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Harmadával nőtt az 
internetelérések sebessége 
 

 
 
Erre a következtetésre jutott a Speedtest az éves 
összefoglaló jelentésében. 
 
Ma már számos cég, köztük nagyon is jól ismert 
nevek, kínálnak sebességmérő szolgáltatást, a 
Speedtest azonban tulajdonképpen a szegmens 
létrehozójaként is felfogható, hiszen ők hozták 
létre annak idején először egy csak erre fókuszáló 
weboldalt. Most a 2017-es év eredményeit sorolják 
fel, országokra lebontva, legalábbis ami az eléré-
sek sebességének átlagos változását illeti. 
 
Az összefoglaló jelentésből többek között az derül 
ki, hogy a kisebb, illetve fejlődő országok esetében 
volt tapasztalható a legnagyobb arányú eltérés, 
ami nem túl meglepő, hiszen itt adottak leginkább 
a körülmények a drámai változásokhoz. Amíg a 
globális letöltési sebesség a mobil és vezetékes 
elérések esetében 20, illetve 40 Mbps volt, addig a 
feltöltéseket gyakorlatilag fele ilyen gyorsan vé-
gezhettük el, ám itt egyes országok kiemelkednek 
a mezőnyből, hiszen Laosz 250, Vietnam 188, 
Trinidad és Tobago pedig 133 százalékkal javított 
a mobilos eléréseknél az egy évvel korábbi adatá-
hoz képest. A vezetékes területen szigetek és 
afrikai, latin-amerikai, valamint ázsiai országok 
gyorsultak a legjobban, itt azonban már 141 száza-
lék volt a legjobb eltérés, míg egyes államokban 

visszaesés következett be – Puerto Rico kapcsán 
a hurrikánok hatását, Iraq és Szíria esetében pedig 
a háborút emelhetjük ki legfőbb tényezőként. 
 

 
 

A legnépesebb államok közül India javított a leg-
nagyobbat, ők gyakorlatilag másfélszer gyorsabb 
eléréseket kínáltak idén, de itt Kína mellett az USA 
és Japán is helyet kapott, mivel ők 20–30 százalék 
között tudtak gyorsulni. A cég közzétette a teljes 
globális indexet is, amiből jól látszik, hogy hazánk 
kifejezetten előkelő helyet foglal el az átlagsebes-
ség tekintetében, hiszen a mobilos szférában 49 
Mbps-os, a vezetékes területen pedig 92 Mbps-os 
letöltési átlagot mértek, amivel a hetedik, illetve a 
hatodik helyet szereztük meg. Persze mindez a 
Speedtest oldalán elvégzett mérések összegzésé-
ből áll össze, vagyis némileg szűkebb a merítési 
kör. 
 
A mobilos eléréseknél 119 ország volt az átlag 
felett a letöltések tekintetében, 134 országot meg-
előzve. A vezetékes eléréseknél ez az arány 
71-185, vagyis itt még bőven van min javítani. 
 
Forrás:  
https://www.google.hu/search?q=hvg&oq=&aqs=chrom
e.1.69i58j0i66l5.15730016j0j4&sourceid=chrome&ie=U
TF-8 
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