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Az indíttatás
COM(2010) 245 Az európai digitális menetrend – 2010. május 9-én tették közzé
2010/572/EU számú EU Bizottsági ajánlás (2010. IX. 20.) az újgenerációs
hozzáférési hálózatokhoz (NGA) való szabályozott hozzáférésről

1162/2014 (III.25.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról
„A Kormány
1. … jóváhagyja az infokommunikációs szolgáltatások és eszközök hozzáférhetőségének további
elterjedését célzó Digitális Nemzet Fejlesztési Programot,
2. a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtása érdekében egyetért azzal, hogy …2018-ra
Magyarország teljes területén biztosítani szükséges a 30 Mbps sávszélességű internetelérést, … a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretei között, valamint piaci források
bevonásával…”

2014/61/EU IRÁNYELV (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő
hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről
2016. évi XLIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
módosításáról; „ Ez a törvény … a 2014. május 15-i 2014/61/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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Az megvalósítás
1631/2014 (XI.6.) Korm. határozat a„Digitális Nemzet Fejlesztési Program”
megvalósításáról; „a Digitális Nemzet Fejlesztési Program Szupergyors Internet
pillérének megvalósítása”
2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat az internetről és a digitális fejlesztésekről
szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által
végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról
1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási
és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális
Oktatási Stratégiájáról
„A Kormány biztosítani kívánja, hogy a köznevelés és szakképzés valamennyi
intézménye a digitális oktatáshoz szükséges sávszélességű szupergyors
interneteléréssel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal rendelkezzen, ezért
elrendeli az ezek biztosításához szükséges hálózatfejlesztéseket és az intézmények
belső WiFi-hálózatának kiépítését és működtetését.”
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A folytatás
DOS: A digitális infrastruktúra fejlesztése
- Legyen elérhető legalább 100 Mbps az 500 fő alatti, és legalább 1 Gbps
sávszélesség az 500 fő feletti gyermek-, illetve tanulói létszámú köznevelési
intézményekben.
- Valósuljon meg a tantermek internet ellátottságát biztosító Gb/s helyi hálózat
kialakítása.
1456/2017. (VII. 19.) (DJP 2.0) Korm. határozat … a Digitális Jólét Program 2.0-ról,
azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről…
A Kormány
5. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy Magyarország a mobil távközlés új
technológiai megoldása, az 5G hálózati és alkalmazásfejlesztések egyik európai
központjává váljon, és az elsők között vezesse be a vezető nélküli gépjárművek
elterjedése szempontjából is kulcsfontosságú 5G technológiát, ezért támogatja a
kormányzati és piaci szereplők, valamint szakmai, tudományos és érdekképviseleti
szervezetek részvételével megalakuló Magyarországi 5G Koalíció (a továbbiakban:
Koalíció) létrehozását, és elrendeli Magyarország 5G Stratégiájának és
akciótervének elkészítését; - határidő 2018. június 1.
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Hálózatfejlesztések Magyarországon
GINOP-3.4.1-15

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

57,80 Mrd Ft

GINOP-3.4.2-VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak
fejlesztése

2,86 Mrd Ft
(ebből VEKOP: 0,86)

GINOP-3.4.3-VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése

4,29 Mrd Ft
(ebből VEKOP: 1,29)

GINOP-3.4.4-16

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához
kapcsolódó feladatok ellátása

1,20 Mrd Ft

GINOP-3.4.5-VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak,
teljesítményének növelése és intézmények hálózati
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

4,73 Mrd Ft
(ebből VEKOP: 1,73)

GINOP-3.4.6-17

Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli
hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével)

10,00 Mrd Ft

GINOP-8.2.1-3.4.1-15

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok
fejlesztése hitel

5,6 Mrd Ft

Hazai forrás:

SZIP KMR:
KHP:
Önerős piaci hálózatfejlesztések:

6,91 Mrd Ft
6,33 Mrd Ft
~ 30 Mrd Ft

Összesen megközelítőleg 130 Mrd Ft.
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Gigabit alapú társadalom
COM(2016) 587 Európai Bizottsági közlemény (2016.9.14.): Az összekapcsoltság a
versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai
információs társadalom felé
„2015 közepén a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes hálózatok az uniós
otthonok 71%-ban álltak rendelkezésre*, 2011-ben ez az arány még 48% volt”
„A következő 10 évben világszerte várhatóan 50 milliárd tárgy – otthonok, autók,
órák – fog kapcsolódni az internetre, nagy többségük vezeték nélkül.”
„Az új digitális alkalmazások – a virtuális és a kibővített valóság, az egyre nagyobb
mértékben összekapcsolt és automatizált gépjárművezetés, a távolból irányított
műtétek, a mesterséges intelligencia, a precíziós mezőgazdaság stb. – igénylik a
sebességet, a minőséget és a rövid válaszidőt, ezeket viszont csak nagyon nagy
kapacitású szélessávú hálózatokkal lehet biztosítani.”
„Ahhoz, hogy egy húsz darab huszonöt fős osztályból álló iskola teljes mértékben
kihasználhassa az online elérhető oktatási szolgáltatásokat, már ma is 700 Mbps
sebességű kapcsolatra lenne szüksége az egyidejű használathoz.”
* 2017-ben ez 76 % EU, Magyarországon 80,6 % a DESI index alapján
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Gigabit alapú társadalom és 5G
COM(2016) 587 Európai Bizottsági közlemény (2016.9.14.): Az összekapcsoltság a
versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai
információs társadalom felé
EU Stratégiai célkitűzés 2025-re: Valamennyi vidéki és városi európai háztartásnak
álljon rendelkezésére legalább 100 Mbps letöltési sebességű, gigabites sebességre
fejleszthető internetkapcsolat.
„az 5G sikeres kiépítése négy ágazatban (gépjárműipar, egészségügy, közlekedési
ágazat és közműipar) évi 113 milliárd EUR hasznot hajthat, és ez a haszon
nagymértékben megoszlana a vállalkozások, a fogyasztók és a társadalom
szélesebb rétegei között. Ezenkívül az 5G kiépítése több mint kétmillió munkahely
megteremtéséhez járulna hozzá EU-szerte.”
EU Stratégiai célkitűzés 2025-re: Minden városi terület28 és fő szárazföldi
közlekedési útvonal rendelkezzen megszakítás nélküli 5G lefedettséggel.
EU Köztes célkitűzés 2020-ra: 5G kapcsolat teljes értékű kereskedelmi
szolgáltatásként való rendelkezésre állása valamennyi tagállam legalább egy
jelentősebb városában, építve a szolgáltatás 2018-as kereskedelmi bevezetésére.
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5G Európa számára: cselekvési terv
COM(2016) 588 EU Bizottsági közlemény (2016.09.14); 5G Európa számára:
cselekvési terv
„A tervezett 5G hálózatok négyzetkilométerenként várhatóan akár egymillió
eszközt is ki fognak szolgálni, ami a jelenlegi viszonyokhoz képest mintegy
ezerszeres növekedésnek felel meg.”
„A sűrű mobilhálózatok kiépítési feltételeinek egyszerűsítése mind a költségek
csökkentése, mind a beruházások szempontjából kedvező lenne. A javasolt Európai
Elektronikus Hírközlési Kódex célja, hogy, amennyiben a közös műszaki előírások
teljesülnek, elhárítsa a kisméretű cellák kiépítése előtt álló telepítési
nehézségeket.”

„A közszolgálatok az 5G alapú hálózati megoldások korai alkalmazójaként
előmozdíthatják az innovatív szolgáltatások megjelenését, hozzájárulhatnak a
szükséges beruházások kritikus szintjének eléréséhez, és társadalmi szempontból
fontos kérdésekről vitát indíthatnak.”
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De mi is az az 5G?

Forrás: http://ec.europa.eu
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De mi is az az 5G?
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Az 5G bevezetésének EU szintű ütemezése
Az EU 2017. december 5-én fogadta el
2018:

Az 5G-re kijelölt frekvenciák gyors rendelkezésre állásának lehetővé
tétele, a jelenlegi használók esetleges kompenzációjának kidolgozása

2018. közepe:

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex elfogadása a Parlament és a
Tanács részéről

2019:

A 3,4-3,8 GHz és a 24,25-27,5 GHz spektrumsávok műszaki
harmonizációja 2019. elején az RSPG döntései alapján, ami a
sávok gyors felszabadulását és az 5G koordinált bevezetését
eredményezi

2020 közepe:

Európai elektronikus hírközlési kódex a nemzeti jogba átültetésre
került

2020.

- A legtöbb tagállamban kijelölik értékesítésre a 700 MHz-es sávot
- 5G bevezetése tagállamonként legalább egy városban

2022:

A 700 MHz-es sáv elérhetősége minden tagállamban.

2018-2022:

az 5G infrastruktúra kiépítése

2025:

Gigabit alapú társadalom (5G a nagyobb városokban és a fő
közlekedési útvonalakon)
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Az 5G „pioneer” frekvenciái az EU-ban

forrás: Dr. Branimir Stantchev: 5G Action Plan for Europe
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És mindeközben Magyarországon…
- Létrejött 2017. június 19-én az Alapító
Nyilatkozat aláírásával.
- 46 alapító tag
- Munkacsoportok
5G Stratégia
Hálózatfejlesztés és infrastruktúra
Tesztkörnyezet
Nemzetközi együttműködések
Alkalmazások és mintarendszerek
- 5G stratégia: határidő 2018. június 1.
„A Magyarországi 5G Koalíció (a továbbiakban: 5GK) abból a célból jött létre, hogy
stratégiai és szakmai platformot teremtsen a kormányzat, a kutatói szféra, az IKT szektor,
az autóipar, valamint az Irinyi Tervben érintett ágazatok képviselő számára a
magyarországi 5GK innovációkkal és fejlesztésekkel kapcsolatban. Alapító Nyilatkozatának
értelmében az 5GK az alapítók önkéntes szándéka alapján létrehozott, a tagok önkéntes
munkájára építő, szervezett jogi forma nélküli együttműködési fórum, amely maga
határozza meg eljárási és működési rendjét, valamint alakítja ki az együttműködés
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stratégiai és operatív formáit.”

Zalaegerszegi tesztkörnyezet

forrás: Háry András előadása a zalaegerszegi tesztpályáról
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Megvalósítható?

„The last phase of Horizon 2020, the EU's Research and Innovation programme, has been
launched. Roughly EUR 6 billion out of the overall budget of EUR 30 billion will be spent
on research and innovations in the ICT sector.”
Forrás: http://ec.europa.eu
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Köszönöm a figyelmet!
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