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A Telekom elindítja kereskedelmi 
5G szolgáltatását 
 

 
 
A Telekom április 9-én elindította kereskedelmi 5G 
szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülék-
kel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal hasz-
nálható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos ré-
szein. 
 
A szolgáltató az 5G hálózati képességet 6 hónapig 
biztosítja az értékesíthető portfóliók korlátlan mo-
biladatot tartalmazó csomagjaira; míg ha az előfi-
zető 5G készüléket vásárol, akkor az értékesíthető 
lakossági portfolió 10 GB, illetve az értékesíthető 
kisüzleti portfolió 15 GB adatmennyiséget tartal-
mazó díjcsomagjai mellé 3 hónapig érhető el az 
5G képesség, amelyet automatikusan és folyama-
tosan aktivál az érintett ügyfeleknek a Telekom. Az 
eddigieknél jóval nagyobb adatátviteli sebességet, 
alacsony késleltetést, és rengeteg hálózati eszköz 
csatlakozását lehetővé tevő 5G technológia szá-
mos új lehetőséget nyit majd az ipari és lakossági 
felhasználásban. 
 
A szolgáltatás induláskor Budapesten a belváros 
egyes részein, a Telekom Könyves Kálmán körúti 
székházában és az azzal szomszédos Groupama 
Arénában, a Puskás Ferenc stadionban, Zalaeger-
szeg belvárosában, valamint a zalaegerszegi 
ZalaZone járműipari tesztpályán érhető el. Igény-
bevételéhez az 5G hálózati lefedettség mellett 5G-
képes készülékre és megfelelő mobiladatcsomag-
ra van szükség. 
 
Az 5G szolgáltatást a Telekom a Korlátlan Net, 
Korlátlan Net Max, Flotta Korlátlan Net vagy Üzleti 

Adat Korlátlan mobilinternet szolgáltatással ren-
delkező vagy arra váltó ügyfeleinek 6 hónapra; az 
új 5G-képes eszközt vásárló és a Net 10 GB, Flot-
ta Net 10 GB, Flotta Net 20 GB, Üzleti Adat 15 GB 
mobilinternet csomagok valamelyikét választó 
vagy azzal rendelkező ügyfeleinek pedig a vásár-
lást követő aktiválástól számított 3 hónapra bizto-
sítja díjmentesen, promóciós jelleggel. 
 
A Telekom portfoliójában jelenleg két 5G-képes 
készülék található meg, az LG V50 és a Huawei 
Mate 20X 5G, azonban hamarosan a készülékkí-
nálatban lévő Samsung 5G készülékek is 5G- ké-
pessé válnak egy szoftverfrissítést követően. Ter-
mészetesen a választék az év végéig bővülni fog 
több gyártó 5G-képes eszközeivel is. A Telekom 
kereskedelmi 5G szolgáltatása a 3,6 GHz-es frek-
venciasávban működik. A 2G, 3G, 4G technológi-
ákhoz hasonlóan a kereskedelmi indulásnál műkö-
dő 5G állomások kiépítésében az Ericsson Ma-
gyarország volt a Magyar Telekom partnere. 
 
„A Magyar Telekom hosszú ideje készül az 5G 
bevezetésére, több éve vizsgálja az 5G technoló-
giát és a benne rejlő üzleti lehetőségeket, és fél 
éve teszthálózatot is működtet. Ennek is köszönt-
hető, hogy néhány nappal a sikeres frekvencia-
aukció eredményhirdetését követően már el tudjuk 
indítani kereskedelmi 5G szolgáltatásunkat. Az 
eddigieknél jóval nagyobb adatátviteli sebességet, 
alacsony késleltetést, és rengeteg hálózati eszköz 
csatlakozását lehetővé tevő 5G technológia szá-
mos új lehetőséget nyit majd úgy az ipari felhasz-
nálásban, mint az emberek mindennapi életében. 
Az újonnan elnyert frekvenciák révén tovább fej-
leszthetjük a kiemelt fontosságú mobilhálózati 
infrastruktúránkat, terveink szerint az év végére 
tovább növeljük majd az 5G területi lefedettséget, 
hogy minél több ügyfél számára elérhetővé váljon a 
mobiltechnológia legújabb generációja” – mondta el 
Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója. 
 
Az újonnan elnyert frekvenciák az 5G üzleti és 
ipari felhasználását is elérhető közelségbe hozzák, 
és új távlatokat nyitnak meg az IoT (Dolgok Inter-
nete) világában, amelyre többek között campus 
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megoldásokkal készül a Magyar Telekom és a T-
Systems Magyarország. Az 5G szolgáltatással 
rugalmas, magas rendelkezésre állású vezeték 
nélküli kapcsolatra terelhetők kiemelt fontosságú 
rendszerek, de teljesen új felhasználási lehetősé-
gek is nyílnak, egyszerűbbé és hatékonyabbá téve 

például a gyártást, a logisztikát, a közlekedést 
vagy az okos városok működtetését. 
 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/140545/a-telekom-
elinditja-kereskedelmi-5g-szolgaltatasat 
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