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A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését  
 
Budapest – 2010. április 7. –A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, 
BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 2010. április 7-én megtartotta Éves 
Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Nyrt. és a Magyar Telekom 
Csoport 2009. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2009. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási 
jelentését, valamint döntött a 2009. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről. A részvényesek új igazgatósági, 
felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választottak, továbbá módosításokat fogadtak el a Társaság 
Alapszabályában, és könyvvizsgálót is választottak.  
 
A részvényesek a napirend elején ismételten jóváhagyták a Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által 
hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokat. A határozatok ismételt meghozatala szükséges volt 
mindazon határozatokkal kapcsolatban, amelyeknek a jövőben hatályosnak és alkalmazandónak kell lenniük. Egyes 
határozatok a jövőben már nem fejtenek ki joghatást, ugyanakkor az ilyen határozat alapján történt eljárás 
megerősítésére, illetve az eljárás jóváhagyására volt szükség azért, hogy a Társaság kizárja vagy minimalizálja a 
határozatokkal kapcsolatos további jogviták lehetőségét. 
 
A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és Magyar Telekom 
Csoport 2009. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Ismertetésre került továbbá 
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.  
 
A Közgyűlés 1 166 377 millió Ft mérlegfőösszeggel és 93 253 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar 
Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolóját. 
A részvényesek jóváhagyták a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített egyedi éves beszámolóját 
is.  
 
A Közgyűlés ezután döntött a 2009. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 
törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2009. évi eredmény után. A Társaság a 77 
051 686 148 Ft osztalékot a nettó eredményből, a fennmaradó 2 824 611 967 Ft részt pedig az eredménytartalékból fizeti 
ki. Az osztalék kifizetésének első napja 2010. május 7. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2010. április 30. A 
Magyar Telekom Igazgatósága 2010. április 21-én részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a 
Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 
 
A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékű) Magyar 
Telekom törzsrészvény vásárlására, az Igazgatóság javaslatában foglalt feltételeknek megfelelően. 
 
A Közgyűlés áttekintette és elfogadta a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, majd – 
értékelve az Igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját – úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok 
számára a felmentvényt megadja a 2009-es üzleti évre. 
 
A részvényesek döntést hoztak a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról, ezt követően jóváhagyták a 
Felügyelő Bizottság egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. 
 
A Közgyűlés új igazgatósági és felügyelő bizottsági, valamint új audit bizottsági tagokat választott, mert a Magyar Telekom 
Nyrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága, valamint Audit Bizottsága tagjainak megbízatása a 2010. április 7-i Éves 
Rendes Közgyűlésen lejárt.  
 
A részvényesek döntése alapján az Igazgatóság tagjai lettek:  
Christopher Mattheisen, dr. Ferri Abolhassan, dr. Földesi István, Dietmar Frings, dr. Gálik Mihály, Guido Kerkhoff, Thilo 
Kusch, dr. Klaus Nitschke, Frank Odzuck, dr. Ralph Rentschler, dr. Steffen Roehn. 



 

 
A Felügyelő Bizottság tagjai lettek: 
dr. Bitó János, Bujdosó Attila, dr. Illéssy János, dr. Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Lichnovszky Tamás, Martin Meffert, 
dr. Pap László, dr. Salamon Károly, Varga Zsoltné, Varju György. 
 
Az Audit Bizottság tagjai lettek: 
dr. Bitó János, dr. Illéssy János, dr. Kerekes Sándor, dr. Pap László, dr. Salamon Károly. 
 
A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2013. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatás lejártának 
évében az Éves Rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés 
napjával jár le. 
 
A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálati feladatok 
ellátására a 2010. év vonatkozásában, azaz 2011. május 31. napjáig, illetve a 2010. üzleti évet lezáró Éves Rendes 
Közgyűlés napjáig tartó időszakra. 
 
 
 
 
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, tehát 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 inherens 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 2009. december 31-én 
végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz 
a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be. 
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