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BTel-Nordtelekom tranzakció: a BTel bővíti ADSL- és IPTV-ügyfélkörét, a 
Nordtelekom saját internethálózatán erősít 
 
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett két telekommunikációs társaság, a BTel és a Nordtelekom 
megállapodást kötött az utóbbi társasághoz tartozó ASDL internet- és IPTV-előfizetői kör egy 
részének átvételéről. A BTel számára az akvizíció jelentősége a méretgazdaságosság erősítése 
és az utóbbi időszak piaci konszolidációjának kihasználása. A Nordtelekom a tranzakció 
lezárását követően a saját hálózatán nyújtott internetszolgáltatásának bővítésére és külföldi 
együttműködések megkötésére kíván fókuszálni. 
 
A Business Telecom Nyrt. (BTel) és a Nordtelekom Nyrt. piaci tapasztalatának köszönhetően egy 
2751 ADSL- és 63 IPTV-előfizetőt érintő sikeres tranzakciót hajtott végre, melynek 
eredményeképpen ez az ügyfélkör júliustól a BTel állományába került.  

Dr. Gácsi Mihály, a Nordtelekom elnöke a társaság további terveivel kapcsolatban elmondta: a 
tranzakciót követően megtartott ADSL ügyfélbázis mellett, a saját hálózaton nyújtott magasabb 
árrésű internetszolgáltatás bővítésére fókuszál, elkerülve ezzel a más vállalatok hálózatán történő 
szolgáltatás miatt felmerülő más cégeknek fizetendő költségeket. A 2011 végén lebonyolított 
Beltáv-ügyfelek felvásárlása után a Nordtelekom tovább kívánja bővíteni a hazai mobilinternet, a 
(VoIP) telefon és más telekommunikációs szolgáltatásokat igénybevevő ügyfeleinek számát, melyet 
elsősorban értékesítési hálózatának további erősítésével kíván elérni. A konszolidálódó magyar 
piaci viszonyok mellett a Nordtelekom aktívan vizsgálja az együttműködési és üzleti lehetőségeket 
más külföldi szolgáltatókkal, melyek a társaság árbevételének és eredményének további növelését 
szolgálják. 

Takács Krisztián, a Business Telecom elnök-vezérigazgatója szerint a hazai távközlési piac 
átalakulása számos lehetőséget biztosít arra, hogy a piaci szereplők saját egyedi megoldásaikra és 
erősségeikre fókuszáljanak, ami jót tesz a piacnak, az ügyfeleknek és a szolgáltatóknak egyaránt. A 
BTel számára a fél éve végrehajtott, 18 ezres Enternet-ügyfélbázist érintő akvizíciót követően az új, 
néhány ezres új előfizetői kör integrálása gyors és hatékony folyamat. A BTel júniusban lezárult 
egyéves kötvényprogramjának fő célja volt, hogy a bevont forrásokat saját távközlési hálózatának 
bővítésére, valamint piaci akvizíciókra fordítsa. A Nordtelekomtól átvett előfizetői kör jól 
illeszkedik a BTel beruházási politikájához és tovább erősíti a társaság méretgazdaságosságát. 

 
NordTelekom 

A NordTelekom Nyrt. a magyar telekommunikációs piac egyik fontos szereplője, a mobilinternet mellett bérelt vonali és ADSL 
internet szolgáltatással, telefonszolgáltatással, szerver elhelyezéssel is foglalkozik. A Magyar Telekom és Invitel hálózata mellett a 
Vodafone hálózatán is teljes körű internet szolgáltatást kínál. A magyar tulajdonú NordTelekom Nyrt. 2009-ben vezette be 
részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A jelenlegi magyar befektetőcsoport 2006-tól irányítja a vállalatot. A NordTelekom 
elkötelezett ügyfelei telekommunikációs igényeinek maradéktalan kiszolgálása iránt. A vállalat többször is elnyerte az "Év legjobb 
internet szolgáltatója" díjat. Magyarország egyik legjobban szervezett, legfelkészültebb ügyfélszolgálatával a nap 24 órájában 
szolgálja ki ügyfeleit. www.nordtelekom.hu  
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BTel 
A Business Telecom Nyrt. (BTel) Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő alternatív távközlési szolgáltatója. A 2006-ban 
Kecskeméten alapított, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett BTel közel 60 főt foglalkoztat. A BTel új és meglévő ügyfeleinek a 
legújabb és legköltséghatékonyabb távközlési megoldásokat biztosítja, valamint a piaci igényeknek legmegfelelőbb internetalapú 
megoldások fejlesztésén és hasznosításán dolgozik. Alternatív távközlési szolgáltatóként vezetékes hang-, szélessávú internet-, 
mobilinternet- és SAT TV-szolgáltatást, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt országszerte. Kapcsolódó szolgáltatásai 
közé tartoznak az IPTV, IP alapú telefonszolgáltatások, az eFax szolgáltatás, VPN kapcsolatok kiépítése, szerver- elhelyezés, 
szerverbérlet, valamint a domain-regisztráció. A Business Telecom 2011-2012-es évi kötvényprogramja keretében kibocsátott 
vállalati kötvényei forognak a Budapesti Értéktőzsdén. www.btel.hu  
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