Budapest, 2021. január 28.

A Vodafone Magyarország megújította frekvenciakészletét a 900 MHz-es és 1800
MHz-es sávokban
A megszerzett frekvenciák hosszú távon támogatják a gyorsabb internetet és a jobb
hangminőséget.
A Vodafone Magyarország megújította már meglévő frekvenciáit a 900 MHz-es és 1800 MHz-es sávokban
az NMHH által lebonyolított frekvencia aukción, összesen 49,1 milliárd forint értékben. A szolgáltató már
eddig is rendelkezett frekvenciákkal az említett sávokban, így az aukción a 2022. áprilisban lejáró
frekvenciákat újították meg és szereztek jogot azok használatára a következő 15 évre, egészen 2037-ig. Az
ismételten megszerzett frekvenciákat a Vodafone Magyarország a gyorsabb mobilinternethez és jobb
hangminőség biztosításához szükséges kapacitásbővítésre fogja felhasználni.
A Vodafone Magyarország már eddig is rendelkezett frekvenciával a 900 MHz-es és 1800 MHz-es sávokban, így az
NMHH által lebonyolított frekvencia aukción a szolgáltató célja a már meglévő frekvenciák meghosszabbítása volt,
ezáltal biztosítva a szolgáltatásfolytonosságot, hiszen az említett sávokban jelenleg is több millió eszköz
kommunikál. Emellett az említett frekvenciák kulcsfontosságúak a Vodafone 4G kapacitásának további
növeléséhez is.
A Vodafone Magyarország összesen 58 MHz-et szerzett az NMHH 2021. január 28-i árverésén:


900 MHz – 22,7 milliárd forint értékben 2x9 MHz – Ez a frekvencia biztosítja a szolgáltató számára a 2Gn és jelenleg a 3G-n futó szolgáltatásokat. Az ismételten megszerzett frekvenciasávokat a Vodafone a
jövőben a 4G/5G hálózat bővítésére fogja felhasználni, ezáltal gyorsabb mobilinternetet és jobb
hangminőséget tud biztosítani az ügyfelek számára.



1800 MHz – 26,4 milliárd forint értékben 2x20 MHz – A megszerzett frekvenciákat a Vodafone
Magyarország teljes egészében az LTE kapacitás bővítésére fogja felhasználni az elkövetkező években.

A megszerzett frekvenciák 15 évre, 2037-ig szólnak, de fenn áll további ötéves meghosszabbítás lehetősége is,
2042-ig.
A Vodafone Magyarország vezérigazgatója, Amanda Nelson a következőt nyilatkozta: „Az elmúlt év

rávilágított a telekommunikációs szektor nélkülözhetetlen szerepére: segítségével tudtunk kapcsolatban maradni
szeretteinkkel, dolgozhattunk, tanulhattunk. Kulcsfontosságú számunkra, hogy mindezt a jövőben is
zökkenőmentesen biztosíthassuk ügyfeleink számára, ehhez pedig folyamatosan fejlesztenünk kell hálózatainkat,
szolgáltatásainkat. Az ismételten megszerzett frekvenciákkal biztosítani tudjuk az ügyfeleink által igénybe vett
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szolgáltatások folytonosságát, másrészt a kapacitásbővítések révén még gyorsabb internetet és jobb
hangminőséget tudunk biztosítani.”
A Vodafone Magyarország birtokolt frekvenciái az árverés előtt és után:

700 MHz

Jelenlegi
2 x 10 MHz (lejár. 2035)

800 MHz

2 x 10 MHz (lejár. 2029)

900 MHz

2 x 10 MHz (lejár. 2022)
2 x 1 MHz (lejár. 2029)

1800 MHz
2100 MHz
2600 MHz
3.6 GHz

Megszerzett

2022 után
2 x 10 MHz (lejár. 2035)
2 x 10 MHz (lejár. 2029)

2x9 MHz (lejár. 2037)

2 x 15 MHz (lejár. 2022)
2 x 15 MHz (lejár. 2027)
2 x 5 MHz (lejár. 2035)
2 x 20 + 25 MHz (lejár. 2029)
60 MHz (lejár. 2034)
50 MHz (lejár. 2035)

2x20 MHz (lejár. 2037)

2 x 1 MHz (lejár. 2029)
2x9 MHz (lejár. 2037)
2x20 MHz (lejár. 2037)
2 x 15 MHz (lejár. 2027)
2 x 5 MHz (lejár. 2035)
2 x 20 + 25 MHz (lejár. 2029)
60 MHz (lejár. 2034)
50 MHz (lejár. 2035)
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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. szeptember 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-re 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 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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