Júliusban nőtt az előfizetők száma és az összes adatforgalom is
2009 augusztus 28., péntek 08:37

Júliusban 673 ezerre emelkedett a három magyarországi szolgáltató
mobilinternet-előfizetéseinek száma – derül ki a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) által
közzétett mobilinternet-gyorsjelentésből.
A három mobilszolgáltató együttműködésén alapuló gyorsjelentés szerint a
mobilinternet-előfizetések száma a júniusi 29 ezres növekedés után júliusban 37 ezerrel nőtt,
míg azon aktív SIM-kártyák száma, amelyeken az előző három hónapban adatforgalom zajlott,
26 ezerrel bővült, így a hónap végén 532 ezer aktív kártya volt forgalomban.
Júliusban a felhasználók mintegy 798 ezer adatot forgalmaztak (35 ezerrel többet, mint az előző
hónapban), az egy előfizetőre jutó átlagos adatforgalom azonban csökkent: 1,51 GByte-ról 1,50
GByte-ra.
Az összes előfizetőt tekintve a T-Mobile piaci részesedése júliusban a júniusi 49,01 százalékról
48,99 százalékra, a Vodafoné pedig 27,85 százalékról 27,21 százalékra csökkent, míg a
Pannoné 23,15 százalékról 23,80 százalékra emelkedett.
A forgalmazásban résztvevő előfizetések alapján a T-Mobile és a Pannon piaci részesedése is
nőtt, előbbié a júniusi 50,14 százalékról 50,68 százalékra, utóbbié pedig 23,76 százalékról
23,79 százalékra. Ugyanakkor a Vodafone részesedése 26,09 százalékról 25,53 százalékra
csökkent.

Az adatforgalom alapján a T-Mobile piaci része a júniusi 41,28 százalékról 43,01 százalékra
emelkedett, míg a Pannoné 23,45 százalékról 23,39 százalékra, a Vodafone részesedése pedig
35,27 százalékról 33,60 százalékra csökkent.
Júliusban a júniusi 315 ezer GByte után a T-Mobile ügyfelei 343 ezer GByte adatmennyiséget
forgalmaztak, a Pannon ügyfeleinek forgalma 179 ezer GByte-ról 187 ezer GByte-ra
emelkedett, míg a Vodafone ügyfeleinek forgalma 269 ezer GByte-ról 268 ezer GByte-ra
csökkent.
A forgalmazásban résztvevő előfizetések alapján számított egy előfizetőre jutó adatforgalom a
Pannon és a Vodafone esetében csökkent (a Pannoné 1,49 Gbyte-ról 1,47 Gbyte-ra, a
Vodafone-é 2,04 Gbyte-ról 1,97 Gbyte-ra), a T-Mobile-nál viszont a júniusi 1,24 GByte után
1,27 Gbyte-ra nőtt.
Az NHH által havonta publikált jelentés képet ad a három szolgáltató
mobilinternet-lefedettségéről is, mind százalékosan, mind pedig térképeken bemutatva a kül- és
beltéri lefedettséget. A szolgáltatók általános szerződési feltételeiben (ÁSzF) szereplő, eltérő
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garantált le- és feltöltési sebességek alapján készült lefedettségi térképek az NHH honlapján
(www.nhh.hu) érhetőek el.
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