapcsolatban 2.150 millió Ft goodwill keletkezett.  
Szintén 2004-ben a CosmoTelco Added Value Services S.A. és a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) megállapodást 
kötött a CosmoTelco Stonebridge-ben lévő részesedésének (7,4%) megvásárlásáról. A vételár 31,4 millió EUR (7.762 
millió Ft), valamint a MakTelnél 2004-re kifizetésre kerülő osztalék arányos része, várhatóan 4,7 millió EUR (1.161 
millió Ft). A tranzakciók lezárását követően a Társaság a Stonebridge 100%-os tulajdonosává vált. 
 
A 2004 évi részvényvásárlásokhoz kapcsolódóan 13 millió Ft szakértői díj növelte a könyv szerinti értéket, valamint 
4.856 millió Ft üzleti érték került megállapításra. 
 
T-Online Magyarország Zártkörűen Működő Internet Szolgáltató Rt. ( T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Rt.) / 
Axelero Rt. 

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. Piaci pozíciójának megőrzése és további fejlődésének biztosítása érdekében 2002-ben 
döntés született jelentős mértékű, 237 millió Ft-os törzstőke emelésről, illetve 3.763 millió Ft pénzeszköz tőketartalékba 
helyezéséről. 
 
2004. első negyedévében alapítói határozat született az Axelero Rt. jegyzett tőkéjének új részvények forgalomba 
hozatalával történő megemeléséről. Ennek során kibocsátásra került 2.060.000 db 100 Ft névértékű dematerializált 
névre szóló törzsrészvény, melynek összértéke 206 millió Ft. Ezzel a társaság alaptőkéje 1.906 millió Ft lett. A 
részvények kibocsátási értéke 2.206 millió Ft. A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.), mint egyedüli tag vállalta az újonnan 
kibocsátásra kerülő részvények átvételét és a kibocsátási érték befizetését a társaság számlájára. A tranzakció az első 
félévben megtörtént. 
 
2005-ben az Axelero Rt. nevet változtatott. A Cégbíróság által 2005. május 6-án bejegyzett új cégnév a T-Online 
Magyarország Internet Szolgáltató Részvénytársaság (T-Online Magyarország Rt.) lett. 
 
BCN Rendszerház Informatikai és Kommunikációs Hálózatokat Szolgáltató Kft. (BCN Rendszerház Kft.) /MatávCom 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 (Matáv Rt.). Az átszervezési folyamat 2002-ben folytatódott, amely jelentős költségkihatással 
járt a társaságra nézve. 2002. év során a befektetésre vonatkozóan 1.731 millió Ft értékvesztés került elszámolásra. 
 
2004. év során a BCN Kft. beolvadt a MatávCom Kft-be, amelynek következtében a BCN Kft. 88 millió Ft könyv szerinti 
értéke kivezetésre került. Ezzel párhuzamosan a tranzakció 120 millió Ft-tal növelte a MatávCom Kft-ben lévő 
befektetés könyv szerinti értékét. Ezt követően – 2004. november 30-i cégbírósági bejegyzéssel – a MatávCom Kft. 
nevet változtatott, felvette a BCN Rendszerház Informatikai és Kommunikációs Hálózatokat Szolgáltató Kft. (BCN 
Rendszerház Kft.) megnevezést. 
 
Investel Magyar Távközlési Befektetési Rt. (Investel Rt.) 

1991. június 25-én a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) többségi tulajdoni hányadával alakult. A társaság alapításának 
célja forrást biztosítani a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) beruházási programjához hazai és nemzetközi pénz- és 
tőkepiacokról. 1997-re ez a tevékenység elvesztette jelentőségét. Jelenleg a kábeltelevíziós társaságok tulajdonosa és 
vagyonkezelője. Jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. közvetlen tulajdoni részesedése 62,28%, míg a fennmaradó 37,72% 
részesedés tulajdonosa az EGERTEL Zrt. 
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EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EMITEL Zrt.) 

A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) a társaság megalapítása óta 50%-os tulajdonosa az EMITEL Zrt-nek. A cég fő 
tevékenysége távközlési tevékenység, szegedi székhellyel. 2000. december 31-én a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) 
az Aphrodite BV-vel - az EMITEL Zrt. másik 50%-ának tulajdonosával - megállapodást kötött a tulajdonrészének 
megvásárlásáról. A tulajdonosváltás a távközlésért felelős miniszter, valamint a Magyar Versenyhivatal jóváhagyása 
után történt meg 2001. júniusában. A vételár, 14 milliárd forint (48 millió USD) a tranzakció véglegesítésekor, 2001. 
július 2-án került megállapításra, amelyhez kapcsolódóan 10.500 millió Ft összegű üzleti értéket számolt el a Társaság, 
melynek leírási ideje 214 hónap. 
 
T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. (T-Kábel Magyarország Kft.)/MatávkábelTV Kft. 

A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) 1998. július 1-jén alakította meg a MatávkábelTV Kft-t kábeltelevíziós 
szolgáltatások nyújtására. 2002. év elején megvásárlásra került a Hungária Biztosító tulajdonában levő üzletrész 641 
millió Ft-ért. 2002. év folyamán törzstőke emelésére, valamint ehhez kapcsolódóan pénzeszköz tőketartalékba történő 
átadására került sor 1.718 millió Ft összegben. 
 
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. (Matáv Rt.) élve vételi opciójával fokozatosan kivásárolta a 
társaságot. Ma már a Magyar Telekom Nyrt. 100 %-os társaságaként működik. Az EGERTEL Zrt. tulajdoni részesedése 
az InvesTel Rt-ben 37,72%. 
 
Első Pesti Telefontársaság Nyrt. / Első Pesti Telefontársaság Rt. (EPT Nyrt./EPT Rt.) 

Az EPT Rt. 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. (Matáv Rt.) 
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-i 
hatállyal jegyzett be. A bejegyzéssel egy időben a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) a könyveiben a részesedés könyv 
szerinti értékét 311 millió Ft-tal csökkentette. 
  
Integris-Rendszerház Informatikai Szolgáltató Kft. (Integris-Rendszerház Kft.) / Rába Szolgáltatóház Kft. 

A társaság győri székhellyel telekommunikációs, informatikai, humán és pénzügy-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. (Matáv Rt.) 900 millió forintot 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 Rába Járműipari Holding Rt. az egyik legnagyobb 
magyar járműipari vállalat, amely futóműveket, járműalkatrészeket, és haszonjárműveket gyárt. 
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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. (Matáv Rt.) Csoport Üzleti Megoldások 
Üzletágának outsourcing cégeként folytatja tevékenységét.  
 
A részesedés megvásárlásához kapcsolódóan 2004-ben 306 millió Ft üzleti cégérték került megállapításra. 
 
KIS-ASTRASAT Telekommunikációs Kft. (KIS-ASTRASAT Kft. ) 

A KIS-ASTRASAT Kft. többszöri átalakulás után 2001-ben került bejegyzésre, budapesti székhellyel. Fő tevékenységi 
köre a távközlés, jegyzett tőkéje 300 millió Ft. 2004-ben a Matáv a KIS-ASTRASAT Kft-ben 65% mértékű részesesedést 
szerzett, amely üzletrészt 852 millió Ft-ért vásárolt meg.  
 
2005-ben a KIS-ASTRASAT Kft. beolvadt a ViDaNet Zrt-be, a könyv szerinti érték kivezetésre került, 852 millió Ft-tal 
csökkentve a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) befektetés-állományát. 
 
ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. (ViDaNet Zrt.) 

2003-ban a Győri KTV, a Kaposkábel valamint a Kábelholding 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 1000 db, egyenként 2.000.000 Ft névértékű törzsrészvényből állt. 
2004-ben a részvényesek által az Alapító Okirat módosításra került, melynek eredményeként a társaság alaptőkéje 
változatlanul 2.000 millió Ft, azonban részvény-átalakítás következtében a részvény-összetétel módosult, a törzstőke 
20.000 db egyenként 100.000 Ft névértékű, különböző tulajdonosi jogokat megtestesítő névre szóló részvényből áll. 
A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) részéről 2004-ben összesen 249 db átalakítás előtti egyenként 2 millió Ft 
névértékű részvény vásárlására került sor. A részvény-átalakítást követően összesen 9.017 db egyenként 100.000 Ft 
névértékű részvény megvásárlása történt, amelynek bekerülési értéke 2.595 millió Ft. 2004-ben 498 db egyenként 
100.000 Ft névértékű részvény értékesítésére  is sor került. A kivezetett könyv szerinti érték 95 millió Ft. 
 
2005-ben a KIS-ASTRASAT Kft. beolvadt a ViDaNet Rt-be, ezzel 336 millió Ft-tal növekedett a befektetés könyv szerinti 
értéke. 
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. (Matáv Rt.), a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a T-Online Magyarország 
(Axelero Internet Szolgáltató) Zrt. létrehozta a Mindentudás Egyeteme Kht-t. A közhasznú társaság törzstőkéje 5 millió 
Ft. A Magyar Telekom Rt-t (Matáv Rt.) 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 hazai és nemzetközi elismertségnek örvendő előadók közreműködésével. Cél a feldolgozott témák média- 
és telekommunikációs eszközök útján való terjesztése és minél szélesebb kör részére hozzáférhetővé tétele. A cég 
vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú társaság céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez. A vállalkozás fő tevékenysége „Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás”. Egyéb tevékenységei a műszaki 
és a humán kutatás, fejlesztés, a felsőoktatás, az alkotó és előadó művészet, valamint a múzeumi tevékenység, 
kulturális örökség védelme. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei többek között a különböző 
könyv-, kiadvány-, hangfelvétel-kiadás, hang- és videofelvétel sokszorosítás, film-, videó gyártás és terjesztés, 
mozgókép-vetítés. 
 
A vállalkozást a Cégbíróság 2004. június 3-án jegyezte be. 



Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2005. december 31. 

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

22 
 

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

A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) 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, amely 19.998 db, egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló, egyenlő és azonos 
tagsági jogokat megtestesítő („A” részvény) törzsrészvényből, valamint 2 db, egyenként 1.000 Ft névértékű névre 
szóló, elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényosztályba tartozó („B” részvény) részvényből áll. A Magyar 
Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) részesedése 9.999 db „A” és 1 db „B” részvény. A társaság székhelye Budapest. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. ezzel a társulással növeli jelenlétét az emeltdíjas tartalomszolgáltatásban, és megerősíti 
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. (Matáv Rt.) 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. 
 
ViaBridge Telecommunications Holding Limited (ViaBridge Ltd.) 

2004. július 6-án  Máltán bejegyzésre került a ViaBridge Telecommunications Holding Limited. A társaság székhelye 
Málta, 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. (Matáv Rt.) befektetése 222 millió Ft-tal növekedett. 
 
Telekom Crne Gore AD (TCG) 

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. (Matáv Rt.) lett. A TCG – amely Montenegró vezetékes távközlési 
szolgáltatója – a Monet mobil távközlési szolgáltató 100%-os tulajdonosa. Szintén 100%-ban birtokolja a piacvezető 
montenegrói Internet szolgáltató társaságot, az Internet Crne Gore-t.  
A részvényvásárlásról szóló megállapodás 2005. március 15-én aláírásra került összesen 114 millió EUR összegben.  
A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.)  a kisrészvényesekkel történt megállapodást követően további 25,41%-os 
részesedésre tett szert 27 millió EUR értékben. 
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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-én 
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. 
 
 
További jelentős változások a tartós részesedések állományában: 
 
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. A tárgy évben törzstőke emelése is történt, melynek során további 126.000 EUR utalására 
került sor. 
 
 2005-ben a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) 100%-os tulajdoni részesedést szerzett az X-Byte Pénzügyi és 
Számviteli Szolgáltató Kft-ben 70 millió Ft értékben. A befektetéshez kapcsolódóan 58 millió Ft üzleti vagy cégérték 
került elszámolásra. A továbbiakban az üzletrész felosztásra került és 1% értékesítése történt. A tranzakciók lezárása 
után a Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) befektetéseinek állománya 12 millió Ft-tal növekedett.  
 
A devizában történt befektetések mérleg-fordulónapi átértékelésének során összesen 3.477 millió Ft árfolyam-
különbözet elszámolására került sor, amely növelte a tartós részesedések könyv szerinti értékét. 
 
A befektetésekhez kapcsolódóan értékvesztések elszámolására 2005-ben nem került sor.  
 
 
 
7. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 

 
2004. és 2005. december 31-én a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartósan adott kölcsönök egyenlege az 
alábbiak szerint alakult: 
 

 2004.  2005. 
    

T-Mobile Magyarország Rt. 75.300  77.900 

T-Kábel Magyarország Kft. 1.152  5.325 

EMITEL Zrt. 2.340  2.050 

ViDaNet Zrt. 0  2.044 

Viabridge Ltd. 0  1.799 

NOVATEL Ukraine 0  23 

BCN Rendszerház Kft. (MatávCom Kft.) 208  0 
 
Összesen 79.000  89.141 
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A hitelek állománya a következő évben esedékes törlesztő részleteket nem tartalmazza, azok a rövid lejáratú 
követelések között szerepelnek. Lásd a 12. pontot. 
 
 
8. Egyéb tartós részesedés 

 
TELIT Szolgáltató Részvénytársaság (TELIT Rt.) 

A Magyar Telekom Nyrt. (Matáv Rt.) budapesti székhellyel egyszemélyes, zártkörűen működő részvénytársaságot 
hozott létre. Fő tevékenysége ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése. A Részvénytársaság alaptőkéje 20 millió Ft, amely 
200 db, egyenként 100.000 Ft névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő – nyomdai úton 
kibocsátott – törzsrészvényből áll. A Cégbíróság a Részvénytársaságot 2004. október 11-i hatállyal bejegyezte. 
2005-ben a Magyar Telekom Nyrt. a TELIT Rt. részvényeket értékesítette a DeTe Immobilien Deutsche Telekom 
Immobilien und Service GmbH-nak, melynek során kivezetésre került a befektetés könyv szerinti értéke (20 millió Ft). A 
vételár 2.100.000 EUR (515 millió Ft), melyből tárgyévben 1.100.000 EUR pénzügyileg is rendezésre került.  A 
fennmaradó 1.000.000 EUR-t 2006. december 31-ig kell kiegyenlíteni.  
 
 
9. Egyéb tartósan adott kölcsön 

 
Ezen a mérlegsoron a dolgozóknak hosszú lejáratra adott kölcsönök szerepelnek, valamint itt kerül kimutatásra az 
adott kaució összege is. 
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10. Készletek 

 
A készleteken belül az anyagok főként hálózatszerelési és fenntartási anyagokból, kábelekből, illetve raktáron lévő 
távközlési tárgyi eszközökből, az áruk jellemzően távközlési árukból, illetve értékesítésre kijelölt, használaton kívüli 
tárgyi eszközökből állnak.  
A készletek állományának 2004. január 1. és 2005. december 31. közötti alakulását az alábbi mozgástábla mutatja: 
 

 2004.  2005. 

    
Nyitó érték  2.783  2.235 

Készletmozgás -607  726 

Értékvesztés -189  -181 

Visszaírt értékvesztés 248  82 

Záró érték  2.235  2.862 

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

 
2004. december 31-én és 2005. december 31-én a vevők összetétele az alábbi volt: 
 

 2004.  2005. 
    

Belföldi vevő 19.202  22.591 

Külföldi vevő 1.396  1.392 

Értékvesztés -1.927  -1.758 
 

Összesen 18.671  22.225 

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

A 2004. és 2005. december 31-én kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követeléseket az alábbi táblázat foglalja 
össze: 
 

 2004.  2005. 

T-Mobile Magyarország Rt-nek nyújtott kölcsön 34.200  29.300 

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 729  2.334 

T-Online Zrt-vel szembeni követelések 1.094  1.347 

EGERTEL Zrt-nek nyújtott kölcsön 670  554 

M-RTL Zrt-vel szembeni osztalék követelés 500  500 

EPT Első Pesti Telefontársaság Nyrt-nek nyújtott kölcsön 0  485 

T-Kábel Kft-nek nyújtott kölcsön 6.104  300 

T-Mobile Magyarország Rt. Interest-Pool 1.827  0 

ViDaNet Zrt-nek nyújtott kölcsön 1.763  0 

M-RTL ZRt. részvényeinek apportálása IKO-Telekom ZRt-be* 1.590  0 

KIS-ASTRASAT Kft-nek nyújtott kölcsön 497  0 

Egyéb 1.234  1.590 

Összesen 50.208  36.410 

* Az apportot a Cégbíróság 2004. év végén még nem jegyezte be, ezért szerepelt a követelések között. 
 
 
13. Egyéb követelések 

Az egyéb követelések 2004. és 2005. december 31-i egyenlege az alábbi főbb tételeket tartalmazza: 
 

 2004.  2005. 

Adott előlegek 2.591  2.660 

Munkavállalókkal szembeni követelés 861  1.094 

Visszaigényelhető ÁFA 815  575 

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

Telit Rt. értékesítésével kapcsolatos követelés 0  253 

Adókövetelések 388  220 

Költségvetéssel szembeni követelések 104  94 

ETTA-val kapcsolatos követelés* 1.468  0 

Egyéb 1.001  272 

Összesen 7.228  5.641 

* A 2005. évben az ETTA követeléssel kapcsolatban 619 millió Ft térült, a követelés ezenfelüli részére a Társaság teljes 
mértékben értékvesztést számolt el (849 millió Ft).  
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14.  Értékpapírok 

 
Az értékpapírok mérlegsoron szereplő 1.926 millió Ft a visszavásárolt saját részvények értéke. A management-opciós 
program fedezetére a Társaság a CIB Bank Rt. közreműködésével 2002. július 3-án zártkörű részvénykibocsátást 
hajtott végre. 2005 év folyamán a program keretében 1.916 millió Ft könyv szerinti értékű részvény értékesítése történt 
meg. Az értékesítéssel összefüggésben 2005-ben azonos összegű lekötött tartalék feloldására került sor (lásd 16. 
pont). 
 
 
15. Aktív időbeli elhatárolások 

 

 2004.  2005. 

Alaptevékenységhez kapcsolódó bevétel elhatárolás 8.348  6.452 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevétel elhatárolás 2.240  2.735 

Egyéb  166  773 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 10.754  9.960 
    

Bérleti díjak elhatárolása 110  32 

Biztosítási díjak elhatárolása 56  13 

Egyéb 243  315 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 409  360 

Összesen 11.163  10.320 

 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek elhatárolása a számlázási időszak függvényében történik. A 
tárgyidőszak végéig letelefonált, de még ki nem számlázott forgalom bevétele elhatárolásra kerül. 
 
2004-ben az ETTA támogatási rendszerét a Kassza váltotta fel, amelyből várhatóan egyetlen szolgáltató sem kap 
támogatást, illetve egyetlen szolgáltatónak sem kell befizetést teljesítenie, így erre vonatkozóan elhatárolás nem került 
megképzésre. 
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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 422.902.860  100  42.290.286  40,55% 
Visszavásárolt saját részvény 2.456.659  100  245.666  0,24% 
Magyar Állam 1  10.000  10  0,00% 
 
Összesen 1.042.811.601    104.281.170  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 

 
1.042.811.600  104.281.160 

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

 
1  10 

 
Összesen 

  
1.042.811.601  104.281.170 

 
A saját tőkeelemekben a 2004. január 1. és 2005. december 31. között bekövetkezett változásokat a következő 
táblázat mutatja be: 
 
 

Jegyzett tőke  Tőketartalék  
Eredmény-

tartalék  
Lekötött 
tartalék  

Mérleg szerinti 
eredmény 

Nyitó egyenleg 
2004. január 1. 104.281  52.837  241.630  3.842  2.520 

Növekedés 0  0  240  0  0 

Csökkenés 0  0  33.626  0  0 

Átsorolások 0  0  2.520   0  -2.520 
Záró egyenleg 
2004. december 31. 104.281  52.837  210.764  3.842  0 

Növekedés 0  0  186  0  68.090 

Csökkenés 0  0  0  0  0 

Átsorolások 0  0  1.916  -1.916  0 
Záró egyenleg 
2005. december 31. 104.281  52.837  212.866  1.926  68.090 
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17. Céltartalékok 

 
  Korengedményes 

nyugdíj, 
végkielégítés 

 Függő 
kötelezettségek 

 Egyéb  Összesen 

Nyitó egyenleg 
2004. január 1. 

 1.502  1.317  103  2.922 

Növekedés  12.228  418  132  12.778 

Csökkenés  1.502  619  63  2.184 

Záró egyenleg 
2004. december 31.  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 

 
2005-ben a tárgyévi létszámleépítéshez kapcsolódóan 9.928 millió Ft elbocsátásra képzett céltartalék feloldására 
került sor. 
 
2005 év végén a Társaság 507 millió Ft értékben megemelte az elbocsátásokra képzett céltartalék összegét. 
 
Függő kötelezettségek céltartalékának feloldására az év során az alábbi főbb jogcímeken került sor: 

- Dimenzió Biztosító Egyesület számára átutalt összeg (285 millió Ft),  
- a VPOP per jogkövetkezménye (220 millió Ft), 
- elengedett dolgozói kölcsönök (120 millió Ft), 
- peres ügyek (17 millió Ft), 
- egyéb (14 millió Ft).  

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

- dolgozói elbocsátások költségeinek várható átterhelésére (410 millió Ft),  
- Dimenzió Biztosító Egyesület számára a jövőben átadandó pénzeszközökre (193 millió Ft),  
- dolgozói prémiumokra (102 millió Ft), 
- PoP lakossági hűségprogramra (90 millió Ft), 
- peres ügyekre (82 millió Ft), 
- egyéb (39 millió Ft). 
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18. Beruházási és fejlesztési hitelek 

 
A Társaságnak 2005. december 31-én 13.125 millió Ft hosszú lejáratra kapott banki hitelállománya volt.  
2005 folyamán 22.500 millió Ft lehívására került sor, a rövid lejáratú hitelek közé 27.641 millió Ft került átsorolásra, 
valamint 29.000 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 hitelek éven túli törlesztő részletei a következőképpen alakulnak (a tulajdonosi hitelekkel és a 
kötvénytartozással együtt): 
 

Esedékesség  Összeg 

2007  77.125 

2008  23.000 

2009  81.000 

2010  4.000 

2011  40.000 

További törlesztés összesen  124 

Összesen  225.249 

 
Ebből:  
Beruházási és fejlesztési hitelek  13.125 
Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolt vállalattal szemben  212.000 
Tartozások kötvénykibocsátásból 124 
 
 

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

 
Ezen a mérlegsoron a Deutsche Telekom Finance B.V.-től felvett tulajdonosi hitelek hosszú lejáratú része szerepel, 
melynek 2005. december 31-i záró állománya 212.000 millió Ft.  
A 2005 márciusában felvett 28.000 millió Ft hitel 2009-ben fizetendő vissza (6 hónapos BUBOR +0,3433%).  2005 
májusában további fix kamatozású hiteleket vett fel a Társaság, a két 20.000 millió Ft összegű hitel 2007-ben fizetendő 
vissza, melyek kamata 7,55% ill. 7,61%. 
Az év júniusában további hitelfelvétel történt, 40.000 millió Ft összegben, melyből 20.000 millió Ft 7,45% kamatozású 
és 2007-ben fizetendő vissza, míg a fennmaradó 20.000 millió Ft 7,53% kamatozású és 2009-ben fizetendő vissza. 
A tulajdonosi hitelek rövid lejáratú része a 22. pontban kerül bemutatásra. 
 
 
20.  Rövid lejáratú hitelek 

 
A Társaságnak 2005. december 31-én 41.913 millió Ft rövid lejáratra kapott banki hitelállománya volt.  
2005 folyamán 113.858 millió Ft-os hitellehívás történt, átsorolásra került a hosszúlejáratú hitelek közül 27.641 millió 
Ft. A Társaság az év során 133.742 millió Ft összegű hiteltörlesztést hajtott végre. 
Az összes rövid lejáratú hitel kötelezettség (banki, tulajdonosi és kötvény) 2006-ban esedékes összege 116.632 millió 
Ft. 
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21. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

 
Ezen a mérlegsoron döntően a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. és a HUNSAT Magyar Űrtávközlési Rt. részéről 
átutalt 47.954 millió Ft illetve 104 millió Ft összegű 2005. évi osztalék-előleg jelenik meg. 
A Stonebridge AD-vel szembeni hiteltartozás 12.550 millió Ft, a T-Online Magyarország Zrt-vel szembeni hiteltartozás 
2.500 millió Ft, INVESTEL Magyar Távközlési Befektetési Rt-vel szembeni hiteltartozás 830 millió Ft. 
A leányvállalatokkal szembeni Interest-Pool kötelezettség 5.050 millió Ft. Egyéb jogcímeken fennálló kötelezettségek 
kapcsolt vállalkozások felé 4.411 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 szerepel ezen a mérlegsoron, melynek 2005. 
december 31-i záró állománya 74.678 millió Ft. A hitelállomány egy része - 73.675 millió Ft – 2006. január 31-én 
esedékes, melynek kamata fix, 9,36%. Fennmaradó része - 973 millió Ft – 1 hónapos BUBOR +0,164% kamatozású, 
2006. február 28-án fizetendő vissza. A Deutsche Telekom támogatást biztosít a Magyar Telekom Nyrt. finanszírozási 
igényeinek kielégítésére 2007. június 30-ig. 
A mérlegsoron szerepel még egy 30 millió Ft összegű, a Deutsche Telekom AG-vel szembeni szállítói kötelezettség is. 
 
 
23. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2004. és 2005. december 31-én az alábbiak szerint alakultak: 

 

 2004.  2005. 

Folyamatos szolgáltatás ÁFA 2.723  3.250 
NHH 999/2004. sz. és az NHH/DH-6584-12/2005. sz. 
határozatainak megfelelő összekapcsolási díjak rendezésével 
kapcsolatos fizetési kötelezettség 1.522  2.870 

Munkavállalókkal szembeni tartozások és járulékai 2.674  2.380 

Általános forgalmi adó 400  1.564 

Személyi jövedelemadó 1.599  1.319 
Stonebridge AD részvények megvásárlásához kapcsolódó 
fizetési kötelezettség 1.156  851 

Forrásadó 0  224 

Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 544  215 

Fizetendő osztalék* 72.654  0 

Egyéb 160  887 

Összesen 83.432 
 

13.560 

* A tárgyévi fizetendő osztalék még nem került meghatározásra. 

Az Egyéb kategória tartalmaz előző évekre fizetendő, fel nem vett osztalékot, amelynek összege 2004-ben 61 millió Ft, 
2005-ben 77 millió Ft volt. 
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24. Passzív időbeli elhatárolások 

 
 2004.  2005. 

Előfizetési díjak és forgalmi díjak elhatárolása 1.217  1.233 
Név- és márkaváltással kapcsolatos bevétel elhatárolás* 0  773 
Egyéb** 855  496 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2.072  2.502 
    

Szállítói elhatárolások 8.530  8.160 

Tulajdonosi hitelekkel kapcsolatos kamatelhatárolás 5.491  6.201 
Személyi jellegű költségek elhatárolása 6.730  4.621 
Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni elhatárolások 2.164  2.234 
Kamatok elhatárolása 895  393 
Adójellegű elhatárolás 311  0 
Egyéb 174  195 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24.295  21.804 

Halasztott bevételek** 287  522 
 
Összesen 26.654  24.828 

 
* 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.  
 
** 2005. évben a 2000. évi C. törvény 45. § (1) c) alapján a térítés nélkül átvett tárgyi eszközök elhatárolt értéke 
(összege 2004. évben 84 millió Ft, 2005-ben 80 millió Ft), illetve a többletként fellelt tárgyi eszközök elhatárolt értéke 
(összege 2004. évben 26 millió Ft, 2005-ben 26 millió Ft) a bevételek passzív időbeli elhatárolása csoportból 
átvezetésre került a halasztott bevételek közé.  
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25. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

 
A Belföldi értékesítés nettó árbevétele a 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint 
alakult: 
 

 2004.  2005. 

    
Előfizetési díjak, belepési díjak és egyéb díjak 88.636  88.470 
    

       Kimenő belföldi forgalmi bevételek 93.121  68.921 

       Kimenő nemzetközi forgalmi bevételek 8.364  6.750 

Kimenő forgalmi bevételek összesen 101.485  75.671 
    

       Bejövő belföldi forgalmi bevételek 8.937  9.970 

       Bejövő nemzetközi forgalmi bevételek 18  12 

Bejövő forgalmi bevételek összesen 8.955  9.982 
    

Bérelt vonalak és adatátviteli bevételek 41.938  48.498 

Eszközértékesítés árbevétele 2.050  3.061 

Egyéb árbevételek 10.814  11.397 
 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 253.878  237.079 

 
 
26. Export értékesítés nettó árbevétele földrajzilag elhatárolt piacok szerint 

 
Az alábbi táblázat a Társaság 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban végzett export értékesítésének 
összegszerű és százalékos megoszlását mutatja földrajzilag elhatárolt piacok szerint, mely kizárólag szolgáltatás 
értékesítésével kapcsolatos: 
 

 2004. 
 

 2004. 
% 

 2005. 
 

 2005. 
% 

        
Európa / Európai Unión belüli 8.208  66,36%  6.898  57,19% 

Európa / Európai Unión kívüli 2.333  18,86%  4.147  34,39% 

Amerika 716  5,79%  519  4,30% 

Ázsia 1.025  8,29%  446  3,70% 

Afrika 22  0,18%  30  0,25% 

Ausztrália 64  0,52%  20  0,17% 

Export árbevétel összesen 12.368  100,00%  12.060  100,00% 
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27. Egyéb bevételek 

 
Az egyéb bevételek a 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint alakultak: 
 

 2004.  2005. 

    
Céltartalék felhasználása 2.184  10.756 

Név- és márkaváltás* 0  6.857 

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele 2.966  2.436 

Engedményezett követelések bevétele** 84  1.195 

Késedelmi kamat, kötbér, kártérítés 704  621 

Visszaírt értékvesztés 573  388 

Egyéb 687  931 
 
Összesen 7.198  23.184 

 
* A név- és márkaváltáshoz kapcsolódóan a Deutsche Telekomtól kapott térítés összege. 
 
** Az engedményezett követelések bevételének növekedését döntően a költségvetési gazdálkodó szervekkel 
szembeni követelések értékesítésének bevétele eredményezi. 
 
 
28. Importbeszerzések 

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

 Szolgáltatás 
 

 Termék 
 

 Mindösszesen 
 

      
Európa / Európai Unión belüli 6.592  4.880  11.472 

Európa / Európai Unión kívüli 4.039  0  4.039 

Amerika 240  112  352 

Ázsia 183  81  264 

Ausztrália 45  0  45 

Afrika 24  0  24 

Importbeszerzés összesen 11.123  5.073  16.196 
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29. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

 
Az igénybe vett szolgáltatások költségei a 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint 
alakultak: 
 

 2004.  2005. 

    
Javítási, szerelési, karbantartási költségek 18.164  19.474 

Marketing költségek 7.204  9.853 

Nemzetközi távközlési szolgáltatói kifizetések 7.497  7.439 

Vállalkozóknak fizetett díjak 6.384  5.072 

Szakértői díjak 4.121  3.931 

Bérleti díjak 3.278  3.296 

Postaköltség 3.233  3.180 

Fizetett jutalékok 1.557  2.382 

Ingatlan üzemeltetés költségei* 0  1.657 

Könyvviteli szolgáltatás** 0  1.154 

Internet szolgáltatót megillető díjak*** 1.123  687 

Utazási és szállásköltségek 431  410 

Flottamenedzselés 0  79 

Egyéb 968  979 
 
Összesen 53.960  59.593 

 
* Az ingatlanüzemeltetés tevékenysége 2005. február 1-jével kiszervezésre került a DeTe Immobilien-Hungary 
Szolgáltató Zrt-be. 
 
** A Magyar Telekom Nyrt. számviteli tevékenységének elvégzésére 2005. március 1-én megalapította az EurAccount 
Kft-t, mely könyvviteli szolgáltatásokat nyújt a Társaság számára. 
 
*** 30/2001 (XII.23.) MeHVM rendeletnek megfelelően az Internet szolgáltatókat megillető díj. 
 
 
30. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

 
Az Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke a 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak 
szerint alakultak: 
 

 2004.  2005. 

    
Kifizetés mobil üzemeltetőknek* 40.206  27.912 

Kifizetés egyéb vezetékes hálózatüzemeltetőknek 3.378  3.696 

Egyéb 9.345  10.205 
 
Összesen 52.929  41.813 

* Az NHH határozatainak megfelelően - 2005. május 25-étől - a mobil szolgáltatókkal az alacsonyabb végződtetési 
díjakon történik az elszámolás. 
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31. Alkalmazottak 

 
2004. és 2005. évben az alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma funkcionális bontásban a következő: 
 

 2004. december 31. 
 Átlagos statisztikai 

állományi létszám (fő) 
 Bérköltség  Személyi jellegű 

egyéb kifizetés 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak      

fizikai 1.815  4.108  2.377 
szellemi 6.164  30.936  9.142 

összesen 7.979  35.044  11.519 
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak      

fizikai 2  2  1 
szellemi 27  69  20 

összesen 29  71  21 
Foglalkoztatottak összesen      

fizikai 1.817  4.110  2.378 
szellemi 6.191  31.005  9.162 

összesen 8.008  35.115  11.540 
      
Állományba nem tartozó*   607  128 

Összesen 8.008  35.722  11.668 

 
 2005. december 31. 

 Átlagos statisztikai 
állományi létszám (fő) 

 Bérköltség  Személyi jellegű 
egyéb kifizetés 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak      
fizikai 1.498  3.556  1.414 

szellemi 4.449  25.110  9.983 

összesen 5.947  28.666  11.397 
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak      

fizikai 21  37  15 
szellemi 410  827  328 

összesen 431  864  343 
Foglalkoztatottak összesen      

fizikai 1.519  3.593  1.429 
szellemi 4.859  25.937  10.311 

összesen 6.378  29.530  11.740 
      
Állományba nem tartozó*   3.022  1.202 

Összesen 6.378  32.552  12.942 

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

 
Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak díjazását a 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakra 
vonatkozóan az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Év  Igazgatóság  Felügyelő Bizottság  Összesen 

2004.  9  10  19 

2005.   10  14  24 
 
Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai előlegben, illetve kölcsönben nem részesültek. 
 
 
33. Egyéb ráfordítások 

 
Az egyéb ráfordítások a 2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban az alábbiak szerint alakultak: 

 

 2004.  2005.  

    
Költségvetéssel elszámolt adók 4.592  4.445 

Követelések és készletek értékvesztése 3.011  2.445 
 

Immateriális javak és tárgyi eszközök selejtezése,  
terven felüli értékcsökkenése, káreseménye 8.521  2.313 

Engedményezett követelések* 184  1.773 

Név- és márkaváltás** 0  1.715 

Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke 2.079  1.705 

Céltartalék képzés 12.778  1.547 

Motorola – VPOP-hoz kapcsolódó egyéb ráfordítás 0  220 

Behajthatatlan követelés leírása 127  120 

Egyéb 555  631 
 
Összesen 31.847  16.914 

 
* Az engedményezett követelések növekedését döntően a költségvetési gazdálkodó szervekkel szembeni követelések 
értékesítése eredményezi. 
 
** A leányvállalatoknál felmerült név- és márkaváltáshoz kapcsolódó működési költségeket a Magyar Telekom Nyrt. 
megtéríti leányvállalatai részére. 

 
2004 év végén az eszközök értékének, bevételteremtő képességének felülvizsgálata után 5.344 millió Ft terven felüli 
értékcsökkenés elszámolására került sor. 

Továbbá a 2004 év végén megképzésre került a 2005-2006 évi elbocsátásokhoz kapcsolódó céltartalék 12,228 millió 
Ft összegben.  
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34. Pénzügyi műveletek eredménye 

 
A Pénzügyi műveletek bevételei (83.624 millió Ft) között meghatározó tényező a 2005-ben elszámolt, 2004. év után 
járó kapott osztalék (68.429 millió Ft), melynek legjelentősebb tétele a 60.192 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 (7.051 millió Ft), mind az 
Egyéb kapott, járó kamatok között (3.171 millió Ft). Ennek jelentős része a T-Mobile Magyarország Rt-nek nyújtott 
kölcsönhöz kapcsolódik. A devizás befektetések értékeléséhez kapcsolódóan tárgyévben jelentős összegű 
árfolyamnyereség került elszámolásra (3.477 millió Ft). 2005-ben az egyéb elszámolt árfolyamnyereség összege (804 
millió Ft), továbbá a saját részvények értékesítésének nyeresége (158 millió Ft) is növelte a Pénzügyi műveletek egyéb 
bevételeit. 
 
A Pénzügyi műveletek ráfordításainak (32.278 millió Ft) legjelentősebb eleme tárgyévben a fizetendő kamatok 
összege (31.702 millió Ft). Ezen a soron kerül elszámolásra a tulajdonosi-, valamint a bankhiteleink után elszámolt 
kamatok összege. További befolyásoló tényező a Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kimutatott egyéb 
elszámolt árfolyamveszteségek összege (560 millió Ft), melynek részét képezi a saját részvények értékesítésének 
elszámolt vesztesége (105 millió Ft).   
 
2005-ben a lezárt határidős ügyletek – amelyek mindegyike tőzsdén kívüli, fedezeti elszámolási ügyletnek minősült – 
keretében a realizált árfolyamnyereség 41 millió Ft, a realizált árfolyamveszteség 44 millió Ft volt. 
 
 
35. Rendkívüli bevételek 

 

2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban a rendkívüli bevételek az alábbiak szerint alakultak: 

 

 2004.  2005. 
    

EPT Első Pesti Telefontársaság Nyrt. tőkeleszállítás 0  1.587 

Térítés nélkül kapott eszköz bevétele 5  5 

Adóalapot módosító rendkívüli bevétel 5  1.592 
    
KIS-ASTRASAT Telekommunikációs Kft. beolvadása ViDaNet 
Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt-be 0  336 

Elismert fejlesztési célú hozzájárulás 99  81 

Többletként fellelt tárgyi eszköz 4  3 
 

Hunsat Magyar Űrtávközlési Zrt tőkeleszállítás 1.650  0 

M-RTL Rt. részvényeinek apportálása az IKO-Telekom Rt-be 1.590  0 

BCN Kft. beolvadása BCN Rendszerház Kft-be (MatávCom Kft.) 120  0 

Egyéb rendkívüli bevételek 8  1 

Adóalapot nem módosító rendkívüli bevétel  3.471  421 
    
 
Összesen 3.476  2.013 
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36. Rendkívüli ráfordítások 

 
2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban a rendkívüli ráfordítások az alábbiak szerint alakultak: 
 

 2004.  2005. 

Egyesületnek, alapítványnak, egyéb szervezetnek átadott 
pénzeszköz 3.491  4.030 
Visszafizetési kötelezettség nélkül egyéb szervezetnek átadott 
pénzeszköz – pénzügyileg rendezett 0  1.120 

EPT Első Pesti Telefontársaság Nyrt. tőkeleszállítás 0  311 

Állami alapjuttatás visszafizetett összege 282  260 

Elengedett követelés könyv szerinti értéke 13  9 

Térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartási értéke 6  1 

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke 65  0 

Adóalapot módosító rendkívüli ráfordítás  3.857  5.731 
    
KIS-ASTRASAT Telekommunikációs Kft. beolvadása ViDaNet 
Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt-be 0  852 
 

Hunsat Magyar Űrtávközlési Zrt. tőkeleszállítás 1.633  0 

M-RTL Rt. részvényeinek kivonása 1.052  0 

BCN Kft. beolvadás BCN Rendszerház Kft-be (MatávCom Kft.) 88  0 

Adóalapot nem módosító rendkívüli ráfordítás  2.773  852 
    
 
Összesen 6.630 

 
6.583 

 
A 'rendkívüli ráfordítások' 1.120 millió Ft kifizetést tartalmaznak két, a Társaság által kötött tanácsadói szerződés 
alapján, melyek vizsgálata során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni afelől, hogy a szerződések 
teljesítéséért fizetett ellenértékért a Társaság megfelelő értéket kapott. Lsd. 1. pont - Bizonyos tanácsadói szerződések 
ügyében indult vizsgálat. 
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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, a 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. 
2004. és 2005. december 31-ével végződő időszakban a kapcsolt vállalkozásokkal valamint a Deutsche Telekom 
tagvállalataival szembeni tranzakciók az alábbi táblázat szerint alakultak: 
 

 2004.  2005. 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 253.878  237.079 

- ebből kapcsolt vállalkozásokkal szemben 21.551  24.963 
- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 52 

 
609 

Export értékesítés nettó árbevétele 12.368  12.060 

- ebből kapcsolt vállalkozásokkal szemben 794  1.527 
- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 3.303 

 
3.060 

Egyéb bevételek 7.198  23.184 

- ebből kapcsolt vállalkozásokkal szemben 411  313 
- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 0 

 
6.739 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 18.671  22.225 
- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 714 

 
479 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 50.208  36.410 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 30 

 
36 

Egyéb követelések 7.228  5.641 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 5 

 
25 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 10.754  9.960 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 213 

 
542 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 20.372  19.499 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 645 

 
771 

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb 
részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben 

60.000  74.678 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 0 

 
30 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 24.295  21.804 

- ebből Deutsche Telekom Csoport tagvállalataival 
szemben 6.057 

 
6.765 
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38. Társasági adó 

 
Az alábbi táblázat bemutatja az adózás előtti eredmény és az adóalap közötti különbségeket a 2004. és 2005. 
december 31-ével végződő időszakra vonatkozóan: 
 

 2004.  2005. 

Adózás előtti eredmény 39.028  68.090 

Értékcsökkenési leírás, kivezetés miatti ráfordítás 76.310  67.863 

Véglegesen adott támogatás, ingyenes eszközátadás és 
szolgáltatás, átvállalt tartozás 

3.903 
 

6.984 

Követelések értékvesztése, előző évben figyelembe vett elismert 
értékvesztés 

3.223 
 

2.536 

Céltartalékok 12.778  1.547 

Behajthatatlan és elengedett követelések 127  79 

Egyéb adóalap növelő tételek 108  231 

Adóalap növelő tételek 96.449  79.240 

Adótörvény szerinti értékcsökkenés, kivezetett eszközök 
számított nyilvántartási értéke 

73.490 
 

70.628 

Bevételként elszámolt osztalék 70.770  68.429 

Céltartalék feloldás 2.183  10.756 

Kapott támogatás 5  6.862 

Adomány 317  2.487 

Iparűzési adókötelezettség 25%-a 2004-ben, 2005-ben 50%-a 1.049  2.012 

Kutatás-fejlesztés költségek 456  510 

Behajthatatlanná vált, értékvesztett követelés, behajthatatlan 
követelésre befolyt összeg, visszaírt értékvesztés 534  482 

Követelések értékvesztésének elismert része 272  0 

Egyéb adóalap csökkentő tételek 49  1.985 

Adóalap csökkentő tételek 149.125  164.151 

 
Adóalap összesen -13.648  -16.821 

Számított adó 0  0 

Adókedvezmény 0  0 

Adófizetési kötelezettség 0  0 

 
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.” 
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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 Társaságnál az átfogó APEH-vizsgálattal lezárt utolsó év 2001.  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 2005. évi osztalék még nem került meghatározásra.  
 
 
40. Mérlegen kívüli tételek 

 
A mérlegben nem megjelenő kötelezettségek főként szerződéses kötelezettségek, úgymint bérleti szerződések, állami 
alapjuttatás, leszerződött beruházási és környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek. 
 
Ehhez kapcsolódó részletes tábla a 4. sz. mellékletben található. 
 
 
41. Veszélyes hulladékok, kutatás-fejlesztés költségei 

 
Az alábbi táblázat a Társaságnál tárolt veszélyes hulladékok mennyiségének 2005. évi alakulását mutatja (adatok kg): 
 

Megnevezés  
2004. december 

31.  Növekedés  Csökkenés  
2005. december 

31. 

Veszélyes hulladék  59.892  503.339  512.138  51.093 

 
A környezetvédelmi költségek 2004-ben 67 millió Ft, míg 2005-ben 153 millió Ft értékben jelentek meg. 
A kutatás és a kísérleti fejlesztés költségei 530 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. 
 
2005. év során az előző évek vonatkozásában feltárt hibák együttes összege (előjeltől függetlenül) az 500 millió Ft-ot 
meghaladták, és ezt figyelembe véve bemutatásra kerültek az előző évekre vonatkozó módosítások a mérleg és 
eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett. 



Magyar Telekom Nyrt. 
A MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI  

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 
2005. december 31. 

 (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) 
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A tárgyévben könyvelt korábbi évekre vonatkozó önrevízió eredményhatása 186 millió Ft (eredményt növelő), mely 
összeg évenkénti bontásban a következőképpen alakult: 
 

Év Önrevízió 

1999 11 millió Ft 
2000 -20 millió Ft 
2001 -23 millió Ft 
2002 -15 millió Ft 
2003 -105 millió Ft 
2004 338 millió Ft 

 
A jelentősebb tételek döntően túlhatárolás miatt jelentkeznek, amelynek alapvető oka a Magyar Telekom Nyrt. korai 
zárási időpontja. Ebben az időpontban nem minden esetben állnak rendelkezésre pontos információk, így az 
elhatárolás a legjobb becslésen alapul.  
 
Az önrevízió keretében a legjelentősebb tételek az „A” eredménykimutatás fősorai alapján az alábbiak szerint 
alakultak: 
 
I. Értékesítés nettó árbevétele   126 

Számlázási rendszerekhez kapcsolódó bevétel  51  

Magyar Telekom Csoport tagjaihoz kapcsolódó bevétel 57  

Egyéb 18  

III. Egyéb bevételek   9 
Elhatárolás rendezés 9  

IV. Anyagjellegű ráfordítások   -224 

2004 évi elhatárolás rendezése -224  

V. Személyi jellegű ráfordítások   16 

Egyéb munkáltatói SZJA 24  

Szakképzési hozzájárulás -7  

Egyéb -1  

VI. Értékcsökkenési leírás   13 

Előző éveket érintő tervszerinti értékcsökkenés 13  

VII. Egyéb ráfordítások   140 

Önkormányzattal elszámolt építmény és telekadó 116  

Önkormányzattal elszámolt helyi iparűzési adó 24  

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY   -4 

Alapítványoknak átadott pénzeszköz -4  

   
Eredményhatás  186 
 
 
Budapest, 2006. december 5. 
 
 
  Straub Elek      Thilo Kusch 
 elnök-vezérigazgató          gazdasági vezérigazgató-helyettes 
 



1. sz. melléklet Magyar  Telekom Nyrt. 2005.

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 876 2 551 43 390 200 398 247 215
  12. Bruttó érték növekedése 0 7 030 2 883 58 9 971
  13. Bruttó érték csökkenése 0 140 1 156 0 1 296
        Immateriális javakon belüli átsorolások 0 42 679 -42 679 0 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 16 0 0 16
  14. Záró bruttó érték 876 52 136 2 438 200 456 255 906

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés 876 1 413 29 553 29 694 61 536
  22. Értékcsökkenés növekedése 0 4 570 494 10 147 15 211
  23. Értékcsökkenés csökkenése 0 127 1 134 0 1 261
        Immateriális javakon belüli átsorolások 0 28 033 -28 033 0 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 9 0 0 9
  24. Záró értékcsökkenés 876 33 898 880 39 841 75 495

3. Nettó érték 0 18 238 1 558 160 615 180 411

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés 0 4 570 494 10 147 15 211

    Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0



1. sz. melléklet / 2. Magyar Telekom Nyrt. 2005.

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 2 404 51 546 225 374 14 069 4 765 298 158
  12. Bruttó érték növekedése 31 833 9 192 240 81 10 377
  13. Bruttó érték csökkenése 137 1 681 465 591 251 3 125
       Tárgyi eszközön belüli átsorolások 0 -12 43 20 -43 8
       Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 0 0 0
  14. Záró bruttó érték 2 298 50 686 234 144 13 738 4 552 305 418

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés 0 10 578 71 545 5 684 3 312 91 119
  22. Értékcsökkenés növekedése 0 1 327 8 823 431 294 10 875
        Értékcsökkenés növekedés korrekció 0 0 0 0 0 0
  23. Értékcsökkenés csökkenése 0 553 225 493 29 1 300
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások 0 0 32 8 -32 8
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 0 0 0
  24. Záró értékcsökkenés 0 11 352 80 175 5 630 3 545 100 702

3. Nettó érték 2 298 39 334 153 969 8 108 1 007 204 716

Ebből maradványérték 0 253 0 42 0 295

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés 0 1 319 8 823 431 294 10 867

    Terven felüli értékcsökkenés* 0 8 0 0 0 8

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0

* A telek terven felüli értékcsökkenése bruttó érték csökkenésként került elszámolásra 



1. sz. melléklet / 3. Magyar Telekom Nyrt. 2005.

Műszaki- és egyéb berendezések, felszerelések, járművek
(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 359 179 4 238 363 417 40 908 404 325 28
  12. Bruttó érték növekedése 19 289 303 19 592 1 834 21 426 6
  13. Bruttó érték csökkenése 12 830 548 13 378 2 414 15 792 1
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások 770 0 770 -778 -8 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 -16 -16 0
  14. Záró bruttó érték 366 408 3 993 370 401 39 534 409 935 33

2. Értékcsökkenés alakulása
  21. Nyitó értékcsökkenés 226 067 3 265 229 332 32 866 262 198 14
  22. Értékcsökkenés növekedése 34 321 254 34 575 3 481 38 056 4
        Értékcsökkenés növekedés korrekció 0 0 0 0 0 0
  23. Értékcsökkenés csökkenése 11 483 538 12 021 2 301 14 322 0
        Tárgyi eszközön belüli átsorolások 785 0 785 -793 -8 0
        Immat.javak és t.eszk.közötti átsorolások 0 0 0 -9 -9 0
  24. Záró értékcsökkenés 249 690 2 981 252 671 33 244 285 915 18

3. Nettó érték 116 718 1 012 117 730 6 290 124 020 15

Ebből maradványérték 0 384 384 576 960 0

4. Egyéb adatok
    Terv szerinti értékcsökkenés 34 122 254 34 376 3 364 37 740 4

    Terven felüli értékcsökkenés 199 0 199 117 316 0

    Visszaírt terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 0 0



2. számú melléklet Magyar Telekom Nyrt. - 2005.

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

Megnevezés Székhely
Tulajdoni 
hányad 

közvetlen

Tulajdoni 
hányad 

közvetett

Tulajdoni 
hányad 

közvetlen 
és közvetett

Szavazati 
arány 

Jegyzett 
tőke 

Tartalékok 
Mérleg 
szerinti 

eredmény
Saját tőke 

BCN Rendszerház Informatikai és Kommunikációs 
Hálózatokat Szolgáltató Kft.

1107 Budapest, Bihari út 6. 100.00% 100.00% 100.00% 6 161 -207 264 6 218

EGERTEL  Távközlési Hálózat Létesítő Zrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 100.00% 100.00% 100.00% 1 425 237 74 1 736

EMITEL Távközlési Zrt. 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41. 100.00% 100.00% 100.00% 3 110 402 3 512

Gabriele 17  GmbH
Németország, 60311 Frankfurt am Main, 
Bethmann str. 50-54.

100.00% 100.00% 100.00% 6 0 0 6

Integris-Rendszerház  Informatikai Szolgáltató Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky 46. 100.00% 100.00% 100.00% 615 15 113 743

Stonebridge Communication AD Skopje 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 100.00% 100.00% 100.00% 87 535 1 549 11 907 100 991

Telemacedonia A.D.Skopje 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 100.00% 100.00% 100.00% 4 165 -73 96

T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. 100.00% 100.00% 100.00% 8 031 40 369 54 401 102 801

T-Online Magyarország Zártkörűen Működő Internet 
Szolgáltató Rt.

1117 Budapest, Neumann János út 1/B 100.00% 100.00% 100.00% 1 906 2 635 2 002 6 543

Viabridge Telecommunications Holding Limited
Level 2, Valletta Buildings, South Street, 
Valletta, Malta VLT 11

99.96% 0.04% 100.00% 100.00% 63 228 -10 281

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

99.94% 0.06% 100.00% 100.00% 70 0 -39 31

EurAccount Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.* 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 99.00% 1.00% 100.00% 100.00% 450 0 195 495

X-BYTE Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 99.00% 1.00% 100.00% 100.00% 20 54 -36 38

Első Pesti Telefontársaság  Nyrt. 1183 Budapest, Haladás út 5. 97.20% 97.20% 97.20% 777 118 10 905

Telekom Crne Gore A.D. Podgorica
2 Kralja Nikole Street, Podgorica, Serbia and 
Montenegro

76.53% 76.53% 76.53% 35 634 -517 529 35 646

CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zrt. 1032 Budapest, Kiscelli út 7-9. 72.00% 72.00% 72.00% 58 116 28 202

ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a 67.50% 22.50% 90.00% 49.90% 2 000 604 719 3 323

Investel  Magyar Távközlési Befektetési Rt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 32. 62.28% 37.72% 100.00% 62.28% 4 862 722 179 5 763

TELE-DATA  Távközlési Adatfeldolgozó és 
Hirdetésszervező Kft.

2040 Budaörs, Baross u. 89. 50.99% 50.99% 50.99% 39 8 79 126

HUNSAT Magyar Űrtávközlés Zrt. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. 50.00% 50.00% 50.00% 100 0 313 413

IKO-Telekom Média Holding Zrt. 1119 Budapest, Nagytétényi út 29. 50.00% 50.00% 50.00% 3 200 -11 672 3 861

T-Systems Hungary Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Infopark, Neumann János 
utca 1/C.

49.00% 49.00% 49.00% 282 2 895 129 3 306

Mindentudás Egyeteme Tudományos  Közhasznú 
Társaság

1105 Budapest, Zágrábi út 1-3. 40.00% 20.00% 60.00% 60.00% 5 1 1 7

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

20.00% 20.00% 20.00% 122 97 -116 103

T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Kft. 1089 Budapest, Baross u. 133. 16.39% 83.61% 100.00% 100.00% 920 4 661 1 362 6 943

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

ProMoKom Zártkörűen Működő  Professzionális Mobil 
Kommunikációs Rt.

1033 Budapest, Huszti út 32. 0.47% 99.53% 100.00% 100.00% 21 -5 5 21

Combridge S.R.L. 
Str. Viitorului, Nr. 24, Bloc 7, Scara C, Ap. 16. 
Sfantu Gheorghe, Romania

100.00% 100.00% 100.00% 226 22 -34 214

Novatel EOOD
37 Fridtjof Nances Street, Sofia 1142, 
Bulgaria

100.00% 100.00% 100.00% 39 -3 -34 2

ÓBUDA TELEVÍZIÓ  Kft. 1032 Budapest, Gyenes u. 8/A. 100.00% 100.00% 100.00% 3 -2 0 1

SafeCom Biztonságtechnikai Szolgáltató Zrt. 1107 Budapest, Bihari út 6. 100.00% 100.00% 100.00% 20 15 8 43

BALATEL Telekommunikációs Szolgáltató Rt. ** 8600 Siófok, Somogyi Bacsó Béla u. 4. 96.63% 96.63% 96.63% 90 -84 0 6

CompArgo Számítástechnikai, Távközlési és 
Szolgáltató Kft.

1023 Bp., Zsigmond tér 13. 80.00% 80.00% 80.00% 3 51 20 74

Internet Crne Gore DOO, Podgorica
Vucedolska 13, 81000 Podgorica, Serbia 
and Montenegro

76.53% 76.53% 100.00% 249 216 220 685

Monet DOO,  Podgorica
Bulevar Svetog Perta Cetinjskog 3, 81000 
Podgorica, Serbia and Montenegro

76.53% 76.53% 100.00% 5 768 2 426 1 204 9 398

Marketline  Internet Szolgáltató Rt. *** 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 65.30% 65.30% 65.30% 20 -4 -2 14

Makedonski Telekommunikacii AD 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 51.00% 51.00% 51.00% 39 582 39 643 21 778 101 003

MOBIMAK A. D. 1000 Skopje, Orce Nikolov bb. 51.00% 51.00% 100.00% 9 681 12 568 10 049 32 298

Montenegrocard DOO,  Podgorica
Bulevar Lenjina 3, 81000 Podgorica, Serbia 
and Montenegro

39.03% 39.03% 51.00% 21 0 0 21

Magyar RTL Televízió  Zrt. 1222 Budapest, Nagytétényi út 29. 25.00% 25.00% 25.00% 2 010 6 247 2 997 11 254

Budakalász Kábel TV Szolgáltató Kft. 2011 Budakalász, Szentendrei út 9. 25.00% 25.00% 25.00% 70 8 0 78

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.

* EurAccount Kft 450 millió Ft Jegyzett tőkéjéből 150 millió Ft Jegyzett, de be nem fizetett tőke.
** felszámolás
*** végelszámolás (befejezés: 2005.09.29., hatályos: 2006.01.04.)



3. sz. melléklet Magyar Telekom Nyrt. - 2005.

Elszámolt értékvesztés

(adatok mFt-ban)
Megnevezés Befektetett pénzügyi eszközökre Forgóeszközökre

Részesedések Adott kölcsönök Értékpapírok Készletek Követelések * Értékpapírok

Nyitó érték 2 424 0 0 138 3 849 0

Tárgyévi növekedés 0 0 0 181 2 264 0

Tárgyévi csökkenés 0 0 0 7 1 052 0

Visszaírt értékvesztés 0 0 0 82 306 0

Záró érték 2 424 0 0 230 4 755 0

* Az egyéb követelések értékvesztését is tartalmazza.



4. sz. melléklet Magyar Telekom Nyrt. - 2005.

Mérlegben nem megjelenő kötelezettségek

(adatok millió Ft-ban)

Megnevezés Kötelezettség Esedékes összeg

összesen 2006 2007 2008 2009 2010 2011

I. Szerződéses elkötelezettség  7 565  3 062  1 638  1 140   782   656   287

1. Bérleti szerződés  3 529 1 356 1 106 611 267 141 48

2. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bérleti szerződés  1 803 426 339 339 325 325 49

3. Állami alapjuttatás   181 178 3 0 0 0 0

4. Leszerződött beruházási kötelezettségek   904 904 0 0 0 0 0

5. Környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek  1 148 198 190 190 190 190 190
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MAGYAR TELEKOM 
 

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 
 

 Megjegyzés 2004  2005   2005 
   december 31-én 

  (millió Ft) (millió USD) 
    (nem auditált) 

ESZKÖZÖK      (2. megjegyzés)
Forgóeszközök       

Pénzeszközök....................………..……………….……...........................…. 6 36 879  46 060  216
Egyéb pénzügyi eszközök  …………….…………………………………….. 7 576  1 817  9
Követelések......................................……………….………………………... 8 83 440  97 183  455
Társasági adó követelés ……………………………………………………..  3 549  452  2
Készletek ...….....................................................………………………...….. 9 7 669  8 414  39
Értékesítésre szánt eszközök…........................…………......……………….. 10 3 063  2 302  11

Forgó eszközök összesen..........…...................………………..………….  135 176  156 228  732
      

Befektetett eszközök        
Tárgyi eszközök – nettó ..…………...……….........................………...……. 11 571 090  580 736  2 719
Immateriális javak – nettó ..........................……………………..……….…. 12 298 351  319 797  1 497
Társult vállalatok……………………….........…………………...…….……. 14 5 750  5 020  23
Halasztott-adó követelés…...……………………..………………………...... 26 12 527  14 966  70
Egyéb hosszú lejáratú eszközök...……………………………….…………... 15 6 664  6 201  29

Befektetett eszközök összesen .........……………..…........………………  894 382  926 720  4 338
     
Eszközök összesen...................................……………………….…………..  1 029 558  1 082 948  5 070

       
KÖTELEZETTSÉGEK        

Rövid lejáratú kötelezettségek         
Hitelek kapcsolt vállalatoktól ......................………………...………………. 17 60 000  74 648  350
Hitelek és egyéb kölcsönök – külső felektől ..…….........................………… 17 34 538  43 602  204
Szállítók és egyéb kötelezettségek……..........………….………………..….. 18 109 921  119 464  559
Társasági adó kötelezettség …………………………………………..  52  1 472  7
Halasztott bevételek ...............................……………..………………..….… 19 1 502  918  4
Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalék …………….………….. 20 15 537  6 817  32

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen...............…………….…………  221 550  246 921  1 156
     

Hosszú lejáratú kötelezettségek       
Hitelek kapcsolt vállalatoktól.......................………………...………………. 17 177 675  212 000  993
Hitelek és egyéb kölcsönök – külső felektől…..…..........................………… 17 48 395  14 215  67
Halasztott bevételek .......................…………………………………….…… 19 1 186  267  1
Halasztott-adó kötelezettség……………….……….………………………... 26 1 280  3 189  15
Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalék….………….………….. 20 2 761  3 141  15
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség .............…………….………………….. 18 47  5 521  26

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen……..………....………………  231 344  238 333  1 117
     
Kötelezettségek összesen ........................……………………….…………..  452 894  485 254  2 273
     
TŐKE     

Saját tőke      
Jegyzett tőke..................…………………...….……………...………………  104 281  104 281  488
Tőketartalék …………..................…………………………………….……..  27 382  27 382  128
Saját részvények……………………...……………………………..………..  (3 842)  (1 926)  (9)
Halmozott átértékelési különbözet……………………………………………  (3 026)  (420)  (2)
Eredménytartalék..........................……………………………………………  391 772  398 250  1 864

Saját tőke összesen ……......................…………………………..……….  516 567  527 567  2 470
Kisebbségi részesedések …………………………………………………...  60 097  70 127  328

Tőke összesen ……………………………………………………………….  576 664  597 694  2 797
     
Források összesen………………………... ......…………......……………...  1 029 558  1 082 948  5 070
 
A konszolidált éves beszámolót az Igazgatóság 2006. december 5-én kibocsátásra jóváhagyta, és nevében 
aláírásával hitelesítette: 
 
 
 

 Straub Elek Thilo Kusch 
 Elnök-vezérigazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes 

 
A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi 
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MAGYAR TELEKOM   
 

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS  
 
  Megjegyzés 2003 2004 2005  2005 
   december 31-ével végződött évben   
      
   (millió Ft, kivéve az egy részvényre 

vonatkozó adatok) 
(millió USD)

     (nem auditált)
     (2. megjegyzés)
     
Vezetékes szolgáltatások bevétele …........….......….  21 358 655 334 174 331 062  1 550
Mobil szolgáltatások bevétele......................…...…...  22 248 597 267 264 289 635  1 356
Bevételek összesen.............................…..........…….   607 252 601 438 620 697  2 906
     
Személyi jellegű ráfordítások....................….......….  23 (87 920) (109 497) (92 783)  (434)
Értékcsökkenési leírás…… ........................…...…....   (128 334) (137 666) (114 686)  (537)
Más hálózat-üzemeltetőknek történt kifizetés……...   (84 449) (87 580) (89 097)  (417)
Értékesített távközlési berendezések  
beszerzési értéke ……………………………………

  
(40 811) (40 971)

 
(37 221) 

 
(174)

Egyéb működési költségek – nettó 
......….............…. 

 24 (143 674) (140 460) (153 522)  (720)

Működési költségek............................……........…..   (485 188) (516 174) (487 309)  (2 282)
    

Működési eredmény...................…….................….   122 064 85 264 133 388  624
     
Nettó pénzügyi eredmény............................….....….  25 (40 002) (36 146) (31 288)  (146)
Részesedés társult vállalatok adózott 
eredményéből……………………………….....…....

  
14 795 1 896

 
330 

 
1

Adózás előtti 
eredmény............................……...…. 

  82 857 51 014 102 430  479

Nyereségadó…...…...................................….…....
… 

 26 (13 517) (7 687) (13 511)  (63)

Adózott eredmény ..................................….………   69 340 43 327 88 919  416

  
A Társaság részvényeseire jutó eredmény  
(Éves 
eredmény)................…….............…………… 

  
57 475 34 641

 
78 564 

 
368

Kisebbségi részesedésekre jutó eredmény ...............   11 865 8 686 10 355  48
  69,340 43,327 88 919  416

     
Egy részvényre jutó hozam (EPS)     
    
A Társaság részvényeseire jutó eredmény  
(Éves eredmény).....................................…………...  57 475 34 641 78 564  368
    
Forgalomban levő törzsrészvények  
súlyozott átlagos száma (ezer) 
…………....……...…  1 037 912 1 037 912 1 038 803  
Részvényhígulást eredményező részvényopciók 
átlagos száma (ezer)………………………………...  122 318 417  
Forgalomban levő törzsrészvények súlyozott átlagos 
száma (ezer) módosított EPS számításhoz………....  1 038 034 1 038 230 1 039 220  
    
    
Egy részvényre jutó hozam (Ft és USD)……..……..  55,38 33,38 75,63  0,35
Egy részvényre jutó módosított hozam  
(Ft és USD)... ……………………………………….

 
55,37 33,37

 
75,60 

 
0,35

 
 
 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 
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MAGYAR TELEKOM 
 

KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 
 

 Megjegyzés  2003 2004  2005  2005 
   december 31-én végződött évben   
   (millió Ft)  (millió USD)
       (nem auditált)
       (2. megjegyzés)
Üzleti tevékenységből származó cash-flow       
       

Működésből származó cash-flow………..……………….. 27  240 497 234 681  236 937  1 110
Fizetett kamat .................................……………………....   (30 063) (34 030)  (31 078)  (146)
Fizetett társasági adó..………......................………...........   (12 318) (10 900)  (4 523)  (21)

Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow ..……….   198 116 189 751  201 336  943
      

Befektetési tevékenységből származó cash-flow       
Tárgyi eszközök és immateriális javak 
beszerzése…….…. 

13  (90 788) (91 748)  (103 587)  (485)

Leányvállalatok és egyéb befektetések 
beszerzése……..… 

5  (7 992) (17 273)  (35 927)  (168)

Felvásárolt leányvállalatok pénzeszközei………………… 5  61 16  1 866  9
Kapott kamat.........................................…………….....….   908 1 452  2 195  10
Kapott osztalék............................………………….......….   575 2 633  1 729  8
Egyéb pénzügyi eszközök eladása / (beszerzése) – nettó ...   266 43  (371)  (2)
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel…..   2 269 4 090  2 529  12

Befektetési tevékenységből származó nettó cash-
flow........ 

  (94 701) (100 787)  (131 566)  (616))

      
Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow       

Részvényeseknek és kisebbségi  
részvénytulajdonosoknak fizetett osztalék  ………………

  
(23 507)

 
(78 294) 

  
(84 551) 

 
(396)

Hitelek és egyéb kölcsönök 
felvétele……………...……… 

  192 057 338 680  263 329  1 233

Hitelek és egyéb kölcsönök törlesztése.........…………..…   (260 583) (332 481)  (242 595)  (1 136)
Saját részvény vásárlása …..………………………….…..   (3 842) -  -  -
Saját részvény eladása ……… ……………………….…..   3 842 -  1 969  9
Egyéb .………….........................………………......….....   (2) -  -  -

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow ...…..   (92 035) (72 095)  (61 848)  (290)
      

Árfolyamváltozás hatása a pénzeszközökre …………..….   1 901 (2 122)  1 259  6
       
Pénzeszközök változása ……….….....……………………   13 281 14 747  9 181  43
       

Pénzeszközök az év elején ..............................………..….   8 851 22 132  36 879  173
Pénzeszközök az év végén ……..........................…...….... 6  22 132 36 879  46 060  216

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 
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MAGYAR TELEKOM 
 

TŐKÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK – KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS 
 

  
Saját tőke 

 Kisebbségi 
részesedés

Tőke 
összesen 

  Törzs-
részvények 
száma (a)   

Jegyzett 
tőke 

Tőke-
tartalék 

Saját 
részvény 

Halmozott 
átértékelési 
különbözet

Eredmény-
tartalék (i) 

 

  
         

2002. december 31. ………………  1 042 811 600  104 281 27 382 (4 488) (4 348)  393 317  59 436 575 580
       
Osztalék (g) ……………...………..     (18 682)  (18 682)
Kisebbségi részvényeseknek 
deklarált  osztalék (h) ……………       (4 796) (4 796)
Akvizíciók (b) …………………….       (2 424) (2 424)
Saját részvény eladása (c) …………    4 488  (646)  3 842
Saját részvény vásárlása(c) ……..…    (3 842)    (3 842)
Halmozott átértékelési különbözet ..    5 173    6 193 11 366
Éves eredmény ..…………………     57 475  11 865 69 340
2003. december 31. ………………  1 042 811 600  104 281 27 382 (3 842) 825  431 464  70 274 630 384
       
Osztalék (g) ……………………….     (72 654)  (72 654)
Kisebbségi részvényeseknek 
deklarált  osztalék (h) ……………       (5 651) (5 651)
Akvizíciók (b) …………………….       (9 109) (9 109)
Részesedés vásárlása a T-Systems 
Hungary-ben (d) …………………..     (1 679)  (1 679)
Halmozott átértékelési különbözet    (3 851)    (4 103) (7 954)
Éves eredmény ..…………………     34 641  8 686 43 327
2004. december 31.  
módosítás előtt …………………...  1 042 811 600  104 281 27 382 (3 842) (3 026)  391 772  60 097 576 664
       
IAS 39 értelmezésének változása 
adóval nettózva (2(e) megjegyzés)      (733)  (733)
       
       
2004. december 31.  
módosítás után ………………….  1 042 811 600  104 281 27 382 (3 842) (3 026)  391 039  60 097 575 931
       
Osztalék (g) ……………………….     (72 654)  (72 654)
Kisebbségi részvényeseknek 
deklarált  osztalék (h) ……………       (11 913) (11 913)
Akvizíciók (b) …………………….       9 447 9 447
Telit eladása  
a DeTe Immobilien-nek (d) ………     495  495
TSI tőke juttatása a TSH -nak (d) ..     669  669
Saját részvény eladása (e) …………    1 916  53  1 969
Részvényalapú juttatások 
valós értékének hatása (f)…………     84  84
Halmozott átértékelési különbözet ..    2 606    2 141 4 747
Éves eredmény …………………....     78 564  10 355 88 919
2005. december 31. ………………  1 042 811 600  104 281 27 382 (1 926) (420)  398 250  70 127 597 694
       
       
       
Ebből saját részvény … …………...  (2 456 659)     
       
2005. december 31-én 
forgalomban lévő törzsrészvények 
száma …………..  1 040 354 941     

 
 

 
 

 
 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 
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MAGYAR TELEKOM   
 

TŐKÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK – KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS (megjegyzések) 
 
 

(a) A 2005. december 31-én forgalomban lévő 1 042 811 600 (100 forint névértékű) törzsrészvényen kívül a saját tőke 
részét képezi egy darab 10 000 forint névértékű B sorozatú elsőbbségi részvény. Ez a B sorozatú részvény a 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium tulajdonában van, és bizonyos jogokat biztosít tulajdonosának, beleértve az 
információhoz való hozzájutás és egy igazgató kinevezésének jogát. Ilyen részvényt csak a Kormány vagy annak 
delegáltja birtokolhat. 2005. december 31-én a kibocsátásra engedélyezett részvények száma 1 054 911 600. 

 
(b) Az „akvizíciók” sor mutatja a kisebbségi részesedések változását felvásárlások esetén. Új beszerzéseknél, ahol a 

Magyar Telekom 100 százaléknál kisebb befektetést vásárol egy leányvállalatban, a kisebbségi részesedés növekszik. A 
kisebbségi részesedés csökken, ha a Magyar Telekom további tulajdoni részesedést szerez meg valamely már 
konszolidált leányvállalatában. 

 
(c) A törvényi előírásoknak megfelelően 2003-ban a Társaság eladott 4 900 000 törzsrészvényt, amelyet visszavásárolt 

3842 millió forintért. Ez a tranzakció 646 millió forint veszteséget eredményezett.  
 
(d) Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal 
 

2004-ben a Magyar Telekom megvásárolta a T-Systems Hungary Kft. (TSH) 49%-os tulajdonrészét, ettől kezdve a 
TSH a Magyar Telekom Csoport társult vállalata. Mivel a Magyar Telekom, a TSI és a TSH is a Deutsche Telekom 
Csoport tagja, a tranzakció közös irányítás alatt levő vállalatok között történt. Ezért a különbség a befektetés T-
Systems International könyveiben szereplő értéke (1 751 millió forint) és a vételár (3 430 millió forint) közötti 
különbözet az eredménytartalékban került elszámolásra. 

 
2005-ben a Magyar Telekom eladta a Telit Rt-ben – a Magyar Telekom ingatlanok kezelését végző kiszervezett 
társaságban - lévő részesedését a DT Immobilien-nek, a Deutsche Telekom Csoport tagjának. Mivel a tranzakció 
közös irányítás alatt levő vállalatok között történt, a befektetés eladásából származó nyereség közvetlenül az 
eredménytartalékban került elszámolásra. 

 
2005-ben a T-Systems International (TSI) elengedte a T-Systems Hungary Kft-nek (TSH) nyújtott 1 366 millió 
forint összegű hitelét. Ebből 669 millió forint a Magyar Telekom TSH-ban lévő nettó eszközállományát növelte az 
equity módszer szerinti konszolidálás révén, lévén a TSH a Csoport társult vállalata. Mivel mindhárom fél a 
Deutsche Telekom Csoport része, a tranzakció közös ellenőrzés alatt levő vállalatok között történt, ezért a Magyar 
Telekom társult vállalatban lévő részesedésének növekménye közvetlenül az eredménytartalékban került 
elszámolásra. 

 
(e) 2005-ben a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója és más vezetői részvényopciókat hívtak le, melyhez a Társaság az 

opció program céljára lekötött saját részvényeit használta fel. A tranzakciók során a Társaság eladott 2 443 341 darab 
saját részvényt az elnök-vezérigazgatónak és más vezetőinek a rögzített opciós áron. A saját részvények eladásából 
származó 53 millió forintos nyereség a Társaság eredménytartalékában került elszámolásra. Részletek a 28. 
megjegyzésben olvashatóak. 

 
(f) 2005-ben a Magyar Telekom alkalmazta az IFRS 2 (Részvényalapú juttatások) előírásait, mely előírja a Társaság 

számára, hogy a részvényben rendezett részvényalapú juttatások költségeit az eredménytartalékkal szemben számolja el. 
2005-ben a Társaság 84 millió forint ilyen jellegű költséget számolt el. Részletek a 28. megjegyzésben. 

 
(g) 2005-ben a Magyar Telekom Nyrt. 70 forint részvényenkénti osztalék kifizetéséről döntött (2004-ben 70, 2003-ban 18 

forint/részvény). 
 
(h) A kisebbségi részvényeseknek deklarált osztalék szinte teljes egészében a Magyar Telekom macedón leányvállalatának, 

a Maktel kisebbségi részvényeseinek fizetett osztalékából áll.  
 
(i) A Társaságnak a magyar törvények szerint osztalékként kifizethető tartalékai 2005. december 31-én körülbelül 282 000 

millió forintot tettek ki (2004. december 31-én 283 000 millió forint). 
 

 
 
 

A kiegészítő melléklet a konszolidált éves beszámoló szerves részét képezi. 



MAGYAR TELEKOM 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

F- 8

1 Általános információ 
 

A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (a “Társaság” vagy a “Magyar Telekom Nyrt.”) leányvállalataival 
együtt alkotja a Magyar Telekom Csoportot („Magyar Telekom” vagy „Csoport”). A Magyar Telekom 
Magyarország, Macedónia és Montenegró vezető távközlési szolgáltatója. A Magyar Telekom teljes körű 
távközlési szolgáltatásokat nyújt. 

 
A Társaságot 1991. december 31-én jegyezték be Magyarországon és 1992. január 1-jén kezdte meg üzleti 

tevékenységét. A Társaság bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55, Magyarország. 
 
A Magyar Telekom Nyrt. részvényeit a budapesti és New York-i értéktőzsdén jegyzik. A részvények 

kereskedelme a budapesti értéktőzsdén zajlik, míg a Magyar Telekom egyenként 5 törzsrészvényét megtestesítő 
amerikai letéti részvényeivel (ADS) a New York-i tőzsdén kereskednek. 

 
 
Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 
 
2006. február 13-án a Társaság bejelentette, hogy a Társaság jelenleg is vizsgálatot folytat annak 

megállapítására, hogy bizonyos szerződések megkötése ellentétes volt-e a Társaság szabályzataival, illetve a 
releváns jogszabályokkal. Először a Társaság könyvvizsgálói jeleztek kifogást két, a Társaság egyik 
leányvállalata által kötött tanácsadói szerződés kapcsán. A vizsgálatok eredményeképpen további két, a Társaság 
által kötött tanácsadói szerződéssel kapcsolatban merültek fel kérdések. A vizsgálat tárgyát képező négy 
szerződés összege körülbelül 2 mrd Ft-ot tesz ki. Kifogás merült fel azzal kapcsolatban is, hogy néhány dolgozó 
elektronikus dokumentumokat semmisített meg a vizsgálatok akadályozása érdekében. A vizsgálat 
következménye lett, hogy a Társaság felfüggesztette néhány dolgozó munkaviszonyát, akik azóta beadták 
felmondásukat. A független jogi tanácsadó vezetésével és az Ellenőrző Bizottság felügyelete alatt zajló vizsgálat 
jelenleg is tart. 

 
Annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai napig tett 

megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a szerződéskötés belső vállalati 
folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni 
afelől, hogy a szerződések teljesítéséért fizetett ellenértékért a Társaság megfelelő értéket kapott. A Társaság 
2005. évi gyorsjelentése a fenti szerződések közül kettőt - 1,12 mrd Ft kifizetést - aktivált költségként 
tartalmazott. A vizsgálat megállapításai alapján a Társaság a négy szerződés kapcsán a teljes 2 mrd Ft-os 
kifizetést költségként számolta el az 'egyéb működési költségek - nettó' soron. Lsd. 23. megjegyzés. Ezzel 
arányos mértékű hatás mutatkozik többek között az adóban, a kisebbségi részesedésben, valamint az 
eredményben a Társaság 2005. évi gyorsjelentésében közzétett eredményekhez képest.  

 
A Társaság már bevezetett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések kötésére vonatkozó 

ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell bevezetését, a Crnogorsi Telekom 
Igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok akadályozása érdekében adatok megsemmisítését 
kezdeményező dolgozók munkaszerződésének felbontását.  

 
A Társaság Igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő intézkedésekről 

szóló programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az akvizíciók és egyéb beszerzések 
szerkezetének és folyamatának megváltoztatásáról és egy új belső kontroll rendszer bevezetéséről. 2006. 
december 5-én a Társaság Igazgatósága további belső kontroll folyamatok fejlesztéséről és azok bevezetéséről 
döntött.  

 
A 2005. évi beszámoló véglegesítése a vizsgálatok miatt késett, melynek következménye, hogy a Társaság és 

néhány leányvállalata nem tudta és esetleg a jövőben nem tudja tartani a magyar és egyéb alkalmazandó 
törvények és szabályok által előírt kötelezettségeit az auditált éves beszámoló elkészítésére és benyújtására, 
valamint az éves közgyűlés megtartására vonatkozóan. A Társaságra a késedelmek miatt a mai napig 12 mFt 
büntetést szabtak ki. A Társaság a vizsgálatról tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, 



MAGYAR TELEKOM 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

F- 9

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. 

 
 
A Magyar Telekom Magyarország, Macedónia és Montenegró legnagyobb távközlési szolgáltatója. Ezen 

felül a Magyar Telekom bérelt-vonali szolgáltatást, adatátviteli, helyi hálózati, kábel televíziós, és internet 
szolgáltatást is nyújt, illetve távközlési berendezések értékesítésével és lízingelésével is foglalkozik 
Magyarország, Macedónia és Montenegró területén. 

 
2005. február 22-én a Közgyűlés jóváhagyta a Magyar Távközlési Részvénytársaság (Matáv) nevének 

Magyar Telekom Részvénytársaságra történő változtatását és termékeinek márkaváltását, ez a folyamat 2005 
decemberére zárult le. A megállapodás szerint a Deutsche Telekom, a Csoport irányító tulajdonosa támogatta a 
cég és a termékek névváltását. A névváltás és a márkaváltások hatása a 2005. december 31-i konszolidált 
pénzügyi beszámolóban 7 281 millió Ft költség és 7 281 millió Ft kompenzáció az „Egyéb működési költségek – 
nettó” eredménykimutatás soron kimutatva (24-es megjegyzés). 

 
2005. december 20-án a Magyar Telekom rendkívüli közgyűlése döntést hozott a Magyar Telekom Rt. és 

100%-os leányvállalata, a T-Mobile Magyarország Rt., egyesüléséről. Mivel az egyesülés az anyavállalat és 
100%-os leányvállalata között jön létre, a tranzakció nincs hatással a Csoport, illetve szegmensei konszolidált 
pénzügyi helyzetére. Az egyesülést a magyar Cégbíróság 2006. február 28-án bejegyezte, így a két társaság egy 
jogi személyként folytatja tevékenységét Magyar Telekom Nyrt. néven. 

 
Az alábbiakban bemutatjuk a Csoport működésére vonatkozó szabályozói környezetet: 
 
 
Magyar vezetékes szolgáltatások 
 
A Társaság Magyarország piacvezető vezetékes távközlési szolgáltatója. A 2003. évi C. törvény az 

elektronikus hírközlésről, a távközlési szektor jelenleg hatályos jogszabálya, 2004. január 1-jén lépett életbe. A 
legfőbb felügyelő testület a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH). A Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalata, az 
Emitel, korábbi koncessziós területükön egyetemes távközlési szolgáltatónak minősülnek.  
 

Az Elektronikus Hírközlési Törvény (EHT) értelmében az egyetemes szolgáltatás olyan alapvető 
szolgáltatás, amely minden ügyfél számára, elérhető áron hozzáférhető. Az egyetemes szolgáltatók a nettó 
elkerülhető költségeik kompenzációjára jogosultak, kivéve az egyéni előfizetőknek kínált kedvezményes 
előfizetői csomagok költségeit. 

 
2004-ben az NHH 18 fontos piacot különített el az elektronikus hírközlés területén. 2004-ben és 2005-ben a 

Társaság 12 piacon minősült jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak (JPE). A 12 piac felöleli a kis- és 
nagykereskedelmi távbeszélő szolgáltatásokat, a nagykereskedelmi bérelt vonali és végződtetési szolgáltatásokat 
és a szélessávú szolgáltatások nagykereskedelmi piacát. 
 

Magyarországon jelenleg a kiskereskedelmi tarifa-szabályozás az egyetemes szolgáltatásokon kívül csak a 
lakossági és üzleti hozzáférési piaccal foglalkozik. A szabályozás az árplafon módszer segítségével történik. Az 
egyetemes szolgáltatási csomagok maximális ára szabályozva van, és a lakossági és üzleti hozzáférési piacon 
megjelenő JPE szolgáltatók miatt új árplafon bevezetése vált szükségessé minden előfizetési díj tekintetében is. 

 
A Magyar Telekom Nyrt. szabályozott hozzáférési díjai jelenleg nem fedezik a hozzáférés költségeit. A 

tarifaszabályozás és a vonatkozó miniszteri rendeletek szerint e veszteségeket meg kellene szüntetni.  
 

 Az EHT értelmében a JPE szolgáltatóknak referencia ajánlatot kell készíteniük a helyi hurok és a szélessávú 
hálózat átengedésre vonatkozóan, továbbá mindkét szolgáltatást kötelesek egyéb távközlési szolgáltató kérésére 
nyújtani. A JPE szolgáltató referencia ajánlatát az NHH-nak jóvá kell hagyni. E szolgáltatások árképzése - egy 
2003-as miniszteri rendelet alapján - a teljes felosztott költség módszer alapján történik. 



MAGYAR TELEKOM 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

F- 10

 
A JPE szolgáltató visszautasíthatja a helyi hurok átengedését műszaki akadály esetén, illetve ha a helyi 

hurokhoz vagy a szélessávú hálózatához való hozzáférés veszélyezteti a JPE hálózatának egységét. A JPE 
szolgáltató kötelezett az összekapcsolási díjak tekintetében is referencia ajánlatot készíteni, és ezt a szolgáltatást 
az ajánlatnak megfelelően egyéb távközlési szolgáltatók kérésére biztosítani. A JPE szolgáltató referencia 
ajánlatát az NHH-nak jóvá kell hagyni. Az árképzés a hosszú távú előremutató különbözeti költség (LRIC) 
módszer alapján történik. 

 
Az EHT értelmében a hangalapú szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek joguk van minden irányú 

híváskezdeményezés esetén - az internetet is ideértve - más szolgáltató választásához, amelyet egy adott 
telefonszám vagy előhívó szám tárcsázásával érhetnek el. A szabad hálózatválasztás feltételeit az érintett 
szolgáltatók közötti összekapcsolási szerződés rögzíti. 

 
A törvény kötelezi a vezetékes szolgáltatókat arra, hogy 2004. január 1-jétől biztosítsák a 

számhordozhatóságot. Ez lehetővé teszi az előfizetők számára, hogy szolgáltató váltáskor ugyanabban a 
földrajzi körzetben megtarthassák eredeti telefonszámukat.  

 
 

Macedón vezetékes szolgáltatások 
 
A Csoport leányvállalata, a MakTel tevékenysége révén a macedón távközlési piacon is jelen van. A MakTel 

a legnagyobb vezetékes távközlési szolgáltató Macedóniában. A macedón távközlési szektort a 2005. 
márciusában kihirdetett Elektronikus Kommunikációs Törvény (EKT) szabályozza. A MakTel, koncessziós 
szerződése szerint, (a régi távközlési törvény értelmében) 2018. december 31-ig jogosult a szolgáltatások 
nyújtására. Emellett a MakTel kizárólagos jogokkal rendelkezett 2004. december 31-ig a vezetékes távközlési 
szolgáltatások és a bérelt vonali szolgáltatások piacán, továbbá a vezetékes nyilvános telekommunikációs 
hálózatok tervezésére, bérbe adására, birtoklására, fejlesztésére, karbantartására és működtetésére. Ezek a 
kizárólagos jogok kiterjedtek a helyi, helyközi és nemzetközi nyilvános vezetékes távbeszélő szolgáltatásokra, 
az alkalmazott technológiától függetlenül, beleértve az Internet Protokol (IP) szolgáltatások keretében történő 
hangátvitelt is. 

 
A kizárólagossági időszakban a MakTel-nek egyetemes szolgáltatásokat kellett nyújtania. Várhatóan az  

Elektronikus Kommunikációs Ügynökség (Ügynökség) nyilvános tendert fog kiírni egy vagy több egyetemes 
szolgáltató kiválasztására 2007 első felében, a vonatkozó törvények elfogadását követően. 

 
A MakTel árképzésének szabályozói keretét a jelenleg érvényes koncessziós szerződés adja. Az EKT 

hatályba lépésével az Ügynökség szabályozhatja a vezetékes távközlési szolgáltatások kiskereskedelmi árait. A 
nagykereskedelmi szolgáltatások árképzése a teljes felosztott költség (FDC) módszer alapján történik. 
Hosszútávú előremutató költség (LRIC) módszer 2007 márciusától kerül bevezetésre. 

  
A koncessziós szerződéseket várhatóan harmonizálják az EKT rendelkezéseivel. Az EKT szerint a MakTel 

JPE szolgáltatónak minősül a vezetékes távbeszélő hálózatok és szolgáltatások piacán, beleértve az adatátviteli 
és bérelt vonali hálózatokhoz való hozzáférés piacát is. 

 
A MakTel-nek sem kötelezettsége, sem technikai lehetősége nincsen a szélessávú hálózat átengedésére. A 

MakTel, mint JPE, köteles előfizetői számára hozzáférést biztosítani bármelyik érvényes összekapcsolási 
szerződéssel rendelkező szolgáltató nyilvánosan elérhető távközlési szolgáltatásához. A számhordozhatóság 
teljes bevezetését legkésőbb az EKT hatályba lépésétől számított két éven belül, azaz 2007. március 5-ig 
tervezik. 
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Montenegrói vezetékes szolgáltatások 
 
A Crnogorski Telekom (CGT), a Csoport montenegrói leányvállalata, birtokolja az egyetlen vezetékes 

távközlési szolgáltatásra kiadott licencet Montenegróban, annak ellenére, hogy a 2000-ben hatályba lépett 
távközlési törvény (2000-es Törvény) által biztosított kizárólagosság 2003 végén lejárt. A licenc többek között 
belföldi és nemzetközi hang- és adatátviteli szolgáltatások, VOIP, bérelt vonal, nyilvános telefon és értéknövelt 
szolgáltatások nyújtására jogosítja fel a CGT-t. 

 
Montenegróban a távközlési szektort a 2000-es Törvény szabályozza. A 2000-es Törvény megalapította a 

széles jogkörrel rendelkező Távközlési Ügynökséget és létrehozott egy engedélyezési rendszert, mely szerint 
minden távközlési tevékenységet a Távközlési Ügynökségnek kell jóváhagyni. Bár 2006-ban egy új 
versenytörvény lépett hatályba, mégsem hozták létre a montenegrói versenyhivatalt, és jelenleg nincs 
fogyasztóvédelmi törvény és ügynökség Montenegróban.     

 
A CGT árait a Távközlési Ügynökségnek kell jóváhagynia. A CGT árszerkezete jelenleg igen 

kiegyensúlyozatlan. A havi előfizetési díjak és a helyi hívások díjai alacsonyak, míg a távolsági és nemzetközi 
hívások díjai meglehetősen magasak, továbbá az üzleti előfizetők hozzávetőleg kétszer akkora díjat fizetnek, 
mint az egyéni előfizetők. A privatizációs eljárás során megállapodás született a montenegrói kormányzattal a 
vonalhozzáférési és forgalmi díjak költségalapú kiegyenlítésének ütemezéséről, a piaci liberalizáció időzítéséhez 
igazodva.    

 
Bár a 2000-es Törvény definiálja az egyetemes szolgáltatás fogalmát, végrehajtó szabályozás az egyetemes 

szolgáltatásról a mai napig nem lépett hatályba. 
 
A CGT köteles átlátható és nem diszkriminatív összekapcsolási megállapodást kötni azokkal a 

szolgáltatókkal, akik a CGT hálózatához hozzáférést kérnek. A 2000-es Törvény értelmében a CGT köteles 
nyilvánosságra hozni egy referencia összekapcsolási ajánlatot, de az ajánlattól eltérő feltételekben is 
megállapodhat a szolgáltatókkal. 

 
Montenegróban nincs számhordozhatósági, helyi hurok átengedési, szélessávú hálózat átengedési, valamint 

számviteli szétválasztási kötelezettség.   
 
Szerbia-Montenegró stabilizációs és társulási megállapodásról tárgyalt az Európai Unióval. A megállapodás 

nagyon hasonló a Horvátországgal és Macedóniával kötött megállapodáshoz,  így  megköveteli, hogy a 
távközlési szabályozások harmonizáljanak az EU szabályozói keretrendszerével. Montenegró a 2000-es Törvény 
várható módosításaival ennek a célnak többnyire meg fog felelni. Mivel Montenegró önálló állam lett, újra kell 
kezdenie a tárgyalásokat a stabilizációs és társulási megállapodásról, de ez várhatóan nem lesz hatással a 
dokumentum távközléssel kapcsolatos részére. 
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Magyar mobil szolgáltatások 
 
A Csoport vezető szerepet tölt be a magyar mobilszolgáltatások piacán mobil tevékenysége, a T-Mobile 

Magyarország (T-Mobile H) révén.    
 
A koncesszió eredeti időtartama a GSM 900-as közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében a 

koncessziós szerződés aláírásának időpontjától számított 15 év (1993. november 4. - 2008. november 4.). 1999. 
október 7-én a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium és a T-Mobile H aláírta a módosított 
koncessziós szerződést, amely kiterjesztette a T-Mobile H szolgáltatási jogait és kötelezettségeit az 1800 MHz-
es frekvenciára Magyarországon. A DCS 1800-as közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében a koncesszió 
időtartama 15 év az új koncessziós szerződés aláírásától számítva (1999. október 7. - 2014. október 7.). 

 
A miniszter jogosult a GSM 900 és a DCS 1800 közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatások koncessziós 

szerződésének 7,5 éves meghosszabbítására versenytárgyalás kiírása nélkül: a GSM 900 közcélú mobil 
rádiótelefon szolgáltatás esetében 2008. november 4-e után, a DCS 1800 közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás 
esetében 2014. október 7-e után. 

 
2002. november 4-én a Hírközlési Felügyelet (HÍF) a T-Mobile H-t JPE szolgáltatónak minősítette az 

összekapcsolási szolgáltatások piacán. 
 
2004. december 7-én a T-Mobile H kizárólagos jogot szerzett az IMT2000/UMTS mobil telekommunikációs 

rendszer (3G rendszer) működtetéséhez szükséges bizonyos frekvenciasávok használatára a HÍF-től. A 
frekvencia használati jog 15 évre szól (2019-ig), és további 7,5 évvel meghosszabbítható.  

 
A T-Mobile H a licenc szerződés értelmében a koncesszió megszerzését követő 12 hónapon belül köteles 

megkezdeni a 3. generációs mobil szolgáltatást Budapest belvárosában. Ezen kívül a licenc megszerzésétől 
számított 36 hónapon belül köteles a szolgáltatást a lakosság 30%-ához eljuttatni. A T-Mobile H 2005. 
augusztus 26-ától nyújt 3G szolgáltatást a koncessziós szerződés feltételeinek megfelelően. 

 
2004 májusa óta a T-Mobile Magyarországra is vonatkozik a számhordozhatósági szabályozás. 
 
 
Macedón mobil szolgáltatások 
 
A T-Mobile Macedonia (T-Mobile MK), a Magyar Telekom leányvállalata, Macedónia vezető mobil 

szolgáltató társasága. A koncessziós szerződése értelmében a társaság jogosult mobil távközlési szolgáltatások 
nyújtására 2018. december 31-ig, és ez további 20 évre meghosszabbítható versenytárgyalás kiírása nélkül. A 
koncessziós szerződés értelmében a T-Mobile MK-nak joga van mobil távközlési szolgáltatások nyújtására, 
valamint nyilvános mobil távközlési hálózatok tervezésére, bérbe adására, birtoklására, fejlesztésére, 
karbantartására és működtetésére a Macedón Köztársaság területén, valamint a Macedónia és más területek 
közötti szolgáltatás nyújtására. Az EKT szerint a T-Mobile MK adat- és rádió-átvitelhez nyilvános hálózatot 
biztosíthat, megfelelő adat- és rádió kommunikációs szolgáltatásokkal együtt.  

 
A mobil szolgáltatások díjait a szolgáltatók szabadon határozhatják meg. Az EKT a domináns pozíció elleni 

intézkedés érdekében lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy szabályozott kiskereskedelmi díjakat írjon elő 
a mobil piacon. 

  
Amennyiben az Ügynökség bármelyik mobil szolgáltatót JPE szolgáltatónak minősíti, átlátható és költség-

orientált összekapcsolási díjakat követel meg. 
 
Amennyiben a T-Mobile MK-t JPE szolgáltatónak minősítik, megkövetelhetik a szolgáltató választás 

lehetőségének biztosítását. A számhordozhatósággal kapcsolatos elvárások a mobil piacon is érvényesek.    
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A koncessziós szerződés szerint a T-Mobile MK-nak kizárólagos joga van a GSM 900 sávban a 3-as sávszélesség 
használatára, és jogosult annyi bázisállomás üzemeltetésére, amennyire a mobil nyilvános távközlési szolgáltatások 
nyújtásához szüksége van. A T-Mobile MK ezeket a frekvenciákat a koncessziós szerződés feltételeinek és 
kikötéseinek megfelelően használhatja. 
 
 

Montenegrói mobil szolgáltatások 
 
A T-Mobile Crna Gora (T-Mobile CG), a Magyar Telekom Nyrt. leányvállalata, a Montenegróban kiadott két 

GSM licenc egyikének birtokosa. A T-Mobile CG-t 2000. július 1-jén alapították, négy évvel később, mint a már 
piacon levő, első szolgáltatót.   

 
Montenegróban a távközlési szektort a Távközlési Törvény szabályozza, bár nincsenek speciális előírásai a 

mobil szolgáltatókra vonatkozóan. 
 
A T-Mobile CG-nek tervezett díjváltoztatásairól tájékoztatnia kell a Távközlési Ügynökséget, de annak nincs 

joga beavatkozni a társaság árpolitikájába.  
 
Számhordozhatósági kötelezettség nem terheli a T-Mobile CG-ét. 
 
A montenegrói távközlési szabályozó a 3G mobil frekvenciákra vonatkozó tender kiírását tervezi. A kormányzat 

három 3G licenc kibocsátását tervezi, kettőt az inkumbens mobil szolgáltatók részére és egyet egy új belépőnek. 
Véleményünk szerint a montenegrói piac nem igazolja egy harmadik szolgáltató belépését a már telített mobil 
távközlési piacon. Nem tartjuk valószínűnek, hogy a tender kiírására 2007 előtt sor kerülne. 
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2 Számviteli politika 
 
(a) Az éves beszámoló készítésének alapja 
 

A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban 
készült, ahogyan azokat az Európai Unió befogadta. A Magyar Telekom esetében ezek azonos az IASB által 
kiadott, 2005-ben hatályos IFRS-szel. A beszámoló a bekerülési érték elve alapján készült, az alábbi számviteli 
politikában ismertetett eltérések kivételével. 

 
A magyar törvényi szabályozásnak megfelelően a Társaság Közgyűlésének hatásköre a Csoport konszolidált 

beszámolójának elfogadása. 
 
A konszolidált éves beszámolóban minden adat millió forintban („Ft”) szerepel. A könnyebb érthetőség 

kedvéért a 2005. évi konszolidált mérleg, eredménykimutatás és cash-flow kimutatás adatai millió dollárban 
(„USD”) is szerepelnek; 1 USD = 213,58 Ft árfolyamon átszámítva (a Magyar Nemzeti Bank 2005. december 
31-én érvényes hivatalos árfolyama). Ezen átszámítások pótlólagos információként szolgálnak, és nem 
auditáltak. 
 

Az IFRS szerinti beszámoló elkészítése során a menedzsment olyan becslésekkel és feltételezésekkel él, 
amelyek befolyásolják az éves beszámolóban és a kapcsolódó kiegészítő mellékletben szereplő értékeket. A 
tényleges értékek a becsült értékektől eltérhetnek. 
 

2005-ben a Csoport az alábbi, tevékenysége szempontjából fontos IFRS szabványokat vezette be: 
 
- IAS 1 (felülvizsgálva 2003-ban) Pénzügyi beszámoló bemutatása 
- IAS 2 (felülvizsgálva 2003-ban) Készletek 
- IAS 8 (felülvizsgálva 2003-ban) Számviteli politika, számviteli becslések változásai, hibák javítása 
- IAS 10 (felülvizsgálva 2003-ban) Mérleg fordulónap utáni események 
- IAS 16 (felülvizsgálva 2003-ban) Tárgyi eszközök 
- IAS 17 (felülvizsgálva 2003-ban) Lízingek 
- IAS 21 (felülvizsgálva 2003-ban) Árfolyamváltozások hatása 
- IAS 24 (felülvizsgálva 2003-ban) Kapcsolt vállalkozások bemutatása 
- IAS 27 (felülvizsgálva 2003-ban) Konszolidált és önálló beszámoló 
- IAS 28 (felülvizsgálva 2003-ban) Befektetés társult vállalatokban 
- IAS 32 (felülvizsgálva 2003-ban) Pénzügyi instrumentumok bemutatása  
- IAS 33 (felülvizsgálva 2003-ban) Egy részvényre jutó hozam 
- IAS 39 (felülvizsgálva 2003-ban) Pénzügyi instrumentumok - elszámolás és értékelés 
- IFRS 2 (2004-ben kibocsátva) Részvény alapú juttatások 
- IFRS 3 (2004-ben kibocsátva) Akvizíciók 
- IAS 36 (felülvizsgálva 2004-ben) Eszközök értékvesztése 
- IAS 38 (felülvizsgálva 2004-ben) Immateriális javak 
 
Az IAS 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 32 és 33 (mindegyik felülvizsgálva 2003-ban) alkalmazása nem 

eredményezett jelentős változásokat a Csoport számviteli politikájában. Összefoglalva: 
 
- IAS 1 (felülvizsgálva 2003-ban) a kisebbségi részesedés és egyéb tételek bemutatását érinti. 
- IAS 2, 8, 10, 16, 17, 27, 28, 32 és 33 nem volt jelentős hatással a Csoport számviteli politikájára. 
- IAS 21 (felülvizsgálva 2003-ban) nem volt jelentős hatással a Csoport számviteli politikára. Minden 

konszolidált tagvállalat funkcionális pénzneme felülvizsgálatra került a szabvány előírásai szerint. A 
funkcionális és elszámolási pénznem a Csoport minden tagjánál megegyezik. 

- IAS 24 (felülvizsgálva 2003-ban) a kapcsolt vállalkozások beazonosítását és néhány egyéb kapcsolt 
vállalkozással kapcsolatos kimutatást érinti. 
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Az IAS 39 (felülvizsgálva 2004-ben) alkalmazása változást eredményezett a számviteli politikában, az 
eredménykimutatáson keresztül értékelt pénzügyi instrumentumok besorolásának tekintetében. Továbbá, a 
számviteli politika változása bizonyos beágyazott derivatívák kivezetését eredményezte, amit az IAS 8 
(Számviteli politika) standardnak megfelelően hajtottunk végre (2(e) megjegyzés).  

 
Az IFRS 2 alkalmazása a részvény alapú juttatásokra vonatkozó számviteli politikát módosította. 2004. 

december 31-ig a dolgozóknak adott részvényopciók költségei nem jelentek meg az eredménykimutatásban. A 
fenti időpont után a részvény opciók költségeit a Csoport az eredménykimutatásban számolja el (23. 
megjegyzés). 

 
Az IFRS 3, IAS 36 (felülvizsgálva 2004-ben) és IAS 38 (felülvizsgálva 2004-ben) a számviteli politika 

goodwillel kapcsolatos részét módosította. 2004. december 31-ig a goodwillre lineáris értékcsökkenést 
számoltunk el, 10-20 évig terjedő időszak alatt, és minden mérlegkészítési időpontban megvizsgáltuk az 
esetleges értékvesztés bekövetkeztét. Az IFRS 3 rendelkezései szerint: 

 
- a Csoport 2005. január 1-jével megszüntette a goodwill értékcsökkenés elszámolását 
- 2005. január 1-jén a halmozott értékcsökkenés kivezetésre került a goodwill bruttó értékének azonos 

mértékű csökkentésével 
- 2004. december 31-e óta évente, illetve ha bármilyen jel arra utal, megvizsgáljuk, hogy bekövetkezett-e 

értékvesztés a goodwill értékében. 
    
A Csoport felmérte immateriális javai hasznos élettartamát az IAS 38 rendelkezéseinek megfelelően, ami 

nem eredményezett módosítást. 
 
A számviteli politika összes változása a vonatkozó standard átmenetre vonatkozó rendelkezései szerint 

történt. Az összes, a Csoport által alkalmazott standard visszamenőleges alkalmazást igényel, kivéve: 
 
- IAS 16 - a tárgyi eszközök cseréje előreható módon valós értéken kerül elszámolásra 
- IAS 21 - goodwill és valós érték módosítások elszámolása előreható módon, külföldi tevékenység esetében 
- IAS 39 - nem követeli meg a korábban könyvelt pénzügyi eszközök „eredménykimutatáson keresztül 

értékelt pénzügyi eszköz” kategóriába történő átsorolását 
- IFRS 2 - visszamenőlegesen alkalmazandó minden 2002. november 7-e után nyújtott és 2005. január 1-jéig 

le nem hívott részvényalapú instrumentum esetében 
- IFRS 3 - 2004. március 31-e után előreható módon alkalmazandó 
 
- Az IAS 39 és az IAS 32 egyidejűleg alkalmazandó 
- Az IFRS 3, az IAS 36 és IAS 38 egyidejűleg alkalmazandó 
 
Az IFRS 2 alkalmazása a következő változásokat eredményezte volna a korábbi évek beszámolóiban és a 

következő hatása volt 2005 folyamán: 
 

  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
       
Személyi jellegű költségek növekedése 
(részvényalapú juttatások) …………………………… 

 
30

 
82 

 
84

 
Eredménytartalék növekedése ……………………… 

 
30

 
82 

 
84
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(b) Konszolidáció 
 

(1) Leányvállalatok 
 

A leányvállalatok, vagyis azok a vállalatok (beleértve a speciális célú társaságokat is), amelyekben a Csoport 
több mint 50% szavazati joggal rendelkezik, illetve azok pénzügyi és működési politikáját ellenőrzi, 
konszolidálásra kerülnek. 

 
Annak megállapítása, hogy a Csoport irányít-e egy másik gazdasági társaságot vagy sem, a jelenleg 

gyakorolható, illetve potenciális szavazati jogok, és azok hatásának figyelembevételével történik. 
 

A leányvállalatok attól az időponttól kerülnek konszolidálásra, amikor az irányítást a Csoport megszerzi, az 
irányítás megszűnésével pedig kikerülnek a konszolidálási körből. Egy leányvállalat megvásárlásának 
könyvelése az akvizíciós számviteli eljárás szerint történik. A megszerzés költsége tartalmazza az átadott 
eszközöknek, az újonnan kibocsátott saját részvényeknek és vállalt kötelezettségeknek az akvizíció időpontjában 
fennálló valós értékét, valamint a megszerzéssel járó közvetlen költségeket. A leányvállalat nettó 
eszközértékének és függő kötelezettségeinek valós értéke fölötti többletérték goodwillként kerül elszámolásra.  

 
Olyan akvizíciók esetében, ahol a tranzakcióra közös irányítás alatt álló vállalatok között kerül sor, a 

tranzakció bekerülési értéken kerül kimutatásra, és minden esetleges nyereség vagy veszteség közvetlenül az 
eredménytartalékban kerül elszámolásra. 

 
A Magyar Telekom Csoport tagvállalatai közötti tranzakciók, egyenlegek és a tranzakciókon keletkezett nem 

realizált nyereségek kiszűrésre kerülnek. Szükség esetén a leányvállalatok számviteli politikája módosításra 
kerül a Csoporton belüli egységes elszámolás biztosítása érdekében. 
 

A 2004. április 1-je előtt történt akvizíciók az IAS 22 (Akvizíciók) által előírt akvizíciós számviteli eljárás 
szerint kerültek könyvelésre. A 2004. március 31-e utáni akvizíciók esetében a Csoport az IFRS 3 (Akvizíciók) 
által előírt számviteli szabályokat alkalmazza. Az IFRS 3 (Akvizíciók) is előírja a beszerzési ár allokációját új 
társaság megszerzésekor, de a már konszolidált leányvállalatban való további részesedés megszerzésekor nem 
szükséges a beszerzési ár allokációja. A beszerzési ár és a megszerzett nettó eszköz érték különbsége ebben az 
esetben goodwillként kerül könyvelésre. 
 

(2) Társult és közös vezetésű vállalatok 
 

A társult vállalatok és a közös vezetésű vállalatok az „equity” módszerrel kerülnek könyvelésre. A módszer 
alapján a társult vállalat és a közös vezetésű vállalat akvizíció utáni eredményének a Csoportra jutó hányada az 
eredménykimutatásban kerül elismerésre a „Társult vállalatok adózott eredménye” soron. Az akvizíció utáni 
kumulált mozgások a befektetés értékét módosítják. 

 
Társult vállalatoknak tekintjük azokat a vállalatokat, amelyekben a Csoport 20% és 50% közötti szavazati 

jogokat gyakorol, illetve amelyek felett a Csoport jelentős befolyással bír, azonban nem irányít. Közös vezetésű 
vállalatnak tekintjük az olyan vállalatot, amelyben a Csoport és egy külső fél egyaránt 50%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik.  
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2004. és 2005. december 31-én a Csoport Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban bejegyzett 
jelentősebb működő leány és társult vállalatai az alábbiak voltak: 
 

Leányvállalatok  Részesedési hányad  Tevékenység 

  2004  2005   

  december 31-én   
    
Magyarországon bejegyzett    
    
T-Mobile Magyarország 
…………………….. 

 100% 100%  Mobil távközlési szolgáltató 

T-Online ..…............….........………………...  100% 100%  Internet- és tartalomszolgáltató 
T-Kábel ……………..............….....…............  100% 100%  Kábeltelevíziós szolgáltató 
BCN Rendszerház ……...…........................…  100% 100%  Távközlési megoldások üzleti ügyfelek 

részére  
Emitel ……..……………..........................….  100% 100%  Helyi távközlési szolgáltató 
InvesTel ……..……………................……....  100% 100%  Kábeltelevíziós holding 
     
Macedón Köztársaságban bejegyzett     
     
Makedonski Telekommunikacii 
(MakTel)....... 

 51% 51%  Vezetékes távközlési szolgáltató 

T-Mobile Macedonia (T-Mobile MK)............   51% 51%  Mobil távközlési szolgáltató 
Telemacedonia  …..…………………….……  100% 100%  Vezetési tanácsadás 
Stonebridge  ……..………………………..…  100% 100%  Holding cég 
    
Montenegróban bejegyzett    
Crnogorski Telekom (CGT) ………………....  - 76,53%  Vezetékes távközlési szolgáltató 
T-Mobile Crna Gora (T-Mobile CG)...............  - 76,53%  Mobil távközlési szolgáltató 
Internet Crna Gora (ICG) ……………………  - 76,53%  Internet- és tartalomszolgáltató 
    
 

Társult vállalatok  Részesedési hányad   Tevékenység 

  2004  2005   

  december 31-én   
    
Magyarországon bejegyzett:    
    
Hunsat. …….…………………………..…..  50% 50%  Műholdas távközlés 
T-Systems Hungary (TSH) …………….  49% 49%  Rendszerintegráció üzleti ügyfeleknek 
Magyar RTL (M-RTL) 
…………….....……... 

 25% 25%  Televíziós társaság 

 
A Csoportnak a fentiekben felsorolt leány- és társult vállalatokban birtokolt tulajdonrésze megegyezik az 

azokban lévő szavazati jogaival. 
 
 
(c) Külföldi pénznem átváltás 
 

A devizában nyilvántartott eszközök és kötelezettségek a fordulónapon érvényes árfolyamon kerülnek 
átszámításra a helyi pénznemre (HUF, MKD vagy EUR), és minden nem realizált árfolyamnyereség és –
veszteség azonnal elismerésre kerül. A devizaműveletekből és finanszírozási tevékenységekből származó 
nyereség és veszteség a nettó pénzügyi költségek között szerepel. 

 
A felvásárolt külföldi leányvállalatok első konszolidációjakor az eszközöket és forrásokat a konszolidált 

mérlegben a felvásárlás napján érvényes árfolyamon átszámított forintösszegben szerepeltetjük. A 2004. március 
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31. előtt történt akvizíciók esetében a vételár allokálásból fakadó valós érték korrekció és a goodwill forintban 
került elszámolásra. A 2004. április 1-je utáni konszolidációs különbözetek a leányvállalat saját pénznemében 
kerülnek elszámolásra a vonatkozó IFRS szabvány szerint (IFRS 3 - Akvizíciók). 

 
Mivel a macedón leányvállalatok bevételeinek és költségeinek jelentős része MKD-ban, a montenegrói 

leányvállalatoké euróban merül fel, az előbbi cégek funkcionális pénzneme az MKD, az utóbbiaké EUR. Az év 
végén a külföldi leányvállalatok eszközei és forrásai a fordulónapon érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra 
forintra. A külföldi leányvállalatok eredménykimutatásai az éves átlagos átváltási árfolyamon kerülnek 
átszámításra forintra. A konszolidációkor felmerülő átértékelési különbözet a saját tőke halmozott átértékelési 
különbözetében kerül elszámolásra. 

 
 

(d) Pénzeszközök 
 

A pénzeszközök közé tartozik a házipénztár, a bankban elhelyezett pénz és minden más olyan, 
nagymértékben likvid betét és értékpapír, amelynek lejárata nem haladja meg a három hónapot, de nem tartozik 
ide a folyószámlahitel. 
 
 
(e) Pénzügyi eszközök 
 

A Csoport pénzügyi eszközeit a következő kategóriákba sorolja: eredménykimutatáson keresztül értékelt 
pénzügyi eszközök, hitelek és követelések valamint értékesíthető eszközök. A csoportosítás attól függ, hogy 
milyen célból szereztük be a pénzügyi eszközt. A menedzsment a vétel időpontjában meghatározza a pénzügyi 
eszközök besorolását, és azt minden beszámolási időpontban felülvizsgálja. 
 

(1) Eredménykimutatáson keresztül értékelt pénzügyi eszközök 
 
Ez a kategória két alkategóriára bontható: kereskedelmi céllal tartott eszközök és eredménykimutatáson 

keresztül értékelt pénzügyi eszközök. Egy pénzügyi eszköz akkor kerül ebbe a kategóriába, ha elsősorban azzal 
a céllal szereztük be, hogy rövidtávon értékesítsük, illetve ha a menedzsment idetartozónak minősíti. A derivatív 
eszközök is kereskedelmi céllal tartott eszközként vannak minősítve, mivel a Magyar Telekom nem alkalmaz 
fedezeti elszámolást a pénzügyi instrumentumokra. Amennyiben az ebbe a kategóriába tartozó eszközök 
kereskedelmi célúak, vagy várhatóan a mérleg fordulónaptól számított 12 hónapon belül realizálhatók, a 
forgóeszközök között vannak nyilvántartva. 

 
(2) Adott kölcsönök és követelések 
 
Az adott kölcsönök és követelések olyan rögzített illetve előre meghatározott fizetéssel járó nem derivatív 

pénzügyi eszközök, amelyeket nem jegyeznek aktív piacon. Az adott kölcsönök és követelések a forgóeszközök 
között vannak nyilvántartva, kivéve, amelyek lejárata meghaladja a 12 hónapot a mérleg fordulónaptól számítva, 
melyek befektetett eszköznek minősülnek. A 12 hónapnál rövidebb lejáratú adott kölcsönök és követelések a 
mérlegben a követelések között, míg a 12 hónapnál hosszabb lejáratúak az egyéb befektetett eszközök között 
vannak kimutatva. 

 
(3) Értékesíthető pénzügyi eszközök 
 
Az értékesíthető pénzügyi eszközök közé azok a nem derivatív eszközök tartoznak, amelyeket ennek 

minősítünk, illetve más kategóriába nem soroltunk. Az értékesíthető pénzügyi eszközök az egyéb befektetett 
eszközök között vannak nyilvántartva, hacsak a menedzsmentnek szándékában nem áll a befektetést a mérleg 
fordulónaptól számított 12 hónapon belül értékesíteni. A Magyar Telekomnak nincs ebbe a kategóriába sorolt 
pénzügyi eszköze. 
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A pénzügyi eszközök beszerzésének és értékesítésének könyvelése a tranzakció napján érvényes értéken 
történik, amikor a Csoport elkötelezi magát a befektetés beszerzésére vagy értékesítésére. Minden nem 
eredménykimutatáson keresztül értékelt befektetést a tranzakciós költséggel növelt valós értékén tartjuk nyilván. 
Az eredménykimutatáson keresztül értékelt befektetések valós értéken kerülnek nyilvántartásra, míg a 
tranzakciós költségek az eredménykimutatásban jelentkeznek. A befektetetés akkor kerül ki a könyvekből, 
amikor lejár vagy átruházásra kerül a befektetésből származó bevételre való jog, és a Csoport a tulajdonlás 
minden kockázatától és előnyétől megvált. A kereskedelmi célú pénzügyi eszközök és az eredménykimutatáson 
keresztül értékelt pénzügyi eszközök valós értéken vannak nyilvántartva.  

 
Az adott kölcsönök és követelések a tényleges kamat módszerrel számított amortizált költségen vannak 

nyilvántartva. Az eredménykimutatáson keresztül értékelt pénzügyi eszközök valós értékének változásából 
adódó nyereség és veszteség - ideértve a kamat- és osztalék bevételt is - azok felmerülésének évében az 
eredménykimutatás nettó pénzügyi költségek sorában kerülnek bemutatásra. 

 
A tőzsdei kereskedelemben jegyzett befektetések valós értékét aktuális kötési áruk határozza meg. 

Amennyiben egy pénzügyi eszköz piaca nem aktív (illetve nem jegyzett értékpapírok esetében) a Csoport a 
valós értéket értékelési módszerek segítségével határozza meg. Ilyen módszer például egy közelmúltbeli piaci 
tranzakcióból származó tapasztalatok felhasználása, egyéb, lényegüket tekintve nagyon hasonló 
instrumentumokra való utalás, diszkontált cash-flow elemzés, illetve az opciós értékelési modell, ahol a piaci 
tényezők szerepét maximálisan, míg a lehetséges cég specifikus tényezőket a lehető legkisebb mértékig vesszük 
figyelembe. 

 
A Csoport minden mérlegkészítéskor felméri, hogy pénzügyi eszköze vagy a pénzügyi eszközeinek egy 

csoportja veszített-e értékéből. Amennyiben az értékvesztés igazolt, az eredménykimutatáson keresztül értékelt 
pénzügyi eszközök vesztesége az egyéb pénzügyi költségek között, míg a követelések értékvesztése az egyéb 
működési költségek között, a követelések értékvesztése soron szerepel. Az értékvesztés szükségességének 
meghatározásához alapul szolgáló megtérülő érték meghatározása a lehetséges késedelmek és nem teljesítések 
figyelembevételével történik. 

 
A más hálózati szolgáltatókkal szembeni követeléseket nettó értéken mutatjuk ki azokban az esetekben, ahol 

a nettósítás megengedett, és az összegeket pénzügyi teljesítéskor nettó módon rendezzük. 
 
Az IAS 39 (Pénzügyi instrumentumok - elismerés és értékelés) új értelmezése szerint a standard azokat a 

szerződéseket, amelyeket a szerződő felek funkcionális pénznemétől eltérő pénznemben kötöttek, nem tekinti 
külön alapszerződésnek és beágyazott derivatívának, amennyiben a szerződéses pénznem az adott piacon széles 
körben használatos. Az értelmezésben történt változás miatt a Magyar Telekom a beágyazott derivatívák 
korábban elismert könyv szerinti értékét (873 millió Ft) és a kapcsolódó halasztott adó kötelezettséget (140 
millió Ft) az eredménytartalék 2004. december 31-i értékével szemben kivezette. 
 
 
(f) Készletek 
 

A készletek a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon szerepelnek a 
beszámolóban. A bekerülési érték súlyozott átlagár alapján vagy egyedi értékeléssel kerül kiszámításra. 

 
A telefonkészülékeket gyakran a beszerzési érték alatt értékesítjük új előfizetők megszerzését célzó akciók 

keretében, amelyek egy minimális időszakra igényelnek elkötelezettséget. Az ilyen készülékértékesítésből eredő 
veszteségeket csak az eladáskor könyveljük, mivel a telefonkészülékek szokásos eladási ára meghaladja a 
beszerzési értéket. 
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(g) Értékesítésre szánt eszközök 
 

Az értékesítésre szánt eszközök kategória olyan ingatlanokat tartalmaz, amelyek a Csoport további 
működéséhez nem szükségesek és döntés született eladásukról, ami várhatóan 12 hónapon belül megtörténik. 
Ezeket az eszközöket a nyilvántartási és a megtérülési érték közül az alacsonyabbikon tartjuk nyilván. Ezen 
eszközök értékcsökkenése az IAS 16 (Tárgyi eszközök) előírásaival összhangban az eladás időpontjáig 
elszámolásra került 2004. december 31-ig. 2005. január 1-je óta a Magyar Telekom az IFRS 5 (Eladásra szánt 
eszközök és megszűnt tevékenységek) rendelkezéseit követi, amely szerint az értékcsökkenés elszámolását meg 
kell szüntetni, amikor az eszközt értékesítésre szánt eszközzé minősítik. 
 
 
(h) Tárgyi eszközök 

 
A tárgyi eszközöket bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értékén 

tartjuk nyilván. 
 
Egy tárgyi eszköz bekerülési értéke tartalmazza a kedvezményekkel és rabattal csökkentett beszerzési árat, 

beleértve az import vámot és vissza nem igényelhető adókat, és minden olyan közvetlen költséget, amely az 
eszköz működési helyére történő szállításához, illetve a menedzsment által kívánatosnak tartott módon történő 
beüzemeléshez szükséges. Az eszköz leszerelésének, eltávolításának valamint a helyszín helyreállításának 
becsült költségei is a bekerülési érték részét képezik, amennyiben a kötelezettségre az IAS 37 (Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és követelések) rendelkezései szerint képezhető céltartalék. 

 
Tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó kormányzati támogatás az eszköz eredeti értékéből levonásra 

kerül, és annak hatása az eredménykimutatásban, az eszköz hasznos élettartama alatt, a kisebb mértékű 
értékcsökkenés révén mutatkozik. A feltételeket teljesítő befektetési projektekhez kapcsolódó adókedvezmények 
is ilyen módon kerülnek elszámolásra (26. megjegyzés). 

 
Külső létesítmények esetében a bekerülési érték tartalmazza az összes ráfordítást, beleértve az előfizető 

telephelyén belüli kábelszakaszt, valamint a kapcsolódó hitelkamatokat. 
 
Az eszközök leírásakor vagy értékesítésekor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre 

kerül, a kapcsolódó nyereség, illetve veszteség egyéb működési költségként az eredménykimutatásban kerül 
elszámolásra. 

 
A karbantartási és javítási költségek felmerülésükkor költségként kerülnek elszámolásra. 
 
A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris módszer szerint kerül elszámolásra. Az eszközök beszerzési 

értékét a használatbavétel időpontjától kezdődően az eszközök hasznos élettartama alatt írjuk le. A Magyar 
Telekom a hasznos élettartamokat az aktuális fejlesztési tervek és technológiai fejlődés figyelembe vételével 
rendszeresen felülvizsgálja. 

 
Az eszközök teljes hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: 
  Évek
Épületek……………………………………………………………………………………….  10 - 50 
Alépítmények, kábelek és egyéb külső létesítmények………………………………………..  25 - 38 
Egyéb távközlési berendezés………………………………………………………………….  7 - 15 
Egyéb tárgyi eszközök 

………………..……………………………………………………… 
 3 - 12 
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(i) Immateriális javak 
 

Az immateriális javakat a bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett 
értékén tartjuk nyilván. 

 
A vásárolt számítógépes szoftvereket a beszerzéshez és üzembe helyezéshez kapcsolódó költségek alapján 

meghatározott értéken aktiváljuk. Erre a várható élettartam során értékcsökkenést számolunk el. A számítógépes 
szoftverek fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos költségeket felmerüléskor költségként számoljuk el. A 
Csoport által ellenőrzött beazonosítható és egyedi számítógépes szoftverek kifejlesztésével kapcsolatos 
közvetlen költségek, amelyek valószínűleg egy éven túlmenő, és a bekerülési költségeket meghaladó hasznot 
hoznak, az immateriális javak között kerülnek elszámolásra. A közvetlen költségek közé tartoznak a szoftver 
fejlesztés személyi jellegű költségei és a rezsiköltségek megfelelő arányos része. Az eszközként aktivált 
számítógépes szoftverfejlesztési költségekre a becsült hasznos élettartam alatt értékcsökkenést számolunk el. 

 
A hosszú távú licencek beszerzésével kapcsolatos költségeket a kapcsolódó hitelköltségekkel együtt 

aktiváljuk. A koncessziós jogok és licencek hasznos élettartama a vonatkozó megállapodások feltételei szerint 
van meghatározva, és lineáris módszer szerinti értékcsökkenést számolunk el rájuk, a frekvencia használat 
kezdetétől az eredeti koncessziós jog, illetve a licenc lejártáig. Az licenc időtartamának esetleges 
meghosszabbítását nem vesszük figyelembe a hasznos élettartam meghatározásakor. 

 
A goodwill jelenti a cégvásárlás azon többletköltségét, amely a Csoport részesedése alapján a felvásárolt 

leányvállalat nettó eszközeinek és függő kötelezettségeinek valós értékén felül, a felvásárlás időpontjában 
jelentkezik. A 2004. március 31-e. előtt történt felvásárlások goodwilljét a mérlegben az immateriális javak 
között mutatjuk ki, és a becsült élettartamuk során lineáris értékcsökkenést számoltunk el. A 2004. április 1-je 
után történt felvásárlások során keletkező goodwill értékére már 2004-ben sem számoltunk el értékcsökkenést. 
A megváltozott IFRS szabályozás miatt 2005. január 1-je óta a 2004. március 31-e előtt történt felvásárlások 
goodwilljének amortizációját is megszüntettük. Az összes goodwill esetében évente megvizsgáljuk, hogy nem 
következett-e be értékvesztés. 

 
Az immateriális javak értékcsökkenését, (a goodwill kivételével) azok hasznos élettartama alatt számoljuk el.  

  Évek

Szoftverek 
…………………………………….……..………………….………………….. 

 3  -  5 

Koncessziók és licencek ……………………...…….………………..……………....….…    8 - 25
Márkanév . …………………………………….……………………….....………………...  5 - 10 
Egyéb immateriális javak…………………….……………………….....………………...  3 - 10 

 
A goodwill kivételével a Csoport összes immateriális java meghatározott élettartamú. 
 
 
(j) Befektetett eszközök értékvesztése 
 

A meghatározatlan hasznos élettartamú eszközökre nem számolunk el értékcsökkenést, hanem évente, vagy 
ha a körülmények megkívánják gyakrabban, megvizsgáljuk, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. Erre a 
vizsgálatra sor kerül abban az esetben is, ha egy eszköz életében, amelyre elszámolunk értékcsökkenést, olyan 
esemény vagy a körülményekben olyan változás következik be, amely felveti annak a gyanúját, hogy az eszköz 
könyv szerinti értéke esetleg nem fog megtérülni. Az értékvesztés mértéke az eszköz könyv szerinti értéke és 
megtérülő értéke közötti különbség. A megtérülő érték az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós 
értéke és használati értéke közül a magasabb. A befektetett eszközök értékvesztésének mértékét a 
legalacsonyabb pénzbevételt generáló egység (CGU) szintjén határozzuk meg, amelyhez önálló cash-flow-k 
rendelhetők. 

 
A goodwill értékvesztését az elsődleges szegmens alatti CGU szintjén határozzuk meg, ez a vezetékes és a 

mobil szegmens országonkénti tevékenysége (4. megjegyzés). A Csoport központ eszközeit a vezetékes 
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szegmens magyarországi tevékenységéhez rendeltük.  
 
 

(k) Lízingek 
 

(1) Lízingbe adó 
 

Az operatív lízing keretében bérbe adott eszközöket a mérlegben a tárgyi eszközök között tartjuk nyilván. Az 
értékcsökkenésüket az egyéb befektetett eszközökhöz hasonlóan számoljuk el, a teljes hasznos élettartam alatt. 
A kapott lízing díjbevételt lineárisan számoljuk el a lízing időszak alatt. 

 
(2) Lízingbe vevő 
 
Azon tárgyi eszköz lízinget, ahol a Magyar Telekom a tulajdonjoggal járó összes előnyt és kockázatot viseli, 

pénzügyi lízingként számoljuk el. A pénzügyi lízinget az eszköz piaci értékén, vagy ha alacsonyabb, a jövőbeni 
lízingkifizetések becsült jelenértékén aktiváljuk. Minden lízingdíj kifizetést megbontunk a kötelezettségek és a 
pénzügyi költségek között, úgy hogy állandó nagyságú kamatláb terhelje a pénzügyi lízing kötelezettséget. A 
pénzügyi költségek levonása utáni lízing kötelezettségeket a hitelek és egyéb kölcsönök között mutatjuk ki. A 
pénzügyi lízing kamatelemét a lízingidőszakra vonatkozó eredménykimutatás "Pénzügyi eredmény" sora 
tartalmazza. A pénzügyi lízingszerződések keretében beszerzett tárgyi eszközök leírásának időtartama a lízing 
időtartama és az eszközök hasznos élettartama közül a rövidebb. 

 
Az operatív lízingekkel kapcsolatos költségeket a lízingidőszakra vetítve lineáris módszerrel költségként 

számoljuk el, az egyéb működési költségek között. 
 
(3) Visszlízing 
 
Visszlízing alatt a Magyar Telekom eszközének eladását, és annak, vagy egy részének Magyar Telekom által 

történő visszalízingelését értjük. Amennyiben a visszlízing pénzügyi lízingnek minősül, az értékesítésen 
keletkezett nyereséget elhatároljuk és a lízingperiódus során fokozatosan ismerjük el az eredménykimutatásban a 
kisebb mértékű értékcsökkenésen keresztül. 

 
 

(l) Halasztott adó 
 

A halasztott adók, a mérleg kötelezettség módszerét alkalmazva, az adótörvény szerinti veszteségeket, az 
adókedvezményeket és ideiglenes különbségek adózási hatásait tükrözik, amelyek az éves beszámolóban 
szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és a társasági adózás céljából kimutatott összegek 
között fennállnak. A halasztott adók összegét a mindenkori törvények szerinti adókulcsok használatával 
számítjuk. 
 
 
(m) Hitelek és egyéb kölcsönök 
 

A hiteleket és kölcsönöket felvételükkor a tranzakciós költségekkel csökkentett valós értéken tartjuk nyilván. 
A későbbi időszakokban amortizált költségen szerepelnek. A tényleges kamatot a kölcsön futamideje alatt az 
eredménykimutatásban számoljuk el. 

 
A kölcsönfelvétellel kapcsolatos költségeket és hitelkamatokat felmerülésükkor költségként, az aktivált 

kamat nélkül számoljuk el. Az általános célú hitelek kamatai a tárgyi eszköz üzembe helyezésének időpontjáig 
az adott tárgyi eszköz beruházási költségének részeként kerültek aktiválásra, majd az eszköz értékcsökkenési 
időtartama alatt amortizálódnak. Az aktiválandó hitelezési költség megállapítása a tőke-hitel finanszírozási ráta 
alapján történt, úgy, hogy a hitelállományból levontuk a rövid lejáratú kölcsönöket és az akvizíciók 
finanszírozására felvett hiteleket. Mivel a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére felvett hitelek 2003 
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végéig visszafizetésre kerültek, sem 2004-ben, sem 2005-ben nem aktiváltunk kamatot. 
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A tényleges hitel-költség (17. megjegyzés) meghatározása a hitelek és egyéb kölcsönök éves átlagos 
értékének valamint az összes fizetendő kamatnak és egyéb díjnak a figyelembevételével történik. A hitelek 
kamatlábai súlyozott átlagának kiszámításánál a hitelek és kölcsönök éves átlagos értékét és a kamatköltségek 
összegét használjuk. 

 
Az éves beszámoló a hitelek és egyéb kölcsönök valós értékét is bemutatja (17. megjegyzés). A hitelek és 

egyéb kölcsönök valós értékének kiszámítása a diszkontált cash-flow módszerrel történik. 
 
 
(n) Halasztott bevételek 
 

Az ügyfelektől a vezetékes hálózatba való bekapcsolás díjaként 1997. október 15. előtt kapott összegek egy 
része a hálózatfejlesztési költségekhez való hozzájárulásnak minősült. Ezen díjak hálózatfejlesztési hozzájárulás 
részét elhatároltuk, és azt az ahhoz kapcsolódó eszközök élettartama alatt számoljuk el bevételként. 1997. 
október 15-én lépett érvénybe az az új szabályozás, amely megszüntette e díjak visszafizetésének lehetőségét, az 
ezt követően kapott bekapcsolási díjaknál már nem lehet hálózatfejlesztési hozzájárulást elkülöníteni. 1997. 
október 15. óta ezeket a bekapcsolási díjakat a bekapcsoláskor ismerjük el az eredménykimutatásban, ily módon 
tükrözve a jogszabályi változásokat és a hálózat fejlettségi szintjét. 
 
 
(o) Személyi jellegű juttatások 
 

(1) Rövid távú dolgozói juttatások 
 
A rövid távú dolgozói juttatások folyó költségként kerülnek elszámolásra abban az időszakban, amikor a 

dolgozó szolgáltatást nyújt. Rövid távú dolgozói juttatás a bér, a társadalombiztosítási járulék, a prémium, a 
fizetett szabadság, a kedvezményes telefonszámla, az étkezési és üdülési hozzájárulás és egyéb béren kívüli 
juttatások, valamint ezek adóvonzata.  

 
(2) Nyugdíjak 

 
A meghatározott befizetésű nyugdíj-, illetve egyéb jóléti alapokba történő befizetések költségként kerülnek 

elszámolásra a felmerülés időszakában.  
 
A Magyar Telekom nem biztosít meghatározott kifizetésű nyugdíjjellegű juttatásokat. 
 
(3) Részvény alapú juttatások 

 
A Magyar Telekom 2005. január 1-jétől alkalmazza az IFRS 2 (Részvény alapú juttatások) rendelkezéseit. A 

standard előírja, hogy a Csoportnak be kell mutatnia a részvény alapú tranzakciók eredményre és pénzügyi 
helyzetre gyakorolt hatását, beleértve a dolgozóknak nyújtott részvényopciós tranzakciókkal kapcsolatosan 
felmerülő költségeket is. Ennek megfelelően a Magyar Telekom egy részvény alapú tranzakció keretében a 
dolgozója által nyújtott szolgáltatás költségét akkor számolja el, amikor a szolgáltatást igénybe veszi. 
Amennyiben a társaság saját részvényeivel fizet a szolgáltatásért részvényalapú juttatás keretében, a 
költségekkel szemben növekmény keletkezik a tőkében. Amennyiben készpénzben történik a kifizetés egy 
részvény alapú tranzakció keretében, a költséggel szemben egy kötelezettség keletkezik. 

 
A valós értékeket opcióértékelési modellek (pl. Black-Scholes), vagy más releváns módszerek használatával 

határozzuk meg. A Magyar Telekom Nyrt. a Budapesti és New York-i Tőzsdén jegyzett cég, így a részvény árak 
és azok múltbeli alakulása rendelkezésre áll a valós érték számításokhoz.  

 
A Magyar Telekom részvényárfolyamának hosszú távú alakulásához kötött prémiumokat az 

eredménykimutatásban, azok időarányos valós értékén (28. megjegyzés) számoljuk el a szállítók és egyéb 
kötelezettségek között. 
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(4) A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos juttatások 
 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatban akkor fizetendő juttatás, ha a munkavállaló munkaviszonya a 
rendes nyugdíjkorhatár elérése előtt megszűnik, illetve ha a munkavállaló önkéntes korai nyugdíjba vonulást 
választ a juttatások kifizetése érdekében. A Csoport akkor számol el munkaviszony megszűnésével kapcsolatos 
juttatást, amikor kötelezi magát, hogy vagy a szokásos nyugdíjba vonulási idő előtt egy előre meghatározott terv 
szerint visszavonhatatlanul kötelezi magát, hogy megszünteti a munkavállaló vagy a munkavállalók egy 
csoportjának munkaviszonyát, vagy a juttatásokat azért ajánlja fel, hogy az idő előtti nyugdíjba vonulást 
ösztönözze. Ha a kifizetések a mérleg fordulónapját követő több mint 12 hónap után esedékesek, ezen 
összegeket jelenértékükre diszkontálva könyveljük. 
 
 
(p) Céltartalékok 
 

Céltartalék - az IAS 37 követelményeinek megfelelően - akkor kerül elszámolásra, ha a Magyar Telekomnak 
tényleges vagy vélelmezett kötelezettsége van valamely múltbeli eseményből kifolyólag, és valószínűsíthető, 
hogy a kötelezettség rendezése gazdasági értéket megtestesítő források kiáramlását igényli, valamint 
megbízhatóan meg lehet becsülni a kötelezettség összegét. 
 
 
(q) Saját részvények 
 

Amikor a Társaság vagy egy leányvállalata megvásárolja a Társaság részvényeit, a kifizetett ellenérték és 
minden járulékos költség a saját tőkét csökkenti a "Saját részvények" soron, amíg a részvények bevonásra nem 
kerülnek. Amikor ezeket a részvényeket a későbbiekben eladjuk vagy újra kibocsátjuk, a saját részvények értéke 
a mérlegben az adott részvények eredeti bekerülési értékével csökken, így a saját tőke értéke nő, míg a nyereség 
vagy veszteség az eredménytartalékban kerül elszámolásra. 
 
 
(r) Bevételek 

 
A Magyar Telekom bevétele elsősorban az ügyfelei és egyéb harmadik fél részére, a Magyar Telekom 

telekommunikációs hálózatán keresztül nyújtott szolgáltatásaiból és áruk értékesítéséből származik. A 
szolgáltatásokból és árueladásokból származó bevételek (21. és 22. megjegyzés) általános forgalmi adóval 
(ÁFA) és kedvezményekkel csökkentett értékét a Csoporton belüli forgalom kiszűrése után a szolgáltatás 
nyújtásakor, illetve az áruk értékesítésekor ismerjük el abban az esetben, ha az ár ismert vagy meghatározható, 
és az ellenérték beszedése megfelelő mértékben biztosítottnak látszik. 

 
Az előfizetési szerződés jellemzően belépési díjat, készülék értékesítést, előfizetési díjat és havi forgalmi 

díjat tartalmaz. A Csoport ezeket a díjelemeket különálló bevétel-elemként kezeli az IFRS beszámolójában, és a 
bevételek besorolása a számlázott értéken történik a 21. és 22. megjegyzésben bemutatott kategóriákba. 

 
Az ügyfelek vásárolhatnak telefon kártyákat nyilvános telefonkészülékekhez, mobil és internet feltöltő-

kártyákat, amelyekkel meghatározott ideig használhatják a Magyar Telekom hálózatát. Az ilyen típusú 
szolgáltatásokért az ügyfél a kártya megvásárlásakor fizet. 

 
A Magyar Telekom távközlési hálózatát használó más távközlési szolgáltatók, és azok roaming ügyfelei, 

akiknek hívása a Magyar Telekom hálózatában végződik vagy azon átmegy, a Magyar Telekom szempontjából 
harmadik félnek minősülnek. 
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A Magyar Telekom IFRS szabályok szerinti bevétel elismerési politikája szolgáltatás csoportonként a 
következő: 

 
 (1) Belépési díjak (vezetékes és mobil) 

 
Az előfizetőknek a vezetékes, illetve a mobil hálózathoz való csatlakoztatásából származó bevételt a 

szolgáltatás aktiválásakor ismerjük el. Az ügyfelektől a vezetékes hálózatba való bekapcsolási díjként 1997. 
októbere előtt kapott összegeket elhatároltuk, és 10 év alatt számoljuk el bevételként. Lásd még a “Halasztott 
bevételek”-re vonatkozó számviteli politikát. 

 
 (2) Előfizetési díjak (vezetékes és mobil) 

 
A havi előfizetési díj az ügyfeleknek a Magyar Telekom hálózatához való hozzáférés fejében kiszámlázott 

állandó havi díj. Az előfizetési díj abban a hónapban kerül elszámolásra, amelyben az ügyfél a hálózat 
használatára jogosult. Abban az esetben, amikor az előfizetési díj bizonyos mennyiségű ingyenes forgalmat is 
magába foglal, az egész díj előfizetési díjból származó bevételként kerül elszámolásra. 

 
 (3) Kimenő forgalom (vezetékes és mobil) 

 
Kimenő forgalom alatt azt értjük, amikor az ügyfelek a Magyar Telekom távközlési hálózatát használják. Az 

ügyfelek a kimenő forgalomért a tényleges használat és az előre megállapított tarifa függvényében fizetnek. A 
forgalmi bevétel a szolgáltatás nyújtásának időszakában kerül elismerésre. A kapott bevétel egy része gyakran 
egyéb hálózatüzemeltetőknek (beleértve a roaming szolgáltatás és összekapcsolás díját is) kerül kifizetésre 
hálózatuk használatáért. Ezen hívásokból származó bevételek és költségek bruttó módon vannak elszámolva és 
kimutatva a beszámolóban.  

 
A nyilvános telefon kártyák, a mobil és az internet feltöltő-kártyák bevétele az előfizető által történő 

felhasználáskor, illetve a fel nem használt egységek esetében azok lejáratakor kerül elismerésre. 
 

 (4) Bejövő forgalmi bevétel (vezetékes és mobil) 
 

A bejövő forgalmi bevételt a forgalom lebonyolításának időszakában számoljuk el. Ezek a bevételek egy 
része gyakran egyéb hálózatüzemeltetőknek kerül kifizetésre (összekapcsolási díj) a hálózatuk igénybevételéért. 
Az ilyen átmenő forgalom bevételei és költségei bruttó módon kerülnek kimutatásra a konszolidált 
beszámolóban, a forgalom lebonyolításának időszakában. 

 
 (5) Bérelt-vonali és adatátviteli bevételek 

 
Bérelt-vonali szolgáltatást havi bérleti díj fejében nyújtunk, az adatátviteli bevétel a tényleges forgalom 

alapján kerül elszámolásra. Ezek a bevételek a szolgáltatás igénybevételének, illetve annak rendelkezésre 
állásának időszakában kerülnek elismerésre. 

 
 (6) Készülék értékesítés 

 
A telefonkészülékek eladásából származó bevételek és költségek a készülékek átadásakor kerülnek 

könyvelésre. 
 
 (7) Értéknövelt szolgáltatások (vezetékes egyéb díjak és értéknövelt mobil szolgáltatások) 
 

Az értéknövelt szolgáltatások közé tartoznak az SMS, MMS, WAP, tudakozó és hasonló szolgáltatások. Az 
emeltdíjas szolgáltatások bevételei is ebbe a kategóriába tartoznak, legtöbb esetben bruttó módon elszámolva, 
amennyiben a szolgáltatásnak a Magyar Telekom hálózaton keresztül történő nyújtása a Csoport felelőssége, és 
a Csoport jelentős kockázatot visel ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.  
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(s) Kutatás-fejlesztési és marketing költségek 
 

A kutatás-fejlesztés költségeit, amennyiben nem képezi részét immateriális javak bekerülési értékének, és a 
marketing költségeket felmerülésükkor költségként számoljuk el. 
 
 
(t) Egy részvényre jutó hozam  
 

A részvényenkénti hozam úgy kerül kiszámításra, hogy a Társaság részvényeseire jutó éves eredményt 
elosztjuk az abban az évben forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagos számával, míg a módosított 
részvényenkénti hozamot, a törzsrészvények mellett a hígulást okozó részvényopciók súlyozott átlagos 
számának figyelembevételével számítjuk ki. 

 
 

(u) Osztalék 
 

A Társaság részvényeseinek és a leányvállalatok kisebbségi részvényeseinek fizetendő osztalékot a Csoport 
pénzügyi beszámolójában a tőkével szemben elszámolt kötelezettségként mutatjuk ki, abban az időszakban, 
amelyben a tulajdonosok azt jóváhagyták. 
 
 
(v) Szegmensek szerinti bemutatás  

 
A Magyar Telekom szegmenseit alapvetően a termékek és szolgáltatások olyan csoportosítása alapján 

határozza meg, amelyek egymástól eltérő kockázatot és hozamot mutatnak. A Magyar Telekom szegmensei 
elsődlegesen üzletáganként kerültek meghatározásra – vezetékes és mobil szolgáltatásra -, amelyek magukba 
foglalják a magyarországi, macedóniai és montenegrói tevékenységeket is. A szegmenseket úgy alakítottuk ki, 
hogy konzisztensek legyenek azokkal az információkkal, amelyeket a Magyar Telekom menedzsmentje belső 
jelentési és elemzési célokra használ. A szegmensek szerinti bemutatás másodlagos formája földrajzi alapú. 
 
 
(w) Összehasonlító információ 
 

A tárgyévre vonatkozó beszámolóval való összevethetőség érdekében a korábbi évek egyes tételei 
átsorolásra kerültek. 

 
 

(x) Kritikus számviteli becslések és feltételezések 
 

A Csoport a jövőre vonatkozóan becslésekkel és feltételezésekkel él. A feltételezéseket és megítéléseket 
múltbeli tapasztalatok és egyéb tényezők, így az adott körülmények között ésszerűnek gondolt jövőbeli 
eseményekkel kapcsolatos várakozások alapján folyamatosan értékeljük. A legkritikusabb becslések és 
feltételezések a következők:   

 
(1) Eszközök hasznos élettartama 
 
Az eszközök hasznos élettartamának meghatározása a hasonló eszközökkel kapcsolatos múltbeli 

tapasztalatokra és a várható technológiai fejlődésre, valamint a tágabb gazdasági és iparági tényezőkben 
bekövetkező változásokra épül. A hasznos élettartam-becslések érvényességét évente, illetve ha a becslés 
alapjául szolgáló feltételezésekben jelentős változások következnek be, felülvizsgáljuk. Az eszközök hasznos 
élettartamának meghatározását azért tartjuk kritikus számviteli becslésnek, mert egy innovatív iparág 
technológiai fejlődésével kapcsolatos feltételezésekre is épül. Továbbá, a hosszú élettartamú eszközök nagy 
aránya miatt, a feltételezések bármilyen megváltozása meghatározó lehet pénzügyi helyzetünk és 
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tevékenységünk eredménye szempontjából. Pl. ha a Magyar Telekom 10%-kal csökkentené eszközei hasznos 
élettartamát, az éves értékcsökkenés hozzávetőlegesen 11,5 milliárd forinttal növekedne. 

 
(2) A goodwill értékvesztésének vizsgálata 
 
Az IFRS szerint a goodwillre a továbbiakban nem számolható el értékcsökkenés, de évente vagy gyakrabban 

meg kell vizsgálni, hogy következett-e be értékvesztés. Mivel leányvállalataink többsége tőzsdén nem jegyzett 
cég, illetve részvényeiknek nincsen aktív piaca, a gazdasági egységek és szegmensek valós értékét tervezett 
cash-flow-juk diszkontált értéke alapján határozzuk meg. Ez az eljárás jelentős részben becslésen alapul, és 
magában rejti annak kockázatát, hogy jelentős eltérések adódhatnak a valós értékben, amennyiben a 
számításokban alkalmazott feltételezések helytelennek bizonyulnak. Amennyiben a Magyar Telekom 11,2%-os 
súlyozott átlagos tőke költséggel és a tervezett tíz éves periódus után 0%-os állandó növekedési rátával számolt 
volna, értékvesztést kellett volna elszámolni. A súlyozott átlagos tőke költség további növekedése, illetve egy 
negatív növekedési ráta alkalmazása további értékvesztés elszámolását tette volna szükségessé, elsőként a 
vezetékes szegmens nemzetközi tevékenységéhez rendelt goodwill esetében.   

 
(3) Tárgyi eszközök és immateriális javak esetleges értékvesztése 
 
Ezen eszközök értékvesztését minden olyan esetben megbecsüljük, amikor felmerül annak a lehetősége, 

hogy az eszköz könyv szerinti értéke jelentős mértékben meghaladja megtérülő értékét, illetve ha várhatóan 
bekövetkezik értékvesztés. A megtérülő értéket a használati érték számításával határozzuk meg, amely 
számítások a becslések és azokat befolyásoló tényezők széles skáláját veszi figyelembe. Többek között 
figyelembe vesszük a jövőbeli bevételeket és költségeket, technológiai avulást, szolgáltatások megszüntetését és 
egyéb változásokat, amelyek értékvesztést indokolhatnak. Mivel az értékvesztés ilyen módon történő 
meghatározása jelentős részben becslésen alapul, az esetleges értékvesztés mértéke jelentősen eltérhet a becslés 
eredményeképpen kapott értéktől.  

 
(4) Követelések értékvesztése 
 
A kétes követelések értékvesztését a vevőink fizetésképtelenségéből adódó becsült veszteség mértéke alapján 

határozzuk meg. Az értékvesztés szükségességét alátámasztó becslés a követelések korosítása, a korábbi leírások 
tapasztalata, az ügyfelek hitelminősége és a fizetési feltételekben bekövetkezett változások, a jövőbeni 
fogyasztói magatartással kapcsolatos feltételezések és a jövőbeni pénzbeszedési gyakorlat alapján történik. 
Amennyiben az ügyfelek pénzügyi helyzete romlik, a tényleges követelés leírás a vártnál nagyobb mértékű lehet, 
és az addig elszámolt értékvesztés mértékét is meghaladhatja. 
 

(5) Céltartalékok 
 

A céltartalék képzése, főleg jogi viták esetében, jelentős részben becslésen alapul. A Csoport meghatározza 
egy múltbeli esemény következtében kialakuló kedvezőtlen helyzet bekövetkezésének valószínűségét, és ha a 
valószínűség meghaladja az 50%-ot, a Csoport a kötelezettség teljes összegére céltartalékot képez. Bár a Csoport 
prudens módon határozza meg a valószínűségeket, a bizonytalanság magas szintje miatt az értékelés eredménye 
könnyen eltérhet az ügy tényleges kimenetelétől. 

 
(6) Ügyfél megszerzés költsége 

 
Az ügyfelek megszerzésének költségei elsősorban a készülék értékesítés veszteségét (bevételek és költségek 

külön kerülnek bemutatásra) és az új ügyfeleket szerző alvállalkozóknak fizetett jutalékokat tartalmazzák. Az 
ügyfelektől aktiválási és belépési díjként beszedett összeg elhanyagolható a költségekhez képest. Ezek a 
bevételek, költségek és veszteségek akkor kerülnek elszámolásra, amikor az új ügyfél csatlakozik a Csoport 
vezetékes vagy mobil hálózatára. Az ilyen típusú költségek nem kerülnek aktív elhatárolásra. 
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3 Pénzügyi kockázatok kezelése 
 
(a)  Pénzügyi kockázati tényezők 
 

A Magyar Telekom esetében a kamatlábak és devizaárfolyamok változásából eredő piaci kockázat az 
adósságállománnyal és a várható tranzakciókkal kapcsolatos. Mivel a magyar társaságok bevételeinek és 
kiadásainak döntő része forintban keletkezik, a Magyar Telekom funkcionális elszámolási pénzneme a magyar 
forint, így a Magyar Telekom célja, hogy pénzügyi kockázatát forintban mérve minimalizálja.   
 
 (1) Árfolyam kockázat 
 

A Csoport a legjelentősebb árfolyam kockázatnak dél-kelet európai befektetései révén van kitéve. A 
Csoport leányvállalatain keresztül jelen van Macedóniában és Montenegróban, illetve kevésbé jelentős 
mértékben képviselteti magát Bulgáriában, Romániában és Ukrajnában. Ezen országok többsége Európai Uniós 
tagságra pályázik, így hosszú távon valutájuk esetleges instabilitásának kockázata is mérséklődik. Az ezekben az 
országokban működő leányvállalatok nagy mennyiségű deviza (EUR és USD) készpénz portfoliója Csoport 
szinten csökkenti az árfolyamkockázatot.  
  

2001 októberében a Magyar Nemzeti Bank felhagyott a forint leértékelésével az euróhoz képest, miután 
2001. május 4-én kiszélesítette az intervenciós sávot +/-2,25%-ról +/-15%-ra. Ez az új árfolyam-politika 
jelentősen megnövelte a Csoport árfolyamkockázatát. Az ebből adódó megnövekedett kockázat csökkentése 
érdekében a Magyar Telekom 2002-ben és 2003-ban folyamatosan csökkentette a devizában felvett hiteleit. 
2004-ben és 2005-ben a Magyar Telekom devizában nyilvántartott hitelállománya jelentéktelen szintre csökkent.  

 
További árfolyamkockázatot hordoznak a Magyar Telekom valuta- és devizakészletei, nemzetközi 

távközlési szolgáltatóktól származó bevételei, illetve feléjük történő kifizetései, valamint a tárgyi eszközök és 
immateriális javak külföldi pénznemben történő beszerzése. Ezen bevételek és kifizetések általában 
egyensúlyban vannak, így a Magyar Telekom nagyon ritkán kényszerül deviza vételre vagy eladásra a 
pénzpiacon. 
 

A Magyar Telekom esetenként származékos ügyleteket köt az árfolyamkockázat csökkentése érdekében. 
Ezeket a határidős deviza ügyleteket a devizában esedékes fizetési kötelezettségekben rejlő árfolyamkockázat 
csökkentése érdekében kötjük. 

 
 (2) Kamatláb kockázat 

 
A Magyar Telekom pénzpiaci kockázatát elsősorban a kamatlábak változása jelenti. Ez annak a 

következménye, hogy a változó forint kamatlábak hatással vannak a fix kamatozású kölcsönök valós értékére, 
valamint a változó kamatozású hiteleken keresztül hatnak a pénzkiáramlásra is. A kamatkockázat csökkentése 
érdekében a Magyar Telekom forinthitel portfolióját fix és változó kamatozású hitelek kombinációjából állítja 
össze. 2003 végére a Magyar Telekom szinte a teljes fennálló devizahitel állományát átváltotta forinthitelre, így 
a kamatlábváltozásokból eredő kockázatot a forintpiacra korlátozta. 
 
 (3) Hitelezési kockázat 

 
A Csoportot nem fenyegeti jelentős hitelezési veszteség kockázata. A Csoport magyarországi 

tagvállalatainak pénzeszközei elsősorban magyar forintban, megbízható pénzintézeteknél vannak elhelyezve, így 
a hitelkockázat korlátozott. A macedón leányvállalatoknak MKD, EUR és USD pénzeszközei vannak, míg a 
montenegrói leányvállalatok pénzeszközeinek legnagyobb része euróban van. 

 
A vevőkövetelésekből eredő potenciális kockázat korlátozott a Magyar Telekom széles előfizetői bázisa, 

valamint annak ágazati és földrajzi megoszlása miatt. 
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(4) Likviditási kockázat 
 

A körültekintő likviditási kockázatkezelés elegendő mennyiségű pénzeszköz és piacképes értékpapír, 
valamint megfelelő mennyiségű hitelkeret rendelkezésre állásáról gondoskodik. A Csoport Treasury célja a 
rugalmas finanszírozás biztosítása lehívható hitelkeretek fenntartásával.  

 
 

(b) Származékos pénzügyi eszközök és fedezeti ügyletek elszámolása 
 

A Magyar Telekom nem alkalmaz fedezeti elszámolást a pénzügyi instrumentumokra, minden veszteség és 
nyereség az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. A származékos eszközök valós értéke az ügylet 
lejáratától függően az egyéb pénzügyi eszközök vagy egyéb befektetett eszközök, illetve az egyéb hosszú- vagy 
rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra. 

 
 
(c) Valós érték becslése 
 

A tőzsdei forgalomban lévő származékos eszközök, valamint az egyéb pénzügyi eszközök valós értékét a 
mérleg fordulónapján érvényes piaci ár alapján határozzuk meg. A határidős devizaszerződések valós értéke a 
mérleg fordulónapján érvényes határidős devizapiaci árfolyamok alapján kerül meghatározásra. 

 
A tőzsdei forgalomban nem levő származékos eszközök és egyéb pénzügyi instrumentumok valós értékének 

meghatározására a Csoport olyan becsléseket alkalmaz, amelyek a mérleg fordulónapon érvényes piaci 
viszonyokon alapulnak. A többi pénzügyi instrumentum valós értékének meghatározására azok jövőbeli cash-
flow-jának jelenértékét használjuk. 
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4 Szegmensek 
 

A Magyar Telekom két elsődleges szegmensre bontja tevékenységét, vezetékes és mobil távközlési 
tevékenységre, melyek mindegyike magyarországi és nemzetközi tevékenységet is magában foglal. 

 
A vezetékes távközlési szegmens Magyarországon, Macedóniában és Montenegróban nyújt helyi, távolsági 

és nemzetközi távközlési szolgáltatást. A magyarországi tevékenység tartalmazza a kisebb mértékű romániai, 
bulgáriai és ukrán jelenlétet is. A szegmensbe tartozó cégek egyéb – bérelt vonali, adatátviteli, alközpont, helyi 
hálózat üzemeltetés, kábel televízió és internet – szolgáltatást is nyújtanak. 

 
A mobil szegmens digitális szolgáltatást nyújt különböző frekvenciákon Magyarország, Macedónia és 

Montenegró területén. 
 
A szegmensek közötti árképzés piaci alapon történik. 
 

 
(a) Elsődleges jelentési forma 

 
A következő táblázat mutatja a Csoport működési tevékenységének összefoglalását a 2003, 2004 és 2005-ös 

pénzügyi évekre vonatkozóan. A bemutatott szegmensek alapvetően megegyeznek a Csoport Ügyvezető 
Bizottsága által használt formátummal. 
 
  2003 2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
Bevételek    
    
Magyarországi 
vezetékes……………………………...……………….. 

 324 552 301 743  288 050

Nemzetközi vezetékes 
………………………………….……………… 

 49 690 45 184  55 850

Összesen………………………………….…………….……...........….  374 242 346 927  343 900
ebből szegmensen belüli bevétel ……………………...…………..….  (1 553) (907)  (1 006)
Vezetékes szegmens összbevétele …………………………...………...  372 689 346 020  342 894
     
ebből szegmensek közötti bevétel ………………...............................  (14 034) (11 846)  (11 832)
Vezetékes szegmens bevétele külső ügyfelektől 
………………………. 

 358 655 334 174  331 062

    
    
Magyarországi mobil ………………………………………………...  254 141 263 023  270 362
Nemzetközi mobil 
……………………………………………...……… 

 31 575 33 734  42 693

Összesen ……………………….…………………………....................  285 716 296 757  313 055
ebből szegmensen belüli bevétel ……………………….............….  (20) (58)  (27)
Mobil szegmens összbevétele 
…………….…………………........…… 

 285 696 296 699  313 028

    
ebből szegmensek közötti bevétel …………………………...............  (37 099) (29 435)  (23 393)
Mobil szegmens bevétele külső ügyfelektől 
..........................……......... 

 248 597 267 264  289 635

    



MAGYAR TELEKOM 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

F- 32

A Csoport összbevétele …..…................................................................   607 252 601 438  620 697
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  2003 2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
Értékcsökkenés    
    
Magyarországi vezetékes– goodwill amortizáció 
............…………...… 

 1 599 1 601  -

Magyarországi vezetékes – tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékvesztése 
…………………………………………………………... 

 
1 344

 
5 355 

 
316

Magyarországi vezetékes– egyéb értékcsökkenés 
………….....………. 

 68 918 65 610  61 074

Magyarországi vezetékes 
………………............……............................ 

 71 861 72 566  61 390

    
Nemzetközi vezetékes – goodwill amortizáció ............…………..……  663 684  -
Nemzetközi vezetékes – egyéb értékcsökkenés .....................................  9 081 8 411  10 505
Nemzetközi vezetékes 
……………………………………………….… 

 9 744 9 095  10 505

    
Vezetékes szegmens ………......................................……...............  81 605 81 661  71 895
    
Magyarországi mobil – goodwill amortizáció 
............…….………...… 

 9 540 9 540  -

Magyarországi mobil – tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékvesztése 
…………………………………………………………... 

 
-

 
4 426 

 
-

Magyarországi mobil– egyéb értékcsökkenés 
....………………..…….. 

 30 355 33 605  33 897

Magyarországi mobil 
…………………………………………...……... 

 39 895 47 571  33 897

    
Nemzetközi mobil - goodwill amortizáció ............………...………......  1 989 2 051  -
Nemzetközi mobil – tárgyi eszközök és immateriális javak 
értékvesztése 
…………………………………………………………... 

 
-

 
- 

 
75

Nemzetközi mobil – egyéb 
értékcsökkenés……………………………. 

 4 845 6 383  8 819

Nemzetközi mobil 
…………………………………………...………… 

 6 834 8 434  8 894

    
Mobil szegmens  
…………………….................................…....…........ 

 46 729 56 005  42 791

    
A Csoport összes értékcsökkenése 
……….…........................................ 

  128 334 137 666  114 686

    
    
Szegmens eredmények (Működési eredmény)    
    
Magyarországi vezetékes  44 090 13 061  40 299
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……………………………………..……….. 
Nemzetközi vezetékes 
……………………………………….………… 

 11 765 7 028  9 067

Vezetékes szegmens összesen…………..........................................…...  55 855 20 089  49 366
    
Magyarországi mobil 
………………………………...………………... 

 55 030 56 128  71 717

Nemzetközi mobil 
……………………………………...……………… 

 11 179 9 047  12 305

Mobil szegmens összesen 
……………................................................... 

 66 209 65 175  84 022

    
A Csoport működési eredménye 
……………………......................…... 

  122 064 85 264  133 388

    
Részesedés társult vállalatok adózás utáni eredményéből    
Magyarországi vezetékes 
szegmens……………………………………. 

 795 1 896  330

 
  2003 2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
Eszközök    

    
Magyar vezetékes - eszközök ……………………...……………  503 091 454 564  444 328
Magyar vezetékes – goodwill ……………………………………..  14 194 13 655  13 655
Magyar vezetékes – társult 
vállalatok……..………………………. 

 4 827 5 750  5 020

Magyar vezetékes 
…………………………………………………. 

 522 112 473 969  463 003

    
Nemzetközi vezetékes – eszközök …………………….………….  97 569 95 872  135 397
Nemzetközi vezetékes – goodwill ………………………………...  11 751 12 972  12 972
Nemzetközi vezetékes 
…………………………………………….. 

 109 320 108 844  148 369

    
Szegmensen belüli kiszűrések.. …………………........…..........….  (879) (369)  (761)

Vezetékes szegmens 
…………….....................………………..……... 

 630 553 582 444  610 611

    
Magyar mobil – eszközök 
….……………………………………... 

 186 720 201 032  206 996

Magyar mobil – goodwill 
…………………………………………. 

 170 914 161 374  161 374

Magyar mobil 
……………………………………………………... 

 357 634 362 406  368 370

    
Nemzetközi mobil – eszközök ……………………………..……..  36 384 38 159  53 103
Nemzetközi mobil – goodwill 
…………………………………….. 

 35 253 38 918  44 156

Nemzetközi mobil ………………………………………………...  71 637 77 077  97 259
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Szegmensen belüli kiszűrések……..……........….......................….  (1) (41)  -
Mobil szegmens …………………..................................................…..  429 270 439 442  465 629
    
Szegmensek közötti 
kiszűrések..…………………........…...............…. 

 (8 025) (8 404)  (8 710)

A szegmensek eszközei összesen ………..……………………………  1 051 798 1 013 482  1 067 530
Nem allokált eszközök (*) 
…………………………...…………..…… 

 7 039 16 076  15 418

A Csoport összes eszköze …………………….....................................   1 058 837 1 029 558  1 082 948
    
Kötelezettségek    

    
Magyar vezetékes 
…………………………………………………. 

 69 138 84 801  80 988

Nemzetközi vezetékes 
……………………………….……………. 

 5 918 4 039  10 306

Szegmensen belüli kiszűrések……………........….....................….  (879) (369)  (761)
Vezetékes szegmens 
……………...................................................…... 

 74 177 88 471  90 533

    
Magyar mobil 
……………………………………………..………. 

 43 222 47 535  48 464

Nemzetközi mobil 
…………………………………………..…….. 

 2 526 3 393  5 841

Szegmensen belüli kiszűrések……………........….....................….  (1) (41)  -
Mobil szegmens …………………..................................................…..  45 747 50 887  54 305
    
Szegmensek közötti 
kiszűrések……………………….....................…. 

 (8 025) (8 404)  (8 710)

A szegmensek összes kötelezettsége 
………………………….……… 

 111 899 130 954  136 128

Nem allokált kötelezettségek (*) 
……………………………………... 

 316 554 321 940  349 126

A Csoport összes kötelezettsége …....................................................   428 453 452 894  485 254
(*) A nem allokált eszközök közé tartoznak a társasági- és halasztott adók, míg a nem allokált kötelezettségek a 
hiteleket és egyéb kölcsönöket, és a társasági- és halasztott adó kötelezettségeket tartalmazzák. 
 
  2003 2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése    
    
Magyar vezetékes …………………………………..…………………  39 662 39 495  42 875
Nemzetközi vezetékes …………………………………………….…..  8 227 5 270  5 997
Vezetékes szegmens 
……………......................................................… 

 47 889 44 765  48 872

    
Magyar mobil …………………………………………..………..……  37 131 41 440  47 401
Nemzetközi mobil 
……………………………………….……...…….. 

 5 768 5 543  7 314

Mobil szegmens …………………..................................................…..  42 899 46 983  54 715
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Csoport összesen 
.............................................................................….. 

  90 788 91 748  103 587
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(b) Másodlagos jelentési forma 
 
A Magyar Telekom vezetékes- és mobilszegmense egyaránt kiterjed Magyarország, Macedónia és 

Montenegró területére. A magyarországi tevékenység tartalmazza a kisebb mértékű romániai, bulgáriai és ukrán 
jelenlétet is, amelyek a táblázatban egy összegben kerülnek bemutatásra. A földrajzi szegmensek szerinti 
bemutatás az alábbi. 
 
  2003 2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
Bevételek    
    
Magyarország területén realizált 
bevétel…………………………..…... 

 538 702 533 706  532 557

ebből szegmensek közötti bevétel ……………...............................…  (1 322) (682)  (1 020)
Külső ügyfelektől származó bevétel - 
Magyarország..........................… 

 537 380 533 024  531 537

    
Macedónia területén realizált bevétel ………………………..………...  70 014 68 352  67 549
ebből szegmensek közötti bevétel ………………...............................  (250) (283)  (311)
Külső ügyfelektől származó bevétel - Macedónia 
...................…........... 

 69 764 68,069  67 238

    
Montenegró területén realizált bevétel ………………………………...  - -  20 522
ebből szegmensek közötti bevétel ……………………………………  - -  (62)
Külső ügyfelektől származó bevétel – Montenegró 
…………………… 

 - -  20 460

    
Egyéb országok területén realizált bevétel …………………………….  128 509  2 133
ebből szegmensek közötti bevétel ……………………………………  (20) (164)  (671)
Külső ügyfelektől származó bevétel – egyéb országok 
……………….. 

 108 345  1 462

    
    
A Csoport összes bevétele ..…...............................................................   607 252 601 438  620 697
    
 
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése  

   
 

    
Magyarország ………………………………………...………………  76 793 80 390  88 996
Macedónia ……...................………………………………................  13 995 10 813  9 623
Montenegró 
……………………………………………………………. 

 - -  3 688

Egyéb országok 
………………………………………………………... 

 - 545  1 280

Csoport összesen ................................................................................…  90 788 91 748  103 587
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  2003 2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 

Eszközök    
    

Magyarország ………………….…………………………….…...…...  872 955 828 414  821 833
Macedónia ……………...…………………………..…….…………...  179 553 184 876  187 433
Montenegró 
…………………………………………………………… 

 - -  56 523

Egyéb országok 
……………………………………………………….. 

 201 1 187  3 265

Összesen 
…..……………………...…................................................... 

 1 052 709 1 014 477  1 069 054

    
Szegmensek közötti kiszűrések 
..……………………...……............… 

 (911) (995)  (1 524)

Szegmensek összes eszköze ………..…………………………….…...  1 051 798 1 013 482  1 067 530
    
Nem allokált eszközök 
…………………………………..………….… 

 7 039 16 076  15 418

Csoport összesen ……………………...................................................   1 058 837 1 029 558  1 082 948
    
 
 



MAGYAR TELEKOM 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

F- 39

5 Akvizíciók 
 
(a) A Crnogorski Telekom (CGT) 76,53%-os tulajdonjogának megszerzése2005-ben 
 

2005-ben a Magyar Telekom 76,53 %-os részesedést szerzett a CGT-ben a privatizációs tender keretében. A 
részesedés teljes beszerzési ára 140,5 millió EUR volt. A beszerzési árból 114 millió eurót fizetett a Magyar 
Telekom a montenegrói kormánynak egy 51,12 %-os részesedési csomagért, és 22,9 millió eurót a kisebbségi 
tulajdonosoknak, azok 21,92%-os részesedéséért. A fennmaradó 3,49%-ért a Magyar Telekom 3,6 millió eurót 
fizetett, nyilvános ajánlattétel keretében. A CGT 100%-os tulajdonosa a T-Mobile CG-nek, amely Montenegró 
egyik mobil szolgáltatója, és 100%-os tulajdonosa az Internet Crna Gora-nak, valamint 51%-os tulajdonosa a 
Montenegrocard-nak. Az akvizíció összes költsége a közvetlenül felmerült költségekkel együtt 35 927 millió 
forintot tett ki. 

 
A CGT-t és leányvállalatait 2005. március 31-e óta konszolidáljuk. 
 
Az alábbi táblázat a megszerzett nettó eszközök valós értékét és az akvizíció költségét mutatja: 

 
(millió Ft)  Összesen  Vezetékes 

szegmensbe 
kerülő nettó 
eszközök első 

konszolidáláskor 

 Mobil  
szegmensbe 
kerülő nettó 
eszközök első 

konszolidáláskor 
   
Beszerzés összes költsége …………………... 35 927   
Mínusz megszerzett pénzeszközök …………. (1 866) 1 742  124
Beszerzés költsége ………………………….. 34 061   
   
Beszerzett nettó eszközállomány valós értéke 28 939   
Goodwill ……………………………………. 5 122 -  5 122
   
Beszerzett nettó eszközállomány valós 
értéke: 

  

Követelések 
…………………………………. 

7 678 6 442  1 236

Nyereségadó követelés 
……………………… 

339 -  -

Készletek 
……………………………………. 

609 426  183

Tárgyi eszközök …………………………….. 28 687 22 495  6 192
Immateriális javak 
…………………………... 

9 958 3 700  6 258

Egyéb befektetett eszközök 
…………………. 

1 080 1 080  -

   
Szállítók és egyéb kötelezettségek 
………….. 

(3 917) (3 148)  (769)

Hitelek és egyéb kölcsönök 
…………………. 

(3 290) -  -

Céltartalék …………………………………... (1 951) (1 914)  (37)
Nettó halasztott adókötelezettség 
…………… 

(807) -  -

 38 386 29 081  13 063
   
Kisebbségi részesedések ……………………. (9 447)   
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Összesen 
……………………………………..  

 28 939   

 
2005-ben a Csoport összes bevétele 620 697 millió forint, éves eredménye 78 564 millió forint volt a 2005. 

március 31-e óta konszolidált CGT csoporttal együtt. Ha az akvizícióra 2005. január 1-jén kerül sor, a Csoport 
összes bevétele 626 019 millió forint, éves eredménye pedig 78 198 millió forint lenne. 

 
A CGT csoport akvizíciója 1 482 millió forint éves eredményt hozott a Magyar Telekom Csoportnak 2005-

ben. 
 
 
(b) A T-Systems Hungary 49%-os tulajdonjogának megszerzése 

  
2004. szeptember 30-án a Magyar Telekom megvásárolta a T-Systems Hungary (TSH) 49%-os tulajdonjogát 

a T-Systems International-től (TSI). A megállapított ár 3 430 millió Ft volt. Mivel az ügylet a Deutsche Telekom 
Csoport két tagvállalata között jött létre, így a Magyar Telekom a befektetés könyv szerinti értékét és a hozzá 
kapcsolódó goodwillt a TSI mérlegében szereplő összegen vette át. A vételár és a könyv szerinti érték 
különbözete a saját tőkében került könyvelésre (F-7 oldal (d) megjegyzés). A TSI könyveiből átvett goodwill 
(149 millió Ft) a Magyar Telekom könyveiben a társult vállalatok értékében jelenik meg. 

 
 
(c) További részesedések vásárlása a Stonebridge-ben (a MakTel 51%-os tulajdonosa)  
 

A Stonebridge eredeti tulajdonosai között létrejött Jegyzési és Részvényesi Okirat (Okirat) tartalmazott egy 
eladási opciót, amely feljogosította a Stonebridge egyik tulajdonosát, a SEEF Holdings Ltd.-t (SEEF), hogy 
2003, 2004 vagy 2005. május 15-én, illetve az Okiratban rögzített események bekövetkezte esetén, szintén az 
Okiratban leírt árképlet alapján, eladja a részvényeit a Magyar Telekomnak. Az árképlet figyelembe vette a 
konzorcium által a részvényekért fizetett vételárat, a kamat, adózás és értékcsökkenés előtti eredményt 
(EBITDA) és a MakTel nettó adósságát.  

 
Az Okiratban foglaltaknak megfelelően 2003-ban a SEEF élt eladási opciós jogával (a Stonebridge 3,05%-os 

tulajdonjogával kapcsolatban), amelyért a Magyar Telekom 21 millió eurót (5 545 millió Ft) fizetett. 2004-ben a 
SEEF újra élt eladási jogával, és a Stonebridge fennmaradó 3,05%-os tulajdonjogát is eladta a Magyar 
Telekomnak 27,4 millió dollárért (5 554 millió Ft). A Társaság tulajdoni részesedése ezzel 92,6%-ra nőtt a 
Stonbridge-ben. A 2003-as beszerzést az IAS 22 (Akvizíciók) szerint, a 2004-es beszerzést pedig az új IFRS 3 
(Akvizíciók) szerint könyveltük. 

 
A CosmoTelco - a másik társtulajdonos - és a Magyar Telekom vételi opciós megállapodást kötöttek, 

amelynek értelmében a CosmoTelco-nak joga volt arra, hogy további Stonebridge részvényeket vásároljon a 
Magyar Telekomtól és ily módon a CosmoTelco eredeti 7,44 százalékos részesedése a Stonebridge-ben 29 
százalékra nőjön. Az egyes részvények ára a Magyar Telekom beszerzési árán plusz a tulajdonszerzéshez 
kapcsolódó egyéb költségeken alapult. A CosmoTelco vételi opciójának 2002-es lejárta előtt a Magyar Telekom 
és a CosmoTelco módosította a vételi opciós szerződést, amelynek eredményeként a CosmoTelco 2003 
februárjáig gyakorolhatta a Stonebridge 10%-ára vonatkozó vételi opcióját. A Magyar Telekom 7 millió euró 
(1715 millió Ft) díjat fizetett a CosmoTelco-nak azért, hogy a fennmaradó 11,55%-os részesedésre vonatkozó 
opcióját 2002-vel hagyja lehívás nélkül lejárni. 2003-ban a felek megegyeztek, hogy a CosmoTelco nem hívja le 
a maradék opcióját, s ezért a Magyar Telekom 2,5 millió eurót (658 millió Ft-ot) fizetett a CosmoTelco-nak. 

 
2004. október 26-án a Magyar Telekom megvásárolta a CosmoTelco-tól a Stonebridge 7,44%-os 

tulajdonjogát, és így a Stonebridge egyedüli tulajdonosává vált. A beszerzés eredményeként a Magyar Telekom 
tulajdonjoga a MakTel-ben 51%-ra nőtt. Az akvizíció összes költsége 9 003 millió Ft-ot tett ki. 

 
Mivel a Magyar Telekom 100%-os tulajdonosa a Stonebridge-nek, a holding fenntartása a továbbiakban nem 

szükséges. 2005 novemberében a Magyar Telekom elindította a Stonebridge végelszámolását a vonatkozó 
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macedón törvényeknek megfelelően. A végelszámolási folyamat befejeztével a Magyar Telekom a MakTel 
közvetlen tulajdonosa lesz, így egyszerűsítve a tulajdonosi struktúrát. 
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(d) Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése a cash-flow kimutatásban 
 
 2003  2004  2005 
 december 31-én végződött évben
 (millió Ft) 
    
CGT…………………………………………………………………….…
… 

-  -  35 927

T-Systems Hungary………………………………………………………… -  3 430  -
Stonebridge …………………….………………………………………...… 5 545  13 355  -
A CosmoTelco-nak fizetett összeg a vételi opciótól való elállásért ……..… 658  -  -
Egyéb …………………………………………………………….………… 1 789  488  -
Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése összesen ……………… 7 992  17 273  35 927
 

Az „Egyéb” tétel kisebb leányvállalatokért, illetve egyéb részesedésekért fizetett összegeket tartalmaz. 
 

 
 

6 Pénzeszközök 
 2004  2005 
 december 31-én 
 (millió Ft) Átlagos 

kamatláb
     
Forint……………………………………………………………………………. 1 552  1 794  3,22%
MKD 
……………………………………………………………………………... 

22 110  21 916  6,38%

EUR ……………………………………………………………………………… 7 815  13 527  2,12%
Egyéb.. 
…………………………………………………………………………… 

5 402  8 823  3,44%

 36 879  46 060  4,44%
 
 
 

  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Pénztár 
……………………………………………………………..…………….. 

 93  166

Bankbetét és forgatási célú értékpapírok ……………………………………….  36 786  45 894
  36 879  46 060

 
 

7 Egyéb pénzügyi eszközök 
 

Az egyéb pénzügyi eszközök közé olyan instrumentumok tartoznak, amelyek lejárata 3-12 hónap, és az 
eredménykimutatáson keresztül értékelt pénzügyi eszközök. 
 

A 2004. december 31-i egyenleg bizonyos beágyazott pénzügyi instrumentumok valós értékét is 
tartalmazta (438 millió Ft értékben), amelyek a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó szabvány értelmezésének 
változása következtében az eredmény tartalékkal szemben kivezetésre kerültek (2(e) megjegyzés). 
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8 Követelések 
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Belföldi vevőkövetelések .......................................................................…....................  87 290  100 206
Külföldi 
vevőkövetelések.........................................................…..…........................…. 

 4 624  7 080

Követelések társult vállalatoktól ...............…......................................…..................….  555  1 008
Követelések a Deutsche Telekom Csoport tagvállalataitól.............................................  1 200  1 943
Forgóeszközökre adott előlegek................................................…….......................…...  796  2 577
Egyéb adókövetelés 
……………………………………………………………………. 

 4 259  2 742

Aktív időbeli elhatárolások........................................…......................….......................  2 128  3 686
Egyéb 
követelések.............................................................................…..................….... 

 6 864  7 932

  107 716  127 174
Értékvesztés 
……………………………………………………………………………. 

 (24 276)  (29 991)

  83 440  97 183
 
 
A 2004-ben és 2005-ben elszámolt értékvesztés az alábbiak szerint alakult:   

 
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Értékvesztés az időszak elején …...........................................................…....................  (20 960)  (24 276)
Elszámolt értékvesztés (működési költségek része) …...….……..............................….  (6 082)  (6 266)
Vásárolt vállalatok bekerüléskori értékvesztése 
……………………………………….. 

 -  (3 674)

Értékvesztés felhasználása és átváltási különbözet ..............................…….........….....  2 766  4 225
Értékvesztés az időszak végén …………………………………………………………  (24 276)  29 991
 
 
9 Készletek 
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Kábelek, huzalok és egyéb anyagok 
…..................................................…...............….. 

 3 933  3 493

Áruk......…………..…….......................................................…............................…….
. 

 4 724  6 215

Összesen………………………………………………………………………………..
. 

 8 657  9 708

Értékvesztés ………............................................…..…..………………………………  (988)  (1 294)
  7 669  8 414

 
 

10 Értékesítésre szánt eszközök 
 



MAGYAR TELEKOM 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 

F- 45

Az értékesítésre szánt eszközök közé az ingatlanok kihasználtságának fokozása és a létszámleépítések 
eredményeképpen értékesítésre kijelölt telkek és épületek tartoznak. Az értékesítésre várhatóan egy éven belül 
kerül sor. Ilyen típusú eszközök kizárólag a vezetékes szegmens eszközei között találhatóak. 
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11 Tárgyi eszközök - nettó 
 Telek és 

kapcsolódó 
jogok 

Épület Távközlési 
eszközök 

Egyéb  Összesen 

 (millió Ft) 
   
2004. január 1.    

Bruttó érték ………………………………..    5 963 110 638 852 404 135 049  1 104 054
Halmozott értékcsökkenés ………………...  (1 430) (19 040) (369 552) (88 528)  (478 550)

Nettó érték  ………………………………….    4 533 91 598 482 852 46 521  625 504
    
Nettó érték - 2004.  január 1. ……………...  4 533 91 598 482 852 46 521  625 504
Átváltási különbözet ………………………  (2) (779) (3 914) (384)  (5 079)
Átsorolás …………………………………..  - - (858) -  (858)
Akvizíciók ………………………………..  - 1 170 145  316
Növekedés …………………………………  145 5 066 43 387 12 375  60 973
Értékesítés …………………………………  (398) (1 141) (642) (379)  (2 560)
Értékvesztés ……………………………….    - - (5 355) -  (5 355)
Értékcsökkenés ……………………………  (364) (3 173) (75 788) (19 463)  (98 788)

Nettó érték – 2004. december 31. …………..  3 914 91 572 439 852 38 815  574 153
    

2004. december 31.       
Bruttó érték ………………………………..  5 543 112 328 868 615 135 396  1 121 882
Halmozott értékcsökkenés ………………...  (1 629) (20 756) (428 763) (96 581)  (547 729)

Nettó érték …………………………………..  3 914 91 572 439 852 38 815  574 153
    
Ebből értékesítésre szánt eszközök ………..    (3 063)
    571 090

    
      

Nettó érték - 2005. január 1. ………………    3 914 91 572 439 852 38 815  574 153
Átváltási különbözet ………………………  27 500 2 106 149  2 782
Akvizíciók ………………………………..  1 226 6 502 19 116 1 843  28 687
Növekedés …………………………………  185 6 625 54 194 14 701  75 705
Értékesítés …………………………………    (203) (818) (201) (313)  (1 535)
Értékvesztés ……………………………….  - (75) (199) (117)  (391)
Értékcsökkenés ……………………………  (214) (3 137) (76 916) (16 096)  (96 363)

Nettó érték – 2005. december 31. …………..    4 935 101 169 437 952 38 982  583 038
      
2005. december 31.       

Bruttó érték ………………………………..    6 743 124 636 931 111 143 832  1 206 322
Halmozott értékcsökkenés ………………...  (1 808) (23 467) (493 159) (104 850)  (623 284)

Nettó érték …………………………………..    4 935 101 169 437 952 38 982  583 038
    
Ebből értékesítésre szánt eszközök …………    (2 302)
    580 736
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A tárgyi eszközök 2005. december 31-i záró egyenlege 28 069 millió forint értékben (2004: 16 283 millió 
forint) tartalmaz befejezetlen beruházásokat. Ez 2004-ig külön kategória volt, míg a fenti táblában a befejezetlen 
beruházás abban a kategóriában szerepel, amelyben az aktiválás várható. Ezen felül megváltoztattuk a tárgyi 
eszközök megbontását, az előző év egyenlegeit és mozgásait is az új kategóriák szerint mutatjuk be. 
 

Az „Akvizíciók” sor tartalmazza a Magyar Telekom által megvásárolt cégek eszközeinek valós értékét a 
bemutatott években. 
 

A tárgyi eszközök növekedés sora nettó módon tartalmazza a szélessávú eszközökbe történt beruházások 
kapcsán a Magyar Telekomnak járó 5 373 millió forint (2004-ben 6 849 millió forint) beruházási 
adókedvezményt. További információk a 26. megjegyzésben. 

 
A 2005-ben elszámolt értékvesztések több eszközcsoportot érintenek, amelyek meghatározásánál az 

értékesítési költségekkel csökkentett piaci értéket vettük figyelembe, lévén ezek a használati értéknél 
magasabbak voltak. 

 
A 2004-ben elszámolt értékvesztés MLLN-, DTU-, FMUX- és nagysebességű előfizetői eszközökhöz 

kapcsolódik. Ezen eszközök megtérülő értéke a használati érték alapján, diszkontált cash-flow módszerrel került 
meghatározásra. A diszkontált cash-flow-ban használt diszkontráta 9,74% volt 2004-ben. Az elszámolt 
értékvesztés a vezetékes szegmenset érinti. 

 
Az épületek között szerepelnek értékesített, majd pénzügyi lízing keretében visszalízingelt eszközök, 

amelyek bruttó értéke 2005. december 31-én 752 millió forint, nettó könyv szerinti értéke pedig 645 millió 
forint. 

 
2005. december 31-én a telefonközpontok között operatív lízing szerződések keretében az ügyfelek 

rendelkezésére bocsátott eszközök is szerepelnek, melyek bruttó könyv szerinti értéke 5 657 millió forint (2004-
ben 5 436 millió forint), nettó könyv szerinti értéke 2 217 millió forint (2004-ben 2 730 millió forint). Az 
eszközök 2005. évi értékcsökkenése 934 millió forint (2004-ben 463 millió forint) volt. 

 
A Csoport eszközeinek hasznos élettartamát rendszeresen felülvizsgáljuk, és ennek eredményeként bizonyos 

eszközök élettartama 2005. január 1-jével megváltozott. Az idetartozó eszközök nagyrészt ISDN és ADSL 
berendezések, valamint az egyéb eszközök és berendezések. Az élettartam változás következtében 2005-ben 
1771 millió forinttal magasabb értékcsökkenést számoltunk el. 
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12 Immateriális javak - nettó 
  Goodwill Szoftver Koncessziók 

és licencek 
Márkanév  Egyéb  Összesen 

  (millió Ft) 
      
2004. január 1.       

Bruttó érték ………………………..    289 183 75 747 19 770 7 706  6 769  399 175
Halmozott értékcsökkenés 
………… 

 (57 062) (40 401) (6 251) (2 839)  (4 290)  (110 843)

Nettó érték …………………………..    232 121 35 346 13 519 4 867  2 479  288 332
      
Nettó érték - 2004.  január 1. ……...  232 121 35 346 13 519 4 867  2 479  288 332
Átváltási különbözet ………………  - (227) (2) -  (433)  (662)
Átsorolás …………………………..  - 858 - -  -  858
Akvizíciók ………………………..  8 675 - - 365  151  9 191
Növekedés …………………………  - 16 898 17 073 -  206  34 177
Értékesítés …………………………  - (2) - -  (20)  (22)
Értékvesztés 
……………………….. 

   - - - (4 426)  -  (4 426)

Értékcsökkenés …………………….  (13 876) (12 791) (1 638) (346)  (446)  (29 097)
Nettó érték – 2004. december 31. …...  226 920 40 082 28 952 460  1 937  298 351

      
2004. december 31.         

Bruttó érték ………………………..  297 858 90 101 36 829 525  5 661  430 974
Halmozott értékcsökkenés 
………… 

 (70 938) (50 019) (7 877) (65)  (3 724)  (132 623)

Nettó érték …………………………..  226 920 40 082 28 952 460  1 937  298 351

      
Nettó érték - 2005. január 1. ………    226 920 40 082 28 952 460  1 937  298 351
Átváltási különbözet ………………  115 336 61 35  81  628
Akvizíciók ………………………..  5 122 1 698 2 820 1 740  3 700  15 080
Növekedés …………………………  - 16 705 - -  6 964  23 669
Értékcsökkenés …………………….  - (14 676) (2 055) (319)  (881)  (17 931)

Nettó érték – 2005. december 31. …...    232 157 44 145 29 778 1 916  11 801  319 797
        
2005. december 31.         

Bruttó érték ………………………..    232 157 110 038 40 139 2 305  16 197  400 836
Halmozott értékcsökkenés 
………… 

 - (65 893) (10 361) (389)  (4 396)  (81 039)

Nettó érték …………………………..    232 157 44 145 29 778 1 916  11 801  319 797
      

 
 
2005-ben megváltoztattuk az immateriális javak megbontását, és így az előző év egyenlegeit és mozgásait is 

az új kategóriák szerint mutatjuk be. 
 
Az “Akvizíciók” soron a Magyar Telekom által az adott évben megszerzett cégek eszközei és a beszerzéshez 

kapcsolódó goodwill kerül kimutatásra. 
 
Az immateriális javak amortizációs költsége az eredménykimutatás “Értékcsökkenés” során kerül 

elszámolásra. 
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A Csoport 2004 és 2005 utolsó negyedévében értékvesztés vizsgálatot hajtott végre a goodwillra 
vonatkozóan, és megállapította, hogy a pénzbevételt generáló egységekhez allokált goodwillnál nem szükséges 
értékvesztést elszámolni, mivel a szegmensek diszkontált cashflow módszerével meghatározott megtérülő 
értékei magasabbak, mint a könyv szerint értékek. Mindezek eredményeként nem került goodwill értékvesztés 
elszámolásra egyik bemutatott évben sem. A szegmensek országonkénti tevékenységéhez tartozó cash-flow-k 
számításakor tíz éves terveket és maradványértéket használtunk. 

 
A goodwill legjelentősebb része a mobil szegmens magyar és nemzetközi tevékenységéhez van 

hozzárendelve. A tervezett 10 éves időtartamon felül a mobil szolgáltatók folyamatos növekedési rátájának 2,5 
%-ot határoztunk meg. 7,43%-os súlyozott átlagos tőkeköltséggel számoltunk a magyar mobil szolgáltatás 
esetében és 9,34%-kal a nemzetközi mobil szolgáltatás esetében. 

 
2004-ben a magyar mobil leányvállalatot Westelről T-Mobile Magyarország-ra neveztük át. A márkaváltás 

eredményeként a Westel márkanévre értékvesztést számoltunk el, majd a márkaváltás befejeztével az a 
könyvekből kivezetésre került. 

 
A jelentősebb egyedi immateriális javak 2005. december 31-i könyv szerinti értéke az alábbi: 
 

Megnevezés Nettó érték 
(millió Ft) 

 Hátralévő 
hasznos 

élettartam 
(év) 

   
Magyar mobil – goodwill 
…………………………………………………... 

161 374  -

Nemzetközi mobil – goodwill 
………………………………………………  

44 156  -

Magyar vezetékes – goodwill 
………………………………………………. 

13 655  -

Nemzetközi vezetékes – goodwill 
………………………………………….. 

12 972  -

UMTS licenc – T-Mobile 
H………………………………………………… 

16 654  14

DCS 1800 licenc – T-Mobile H …………………………………………… 8 368  9
Egyéb immateriális javak 
…………………………………………………... 

62 618  3-10

 319 797  
 
 

13 Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 
 2003  2004  2005 
 december 31-én végződött évben 
 (millió Ft) 
    
Tárgyi eszközök növekménye 
…………………….………………….…...... 

70 767  60 973  75 705

Immateriális javak növekménye 
…………………………...……………….. 

17 506  34 177  23 669

Tárgyi eszközök és immateriális javak növekménye 
………….…………… 

88 273  95 150  99 374

    
Beruházási adó-kedvezmény (26. megjegyzés) 
…………………………..... 

-  6 849  5 373

Beruházási szállítók 2 515  (10 251)  (1 160)
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változása………………………………………………. 
 90 788  91 748  103 587
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14 Társult vállalatok 
  2004  2005 
  december 31-én 

végződött évben 
  (millió Ft) 
     
Társult vállalatok nyitó egyenlege 
…………………..…………………...….…………. 

 4 827  5 750

TSH részesedés vásárlása 
……………………………………………………………… 

 1 602  -

TSH részesedéshez kapcsolódó goodwill …………………………………………….  149  -
TSI tőke juttatása a TSH részére ……………………………………………………...  -  669
Egyéb beszerzések 
……………………………………………………………………... 

 10  -

Részesedés a társult vállalatok adózási utáni eredményéből.……..……………..……..  1 896  330
Társult vállalatok értékesítése .....…………………..……………..……………..…...  (101)  -
Osztalék 
...………………………………………….………….……………………….. 

 (2 633)  (1 729)

Társult vállalatok záró egyenlege 
……………………………………………...………. 

 5 750  5 020

 
Az alábbi táblázat a Csoport főbb társult vállalatainak 2005. december 31-i eszköz és kötelezettség 

állományát, bevételét és éves eredményét mutatja. 
 
 Hunsat  T-Systems 

Hungary 
 Magyar 

RTL 

 (millió Ft) 
   
Összes eszköz ............................................................................................ 1 327 9 420  30 486
Összes kötelezettség .................................................................................. 911 6 264  19 537
Bevételek ................................................................................................... 3 324 9 323  30 797
Éves eredmény .......................................................................................... 316 315  2 988
 

A T-Systems Hungary “Éves eredmény” sora tartalmazza a vállalat többségi tulajdonosa, a T-Systems 
International által elengedett 1 366 millió forintos kölcsön összegét. További részletek az F-7-es oldalon, a (d) 
megjegyzésben. 
 
 
15 Egyéb hosszú lejáratú eszközök 
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Dolgozói hitelek ……………… …................................................…............................  3 515  4 089
Egyéb adott hitelek …….......................................................…...........…...............……  326  98
Származékos ügyletek ……....................................................…...........…..............…...  435  -
Egyéb 
………….........................................…….........…................................................ 

 2 388  2 014

  6 664  6 201
 

A „Származékos ügyletek” sor 2004. december 31-i egyenlege a beágyazott pénzügyi instrumentumok 
valós értékét tartalmazta, amelyek a pénzügyi instrumentumokra vonatkozó szabvány értelmezésének változása 
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következtében az eredmény tartalékkal szemben kivezetésre került (2(e) megjegyzés). 
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16 Pénzügyi instrumentumok 
 

A mérlegben szereplő pénzügyi instrumentumok közé a pénzeszközök, befektetések, követelések, szállítók 
és egyéb kötelezettségek, hitelek és egyéb kölcsönök tartoznak. A Magyar Telekom emellett alkalmanként olyan 
pénzügyi instrumentumokkal is rendelkezik, amelyek célja a devizák árfolyamváltozásából eredő kockázatok 
csökkentése. 

 
2001-ben a Társaság hitelt vett fel a Deutsche Telekom International Finance B.V.-től (DTIF), a Deutsche 

Telekom treasury központjától, a T-Mobile Magyarország fennmaradó 49%-os részesedésének és a MakTel 
44%-os részesedésének megvásárlására. 2002-ben a Társaság több swap megállapodást kötött a Deutsche 
Telekom AG-vel eurós hitelei cash-flow-jának forintra történő átváltására. Ezek a hitelek euró hitelként kerültek 
könyvelésre, míg a kapcsolódó swap megállapodások származékos instrumentumokként voltak kimutatva. 2003-
ban minden swap megállapodást lezártunk, párhuzamosan a kapcsolódó hitelek refinanszírozásával. 

 
A 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben kötött származékos ügyletek határidős deviza ügyletekre korlátozódtak. 
 
A pénzügyi instrumentumok nyilvántartás szerinti nettó értéke a valós érték ésszerű becslését tükrözi ezen 

instrumentumok viszonylag rövid lejárati ideje miatt. 
 
A hosszú lejáratú hiteleket amortizált költségen tarjuk nyilván. 
 
A hiteleken és egyéb kölcsönökön kívüli kötelezettségek valós értéke megközelítőleg a könyv szerinti 

értékükkel egyezik meg a kötelezettségek viszonylag rövid lejárati ideje miatt. A hitelek és egyéb kölcsönök 
valós értékeit a 17. megjegyzésben mutatjuk be. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek nettó könyv szerinti 
értéke azok valós értékét mutatja, azok jelenértékre történő diszkontálása alapján. 
 
 
17 Hitelek és egyéb kölcsönök 
   2004  2005 
 Megjegyzés  december 31-én 
   (millió Ft) 
      
Rövid lejáratú hitelek kapcsolt 
vállalatoktól……...…………………... 

  60 000  74 648

Hosszú lejáratú hitelek kapcsolt 
vállalatoktól…….…………………... 

  177 675  212 000

Kapcsolt vállalatoktól felvett hitelek 
…………….…………………… 

(a)  237 675  286 648

     
     
Rövid lejáratú bankhitelek .....………...................................................   34 161  43 196
Hosszú lejáratú bankhitelek .....………….............................................   47 266  13 278
Bankhitelek 
……………………………...………….………………… 

(b)  81 427  56 474

     
Egyéb rövid lejáratú kölcsönök................……….............................…   377  406
Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök………………...........…....................   1 129  937
Egyéb 
kölcsönök…………………………….………………………… 

  1 506  1 343

     
Hitelek és egyéb kölcsönök – külső felektől …………………..……..   82 933  57 817
     
Hitelek és egyéb kölcsönök összesen   320 608  344 465
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………………………………… 
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2005. december 31-én a tőketörlesztések esedékessége a következő volt:  
  Esedékesség  
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
Év    
    
2005 
………………………………………………………………………………….. 

 94 538  -

2006 
………………………………………………………………………………….. 

 103 538  118 250

2007 
………………………………………………………………………………….. 

 25 673  77 342

2008 
………………………………………………………………………………….. 

 23 053  23 075

2009 
………………………………………………………………………………….. 

 33 063  81 090

2010 
………………………………………………………………………………….. 

 -  4 110

Utána .............................................................................………………….............….  40 743  40 598
Hitelek és egyéb kölcsönök összesen 
………………..……..........……………......…. 

 320 608  344 465

 
A Magyar Telekom hiteleinek és egyéb kölcsöneinek tényleges finanszírozási költsége (az összes fizetendő 

kamat és egyéb díj) 2005-ben 10,1% volt (2004: 11,9%, 2003: 11,9%). A felvett hitelek kamatlábainak súlyozott 
átlaga 2005-ben 9,4% volt (2004: 10,9%, 2003: 7,5%). 
 
 
(a) Kapcsolt vállalatoktól felvett hitelek 

 
A kapcsolt vállalatoktól felvett hitelek nagyrészt a DTIF-től, a Deutsche Telekom treasury központjától 

származnak, és forintalapúak. 2005. december 31-én egy hiteltartozás a Deutsche Telekom AG-vel (DTAG) 
szemben állt fenn, mely a márkaváltás finanszírozására szolgált. Az utolsó törlesztés 2006 februárjában volt 
esedékes. 

 
A lenti táblázat a 2005. december 31-én fennálló hitelek részleteit mutatja: 
 

Hitelnyújtó Összeg 
(millió Ft) 

 kamatláb 
(%) 

fix/változó Visszafizetés ideje 

   
DTIF 73 675  9,36 fix 2006. január 
DTAG 973  6,19 változó 2006. február 
Összes rövid lejáratú 74 648    
     
DTIF 20 000  7,55 fix 2007. január 
DTIF 20 000  7,61 fix 2007. május 
DTIF 14 000  10,20 fix  2007. május  
DTIF 20 000  7,45 fix  2007. december 
DTIF 20 000  8,21 fix 2008. május 
DTIF 5 000  9,68 fix  2009. szeptember 
DTIF 20 000  7,53 fix  2009. október 
DTIF 25 000  9,61 fix  2009. október  
DTIF 28 000  6,40 változó 2009. október  
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DTIF 40 000  8,73 fix  2012. május 
Összes hosszú lejáratú 212 000   
    
 286 648  

   
 
 
(b) Bankhitelek  
 

A Magyar Telekom 2005. december 31-én forint és euró hitelekkel rendelkezik, míg 2004-ben kizárólag 
forint hitelei voltak. 

 
A hitelállomány  3 825 millió forint 1-6 hónap időszakra lehívható „rulírozó” hiteleket tartalmaz (2004: 25 

581 millió forint), amelyekre bármikor teljesíthető előtörlesztés. 
 
Egyes hitel-megállapodások bizonyos kovenánsokat is tartalmaznak, amelyek meghatározott pénzügyi 

mutatóknak való megfelelést is előírnak. Ezen feltételek megsértése esetén, amennyiben korrekciós lépés nem 
történik, 2 000 millió forint visszafizetése válna 30 napon belül esedékessé (2004: 15 500 millió forint). 2005. 
december 31-ével a Társaság teljesítette a fenti szerződéses kötelezettségeit. Az egyik szerződés maximum 3,0 
hitelállomány/ EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenés előtti eredmény) rátát engedélyez. A másik 
megállapodás minimum 2,0 EBITDA/ kamatköltség rátát engedélyez. 
 

Az alábbi táblázat a bankhitelek súlyozott átlag-kamatlábát mutatja be 2005. december 31-én: 
 

   Lejárat   
           

  2006 2007 2008 2009 2010  Utána  Összesen
  (millió Ft, kivéve a %-ban megadott értékek ) 
Bankhitelek (forint alapú)      
    Változó kamatozású.....................    41 917 3 125 3 000 3 000 4 000  -  55 042
    Átlagos kamatláb ……………….    6,43% 6,64% 6,43% 6,67% 6,62%  -  6,47%
      
Bankhitelek (EUR alapú)      
    Változó kamatozású 
……………. 

 458 126 - - -  -  584

    Átlagos kamatláb ……………….  6,31% 5,29% - - -  -  6,09%
    Fix kamatozású …………………  821 27 - - -  -  848
    Átlagos kamatláb ……………….  6,05% 5,90% - - -  -  6,05%
Összesen …………………………..  1 279 153 - - -  -  1 432
      
Bankhitelek összesen 
……………... 

 43 196 3 278 3 000 3 000 4 000  -  56 474
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(c) Valós értékek 
 
Az alábbi táblázat a Magyar Telekom piac-érzékeny kötelezettségeiről ad átfogó képet azok diszkontált cash-

flow módszerrel számított valós értékét is bemutatva.   
 

 2004 2005 
december 31-én 

(millió Ft) 
     

Könyv 
szerinti 
érték 

Valós érték Könyv 
szerinti 
érték 

 Valós érték

Bankhitelek   
    Fix kamatozású 
........………………………....... 

- - 848  848

    Változó kamatozású ......………………………. 81 427 81 427 55 626  55 626
Bankhitelek összesen 
.………………………......... 

81 427 81 427 56 474  56 474

   
Kapcsolt vállalatoktól felvett hitelek   
    Fix kamatozású 
.....……………………….......... 

177 675 178 997 257 675  268 599

    Változó kamatozású ....………………………... 60 000 60 000 28 973  28 973
Kapcsolt vállalatoktól felvett hitelek összesen 
....... 

237 675 238 997 286 648  297 572

   
 
A változó kamatozású hitelek kamatrátája elsősorban a BUBOR + kamatfelár képlet alapján kerül 

meghatározásra. A BUBOR a budapesti bankközi kamatláb. 
 
A Csoport hiteleinek és kölcsöneinek túlnyomó többsége fix kamatozású, amelyek valós érték kockázatnak 

vannak kitéve a fent bemutatott táblázatban szereplő értékben. A piaci kamatláb csökkenése a kötelezettség 
valós értékének növekedését eredményezi. A Csoport hiteleinek és kölcsöneinek fennmaradó része változó 
kamatozású, és cash-flow kockázattal bír, hiszen a kamatláb emelkedése a magasabb kamatköltségen keresztül 
magasabb készpénz kifizetést eredményez. 

 
 

(d) Hitelkeretek és biztosítékok 
 
2005. december 31-én a Magyar Telekom  71 374 millió forint le nem hívott hitelkerettel rendelkezett. 

Amennyiben lehívásra kerülnek, e hitelkeretek kamatozása a LIBOR, BUBOR valamint a változó kamatozású 
kereskedelmi banki hitelek alapkamata kamatfelárral növelt mértékének felel meg, attól függően, hogy milyen 
devizában és melyik bank folyósítja. 181 millió forint összértékű hitel inkasszóval biztosított. 
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18 Szállítók és egyéb kötelezettségek 
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Belföldi szállítók ..................................................................................…...........……...  47 529  58 292
Külföldi szállítók 
....................................................................................….............…... 

 3 885  7 658

UMTS licencdíj .................…………………………………...….................................  11 500  -
Fizetések és bérek ......................................................................................…........…....  10 175  8 794
Egyéb adó és társadalombiztosítási kötelezettség  .........................................…............  8 305  12 191
Kapott előleg ................................................................……...........…………………...  6 380  6 861
Elhatárolt költségek és bevételek .. 
.......................................……………................….. 

 5 457  6 587

Elhatárolt kamatköltség DTIF felé 
…….………………………………………………. 

 5 491  6 198

Elhatárolt kamatköltség külső feleknek 
……...………………………………………… 

 906  461

DT csoport tagvállalatai felé fennálló kötelezettségek 
................................................... 

 2 321  1 828

Tartozások társult vállalatok felé .................................................................…..............  1 621  694
Fizetendő osztalék 
…...........................………………………………………................ 

 61  77

Egyéb kötelezettségek .......................................................................……...................  6 290  9 823
  109 921  119 464
 

Az „Egyéb kötelezettségek” 2005. december 31-i egyenlegében 2 950 millió Ft (2004-ben 1 544 millió Ft) 
esetlegesen visszafizetendő összeg szerepel, amely az egyetemes szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek részére 
kerülhet kifizetésre, a csökkentett fix-mobil végződtetési díjak következtében (30-as megjegyzés). Ezek bevétel 
csökkentő tételként kerültek elszámolásra. 

 
Szintén ezen a soron szerepel az a 739 millió Ft, amely az Egységes Kormányzati Gerinchálózat 

működtetésének 2005-ben megkötött szerződéséhez kapcsolódó kötelezettség. Itt a teljes 6 095 millió forintos 
kötelezettség rövid lejáratú része szerepel, míg a fennmaradó összeg az „Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek” 
között található. Ez eredményezte ezen mérleg sor 2005. december 31-i egyenlegének növekedését. 
 
 
19 Halasztott bevételek 
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
     
Nyitó egyenleg 
…...........................………………...................................................….. 

 4 446   2 688

Bevételként elismerve…………...............................……….….............................……  (1 758)   (1 503)
Záró egyenleg ...........................................................................……………............…..  2 688   1 185
 
Egy éven belül elismerendő összeg 
…………………....…..........................…………... 

  
1 502 

  
918
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20 Kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalék 
 
  Végkielégítés Ügyfél 

hűség-
programok

Jogi ügyek Egyéb  Összesen 

  (millió Ft) 
    
2004. január 1. ........................ 1 570  1 453 3 061 415  6 499
Felhasználás / feloldás ............ (1 570)  (1 453) (1 369) (330)  (4 722)
Képzés .................................... 13 022  1 785 1 468 246  16 521
2004. december 31. ................ 13 022  1 785 3 160 331  18 298
    
2005. január 1. ……………… 13 022  1 785 3 160 331  18 298
Akvizíciók 
…………………... 

- - 173 1 778  1 951

Felhasználás / feloldás ……… (10 721) (1 701) (2 945) (509)  (15 876)
Képzés 
………………………. 

1 328 1 823 2 257 177  5 585

2005. december 31. …………. 3 629  1 907 2 645 1 777  9 958
    
Ebből: hosszú lejáratú rész …. (1 074)  (1 307) (103) (657)  (3 141)
Rövid lejáratú céltartalék …… 2 555  600 2 542 1 120  6 817

 
 
 A 2005. december 31-ei végkielégítésekre képzett céltartalék az alkalmazottak képviselőivel 2004-ben 

kötött megállapodás szerint a 2006-ban és a 2006 utáni években megszűnő munkahelyekkel kapcsolatos. 
 
A megállapodás alapján az elbocsátandó munkavállalók száma hozzávetőlegesen 1 900 fő. Az elbocsátás 

főként a hálózati, illetve az adminisztratív területen foglalkoztatottakat érinti. Körülbelül 1 600 fő került 
elbocsátásra 2005-ben, a fennmaradó 300 fő elbocsátása a következő években várható. További céltartalékot 
képeztünk a Csoport különböző tagjainál 300 fő 2006-ban történő elbocsátására. 

 
A 2005-ben végrehajtott létszámleépítéssel kapcsolatban 14 535 millió forint került kifizetésre (2004-ben 

7 549 millió forint), amely összegből 10 721 millió forint a 2004. december 31-én meglévő céltartalékkal 
szemben került elszámolásra (2004-ben 1 570 millió forint), míg a fennmaradó összeg a 2005. évi személyi 
jellegű ráfordításokat terhelte. 

 
Az ügyfél hűségprogramokra képzett céltartalék az ügyfelek által még fel nem használt kedvezmények valós 

értékét tartalmazza. 
 
A jogi ügyekre képzett céltartalék főleg az adó-, illetve egyéb hatóságoknak várhatóan kifizetésre kerülő 

összegeket tartalmazza. Ezen kívül itt szerepelnek azon ingatlanok értékének csökkenése miatt várhatóan 
kifizetésre kerülő kártérítések, amely értékcsökkenéseket az adott ingatlan szomszédságában felállított 
adótornyok okoztak. 
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21 Bevételek – vezetékes szolgáltatások 
  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
     
Előfizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 
………………………..……….. 

 109 063  106 224  105 665

     
Kimenő belföldi forgalmi bevételek …………………………………  131 659  112 381  90 933
Kimenő nemzetközi forgalmi bevételek ……………………………..  13 096  12 255  11 141

Kimenő forgalmi bevételek ……………………………………………  144 755  124 636  102 074
     
Bejövő belföldi forgalmi bevételek ………………………………….  10 797  5 883  9 618
Bejövő nemzetközi forgalmi bevételek 
……………………………… 

 20 024  15 781  16 007

Bejövő forgalmi bevételek 
………………………………………………. 

 30 821  21 664  25 625

     
Bérelt-vonali és adatátviteli szolgáltatások ……………………………  41 502  50 976  63 743
Berendezés- és készletértékesítés árbevétele 
……………………………. 

 3 249  3 678  4 046

Egyéb szolgáltatások …………………………………………………….  29 265  26 996  29 909
Vezetékes szolgáltatások bevétele összesen 
…………………………….. 

  358 655  334 174  331 062

 
Az „Egyéb szolgáltatások” 2003-ban 6 032 millió forint, az Egyetemes Távközlési Támogatási Alapból 

kapott támogatást tartalmaz, amely a Csoport vezetékes szolgáltatói által biztosított kedvezményes 
tarifacsomagok veszteségét hivatott kompenzálni. 2004-ben és 2005-ben nem került sor kompenzáció 
elszámolására ilyen címen. 

 
 

22 Bevételek – mobil szolgáltatások 
  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
     
Előfizetési és forgalmi díjak 
………………….…….…………………… 

 193 322  208 193  226 176

Értéknövelt szolgáltatások 
…………….………………………………… 

 28 037  31 945  38 421

Berendezés- és készletértékesítés árbevétele 
…...……………………….. 

 23 109  24 549  22 653

Aktiválási díjak 
…………………………………..……………………… 

 1 534  820  819

Egyéb bevételek 
…………………………………….…………………… 

 2 595  1 757  1 566

Mobil szolgáltatások bevétele összesen …………….…………………...  248 597  267 264  289 635
  

Az értéknövelt szolgáltatások főként nem hangalapú szolgáltatásokat – mint SMS, MMS, WAP, GPRS, stb. 
– tartalmaznak.  
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23 Személyi jellegű ráfordítások 
  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
       
Rövid távú dolgozói juttatások …………………………………….  91 056 92 733  90 605
Részvényalapú juttatások …………………………………………  - 70  270
Munkaviszony megszűnésével kapcsolatos juttatások 
…………….. 

 1 101 20 180  5 142

Bérköltségek összesen aktiválás előtt ……………………………...  92 157 112 983  96 017
Aktivált bérköltségek 
……………………………………………… 

 (4 237) (3 486)  (3 234)

  87 920 109 497  92 783
    
Nyugdíj- és egyéb jóléti alapokba befizetett összegek 
(társadalombiztosítási járulékot is beleértve) 
……………………… 

 
21 546

 
25 876 

 
21 797

 
 
24 Egyéb működési költségek - nettó 
  2003 2004  2005 
  december 31-én végződött években 
  (millió Ft) 
    
Anyag-, karbantartási és szolgáltatási 
költségek........…….........……... 

 57 992 58 104  60 696

Alvállalkozók és ügynöki 
jutalékok.....................................……...…... 

 21 792 22 491  25 994

Marketing……………………………………………………………
… 

 16 902 22 189  24 888

Adók, díjak, illetékek ....................………....………………………....  23 833 20 268  21 821
Tanácsadás 
…………………………………………………...……….. 

 6 102 7 082  7 571

Bérleti díjak ……………………………………………..…………….  6 338 6 716  7 246
Követelések értékvesztése 
……………………………………………. 

 4 450 6 082  6 266

Egyéb költségek ........................................………………………........  6 265 3 448  6 321
Egyéb működési költségek összesen 
...............………………….......... 

 143 674 146 380  160 803

    
Egyéb jövedelem (kompenzáció) ……………………………….........  - (5 920)  (7 281)
  143 674 140 460  153 522

 
Az Egyéb költségek 2 059 millió Ft kifizetést tartalmaznak négy, a Csoport által kötött, tanácsadói szerződés 

alapján, melyek kapcsán a Társaság nem tudott megfelelő bizonyosságot szerezni arra vonatkozóan, hogy a 
Társaság vagy leányvállalatai megfelelő mértékű értékhez jutottak volna. Az összeg tartalmazza a kifizetések 
adó hatását is. Lsd. 1. megjegyzés - Bizonyos tanácsadói szerződések ügyében indult vizsgálat 

 
Az „Egyéb jövedelem (kompenzáció)” soron jelenik meg a Deutsche Telekom AG-tól a Csoport 

márkaváltása kapcsán kapott kompenzáció (31. megjegyzés). 
 
Az Egyetemes Távközlési Támogatási Alapba fizetendő támogatás az „Adók, díjak, illetékek” soron került 

elhatárolásra 2003-ban (5 098 millió forint). Az NHH-nak a ténylegesen fizetendő összegre vonatkozó 
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határozata alapján 1 353 millió forint 2004-ben ugyanezen a soron feloldásra került. Mivel az Alap 2004-re 
vonatkozóan nem fogadott el támogatási igényeket a vezetékes szolgáltatóktól, és 2005-re is ez valószínűsíthető, 
2004-ben és 2005-ben nem került ilyen költség elhatárolásra. 
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25 Nettó pénzügyi eredmény 
  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött 

években 
  (millió Ft) 
Kamat költség:     
   Forint……………………………......................……………….............   21 315  34 611  31 218
   Deviza……………..........................................………...........…………   4 469  120  122
Származékos ügyletek értékelése ……………………………………….  972  (647)  -
Nettó árfolyamveszteség / (nyereség)…................................……............  8 799  523  (1 014)
Egyéb pénzügyi költségek 
………............................................................. 

 5 364  3 183  3 157

Pénzügyi költségek összesen 
……………………………………………. 

 40 919  37 790  33 483

Aktivált kamat……………………………….........…...............................  (41)  -  -
Kamat és egyéb pénzügyi bevételek……............…..................................   (876)  (1 644)  (2 195)
   40 002  36 146  31 288
 
26 Nyereségadó 
  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött 

években 
  (millió Ft) 
     
Társasági adó .......................................................................…..........…  12 259  9 352  11 686
Halasztott adó .........................................................…............…………  1 258  (1 665)  1 825
   13 517  7 687  13 511
 

A Társaság 10 éves társasági adókedvezményre volt jogosult bizonyos feltételek teljesülése esetén. 2003 volt 
az utolsó év, amikor a Társaság ezt a kedvezményt igénybe vehette, és a fizetendő társasági adót 60%-kal, 7,2%-
ra csökkenthette. 

 
2003 decemberében a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvénymódosítás útján 18%-ról 16%-ra 

csökkentette a társasági adó mértékét, 2004. január 1-jei hatállyal. A Csoport magyar tagjainak halasztott adó 
egyenlegei ennek megfelelően kerültek módosításra 2003 végén. 

 
A leányvállalatokban és társult vállalatokban birtokolt részesedések átértékelése során keletkező átmeneti 

különbségekre az IAS 12 értelmében halasztott adó került elszámolásra az anyavállalat könyveiben. 
 
Az adótörvény szerinti felhalmozott veszteségek halasztott adó hatása csak olyan mértékben kerül 

elismerésre, amennyire azok jövőbeni realizálhatósága valószínűsíthető. 2  718 millió forint értékű elismert, 
adótörvény szerinti veszteség 2006-ban, 2 435 millió forint 2007-ben, 1 517 millió forint pedig 2008-ban jár le. 
31 755 millió forint értékű elismert, adótörvény szerinti veszteség felhasználására nem vonatkoznak  időbeli 
korlátozások. 

 
A szélessávú internet elterjedésének ösztönzésére a Magyar Köztársaság kormánya 2003-tól a szélessávú 

internet eszközökbe (pl. ADSL vonalak) 100 millió forint felett beruházó társaságok számára a társasági adó 
csökkentését tette lehetővé. Az adó-csökkentés lehetséges mértéke a szélessávú internet eszközökbe történő 
beruházás százalékában kerül meghatározásra. 

 
Mivel 2003-ban kérdéses volt, hogy a Magyar Telekom ki tudja-e használni ezt az adókedvezményt, 2003-

ban nem ismertünk el halasztott adó követelést. Lévén, hogy 2004-ben megváltozott az adókedvezmény 
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felhasználhatóságának megítélése, a Magyar Telekom 2004-ben 6 849 millió forint halasztott adó követelést 
ismert el (ebből 3 879 millió forint 2004-re, míg 2 970 millió forint 2003-ra vonatkozott). Mivel ez a beruházási 
adókedvezmény kormányzati támogatás jellegű, a halasztott adó követelés a kapcsolódó beruházás költségeivel 
szemben került elszámolásra (11. és 13. megjegyzés). Ha az adókedvezmény nem kerül felhasználásra a 
keletkezés évében, a következő évben a fennmaradó kedvezmény összegét a Kormány jelenértéken engedi 
felhasználni. Ez a különbség hozzáadódik a halasztott adó követeléshez, csökkentve a halasztott adó költséget. 

 
A Magyar Telekom adókedvezményeinek részletezése kerül bemutatásra az alábbi táblázatban (millió Ft-

ban): 
 

Kedvezmény 
keletkezésének 

éve 

 Szélessávú 
eszköz-

beruházás 
összege 

 Megállapított 
adó-

kedvezmény 

Felhasznált 
adó- 

kedvezmény 

Jelenérték 
változás adó 

költséget 
módosító 
halmozott 

hatása 

 Adó-
kedvezmény 
értéke 2005. 

december 31-én

         
2003 …………  6 638  2 872 (146) 464  3 190
2004 …………  7 230  3 214 - 277  3 491
2005 …………  15 285  6 136 (2 161) -  3 975
Összesen …….  29 153  12 222 (2 307) 741  10 656

      
      
    Lejárat: 2007:  3 190
    2014:  7 145
    2015:  187
    2016:  134
      10 656

 
A Magyar Telekom halasztott adó egyenlegei a következők:  
 

 Egyenleg 
2003. 

december 
31-én 

Eredmény-
kimutatás 

hatás 

Egyéb 
mozgások

Egyenleg 
2004. 

december 
31-én  

Eredmény- 
kimutatás 

hatás 

Egyéb 
mozgások 

Egyenleg 
2005. 

december 
31-én 

 millió Ft 
Halasztott adó követelés (kötelezettség)        

Beruházási adókedvezmény ……….......... - - 6 849 6 849 741 3 066 10 656
Adótörvény szerinti elhatárolt veszteség 
... 

2 377 1 344 - 3 721 2 354 1 6 076

Leányvállalati befektetések ……………... (500) (832) (2) (1 334) 434 - (900)
   

Egyéb pénzügyi eszközök ………………. (36) (104) - (140) 24 140 24
Követelések és készletek értékvesztése 
…. 

3 142 381 (59) 3 464 264 - 3 728

Tárgyi eszközök és immateriális javak 
….. 

(3 725) (1 050) (20) (4 795) (1 918) (852) (7 565)

Goodwill ………………………………… - - - - (1 864) - (1 864)
   
Szállítók és egyéb kötelezettségek ……… (61) 144 (2) 81 23 - 104
Hitelek és egyéb kölcsönök ……………... 221 (16) - 205 (49) - 156
Halasztott bevételek …………………….. 616 (236) - 380 (223) - 157
Kötelezettségekre és költségekre képzett 
céltartalék …………………...................... 

782 2 034 - 2 816 (1 611) - 1 205

Összes nettó halasztott adókövetelés ……… 2 816 1 665 6 766 11 247 (1 825) 2 355 11 777
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Ebből: halasztott adó kötelezettség ….......... 1 768 1 280   3 189
   
Halasztott adó követelés …………………... 4 584 12 527    14 966
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A halasztott adó követelések és kötelezettségek megbontása a mérlegben a Csoport jogi személyei szerint 
történik. 

 
A beruházási adókedvezményekhez kapcsolódó halasztott adó követelések egyéb mozgásai a beruházások 

költségeivel szemben kerültek elszámolásra. 
 
A beágyazott pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli politika változásának következtében az ilyen 

típusú pénzügyi eszközök 2005-ben kivezetésre kerültek az eredménytartalékkal szemben (2(e) megjegyzés). Az 
egyéb pénzügyi eszközökre képzett ehhez kapcsolódó halasztott adó kivezetése az egyéb mozgások soron jelenik 
meg. 

 
Az egyéb mozgások között -44 millió forint (2004-ben -24 millió Ft) halmozott átértékelési különbözet, -807 

millió forint (2004-ben -59 millió Ft) pedig olyan halasztott adó, amely az akvizíciók során keletkezett. 
 
A beszámolóban közzétett nyereség adó költség és a törvényileg előírt adókulcs szerint kiszámított összeg 

közötti különbségek levezetése az alábbiakban látható: 
 

 2003  2004  2005 
 december 31-én végződött évben 
 (millió Ft) 
    
IFRS szerinti adózás előtti 
eredmény..................................…................... 

82 857  51 014  102 430

  
18%-on számított adó 
.……….........................................................… 

(14 914) - -

16%-on számított adó …………………………………………...…... - (8 162) (16 389)
Csökkentett adókulcsok hatása 
.................................…....................... 

567 191 451

Az adókulcs 18%-ról 16%-ra csökkentésének hatása 
……………….. 

(296) - -

Adókedvezmények hatása 
…………………...………………...……..   

901 584 897

Adóalap részét nem képező tételek adóhatása 
.....….………............... 

1 714 1 889 2 623

Le nem vonható költségek adóhatása ..............………...……..…....... (2 586) (2 189) (1 093)
Más adókulcson visszaforduló átmeneti különbségek 
.........………… 

1 097 - -

Nyereségadó 
……….............……............................................................. 

(13 517)  (7 687)  (13 511)

 
Az adóalap részét nem képező tételek főként a DT AG-tól kapott egyéb jövedelemből adódnak  

(31. megjegyzés), amely összeg nem adóköteles, valamint ide tartozik a társult vállalatok adózás utáni 
nyeresége, mivel a társult vállalatok adózott eredménye az IFRS szerinti adózás előtti nyereségben kerül 
kimutatásra. 
 

Az adóhatóság az adóbevallást követő évtől számított öt éven belül bármikor ellenőrizheti a könyveket, és 
pótlólagos adót vethet ki büntetéssel, illetve késedelmi kamattal növelve. A menedzsment nincs tudomása olyan 
körülményről, amelyből a Csoportnak ilyen jogcímen jelentős kötelezettsége származhatna.. 
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27 Működésből származó cash-flow 
  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött évben 
  (millió Ft) 
     
Adózott eredmény ..............………............…................………………  69 340  43 327  88 919

     
Nyereségadó 

…………………………………………...…………….. 
 13 517  7 687  13 511

Részesedés társult vállalatok adózás utáni eredményéből 
……..……. 

 (795)  (1 896)  (330)

Nettó pénzügyi eredmény ……………………………………………  40 002  36 146  31 288
Értékcsökkenési leírás 

………………………………….……………. 
 128 334  137 666  114 686

Kötelezettségek változása ……………………………………………  2 885  (3 474)  9 662
Készletek változása 

………………………………………………….. 
 4 117  2 825  (303)

Követelések változása 
……………………………………………….. 

 (2 168)  4 500  (8 034)

Halasztott bevételek elismerése…...………………………………….  (2 732)  (1 758)  (1 503)
Kifizetett bankköltség és egyéb pénzügyi költségek 

………………… 
 (5 364)  (3 183)  (3 157)

Üzemi/üzleti tevékenységből származó egyéb cash-flow 
…………… 

 (6 639)  12 841  (7 802)

Működésből származó cash-flow ………………………………………   240 497  234 681  236 937
 
 
28 Részvény alapú juttatások 
 
(a) Részvényopciós program 
 

2002. április 26-án a Társaság részvényeseinek Közgyűlése jóváhagyta az új vezetői részvényopciós 
programot és felhatalmazta az Igazgatóságot 17 millió „A” sorozatú névre szóló, egyenként 100 forint névértékű 
saját törzsrészvény megvásárlására. Ennek eredményeként a Társaság 4 900 000 darab új részvényt bocsátott ki 
2002. július 1-jén, melyeket azonnal visszavásárolt.  

 
2002. július 1-jén a Társaság 3 964 600 opciót juttatott a részvényopciós programban résztvevőknek, 

melynek első csomagja 2003-ban 933 forintos árfolyamon, a második és harmadik csomagja pedig 2004-ben és 
2005-ben 950 forintos árfolyamon váltható be. Mivel az opció juttatásának napján a Társaság részvényeinek a 
Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett árfolyama 833 forint volt, az opciónak nem volt belső értéke. Az opciók 
a juttatás napjától számított öt éven belül válthatók be, ami azt jelenti, hogy 2007. június 30-án az opciók 
helyettesítés vagy kompenzáció nélkül lejárnak. 

 
Az opciós program keretében maximálisan egyharmad mennyiségű részvényopciót (első csomag) 2003. 

július 1-jétől a terminus végéig lehet beváltani. Az opciós program keretében maximálisan további egyharmad 
mennyiségű részvényopciót (második csomag) 2004. július 1-jétől a terminus végéig lehet beváltani. Az opciós 
program keretében a fennmaradó mennyiségű részvényopciót (harmadik csomag) 2005. július 1-jétől a terminus 
végéig lehet beváltani. 

 
Mivel a részvényopciós programra nem vonatkoznak az IFRS 2 (Részvényalapú juttatások) szabályai, a 

Csoport nem számolt el ezzel kapcsolatos költséget egyik jelentett évben sem. 
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Az alábbi tábla a vezetői részvényopciók változását mutatja be ezer darabban. 
 

 2003 2004 2005 Átlagos lehívási ár 
(Ft) 

 
Részvényopciók nyitó egyenlege 
…………….. 

3 964 3 655 3 207 944 

Lehívott részvényopciók száma 
………….. 

- - (991) 944 

Bevont részvényopciók …………………. (309) (448) (287) 944 
Részvényopciók záró egyenlege 
……………... 

3 655 3 207 1 929 944 

  
Lehívható opciók száma év végén 
…………… 

1 218 2 138 1 929 944 

 
 

(b) Az elnök-vezérigazgató részvényopciós programja 
 
A Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója 2000-től 2004-ig évente részesült részvényopció juttatásban. Az 

opciók lehívási ára USD-ben van meghatározva. A 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban juttatott 
opcióknak nem volt belső értékük, míg a 2004-ben juttatott opciók belső értéke 63 millió Ft volt. Az opciók 
egyharmada egy év után hívható le, a második harmad 2 év után, míg a harmadik harmad 3 év után hívható le, a 
juttatástól számított 10 éven belül. Az opciók a juttatás évétől számítva 10 évig hívhatóak le. A program kapcsán 
2005-ben 84 millió forint kompenzációs költséget számoltunk el személyi jellegű ráfordításként az 
eredménytartalékkal szemben. 

 
Az alábbi tábla tartalmazza az elnök-vezérigazgató részvényopciós programjának részleteit. 
 

  Juttatott opciók évenként   
  

2000 2001 2002 2003
  

2004 
 

Összesen
             
Juttatott opciók száma (ezer) ……………..  103 250 303 619  1 462  2 737
Lehívott (ezer) – mind 2005-ben ……….  - (250) (303) (413)  (487)  (1 453)
Fennmaradó (ezer)  
2005. december 31-én ……………… 

  
103

 
-

 
-

 
206

  
975 

  
1 284

 
Lehívható (ezer) 2005. december 31-én 
…. 

 
103 - - -

  
- 

 
103

 
Lehívási ár (USD) ……………………….. 

 
7,36 2,93 3,48 3,62

  
3,87 

 

 
Fennmaradó szerződéses idő  
2005. december 31-én (év) ……………… 

 

4,5 - - 7,5

  
 

8,5 
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(c) Közép-távú ösztönzési program (MTIP) 
 

2004-ben a Magyar Telekom egy középtávú ösztönzési programot (Mid-Term Incentive Plan, MTIP) 
vezetett be felsővezetői részére, amelyben az elérendő célokat a Magyar Telekom részvény teljesítményéhez 
viszonyítva határozták meg. Az MTIP egy készpénzben fizetendő hosszú távú, előreláthatóan öt évet lefedő 
ösztönzési program, melynek keretében minden évben egy három éves új csomag kerül kibocsátásra.    

 
A program első csomagja a 2004. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakot fogja át. A program 

második csomagja a 2005. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakot fogja át. A programban a Magyar 
Telekom csoport azon alkalmazottai vesznek részt, akik bizonyos felsővezetői pozíciókat töltenek be.   

 
A program indulásakor minden résztvevő kap egy prémium ajánlatot. Ez az összeg a program végén kerül 

kifizetésre, két előre rögzített cél teljesülése függvényében: az egyik egy abszolút teljesítménycél, amely a 
Magyar Telekom részvény árfolyamához, a másik egy relatív teljesítménycél, amely egy index teljesüléséhez 
kötött.    

 
Az abszolút cél akkor teljesül, ha az időszak végén a Magyar Telekom adott időszakra jutó osztalékkal 

korrigált részvényárfolyama több mint 35%-kal meghaladja a program indulásakor jegyzett árfolyamot. A 
számítás alapja a Magyar Telekom részvényének a Budapesti Értéktőzsdén a program indulását és befejezését 
megelőző 20 kereskedési napon jegyzett záró árfolyamainak súlyozatlan átlaga. A fentiek szerint számított 
részvényárfolyam az első csomag induló napján 755 forint, a második csomag induló napján pedig 843 millió 
forint volt.  

 
A relatív teljesítmény cél a Magyar Telekom részvény utolsó 20 kereskedelmi napon érvényes teljes 

hozamának függvénye a Dow Jones Euro STOXX ugyanezen időszakban érvényes teljes hozamindexéhez 
viszonyítva. A számítás alapja a súlyozatlan átlagos Magyar Telekom részvényárfolyam osztalékfizetéssel 
korrigált értéke.  

 
2005-ben az MTIP első két csomagjához kapcsolódóan 256 millió forint személyi jellegű költség került 

elhatárolásra (186 millió forint a 2005-ös csomaghoz, 70 millió forint pedig a 2004-es csomaghoz 
kapcsolódóan). A költségek személyi jellegű költségként kerültek elszámolásra a munkavállalókkal szembeni 
tartozásokkal szemben.  
 
 
29 Elkötelezettségek 
 
(a) Lízing kötelezettségek 
 

2005-ben pénzügyi lízing főként a telefonközpontok elhelyezésére szolgáló épületek eladásához és 
visszlízingeléséhez kapcsolódik. Az operatív lízinggel kapcsolatos kötelezettségek közé elsősorban az 
adótornyok bérlete, ezen kívül egyéb épületek, hálózatok és más távközlési eszközök bérlete tartozik. 
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2004. és 2005. december 31-én a pénzügyi és operatív lízingből származó jövőbeni minimális lízingdíj-
kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: 

 
  Pénzügyi lízing  
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
Év    
    
2005 .................................................................................………………........…….......  150  -
2006 ..........................................................................................…….........………….....  137  211
2007 ..........................................................................................…….........………….....  137  213
2008 ..........................................................................................…….........………….....  137  214
2009 ..........................................................................................…….........………….....  137  213
2010…………………………………………………………………………………….
. 

 137  215

Utána .........................................................................….…………………....................  417  739
Összes minimum lízing kifizetés .....................................................……..……….........  1 252  1 805
Ebből: kamat 
………………………........................................................…..…………. 

 (604)  (944)

Nettó minimum lízing kifizetés 
jelenértéke.....................................……………..…...... 

 648  861

    
Ebből: rövid lejáratú kölcsönök között kimutatott pénzügyi lízing kötelezettség .........  (45)  (51)
    
Hosszú lejáratú kölcsönök között kimutatott  
hosszú lejáratú pénzügyi lízing kötelezettség 
………………………………………….. 

  
603 

 
810

 
 

  Operatív lízing  
  2004  2005 
  december 31-én 
  (millió Ft) 
Év    
    
2005 .................................................................................………………................…...  5 283  -
2006 
......................................................................................................…………...…... 

 4 932  5 410

2007 
................................................................................................………….........…... 

 4 583  4 548

2008 ........................................................................................…………….............…...  4 157  3 736
2009 ........................................................................................…………….............…...  3 241  3 031
2010 
……………………………………………………………………………………. 

   2 588

Utána.......................................................................…………………......................…..  2 984  10 494
Összes minimum lízing kifizetés.....................................................…………….......….  25 180  29 807
 

Az operatív lízing kötelezettségek között nagyszámú kisösszegű lízingszerződés szerepel, amelyek 
időtartamai különbözőek. Ezek a lízingszerződések 3-tól 20 évig tartó lejárattal bírnak, és a legtöbb esetben 
meghosszabbíthatóak. 
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(b) Tárgyi eszköz beszerzési elkötelezettségek 
 

2005. december 31-én 3,2 milliárd forint összegű, egy éven belül esedékes beruházási szerződéses 
elkötelezettsége volt a Magyar Telekomnak (2004: 6,1 milliárd forint, 2003: 3,4 milliárd forint). 
 
A fentiek mellett 2005 októberében a Magyar Telekom megnyerte az Egységes Digitális Rádió Hálózat (EDR) 
működtetésére kiírt kormányzati tendert. A Csoport szerződést írt alá a Miniszterelnöki Hivatallal az EDR 
rendszer országos kiépítésére és működtetésére. Az EDR egy 380-400 MHz-es sávon működő, országos 
lefedettségű Professzionális Mobil Rádió (PMR) hálózat. A fő felhasználók a Rendőrség, a Tűzoltóság és az 
Országos Mentőszolgálat lesznek. Az EDR a tervek szerint 2006-ban indul, a szerződés 2015 végéig él. A 
Magyar Telekom 2006-ban várhatóan 20-22 milliárd forintot fektet be az EDR hálózatának kiépítéséhez 
szükséges eszközökbe. A szerződéses kötelezettségeivel összhangban a Magyar Telekom megalapította a Pro-M 
nevű céget, amelynek a tevékenysége az EDR szolgáltatások nyújtása. A cég a Csoport mobil szegmensének 
magyarországi tevékenységéhez tartozik. 

 
 
(c) Jövőbeni lízing bevételek 
 

Az operatív lízing bevételek alközponti berendezések lízingjéhez kapcsolódnak, ahol a Magyar Telekom a 
bérbeadó. Az alábbi táblázat a Magyar Telekom jövőbeni minimum lízingköveteléseit mutatja be: 
 
  Lízing bevétel 
Év  (millió Ft) 

2006.............................……………..........................…………...…………….…..........  2 426
2007 – 2009 ......................................……...................…………..…………………….  2 438
2010 és utána....................................……………….......................................................  164
Összes minimum 
lízingkövetelés................………………...............….………………. 

 5 028
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30 Függő kötelezettségek és követelések 
 

A Magyar Telekom legjelentősebb bizonytalan függő ügye a magyarországi fix – mobil végződtetési díjak 
szabályozása. 

 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság 2004-ben és 2005-ben számos döntést hozott arra vonatkozóan, hogyan kell a 

vezetékes és a mobil szolgáltatóknak az összekapcsolási szerződésekben a vezetékes hálózatból mobil hálózatba 
irányuló hívások végződtetési díját csökkenteni. Mindegyik mobil szolgáltató fellebbezést nyújtott be a 
bírósághoz a döntések ellen, és a legtöbb esetben nem változtattak a vezetékes szolgáltatókkal kötött 
szerződéseiken. 

 
Miután az összekapcsolási szerződéseket nem módosították az NHH megfellebbezett döntései után a 

vezetékes szolgáltatók nem változtatták meg az előfizetőik felé a vezetékes hálózatból mobil hálózatba irányuló 
hívásokért kiszámlázott díjat. Mindezidáig rendkívül bizonytalan, hogy a magyar bíróságok megfelelően 
megalapozottnak találják-e majd ezen NHH döntések bármelyikét. Így az is bizonytalan, mikor kell majd az új 
összekapcsolási díjakat alkalmazni, és hogy a díjak visszamenőleg kerülnek érvényesítésre, vagy csak az adott 
időponttól kezdődően. Az sem egyértelmű, hogy a vezetékes szolgáltatóknak vissza kell-e majd téríteni az ilyen 
irányú hívások során felmerült díjkülönbséget az előfizetőiknek. 

 
A beszámolóban szereplő elszámolások a Csoport által a legvalószínűbbnek tartott végkifejlet becslését 

tükrözik. Eszerint a vezetékes szolgáltatóknak a díjkülönbséget kizárólag az egyetemes előfizetői csomagra 
előfizető ügyfeleknek kell majd megtéríteni, ezenkívül a vezetékes és a mobil vállalatok közötti összekapcsolási 
díjak az NHH által előírt díjakon vannak elhatárolva, tekintet nélkül a jelenlegi számlázott összegekre, a 
különbség kötelezettségként vagy követelésként van könyvelve. 
 
 
31 Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal 
 

 A kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók piaci alapon zajlanak. 
 
(a) Deutsche Telekom Csoport 

 
A Deutsche Telekom AG (DTAG) a Társaság többségi tulajdonosa, a részvények 59,21%-át birtokolja. A 

Deutsche Telekom Csoportnak számos vezetékes és mobil távközlési szolgáltató leányvállalata van világszerte, 
amelyekkel a Magyar Telekom Csoport folyamatos üzleti kapcsolatban áll. 

 
A Társaság közvetlen tulajdonosa a MagyarCom GmbH, a DTAG holding cége. A Magyar Telekom évente 

fizet osztalékot a tulajdonosainak, a MagyarCom GmbH-t is beleértve. Ezek a kifizetések az év folyamán 
megtörténnek, így év végén nincsen fennálló fizetési kötelezettségünk. 

 
A MagyarCom Services Kft., a Deutsche Telekom tulajdonában lévő magyar társaság, vezetési és tanácsadói 
szolgáltatásokat nyújt a Magyar Telekomnak. 
 

A Deutsche Telekom International Finance (DTIF) a DT Csoport - beleértve a Magyar Telekomot is - 
hiteleinek finanszírozási központja. 

 
A DTAG és a Magyar Telekom több deviza-swap megállapodást kötött egymással 2002-ben, melyeket 2003-

ban mind lezártak. Az ezekhez kapcsolódó 2003-as származékos kamat költségeket tartalmazza a 2003-as 
eredménykimutatás. 
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A Westelt, a Csoport mobil leányvállalatát, 2004-ben átneveztük T-Mobile Magyarország-ra, míg más 
társaságok 2005-ben kaptak új nevet. Az új márkanevek bevezetésével és népszerűsítésével kapcsolatos 
költségeket és a régi márkanevek megszüntetéséből adódó veszteségeket a Deutsche Telekom kompenzálta. A 
kapott kompenzáció egyéb jövedelemként lett elismerve az eredménykimutatás „Egyéb működési költségek – 
nettó” során (24. megjegyzés). 

 
Az alábbi táblázat a DT Csoporton belüli tranzakciókat mutatja be: 

 
  2003 2004  2005 
  december 31-én végződött 

évben 
  (millió Ft) 
     
Bevételek a DT Csoportnak nyújtott távközlési 
szolgáltatásokból……….… 

 8 682  6 921  5 155

     
DT Csoport által nyújtott távközlési szolgáltatások költsége 
.…………....... 

 (4 955)  (6 289)  (6 158)

Tanácsadói díjak a MagyarCom Services Kft. felé 
………………………… 

 (1 287)  (1 488)  (1 140)

DTAG-tól a névváltoztatás kapcsán kapott egyéb jövedelem ……………  -  5 920  7 281
     
Kamatköltség DTIF felé 
…………………….……….……………………... 

 (15 009)  (23 271)  (24 518)

DTAG-nak fizetett derivatív kamat ………………….……………………..  (3 219)  -  
     
MagyarCom GmbH-nak fizetett osztalék 
…………………………………... 

 (11 114)  (43 222)  (43 222)

     
DT Csoporttal szembeni követelések 
………………………..……………... 

 2 692  1 200  1 943

     
MagyarCom Services Kft-vel szembeni kötelezettség 
……………………... 

 (456)  (410)  (313)

DT Csoport egyéb vállalataival szembeni kötelezettségek 
………………… 

 (1 105)  (1 911)  (1 515)

Elhatárolt kamatköltség DTIF 
felé……………………………………...…... 

 (4 674)  (5 491)  (6 198)

     
DTIF-től és DTAG-tól felvett hitelek …………...…………………………  (200 319)  (237 675)  (286 648)
 

A Deutsche Telekom 2007. június 30-ig támogatást garantál a Magyar Telekom finanszírozási igényeinek 
kielégítésére. 

 
 

(b) Állami intézmények 
 

A Magyar Telekom állami intézményeknek és vállalatoknak is nyújt szolgáltatásokat Magyarországon, 
Macedóniában és Montenegróban, azonban egyenként egyik intézmény sem képvisel jelentős bevételi forrást. 
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(c) Társult vállalatok 
 

A Hunsat a Társaság (50%) és az Antenna Hungária Rt. (50%) által alapított vállalat. A Hunsat bevételei a 
magyar távközlési társaságoknak nyújtott nemzetközi űrtávközlési szolgáltatások közvetítéséből származnak. A 
Csoport és a Hunsat közötti tranzakciók és egyenlegek nem jelentősek. A Hunsat-tól kapott osztalék 2005-ben 
1376 millió Ft volt (2004-ben 2 133 millió Ft, 2003-ban 75 millió Ft). 

 
Az M-RTL magyar televíziós társaság, amelyben a Magyar Telekom az IKO-Telekom Média Holding Rt-n 

keresztül 25%-os tényleges tulajdonrésszel bír. Az M-RTL reklám időt ad el a Magyar Telekomnak 
médiaügynökségeken keresztül, a Magyar Telekom pedig távközlési szolgáltatásokat nyújt az M-RTL-nek egy 
interaktív szolgáltatón keresztül. Az M-RTL és a Csoport közötti közvetlen tranzakciók ezért elhanyagolhatóak. 
Az M-RTL 2005-ben közvetlenül és közvetve 550 millió Ft (2004-ben 500 millió Ft, 2003-ban 500 millió Ft) 
osztalékot deklarált a Csoport számára. 

 
A T-Systems Hungary (TSH) a Magyar Telekom társult vállalata, amelyben a Társaság 49% részesedést 

szerzett 2004 szeptemberében. A Magyar Telekom a T-Systems International-től, a DT Csoport tagjától, 
részesedést vásárolt, valamint tőkeemelést hajtott végre a TSH-ban. A Csoport és a TSH közötti tranzakciók és 
egyenlegek nem jelentősek. Az ebben a megjegyzésben a DT Csoporttal kapcsolatos tranzakciókat bemutató 
táblázat tartalmazza a TSH és a Csoport közötti tranzakciókat is. 

 
 

(d) Igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok 
 
2005-ben a Társaság Igazgatóságának díjazása 10 millió forintot tett ki (2004-ben és 2003-ban: 9 millió 

forint). A Társaság a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazására 2004-ben 14 millió forintot fordított (2004: 10 
millió forint, 2003: 9 millió forint). 
 
 
(e) Kulcsvezetők 
 

Kulcsvezetőknek a Csoport Ügyvezető Bizottságának, a Magyar Telekom fő operatív döntéshozó 
testületének tagjait tekintjük. 

 
A Csoportban felmerült, kulcsvezetőkkel kapcsolatos kompenzációs költségeket (amely magában foglalja a 

TB járulékot és a béreket terhelő egyéb adókat is) az alábbi táblázat tartalmazza:  
 
  2003 2004  2005 
  (millió Ft) 
    
Bérköltség és egyéb rövid távú személyi jellegű juttatások......................  801 800  670
Munkaviszony megszűnésével kapcsolatos szerződéses költség .............  - -  350
Részvényalapú juttatások (28. megjegyzés) ……………………………  30 101  130
  831 901  1 150
 

A Csoport nem nyújt hitelt a kulcsvezetőinek. 
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32 Mérleg fordulónap utáni események 
 

 A Magyar Telekom 2006. január 12-én projekt finanszírozási kölcsönszerződést írt alá 47,7 milliárd forint 
értékben. A kölcsönt az Európai Beruházási Bank nyújtja a Deutsche Telekom International Finance BV-n 
keresztül, a Magyar Telekom szélessávú beruházásainak finanszírozására. A kölcsönszerződés 2013. 
januárjában jár le, és öt egyenlő részletben kell visszafizetni két év türelmi idő elteltével. A kölcsön kamatlába 3 
hónapos BUBOR kamat alapján kerül kiszámításra. 

 
A MakTel 2006. júniusában 10%-os saját tulajdonrészt vásárolt a tulajdoni kisebbségben lévő macedón 

kormánytól nyilvános ajánlattétel keretében 60,9 millió euróért. A részvényvásárlást követően a Magyar 
Telekom szavazati joga a MakTel-ben 51%-ról 56,7%-ra nőtt, míg a macedón kormány részesedése –az egyéb 
kisebbségi tulajdonosok részesedésével - 36,81%-ra esett vissza.  

 
A Magyar Telekom és a Deutsche Telekom 2006. júniusban döntött a Mobimak, a Csoport macedón 

mobilszolgáltatójának T-Mobile Macedonia-ra (T-Mobile MK) történő átnevezéséről, valamint a „T” márka 
bevezetéséről Montenegróban a vezetékes és a mobil szegmensben egyaránt. 

 
2004 végén a Csoport az ETTA-val (Egyetemes Távközlési Támogatási Alap) szemben 1 468 millió Ft 

követeléssel, illetve 1 131 millió Ft kötelezettséggel rendelkezett. 2005 során a követelésből 619 millió Ft térült. 
Egy szeptember 15-i bírósági határozat alapján, mely megszüntette a Csoport fenti kötelezettségét, a Csoport a 
mérlegből mind a fenti követelését, mind a kötelezettségét kivezette. A Legfelsőbb Bíróság 2006. április 25-én 
hozott határozatában visszaállította az eredeti határozatot, melynek alapján a Csoport ismét a korábban már 
szerepeltetett 1 131 millió Ft összegű kötelezettséggel rendelkezett, mely egyben azt is jelezte, hogy a Csoport 
bizonytalansága a korábban leírt követelés megtérülésével kapcsolatban részben megszűnt. Ezt az eseményt a 
Csoport módosító mérlegfordulónap utáni eseményként értékeli, és ebből kifolyólag a jelen 2005. évi 
beszámolójában a fenti ETTA-val kapcsolatban egy követelést és kötelezettséget szerepeltet.  

 
 

Leányvállalatok és egyéb befektetések beszerzése a mérleg fordulónap után 
 
2005. november 29-én a Magyar Telekom szerződést kötött az Orbitel 100%-os tulajdonjogának 8 millió 

euróért történő megvásárlására. Az Orbitel egyike Bulgária alternatív telekommunikációs és internet 
szolgáltatóinak, aki IP technológiát használva nyújt hang és adat alapú szolgáltatásokat az üzleti ügyfeleknek 
országszerte. 2005-ben az Orbitel 11,5 millió eurós árbevételt ért el. Az ügylet végleges lezárására 2006. február 
3-án került sor. 

 
2005. december 12-én a Magyar Telekom szerződést kötött a Dataplex Kft. 100%-os tulajdonjogának 5,1 

milliárd forintért történő megvásárlására. A megállapított ár figyelembe vette a cég nettó adósságállományát is a 
megegyezés időpontjában. A Dataplex a magyar IT szolgáltatás-kihelyezési piac egyik szereplője, amely 2005-
ben körülbelül 1,3 milliárd forintos árbevételt ért el (nem auditált adat). Az ügylet lezárására a Versenyhivatal 
jóváhagyását követően, 2006. április 5-én került sor. 

 
A Magyar Telekom 2006. áprilisban 100%-os tulajdont szerzett az iWiW Kft.-ben, Magyarország vezető 

online közösségi portál üzemeltetőjében, közel 1,1 milliárd forint vételi árért. Az iWiW („who is who”, azaz ki 
kicsoda) egyelőre a létező barátságokat és kapcsolatokat online formában feltérképező közösségi oldal, amely 
már több mint fél millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, és Magyarország negyedik leglátogatottabb 
weboldala. 2005-ben az IWIW 5 millió forintos árbevételt ért el. 

 
A Magyar Telekom 2006. májusban 100%-os tulajdont szerzett az Adnetwork Kft.-ben, Magyarország 

vezető online hirdetéshálózat üzemeltetőjében, 0,2 milliárd forint vételi árért. Az Adnetwork Kft-t 2005-ben 
alapították és 28 millió forint árbevételt ért el 2005-ben. 

 
A Magyar Telekom 2006. júniusában adásvételi szerződést írt alá a KFKI-LNX, Magyarország egyik vezető 

informatikai cégének 100%-os tulajdonrészének megszerzésére, 8,2 milliárd forint vételárért és 1,5 milliárd 
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forintnak megfelelő, a 2006. évi pénzügyi eredményektől függő „mozgó vételárért”. Az akvizíció 2006. 
szeptember 15-én zárult, mely időponttól kezdve a KFKI Csoport a konszolidációba bevonásra kerül. A KFKI 
Csoport körülbelül 17 milliárd forint bevételt ért el 2005-ben. A KFKI-LNX-nek két 100%-os tulajdonú 
leányvállalata van, az ICON és az IQSYS. 

 
A fenti 2006. évben megvásárolt vállalatok mindegyike a Csoport vezetékes szegmensébe tartozik.  
 
Az éves beszámoló elfogadásának időpontjáig a Csoport csak az Orbitel megvásárlására vonatkozó vételár 

felosztást véglegesítette. A fennmaradó akvizíciókhoz kapcsolódó vételár felosztás a 2006. éves zárás idejére 
rendelkezésre fog állni, így a Csoport 2006. évi beszámolójában kerül bemutatásra. 

 
Az alábbi táblázat mutatja az Orbitel megszerzett nettó eszközállományának könyv szerinti- és valós értékét, 

valamint az akvizíció költségét: 
 

millió Ft  Valós 
érték 

 Könyv szerinti 
érték 

 
Megvásárolt részesedés ára 2 014  
Akvizícióhoz közvetlenül kapcsolódó költségek 38  
Beszerzés költsége 2 052  
  
Beszerzett nettó eszközállomány 1 015  
Goodwill 1 037  
  
Beszerzett nettó eszközállomány:  
Pénzeszközök 22 22 
Egyéb pénzügyi eszközök 6 6 
Követelések 378 378 
Társasági adó követelés 8 8 
Készletek 12 12 
Tárgyi eszközök 512 370 
Immateriális javak 802 211 
Egyéb befektetett eszközök 4 4 
  
Szállítók és egyéb kötelezettségek (396) (396) 
Hitelek és egyéb kölcsönök (199) (199) 
Nettó halasztott adó kötelezettség (134) (24) 
Összesen 1 015 392 
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Az önmagukban jelentősnek nem számító akvizíciók során megszerzett társaságok (KFKI csoport, iWiW, 
Adnetwork) eszközállományának könyv szerinti értékét összevontan mutatja az alábbi táblázat:  

 
millió Ft  Könyv szerinti 

érték 
 
Megvásárolt részesedés ára 10 968
Akvizícióhoz közvetlenül kapcsolódó költségek 161
Beszerzés költsége 11 129
 
Beszerzett nettó eszközállomány 1 339
Goodwill 9 790
 
Beszerzett nettó eszközállomány: 
Pénzeszközök 350
Követelések 2 886
Társasági adó követelés 32
Készletek 656
Tárgyi eszközök 633
Immateriális javak 238
Nettó halasztott adó követelés 23
 
Szállítók és egyéb kötelezettségek (2 737)
Hitelek és egyéb kölcsönök (588)
Céltartalékok (154)
Összesen 1 339

 
 
A Dataplex az akvizíció időpontjában nem rendelkezett IFRS szerint vezetett könyvekkel, így a 

mérlegtételek könyv szerinti értékének bemutatása nem szolgálna használható információval.  
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33 Várható számviteli változások 
 

A Csoport számára 2006. január 1-je után kötelező érvényű új standardokat, valamint a már érvényben levő, 
a Csoport szempontjából releváns standardok módosításait, illetve azok magyarázatát felülvizsgáltuk, és az 
alábbi változásokat tartjuk lényegesnek: 

 
IFRIC 4 - (Egy megállapodás részben vagy teljesen lízing-megállapodás-e). E szabály szerint azt kell 

megvizsgálni, hogy (a) a megállapodás teljesítése speciális eszköz vagy eszközök (az eszköz) használatától 
függ-e, és (b) a megállapodás rendelkezik-e az eszköz használati jogának átengedéséről. Mivel a Magyar 
Telekom gyakran nyújt komplex szolgáltatásokat üzleti ügyfelei számára, amely bizonyos technológiai eszközök 
átadásával jár, az eddig szolgáltatásokból származó bevételként elszámolt bevételeket meg kell bontani és egy 
részét lízing bevételként kell kimutatni. Amennyiben a lízing összetevői beazonosíthatóak és a lízing az IAS 17 
rendelkezései szerint pénzügyi lízingnek minősül, a szolgáltatásból származó bevételek azon része, amely 
egyenletesen kerülne elismerésre a szolgáltatási időszak folyamán, egy összegben eszköz értékesítés 
bevételeként kerül elszámolásra. Ennek következtében az az érték, amely az átadott eszköz hasznos élettartama 
során értékcsökkenésként kerülne elszámolásra az eszköz átadásakor egy összegben eladott eszköz bekerülési 
értékeként kerül elszámolásra. A pénzügyi lízingköveteléssel kapcsolatban pénzügyi bevétel elhatárolása is 
szükséges. Ez a megfelelő eredménykimutatás- és mérleg sorok változását eredményezi, de a Csoport 
eredményére és tőkéjére gyakorolt hatása várhatóan nem jelentős. Az IFRIC 4 rendelkezéseinek alkalmazására 
példa a 2006. évben megkezdett Tetra szolgáltatás. Részletek a Tetra szolgáltatásról a 29 (b) megjegyzésben 
találhatók.  

 
IAS 39 - módosítás (valós érték opció) - 2006. január 1-jétől hatályos. Ez a standardmódosítás 

megváltoztatja az eredménykimutatáson keresztül értékelt pénzügyi instrumentumok definícióját, és leszűkíti a 
pénzügyi eszközök ebbe a kategóriába történő besorolásának lehetőségét. A Csoport úgy véli, hogy a módosítás 
nem lesz jelentős hatással a pénzügyi eszközök besorolására, mivel a Csoport meg tud felelni az erre vonatkozó 
megváltozott feltételeknek. A szabályt a Csoport a 2006. január 1-jével kezdődő évtől alkalmazza. 

 
IFRS 7 – Pénzügyi Instrumentumok: Bemutatás, és egy kiegészítő módosítás az IAS 1 – Pénzügyi Kimutatás 

– Tőke Elszámolás standardhoz (2007. január 1-jétől hatályos). Az IFRS 7 új bemutatási kötelezettséget ír elő a 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan a jobb áttekinthetőség érdekében. Előírja a pénzügyi eszközökből eredő 
kockázat mennyiségi és minőségi bemutatását, ideértve a hitel kockázat, fizetőképesség kockázat és piaci 
kockázat bemutatását, valamint a piaci kockázatra való érzékenység vizsgálatát. A Csoport az IFRS 7 standardot 
és az IAS 1 módosítását a 2007. január 1-jével kezdődő évtől alkalmazza. 
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U.S. GAAP szerinti kimutatásokkal való összevetés (nem auditált) 
 

A Magyar Telekom konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) 
szerint készült, amely bizonyos tekintetben eltérnek az USA-ban általánosan elfogadott számviteli elvektől (U.S. 
GAAP). Az alábbiakban ismertetjük az IFRS és a U.S. GAAP közötti alapvető különbségeket, a 2005. december 
31-én végződött hároméves időszak minden egyes évére vonatkozó konszolidált eredményt, és a 2004. és 2005. 
december 31-i saját tőkét érintő módosítások magyarázatával együtt.  
 
  Megjegyzés  2003  2004  2005 
  december 31-én végződött években
  (millió Ft) 
       
Részvény tulajdonosokra jutó éves eredmény 
………… 

   57 475  34 641  78 564

Kisebbségi tulajdonosokra jutó éves eredmény ………           11 865        8 686  10 355
IFRS szerinti adózott eredmény 
……...…………........... 

   69 340  43 327  88 919

       
U.S. GAAP szerinti módosítások:       

Bevételek 
elismerése…………….............................. 

 (a)  3 712  4 749  4 237

Eszközbontási 
kötelezettség………………………... 

 (b)  (136)  (871)  (402)

Személyi jellegű költségek 
……………………….... 

 (c)  -  950  (1 110)

Kamataktiválás……………………….………….....
. 

 (d)  359  420  472

Származékos ügyletek ……………………………..  (e)  -  -  (227)
Egyéb jövedelem (márkaváltás) 
…………………… 

 (f)  -  (5 920)  (7 281)

Akvizíciók miatti értékkülönbözetek ………………  (g)  (6 720)  (6 977)  (4 775)
Goodwill ………………………...............................  (h)  13 795  13 876  -

  Adózás előtti eredmény ................................................    11 010  6 227  (9 086)
Adó 
………………………………………………… 

 (i)  (711)  (1 503)  610

  Adózás utáni eredmény ................................................    10 299  4 724  (8 476)
Kisebbségi részesedés ..............................................  (j)  (1 370)  319  (828)

U.S. GAAP szerinti módosítások  
éves eredményre gyakorolt hatása  
……………............. 

   
8 929

  
5 043 

 
(9 304)

       
       
U.S. GAAP szerinti éves eredmény 
…………………… 

   66 404  39 684  69 260

U.S. GAAP szerinti kisebbségi részesedés 
……………. 

   13 235  8 367  11 183

    79 639  48 051  80 443
       
 

A fenti táblázatban az látható, hogy a U.S. GAAP szerint a különböző témákhoz kapcsolódóan mennyivel 
több bevétel vagy költség került elszámolásra az IFRS beszámolóhoz képest. 
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 Megjegyzés  2004  2005 

    december 31-én 
    (millió Ft) 
     
IFRS szerinti saját tőke – módosítás előtt 
………………………… 

  516 567  527 567

   IAS 39 miatti módosítás 
………………………………………… 

  (733)  -

IFRS szerinti saját tőke – módosítás után 
………………………… 

  515 834  527 567

      
IFRS szerinti kisebbségi részesedés a tőkében 
…………………… 

  60 097  70 127

IFRS szerinti tőke – módosítás után ………………………………   575 931  597 694
      
 U.S. GAAP szerinti módosítások:      

Bevételek elismerése …………………...................................…..  (a)  (13 705)  (9 468)
Eszközbontási kötelezettség 
………………………...................... 

 (b)  (1 007)  (1 409)

Személyi jellegű költségek 
………………………........................ 

 (c)  960  (213)

Kamataktiválás ……………………….………….........................  (d)  4 993  5 465
Származékos ügyletek …………………………….....................  (e)  873  646
Akvizíciók miatti értékkülönbözetek 
……………………………. 

 (g)  13 881  8 132

Goodwill 
………………………………………………………… 

 (h)  16 693  14 237

Adó ………………………………………………………………  (i)  (5 747)  (5 049)
Kisebbségi részesedés 
…………………………………………… 

 (j)  2 132  2 190

U.S GAAP módosítások hatása a saját tőkére 
……………………. 

   19 073  16 987

     
U.S GAAP módosítások hatása a kisebbségi részesedésre ………   (2 132)  (2 190)
U.S GAAP módosítások hatása a tőkére …………………….……   16 941  12 341
     
     
U.S. GAAP szerinti saját tőke ........................................................   534 907  542 098
U.S GAAP szerinti kisebbségi részesedés ......................................   57 965  67 937
   592 872  610 035
     
 

A korábbi években a Csoport tőkéjének levezetése a U.S GAAP és IFRS közötti különbségek halmozott 
eredményhatása alapján került bemutatásra. A fenti táblázatban bemutatott összegek a nettó eszközállomány 
halmozott módosításait mutatják témakörönkénti bontásban. A bemutatás formátumát azért változtattuk meg, 
mert a jelenlegi bemutatást informatívabbnak gondoljuk. 
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(a) Bevételek elszámolása 
 

A Magyar Telekom IFRS beszámolójában az 1997. október után beszedett vezetékes belépési díjak azonnal 
elismerésre kerülnek a kapcsolódó közvetlen költségekkel együtt. A mobil aktiválási díjak szintén az ügyfelek 
előfizetéseinek aktiválásakor kerülnek elismerésre. U.S. GAAP szerint azonban 2003. december 31-ig a 
vezetékes belépési díjak és a mobil aktiválási díjak felmerülésükkor elhatárolásra kerültek, és a SAB 101 
rendelkezései szerint, a szerződéses viszony várható időtartama alatt egyenletesen került a bevétel elszámolásra. 
A belépési és aktiválási díjakhoz kapcsolódó közvetlen költségek a bevétel mértékéig szintén elhatárolásra 
kerültek. 

 
2004. január 1-jétől a Magyar Telekom a US GAAP szerinti kimutatásaiban alkalmazza az EITF 00-21 és 

SAB 104 előírásait, amelyek szerint az előfizetői csomagokat azok elemeiként vizsgáljuk, a csomagok bevételei 
az egyes elemek valós értékeinek arányában kerülnek elismerésre. A belépési és aktiválási díj minden esetben 
össze van kapcsolva más elemekkel, úgymint készülékértékesítés és/vagy előre fizetett forgalmi díj. Mivel a 
továbbiakban a belépési és aktiválási díjak nem tekinthetők különálló bevételt szerző tevékenységnek, így ennek 
az elemnek a valós értéke nullának tekinthető. Ennek megfelelően a belépési és aktiválási díjként beszedett 
összegeket a csomag többi eleméhez kell hozzárendelni, és a bevétel ugyanúgy kerül elismerésre, mint annak a 
szolgáltatásnak az esetében, amelyhez hozzárendeltük (pl. eszközértékesítés, előre fizetett forgalom, stb.). 

 
A U.S. GAAP kimutatásban magasabb a halasztott bevételek egyenlege és van elhalasztott költség a 2003. 

évig történt bekapcsolások közvetlen költségeinek elhalasztása kapcsán, amelyek még nem teljes egészében 
lettek bevételként, illetve költségként elismerve. 

 
 

(b) Eszközbontási kötelezettség 
 

Az SFAS 143 (Eszközbontási kötelezettség) standardot a Magyar Telekom 2003. január 1-jével alkalmazza. 
Az SFAS 143 szerint amennyiben az eszköz elbontási kötelezettségből származó jövőbeli kötelezettségek valós 
értékére elfogadható becslés készíthető, akkor a kötelezettséget a felmerülés időszakában kell céltartalékként 
elismerni. Ezek az eszközbontási kötelezettségek a tárgyi eszköz könyv szerinti értékéhez adódnak hozzá, annak 
aktiválásakor. A U.S. GAAP –pel ellentétben a Magyar Telekom az IFRS beszámolójában nem ismer el 
céltartalékot az eszközbontási kötelezettségekre, amennyiben a céltartalékokra vonatkozó IAS 37-es standard 
szerinti feltételek nem teljesülnek. 
 
A U.S. GAAP szerinti kimutatásban ezek az eszközök magasabb bruttó értéken szerepelnek, így magasabb az 
értékcsökkenésük is, illetve a céltartalék értéke szintén magasabb, amely érték folyamatosan növekszik a 
felhasználásig.  
 
 
(c) Személyi jellegű költségek 

 
A 2005-ös létszámleépítésekre az IFRS szerint 2004-ben képzett céltartalék egy része nem teljesített 

bizonyos feltételeket, hogy U.S. GAAP szerint is kötelezettségként kerüljön elismerésre. Ezek a költségek a U.S. 
GAAP szerinti kimutatásban 2005-ben kerültek elszámolásra.  

 
Ezen kívül eltérő összegű költség került elszámolásra a részvény alapú juttatások kapcsán az IFRS 

beszámolóban, az IFRS 2 szerint, mint a U.S. GAAP kimutatásban az APB 25 szerint. 
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(d) Kamataktiválás 
 

A Magyar Telekom az IFRS beszámolójában a 2004-et megelőző években aktivált kamatot, egyre csökkenő 
mértékben, és nem aktivált kamatot 2004-ben és 2005-ben. Ennek oka, hogy a korábbi években beruházásokra 
felvett hitelek 2003 végéig visszafizetésre kerültek. 

 
U.S. GAAP szerint a Magyar Telekom nem különbözteti meg a hiteleket a céljuk alapján, hanem minden 

hitel kamat aktiválás tárgyát képezi. Ennek eredményeként a U.S.GAAP szerinti beszámolóban magasabb az 
aktivált kamat értéke, amely a tárgyi eszközök, és ebből következően az értékcsökkenés magasabb értékét 
eredményezi. 
 
 
(e) Származékos ügyletek 
 

Az IAS 39 (Pénzügyi eszközök – Elismerés és értékelés) új értelmezése nem tekinti különállónak az 
alapszerződést és a beágyazott derivatívát azoknál a szerződéseknél, amelyek olyan valutában köttettek, amely 
egyik szerződő félnek sem saját valutája, abban az esetben, ha az adott valuta az adott piacon széles körben 
használt. Az értelmezés változásának következtében a Magyar Telekom IFRS szerinti eredménytartalékának 
nyitó értékéből kivezette a 2004. december 31-i beágyazott derivatívák könyv szerinti értékét (873 millió Ft) és a 
hozzá tartozó halasztott adó kötelezettséget (140 millió Ft). 

 
Az IFRS standard értelmezésbeli változása nem volt hatással a U.S. GAAP kimutatásokra, ahol ezek a 

beágyazott derivatívák továbbra is külön kerülnek elismerésre, és valós értéken vannak nyilvántartva.  
 
 
(f) Egyéb jövedelem (márkaváltás) 
 

2004 során a Társaság megváltoztatta magyar mobil leányvállalatának, a Westelnek a nevét T-Mobile 
Magyarország-ra, míg a csoport más tagvállalatainak név- és márkaváltása 2005-ben történt meg (31-es 
megjegyzés). A DT AG-tól erre kapott kompenzációt egyéb jövedelemként mutatjuk ki az IFRS 
eredménykimutatásban. 

 
A U.S. GAAP szabályai szerint a Magyar Telekom a kapott kompenzációt a többségi tulajdonostól kapott 

tőke hozzájárulásként kezeli. Ez a U.S. GAAP beszámolóban alacsonyabb mérleg szerinti eredményt okoz, 
ellenben nem okoz változást a Saját tőkében. 
 
 
(g) Akvizíciók miatti értékkülönbözetek 
 

Az immateriális javak elismerését az IFRS és U.S GAAP a korábbi években eltérő módon határozta meg, 
ezért a T-Mobile H, MakTel és Emitel 2001-es akvizíciója során a nettó eszközállomány valós értéke a két 
szabvány szerint különböző volt. A U.S GAAP általában magasabb értékben határozta meg az immateriális 
javak értékét. Ebből következik, hogy ezeknek az immateriális javaknak az értékcsökkenése is nagyobb a U.S. 
GAAP szerint, mint az IFRS szerint. 

 
2004. március 31. után az IFRS szerint a megvásárolt vállalatok nettó eszközállományának valós értékére 

vonatkozó értékmódosítások teljes összegben kerülnek elismerésre, míg a U.S GAAP szerint a valós értéket 
módosító tételek csak a megszerzett tulajdonrész arányában kerülnek elismerésre. Ez utóbbi módszert alkalmazta 
az IFRS is a fenti időpont előtt. Ebből adódóan a 2004. március 31. utáni akvizíciók esetében a U.S GAAP 
szerint, a tárgyi eszközökre és immateriális javakra vonatkozó módosítások esetében alacsonyabb az 
értékcsökkenés is.     
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(h) Goodwill 
 

Mivel az eszközök és a kötelezettségek elismerésére az IFRS és a U.S. GAAP eltérő szabályokat határozott 
meg a korábbi években, a MakTel, a T-Mobile H és az Emitel 2001-es beszerzésekor meglévő nettó 
eszközértékek valós értékei különböztek. A U.S. GAAP szerint így magasabb volt az akvizíciók kapcsán 
elszámolt immateriális javak értéke, ezért az elszámolt goodwill értéke alacsonyabb volt, mint az IFRS 
beszámolóban. 

 
Ezen felül, az SFAS 141 és 142-es szabály értelmében U.S. GAAP szerint nem számoltunk el goodwill 

értékcsökkenést a bemutatott három időszakban, így ez jelentős különbséget eredményez a 2003-as és a 2004-es 
IFRS és U.S. GAAP kimutatások között. 2005. január 1-jétől az IFRS szabályai szerint sem számolható el 
goodwill értékcsökkenés, így ez már további különbséget nem okoz a kétféle kimutatásban. 

 
A Goodwill értéke U.S. GAAP szerint a megvásárolt vállalat pénznemében került elismerésre, míg az IFRS 

szabályoknak megfelelően az előző években a goodwill forintban került elismerésre. Ez deviza átváltási 
különbözetet eredményez a saját tőkében, amely az IRFS riporttal való összehasonlítás levezetésekor a Goodwill 
soron jelenik meg. 
 
 
(i) Adó 
 

Szinte valamennyi fent említett U.S. GAAP módosítás időszakos különbséget eredményez a két beszámoló 
között, és így a módosításokon halasztott adó képződik. 

 
 
(j) Kisebbségi részesedés 
 

A fent leírt módosítások egy része a Csoport olyan leányvállalataihoz kapcsolódik, amelyben a Magyar 
Telekom részesedése kevesebb, mint 100%. Az ilyen módosításoknak ezért hatása van a kisebbségi részesedés 
értékére is.  

 
A Társaság több konszolidált leányvállalata tekintetében rendelkezett vételi opcióval további tulajdon-

hányadokra. A leányvállalatok társ-tulajdonosai szintén rendelkeztek vételi, illetve eladási opciókkal a Magyar 
Telekom által tulajdonolt részesedésekre. Ezeknek az opcióknak az elismerése és értékelése bizonyos esetekben 
különböző módon történt az IFRS és a U.S. GAAP előírásai szerint. Ezek a különbségek 2003-ban és 2004-ben 
U.S. GAAP módosításokat tettek szükségessé, amelyek a levezetés „Kisebbségi részesedés” sorain jelennek 
meg. 

 
 




