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Budapest, 2020. december 14.  

Székesfehérváron is elindította 5G szolgáltatását a Vodafone 

A Vodafone Magyarország 5G hálózatának fejlesztése 2020-ban, a pandémia ellenére is 

folytatódik. Budapest, Zalaegerszeg és Siófok után a szolgáltató Székesfehérvár 

belvárosában indítja el kereskedelmi 5G szolgáltatását 2 bázisállomással. A most 

bejelentett fejlesztéssel a lakosság mellett a székesfehérvári vállalkozások is 

megtapasztalhatják az újgenerációs mobilhálózat képességeit. 

Újabb, az 5G hálózat fejlesztését érintő mérföldkövet jelentett be a Vodafone: december 14-től 

Székesfehérváron is elérhetővé válik a szolgáltató kereskedelmi 5G szolgáltatása. A 

székesfehérvári 5G szolgáltatás 2 bázisállomás felkapcsolásával indul el a Fejér megyei 

megyeszékhely belvárosában.  

A Vodafone Magyarország 2019-ben a hazai szolgáltatók közül elsőként indította el mindenki 

számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában a 2016-ban 

vásárolt 3500MHzes frekvenciakészletének köszönhetően. A fejlesztések 2020-ban, a pandémia 

ellenére sem álltak le: a most bejelentett fejlesztés is a Vodafone Magyarország 2020-as 5G 

hálózatfejlesztési terveinek része. Ennek első lépéseként 2020 áprilisában a Vodafone 

Magyarország további frekvenciákat szerzett 5G mobilszolgáltatásai számára az NMHH által 

lebonyolított frekvencia aukción. A megszerzett frekvenciáknak köszönhetően folytatódhattak a 

szolgáltató 5G fejlesztései. Októberben bejelentették, hogy Budapesten és környékén közel 200 

bázisállomáson kapcsolják fel az 5G-t, mellyel a főváros szinte teljes területén elérhetővé válik az 

újgenerációs mobilhálózat. A székesfehérvári 5G felkapcsolás pedig a nyáron bejelentett 

fejlesztések része, ugyanis a szolgáltató ekkor jelentette be, hogy Budapest és Zalaegerszeg után 

további megyeszékhelyeken is elindítja kereskedelmi 5G szolgáltatását.  

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy újabb nagyvárosba vihetjük el 5G szolgáltatásunkat és az ezáltal 

kínált nagyszerű lehetőségeket. Székesfehérvárral régóta szoros kapcsolatot ápol a Vodafone 

Magyarország, több digitális projektben is részt vehettünk. Ipari és oktatási szempontból is 

kiemelkedő fejlesztések történtek az elmúlt években a városban, azt gondolom nem is kérdés, 

hogy Székesfehérvár egy rendkívül innovatív megyeszékhely. Bízunk benne, hogy 5G 

szolgáltatásunkkal elősegíthetjük digitális megoldások további elterjedését és Székesfehérvár 

okosvárossá válását.” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország Vállati Szolgáltatások 

Üzletágának Vezérigazgató-helyettese. 
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Egy modern nagyvároshoz a legkorszerűbb technológiák – így az 5G – elérhetősége is 

hozzátartozik – erősítette meg dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az 

Önkormányzat maga is sokat tesz az innováció jegyében, így jött létre például az Alba Innovár, az 

első hazai digitális élményközpont, de működik a városban robotika tanszék és készülnek 

okostantermek is. „Az 5G technológia belépése szépen illeszkedik abba a sorba, amin az elmúlt 

években már járunk. Folyamatosan teszünk meg mindent annak érdekében, hogy széles 

társadalmi csoportok ismerkedhessenek meg a digitalizációval, és ezt professzionális felhasználói 

szinten tudják a mindennapokban, akár a saját életük segítése érdekében is használni.”        

Az 5G elsősorban az ipar számára fog áttörést hozni, így a helyi vállalkozások versenyképességét 

is jelentős mértékben növelni fogja. Emellett az 5G általánosságban is támogatja majd a város 

fejlődését, ugyanis az újgenerációs mobilhálózat a Smart City megoldások elterjedésének 

előfeltétele. 

 

 

 

A Vodafone-ról 

 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő 

érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk 

véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, 

és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok 

működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az 

oktatás vagy az egészségügy. 

 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati 

szolgáltatója, afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes 

hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint 

300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 

millió TV ügyfél, továbbá több mint 112 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, 

valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész 

társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. 

Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, 

meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül. 

 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 

továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy 

újrahasznosítjuk. 

 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt. 
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