Budapest, 2021. március 4.

Mától Budapest nagy részén elérhető a Vodafone 5G hálózata
A hazai szolgáltatók közül elsőként, Budapest lakott területének nagy részén elérhetővé
vált a kültéri 5G hálózat a Vodafone ügyfelei számára: Budapesten és környékén több mint
200 bázisállomáson kapcsolták fel az 5G-t. A Vodafone emellett bejelentette, hogy a tervek
szerint az első negyedév végéig országosan közel 300 bázisállomáson fogják felkapcsolni
az 5G-t, ezzel további nagyvárosokban és kisebb településeken is elérhetővé téve az
újgenerációs mobilhálózatot.
A vidéki nagyvárosok után Budapesten bővíti 5G lefedettségét a Vodafone Magyarország: az elmúlt
hónapok fejlesztéseinek köszönhetően immár a főváros nagy részén elérhető a Vodafone kültéri
5G hálózata az ügyfelek számára. A Vodafone nevéhez fűződik az 5G hazai bevezetése: 2019
májusában először Zalaegerszegen, a Zala ZONE Járműipari Tesztpálya ünnepélyes megnyitója
alkalmából a tesztpályán, majd Budapesten a Vodafone Székház tetején indította el saját
frekvenciáján Magyarország első állandó, hálózatába kapcsolt 5G bázisállomásait. 2019 őszén
érkezett el a Vodafone 5G fejlesztéseinek következő mérföldköve, amikor is a szolgáltató
elindította az ország első, mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G hálózatát – ezzel
széleskörben elérhetővé téve az 5G nyújtotta előnyöket.
A fejlesztések 2020-ban, a pandémia ellenére sem álltak le, a szolgáltató több vidéki nagyvárosban
indította el 5G szolgáltatását, így Siófokon, Székesfehérváron, valamint Miskolcon. A vidéki
fejlesztések a következő hónapokban is folytatódnak: a tervek szerint a Vodafone az első negyedév
végéig országosan közel 300 bázisállomáson fogja felkapcsolni az 5G-t, ezzel további
nagyvárosokban és kisebb településeken is elérhetővé téve az újgenerációs mobilhálózatot.
A Vodafone Magyarország emellett tavaly az oktatás területére is elvitte az 5G-t: a szolgáltató
ugyanis együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel (BME), melynek keretében a vállalat saját frekvenciakészletéből 40 MHz-et biztosít
az egyetemen épülő kísérleti 5G hálózat és 5G Laboratórium létrehozásához és üzemeltetéséhez.

„Az 5G fejlesztések tekintetében Magyarország kiemelkedik nemcsak Európában, hanem az egész
világon. Büszkén mondhatom, hogy a Vodafone Magyarország a hazai szolgáltatók között is élen
jár az újgenerációs hálózat kiépítésében, jól példázza mindezt mostani bejelentésünk is.
Hálózataink fejlesztése kiemelten fontos, hiszen ezek teszik lehetővé a távmunkát és távoktatást,
működtetik a vállalkozásokat – legyen szó akár a legnagyobb gyártó vállalatokról vagy a kis-és
középvállalkozásokról. A jövőre nézve Magyarországnak a lehető legjobb hálózatokra van
szüksége a gazdaság mielőbbi helyreállításához, valamint a sikeres üzleti és társadalmi környezet
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biztosításához – ezt szolgálják 5G fejlesztéseink is.” – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone
Magyarország vezérigazgatója.

„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy kivegyük a részünket Magyarország digitalizációs
fejlesztéseiből, ugyanakkor nagyon fontos számunkra az is, hogy mindezt fenntartható módon
tegyük: hálózatainkat úgy kell kiépítenünk, fejlesztenünk, hogy azok kíméljék, ne pedig terheljék
a bolygónkat.” – mondta el Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Vállalati Kapcsolatokért
Felelős Vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: Úgy gondolom, hogy az 5G elsődleges előnyeit – az
elképesztő sebességét, kapacitását és minimális késleltetését – már sokan ismerik, azonban az
újgenerációs hálózat környezetünkre gyakorolt hatásáról már jóval kevesebben hallottak.
Nemzetközi szabványok szerint az 5G működtetéséhez sokkal kevesebb energiára van szükség,
mint például a 4G hálózat üzemeltetéséhez, azaz kevesebb energiát használunk fel, miközben
több adatot továbbítunk. Ez azt jelenti, hogy az 5G hálózat üzemeltetése nemhogy nem károsítja
környezetünket, hanem környezetkímélőbb, mint a korábbi generációs mobilhálózatok.”
Az 5G közvetlen környezeti hatását jól mutatja, hogy míg a 3G hálózaton 1GB-nyi adatforgalom
110 Wh energiafelhasználást eredményez, addig 4G hálózaton ez már csak 30 Wh, 5G hálózaton
(3.5GHz) pedig csupán 8 Wh.
A közvetlen környezeti hatások mellett az 5G-nek számos közvetett pozitív környezeti hatása is
lesz: segítségével ugyanis széles körben elterjedhetnek olyan technológiák – pl. IoT megoldások,
gépi tanulás, mesterséges intelligencia – amelyek a fenntarthatóságot szolgáló intelligens
ökoszisztémák alapjait képezik a jövőben.
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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. december 31-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 118 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
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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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