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Felügyelı Bizottság 

 

 

A Magyar Telekom Nyrt.  

Felügyelı Bizottságának jelentése a Társaság Közgyőlése részére  

    
    

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelı Bizottsága a 2009. évben a Társaság Alapszabálya és a 
Felügyelı Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján végezte munkáját. A Felügyelı 
Bizottság a 2009. évben 6 alkalommal tartott ülést, továbbá 4 alkalommal ülés tartása nélkül, írásos 
(telefaxos) szavazás keretében hozott határozatokat.  
  
A Felügyelı Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság elnök-vezérigazgatójával, gazdasági 
vezérigazgató-helyettesével, vezetı jogtanácsosával és a Belsı ellenırzés vezetıjével.   
 
A Felügyelı Bizottság rendszeresen megtárgyalta az Igazgatóság és az Ügyvezetı Bizottság döntéseit, a 
vezetıi pénzügyi beszámolókat, a Csoport akvizíciós tevékenységrıl szóló jelentéseket.   
 
A Felügyelı Bizottság jóváhagyta a függetlenített belsı ellenırzési szervezet 2009. évi munkatervét, 
rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes vizsgálat megállapításairól, az intézkedésekrıl, az 
intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetérıl. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további 
kérdéseket a Belsı ellenırzés vezetıje a Felügyelı Bizottsági üléseken rendszeresen megválaszolta. 
A Belsı ellenırzés támogatta a SOX megfelelıséget, vizsgálta a pénzügyi beszámolók, a transzfer árak, a 
projekt menedzsment dokumentáltságát és folyamatait. Intézkedéseket határozott meg a kintlévıség-
kezelés, az értékesítési csatornák, a termékfejlesztési folyamatok hatékonyságának növelésére, az 
egyesülés utáni integrálási folyamatok mőködésének javítására, az informatikai biztonság növelésére és 
az integrált szervezetek marketing kommunikációjának eredményesebbé tételére. 
A Belsı ellenırzés támogatta a Csoport Megfelelıségi Bizottság munkáját is a névtelen bejelentések 
rendkívüli kivizsgálásával. 
 
A Felügyelı Bizottság rendszeresen áttekintette a Felügyelı Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási 
rendszer megfelelı ellenırzése érdekében segítı Audit Bizottság tevékenységérıl szóló jelentéseket.  
    
A 2009. év során a Felügyelı Bizottsághoz eljuttatott, a Társaság mőködését érintı megkereséssel 
kapcsolatban a Felügyelı Bizottság a szükséges vizsgálatot lefolytatta, majd pedig a szükséges 
tájékoztatást megadta a megkereséssel élı fél részére.  
A Felügyelı Bizottsághoz történt részvényesi bejelentések esetén a Felügyelı Bizottság szintén megadta 
a szükséges tájékoztatást a bejelentéssel élı felek részére.  
 
A Felügyelı Bizottság megvizsgálta a Közgyőlés napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentést és minden olyan elıterjesztést, amely a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik.  



 
A Felügyelı Bizottság álláspontja szerint a Magyar Telekom Csoport a kiélezett versenykörnyezetben is 
megırizte kedvezı piaci pozícióját, annak ellenére, hogy a gazdasági környezet kedvezıtlen hatást 
gyakorolt a bevételekre.      
A Felügyelı Bizottság a Társaság 2009. évi tevékenységében a törvényes mőködésnek történı 
megfelelés szempontjából kifogásolni valót nem tapasztalt. 

A Felügyelı Bizottság az Audit Bizottság és a független külsı könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az 
Igazgatóság által a Közgyőlés elé terjesztendı számviteli törvény által elıírt EU által befogadott 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolót és 
az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.  

A Felügyelı Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi elıírásoknak, annak 
tartalmával a Felügyelı Bizottság egyetért. A Felügyelı Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság 
javaslatának megfelelı mérleg fıösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Magyar Telekom Csoport 
EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi 
konszolidált éves beszámolóját a Közgyőlésnek jóváhagyásra. 

A Felügyelı Bizottság az Audit Bizottság és a független külsı könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az 
Igazgatóság által a Közgyőlés elé terjesztendı a 2009. évi számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 
egyedi éves beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát.   

A Felügyelı Bizottság véleménye szerint a fenti beszámoló megfelel a törvényi elıírásoknak, annak 
tartalmával a Felügyelı Bizottság egyetért. A Felügyelı Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság 
javaslatának megfelelı mérleg fıösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar 
számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2009. évi éves beszámolóját a Közgyőlésnek jóváhagyásra. 

A Felügyelı Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a 
Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékő részvényenként) 74 Ft osztalékot 
fizet a 2009. évi eredmény után.   

A Felügyelı Bizottság az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát elızetesen jóváhagyja, és a 
Közgyőlésnek javasolja a javaslat elfogadását. 

A Felügyelı Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelıs Társaságirányítási Jelentését, amelyet elızetes 
jóváhagyásával javasol a Közgyőlésnek elfogadásra. 
 
 
Budapest, 2010. március 12. 
 
 
A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelı Bizottsága nevében: 
 
 
Dr. Pap László  
a Felügyelı Bizottság elnöke 


