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Új adó terheli a magyar távközlési szektort 

 
Budapest – 2022. június 5. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), 

továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy az 

extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI.4.) Korm. rendelet alapján a Magyar Telekom Csoport 2022-

ben várhatóan nagyságrendileg 25 milliárd forint távközlési pótadót fizet.  

 
Magyarország kormánya 2022. június 4-én rendeletet hozott egyes ágazatokat, köztük a távközlési 
szektort is terhelő új adókról (197/2022. (VI.4.) Korm. rendelet). A távközlési pótadó az elektronikus 
hírközlési szolgáltatásból származó, helyi adókról szóló törvény szerinti éves nettó árbevételre kerül 
kivetésre, és a 2022. és 2023. évekre vonatkozóan kell megfizetni.  
 
A rendelet alapján a Magyar Telekom Csoport 2022-ben várhatóan nagyágrendileg 25 milliárd forint 
távközlési pótadót fizet. Az adó várhatóan a működési költségek között kerül elszámolásra, és így 
arányosan csökkenti a Társaság 2022. évi EBITDA AL, illetve a szabad cash-flow mutatóinak értékét. 
 
Ennek következtében, valamint a működésből eredő egyéb folyamatokat is figyelembe véve a 
Társaság várakozásai szerint, az EBITDA AL, valamint a szabad cash-flow esetén is kismértékű 
csökkenésre számít a 2022. évre az előző évhez viszonyítva. A 2022. évi nyilvános célkitűzések 
további elemei változatlanok maradnak. 

 

 

 
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 2021. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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