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Biztosan felépülhet a 30 méteres és közel 300 m2-nyi 
kijelzővel rendelkező Vodafone Torony a Sziget 
Fesztiválon 
 

Pénteken sikerrel zárult a Vodafone Magyarország és a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának egyeztetése. Az 

egyeztetések során egyértelművé vált, hogy az eredeti terveikben tett 

módosítások következtében biztosan engedély és bejelentés nélkül 

végezhető építési tevékenységnek minősül a torony létesítése.  

„A Vodafone Torony már készül, a mai napon elérte a 10 méteres 

magasságot. Sőt ma már épülnek a Torony melletti létesítmények is, az 

Élményterem, a Shop, a Future Bár és Netkert. A hétvégére várhatóan 

már eléri teljes magasságát és szerkezetkész állapotban lesz. A Torony 

összsúlya a Led falakkal együtt közel 15 tonna lesz, amit a 300 

négyzetméteres ledfalak mellett mintegy 1500 m2 a ponyva is borít majd. 

Így a különleges Vodafone Torony egyedi felépítményével egy látványos – 

és multifunkcionális –, de mindenképpen emblematikus építménye is lesz 

a fesztiválnak” - tette hozzá Fülöp Szilvia, a Vodafone sajtófőnöke.  

A villámgyors mobilinternet jelképe, a több funkciójú Vodafone Torony, 

egyrészt szupergyors mobilinternetet varázsol a Szigetre, másrészt közel 

300 négyzetméternyi ledfalat azaz kijelzőt tart, s egy gigantikus telefon 

kijelzőként is funkcionál, melyen a sziget-lakók okostelefonjukon keresztül 

játékokat is játszhatnak. A 300 m2-es felületen több mint 1,5 millió LED-

diódát tartalmazó LED-fal működik majd, amely számos módon fogja 

szórakoztatni a fesztiválozókat. A LED-fal napjának fénypontja este két 

alkalommal (21:20-kor és 22:50-kor) jön el, amikor az Európa-szerte 

ismert „Kiégő Izzók” vizuális művészcsoport fény- és hang showja lesz 

látható „Fénysebességgel a jövőbe” címmel. A fentiek mellett a torony 

része lesz egy shop is, ahol a legtrendibb és legkorszerűbb készülékeket 

tekinthetik meg a fesztiválozók, sőt akár meg is vásárolhatják ezeket, 

vagy feltölthetik kifogyott egyenlegüket. Az Élményteremben  

A torony fölszinti táncterén délutántól hajnalig minden nap olyan 

közismert és népszerű DJ-k szórakoztatják az egybegyűlteket, mint 

például Superman, Infra Gandhi, az Irie Maffia Sound System, Zagar vagy 

a Tesco Disco. 



 

Mindezen felül a Vodafone Torony villám- és szélbiztos, de a legerősebb 

viharra is felkészülve háromfokozatú kiürítési tervvel is rendelkezünk. A 

Vodafone Torony minden alkotóeleme a fesztiválokon már több ezerszer 

kipróbált alapelemekből áll, de ennek ellenére a Vodafone az építtetővel a 

szabványoknak megfelelően biztosított statikai vizsgálatokat végeztetett, 

amelyet független műszaki ellenőrök felügyeltek. A Vodafone kifejezetten 

a fesztivál környezetre szabott teljes körű vagyoni és személyi biztosítása 

szerint minden, a Vodafone Torony, illetve Vodafone Digitális Kánaán 

területén tartózkodó fesztivál-látogató védelemben részesül. A Vodafone 

bízik abban, hogy az előírásokon felüli biztonságú helyszínén a jó 

időjárásnak köszönhetően a több ezer sziget-látogató zavartalanul 

élvezheti a Vodafone Torony által nyújtott extra látványosságokat és 

szórakoztató programokat a „Digitális Kánaán”-ban. 

 A Vodafone Magyarország továbbiakban is szorosan együttműködik az 

Önkormányzattal, és minden megtesz a több százezrek által kedvelt és 

látogatott Sziget Fesztivál zavartalan és biztonságos lebonyolítása 

érdekében. 
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