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A Magyar Telekom bejelentése az éves inflációkövető díjkorrekció 
2023. március 1-ei hatályú végrehajtásáról 
 
Budapest – 2023. január 17. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, a 
továbbiakban a „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 2023. 
március 1-ei hatállyal fogja a 14,5% mértékű éves inflációkövető díjkorrekciót végrehajtani az 
ügyfélszerződések tekintetében. 
 
Az inflációs ráta emelkedésére figyelemmel a Magyar Telekom ügyfélszerződések Általános Szerződési 
Feltételei 2022. szeptember 1-től tartalmaznak egy inflációkövető díjkorrekció klauzulát, amely alapján 
a havi előfizetési díjak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, megelőző üzleti év éves átlagos 
fogyasztói árindex mértékével egyezően változnak. 
 
A Magyar Telekom az ügyfélszerződések tekintetében 2023. március 1-ei hatállyal fogja a 14,5%-os 
mértékű inflációkövető díjkorrekciót végrehajtani. Ennek a lépésnek következtében, a Társaság havi 
bevételei várhatóan nagyágrendileg 3 milliárd forinttal növekednek, amely elősegíti, hogy a jelentkező 
költségoldali inflációt részben a Társaság ellensúlyozni tudja. 
 
A díjkorrekció előreláthatóan a Magyar Telekom 2023. évi bevételi kitekintésére kedvező hatással lesz. A 
Társaság várhatóan a 2023. február 22-én, a 2022. évi eredmények közzétételekor fog tájékoztatást adni 
a bevételekre, EBITDA AL-re és szabad cashflow-ra vonatkozó célkitűzéseinek frissített értékéről. 
 
 
 
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. 


