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Mobil-információs szupersztráda a budapesti Kálvin tértől a Szabadság térig 

 

A Vodafone a régió leggyorsabb – belvárosi sétálóutcákra és teraszokra 

tervezett mobil-internet szolgáltatását mutatta be  

 

Budapest szívében mutatta be Közép-Európa leggyorsabb mobil-internet szolgáltatását 

Dr. Beck György, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója és Rogán Antal, a Belváros-

Lipótváros polgármestere. Élesben demonstrálták azt a csúcstechnológiát, amelynek 

használatával a mai naptól a Dunakorzón, áprilistól pedig a belváros új Főutcáján, a 

Kálvin tértől a Szabadság térig tartó 3,3 kilométeres sétálóutcán, az átlagos sebesség 

tízszeresével száguldhatnak az információs szupersztrádán a laptopos vagy okostelefonos 

internetezők.  

 

A mobilinternet – a Vodafone erőfeszítéseinek is köszönhetően – mára egyre inkább a 

mindennapi élet részévé válik. A különböző mobilkészülékeken is mindennapossá vált az 

internetelérés, a gyors böngészés a weben, illetve az e-mail és közösségi alkalmazások, 

mint például a Facebook, a Twitter és a Live Messenger használata. Az egyik 

leggyorsabban növekvő közösségi oldal, a Facebook globális felhasználóinak immáron 

mintegy 30%-a mobiltelefonjáról használja az oldalt, s ez a közösség folyamatosan 

igényli a kapcsolat sebességének növelését. 

 

Éppen ezért az elmúlt időszakban a Vodafone a folyamatos innováció jegyében jelentős 

technológiai fejlesztéseket hajtott végre a mobilinternet területén. A mai naptól, elsőként 

a hazai piacon, a Vodafone ügyfelei számára elérhető a minden eddiginél nagyobb, 21 

megabites letöltési sebesség. A kapcsolat sebességét hűen mutatja, hogy ezzel 

másodpercenként mintegy ezer oldalnyi szöveg tölthető le. Ez azt jelenti, hogyha a 

mobilos turista a Bazilikában tett látogatást követően úgy dönt, hogy a Bibliát le akarja 

tölteni a világhálóról, akkor ezt kevesebb mint két másodperc alatt teheti meg. A Szabó 

Ervin könyvtár teljes könyvállományát is gyorsabban le lehetne töltenie, minthogy egy 

csésze kávét kihozzanak neki a Belváros egyik meghitt kávézójában.  

 

A világszerte is párját ritkító mobil sávszélesség a főváros szívében, a frekventált V. 

kerületben lehetőséget nyújt az online játékok vagy az úgynevezett streaming video 

nézésre is a mobil eszközökön akár HD minőségben is. A nagyközönség számára is 

elérhető újdonság persze nem csak ezeken a területen javítja a felhasználók 

internetezési élményét, hanem a számukra megszokott környezetben is olyan gyors 

hozzáférést tesz lehetővé, amilyet a többség eddig a vezetékes internet világában sem 

tapasztalt. 

 

„Előfizetőink igénye mind adatmennyiség, mind letöltési sebesség tekintetében 

folyamatosan nő, ennek kielégítését segíti a forradalmi 21 megabites mobil sávszélesség 



bevezetése.” – mondta dr. Beck György. A Vodafone Magyarország vezérigazgatója 

aláhúzta, hogy a Vodafone kitűzött célja a mobilinternet területén a leggyorsabban 

fejlődő és leginnovatívabb vállalattá válni. „Folyamatos fejlesztéseinkkel, amelyeknek 

újabb mérföldkövéhez érkeztünk el a 21 megabites  sebesség bevezetésével, közel állunk 

ahhoz, hogy megvalósítsuk ezt. Hiszünk abban – és a mobil internetes szolgáltatásaink 

iránti egyre fokozódó igény is ezt mutatja –, hogy a helytől és eszköztől független 

internet hozzáférés rövid időn belül a felhasználók természetes elvárásává válik.” 

 

„A Belváros Budapest központja, a kulturális és üzleti élet különösen fontos színtere, és a 

Magyarországra látogató külföldiek is nagy előszeretettel jönnek el hozzánk. Arra 

törekszünk évek óta, hogy a Belváros ne csupán egy kerület legyen, hanem valódi 

közösségi tér az itt élők és idelátogatók számára. Ezt kívánjuk megteremteni a 

hamarosan elkészülő Belváros új Főutcájával, ahol a tereket, utcákat éppen a közösségi 

élet teszi majd pezsgővé, sokszínűvé. Úgy gondolom, ehhez járul hozzá most ez az új 

belvárosi szolgáltatás is. Az internet használata ma már sokak számára természetes, s 

ezért örülünk annak, hogy a Vodafone a szupergyors mobil internet hozzáférést először a 

kerületünkben biztosítja” – mondta Rogán Antal, Belváros-Lipótváros polgármestere. 

 

Néhány szó a szolgáltatás technológiai hátteréről:  

 

A mobilinternet az elmúlt időszak eredményei alapján méltán nevezhető sikerterméknek. 

A Vodafone előfizetői kifejezetten nyitottak ezen új, innovatív szolgáltatásra, egyre 

többen használják azt a vezetékes internet helyett, illetve mellett, kihasználva a 

szolgáltatás különlegességét, a mobilitást. A használat növekedése jó részt a 

felhasználóbarát, gyorsabb eszközök megjelenésének, valamint a folyamatos 

hálózatfejlesztésnek köszönhető. A kezdetekben az 1,8 megabit sebességre képes 

eszközöket felváltották előbb a 3,6 majd 7,2 megabites eszközök.  

 

A Vodafone az ügyfelei körében egy év múlva 300-400 ezer közti rendszeres 

internetezőre számít, három éves távlatban a vállalat célja az, hogy számlás előfizetőinek 

többsége megoldásain keresztül kapcsolódjon a digitális világhoz.  

 

A Vodafone rohamosan bővülő, gyors feltöltési és letöltési sebességet biztosító 

szélessávú vezeték nélküli internetes hálózata jelenleg már 434 magyarországi 

településen érhető el, ami 65 százalékos lakossági lefedettséget jelent. 
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