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A Vodafone és a UPC 

Magyarország már dolgozik az új 

ajánlatokon, amikről hamarosan 

értesítik az ügyfeleket 

 

 

(Nyitó kép: Amanda Nelson, a Vodafone Magyar-

ország elnök-vezérigazgatója) 
 
Miután a szabályozói akadályok elhárultak, villám-
gyorsan lezongorázta a Vodafone a Liberty Global 
vezetékes üzletágának tényleges megszerzését 
Csehországban, Németországban, Magyarorszá-
gon és Romániában. 
 
A Vodafone Magyarország ma közleményben jelen-
tette be, hogy a folyamat Magyarországon is lezá-
rult, és száz százalékos tulajdonosa lett a Liberty 
Global magyar leányvállalatának, a UPC Magyaror-
szágnak. A két szolgáltató mostantól egy cégcso-
portként közösen bővíti gigabit képes szolgáltatása-
it, de egyelőre különálló vállalatként működnek to-
vább – áll a közleményben. Az ügyfelek szempont-
jából tehát egyelőre semmi sem változik, a UPC-s 
szolgáltatásokért továbbra is a UPC ügyfélszolgála-
tát kell keresni, a vodafone-osakért pedig a mobil-
szolgáltatóhoz kell fordulni. 
 
Már dolgoznak a közös ajánlatokon 
 
A két vállalat konvergns szolgáltatások fejleszté-
sében gondolkodik, kihasználva azt, hogy a Voda-
fone a mobilpiacon, míg a UPC a vezetékes 
szegmensben erős piacon erős. Eddig a Vodafone 
a Telenorral volt versenyben a mobilpiacon (a Te-
lekomnak ebben a szegmensben óriási az előnye: 
45 százalék körüli a piaci részesedése), míg a 

UPC elsősorban a közben saját mobilszolgáltatá-
sát is elindító Digivel harcolt a vezetékes piacon 
(hang, szélessáv, tévé). 
 
Ugyanakkor nagyvállalati szegmens kicsit más. Mint 
a Vodafone közleménye írja, nagyvállalati ügyfele-
iknek 2016 óta nyújt üzleti konvergens szolgáltatá-
sokat. Ezen téren az integrációnak köszönhetően 
számos új innovációt és fejlesztést ígérnek. 
 
Az új ajánlatok kidolgozása folyamatban van, és 
ezekről hamarosan értesítik is az ügyfeleket. A 
közlemény ugyanakkor hangsúlyozza: az egyesü-
lés nem érinti sem a Vodafone, sem a UPC jelen-
legi szerződéseit, azok változatlan formában és 
tartalommal élnek tovább. 
 
Nagyobb lesz a verseny? 
 
Mint azt korábban írtuk, a Vodafone-UPC egyesü-
lés, valamint a Digi és az Invitel – egyelőre még 
függőben lévő –, összeolvadása, illetve a Digi belé-
pése a mobilpiacra némileg átrendezi az erőviszo-
nyokat a távközlési piacon. Így ma már az operáto-
rok közül egyedül a Telenor nem rendelkezik veze-
tékes üzletággal. Kérdés azonban, hogy a teljes 
portfóliót (hang, vezetékes szélessáv, tévé, mobil) 
nyújtani képes új szereplők ki tudják-e aknázni ezt a 
helyzetet. Azaz a csomagajánlatokkal be tudnak-e 
vonzani új mobil, illetve vezetékes ügyfeleket. 
 
A KPMG telekommunikációs és média tanácsadó-
ja, Wéber Mátyás a HWSW-n annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy ebben vannak kockázatok. 
Rövid távú kockázat, hogy az NMHH felmérései 
rendre a magyar ügyfelek alacsony a szolgáltatás-
váltási hajlandóságát mutatják. A hosszabb távú 
kockázatot pedig egy fontos technológiai trend 
jelent: a különböző szolgáltatások között kezd 
elmosódni a határ, és a fogyasztóknak is az a fon-
tos – technológiától függetlenül –, integrált hang- 
és adatalapú szolgáltatást kapjanak. Az 5G megje-
lenésével ez megvalósítható is lesz. Emiatt viszont 
a Telenor sem szorul ki a versenyből. 

Forrás: https://bitport.hu/magyarorszagon-is-egyesult-a-

vodafone-es-a-liberty-global 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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