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Országosan elérhetővé teszi a Telekom a 4G mobilinternetet:
2015 végére 93 százalékos lakossági lefedettséget biztosít a piacvezető
Telekom 4G mobilhálózata
Budapest – 2014. október 17. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Christopher Mattheisen, a
Magyar Telekom vezérigazgatója ma átvette dr. Karas Monikától, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) elnökétől a szeptember 29-én zárult pályázaton elnyert frekvenciablokkok
használatba vételét lehetővé tévő engedélyeket. A Telekom a piaci szereplők közül elsőként veheti
használatba az új frekvenciablokkokat, ennek köszönhetően 4G mobil szélessávú hálózatának
lefedettségét azonnal tovább bővíti, és letöltési sebességét az elérhető maximumra, akár 150
Mbit/s-ra növeli.
Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta:
„A Digitális Magyarország megvalósításának meghatározó állomása a frekvenciapályázat sikere. Ennek
köszönhetően újabb lehetőségek nyílnak meg az ügyfelek előtt, valamint javul a vállalkozások és az
ország versenyképessége. Készen állunk arra, hogy ügyfeleink érdekében haladéktalanul tovább
bővítsük 4G lefedettségünket. Már holnap 450 újabb 4G állomást kapcsolunk be országosan, valamint
az elérhető maximumra növeljük a letöltési sebességet ügyfeleink részére. További dinamikus
fejlesztéssel terveink szerint 2015 végére gyakorlatilag országos, 93 százalékos lakossági lefedettséget
és kiváló szolgáltatásminőséget nyújtó 4G hálózatot építünk fel. A legmodernebb mobiltechnológia így a
ritkán lakott vidéki kistelepüléseken élők számára is elérhetővé válik, csökkentve a digitális
megosztottságot. A 4G országos kiterjesztése megkérdőjelezhetetlenné teszi a Telekom vezető
pozícióját.”
A Telekom a használatba vételt követően már október 18-ától 450 további 4G bázisállomás
bekapcsolásával bővíti mobilhálózatát. Ezáltal a szolgáltató lakosságra vetített országos 4G kültéri
lefedettsége gyakorlatilag egycsapásra 73 százalékosra emelkedik az eddigi 54-ről. Ezzel egyidejűleg az
elérhető maximumra növeli a 4G mobilnet névleges – azaz díjcsomagtól és készüléktől függő – letöltési
sebességét a Telekom, így akár 150 Mbit/s sebességű mobilnetet kínál az ország első 4G hálózatán. Az
új frekvenciáknak köszönhetően nemcsak az újonnan lefedett településeken élő ügyfelek, hanem az
összes 4G felhasználó jól jár, hiszen mindenkinél még tovább javul a szolgáltatásminőség.
A további hálózatfejlesztéseket hasonlóan dinamikus ütemben folytatja a Telekom. A piacvezető
szolgáltató a tervezettnél hamarabb, már a jövő év első hónapjaiban 80 százalékosra, 2015 végére
pedig 93 százalékosra növeli országos 4G lakossági kültéri lefedettségét, amivel szinte a teljes magyar
lakosságnak elérhetővé teszi a mobilinternetezés új korszakát jelentő szolgáltatásokat.
A Telekom 4G hálózatát ma már több mint 250 ezer ügyfél használja. A közelmúltban lezárult
frekvenciatenderen a szolgáltató elnyerte azokat a frekvenciablokkokat, amelyeket a ma átvett
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használatbavételi engedélyeknek köszönhetően ügyfelei számára a legelőnyösebben hasznosíthat. Az új
frekvenciák alkalmasak a ma elérhető legjobb szélessávú technológiák, különösen a 4G/LTE
fejlesztésére, de alkalmasak a mobiltechnológia következő fejlesztési lépcsőfokára is (LTE Advanced),
amelyet a Telekom már sikeresen tesztelt az Ericssonnal, szintén elsőként Magyarországon. A Telekom
által forgalmazott készülékek döntő többsége (10-ből 7) 4G képes, az októbertől kínált új, korlátlan
tematikus mobiladat opciók pedig ajánlati oldalról adhatnak újabb lökést a 4G mobilinternetezés további
térnyerésének.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan
frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2013. december 31-én végződött évre vonatkozó, a
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.
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