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EGYESÍTETTE TÁVKÖZLÉSI PORTFÓLIÓJÁT A 4iG AZ ANTENNA 

HUNGÁRIÁVAL 

MAGYARORSZÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB ÉS A RÉGIÓBAN IS MEGHATÁROZÓ TÁVKÖZLÉSI 

VÁLLALATCSOPORTJA JÖTT LÉTRE 

A 4iG Nyrt. újabb tőkeemelést hajtott végre az Antenna Hungária Zrt.-ben, mellyel a tőkepiaci 

társaság 76,78 százalékra növelte részesedését a távközlési cégcsoportban. A 132 milliárd forint 

értékű tranzakciót két albán távközlési vállalat, az ALBtelecom és a One Telecommunications 

többségi tulajdonrészének apportjával hajtotta végre a 4iG. Az ügylet cégbírósági bejegyzésével 

lezárultak a nemzeti telekommunikációs vállalatcsoport létrehozására irányuló főbb stratégiai 

lépések, melynek eredményeként a hazai és nemzetközi távközlési piacon is jelentős 

infrastruktúrával és szolgáltatási portfólióval rendelkező vállalatcsoport jött létre. 

 

A 4iG Nyrt. (4iG) az ALBtelecom 80,27 százalékos és a One Telecommunications 99,8 százalékos 

közvetett részesedéseit apportálta az Antenna Hungáriába, ezzel 132 milliárd forint értékben emel 

tőkét a vállalatban – tette közzé a tőkepiaci társaság Budapesti Értéktőzsde oldalán. A tranzakció 

eredményeként a 4iG 76,78, míg a magyar állam 23,22 százalékos részesedéssel rendelkezik az 

Antenna Hungária Zrt.-ben. 

 

A 4iG Nyrt. tavaly augusztusban állapodott meg a magyar állammal egy nemzeti távközlési 

vállalatcsoport létrehozásában, amely a tőkepiaci társaság távközlési portfóliójának és az Antenna 

Hungária egyesítésével valósul meg. A felek célja a tranzakcióval egy olyan cégcsoport létrehozása volt, 

amely méretének, hatékonyságának és infrastruktúrájának köszönhetően versenyképes 

szolgáltatásokat nyújthat a hazai és a régiós telekommunikációs piacokon.  

 

A megállapodásnak megfelelően a 4iG 2022 április elejéig teljes távközlési portfólióját az Antenna 

Hungáriába apportálta. A két lépésben megvalósított, összesen 534 milliárd forint értékű 

tőkeemeléssel az Antenna Hungária olyan telekommunikációs vállalatoknak lett a tulajdonosa, mint 

a magyarországi DIGI csoport, (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Invitel Zrt., DIGI Infrastruktúra Zrt., 

i-TV Zrt.), az Invitech ICT Kft., továbbá a montenegrói mobilszolgáltató ONE Crna Gora, valamint az 

albán 4P szolgáltató ALBtelecom, és a szintén albán mobilszolgáltató ONE Telecommunications. A 

tranzakciósorozattal Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatcsoportja jött létre, 

amely a régióban és a Nyugat-Balkánon is jelentős szolgáltatási portfólióval rendelkezik, a vezetékes 

hang- és internet, a televíziós műsorszolgáltatás, valamint a mobilszolgáltatások piacán.  

 

„Az elmúlt egy évben megvalósított tranzakciókkal végbement az a transzformációs folyamat, 

amelynek eredményeként a 4iG Nyrt. informatikai rendszerintegrátor vállalatból széleskörű, távközlési 

és informatikai szolgáltatásokat nyújtó, nemzetközi infokommunikációs vállalatcsoporttá fejlődött.” – 

mondta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója. „Az elkövetkező időszakban a vállalataink 

közötti együttműködésekre és szinergiák kihasználására törekszünk, illetve a cégcsoport piaci súlyának 



   
növelése érdekében tovább vizsgáljuk akvizíciós lehetőségeinket is. Már 2022-ben egységes márkanév 

alatt és új stratégiával szeretnénk megjelenni távközlési szolgáltatásainkkal a B2C szegmensben, nem 

csak itthon, hanem a nyugat-balkáni régióban is.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-

vezérigazgatója.  

 

A tranzakció előfeltételeként az Antenna Hungária cégértékének és a tőkeemelésben érintett 

vállalatok apportértékének meghatározásában a felek a PwC Magyarország, illetve a DLA Piper 

értékelését vették alapul. A tranzakcióval kapcsolatos MEIP (Market Economy Investor Principle) 

tesztet* szintén a DLA Piper jogi tanácsadó iroda végezte.  

A magyar állam és a 4iG között 2021 augusztusában létrejöttmegállapodás értelmében a 4iG-nak 

további tőkeemelésre van lehetősége, amellyel legfeljebb 80 százalékos részesedést szerezhet az 

Antenna Hungáriában.  

 

-vége- 

 

Háttérinformáció  

 

A budapesti székhelyű 4iG Nyrt. Magyarország vezető informatikai rendszerintegrátor vállalata, amely emellett jelentős 

érdekeltségekkel rendelkezik a hazai és a régiós távközlési piacokon. A társaság több mint 27 éve van jelen az iparágfüggetlen 

innovatív informatikai technológiák piacán. A vállalat folyamatosan bővíti szolgáltatásait és portfólióját, hogy megfeleljen az 

infokommunikációs piac változásainak és igényeinek. A csoport több mint 6.900 munkavállalót foglalkoztat. A 4iG széles 

spektrumú megoldásszállítóként jelentős érdekeltségekkel rendelkezik az informatika mellett a telekommunikáció, a 

műholdas távközlés, és a távközlési infrastruktúra-fejlesztés területein is. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat célja, 

hogy meghatározó piaci pozíciót építsen ki az infokommunikációs szolgáltatások széles területén Magyarországon, valamint 

a közép-kelet-európai és nyugat-balkáni régiókban. www.4ig.hu  

 

Az Antenna Hungária évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai telekommunikációs szektornak. A vállalat az országos 

digitális földfelszíni televíziós- és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója Magyarországon. A társaság 25 

százalékos tulajdonnal rendelkezik a magyarországi Yettelben (Yettel Magyarország Zrt., Yettel Real Estate Hungary Zrt. és 

CETIN Hungary Zrt.), a folyamatban lévő akvizíció lezárását követően pedig a tulajdonába kerül a kormányzati távközlési 

infrastruktúrával rendelkező, illetve azokat üzemeltető AH NET Zrt. is. Az állami vállalat emellett jelentős szolgáltatásokkal 

van jelen a rendezvényszervezés műsorgyártás, műsorterjesztés, távközlés, műholdas kommunikáció, illetve a távközléshez 

kapcsolódó IT szolgáltatások területén. Az AH Zrt. az egyik legsikeresebb hazai tulajdonban lévő információ-technológiai 

cégként folyamatosan saját hálózatokat, megoldásokat és szolgáltatásokat épít ki, így komoly saját infrastruktúrával 

rendelkezik. www.ahrt.hu  

*MEIP Teszt 

A piaci magánbefektető elve, vagy más néven MEIP (Market Economy Investor Principle), az állami támogatások 

szabályozásának alapköve. Ennek segítségével eldönthető, hogy a közszféra résztvevőinek tevékenysége a Római Szerződés 

87. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül-e. Az elv lényege, hogy amikor egy közszereplő (állami szerv) 

befektetést eszközöl egy vállalatba, vagy vállalkozásba, a befektetés, vagy beruházás az Európai Unió szempontjából nem 

minősülhet rejtett állami támogatásnak. A MEIP teszt jogi és pénzügyi szempontból mutatja be azt, hogy az állam egy 

tranzakciót a magánszereplőkkel azonos feltételek mellett hajt végre, vagyis úgy reagál egy helyzetre, ahogyan azt a piaci 

szereplők teszik. 

 

http://www.4ig.hu/
http://www.ahrt.hu/
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