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Rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv-kivonat 
 (2015. március 20. 13.00 óra) 

 
 
Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi 
képviselők személyes jelenléte. 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint, továbbá Derzsi György állandó 
könyvvizsgáló-jelölt, dr. Fehér Annamária, Szabó Eszter, Horvát Róbert és 
Bálind Endre. 
 
Takács Krisztián az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen 
megjelenteket, és a Közgyűlést megnyitotta. 
 
Ezt követően Takács Krisztián megállapította, hogy a közgyűlés összehívására 
szabályszerűen került sor, a KELER által a mai napi közgyűlésre kiállított 
tulajdonosi megfeleltetés alapján, és ezen tulajdonosi megfeleltetés alapján a 
részvénykönyv is lezárásra került. A közgyűlésen az összesen 10.530.651 db 
részvényből jelen van 5.717.417 db szavazati joggal rendelkező részvény, így 
a szavazatok által képviselt alaptőke mértéke 54,29 %-a. Igy az Igazgatótanács 
elnöke megállapította, hogy a mai közgyűlés határozatképesnek minősül. 
 
A közgyűlés megtartása, illetve napirendi pontjai ellen a vonatkozó jogszabály 
által meghatározott határidőn belül a Társaság egyik részvényese sem 
tiltakozott. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. 
Továbbá megkéri a jelenlévőket, hogy a közgyűlésen a részvényesek részére, 
a jelenléti ív aláírásakor kiosztott, és beszámozott lapok felemelésével 
szavazzanak. 
 

I. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
 
1/2015. (III.20.) számú közgyűlési határozat: 
 
Közgyűlés a határozatot  4.276.308 db igen, 0 db nem és 1.441.109 db 
tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés  74,794 
% igen, 0 % nem,  25,206 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: 
 
Közgyűlés: 
 

levezető elnöknek: Takács Krisztiánt 
 

jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Fehér Annamáriát 
 

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábort 
       

szavazatszámláló bizottság tagjának: Horvát Róbertet  



          Szabó Esztert 
       Bálind Endrét 
 
választja meg. 
 
Ezt követően a közgyűlés elnöke ismerteti a javasolt napirendi pontokat: 
 

2. A Társaság állandó könyvvizsgálójával kapcsolatos döntés 
meghozatala 

3. A Társaság reorganizációs terveivel kapcsolatos tájékoztatás, és az 
esetlegesen ezzel kapcsolatos döntés(ek) meghozatala 

4. Társaság névváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatala 
 

 
II. napirendi pont: A Társaság állandó könyvvizsgálójával 

kapcsolatos döntés meghozatala 
 
 
Társaságunk 2014. december 29. napon 13.00 órakor tartott megismételt 
közgyűlésen hozott 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. 
 
Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy az ACT-
AUDIT Kft, mint a Társaság új könyvvizsgálója a megállapodásban vállalt 
feltételeket nem teljesítette. A Társaság részére eljuttatott ajánlat és a 
megállapodás alapvető részeként és feltételeként szerepelt a nemzetközi 
standardok (IFRS) szerinti könyvvizsgálat ellátása. Az erre vonatkozó 
könyvvizsgálati jogosultságának igazolását az ACT-AUDIT Kft. 2015. január 
hónapra vállalta, ez azonban a mai napig nem áll rendelkezésre, emiatt új 
könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé, aki megfelel nemcsak a 
magyar számviteli törvény, hanem a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti 
könyvizsgálat feltételeinek is. 
 
Ezt követően a Közgyűlés elnöke felkéri az Igazgatótanács által javasolt 
könyvvizsgálót, Derzsi Györgyöt, hogy jelen közgyűlésen megjelent 
részvényesek részére mutassa be szakmai pályáját, és ismertesse a Társaság 
felé tett ajánlatát, annak részleteit. A magyar számviteli törvény szerinti 
beszámolót a könyvvizsgáló-jelölt végzi el, és rajta keresztül kapja meg a 
Társaság az IFRS könyvvizsgálói jelentést is. 
 
Ezt követően a közgyűlés az alábbi határozatot hozza: 
 
2/2015. (III.20.) számú közgyűlési határozat 
 



Közgyűlés a határozatot  4.214.902 db igen, 0 db nem és 1.502.515 db 
tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés  73,72 
% igen, 0 % nem,  26,28 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: 
 
Közgyűlés 2015. március 20-i hatállyal visszahívja állandó könyvvizsgálói 
tisztségéből 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). 
 
3/2015. (III.20.) számú közgyűlési határozat: 
 
Közgyűlés a határozatot  4.214.902 db igen, 0 db nem és 1.502.515 db 
tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés  73,72 
% igen, 0 % nem,   26,280 % tartózkodás) melletti szavazattal hozta meg: 
 
Közgyűlés megválasztja a Társaság új állandó könyvvizsgálójává oec. 
Derzsi György bejegyzett, minősített könyvvizsgálót (hiteles 
könyvvizsgáló) (anyja neve: Szentpéteri Lívia, születési hely, idő: 
Budapest, 1954.07.06., lakcím: 1134 Budapest, Lehel utca 4/C. 
adóazonosító jel: 8319623383, kamarai tagsági szám: 003131) 2015. 
március 20. napi kezdődő hatállyal 2016. április 30. napig, díjazása 
5.040.000 HUF + ÁFA/év. 
 
 

III. napirendi pont: A Társaság reorganizációs terveivel 
kapcsolatos tájékoztatás, és az esetlegesen ezzel kapcsolatos 
döntés(ek) meghozatala 

 
A Társaság Igazgatótanácsa kidolgozta a vállalat részletes reorganizációs 
tervét, mely hatékonyan kezeli a jelenlegi likviditási problémákat, tartható és 
teljesíthető módon ütemezi a lejárt és a nem lejárt kötelezettségek teljesítését, 
valamint biztosítja az Xprime termék piaci bevezetésén alapuló üzleti működés 
megvalósítását. 
A terv megvalósításának jelenlegi állása kapcsán az alábbiakról kívánja 
tájékoztatni az Igazgatótanács elnöke a Tisztelt Közgyűlést a 2015. március 
20-i rendkívüli közgyűlésén: 
 

1. A reorganizációs terv alapvető elemeinek ismertetése: 
 a Társaság jelelegi likviditási helyzetét alapvetően a 

távközlési szektor általánosan megromlott 
eredménytermelő képessége, és a tőkepiaci finanszírozás 
lehetőségeinek beszűkülése befolyásolta, így az 
elsődleges cél a tőkeszerkezet teljes átalakítása, az 
idegentőke/kötelezettségek megszüntetése, valamint a 
vállalat eredménytermelő képességének javítása 

 
 a tőkeszerkezet átalakítása követelések tőkésítésével és 

friss forrás bevonásával valósítható meg 
 



 
 a követelésállomány minősített csoportosításával konkrét 

ajánlat készült, mely lehetővé teszi annak megvalósítását. 
A követelésállományon belül 3 fő csoport került 
azonosításra, ezekhez teljesítési megoldás készült, ezzel 
megállapítható a szükséges forrás 

 
 a forrás bevonására, a terv ismeretében, konkrét 

befektetői ajánlat készült, és az ezirányú tárgyalások 
megkezdődtek 

 
 a Társaság értékét és jövőképét biztosító Xprime franchise 

jog értékesítésén alapuló üzleti modell felépítése, annak a 
reorganizációs folyamatba történő beépítése. A piaci 
bevezetése alapján tervezett bevételek minden ajánlat 
mögé számítható értéket biztosítanak. 

 
2. A terv számszaki bemutatása, és annak fenti elemkhez igazodó 

folyamatai: 
 
Társaság teljes (lejárt és nem lejárt) követelés állománya: bruttó 9.307.405.577 
Ft. 
Ezen belül 3 fő csoport került meghatározásra: 

a) közterhek, hatósági tartozások, 
b) szállítói és bér jellegű kötelezettségek, 
c) kölcsönök (kötvény, pénzkölcsön, értékpapír vételi kötelezettségek). 

 
A reorganizációs tervben alkalmazott megoldás/ajánlat a csoportok részére: 

a) közterhek kiutalása, 
b) szállítók részben diszkonttal történő kifizetése, bérek teljes 

összegben történő kiutalása. 
a)-b) csoport rendezéséhez, a kiutalások teljesítéséhez 1.322.000.000 Ft forrás 
szükséges. 

c) kölcsönök teljesítése, melyek szinte teljes mértékben tőkepiaci 
tranzakciókból keletkezett kötelezettségek, a Társaság pénzügyi 
teljesítés helyett elsősorban törzsrészvényben történő teljesítési, 
míg 2 hitelező esetében Xprime nagykereskedelmi jogokban történő 
teljesítési ajánlatot dolgozott ki, a követelések tőkeemelésbe történő 
apportálásával a teljes kötelezettség megszűnik.  

A c) csoport követelés állománya: 7.990.000.000 Ft, melyre pénzügyi forrás 
bevonása nem reális, átütemezése a Társaság jövőbeni működését 
befolyásolná, kockázatossá tenné. Az állomány teljes méretéből 
tőkeátrendezés és Xprime jogok értékesítésével  összesen 6.750.000.000 Ft 
kötelezettség rendezésével kalkulál a terv, és további 1.240.000.000 Ft forrás 
szükségességét vetíti elő. 
 
A fenti tranzakciók sikerességét a tőkeátrendezési megállapodások 
elfogadása, azok tervezett méretének elérése jelenti, így a reorganizációs 
folyamat első és legfontosabb állomásának tekinthető. 
 



A folyamat második szakaszát jelenti a friss források bevonása, melyek 
biztosítják a kifizetések tervezett összegét, így a Társaság működési és 
likviditási helyzetének azonnali rendeződését. 
 
A forrás bevonása a terv szerint 2 ütemben valósulhat meg, igy folyamatában 
zárt rendszerben biztosítja a végeredmény teljesülését. 
A tervezett forrásbevonás összege 2x900.000.000 Ft azaz 1.800.000.000 Ft. 
 
Az első 900.000.000 Ft forrás bevonása hatályba lépteti a hitelezői állomány 
tőkeapport megállapodásait, és biztosítja a működési környezet 
helyreállításához szükséges pénzeszközt. 
 
Ezen forrás felhasználása a jogi útra terelt és megállapodással nem fedett 
(elsősorban szállítói) kötelezettségek, hatósági és köztartozások, elmaradt 
bérek és a működést biztosító kötelezettségek, előre rögzített tételek 
teljesítésére történik.  
 
A második ütemben bevont forrás a társaság fennmaradó kötelezettségeinek 
teljesítését biztosítja. 
 
A folyamat kivitelezéséhez, így a célként megfogalmazott kötelezettségmentes 
állapot eléréséhez a terv alapján 2.541.000.000 Ft forrás szükséges. Ebből 
befektetői forrásként 1.800.000.000 Ft érkezik. Ezt követően további 
550.000.000 Ft működésből eredő bevételt tervez. 
 
A Társaság kötelezettségállománya ezen folyamatok sikeres és terv szerinti 
lebonyolítása esetén bruttó 9.300.000.000 Ft összegről bruttó 200.000.000 Ft 
összeg alá csökken, mely tervezetten a 2017-2018 évek során lejáró 
kötvényekből marad fenn. 
 
Az Xprime nemzetközi piacralépése ezzel egyidőben történik meg, 2 
országban (Magyarország, Szlovákia) indul el a terjeszkedés, az ebből 
származó egyszeri és folyamatos bevételek már közvetlenül a reorganizációs 
folyamatot támogatják. 
 
Jelen napirendi pontról döntés hozatala nem vált szükségessé, így határozat 
arról nem született. 
 

IV. napirendi pont: Társaság névváltoztatásával kapcsolatos 
döntés meghozatala 

 
4/2015. (III.20.) számú közgyűlési határozat: 

 
Közgyűlés a határozatot 4.276.307 db igen, 0 db nem és 1.441.110 db 
tartózkodás (az alaptőke részesedés figyelembevétel a Közgyűlés 
74,794 % igen, 0 % nem, 25,206 % tartózkodás) melletti szavazattal 
hozta meg: 
 
Közgyűlés megváltoztatja a Társaság nevét 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 Ltd., német elnevezése Xprime 
Product AG.), melynek indoka a 20/2014. (XII.29.) számú közgyűlési 
határozatban foglaltak, vagyis a Közgyűlés az Igazgatótanács 
általános üzemeltetési stratégia meghatározásával kapcsolatos 
javaslatait elfogadja, hogy Társaság egyrészt, mint távközlési 
szolgáltató nem tervez stratégiai pozíciókat, és 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 terjesztését 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.  
 

 
Közgyűlés elnöke megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben bárkinek 
hozzászólása indítványa, javaslata van, tegye meg. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Ezt követően a Közgyűlés elnöke a BUSINESS TELECOM Nyrt. rendkívüli 
közgyűlését 14.30 órakor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2015. március 20. 
 
          
              Takács Krisztián          Takács Gábor  

közgyűlés elnöke         jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 

 
 

dr. Fehér Annamária  
jegyzőkönyvvezető 

 



 
 

 


