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A LEGNAGYOBB HAZAI ÉS RÉGIÓS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK KÖZÉ LÉP A 4iG 

TULAJDONOST VÁLT A MAGYARORSZÁGI DIGI 

Lezárult a DIGI márciusban indított átvilágítása és szerződéskötési folyamata, melynek 

eredményeként végleges megállapodást kötött a 4iG Nyrt. a román RCS & RDS csoporttal a 

médiakonszern magyarországi érdekeltségeinek megvásárlásáról – tette közzé a tőkepiaci társaság 

a Budapesti Értéktőzsdén. A tranzakció lezárásával, illetve az elmúlt egy évben az 

infokommunikációs szektorban végrehajtott akvizícióival a 4iG a legnagyobb hazai távközlési 

szolgáltatók közé lép, miközben a cégcsoport meghatározó pozíciókat építhet ki a nyugat-balkáni 

távközlési piacon is.  

Magyarország egyik vezető telekommunikációs és médiaszolgáltató vállalatának megszerzésével 

folytatja stratégiai távközlési portfoliójának építését a 4iG Nyrt., miután a társaság megállapodott, és 

végleges adásvételi szerződést kötött az RCS & RDS konzorciummal a DIGI Távközlési Kft. és 

leányvállalatai megvásárlásáról. A tranzakció értéke 625 millió euró, megközelítőleg 232 milliárd forint. 

Az ügylet a hatósági eljárásokat követően 2022. januárjában zárulhat.  

A széleskörű szolgáltatási portfólióval rendelkező DIGI a magyar vezetékes hang, internet és televíziós 

piac második helyét foglalja el. A társaság csúcstechnológiás előfizetői végpontig kiépített optikai 

hálózatának (FTTH – Fiber to the home), megerősített gerinchálózati és műholdas infrastruktúra-

fejlesztéseinek köszönhetően az ország bármely pontján képes magas minőségű szolgáltatást 

biztosítani. A médiavállalat saját gyártású televíziós csatornákkal is rendelkezik, sportadói mellett 

további négy tematikus csatornával van jelen a televíziós műsorszolgáltatók között. A DIGI 2019 

májusában indította mobil telekommunikációs szolgáltatását Magyarországon. A folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően a vállalat 2.300 saját tulajdonú bázisállomással rendelkezik, a DIGIMobil 

szolgáltatás a lakosság több mint 90 százalékának biztosít kültéri mobillefedettséget. Fejlett 

infrastruktúrájának köszönhetően a vállalat a hazai szolgáltatók között elsőként, a régióban pedig elsők 

között indította el Magyarország jelenleg leggyorsabb lakossági internetszolgáltatását, 10 Gbit/s 

sávszélességgel.  

„A DIGI megvásárlása több szempontból is meghatározó stratégiai előrelépést jelent társaságunk 

számára. Az RCS & RDS médiakonszernnel kötött sikeres megállapodásnak, illetve az elmúlt időszakban 

a telekommunikációs iparágban végrehajtott hazai- és nemzetközi akvizícióinknak köszönhetően egy 

új regionális távközlési csoport alapköveit raktuk le az elmúlt nagyjából egy éves periódusban. Az 

akvizícióknak köszönhetően jelentősen megerősítjük piaci pozícióinkat az infokommunikációs 

szektorban, és a legnagyobb távközlési vállalatok közé lépünk Magyarországon is. A távközlés, illetve 

a távközlési infrastruktúra területén eszközölt befektetéseink a DIGI csúcstechnológiás optikai és 

mobiltávközlési infrastruktúrájával kiegészülve új szintre emelik a 4iG csoport lehetőségeit a hazai és a 

régiós lakossági, illetve üzleti ügyfelek kiszolgálásában.” – hangsúlyozta a megállapodás kapcsán Jászai 

Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója. 

A DIGI megvásárlása fontos lépés lehet az állami és magántőke egyesítésével létrejövő nemzeti 

távközlési és telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató vállalat létrehozásában, melynek 

platformtársasága az Antenna Hungária lesz a felek augusztus végi bejelentésének megfelelően. A 4iG 

az állammal kötött stratégiai megállapodása értelmében az Antenna Hungária Zrt.-be apportálja majd 



    
 

telekommunikációs érdekeltségeit, mellyel a 4iG többségi tulajdont szerez a vállalatban.  A fúzió 

eredményeként új regionális távközlési holdingvállalat jön majd létre, amelynek hazai érdekeltségei 

(Antenna Hungária, DIGI, Invitel, Invitech, AH Net) a nyugat-balkáni régióban folyamatban lévő 

akvizícióknak köszönhetően, további távközlési vállalatokkal egészülhetnek ki. 
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