
Szalay Andrea
kormányzati szolgáltatások osztályvezető

A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 
fejlesztésének lehetőségei

az LTE450 technológia tükrében





A Magyar 
Villamosenergia-ipari 

Átviteli 
Rendszerirányító 
(MAVIR) belső, 

technológiai célú, 
átviteli-

rendszerirányítási 
tevékenységének a 

kiszolgálása

A Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózat révén a 

kormányzati célú 
távközlési tevékenység 

biztosítása

Az országos távközlési 
gerinchálózatának 

szabad kapacitásait 
kihasználva távközlési 

és hírközlési 
szolgáltatások 

biztosítása és üzleti 
ügyfelek részére

Az MVM NET működési modellje

Vezetékes távközlési hálózat 

Mobil távközlési hálózat (LTE450)





Gerinchálózati fejlesztési lehetőségek

A meglévő hálózat bővítése célzott 

optikai gerinchálózati fejlesztésekkel

A gerinchálózati fejlesztésekkel elért 

városokban további együttműködések 

kialakítása a lefedő hálózatok 

üzemeltetőivel.

Cél: nagy sávszélességű hálózat 

biztosítása a helyi közigazgatási 

intézmények eléréséhez.



Városi hálózatfejlesztés 

 Korábbihoz képest két 
nagyságrenddel nagyobb 
sávszélesség
o szimmetrikus, garantált 

(30/30 Mbps, 100/100
Mbps, 1/1Gbps)

o L2 szolgáltatás

 Magasabb SLA szintű 
szolgáltatás (>99,5)

 Előre tervezhető kapacitások

 Költséghatékonyság
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MVM NET gerinchálózata a 
megyeszékhelyekig

MVM NET gerinc kiterjesztése a 
járási székhelyekig

INTÉZMÉNYI VÉGPONTOK

Hálózati kapcsolatok és elérési hálózati technológiák



Tartalom:

354 állomás,

Országosan 
95%-os 
területi 

lefedettség

Szereplők:

MVM NET 
Zrt.

+ több, mint 
20 partner

Szerkezet:

komplex, 
összetett 
projekt

Országos lefedettségű, elsősorban kormányzati célú szélessávú mobil adathálózat 
kiépítése LTE450 technológián, amely a várható kormányzati feladatok mellett 

további üzleti igények kiszolgálására is alkalmas



Az LTE450 technológia előnyei

„Jövőállóság” 
,

Először Európában:
LTE 450 2x2 MIMO 

technológia; 
Folyamatosan fejlődő, 
„jövőálló” technológia;

Gyártói újítások,
Szabványos eszközök

Jelterjedés

Jobb lefedettség, 
kevesebb 

bázisállomás


Költséghatékony 
megoldás ritkán 

lakott területeken

Kapacitás

Az LTE technológiából 
adódóan nagy 
sávszélesség 
biztosítása



Hálózati megvalósítás

USER NETWORK

450MHz LTE 
NETWORK

MVM NET 
CORE NETWORK

Kormányzati alkalmazás M2M alkalmazásÜzleti (B2B) alkalmazás



Hálózati lefedettség, roll-out terv (2016. március 31-ig) 



Priorizálható forgalom

Jobb beltéri lefedettség 

LTE technológiára épülő, „jövőálló” hálózat 

Megbízható, biztonságos, dedikált mobil hálózat

Alacsony késleltetésű, nagy sebességű, homogén mobil hálózat

Magas műszaki minőség és kimagasló rendelkezésre állás

Az Európában is egyedülálló hálózat jellemzői:



• Rendőrségi, Kormányzati, Oktatási hálózatok 
M2M igényei, Honvédségi projektek

Közcélú adatátviteli 
megoldások

• Okosmérés (Smart Metering) projektek a villamos 
energetika, földgáz, víz és egyéb közművek 
területén 

Ipari megoldások 
rendszer-

támogatása

• Alacsony adatátviteli sebességű M2M igények 
kiszolgálása, smart megoldások

Üzleti célú adatátviteli 
megoldások

Hasznosítási lehetőségek



Hasznosítási lehetőségek

Oktatás

• Egyetemi 
kutatóintézetek, 
laborok (mérés, 
adatgyűjtés)

• Szabadtéri 
rendezvények (pl. 
sport)

Kultúra, 
művészetek

• Intelligens 
információs pontok

• Intelligens 
tárlatvezetés 
(múzeumokban)

E-Magyarország

• E-magyarország 
pontok elérése



SMART megoldások




