
635 

 
 

200 budapesti bázisállomáson 

kapcsolja fel a Vodafone az 5G-t 

 

A vállalat a lefedettség bővítés mellett bejelentette, 

hogy saját frekvenciakészletéből 40 MHz-et bizto-

sít a BME-n épülő kísérleti 5G hálózat létrehozá-

sához. 

 

Budapesten és környékén közel 200 bázisállomá-

son kapcsolja fel a Vodafone Magyarország az 

5G-t, amivel a főváros szinte teljes területén elér-

hetővé válik az 5G szolgáltatás a szolgáltató ügy-

felei számára. A Vodafone Magyarország emellett 

együttműködési megállapodást írt alá a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel 

(BME), melynek keretében a vállalat saját frekven-

ciakészletéből 40 MHz-et biztosít az egyetemen 

épülő kísérleti 5G hálózat és 5G Laboratórium 

létrehozásához és üzemeltetéséhez − ezzel hoz-

zájárulva a hazai 5G-re épülő innovációk fejleszté-

séhez, valamint az Európai Unió 5G tematikájú 

kutatás-fejlesztési programjaiba való bekapcsoló-

dáshoz. 
 

 
 

A Vodafone Magyarország a kezdetek óta élen jár 

az újgenerációs mobilhálózat, az 5G fejlesztésé-

ben: a vállalat a hazai mobilszolgáltatók közül el-

sőként indította el 2019-ben élő, mindenki számára 

elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását 

Budapest belvárosában a 2016-ban vásárolt 3500 

MHz-es frekvenciakészletének köszönhetően. 

2020 áprilisában a Vodafone Magyarország továb-

bi frekvenciákat szerzett 5G mobilszolgáltatásai 

számára az NMHH által lebonyolított frekvencia 

aukción, ezzel pedig megkezdődhetett a szolgálta-

tó 5G hálózatának szigetszerű kiépítése. A Voda-

fone most bejelentette 5G fejlesztéseinek legújabb 

mérföldkövét: a következő hetekben közel 200 

bázisállomáson kapcsolja fel az 5G-t, melynek 

eredményeképp a főváros szinte teljes területén 

elérhetővé válik az 5G szolgáltatás az ügyfelek 

számára. 

 

A Vodafone Magyarország saját frekvenciakészle-

téből 40 MHz-et bocsát a BME részére a 3500 

MHz-es sávban. A frekvencia alkalmas lesz a BME 

teljes területén az Egyetem beltéri kísérleti 5G háló-

zatának működtetéséhez, továbbá az ennek kere-

tében létrejövő nyitott innovációs környezet és 5G 

Laboratórium létrehozásához. Dr. Levendovszky 

János, a Műegyetem tudományos és innovációs 

rektorhelyettese a megállapodásról elmondta: „Ha-

zánkban egyedülálló egyetemi infrastruktúra jön 

létre, amely nagy lendületet ad a kommunikációs 

technológiák, valamint nagy adatátviteli sebességű 

ipari adatgyűjtés- és monitorozás, illetve az 5G 

hálózatok további kutatásának és a kapcsolódó 

oktatásnak egyaránt. Mivel egy működő 5G háló-

zat számos kutatási- fejlesztési program megvaló-

sításának a feltétele, ezért a fejlesztésnek köszön-

hetően szinte minden tudományterületen bővülnek 

a BME lehetőségei.” 

 

A Műegyetem nemzetközi színvonalú 5G kísérleti 

rendszer (5G Smart Campus Hálózat) építését 

tervezi, amelynek első lépése a most aláírt 5G 

frekvencia megállapodás, hiszen a frekvenciasáv 

megléte az 5G hálózat működésének egyik legfon-

tosabb feltétele. Ezt követi majd hamarosan a 

BME-n kiépülő 5G alkalmazásfejlesztési laborató-

rium (5G Lab). 

 

„Az 5G már nem a jövő, hanem a jelen technológi-

ája, amely jelentős változást hoz az élet minden 

területén, többek között az iparban is. Várhatóan 

az 5G lesz a 21. század gazdaságának kommuni-

kációs hálózata, és hozzájárul a Jövő Gyárának 

megvalósításához, az Ipar 4.0 paradigma kiteljesí-
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téséhez. Az 5G teszthálózat létrejöttével a BME a 

hazai 5G fejlesztések centrumává válik, amely 

kész a KFI kooperációra minden a távközléssel és 

5G alkalmazások fejlesztésével foglalkozó hazai 

és külföldi vállalattal és intézettel – hangsúlyozta 

Dr. Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Karának dékánja. 
 

 
 

Hozzátette: az 5G teszthálózat elősegíti azt is, 

hogy 2021-től a BME bekapcsolódjon az Európai 

Unió innovációs keretprogramja, a Horizon Europe 

részeként tervezett 5G és 6G célú kutatás-

fejlesztési programokba és kezdeményezésekbe. 

A technológia elősegíti a koronavírus járvány elleni 

küzdelmet is, azáltal, hogy lehetővé teszi a távolról 

történő diagnosztikát és a radiológiai felvételek 

megosztását, távoli kiértékelését. A teszthálózat 

részeként működő 5G laboratórium felszerelése 

lehetővé teszi 5G alapú alkalmazások és szolgál-

tatások fejlesztését számos vertikális iparágban, 

többek között a mezőgazdaságban és a közleke-

désben, a logisztikában. 

 

A BME a kísérleti 5G hálózat létrehozásában 

együttműködik a Nokia Magyarországgal, amely a 

rádiós eszközöket biztosítja az egyetem részére és 

közreműködik a hálózat üzemeltetésében is. Az 

5G alapú kutatásokban a BME számos további 

vállalattal is együtt dolgozik. Az 5G teszthálózat 

létrehozásával Magyarországon az 5G szolgálta-

tások világszínvonalú 5G K+F és innovációs tevé-

kenységgel bővülnek. Az erre irányuló tervező 

munka már korábban elkezdődött a BME Felsőok-

tatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) 

projektjének keretében a Nokia Magyarország 

támogatásával. 

 
Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/142924/200-

budapesti-bazisallomason-kapcsolja-fel-a-vodafone-az-

5g-t 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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