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Az irányítási struktúra változásáról döntött a Magyar Telekom Igazgatósága 

 
Budapest – 2017. augusztus 3. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM 
HB, a továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 
Igazgatósága döntött arról, hogy 2017. november 1-től a kis- és középvállalati szegmensbe sorolt 
ügyfelek kiszolgálása új szervezeti keretek között folytatódik a Magyar Telekomnál: a cég SoHo 
(kisvállalkozások) ügyfelei a Lakossági szegmenshez, a középvállalatok pedig a T-Systemshez 
fognak tartozni. Ezzel összhangban november 1-i hatállyal a Kis- és középvállalati szolgáltatások 
vezérigazgató-helyettesi irányítási terület, a kis- és középvállalati szolgáltatások vezérigazgató-
helyettes pozíció megszűnik, és a jelenleg ezt betöltő Lakatos Péter november 1-i hatállyal távozik a 
cégtől. Ennek megfelelően a 8 fős felsővezetői kör 7 taggal folytatja működését. 
 
2013 elejétől a Magyar Telekom több mint kétszázezer mikro-, kis- és középvállalati ügyfelének 
távközlési és informatikai szolgáltatásokkal történő kiszolgálását egy célzottan, ezen ügyfélkörre 
fókuszáló vezérigazgató-helyettesi irányítási terület látta el, marketing, értékesítési és ügyfélszolgálati 
területekkel. 

Építve a Társaság KKV szektorban eddig elért pozícióira, ugyanakkor figyelembe véve a piaci trendeket, 
a Magyar Telekom vezetése úgy látja, hogy a lakossági és a SoHo szegmensek összevonásával a 
jövőben hatékonyabban ki tudja használni az ügyfelek kiszolgálásában rejlő szinergiákat. A 
középvállalati ügyfelek T-Systems-be történő integrációjával pedig a hatékonyabb működés mellett még 
jobban oda tud figyelni a középvállalatok informatikai kiszolgálására. Ennek megfelelően ez a szervezeti 
átalakítás támogatja a vállalati stratégiában megfogalmazott növekedési célokat.  
 

 

 
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre 
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen 
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott 
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem 
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan 
frissítsük, módosítsuk. 
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó 
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
 


