
1. Bevezetés

A földfelszíni televíziót választó háztartások aránya igen
változatos képet mutat Európában. Vannak országok,
ahol csak néhány százalékról beszélhetünk, ugyanak-
kor például Olaszországban a 95%-ot is meghaladja ez
az érték.

Az audiovizuális tartalmat továbbítani képes mûsor-
szóró és szélessávú rádiókommunikációs technológi-
ák soha nem látott mértékben fejlôdnek többek között
kapacitás és spektrumhatékonyság tekintetében. Ha fi-
gyelembe vesszük a szolgáltatások, tartalmak és fel-
használói készülékek fejlesztési irányait, egyre elmosó-
dottabbá válik az a határ, ami a két szolgálatot felhasz-
nálói nézôpontból megkülönbözteti. Vannak országok,
amelyek úgy gondolják, hogy hosszú távon a mûsor-
szóró platform megszûnik, és vannak országok, melyek
számára a mûsorszóró platform szükségessége nem
kérdôjelezhetô meg.

Az UHF TV sáv felhasználása sok évtized után át-
alakulóban van. A 800 MHz-es sáv jövôje eldöntött, a
700 MHz-es (694–790 MHz) sáv jövôbeni felhasználási
lehetôségeit különbözô nemzetközi fórumokon vizsgál-
ják. A maradék sávrész, a 470–694 MHz tekintetében is
felmerül a kérdés, hogy mûsorszórás és vagy széles-
sávú kommunikáció, esetleg egyéb szolgálatok számá-
ra lesz-e hozzáférhetô hosszútávon. A válasz nagyon
sürgetô, hiszen kiszámítható jövô nélkül nem várható
jelentôs fejlesztés a DTT (Digital Terrestrial Television)
platformon.

2. Az UHF TV sáv jövôjét érintô 
vizsgálatok és javaslatok

A 470–862 MHz UHF sávban a GE06 Megállapodás alap-
ján DVB-T szolgálat mûködhet. Miután a Nemzetközi Rá-
diószabályzat (RR) szerint a 800 MHz-es sávban enge-
délyezetté vált a mûsorszórástól eltérô szolgálat üze-
meltetése, az Európai Unió kötelezte tagállamait, hogy
2013. január 1-jétôl a sávot csak vezeték nélküli szé-
lessávú szolgálat számára használják. A 700 MHz-es
sáv a WRC-15 (World Radio Conference, 2015) után ve-
zeték nélküli kommunikációs szolgálatok számára is
használható lesz elsôdleges jelleggel a mûsorszórással
közösen. 
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Magyarország számára az ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) 2006-os tervezô értekezlete 392 MHz sávot biztosított 
az UHF televíziós sávban földfelszíni digitális televízió mûsorszórásra. A televíziós társadalom nem sokáig örülhetett a DVB-T
technológiával közel 220 Mbit/s átviteli kapacitást biztosító lehetôségnek, hiszen hamarosan döntés született a 800 MHz-es sáv
szélessávú mobil kommunikációs célú kizárólagos használatára, sôt ma már egy újabb sáv, a 700 MHz-es sáv vizsgálata is
folyamatban van nem mûsorszórás célú felhasználásra. 
Számos kérdés felmerül; lesz-e földfelszíni terjesztésû audiovizuális tartalomtovábbítás a jövôben, s ha igen, milyen technológiával
jut majd el a felhasználókhoz? Maradnak-e a nagyteljesítményû gerincadó hálózatok, vagy kisteljesítményû alacsony tornyokból
álló hálózatok továbbítják majd az audiovizuális tartalmat az UHF TV sávban? Milyen elônyei és hátrányai lehetnek az egyes
megoldásoknak? Van-e saját út az egyes országok számára a lehetséges forgatókönyvek tekintetében? 
Jelen cikk az ECC TG6 munkacsoportja által elkészített 224. számú ECC (Electronic Communications Committee) jelentés-
tervezetben foglalt eredményeket mutatja be a sáv jövôbeni felhasználásának – kizárólag mûszaki szempontból vizionált –
lehetôségeirôl a 470–694 MHz-es sávban.
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A WRC-15 1.1 napirendi pontjához kapcsolódóan a
CEPT CPG (Conference Preparatory Group) vizsgálja a
vezeték nélküli szolgálatok számára kijelölhetô frekven-
ciasávokat. A 470–694 MHz-es sáv is a vizsgálat tárgya.
Várható, hogy a WRC-15-ön az ITU 1. régiójához tartozó
országok egy része javasolni fogja a 470–694 MHz-es
sávrész használatának lehetôvé tételét vezeték nélkü-
li szolgálatok számára is elsôdleges jelleggel a mûsor-
szórás mellett. Az európai országoknak is fel kell ké-
szülniük és ki kell alakítaniuk közös álláspontjukat a
kérdéssel kapcsolatban, amire alig egy év áll még ren-
delkezésre.

Az ECC szeretné elkerülni, hogy a maradék UHF TV
sáv kis részletekben tovább darabolódjon. Ennek érde-
kében megalakította a TG6 munkacsoportot, melynek fel-
adata a 470–694 MHz-es sáv hosszú távú felhasználá-
si lehetôségeinek a feltárása, mûszaki szempontból a
lehetséges opciók bemutatása és elemzése. Az ECC az
eredményt Jelentés formájában teszi közzé. Fontos szem-
pont az egyes országok eltérô igényeinek, a sáv jelen-
legi és jövôbeni eltérô felhasználásának kérdése, va-
lamint a spektrumhoz való egyenlô hozzáférés azon or-
szágok számára, amelyek továbbra is földfelszíni mû-
sorszórást kívánnak nyújtani mûsorszóró technológiával.
A dokumentum a mûszaki és frekvenciagazdálkodási as-
pektusokon kívül kitér egyéb, például médiapolitikai, tár-
sadalmi, kulturális és gazdasági kérdésekre is. A Jelen-
tés várhatóan novemberben kerül elfogadásra. Az ECC
céljai között szerepel, hogy a TG6 munkacsoport által ké-
szített Jelentésbôl levont következtetések, javaslatok
és döntések alapján egy átlátható és biztos jövôképet
adjon az érintett szolgáltatók és felhasználók számára.
Ennek tükrében a szolgáltatók megalapozott döntése-
ket hozhatnak a sávban biztosított szolgáltatásaik ter-
vezett fejlesztéseire vonatkozóan. A lehetséges forgató-
könyvek a késôbbi fejezetekben kerülnek bemutatásra.

Az UHF TV sáv jövôjével kapcsolatos kérdés fontos-
ságát jelzi az is, hogy az EC (European Commission) két
munkacsoportot is megbízott a témához kapcsolódó je-
lentés elkészítésével, illetve vélemény kialakításával,
valamint tanulmány elkészítésére is adott megbízást.
Az Európai Bizottság égisze alatt, Pascal Lamy elnök-
letével megalakult a High Level Group (HLG). Cél az UHF
sáv jövôbeni felhasználására vonatkozó mûszaki és po-
l itikai szempontokat figyelembe vevô stratégiai javas-
latok, tanácsok megfogalmazása egy közös európai stra-
tégia kialakításához. Az alapkérdés az, hogyan lehet a
470–790 MHz spektrumot a következô évtizedekben a
leghatékonyabban használni. A megbízás 2014. június
30-áig szólt. Addig kellett a jelentést elkészíteni. Alig fél
év alatt nagyon sok témában sikerült konszenzust elér-
ni. Maradtak azonban olyan kérdések, melyek nem tet-
ték lehetôvé, hogy a közös álláspontot tükrözô javaslat
határidôre az Európai Bizottság elé kerüljön. Pascal Lamy
saját hatáskörben és saját felelôsségére elkészítette a
jelentést, melyet szeptemberben adott közre. Lamy hang-
súlyozta, hogy a dokumentum az ô saját véleményét, ja-
vaslatát tartalmazza. Ugyanakkor van rá utalás, hogy a
HLG-ban folytatott egyeztetések eredményeként addig

kialakult konszenzusos álláspontok és Lamy közzétett
véleménye azonos. A jelentés három javaslatot tartal-
maz, melyek igazodnak a Digitális Menetrendhez, vala-
mint jövôképet mutat a mûsorszórás számára.

•  A 700 MHz-es sávot Európában vezeték nélküli
szélessávú alkalmazások számára kell kijelölni
2020-ra ±2 év különbséggel. 

•  A szabályozásban biztonságot és stabilitást kell
garantálni a mûsorszórás számára a 470–694
MHz-es sáv 2030-ig történô használatára vonatko-
zóan nemzeti, EU és nemzetközi szinten. Ennek
érdekében a WRC-15-ön Európának el kell utasí-
tania a 470–694 MHz-es sáv elsôdleges státuszú
közös mûsorszóró és vezetéknélküli szolgálat
használatára vonatkozó esetleges javaslatokat. 

•  2025-re számba kell venni az UHF sáv használa-
tával összefüggô technológiai fejlesztéseket és
az új felhasználói elvárásokat. Ennek figyelembe
vételével át kell gondolni a szükséges szabályo-
zási teendôket.

Az EC felmérést és tanulmányt készíttet a Plum Con-
sultinggal a mûsorszórás és a vezetéknélküli szélessá-
vú adatátvitel konvergenciájának elemzéséhez, a kap-
csolódó kihívások és lehetôségek számbavételével. Az
EC a konklúziók alapján ajánlást fog kidolgozni a rele-
váns területekre, témákra. A tanácsadó cég döntés-elô-
készítô anyagokat készít.

Az Európai Unió Digitális Menetrendjében lefektetett
célok alapján 2015-re 1200 MHz spektrumot kell azono-
sítani szélessávú vezeték nélküli adatátvitel részére. Az
RSPG (Radio Spectrum Policy Group) vizsgálata többek
között az UHF TV sávra is kiterjed, figyelembe véve az
RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) 7. cikkelyét
is, miszerint az audiovizuális tartalmak földfelszíni ter-
jesztésére megfelelô spektrumot kell biztosítani.

Az RSPG februárban elfogadott munkaprogramjában
szerepel az UHF sáv jövôjének vizsgálata. Az EC az RSPG
véleményét kéri az UHF sáv (470–790 MHz) hosszú tá-
vú használatára vonatkozó stratégia kialakításához az
Európai Unión belül. A munka megkezdôdött. Kérdôívek,
Plum Consulting és a TG6 munkacsoport eredményeit
figyelembe véve készül az RSPG állásfoglalás.

A mûsorszórás jövôjét tekintve a tét nagy, hiszen a
több szálon is folyó vizsgálatok eredményei alapján le-
het olyan javasolt megoldás az EU részérôl, mely jelen-
tôs hatással lehet a tagországok UHF sávi stratégiájára.
Az, hogy lineáris audiovizuális tartalmat milyen szolgá-
lat, milyen technológiával fog földfelszíni platformon to-
vábbítani a „távoli jövôben”, jelenleg még nem jósolható.

3. A DTT-hez kapcsolódó technológiák
fejlôdése

Az átviteli és hálózati technológiák folyamatos fejlesz-
téseket igényelnek annak érdekében, hogy a szolgálta-
tások fejlôdését és a nézôi igények változó elvárásait
kielégítsék. 
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A DVB-T2 technológia a je-
lenlegi csúcstechnológia a mû-
sorszórásban, és további fej-
lesztése is várható. Az új ge-
nerációs HEVC tömörítési eljá-
rással az egy multiplex átviteli
kapacitása tovább növelhetô.
Az EBU elemzése szerint a
DVB-T2 átviteli, és a HEVC tö-
mörítési eljárásra történô átté-
rés után lehetôvé válik, hogy
az összes SD program HD-ben
kerüljön kisugárzásra. A DVB-
T2 technológia lehetôvé teszi
azt is, hogy szélessávú vezeték
nélküli hálózatok kiegészítôje
legyen, és a forgalom egy részét
átvegye költséghatékony mó-
don, garantált minôségben. Az UHDTV formátum szab-
ványosítása nagyrészt befejezôdött, a vevôkészülékek
egyre nagyobb számban érhetôk el, kísérleti adások is
folynak. Szolgáltatásszerû sugárzás indulása 2015-tôl
várható. A HbbTV technológia hibrid TV szolgáltatások
nyújtását biztosítja mûsorszóró és szélessávú hálózati
infrastruktúrán keresztül.

2011-ben 13 vezetô mûsorszóró szervezet megalapí-
totta a Future of Broadcast Television Initiative (FoBTV)
nonprofit szervezetet azzal a céllal, hogy jövô generáci-
ós földfelszíni mûsorszóró technológiát fejlesszenek és
ajánlásokat fogalmazzanak meg a világ szabványosító
szervezetei felé. Célja többek között követelmények fel-
állítása a földfelszíni mûsorszórásra, valamint új szab-
vány alapjaihoz alapvetô technológiai javaslat leírása.

4. Szélessávú technológiák 
fejlôdési irányai

A vezeték nélküli szélessávú technológiák fejlôdése is
megállíthatatlannak tûnik. Az UHF sáv jövôjének szem-
pontjából az a kérdés, hogy alkalmasak-e a DTT techno-
lógia leváltására, rendelkeznek-e olyan audiovizuális
tartalomtovábbítási képességekkel és elônyökkel, ami
az átviteli technológia cseréjét eredményezné, illetve
várható-e, hogy lesz ennek a kritériumnak megfelelô új
szabvány. 

A jelenlegi mobil technológiák nem igazán alkalma-
sak nagyfelbontású tartalmak tömegekhez történô el-
juttatására. A 3G és 4G technológiák unicast átvitelre
optimalizáltak, de továbbfejlesztésük folyamatos a ka-
pacitás és minôség javítása érdekében. Az LTE eMBMS
(továbbfejlesztett Multimedia Broadcast and Multicast
Services) jó minôségû audiovizuális tartalom továbbítá-
sát teszi lehetôvé, valamint biztosítja, hogy a mobil há-
lózat unicast módból dinamikusan mûsorszóró módba
kapcsoljon a továbbítani kívánt tartalomtól függôen. A
szabvány tulajdonságaiból következôen a jelenlegi LTE
eMBMS mûsorszóró szolgáltatásra korlátozottan alkalmas,
így biztosan nem alkalmas a DVB-T/DVB-T2 kiváltására.

Tekintettel azonban arra, hogy a TG6 feladata nem a
jelenlegi helyzet felmérése volt, hanem a jelenlegi tech-
nológiákból kiindulva az elképzelhetô jövô, ezért a TG6
az LTE Broadcastnak nevezett jövôbeni szabványt fel-
ruházta olyan tulajdonságokkal, ami versenyképessé
teheti a DTT-vel. Az LTE Broadcast többek között abban
különbözik az eMBMS-tôl, hogy van dedikált downlink
csatornája, aminek a mérete nem korlátozott. Lehet or-
szágos SFN-t kialakítani, amelyben a cellaméret növel-
hetô a HPHT (High Power High Tower) hálózati struktúrá-
hoz. Felhasználó regisztráció nélküli, azaz FTA (Free to
Air) szolgáltatást is lehet nyújtani garantált (QoS) minô-
ségben. Az LTE Broadcast alkalmas broadcast és vagy
unicast, valamint tradicionális mobil szolgáltatásra. A jobb
spektrumhatékonyság miatt feltételezett, hogy 8 MHz
formában is konfigurálható. Az LTE Broadcast tehát a
DTT-hez nagyon hasonló mûsorszóró képességekkel ren-
delkezik.

LTE Broadcast esetén bármilyen uplink irányú kom-
munikációt más sávban kell megvalósítani, tipikusan a
jelenleg, vagy jövôben használatos mobil szélessávú át-
vitelt biztosító sávokban. További vizsgálatot igénylô kér-
dések, hogy elérhetô-e a QoS szolgáltatás, egy SFN-ben
különbözô tartalmak továbbítása esetén lecsökkenthe-
tô-e 0 méterre az interferenciát elszenvedô terület kiter-
jedése, biztosítható-e elvárt ellátottság HPHT hálózati
struktúrában. Az LTE Broadcast-on alapuló forgatóköny-
vek tehát csak akkor tekinthetôk reális, megvalósítható
opcióknak, ha az LTE Broadcast képességekre vonat-
kozó feltételezések megvalósíthatók. 

5. Mûszakilag lehetséges forgatókönyvek
audiovizuális tartalmak továbbítására 

A munkacsoport 12 forgatókönyvet azonosított a 470–
694 MHz-es sáv lehetséges hosszú távú felhasználására
vonatkozóan. A 12. forgatókönyv a PMSE (Programme
Making and Special Events) alkalmazás számára bizto-
sít önállóan használható sávot vagy sávrészeket arra

Víziók az audiovizuális tartalmak továbbításának...
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az esetre, ha a jelenlegi vagy új technológiákkal közös
sávhasználat nem lehetséges. A 12. forgatókönyv bár-
melyikkel a 11-bôl kombinálva létezhet. 

A TG6 munkacsoport a 11 forgatókönyvet 4 osztály-
ba sorolta az 1. táblázat szerint.

1. táblázat  Forgatókönyvek

A forgatókönyvek tartalom, felhasználói készülék,
vételi mód, átviteli technológia és hálózat szempontjá-
ból tesznek különbséget az alternatívák számba vétele
során, melyek közül egy vagy akár több szempontból
is különbözhetnek egymástól a 2. és 3. táblázatban fog-
laltak szerint.

A 2. táblázat alapján tartalom, készülék és vételi mód
tekintetében kevés különbség van a forgatókönyvek kö-
zött. Lineáris, nemlineáris tartalmak, B8, B9, C7 és C10

esetén klasszikus adatátvitel is megvalósul. Megtekin-
tés hagyományos TV készüléken, tableten, okos telefo-
non, nappaliban, vagy tetszôleges környezetben kül- és
beltéren, jármûvön lehetséges. 

Meghatározó különbségek a 3. táblázat figyelembe
vételével az átviteli technológiában és hálózati struktú-
rában mutatkoznak. Leegyszerûsítve elmondható, hogy
az elsô 10 forgatókönyv megvalósulását elsôsorban a
tartalomtovábbító technológia és a hálózat kialakításá-
val összefüggô mûszaki, frekvenciakoordinációs, gaz-
dasági, társadalmi, kulturális, szabályozási és migráci-
ós szempontok fogják meghatározni.

Fontos kiemelni, hogy a forgatókönyveknél feltéte-
lezett az alkalmas felhasználói készülékek elérhetôsé-
ge is. A1-A4, B9 és C10-nél feltétel, hogy a hordozható és
mobil eszközök rendelkezzenek DTT vevôegységgel,
B5, B6, B9 és C7-nél legyenek LTE Broadcast vételére
alkalmas készülékek. B8 és C10-nél LTE MBB vételére
is alkalmas DTT vevôk szükségesek. A B9 forgatókönyv
feltételezi azoknak a vevôknek, beleértve az okos mobil-
telefonokat is, a rendelkezésre állását, ami mind DTT,
mind LTE Broadcast vételére alkalmas. 

HÍRADÁSTECHNIKA
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6. DTT technológiát feltételezô 
forgatókönyvek 

Az elsô 10 forgatókönyvbôl 7 feltételezi a DTT platform
tovább élését, csak nem pontosan a mai formájában. A
DTT fejlôdésében többek között a következôket tétele-
zik fel: 

– DVB-T/DVB-T2, 
valamint a MPEG2/MPEG4/HEVC evolúció

– SD/HD, majd késôbb a HD/UHD migráció
– gyors növekedés a Hibrid TV szolgáltatások 

elterjedésében 
– „okos városok”, tömegközlekedés, közbiztonság

mûködtetéséhez információk 
– fehér foltokban PMSE szolgáltatások nyújtása 

továbbra is lehetséges (kivéve B9), 
esetleg kevesebb spektrum

– FTA közszolgálati és kereskedelmi szolgáltatások
további együttélése

– univerzális ellátottság
– DVB-T2: 200–240 Mbit/s
– HEVC: > 400 Mbit/s 2020 után

A felsorolt tulajdonságok jóval túlmutatnak az egy-
szerû lineáris tartalomtovábbításon. Sok más egyéb ki-
egészítô szolgáltatást is tudnak. Nagy elônye a DTT plat-
formnak, hogy megôrzi a platform hagyományos média-
politikai értékeit, mint az FTA, vagy az univerzális szol-
gáltatás. Megemlítendô még, hogy a DTT technológiának
az egységnyi sávszélességre esô kapacitása lényege-
sen jobb, mint a mai LTE technológiáknak. 

Az „A” osztály meghatározó jellemzôje, hogy a föld-
felszíni digitális rendszer marad az elsôdleges techno-
lógia a sávban. Az „A” osztály forgatókönyvei HPHT há-
lózati struktúrával költséghatékonyan valósíthatók meg.
Ez azonban többnyire fix vételt biztosít. Mobil és hor-
dozható vételhez további adók szükségesek, melyek a
költségeket növelik. Kisteljesítményû, alacsony tornyok-

ból álló hálózatok egyenletesebb jelszintet biztosítanak.
Alkalmasak jobb mobil és hordozható vétel biztosításá-
ra, ugyanakkor lényegesen drágább a megvalósítás.
Érdekessége az osztálynak, hogy a beltéri vagy mobil
vételre más kiegészítô technológia alkalmazásával, pél-
dául Wi-Fi esetére is ad megoldást. Ahhoz, hogy az ope-
rátorok és vagy felhasználók a szükséges technológiai
fejlesztésekbe pénzt fektessenek, szükség van a stabil
szabályozási környezetre. Erre van esély a Lamy jelen-
tés alapján.

Az A2 megvalósulása az A1-bôl történhet fokozato-
san, az infrastruktúra cseréjével. Nagyon költséges,
ugyanakkor több országos hálózat kialakítását teszi le-
hetôvé, tehát spektrumhatékonyabb és lehetséges a
mobil hálózatokkal a szinergia. Sok esetben azonban a
vevô antenna elforgatását igényli. Az A3 forgatókönyv-
nél DTT–Wi-Fi konverter alkalmazása szükséges, ami
felhasználói oldalról jelent kiadást. Az A4 kiegészítô
eszközt nem igényel, viszont feltételezi, hogy a hálózat
a beltéri vételre alkalmas módon van kialakítva. Ez az
operátori oldaláról igényel további költséget. A hordoz-
ható eszközöknek DTT vételére is alkalmasaknak kell
lenniük (3. ábra).

7. LTE technológiát feltételezô 
forgatókönyvek 

A „B” osztály és „C” osztály esetén bármilyen kombiná-
ciója elképzelhetô a DTT, LTE Broadcast, LTE BB, HPHT
és LPLT (Low Power Low Tower) megoldásoknak. A két
osztály közös jellemzôi, hogy a szolgáltatás LTE Broad-
cast vagy DTT platformon, HPHT és vagy LPLT hálóza-
ti struktúrán történik. A vevôkészülékekrôl feltételezett,
hogy képesek az adott technológiával továbbított tartal-
mak vételére. 

Fontos kiemelni, hogy „B” osztálynál, a „C” osztálytól
eltérôen, a vizsgált mûsorszóró sávban csak downlink

Víziók az audiovizuális tartalmak továbbításának...
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irány van, ami zavartatási, spekt-
rumkihasználási, szabályozási
szempontból kedvezônek mond-
ható. 

A B5, B6 és C7 forgató-
könyvek közös jellemzôje, hogy
tisztán LTE platformot feltéte-
leznek.

A B5 lényegében nem mást,
mint a jelenlegi állapotból a
DTT–LTE migráció, ami hason-
ló problémákkal jár, mint az
analóg-digitális átállás. A tel-
jes DTT ökoszisztémára drasz-
tikus hatással van. 

A C7 forgatókönyv megva-
lósításának egyik kihívása,
hogy jelenleg a mobil és mû-
sorszóró sávok szabályozása
többnyire eltérô. Más fajta elô-
írások, kötelezettségek jellem-
zik. Szabályozási oldalról ke-
zelni kell. LTE MBB részére fix
méretû sávrész van elkülönítve
(4. ábra).

A B9 forgatókönyv az egyet-
len, amelyben a DTT és LTE
Broadcast technológiát ugyan-
abban a sávban alkalmazzák.
A DVB-T2 rendelkezik azzal a
tulajdonsággal, ami képessé
teszi az LTE-vel az együttmû-
ködést. Adott területen a DVB-
T hálózatok nem használt fre-
kvenciáin mûködnek az LTE
állomások. Sok még a nyitott
kérdés, az azonban biztos, hogy
mindenképpen gondos terve-
zés szükséges az LTE hálózat
kialakításához. A megoldást
„ Tower Overlay”-nek nevezik
(5. ábra). 

A B8 és C10 forgatóköny-
vek DTT és LTE MBB kombiná-
ciók. A C10 lényegében a 3.
Digital Dividendet vizionálja.
Az e lképzelések szer in t  a
DTT–LTE sávhatár rugalmasan
változna a DTT sávigény fel-
tételezett csökkenését követ-
ve (6. ábra). 

A B8 szélsôséges esetben,
– a DTT sáv 0 MHz-re csökken-
tésével – a B5 vagy B6 forga-
tókönyvvel azonos.
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5. ábra  A B9 forgatókönyv

6. ábra  B8 és C10 forgatókönyvek
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8. Bármit, bárhol, bármikor, bármilyen
eszközzel, bármilyen hálózaton

A „D” osztály egyetlen forgatókönyve abból a feltétele-
zésbôl indul ki, hogy a mûsorszóró és mobil szolgálta-
tásokat az UHF sávban továbbfejlesztett vagy teljesen
új, eddig nem létezô kommunikációs technológiákkal nyújt-
ják, ami lehetôvé tesz bármilyen tartalomelérést bármi-
kor, bárhol, bármilyen hálózaton keresztül. A sávban
kizárólag a jövô kommunikációs technológiái kerülnek
alkalmazásra mûsorszóró és mobil szolgáltatásokhoz.

A forgatókönyv távoli jövôre vizionálja az UHF sáv
smart kommunikációra történô használatát. Ezt meg-
elôzôen vagy a jelenlegi állapot megy át a természetes
fejlôdési lépcsôin (A1), vagy az A, B vagy C osztályok
valamelyik forgatókönyve szerint változik majd a sáv
használata.

A D11 forgatókönyv szinte minden elemében külön-
bözik az elôzôekben bemutatottól. A tartalom „smart”
adat, amely a lehetô legkedvezôbb módon jut el az adat-
forrástól a felhasználóig. Az adatok elôállításához, táro-

lásához, kisugárzásához és vételéhez szükséges funk-
ciók az általános smart kommunikációs egységben van-
nak integrálva (4. táblázat).

Az adó és vevôegységek funkcionalitását a felhasz-
nálók határozzák meg, és módosítják a változó igé-
nyeknek megfelelôen. A forgatókönyv abból a feltétele-
zésbôl indul ki, hogy a mûsorszóró és mobil szélessá-
vú tartalmak ugyanazzal a technológiával, ugyanazon
a hálózaton vannak továbbítva. Az átviteli technológia
lehet a jelenlegiek továbbfejlesztése, vagy teljesen
más kommunikációs technológia. Az általános smart
kommunikációs egység mindent tud a smart adatról,
földrajzi pozíciójáról, az elérhetô hálózatokról, a hul-
lámterjedési körülményekrôl, a rendelkezésre álló sza-
bad frekvenciákról. Felhasználói oldalon olyan szemé-
lyes kommunikációs egység van, ami bármilyen típu-
sú megjelenítô eszközhöz csatlakozni tud. Minden vé-
teli módra alkalmas. Az átviteli technológia alapja a di-
namikus kognitív kommunikáció. A hálózatokkal folyta-
tott kommunikáció alapján a legalkalmasabb útvonalat,
frekvenciát és infrastruktúrát választja. 

Víziók az audiovizuális tartalmak továbbításának...

HTE INFOKOM 2014 – LXIX. ÉVFOLYAM, 2014 19

4. táblázat 
A D osztály
jel lemzôi

7. ábra 
D osztály: 
minden 
egyben

8. ábra
Osztályok
közötti 
kompatibi l i tás
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Már jelenleg is sokféle smart kommunikációs egy-
ség áll rendelkezésre, igaz ezeknek a képességei a
fent leírtakhoz képest még szerényebbek. Ilyenek pél-
dául az okostelefonok vagy smart TV-k. Amennyiben a
szolgáltatók, szabályozóhatóságok közös célként tûzik
ki a smart kommunikáció megvalósítását, a TG6 mun-
kacsoport álláspontja szerint 2035-ben valósulhat meg
ez a forgatókönyv leghamarabb. ITU szinten az RR mó-
dosítása szükséges, ami lehetôvé tesz minden típusú
kommunikációt az UHF sávban. Európai szinten harmo-
nizálni kell az UHF sáv használatát. A migráció részben
tervezetten, részben spontán módon történhet. 

9. Van-e saját út az országok számára?

Az várható, hogy az egyes országok más-más forgató-
könyveket fognak preferálni, melyek különbözô spekt-
rummenedzsment-feladatok megoldását igénylik. Fon-
tos tehát a különbözô opciók együttélésének vizsgála-
ta is. Feltételezés, hogy a telekommunikációs technoló-
giák ugyanúgy mûködnek, mint manapság, azaz széles
sávú technológiát használnak. Feltételezés az is, hogy
a jelenlegi hálózati struktúrában mûködnek mind a mû-
sorszóró, mind a mobil szolgálatok.

A vizsgálat két kritériumon alapszik. Egyik, hogy két
különbözô opció használható-e szomszédos országok-
ban technikai szempontból. A vizsgálatok azt mutatják,
hogy a legtöbb esetben valamilyen fokú egyeztetés, ko-
ordináció szükséges az érintett országok között. A má-
sik szempont annak a valószínûségnek az elemzése,
hogy a koordináció sikeresen zárulhat-e mûszaki alapo-
kon. Bár ez inkább szubjektív, azonban lehet mûszaki
megfontolású és múltbeli tapasztalatokon nyugvó gyö-
kereket találni. Nagyon fontos az is, hogy az érintett or-
szágok mennyire érdekeltek a sikerben.

Tekintettel arra, hogy a „D” osztály esetén a techno-
lógia nem ismert, összeférhetôségi vizsgálat nem lehet-
séges.

10. Biztonságos „kikötô” 
a PMSE számára 

Az UHF TV sávot nemcsak televíziózásra használják
évtizedek óta, hanem PMSE céljára is másodlagos pri-
oritással. Jelenleg a két szolgálat nagyon jó szimbió-
zisban él, sikerül a PMSE szolgáltatások interferencia-
mentes mûködését biztosítani. A kezdetekkor, több mint
60 éve kizárólag közszolgálati mûsortartalmak átvitelé-
re használták. Késôbb tágult a felhasználási kör. Ma már

szinte minden eseményen sikeresen használják a PMSE
eszközöket. Vannak országok, ahol naponta mintegy
96 MHz sávszélességet kell PMSE szolgáltatásra bizto-
sítani adott területen. Választások, nagyobb sportese-
mények idején akár 270 MHz spektrumot is szükséges
a megfelelô ellátottsági és egyéb felhasználói igények
kielégítésére.

A 12. forgatókönyv megvalósítása abban az esetben
szükséges, ha az eddigi közös sávhasználat az új for-
gatókönyvek megvalósítása révén nem lehetséges,
vagy nem biztosítana elegendô spektrumot PMSE szol-
gálat számára. Ez a forgatókönyv azt feltételezi, hogy
a PMSE számára külön sávrész van elkülönítve az UHF
TV sávban. Az elkülönített sáv lehet egybefüggô, vagy
több blokkból álló a 9. ábra szerint. Ezt a megvalósítást
biztonságos kikötônek, „safe harbour”-nek nevezik. 

11. A Plum Consulting megállapításai

A Plum Consulting megállapításai szerint 2030-ra az au-
diovizuális tartalmak továbbításában a vezetékes szé-
lessávú adatátviteli technológia jelentôs szerepet fog
betölteni, különösen a hibrid szolgáltatások terjedése
révén. Lesznek olyan európai országok, ahol az audio-
vizuális tartalmak továbbítására a mûsorszóró platfor-
mot a szélessávú adatátviteli platformok le fogják vál-
tani. A felhasználói szokások változására vonatkozóan
azonban olyan sok a bizonytalanság, hogy biztos jövô-
képet még nem lehet alkotni. 

A jelenlegi ismeretek alapján négy lehetséges for-
gatókönyvet mutatott be a Plum Consulting a novemberi
workshopon az otthoni, illetve azon kívüli audiovizuális
tartalomfogyasztás alakulásának és az OTT/IPTV elter-
jedésének függvényében. Ez a lehetséges forgatóköny-
vek megközelítésében alapjaiban eltér a TG6 munka-
csoport szemléletétôl. Míg a TG6 munkacsoport az al-
kalmazott átviteli és hálózati struktúra irányából köze-
lítette meg a kérdést, addig a Plum Consulting a nézôi/
felhasználói igények alakulásának függvényében vizs-
gálta a lehetséges forgatókönyveket. A Plum Consulting
négy forgatókönyvének elnevezése: „otthoni hibrid”,
„felhôalapú otthoni televíziózás”, „hordozható kéziké-
szülékes” és „bárhol azonnal”, attól függôen, hogy mi-
lyen arányú az otthoni, illetve azon kívüli audiovizuális
tartalomfogyasztás, illetve, milyen mértékben növekszik
az OTT/IPTV alapú on-demand tartalomra az igény. 

A négy forgatókönyv implementálásához a TG6 „B”
és „C” osztályú forgatókönyvei – a B9 kivételével –
mind elképzelhetôk. A migráció azonban komoly nehéz-
ségekbe ütközhet, hiszen a teljesen kihasznált UHF sáv-
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9. ábra 
A 12. forgató-
könyv:
„Safe harbour”
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ban az átmeneti, simulcast sugárzáshoz további frek-
venciasávra lenne szükség. Jelentôs országok közötti
egyeztetésekre, megállapodásokra van szükség a za-
vartatások elkerülése érdekében. A technológiai kon-
vergencia komoly anyagi terheket jelent mind felhasz-
nálói, mind operátori oldalon. Optimista becslések sze-
rint sem képzelhetô el 2025 elôtt.

12. Összefoglaló

•  EU szinten stratégiai döntés várható a 470–694 MHz-
es sáv jövôbeni felhasználására vonatkozóan.

•  A Lamy Jelentés javaslata szerint a mûsorszórás
stabil helyzetét 2030-ig a szabályozásban 
biztosítani kell.

•  A televíziózás folytatja a digitalizációval elkezdett
fejlôdését a technológiák természetes evolúciója
révén.

•  A HD minôség lesz a jövôben elterjedt a televízió-
zásban.

•  A lineáris televíziózás továbbra is meghatározó
marad.

•  A hibrid TV szolgáltatások elterjedésében gyors
növekedés várható.

•  A mobil/hordozható eszközöket képessé kell tenni
az adott DTT és LTE technológia vételére.

•  A forgatókönyvek alkalmazhatóságánál a spektrum-
hatékonyságon kívül egyéb, például médiapolitikai,
társadalompolitikai, gazdasági, szempontokat is 
figyelembe kell venni.

Az ECC 224. Jelentéstervezet alapján vázolt forgató-
könyvek mûszaki szempontból lehetséges elképzelé-
seket tükröznek. Az, hogy gazdasági, társadalmi, meg-
valósíthatósági, stb. szempontból melyik jelenthet igazi
megoldást a nézôi igények alakulását is figyelembe vé-
ve, még további vizsgálatokat igényel.
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