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Budapest, 2022. április 4. 

Forradalmian új adatátviteli technológiát vezet be a Vodafone 

Elsők között teszi országosan elérhetővé a CAT-M hálózatot a Vodafone 

A Vodafone hazánkban elsők között vezet be országos szinten egy forradalmian új 

adatátviteli technológiát, a CAT-M hálózatot. A CAT-M hálózat a NarrowBand IoT-hez 

hasonlóan egy új, modern, alacsony fogyasztású mobil hálózat, melynek előnye, hogy 

képes a bázisállomások közötti mozgást megszakítás nélkül kezelni. A CAT-M technológia 

fontos szerepet játszhat a riasztórendszerek és különböző vész-, illetve segélyhívó 

alkalmazások használatában, valamint hordható eszközök és intelligens mérőórák 

esetében is egyre nagyobb teret nyerhet. A NarrowBand IoT hálózat mellett a CAT-M 

hálózat sávszélessége elegendő ahhoz, hogy megfelelő és időtálló alternatíva legyen 2G-

s vagy 3G-s IoT eszközök számára a jövőben.  

A Vodafone rendelkezik jelenleg a legnagyobb részesedéssel az IoT-piacon, és e terület egyik 

legjelentősebb innovátoraként új adatátviteli technológiát vezet be Magyarországon, a CAT-M 

hálózatot. A CAT-M hálózat ugyanúgy, ahogy a NarrowBand IoT egy új, modern, alacsony 

fogyasztású mobil hálózat, melynek előnye NarrowBand-hez képest, hogy képes a bázisállomások 

közötti mozgást megszakítás nélkül kezelni.  

Az új technológia számos további előnnyel rendelkezik. A CAT-M áramforrással nem rendelkező 

helyeken is használható, ugyanis a technológia akár több éves üzemidőt is biztosíthat, így jó 

megoldás lehet biztonságtechnikai megoldásoknál, távoli kamerarendszereknél. Nagy előnye, 

hogy mozgó eszközöket is tud követni, például járműveket vagy olyan tárgyakat, melyeknek nincs 

áramforrása, így nyomon követhetjük, hogy nem mozgatják vagy lopják el az adott eszközt, 

továbbá a jármű mozgás közbeni adatkommunikációjára is lehetőséget kínál. A CAT-M további 

előnye, hogy relatív olcsó eszközöket igényel, melyek a 4G alapú eszközökhöz képest jellemzően 

fele annyiba kerülnek. Szintén jó megoldás lehet azoknak, akik hang alapú adattovábbítási 

technológiát használnak vagy fontos nekik, hogy alkalmanként telefonálni is tudjanak, ugyanis a 

CAT-M a hang alapú adatátvitelt is támogatja. A technológia egyik legfontosabb tulajdonsága 

továbbá, hogy időtálló: nem csak a közelgő 3G kiváltásra alkalmas technológia, hanem mivel LTE 

alapú, egy későbbi 2G lekapcsolás esetén is megoldás. Előbbiek mellett a CAT-M-mel akár 1Mbit/s 

adatkapcsolatot is lehet létesíteni. 

A CAT-M technológia sok esetben kézenfekvőbb megoldást jelent – az NB IoT-vel szemben is – az 

elemről működtetett eszköz- és flottakövető alkalmazások esetében, mivel támogatja a 

cellainformációk adótornyok közti átadását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy távolról 

figyelemmel követhetővé válnak ezen eszközök és járművek. A CAT-M szenzorok aktuális adatai 

bármikor lekérdezhetők az NB-IoT szenzorjaival szemben, amelyek előre beállítottan, 

periodikusan elérhetőek, általában csak pár percig, majd utána több óráig ismét elérhetetlenek, 

nem közölnek adatot. A CAT-M a konstans elérhetősége miatt alkalmas lehet többek között az 
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elektromos mérőóra tetszőleges időben történő óraállás ellenőrzésre. Hangtovábbítási képessége 

miatt riasztórendszerek és különböző vész-, illetve segélyhívó alkalmazások használatában is 

fontos szerepet játszhat, például akkor, ha liftekben ragadt emberek kérnek segítséget. Sőt, az 

egészségtudatos, fitnesz jellegű eszközök, okosórák, intelligens mérőórák üzemeltetésében is 

egyre nagyobb teret nyer majd a CAT-M fentebb ismertetett tulajdonságainak köszönhetően.  
 
 

 

További információk: 

sajto@vodafone.com   

 
A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 47 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 142 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel. A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások , 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést. A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  
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