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Teljesen lekapcsolta 3G mobilhálózatát a Magyar Telekom  

 
Budapest – 2022. július 1. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), 

továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy 

lekapcsolta 3G hálózatát, amely a mai naptól már sehol nem érhető el. A Társaság a jövő igényeire 

is felkészül, idén is folytatja 2020-ban elindított, többéves hálózatmodernizációs programját. A 

korszerűsítés célja a szolgáltatásminőség fenntartása és fejlesztése, valamint a kapacitásnövelés. 

 

Július 1-től már sehol az országban nem érhető el a Magyar Telekom 3G hálózata. A szolgáltató a 

hálózat kihasználatlansága miatt döntött a lekapcsolás mellett, hiszen ügyfélkörét tekintve a teljes 

hangforgalom 2,3%-a, az adatforgalomnak pedig mindössze 0,84%-a zajlott már csak ezen hálózaton. 

Az ügyfelek természetesen nem maradnak szolgáltatás nélkül ezt követően sem: a közel országos 

lefedettségű, a korábbi technológiáknál jobb ügyfélélményt nyújtó 4G hálózat továbbra is az ügyfelek 

rendelkezésére áll mind a hang-, mind az adatforgalom céljára. A legfeljebb 3G-képes készülékkel 

rendelkező ügyfelek hangforgalmát a meglévő 2G hálózat tudja átvenni.  

 

Lubor Zatko, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese így nyilatkozott: „A 3G hálózat 

lekapcsolása egy logikus lépés a mobiltechnológia fejlődésében. Fontos látni, hogy a változással nem 

elveszünk valamit az ügyfelektől, hanem a korszerűbb technológia segítségével jobb minőségű 

szolgáltatást érhetnek el azzal, hogy átváltanak a 4G/5G hálózatokra. Egy másik pozitív hozadéka a 

technológiaváltásnak és az ahhoz kapcsolódó kommunikációnak, hogy olyan ügyfeleket is elértünk, 

akik eddig csak nyomógombos telefont használtak, és kevésbé voltak fogékonyak a digitalizáció 

nyújtotta lehetőségekre.”  

 

A Társaság döntésében nem elhanyagolható a környezetvédelmi szempont sem: tekintettel a 2G/4G 

közel országos lefedettségére egy redundáns hálózat, az alig használt 3G lekapcsolása mindenképpen 

energiamegtakarítást jelent. Ráadásul a korszerűbb technológiák hatékonysága jobb, az 1 byte 

eljuttatására fordított energia jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, hiszen a 4G esetén ez csak 

kb. ötöde a 3G-nél szükséges energiának. Emellett a korlátos frekvenciakészlet szempontjából 

hatékonyabb kihasználást jelent, ha a 3G lekapcsolása következtében felszabaduló sávokat a 

korszerűbb 4G/5G szolgáltatásra lehet használni.  

 

Tekintettel az adatfelhasználás intenzív növekedésére (2022 első negyedévében az átlagos havi 

használat elérte a 8,7 GB-ot, ami az előző év azonos időszakához képest 30%-os növekedést jelent), a 

Magyar Telekom a jövő igényeire is felkészül. Idén is folytatja 2020-ban elindított, több éves 

hálózatmodernizációs programját, amelyben partnere az Ericsson Magyarország. A korszerűsítés 

célja a szolgáltatásminőség fenntartása és fejlesztése, valamint a kapacitásnövelés. 
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A modernizáció részeként korszerűsítik a mobilkommunikációs bázisállomásokat, ez nemcsak az aktív 

és passzív rádiótechnikai eszközöket érinti, hanem az azok elhelyezéséhez és működéséhez szüksége 

teljes infrastruktúrát is magába foglalja. A szolgáltató ezzel olyan technológiai képességeket teremt, 

amelyek lehetőséget adnak akár azonnali, akár későbbi szolgáltatásbővítésre az adott állomásokon 

és országosan. Nagy előnye a korszerűbb hálózatnak a rugalmassága, az ügyféligényekre való 

gyorsabb és testreszabottabb reagálás képessége. 

 
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 2021. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 
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