MEGÁLLAPODÁS A MATÁV RT. 2005-2006. ÉVI
LÉTSZÁMRACIONALIZÁLÁSÁNAK RÉSZLETEIRŐL
BUDAPEST – 2004. szeptember 20. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU),
Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a vállalat középtávú stratégiai
tervével összhangban véglegesítésre került az anyavállalat 2005-2006. évi
létszámcsökkentésének pontos mértéke és ütemezése.
A Matáv Rt. és az érdekképviseletek közötti tárgyalások lezárásaként megállapodás jött létre az
anyavállalatot érintő létszámcsökkentés mértékéről, valamint a 2005. évi bérekről, jóléti és
szociális juttatásokról. A megállapodás részeként 2005. április 1-től általános bérfejlesztésként
5,6%-os emelésre kerül sor. A megállapodás értelmében 2006. végéig az anyavállalat létszáma
2598 fővel csökken, ennek eredményeként az anyavállalat 2006. december 31-i „teljes
munkaidős alkalmazottra átszámított” létszáma mintegy 5500 fő lesz. Ezzel teljesülni fog a
Matáv 2004. augusztus 12-i bejelentésében szereplő stratégiai célkitűzés, mely szerint az
anyavállalat 2006. végére 500 fölé növeli az egy alkalmazottra jutó bekapcsolt vonalak számát.
A létszámcsökkentésből 805 fő a kiszervezett tevékenységeket végző vállalatokban kap majd
munkát. A létszámleépítés megvalósítására több lépcsőben kerül sor.
A Matáv Rt.-t érintő létszámcsökkentés, valamint az augusztus 12-én bejelentett 17,3%-os
leányvállalati létszámcsökkentés mintegy 3750 főt érint Csoport szinten.
A létszámcsökkentés mértéke és költsége összhangban áll a Matáv korábban bejelentett
középtávú stratégiai tervével.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli
eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő
mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen
állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli
események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos
tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az
ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi,
amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC)
nyújtottunk be.

