
Marosi László részvényes által a Magyar Telekom Nyrt. 2009. április 2-án tartott éves rendes közgyűlésén 
feltett kérdéseire a Társaság válaszát az alábbiakban adja meg: 
 
 
Kérdés: Az első kérdéskör arra vonatkozik, hogy én jómagam a tavalyi közgyűlésen feltett kérdésemre, 
hogy tudniillik igaz-e, hogy a Magyar Telekom egy 2007. decemberében megkötött szerződés alapján 
egyszeri juttatásként, valós teljesítés nélkül 1 milliárd forint körüli összeget fizetett ki egy munkaerő 
kölcsönző cégnek, nemleges választ kaptam. Dr. Máthé Balázs Úr akkori tájékoztatása szerint a fenti tétel 
jogcíme megbízási díj volt. Az a 2008-as mérleget érinti, az ügylet a 2008-as mérlegben szerepel. 
Kérdésem ezzel kapcsolatban a következők: hogyan és hol szerepel a 2008-as mérlegben ez a tétel? 
 
Válasz: Továbbra is megerősítjük, hogy egyszeri juttatásként, valós teljesítés nélkül a Magyar Telekom 
nem fizetett ki 1 Mrd Ft-ot egy munkaerő kölcsönző cégnek sem 2007-ben sem 2008-ban.  
  
  
Kérdés: Illetve a másik kérdés, hogy a megbízási díj mellett a munkaerő kölcsönzési szerződések 
megkötésével kapcsolatban 800 millió forint plusz járulékai és valószínűleg ÁFÁ-val növelt összegben 
végkielégítés kifizetésére került sor olyan személyeknek, akik munkaügyi kapcsolatban nem voltak a 
kifizetéskor a Magyar Telekommal. A kérdés: hogyan és hol számolták el az előző üzleti évben ezt a tételt? 
 
Válasz: A hatályos szabályoknak megfelelően a Magyar Telekom Nyrt. csak olyan személyek számára 
fizetett és fizet végkielégítést, akik munkaviszonyban álltak vele.  
  
  
Kérdés: A második kérdés, hogy mivel és hogyan indokolják, hogy az éves beszámoló kiegészítő 
melléklete - 34. oldalán szerepel a tétel - szerint a munkaerő közvetítés és operátori tevékenység költségei 
az előző évhez képest 2,4 milliárd forinttal emelkedtek?  
 
Válasz: A 2,4 Mrd Ft-os növekedés 71%-át a T-Online és T-Mobile szervezeti változás okozza: nevezetesen 
a T-Online anyavállalatba történő beolvasztásával a kölcsönzött operátori munkaerőt is átvettük, illetve az 
egységes foglalkoztatási forma kialakítása érdekében a T-Mobile korábban belső alkalmazásban lévő 
operátorai is kölcsönzött státuszba kerültek 2008. január 1-től.  
A növekedés 26 %-át a törvényi szabályozás miatti juttatás egalizáció, béremelés hatása és a hatékonyság 
javulás együttes hatása magyarázza (ez összesen 631 MFt, ami a teljes 2007. évi költségekre vetítve 6 %-
os növekedést jelent). A maradék 3 % egyszeri hatás, ami a T-Home bevezetés miatt megnőtt 
ügyfélszolgálati kapacitás igény kielégítése érdekében felvett operátorok költsége. 
  
  
Kérdés: Milyen pontosan részletezett tételekből áll ez a 2008-as költségtétel? 
 
Válasz: Tartalmazzák a kölcsönzött munkaerő bérköltségét, a természetbeni juttatásokat, az értékesítési 
jutalékokat és ezek közterheinek költségét, a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás díját, valamint az 
operátori tevékenység költségeit. 
  
  
Kérdés: 2008-ban az egységes munkaerő kölcsönzési forma bevezetésével kapcsolatos munkavállalói 
felmondásokhoz mintegy félmillió forint értékben a Magyar Telekom részéről bélyegvásárlás történt, tehát 
külső harmadik személyek részére. Ki hagyta jóvá ezt a költségkiadást? 



 
Válasz: Ez a költségelem része volt a Magyar Telekom Ügyvezető Bizottsága felhatalmazásával és 
jóváhagyásával megvalósuló ügyfélszolgálati integrációs projektnek. 
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