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MOBILTELEFON-KIÁLLÍTÁS



(Labát László gyűteménye)
„Minden gyűjtőszenvedély elkezdődik valahol. Mobiltelefon-gyűjteményem abból a
felismerésből indult el, hogy a frissen összerakott számítógépem »másnap« már elavult volt.” (Labát László) Ilyesmi történik a mobiltelefonokkal is.
A kiállítás kronológiai sorrendben dolgozza fel az 1990-es évek „ősi” darabjaitól a
napjaink okostelefonjaihoz vezető utat. Célunk nem az, hogy minden egyes készüléket kiállítsunk, hanem a fejlődés útját szeretnénk bemutatni. A mai készülékek kialakulásához kellettek azok a zsákutcák is, amelyeket egy-egy olvashatatlan kijelző,
nem kézreeső billentyűzet vagy egy rövid készenléti idejű akkumulátor okozott.



A kilencvenes években az volt a menő, akinek kisebb volt a mobilja. Manapság vis�szafordult a folyamat, ismét egyre nagyobb telefonokat gyártanak, és most ez a jó.
Vannak nagyon egyszerű mobiltelefonok, és vannak nagyon kiforrottak, nagyon szépek – korunk legtökéletesebbjei. Persze az ilyen kedvencek is elavulnak előbb-utóbb,
ha másért nem, azért, mert akkumulátort nem lehet hozzájuk kapni.



1

A baloldali vitrinben felül személyhívók, lentebb a kezdeti, 450 MHz-es (06
60-as) hordozható telefonkészülékek vannak elhelyezve az 1990-es évekből.
Ez utóbbiakat becézték „bunkofonnak” vagy „önvédelmi” rádiótelefonnak. Akkujuk
addig bírta, amíg az autóból felvitték az első konnektorig.
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A két üveges szekrényben GSM-telefonok láthatók, gyártó és évjárat szerint
rendezve. A készülékek felett a gyártó, alatta a típus olvasható. Érdekes látni
egymás mellett egy-egy azonos márka készülékeit: miben és mekkorát fejlődtek, hogyan javítottak a kijelzőn, a billentyűzeten vagy az akkumulátoron.
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A jobb felső polcot nem típus szerint rendeztük be. Néhány különlegesség látható itt: Ericsson GH198 dokkolós töltő, külső billentyűzet SMS íráshoz, Nokia
5110 kihangosító, Nokia kommunikátor, Nokia 1611, amibe még egészben kellett beletenni a SIM-kártyát, Ericsson 2618 készülékkel szerelve, vezetékes alközpontra, 2
darab mobil fővonal csatlakoztatható.
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Zseniális a Nokiák között a C600 érintőképernyős és billentyűzetes telefon
– de mégsincs a mai telefonok alján egy eltolható billentyűzet! Nem számít, hogy
milyen újdonsággal jött, vagy jön ki egy telefon, az a fejlődést szolgálja, legfeljebb
rossz példaként.



A JÖVŐ
A mobiltelefonok következő generációja – ami várhatóan az okostelefon elnevezés
mintájára szupertelefonként (superphone) lesz ismert – már öt év múlva megjelenik,
és forradalmasítani fogja az életünket: a fizikai valóságot fogja összekötni a virtuális valósággal. Ez a típus olyan „élő organizmus lesz”, ami például rögzíteni fogja
a viselkedésünket és a szokásainkat. Az 5G-s szupergyors és teherbíró távközlési
hálózatoknak köszönhetően, minden mindennel összeköttetésben áll majd. Több eszköz, szenzor, gép kommunikál majd egymással, mint ember emberrel. De az eszköz
ugyanakkor az emberhez „simul” majd - ígérik a fejlesztők.
Örülünk, amikor a bemutatószekrény üvegén ujjlenyomatokat látunk. Szinte halljuk
a felkiáltást: „Ilyen volt az első telefonom!”
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„MOBILTÖRTÉNELEM” DIÓHÉJBAN
A világon az első mobilhívást 1973. április 3-án Martin Cooper, a Motorola fejlesztője bonyolította le New York utcáiról, kb. 1 kg-os mobiltelefonjával. Amerikában
1983-tól bárki vásárolhatott mobiltelefont. A Motorola Dyna Tac inkább egy katonai
rádióra emlékeztetett, és átszámítva 2 millió forintba került.
Magyarországra a rendszerváltással együtt érkezett a mobiltelefon. 1990. október
15-én kezdte meg a kereskedelmi mobilszolgáltatást a Westel Rádiótelefon Kft., egy
központtal és három bázisállomással. 1993 végére már három kapcsolóközpontot és
400 bázisállomást működtetett. Analóg szolgáltatást nyújtott 1990–2003 között a 06
60-as körzetszámon. Kezdetben a hívott félnek is fizetnie kellett a beszélgetésért.

GSM-KRONOLÓGIA
- 1993. október 21-én 15 éves koncessziót írt alá a Westel 900 és a Pannon GSM.
- 1994-ben elkezdték a szolgáltatást. Az új technológia előnyei: kisebb készülékek, jobb beszédminőség. Hamar népszerű lett az SMS, a hangposta és az
egyre bővülő szolgáltatáskínálat.
- Az egyre több készülék egyre olcsóbb lett.
- 1999-ben harmadik szolgáltatóként megjelent a Vodafon, és beindult a Pre
Paid (előrefizetős, feltöltőkártyás) szolgáltatás.
- 1999-ben 1,1 millió a mobilhasználók száma, 2000-ben már 1,9 millió.
- 2002-re 5,4 millió előfizetője lett a három mobilszolgáltatónak. Ekkorra a piacnyitó Westel 450-nek már csak 17 ezer előfizetője volt és veszteségessé vált.
- 2003-ban a Vodafonnak már 1 millió előfizetője volt.
- 2003-ban a Westel 900 a világon elsőként MMS-szolgáltatást indított.
- 2004. május 1-jén lehetővé vált a mobil szám hordozása másik szolgáltatóhoz.
- 2005-ben a Westel az országban elsőként elindította a 3G-szolgáltatást a 2,1
GHz-es UMTS sávban.
- 2006-ban egy-egy szolgáltató 50–60 féle készüléket árult – akár 0 forintért.
- 2008-ban közel 11 millió előfizetője volt a három szolgáltatónak együttvéve.
Ez a szám azóta nem sokat változott.
Ebben az időszakban kezdtek terjedni az okostelefonok. Ekkor még stabil volt a Nokia vezető szerepe. A Samsung és az LG elhatározza, hogy erősíti jelenlétét a mobilkészülékek piacán.
- 2007 végén a Google bejelentette saját mobil platformját, az Androidot.
- 2008 augusztusában a T-Mobile kínálatában megjelent az iPhone 3G.
- 2010 márciusában a Pannon GSM Telenorra módosította a nevét.
Ezidőtájt megjelentek Magyarországon is ún. virtuális mobilszolgáltatók (MVNO =
Mobile Virtual Network Operator). Ez olyan működési és üzleti modellt takar, amikor az MVNO-cég részben vagy teljesen egy nagy mobil operátor hálózatát használja, és azon nyújt saját jogon, saját márkanév alatt szolgáltatást. Ilyen nálunk a UPC,
TESCO, Lidl, MOL, NETFON.
- 2013-ban a Telekom elindította az LTE szolgáltatását.
- 2016-ban a DIGI másodszor is nyert mobilfrekvenciát, a szolgáltatás indulását
2017 tavaszára ígérte.
Napjainkban nem napszakok szerint változik a tarifa, de nem is hálózaton belüli vagy
kívüli hívásra tagolódik. Újabban megjelentek a korlátlan beszélgetést lehetővé tevő
csomagok, illetve az ügyfelek nagy része flottás díjcsomagban van. 2017-ben az EU
előírásai szerint a roaming-díjakat az Unió területén meg kell szüntetni.
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