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Az info-kommunikációs eszközök, így a mobil-
telefon elterjedése is a technikai civilizáció
egyik sikertörténete. Míg egy évtizeddel ezelõtt
a mobiltelefon szinte csak a jobb módúak
kiváltsága, használati eszköze volt, addig mára
szinte társadalmi jegyek nélküli tömegcikké
vált. Magyarországon a mobiltelefon-elõ-
fizetések száma az ezredforduló környékén
emelkedett a legdinamikusabban, azóta ez az
ütem lelassult, de az elõfizetõk száma még
mindig folyamatosan emelkedik. 1999 és 2000
között az elõfizetések száma közel duplájára –
1 millió 620 ezerrõl 3 millió fölé – emelkedett,
2006-ban már megközelítette a 10 milliót. 
A mobil-elõfizetések száma elõször 2001-ben
haladta meg a vezetékes fõvonalak számát. Míg
az ezredfordulón mintegy 700 ezerrel volt ma-
gasabb ez utóbbi, addig 2001-ben a mobil-elõ-
fizetések már több mint 1,2 millióval haladták
meg azt, így ma már háromszor magasabb a
mobiltelefonok elõfizetõi köre, mint a vezetékes
telefonoké.

2006 végén a 9 millió 666 ezer elõfizetés 
7%-os növekedést jelentett az egy évvel koráb-
bihoz képest, így míg 2005-ben 100 lakosra 
92 elõfizetés jutott, tavaly már 99. Az elõ-
fizetéseken belül a feltöltõkártyás (pre-paid)
telefonok szerepe egyre inkább visszaszorul,
hiszen az elõre fizetõk aránya a 2002-es 78%-
ról 65%-ra esett vissza. 
Magyarországon a három mobilszolgáltató cég
elõfizetõi részesedése1 az elmúlt 2 évben
lényegében nem változott. Mindkét évben az
összes elõfizetés legnagyobb hányada (2005-
ben 45%-a, 2006-ban 44,5%-a) a T-Mobile-hoz
tartozott, a Pannon GSM az elõfizetõk harmadát
(2006-ban 34,1%-ot) tudhatja magáénak, míg a
Vodafone piaci részesedése az elõfizetõk
arányában tavaly 21,4%-os volt.
Tavaly az összes telefonhívás közel háromne-
gyede volt mobilhívás, az idõtartamot tekintve
pedig 62% volt az arányuk. Egy beszélgetés
átlagos idõtartama 1,8 perc volt, ami jelentõsen
rövidebb a vezetékes hálózatban folytatott
beszélgetésekénél (3,3 perc). 

2006-ban mobilhálózatokból 6 milliárd 760 mil-
lió hívást kezdeményeztek, közel 13%-kal töb-
bet, mint egy évvel korábban és 3-szor többet,
mint az ezredfordulón. A beszélgetések idõtarta-
ma is emelkedett (2006-ban közel 12 milliárd
percre), az egy évvel korábbihoz képest
negyedével, ami egyben azt is jelenti, hogy egy-
egy beszélgetés a korábbiaknál hosszabb volt. 
A beszélgetések több mint fele saját hálózaton
belül folyik, és harmaduk érint más mobil-
hálózatot. 2005-höz képest az összes hívástí-
pusban emelkedett a hívások száma: a saját
hálózatba irányuló hívásszám 15, a más mobil-
hálózatba irányulóké 11%-kal. A nemzetközi
hívások számának növekedése 8%-os, míg a
vezetékes hálózatba irányulóké 5%-os volt.

Az Európai Unió jogszabályi elõírásainak eleget
téve a Központi Statisztikai Hivatal 2006-ban
második alkalommal mérte fel a magyarországi
háztartások2 info-kommunikációs eszközellá-
tottságának helyzetét és az egyéni számítógép-
és internet-használati szokásokat. E felmérés
kiterjedt a háztartások mobiltelefon-ellátott-
ságára és egy kiemelt használati szokásra
(SMS- küldés) is. A felvétel eredményei is azt
támasztják alá, hogy a mobiltelefonok használa-
ta ma már általánosnak mondható. Tavaly a
háztartások több mint 84%-a rendelkezett
legalább egy mobiltelefonnal, ez több mint 4
százalékponttal volt magasabb, mint egy évvel
korábban; a lakosság egészét tekintve pedig a
mobilhasználók aránya 74%. A férfiak és a nõk
között nincs lényeges különbség, de a haszná-
latra jellemzõ életkori sajátosságok megmutat-
koznak, azaz az életkor növekedésével csökken
a mobilhasználat. A legfiatalabbak (16–24 éve-
sek) 91%-a használ mobiltelefont, a 25–34
évesek körében is magas, 89%-os a használat,
ugyanakkor az 55–64 éveseknek már csak alig
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1  Forrás: Nemzeti Hírközlési Hatóság (Mobil gyorsjelentés)
2  A felvétel mintájába 10 ezer olyan háztartás került, amelyben legalább egy háztartástag 16–74 év közötti.
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60%-a, a legidõsebbeknek pedig 36%-a.
A különbözõ összetételû és eltérõ jellemzõkkel
rendelkezõ háztartásokban az elterjedtségi
mutatók különbözõek. A mobiltelefon-ellá-
tottság a magas népsûrûségû területeken a leg-
magasabb, 2006-ban 87% volt. Ugyanez az
arányszám a közepes népsûrûségû területeken
84, míg az alacsony népsûrûségû területeken
82% volt, de az egy évvel korábbi arányokhoz
képest ez utóbbi területeken nõtt legnagyobb
mértékben (6 százalékponttal). Az ellátottságot
a háztartások összetétele is befolyásolja. 
A használat életkori sajátosságainak köszön-
hetõen a mobilok elterjedtsége a gyermekes
háztartásokban 96% volt tavaly, ami 16 száza-
lékponttal volt magasabb a gyermektelen ház-
tartások arányszámánál. Az ellátottság szintjét a
jövedelmi viszonyok is befolyásolják. A ház-
tartások havi nettó jövedelmei alapján kialakí-
tott legalsó jövedelmi negyedben a háztartások
kétharmada, a második negyedben 87%-a, míg
a felsõ két jövedelmi kvartilisben 95, illetve
98%-a rendelkezett mobiltelefonnal.

Magyarországon a postai küldemények SMS-
sel való helyettesítésének gyakorlata is életkori
sajátosságokat tükröz. A névnapi, születésnapi,
karácsonyi, újévi vagy más tárgyú képeslapot,

vagy rövid levelet helyettesítõ SMS-küldés a

fiatalabb korosztályok sajátja. Az 55 év felettiek 
csak ritkán használják a kapcsolattartásnak ezt
a módját. A fiatalabb korcsoportok felé haladva
egyre erõsödik a helyettesítés mértéke, míg az
idõsebbek 1–2%-a helyettesíti teljes mértékben
SMS-ekkel a postai küldeményeket, addig a
legfiatalabbaknak több mint 17%-a.

Nemzetközi összehasonlításban a háztartások
mobiltelefon-ellátottsága elmarad az EU-25
átlagától, bár 2005-rõl 2006-ra 4 százalékpont-
tal emelkedett a mobillal rendelkezõ háztartások
arányszáma Magyarországon. A 84%-os muta-
tóval az uniós rangsor 21. helyét foglaltuk el
tavaly. A magyarországinál alacsonyabb muta-
tóval Franciaország, Görögország, Lettország
és Lengyelország rendelkezett. 
Az EU-25 átlagától 3 százalékponttal maradtunk
el, míg a legmagasabb (finnországi) arányszám-
tól 13 százalékponttal.

Információk, elérhetõségek:

laszlo.kenyeres@ksh.hu Telefon: 345–6148
Információszolgálat Telefon: 345–6789
www.ksh.hu

A magyarországi háztartások infokummunikációs-
eszközök ellátottága és az egyéni használat jellemzõi,
2006.
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Postai küldemények helyettesítése
SMS-sel, 2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

évesek

%

A kérdés nem alkalmazható a válaszadóra

Teljesen helyettesíti

Jelentôsen helyettesíti

Kismértékben helyettesíti

Nem helyettesíti

http://www.ksh.hu
mailto:informacioszolgalat@ksh.hu
mailto:laszlo.kenyeres@ksh.hu
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt06.pdf

