
 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. július 23. 

Orbán Viktor fogadta a Vodafone Csoport vezérigazgatóját 

Magyarország digitális fejlődéséről és a szolgáltató jövőbeni terveiről tárgyalt hétfőn 
délután Orbán Viktor miniszterelnök és Vittorio Colao, a Vodafone Csoport 
vezérigazgatója. 

Magyarországon a Vodafone az egyik legjelentősebb brit befektető, a vállalat 1999 óta több 
százmilliárd forintot fordított a hazai mobilszolgáltatás fejlesztésére, mintegy 3200 főt 
foglalkoztat fővárosi székházában, a szintén Budapesten található nemzetközi szolgáltató 
központjában, valamint a vállalat miskolci ügyfélszolgálatán. 

A Vodafone Csoport a közelmúltban jelentette be, hogy Közép- és Kelet-európai beruházásainak 
következő lépéseként egy 18,4 milliárd eurós nemzetközi tranzakció keretében megvásárolja a 
Liberty Global magyar, német, cseh és román leányvállalatait, így a Magyarországon 1,8 millió 
háztartást kiszolgáló kábel- és szélessávú internetszolgáltatót, a UPC Magyarországot is. 

A tranzakció 2019-ben várható lezárása után a Vodafone Magyarország piaci részesedése a mobil 
piacon várhatóan 25 százalékos, a vezetékes szélessávú szolgáltatások piacán 24 százalékos, a 
kereskedelmi televíziózás piacán pedig mintegy 19 százalékos lesz. 

 „Az akvizícióval a Vodafone Magyarország és a UPC szolgáltatásai tökéletesen kiegészítik majd 
egymást. Stratégiánk egyértelműen az, hogy az egész országban elérhetővé tegyük konvergens 
szolgáltatásainkat, hogy a lakossági és vállalati ügyfeleink Magyarország egész területén 
egyformán magas minőségű szolgáltatásokat élvezhessenek. Ezek a változások gyorsabb, jobb 
hálózatokat és konvergens szolgáltatásokat hoznak majd el az egész országban, miközben 
felgyorsítjuk a következő generációs hálózatok megjelenését” – mondta Vittorio Coalo a 
Vodafone Csoport vezérigazgatója, majd hozzátette:  

„A magyarországi digitalizáció felgyorsítása, a piaci verseny erősítése egyértelműen előnyös az 
előfizetőknek, úgy a lakossági, mint az üzleti szegmensben. A Vodafone Csoport Magyarország 
iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy a vállalat aktívan részt vesz a magyarországi Digitális 
Jólét Program megvalósításában, illetve a Vodafone Alapítvánnyal elkötelezetten támogatja a 
digitális oktatás fejlődését az országban.„ 

További információk: 
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A Vodafone-ról 
 
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, 
beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen 
mobilszolgáltatásaival, és további 45-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes 
szolgáltatásokat. 2018. március 31-ei állapot szerint a Vodafone Csoport 535,8 millió mobil-, illetve 19,7 millió 
vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone 
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, 
mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 
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