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Tájékoztatás a Gt. 304. § (1) bekezdése és az Alapszabály 5.1. pontja alapján a Magyar Telekom 

Nyrt. 2011. április 12-i éves rendes közgyőlése számára 

 
 
1111. . . . Összefoglaló Összefoglaló Összefoglaló Összefoglaló az 1az 1az 1az 1. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetésérıl, a , a , a , a 
TTTTársaság és a Magyar Telekom ársaság és a Magyar Telekom ársaság és a Magyar Telekom ársaság és a Magyar Telekom CCCCsoport soport soport soport 2010201020102010. évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének . évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének . évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének . évi üzleti tevékenységérıl, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének 
alakulásáról)alakulásáról)alakulásáról)alakulásáról)    
 
A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2010201020102010. üzleti évben. üzleti évben. üzleti évben. üzleti évben a következıképpen alakultak:  
 

 Magyar Telekom Nyrt. 
(HAR) 

Magyar Telekom Csoport 
(IFRS) 

 millió Ft-ban 
Mérlegfıösszeg  921.747 1.109.006 
Befektetett eszközök  817.906 908.432 
Forgóeszközök  73.584 200.574 
Jegyzett tıke  104.274 104.275 
Saját tıke  419.326 531.512 
Hosszú lejáratú kötelezettségek  236.094 267.477 
Rövid lejáratú kötelezettségek  199.843 246.817 
Értékesítés nettó árbevétele  458.745 609.579 
Adózott eredmény (IFRS)  - 77.371 
Mérleg szerinti eredmény (HAR)  
(a javasolt osztalék elıtt)  

 
64.929 

- 

Mérleg szerinti eredmény (HAR)  
(a javasolt osztalék után)  

 
12.812 

- 

    
    
Az Igazgatóság jelentésének lényeges adataiAz Igazgatóság jelentésének lényeges adataiAz Igazgatóság jelentésének lényeges adataiAz Igazgatóság jelentésének lényeges adatai: 
-  A változó üzleti trendek folyamatos hatékonyságjavulást igényelnek – megállapodás az érdekképviseletekkel 

300+ fı elbocsátásáról az anyavállalatnál 2011 végéig. 
-  Makrogazdasági környezet: a Magyar Telekom 2010-ben 27,7 mrd Ft különadó elıleget fizetett. 
-  Erıs infrastruktúra alapú verseny; réz-, optikai, kábel- és mobilhálózaton keresztül is elérhetı 3Play 

szolgáltatások. 
-  Stabil piaci pozíciók a magyar piac minden szegmensében. 
-  2010. éves eredmények: 5,3%-os bevételcsökkenés a gazdasági visszaesés, a verseny élénkülése és a 

szabályozói hatások következtében; 5,5%-os csökkenés a mőködéshez kapcsolódó EBITDA-ban a bevétel 
változó összetétele és a gazdasági visszaesés következtében. 

-  Lakossági üzletág – vezetékes szolgáltatások: még mindig erıs ügyfélelvándorlás, azonban az xPlay szerepe 
egyre nı, segíti az ügyfélmegtartást a vezetékes, kábel és internet termékeknél. Nı az igény a fejlettebb VoIP 
alapú szolgáltatások iránt az új csomagokban, valamint nıtt a TV elıfizetık száma az IPTV szolgáltatás 
növekvı népszerőségének köszönhetıen, mely már a kábelhálózataink nagy részén is elérhetı. 

-  Lakossági üzletág – mobilszolgáltatások:  a nehéz gazdasági helyzet mellett szoros verseny, csökkenı 
tarifaszintek. Ugyanakkor a mobil internet iránti igény rohamosan nı, a smartphone eladások aránya 
jelentısen nıtt az elmúlt évben. 

-  Vállalati üzletág – csökkenı hang- és adatbevételek, valamint csökkenés az RI/IT piacon az üzleti ügyfelek 
takarékossági intézkedései, valamint a kormányzat szigorú hiánycélja miatt. 

-  Macedóniában és Montenegróban egyaránt erısödı verseny jellemzi a telekommunikációs piacot, ami 
kedvezıtlenül hat a bevételekre. 

-  Az Igazgatóság a 2010-es eredmények után részvényenként 50 forintos osztalék elfogadását javasolja a 
Közgyőlésnek; a javaslat alapján az osztalékfizetés kezdınapja 2011. május 12.  
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A Felügyelı Bizottság jelentésének lényeges adataiA Felügyelı Bizottság jelentésének lényeges adataiA Felügyelı Bizottság jelentésének lényeges adataiA Felügyelı Bizottság jelentésének lényeges adatai:  
A Felügyelı Bizottság jelentése szerint javasolja a közgyőlésnek, hogy  
-  az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelı mérlegfıösszeggel és adózott eredménnyel 

hagyja jóvá a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
(IFRS) szerint elkészített 2010. évi konszolidált éves beszámolóját, 

- az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelı mérlegfıösszeggel és adózott eredménnyel 
hagyja jóvá a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2010. évi éves beszámolóját,  

- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát, 
- fogadja el a 2010. évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási Jelentést. 
 
 
2222. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 2222. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (Döntés a Társaság számviteli törvény által elıírt Nemzetközi Pénzügyi Döntés a Társaság számviteli törvény által elıírt Nemzetközi Pénzügyi Döntés a Társaság számviteli törvény által elıírt Nemzetközi Pénzügyi Döntés a Társaság számviteli törvény által elıírt Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok (IFRSBeszámolási Standardok (IFRSBeszámolási Standardok (IFRSBeszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelı ) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelı ) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelı ) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelı 
Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetéseBizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetéseBizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetéseBizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése))))    
 
A Gt. 302. § e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása.    
    
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::    

A Közgyőlés 1.109.006 millió Ft mérleg fıösszeggel és 77.371 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a 
Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint 
elkészített 2010. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. 
 
 
3333. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 3333. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (Döntés a Társaság 2010. évi számviteli törvénynek megfelelıen elkészített Döntés a Társaság 2010. évi számviteli törvénynek megfelelıen elkészített Döntés a Társaság 2010. évi számviteli törvénynek megfelelıen elkészített Döntés a Társaság 2010. évi számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 
egyedi éves beszámolójának (HAR) elfegyedi éves beszámolójának (HAR) elfegyedi éves beszámolójának (HAR) elfegyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló ogadásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló ogadásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló ogadásáról, a Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló 
vonatkozó jelentésének ismertetésevonatkozó jelentésének ismertetésevonatkozó jelentésének ismertetésevonatkozó jelentésének ismertetése))))    
 
A Gt. 302. § e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. 
 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::    

A Közgyőlés 921.747 millió Ft mérleg fıösszeggel és 64.929 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság 
magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2010. évi Éves Beszámolóját. 
    
    
4444. . . . Összefoglaló az Összefoglaló az Összefoglaló az Összefoglaló az 4444. . . . napirendi ponthoz (napirendi ponthoz (napirendi ponthoz (napirendi ponthoz (Az Igazgatóság javaslata a 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a Az Igazgatóság javaslata a 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a Az Igazgatóság javaslata a 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a Az Igazgatóság javaslata a 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a 
Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi Felügyelı Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi 
adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésadózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésadózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésadózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésrılrılrılrıl))))    
 
A Gt. 220. § (3) bekezdése és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
döntés az adózott eredmény felhasználásáról.  
 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::    
A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékő részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 
2010. évi eredmény után. 
A Társaság az 52 117 584 050 Ft osztalékot a 64 929 146 513 Ft HAR szerinti nettó eredménybıl fizeti ki, a 
fennmaradó 12 811 562 463 Ft összeget pedig eredménytartalékba helyezi. 
Az osztalék kifizetésének elsı napja 2011. május 12. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2011. május 5. 
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2011. április 22-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a 
Budapesti Értéktızsde honlapján. 
Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. 
 
 
5555. . . . Összefoglaló aÖsszefoglaló aÖsszefoglaló aÖsszefoglaló azzzz    5555. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények . napirendi ponthoz (Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények . napirendi ponthoz (Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények . napirendi ponthoz (Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények 
vásárlására)vásárlására)vásárlására)vásárlására)    
 
A Gt. 224. §-a és az Alapszabály 6.2. (s) pontja alapján a közgyőlés felhatalmazhatja az Igazgatóságot saját 
részvény vásárlásra.  
 
A Magyar Telekom Nyrt. közgyőlésének 27/2010. (IV. 7.) sz. határozatával az Igazgatóságnak saját részvény 
vásárlásra adott felhatalmazása 2011. október 7-én lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a közgyőléstıl a 
Magyar Telekom törzsrészvény vásárlására a közgyőlési döntéstıl számított tizennyolc hónapos idıtartamra. 
Ugyanakkor az Igazgatóság továbbra is úgy gondolja, hogy a részvényesi javadalmazási politika fı eszköze az 
osztalékfizetés kell hogy maradjon.  
 
Az új felhatalmazás elfogadásával a közgyőlés 27/2010. (IV. 7.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás hatályát 
veszti. 
 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::        
A Közgyőlés felhatalmazza az Igazgatóságot, legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékő) 
Magyar Telekom törzsrészvény vásárlására. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi 
javadalmazási politikája kibıvíthetésre kerüljön a javadalmazásnak ezzel a formájával, ezáltal pedig a részvényesi 
javadalmazási politika összhangban legyen a nemzetközi gyakorlattal.  
A felhatalmazás a közgyőlési határozati javaslat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos idıtartamig 
érvényes. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar 
Telekom Nyrt. jegyzett tıkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab törzsrészvényt).  
A részvények megvásárlására a tızsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom által fizetett részvényenkénti ár 5%-
nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján, a Budapesti Értéktızsde nyitószakaszában 
kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.  
A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási idıszakon belül sor 
kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a 
felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma. 
A közgyőlés 27/2010. (IV.7.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti. 
 
 
6666. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 6666. napirendi ponthoz (Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról). napirendi ponthoz (Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról). napirendi ponthoz (Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról). napirendi ponthoz (Döntés a Felelıs Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról)    
 
A Gt. 312. §-a szerint, ha a nyilvánosan mőködı részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktızsdén 
bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyőlésen a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval 

együtt terjeszti a közgyőlés elé a felelıs társaságirányítási jelentést. A Gt.-nek megfelelı rendelkezést tartalmaz 
az Alapszabály 6.2. (i) pontja is. 
Kivonat: A Felelıs Társaságirányítási Jelentés többek között tartalmazza (i) az igazgatóság mőködésének rövid 
ismertetését, az igazgatóság és a menedzsment közti felelısség és feladatmegosztás bemutatását, (ii) az 
igazgatóság, a felügyelı bizottság és a menedzsment tagjainak, a bizottságok felépítésének ismertetését, (iii) az 
igazgatóság, felügyelı bizottság és bizottságok adott idıszakban megtartott ülései számának ismertetését, (iv) az 
igazgatóság, felügyelı bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe 
vett szempontok bemutatását, (v) az egyes bizottságok mőködésére vonatkozó beszámolót, (vi) a belsı kontrollok 
rendszerének bemutatását, az adott idıszaki tevékenység értékelését, a kockázatkezelési eljárások 
hatékonyságára és eredményességére vonatkozó beszámolót, (vii) a könyvvizsgáló nem az auditálással 
kapcsolatos tevékenységére vonatkozó információt, (viii) a társaság közzétételi politikájának, bennfentes 
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személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintı ismertetését, (ix) a részvényesi jogok gyakorlása 
módjának áttekintı ismertetését, (x) a közgyőlés lebonyolításával összefüggı szabályok rövid ismertetését, (xi) 
javadalmazási nyilatkozatot, valamint (xii) a társaság nyilatkozatát a Felelıs Társaságirányítási Ajánlásokban 
foglaltaknak való megfelelésrıl. 
 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::        
A Közgyőlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási Jelentését.  
 
 
7777. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 7777. napirendi ponthoz (Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadás. napirendi ponthoz (Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadás. napirendi ponthoz (Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadás. napirendi ponthoz (Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról)áról)áról)áról)    
 
Az Alapszabály 6.2. (q) pontja alapján a döntés a felmentvény megadásáról a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik.  
 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::        
A Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése – értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak elızı üzleti évben végzett 
munkáját – úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2010-es üzleti évre, 
tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30. § (5) bekezdésére. A 
felmentvény megadásával a Közgyőlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2010-ben munkájukat a Társaság 
érdekeinek elsıdlegességét szem elıtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná 
válik, ha utólag a bíróság jogerısen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk 
valótlanok vagy hiányosak voltak. 
 
 
8888. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 8888. napirendi ponthoz (Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának . napirendi ponthoz (Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának . napirendi ponthoz (Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának . napirendi ponthoz (Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: módosításáról: módosításáról: módosításáról: 1.4 A 1.4 A 1.4 A 1.4 A 
Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 2.4. A részvények átr2.4. A részvények átr2.4. A részvények átr2.4. A részvények átruházása (b); uházása (b); uházása (b); uházása (b); 2.5. A részvénykönyv 2.5. A részvénykönyv 2.5. A részvénykönyv 2.5. A részvénykönyv 
(2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tızsdei kivezetését eredményezı közgyőlési döntés feltétele; 5. A (2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tızsdei kivezetését eredményezı közgyőlési döntés feltétele; 5. A (2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tızsdei kivezetését eredményezı közgyőlési döntés feltétele; 5. A (2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tızsdei kivezetését eredményezı közgyőlési döntés feltétele; 5. A 
tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása, valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyőltájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása, valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyőltájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása, valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyőltájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása, valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyőlés és és és 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. 
A Felügyelı Bizottság tagjai (8.2.4.); 8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói A Felügyelı Bizottság tagjai (8.2.4.); 8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói A Felügyelı Bizottság tagjai (8.2.4.); 8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói A Felügyelı Bizottság tagjai (8.2.4.); 8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói 
összeférhetetlenségösszeférhetetlenségösszeférhetetlenségösszeférhetetlenség))))    
 
Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Gt. 231. § (2) bekezdés és az Alapszabály 6.2. (a) 
pontja alapján a Társaság közgyőlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.    
    
Határozati javaslatokHatározati javaslatokHatározati javaslatokHatározati javaslatok:  
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 2.4. (b) pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 2.5.3. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 4.7. pontjának törlését. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 5.3. pontjának törlését és erre figyelemmel 
az 5. pont címének módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 6.2. (h) és (p) pontjának módosítását. 
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A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 7.4.1. (o) pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 8.2.4. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 8.7.1. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 8.7.3. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 8.7.5. pontjának módosítását. 
 
A Közgyőlés az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az Alapszabály 9.4. pontjának módosítását. 
 
 
9999. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 9999. napirendi ponthoz (A Felügyelı Bizottság . napirendi ponthoz (A Felügyelı Bizottság . napirendi ponthoz (A Felügyelı Bizottság . napirendi ponthoz (A Felügyelı Bizottság módosított módosított módosított módosított ÜÜÜÜgyrendjének gyrendjének gyrendjének gyrendjének jóváhagyásajóváhagyásajóváhagyásajóváhagyása))))    
    

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 34. § (4) bekezdése és az Alapszabály 8.4.1. 
pontja szerint a Felügyelı Bizottság („FEB”) Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyőlés hagy 
jóvá. A FEB Ügyrendjét 2011. február 16-i ülésén módosította, és azt a Közgyőlés számára jóváhagyásra 
elıterjeszti. A módosított pontok: 
 
1.) A Gt. 39. § (1) bekezdése szerint a „munkavállalói képviselıket a felügyelı bizottságba az üzemi tanács jelöli a 

munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál mőködı szakszervezetek véleményének meghallgatása 
után”.  
A Magyar Telekom Nyrt.-nél (a „Társaság”) a munkavállalók számára figyelemmel több üzemi tanács mőködik, 
ezért a Munka Törvénykönyve szerint a helyi üzemi tanácsok küldötteibıl Központi Üzemi Tanácsot is létre kell 
hozni. A FEB-be a munkavállalói képviselıket a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Társaságnál több (jelenleg 
két) szakszervezet mőködik, így a munkavállalói képviselık jelölése során minden szakszervezet véleményét a 
Központi Üzemi Tanácsnak meg kell hallgatni. 
Ennek megfelelıen módosul az Ügyrend 2.4., 2.5. és 10.9. pontja. 

 
2.) Az Ügyrend 2.1. és 2.4. pontja az Alapszabállyal való összhang megteremtése érdekében módosul. 

 
3.) Technikai módosítások: 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.4., 3.12., 3.13., 3.15., 3.17., 4.2., 4.5., 6., 8., 9.1., 

9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.8., 10.9. és 11. pontja, csak az Ügyrend magyar nyelvő változatában a 2.2., 3.6., 3.7., 
3.9., 3.11. és 5.6. pont, csak az Ügyrend angol nyelvő változatában a cím, a 3.10., 3.14., 4.4., 4.6., 5.1., 5.2., 
5.3., 7.1. pontok és a záradék. 

    
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::        
A Közgyőlés az elıterjesztésben szereplı módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a 
Felügyelı Bizottság Ügyrendjét. 
 
 
10101010. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 10101010. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (Igazgatósági tag(ok) Igazgatósági tag(ok) Igazgatósági tag(ok) Igazgatósági tag(ok) választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának 
megállapításamegállapításamegállapításamegállapítása))))    
 
A Javadalmazási Bizottság Ügyrendjének 2.1. pontja alapján az Igazgatósági tagok javadalmazására a Magyar 
Telekom Nyrt. Javadalmazási Bizottsága tesz javaslatot a Közgyőlés számára. A Javadalmazási Bizottság a 
következı határozati javaslatot terjeszti a közgyőlés elé: 
 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::        
Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyőlés az alábbiakban állapítja meg: 
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az Igazgatóság Elnöke:  600.000 Ft / hó 
az Igazgatóság tagja:  400.000 Ft / hó 

 
 
11111111. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 11111111. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (. napirendi ponthoz (Felügyelı Bizottsági tag(ok) választásaFelügyelı Bizottsági tag(ok) választásaFelügyelı Bizottsági tag(ok) választásaFelügyelı Bizottsági tag(ok) választása))))    
 
A napirend 11. pontjához (Felügyelı Bizottsági tag(ok) választása) az Igazgatóság a következı személyt javasolja a 
Közgyőlésnek megválasztásra: 
    
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::    
A Közgyőlés megválasztja dr. Konrad Wetzker Urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága tagjának 2013. 
május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyőlés május 31. napját 
megelızıen kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyőlés napjával jár le. 
 
 
12121212. . . . Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a Összefoglaló a 12121212. napirendi ponthoz . napirendi ponthoz . napirendi ponthoz . napirendi ponthoz ((((A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsA könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsA könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsA könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló gáló gáló gáló 
megválasztásamegválasztásamegválasztásamegválasztása))))    
 
Az Audit Bizottság a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelıs könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása 
tekintetében a következı határozati javaslatot terjeszti elı a közgyőlés számára. 
Ehhez kapcsolódóan továbbá javasolja a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés – a határozati javaslatban 
foglaltakon túli – lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban meghatározni: 
� A szerzıdés tárgya:  

A Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi 
beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak 
(IFRS) megfelelıen elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálata. 

� Számlázás és díjfizetés:  
A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlı havi részletben történik. A könyvvizsgáló jogosult a díjak 
ésszerő és arányos mértékő módosítására, amennyiben elıre nem látható okból megváltozik az audit munka 
terjedelme (pl. a Magyar Telekom Csoport jelentıs változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentıs 
változása esetén), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül 
sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelmérıl és annak díjáról a szerzıdı felek elızetesen megállapodnak és 
azokat az Audit Bizottság Elızetes Jóváhagyási Szabályzata szerint elızetesen jóváhagyja. 

� A szerzıdés tartama: 
A szerzıdés 2012. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2011. üzleti évet lezáró Közgyőlés 2012. május 31. 
elıtt kerül megtartásra, akkor a 2011. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyőlés napjáig tartó idıszakra szól. 

 
Határozati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslatHatározati javaslat::::    
A Közgyőlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) könyvvizsgálójának  
 
a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; 
nyilvántartásba vételi szám: 001464) 
 
személy szerint Hegedősné Szőcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót  
Kamarai tagsági szám: 006838 
Lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6. 
Anyja neve: Hliva Julianna 
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választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2011. év vonatkozásában, 2012. május 31. napjáig, illetve 
amennyiben a 2011. üzleti évet lezáró Közgyőlés 2012. május 31. elıtt kerül megtartásra, akkor a 2011. üzleti évet 
lezáró Éves Rendes Közgyőlés napjáig tartó idıszakra. 
 
Hegedősné Szőcs Márta akadályoztatása esetén felelıs könyvvizsgálóként a Közgyőlés Róka Nikolettát (kamarai 
tagsági szám: 005608, anyja neve: Soós Györgyi, lakcím: 1163 Budapest, Gutenberg u. 17.) választja meg. 
 
A Közgyőlés 180.000.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves 
díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi 
beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) 
megfelelıen elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát. 
 
A Közgyőlés a Könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés lényeges elemeinek tartalmát az elıterjesztésnek megfelelıen 
jóváhagyja. 
 
 
Az éves rendes közgyőlés összehívásának idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogok számára vonatkozó Az éves rendes közgyőlés összehívásának idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogok számára vonatkozó Az éves rendes közgyőlés összehívásának idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogok számára vonatkozó Az éves rendes közgyőlés összehívásának idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogok számára vonatkozó 
összesítés:összesítés:összesítés:összesítés:    
 
Magyar Telekom Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvény: 1.042.742.543 db 
Szavazati jog: 1.042.742.543 (ebbıl szavazásra nem jogosító saját részvények: 390.862) 
 
 
Magyar Telekom Nyrt. 


