
BUSINESS TELECOM Nyrt. 
Cégjegyzékszáma: 03-10-100448 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A. 
Rendkívüli közgyűlés 

Előterjesztések és határozati javaslatok napirend kiegészítéssel egységes 
szerkezetben 

(2015. január 30. 13.00 óra) 
 
Társaság Igazgatótanácsa a rendkívüli közgyűlést 2015. január 30. nap 13.00 órára 
hívta össze az alábbi napirenddel: 
 

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala 
2. A Társaság 2013. évi jelentése és 2014. évre vonatkozó negyedéves beszámolói 

- az új állandó könyvvizsgáló által elvégzett - felülvizsgálati eredményének 
ismertetése 

3. A Társaság gazdasági helyzetében történt változások bemutatása a legutóbbi 
rendkívüli közgyűlés - azaz 2014. december 29-től – óta az újabb közgyűlés, 
azaz 2015. január 30. napjáig eltelt időszak vonatkozásában 

4. Az 1/2015. (I.9.) igazgatótanácsi határozat eredményességének megvizsgálása, 
és ezzel kapcsolatos döntés meghozatala 

5. A Társaság nevének megváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatala 
6. Új igazgatótanácsi tag megválasztásáról szóló döntés meghozatala 
7. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala 

 
I. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 

 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján megtörténik az alábbiak megválasztása: 

a) levezető elnök 
b) jegyzőkönyvvezető 
c) jegyzőkönyv hitelesítő 
d) szavazatszámlálók 

 
II. napirendi pont: A Társaság 2013. évi jelentése és 2014. évre vonatkozó 

negyedéves beszámolói - az új állandó könyvvizsgáló által elvégzett - 
felülvizsgálati eredményének ismertetése 

 
Társaságunk 2014. december 19. nap 13.00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze, 
mely közgyűlés egyik kitűzött napirendi pontjaként határozott volna a Társaság 
jelenlegi könyvvizsgálójának Somogyi Lajos visszahívásáról, tekintettel arra, hogy a 
társaság tőkepiaci pozíciójának megfelelő, nemzetközi standardok szerinti 
könyvizsgálatára nem jogosult, továbbá az új, állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, 
de a közgyűlés a szavazásra jogosító részvényeket képviselő, megjelent részvényesek 
számára tekintettel határozatképtelennek minősült.  
A megismételt közgyűlést a Társaság az eredeti rendkívüli közgyűlési meghívóban 
2014. december 29. napon 13.00 órára tűzte ki, mely eredményesen megtartásra is 
került.   



 
A megismételt közgyűlés a 6/2014. (XII.29.) számú határozatában visszahívta Somogyi 
Lajos könyvvizsgálót, és a 7/2014. (XII.29.) számú határozatában új, állandó 
könyvvizsgálójává az ACT-AUDIT könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (bejegyzési 
szám: 002547, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-09-896995, 
személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György, kamarai tagsági száma: 
006308) választotta meg 2015. január 1-től kezdődő hatállyal 2016. április 30. napig. 
 
Ugyancsak nevezett közgyűlés egyik napirendi pontja volt a 2013. évi jelentések és 
2014. évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók elfogadásáról szóló döntés 
meghozatala. Ezzel kapcsolatban a Társaság hangsúlyozni kívánja, hogy a Társaságról 
a 2013 és 2014 évről a mai napig közzétett adatok számszakilag a valóságnak 
megfelelnek, abból a 2013-as évi közzétett auditált könyvizsgálói beszámoló közgyűlés 
által megerősítésre került, a 2014 évi közzétett negyedéves beszámolók közgyűlési 
hitelesítést jelen helyzetben nem igényelnek. 
 
Továbbá a 2014. december 29-i közgyűlésnek szintén kitűzött napirendi pontja volt a 
2013. évi jelentések és 2014. évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók 
megválasztott új könyvvizsgáló által történő felülvizsgálata, de mivel a Társaság új, a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálója a felülvizsgálati munkáját 
megválasztásáról szóló határozatban 2015. január 1. napjától jogosult megkezdeni, 
melynek eredményes és a jogszabályoknak megfelelő elvégzéshez időre van szükség, 
emiatt jelen napirendi ponttal kapcsolatban a Társaság a vonatkozó jogszabály által 
meghatározott határidőben előterjesztést nem tud megjelentetni. Amint a munka 
befejezésre kerül, annak eredményét a Társaság azonnal közzéteszi. 
  
A Társaság a II. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést legkésőbb a közgyűlés 
megtartásának napján, annak megkezdése előtt papír alapon átadja, továbbá kérelem 
esetén e-mailben elküldi a részvényesek részére.  
 

III. napirendi pont : A Társaság gazdasági helyzetében történt változások 
bemutatása a legutóbbi rendkívüli közgyűlés - azaz 2014. december 29-
től – óta 2015. január 30. napjáig eltelt időszak vonatkozásában 

 
Társaság jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztési javaslatával kapcsolatban 
szintén arról kívánja tájékoztatni a Tisztelt Befektetőket és a Tőkepiac egyéb 
szereplőit, hogy a legutóbbi közgyűlés  - azaz 2014. december 29-e – és a vonatkozó 
jogszabály által a közgyűlési napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztések 
közzétételével kapcsolatos határnap közötti kevés munkanapok számára tekintettel 
nem tud érdemben információt szolgáltatni, illetve nem is lehetséges, mivel 2015. 
január 9-e és január 30-a között számos, a Társsaág gazdasági helyzetével kapcsolatos 
esemény történhet, illetve történik. 
 
A Társaság a III. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést legkésőbb a közgyűlés 
megtartásának napján, annak megkezdése előtt papír alapon átadja, továbbá kérelem 
esetén e-mailben elküldi a részvényesek részére.  
 



IV. napirendi pont: Az 1/2015. (I.9.) igazgatótanácsi határozat 
eredményességének megvizsgálása, és ezzel kapcsolatos döntés 
meghozatala 

 
Határozati javaslat: 
 
Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 
Budapest, Városligeti  fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, képviseli: 
Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) ellen, amennyiben az 
Igazgatótanács felszólítására nem teljesíti az 1/2015. (I.9.) számú igazgatótanácsi 
határozatban megjelölt határidőre az abban foglaltakat, vagyis a Társaság 
alaptőkéjének 950.000.000 HUF összeggel történő megemelésére vonatkozó 
kötelezettségét, vagy a tőkeemléssel kapcsolatban a közgyűlés időpontjáig mind a 
Társaság mind a Befektető által elfogadott megállapodás ezzel kapcsolatban nem 
születik, akkor az Igazgatótanács javasolja a 2015. január 30-án 13.00 órakor 
tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai közé felvenni a Befektető ellen 
polgári peres eljárás megindítását azon az alapon, hogy a 2014. október 31-én a 
Befektető önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által a Befektető nevében és 
képviseletében aláírt tőkeemelési kötelezettségét a Befektető nem teljesítette, 
mely teljesítését a Társaság érvényesíteni kívánja, továbbá a Társaság által indított 
per keretében a Társaság követelje nevezett tőke-emelés elmaradásával a 
Befektető által a Társaságnak okozott kár megtérítését. 
 
V. napirendi pont: Társaság nevének megváltoztatásáról szóló döntés 

meghozatal 
 

Határozati javaslat: 
 

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek a Társaság nevének megváltoztatását 
BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan működő Részvénytársaságról 
(rövidített neve: BUSINESS TELECOM Nyrt.) Xprime Product Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság elnevezésre (rövidített neve: Xprime Nyrt.), (angol elnevezése: 
Xprime Product Ltc., német elnevezése Xprime Product Plc.), melynek indoka a 
20/2014. (XII.29.) számú közgyűlési határozatban foglaltak, vagyis Közgyűlés az 
Igazgatótanács általános üzemeltetési stratégia meghatározásával kapcsolatos 
javaslatait elfogadja, hogy Társaság egyrészt, mint távközlési szolgáltató nem 
tervez stratégiai pozíciókat, és a a már folyamatban lévő átalukás részeként 
folyatja a már megkezdett ügyfél és hálózati elemek értékesítését, és a távközlési 
szolgáltatói piacról történő folyamatos kivonulását. Ezzel párhuzamosan az Xprime 
fejlesztését és hazai, valamint nemzetközi piacon történő franchise kiterjesztédét 
helyezi első számú üzleti céljává.  

 
Az ehhez kapcsolódó elsődleges érvek: az XPrime egy védjegy oltalom alatt álló 
termék, mely a világon egyedülálló technikai megoldás, ami ötvözi a világ 
legdinamikusabban fejlődő iparágát az online reklámozást, valamint a 
hagyományos távközlési szolgáltatásokat. A termék hatására egy átlagos 
távközlési vállalat akár 10% EBITDA növekedést képes elérni. Társaság 2014–ben 



megalkotta a termék hazai és nemzetközi, távközlési vállalatokat kiszolgáló 
működési és üzemelési modelljét, franchise alapon. A termék franchise jogainak 
értékesítésére a Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat, mind hazai, mind 
pedig külföldi távközlési vállalatokkal. Ezen tárgyalások alapján jól látható a 
termék piaci létjogosultsága, valamint a Társaság számára tervezhető bevétel és 
pénzügyi eredmény.  

 
VI. napirendi pont: Új igazgatótanácsi tag megválasztásáról szóló döntés 

meghozatala 
 

Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy az 
Igazgatótanács tagja Tóth Milán igazgatótanácsi tagságáról történő lemondását 
2015. január 5. napon eljuttatta az Igazgatótanács részére, aki ezt elfogadta, így az 
Igazgatótanács tagjainak száma 4 főre csökkent. Jelen közgyűlés hivatott Tóth 
Milán lemondásának megerősítésére. A Igazgatótanács elnöke kéri, hogy Tóth 
Milán tisztségeiről történő lemondását a közgyűlés fogadja el, és részére a 
felmentvényt 2015. január 5. időpontra visszamenőlegesen adja meg. 

 
Továbbá az Igazgatótanács javasolja új tagnak Juhász Zoltánt, mivel a vállalat 
reorganizációs folyamat egyik fő feladata a vállalat működési felügyeletét ellátó 
vezető tisztségviselői közé olyan tag/tagok beválasztása, akik támogatása 
szükséges a biztonságos üzemeléshez. 

 
Határozati javaslat: 

 
Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek Tóth Milán (született: Kecskemét, 1980. 
március 4., anyja neve: Száz Julianna, adóazonosító jel: 8413352495, lakcím: 6070 
Izsák, Alma u. 7.) igazgatótanácsi tagságáról történő lemondásának elfogadását, 
valamint részére 2015. január 5-i időponttal a felmentvény megaddását.  

 
Határozati javaslat: 

 
Az Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek Juhász Zoltán (született: 1963. május 
8., anyja neve: Molnár Mária,lakcím: 6070 Izsák, Szabadság tér 5.) új 
igazgatótanácsi tag megválasztását. 

 
VII. napirendi pont: Alapszabály módosítása 

 
Határozati javaslat: 

 

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el – tekintettel a 5., 6. 

napirendi pontjaival kapcsolatban hozott határozatokkal kapcsolatos 

módosításokkal egységes szerekezetű Alapszabály-tevezetet. 

 
BUSINESS TELECOM Nyrt. 


