
A gazdasági versenytér globálissá bôvülésével el-
kerülhetetlenné vált, hogy mind az Európai Unió, mind
Magyarország megfogalmazza a 21. századi versenyké-
pességet döntôen meghatározó infokommunikációs fej-
lesztési programját. A gazdasági és társadalmi folya-
matok rohamos hálózatosodása kapcsán különös jelen-
tôséget kap a szélessávú infrastruktúra fejlesztésének
programja. A mindenütt elérhetô minôségi szélessávú
infrastruktúra és a rajta nyújtott szélessávú multimédia
szolgáltatások a fejlôdés fô hajtóerejévé váltak – a kihí-
vásra az EU válasza a célokat és feladatokat meghatá-
rozó Digitális Európa 2020 Menetrend. Mivel piaci ér-
dekbôl csak megfelelô jövedelmezôség esetén épülnek
meg a hálózatok, az állami szerepvállalás nem elkerül-
hetô. Ezt felismerve az EU kidolgozta és 2013. januárjá-

ban hatályba léptette a szélessávú hálózatfejlesztés ál-
lami támogatási szabályait rögzítô Iránymutatás javított,
2. változatát. A Menetrend és az Iránymutatás hazai meg-
valósítását célozza a Nemzeti Infokommunikációs Stra-
tégia (NIS), valamint a Digitális Nemzet Fejlesztési Prog-
ramról (DNFP) szóló kormányhatározatok 1. A kormány-
határozatok a hazai elektronikus távközlés 160 éves tör-
ténete negyedik nagy infrastruktúra-fejlesztési korszaká-
nak nyitányát jelentik – a piac és az állam szoros együtt-
mûködésére épülô, igen rövid határidôkkel és hatalmas
ráfordításokkal megvalósítható feladatokat határoznak
meg. A távközlés hazai történetében a gyors fejlesztés
nem példa nélküli, a piaci viszonyok közötti megvalósí-
tás azonban sajátos kihívásokkal jár. A kihívások esé-
lyek és kockázatok felvillantása a cikk célja. 
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A 2014–2020-as EU fejlesztési ciklusban Magyarország megvalósítani tervezi a hazai elektronikus távközlés történetének
negyedik nagy fejlesztési programját: a gyors és ultra gyors szélessávú hálózatok országos kiépítését. A programmal létrejön 
az ország 21. századi versenyképességét leghatékonyabban szolgálni képes infrastruktúra. 
A cikk áttekinti a célkitûzéseket, a feladattal járó kihívásokat és javaslatot tesz a korszerû megoldásokra és a prioritásokra. 
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1. ábra 
Az infokommunikációs
infrastruktúra helye
település és a térség
mûködésében 

1 Hivatkozott határozatok:
1162/2014. (III. 25.) Korm. és
1631/2014. (XI. 6.) Korm.
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1. Az infrastruktúrák gazdasági 
és társadalmi szerepe

Minden országos, térségi és települési tevékenység és
fejlesztési program az infrastruktúrákra épül.

Mind a termelô, mind a humán infrastruktúrák egé-
szen sajátos közgazdasági szabályok szerint mûköd-
nek, ugyanis hasznaik döntô része nem az infrastruktú-
ra befektetôjénél vagy mûködtetôjénél, hanem annak
használóinál jelentkezik – ez adja a gazdasági értelmét
annak, hogy közösségi forrásból olyan infrastruktúrák
létesüljenek, amelyek nem elégítik ki a piaci befektetô
profitelvárásait. A Világbank kutatásai szerint 2 széles-
sávú ellátottság minden 10 százalékpontos növelése a
GDP 1,3-1,4%-os növekedéséhez vezet, ha a szélessáv
hasznosul a gazdasági és társadalmi folyamatokban –
következésképp a szélessáv fejlesztése nemzetgazda-
sági szinten a leghatékonyabb befektetések közé tarto-
zik. Minden más infrastruktúra, továbbá a gazdasági és
a társadalmi folyamatok mûködését az infokommuniká-
ció teszi hatékonnyá. Az infokommunikáció infrastruk-
túrája a szélessávú hálózat, ezért megkülönböztetett je-
lentôséggel bír az infrastruktúrák között. A jobb haszno-
sulás érdekében a szélessávú fejlesztéseket ezért komp-
lex fejlesztési programokba kell beágyazni; a 2014–
2020-as EU fejlesztési ciklus kormányzati elôkészítése
során ezek a szempontok jól érvényesülni látszanak. 

2. Honnan – hová 
a szélessávú fejlôdés útján?

Mind az EU, mind a hazai fejlesztési célok az elôfizetôi
elérési hálózatok kiépítését serkentik. Ugyanakkor te-
kintettel kell lenni arra, hogy Magyarországon mintegy

400 településnek még a jelenleg futó körzethálózati fej-
lesztési program befejeztével sem lesz optikai csatla-
kozása valamely optikai gerinchálózathoz. A NIS 2016.
végére tûzi ki a települések mindegyikének az optikai
körzethálózati csatlakozással ellátását – ez mintegy
2400-2800 kilométernyi körzethálózat megépítését teszi
szükségessé. A körzethálózati és az elérési hálózati fej-
lesztések idôbeli koordinálása szükséges ahhoz, hogy
a helyi elérési fejlesztések megfelelôen hasznosulhas-
sanak. 

Az EU értékelése szerint a tagországokkal összehason-
lítva az alapszintû szélessávú helyi elérés terén hazánk
EU átlag alatti ellátottságot és EU átlag feletti ellátott-
ság-növekedést mutatott 2013-ban, miközben a hálózat-
használatban a kis sebességek dominálnak. 

Az újgenerációs elérési hálózatok (NGA, a 30 Mbit/s
letöltési sebesség feletti 3 hálózatokat tekintjük ide tar-
tozónak) terén a Magyarországon lefedett háztartások
2013. évi aránya (76%) felette van az uniós átlagnak
(62%), azonban mindkét statisztika alacsony hálózatki-
használtságot mutat: az NGA elôfizetéssel rendelkezô
háztartások aránya az EU átlagában 15%, míg hazánk-
ban 19% – a bekapcsolások késlekedése ellehetetlení-
ti a megtérülést és mindenképpen elgondolkodtató. A
DNFP a 2018. év végére tûzi ki a 100%-os NGA fedést,
melynek teljesítéséhez mintegy 1 millió további háztar-
tást kell megközelíteni 30 Mbit/s feletti sebességû elôfi-
zetôi csatlakozásokat lehetôvé tevô hálózatokkal. A fela-
dat megoldásához igénybe vehetôk a meglévô, részben
optikai, részben réz alapú hálózatok (VDSL2 és vectoring
a telefonhálózaton, DOCSIS 3.0 és 3.1 a hibrid optikai/
koax hálózatokon), azonban az idôtálló befektetést a la-
kásig (FTTH) vagy az épületig (FTTB) kiépített optikai há-
lózatok jelentik. Az a sajátos helyzet áll elô, hogy a háló-
zatos szempontból elmaradott településeken vagy tele-
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2. ábra
A 2016., 2018. és 2020.
évekre érvényes 
hazai hálózatfejlesztési fe-
ladatok a hálózati 
síkok szerint

2 A Világbank 120 országra 
kiterjedô kutatásának eredménye;
Building broadband: Strategies and 
policies for the developing world; 
Yongsoo Kim, Tim Kelly, Siddhartha Raja;
Global Information and Communication
Technologies (GICT) Department, 
World Bank, January 2010

3 Az EU szóhasználata szerint 
a 30 Mbit/s feletti elérést gyors
elérésnek (fast access) nevezzük. 
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pülésrészeken korszerûbb hálózatok lesznek néhány év
múlva, mint a jelenleg infrastrukturálisan fejlettebbnek
mutatkozó településeken. Ugyanis, míg igen gazdasá-
gos lehet a jó minôségû, meglévô hálózatok erkölcsi
élettartamának megnövelése az új átviteli technológiák
bevetésével, addig új infrastruktúrát már csak optikai
alapon érdemes és szabad építeni – ez olcsóbb is és
idôtállóbb is. 

Igen érdekes helyzet alakul a 100 Mbit/s feletti elé-
rési sebességû hálózatok terén. Míg a Menetrend a ház-
tartások számára 100% NGA elérhetôséget (más szóval
hálózati fedést – coverage) tervez és ez nagy erôfeszí-
tésekkel teljesíthetônek látszik, addig az ultra gyorsnak
(ultra fast) nevezett 100 Mbit/s feletti elérésben nem há-
lózati fedést tûz ki célul, hanem azt várja el, hogy 2020.
végére a háztartások 50%-a 100 Mbit/s feletti sebessé-
gû internet elôfizetéssel rendelkezzék. Tekintettel arra,
hogy az adott idôpontra a megfelelô képességû hálóza-
tok kiépítése is alig teljesíthetô elvárásnak minôsül, a
bekapcsolások szokásos, akár több éves késlekedését
(ld. az NGA bekapcsolások 2013. évi alacsony szintjét)
figyelembe véve a cél teljesíthetôsége kétséges. Ugya-
nakkor a cél inspiráló hatásához nem fér kétség. 2013.
végére a hazai 100 Mbit/s feletti elérési sebességû elô-
fizetôi penetráció 3% alatti, míg az EU átlaga kb. 3%. A
2020-as cél eléréséhez mintegy 2 millió hazai háztartás
ultra gyors hálózatra kötése lenne szükséges, ehhez leg-
alább 3,3 milliós hálózati fedési kapacitást kellene elô-
állítani. Ha ez csak részben sikerül, akkor is történelmi
elôrelépést tudhatunk magunk mögött az évtized végére.

3. A hálózattervezés fontossága 
és (r)evolúciója

Alapjaiban változnak a hálózattervezéssel szemben tá-
masztott követelmények. A tervtôl ma már elvárjuk a
hatékony hálózatépítés feltételeinek a feltárását, a háló-
zat rendeltetése és a környezeti adottságok szerinti op-
timális anyag- és építési technológiaválasztást, a kapa-
citástartalékok minimális költséggel történô megvalósí-
tását, a hálózati kapacitás bôvíthetôségének beépítését
a tervekbe. Érik annak az ideje, hogy túllépjünk a kivi-
teli terv központú tervezésen is és a hálózattervezés to-
vábbi korszerûsítésével megalapozzuk a térinformati-
kai alapú infrastruktúra menedzsmentet (TIM). A TIM-ben
három technológia integrációja valósul meg: a mérnöki
tervezést támogató CAD rendszerekkel („a tegnap vilá-
ga”) elôállított tervek adataival feltöltött térinformatikai
információs rendszerek adatbázisai (GIS – „a ma és a
holnap világa”), hálózatleíró és térbeli információkere-
sési szolgáltatásai beintegrálódnak a vállalati erôfor-
rás-gazdálkodási rendszerbe (EAM – Enterprise Asset Ma-
nagement System – „a holnapután világa”) és ezzel a há-
lózattulajdonos legfontosabb vagyontárgyainak kezelé-
se egyetlen integrált döntéstámogató rendszerbe kerül.

A hálózattervezés kulcsfontosságú tevékenység a
hálózatfejlesztés, hálózatüzemeltetés és a hálózatok üz-
leti hasznosítása szempontjából, mivel meghatározza

az építés és az üzemeltetés költségeit, valamint létre-
hozza azt a hálózati adatbázist, amelyre az üzemeltetés
(erôforrás-gazdálkodás) és karbantartás, valamint a há-
lózatok kereskedelmi hasznosítása (értékesítés, ügyfelek
bekapcsolása, szolgáltatások hozzárendelése és módo-
sítása, valamint a szolgáltatásnyújtás) épül. A tervezés
során elôállított, a hálózati elemek térbeli elrendezését,
hierarchiáját, kapcsolatrendszerét és magukat a háló-
zati elemeket leíró és adatbázisba rendezett térinforma-
tikai adatállomány a hálózat teljes életciklusában alap-
ját képezi a hálózattulajdonos üzleti folyamatainak és
üzleti döntéseinek. 

A korszerû hálózattervezés térinformatikai, objektum
és adatbázis alapú és reá épül a hálózati erôforrások
teljes életciklus-menedzsmentje. Korszerûnek az a há-
lózattervezés tekinthetô, amely a térinformatikai alapú
infrastruktúra menedzsment érdekében integrálja a mér-
nöki tervezés és képi megjelenítés eszközeit a hálózat-
leíró adatvagyont térinformatikai alapon kezelô eszkö-
zökkel.

A fenti követelmények kielégítésének szükségessége
elsôsorban nem az engedélyezési tervezésben jelenik
meg, hanem a kiviteli tervezésben. A kiviteli tervezés-
nek gazdasági, gazdaságossági, megvalósíthatósági,
anyag- és építéstechnológiai, építési, szerelési, üzemel-
tetési és nyilvántartási rendeltetésû adatokat kell szol-
gáltatnia ahhoz, hogy a hálózat a terv alapján megépít-
hetô, üzemeltethetô, karbantartható és üzletileg hasznosít-
ható legyen. Az elkövetkezô hat évben megvalósítandó
több száz milliárd forint értékû hálózatfejlesztés elkerül-
hetetlené teszi a jelenlegi tervezési gyakorlat jelentôs
és gyors továbbfejlesztését. Nyilvánvaló ugyanis, hogy
a tervezéstechnológia fejlesztése nélkül a hatalmas ter-
vezési feladat nem lesz ellátható, és ami még ennél is
kritikusabb, a jelenlegi szintû tervek nem képesek szol-
gálni az elôálló hatalmas hálózati vagyon hatékony hasz-
nosítását. Az elsô lépéseket a térinformatikai adatgyûj-
tés (mapping) és a tervezési munkatérkép-készítés gyors
korszerûsítése, a kiviteli tervek anyagbeszerzési és épí-
téstámogatási szerepének javítása, valamint a térinfor-
matikai adatbázisokba betölthetô, szabványos formátu-
mú hálózatleíró adatok elôállítása terén kell megtenni.
Ez utóbbi már napjainkban is egyszerûen megoldható a
tervezésben széleskörûen alkalmazott AutoCAD prog-
ramba beépülô plug-in alkalmazásával, ezen a területen
azonban a követelmények rögzítése és a használható
plug-in változatok minôsítése szükséges.

4. Korszerû hálózati technológiák

A térinformatikai adatgyûjtés technológiája olyan szin-
tet ért el, amikor széleskörûen alkalmazhatóvá válnak
azok a bejárós (roveres) és jármûves (gépkocsi, drón)
mobil térképezési eljárások, valamint a földalatti létesít-
mények helymeghatározását lehetôvé tevô talajradaros
eszközök, amelyek elegendô pontosságot szolgáltat-
nak a meglévô felszíni és felszín alatti tényhelyzetrôl. A
felszín alatti tényhelyzet nagy pontosságú és egyszerû
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megállapítása különösen fontos amiatt, hogy sok nem
látható létesítmény nyilvántartási adatai pontatlanok, sôt
hiányoznak.

Az utóbbi 20 évben alapjaiban változott meg, mére-
teiben, anyag- és szerelési költségeiben pedig kedve-
zôbb lett az optikai hálózatépítés anyagtechnológiája.
Két, egymással szorosan kapcsolódó anyagválaszték
alakult ki: a minicsövek rendszere (csövek és szerelvé-
nyek) és a minicsövekbe telepíthetô minikábelek rend-
szere (minikábelek és szerelvények). A technológiai vál-
tozások nagy lépést jelentenek a magas építési költségû
földalatti nyomvonalak létesítésénél egyidejûleg jelent-
kezô két cél elérésében: az alépítmény kapacitása több
évtizedre tegye lehetôvé a nyomvonal mentén várható
igények kiszolgálását, ugyanakkor legyen lehetôség csak
a belátható jövôben szükséges optikai szálszám telepí-
tésére. A minicsôénél lényegesen drágább kábel költ-
ségét csak akkor kell vállalnunk, amikor fizetôképes
keresletre számítunk. A minicsöves/minikábeles tech-
nológia lehetôvé teszi, hogy az alépítmény több évtized-
re szóló kapacitástartalékát az igen olcsó minicsövek
telepítésével állítsuk elô.

A minikábelek a minicsövekkel egy rendszert alkot-
nak, mert a minikábelek kis szakítószilárdságúak (jel-
lemzôen 0,5-0,6 kN), mechanikailag kevéssé védettek,
tehát igénylik a minicsô adta védelmet. Ugyanakkor a
minikábelek igen kis súlyúak: 1 km minikábel súlya ál-
talában 28-32 kg, szemben a behúzó kábelek 120-150
kg/km súlyával. A kis súly teszi lehetôvé, hogy a mini-
kábel befújás során a befúvási légáram légpárnáján be-
ússzanak a minicsôbe, csak igen kevéssé súrlódjanak
a csô belsô falával és a csô kanyarulatait is követni
tudják. Hosszabb csôszakaszon a befújt kábel kb. 30
m/perc átlagsebességgel halad elôre, tehát egy 1,5 ki-
lométeres csôszakaszba történô befúvás kb. egy órát
vesz igénybe.

A minicsô/minikábel technológia az anyagárak és az
építési-szerelési ráfordítás összegét tekintve többször
tíz százalékos megtakarítást eredményezhet a szoká-
sos HDPE 40 védôcsô + behúzó kábeles technológiával
szemben.

A hálózatépítés gépesítésében igen gazdag gépkíná-
lat áll rendelkezésre. Az új anyagtechnológia elônyei
akkor érvényesülnek igazán, ha a hálózati anyagokhoz
és a helyszíni építési feltételekhez legjobban illeszkedô
építési technológiát sikerül meghatározni és alkalmaz-

ni. A gépesítés lehetôsége és az alkalmazható építôgé-
pek jellemzôi lényegében eldôlnek a tervezés során,
ezért az optimális építési feltételeknek be kell épülniük
a kiviteli tervbe. A tervezônek meg kell határoznia, hogy
a nyomvonal minden egyes szakaszán milyen tulajdon-
ságokkal rendelkezô építôgép munkavégzéséhez áll
rendelkezésre hely, milyen az építési sáv dôlése, mi-
lyen talajban és milyen mélységre kell fektetni a csöve-
ket, a munkaárok az építôgép határain belül, vagy csak
azon kívül lehet stb. 

Az építôgépek két nagy kategóriáját különböztetjük
meg: 

– A nyomvonalas földalatti hálózatépítés (csô- és ká-
belfektetés) szempontjai szerint tervezett univer-
zális erôgép (traktor), valamint a hozzá kínált építô
adapterek gazdag választéka; 

– Célgépek távközlési hálózatépítési célra (pl. mik-
roárokmaró) és általános építô célgépek (pl. fúró
gépek, kábelbefújó gépek). 

Földalatti nyomvonalépítésre a folyamatos ároképí-
tési technológiák alkalmazása a megfelelô választás.
Nem folyamatos építési technológia, például kanalas mar-
koló nyomvonalépítési bevetése – hacsak egészen kü-
lönleges helyi feltételek nem indokolják – jelentôs idô-
és pénzveszteséggel jár és ezért kerülendô. 

5. A jogi akadálymentesítés 
szükségessége

Ahhoz, hogy hazai távközlési jog támogató hátteret le-
gyen képes kínálni a célul kitûzött fejlesztésekhez, több
kérdésben is komoly jogalkotói és szabályozói munkát
kell végezni. Részben a jogi hiátusok pótlására van
szükség, akár külföldi referenciák figyelembe vételével
(például a távközlési infrastruktúra közmû természeté-
nek egyértelmûsítése, az ebbôl fakadó tervezési és épí-
tési preferenciák jogszabályi érvényesítése, a távköz-
lési vezetékjog részleteinek a kidolgozása, az épületen
belüli hálózatokkal kapcsolatos szabályozás kidolgozá-
sa, preferenciák elôírása az állami ingatlanok igénybe
vételéhez). Más problémákra a kiszámíthatatlanul hosz-
szúra nyúló és igen költséges közmû-, szakhatósági, ke-
zelôi és tulajdonosi engedélyezési és hozzájárulás-be-
szerzési folyamat radikális újraszabályozása jelentheti

HÍRADÁSTECHNIKA

8 HTE INFOKOM 2014 – LXIX. ÉVFOLYAM, 2014

1. táblázat  Univerzális hálózatépítô erôgépek jellemzô kategóriái és adatai

HT2014_kszam.QXD  2014.12.11  13:05  Page 8



a megoldást. Különös figyelmet érdemel a kulturális örök-
ségvédelmi és a környezetvédelmi szabályozás irracio-
nális követelményeinek, folyamatainak és költségvonza-
tainak az elemzése és módosítása.

Beruházói motivációt csökkentô tényezô a hatályos
hozzáférési és átengedési szabályozás, de ez csak az
EU jog keretei között módosítható. Fel kell oldani né-
hány, a technológiai fejlôdés útjában álló szabályozási
akadályt (tervek elektronikus benyújthatósága, nyíltár-
kos bemérés elôírása, mikroárkos és közúti területen tör-
ténô építés szabályozása stb.). 

A nagyszámú nehézség említése közepette ugyan-
akkor meg kell említenünk, hogy az engedélyezést igen
felkészült és együttmûködô hírközlési hatósági appará-
tus támogatja és a korszerûsített szabályozás csak ki-
sebb korrekciókra szorul, így a nehézségeket döntôen
ezen a körön kívül érdemes keresni.  

6. Összefoglalás: 
kihívások és tennivalók

Mintegy fél év áll rendelkezésre ahhoz, hogy az EU-s tá-
mogatások pályáztatásával a nagy volumenû fejleszté-
sek elinduljanak. Az elôzôekben ismertetett kihívások
nem mindegyikének a megoldására elég ez az idô, te-
hát a feladatok prioritási sorrendezése szükséges. Mi-
vel a pályáztatást szorosan követi a hálózattervezés és
az építési engedélyeztetés, a jogi akadálymentesítés ide
tartozó elemei sürgôs megoldást igényelnek. Hasonló-
képp halaszthatatlan a támogatási döntések megalapo-

zását és a komplex fejlesztési programok összehango-
lását lehetôvé tevô hálózatos felmérések és mesterter-
vek elkészítése. Ahhoz, hogy a KKV-k felkészüljenek a
tervezési és építési feladatok megoldására, a hazai vál-
lalkozásokat támogató képzési és eszközfejlesztési prog-
ramok indítása javasolt. 

Ha jól végezzük a munkánkat, akkor a történelem fin-
toraként elôáll, hogy egy évszázad elteltével oda érünk
vissza, – csak „kissé magasabb fokon” – ahonnan a
20. század legelején elindultunk: országos fedésû, kor-
szerû szélessávú hálózatunk lesz. A távíróhálózat már
száz éve is országos, korszerû és digitális volt, csak az-
óta lezajlott az analóg távközlés történelmi intermezzó-
ja, a Morze-gépek néhány bit/s sebességû tititájából pe-
dig gigabitek lettek másodpercenként. Száz éve a nem-
zetközi élvonalban voltunk és elérendô célnak ma sem
találunk jobbat. 

A szerzôrôl

HORVÁTH PÁL (65) okleveles távközlési mérnök, digi-
tális rendszertervezô szakmérnök. Szakmai pályafutá-
sát 1973-ban a Magyar Posta adatátviteli fejlesztési és
szolgáltatási területén kezdte, majd 1986-tól a vezérigaz-
gatóság kapcsolástechnikai osztályát vezette. 1990-ben
elôbb a Magyar Távközlési Vállalat vezérigazgató he-
lyettese, majd vezérigazgatója lett. 1995-tôl a londoni
székhelyû Inmarsat mıholdas távközlési vállalat közép-
és kelet-európai regionális igazgatója. Külföldrôl haza-
térve, 1998. közepétôl a közremûködésével létrehozott

Pantel Rt. vezérigazgatója. 2003-ban londoni partnerével megalapította az
Anotel Kft-t. 2004-tôl 2008-ig az Anotel és egy külföldi szakmai befektetô ál-
tal létrehozott Actel Kft. majd Zrt. ügyvezetôje, illetve vezérigazgatója. Jelen-
leg az EQnet Zrt. elnöke, a Contel és az Anotel Kft-k ügyvezetôje, a HTE el-
lenôrzô bizottságának elnöke.  

Az EU és Magyarország szélessáv-fejlesztése
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