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A mobilhálózatok kapacitásnövelésének lehetőségei
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Hol tart a 3G-lekapcsolás Európában?
Míg Ázsiában és Észak-Amerikában a 2G hálózatok lekapcsolása a preferált irány,
addig Európában elsősorban a 3G-hálózatok kivezetése a közelebbi cél.

Középtávon csak 4-5 európai szolgáltató tervezi a 2G-hálózatok lekapcsolását.
Az egyik legalaposabb vizsgálat (Real Wireless for UK Spectrum Policy Forum, „Switching off 2G”, 2019)
szerint Európában a 2G-hálózatokra még legalább 19-20 évig szükség lesz.
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Kinek áll érdekében a 3G-lekapcsolás?
•3G-hálózatot üzemeltető szolgáltatók: 4G-re
felszabaduló frekvenciák, csökkenő költségek
• Szabályozó: digitalizáció, spektrumhatékonyság
• 3G-felhasználók hosszabb távon: teljesebb
digitális élmény

• 3G-felhasználók és M2M-fogyasztók:
átállási nehézségek
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Mi a 3G szerepe a hazai hálózatokban (internet)?
Már 2015 végén is a mobilinternet-forgalom több mint felét a 4G-s hálózatok bonyolították.
Ez 2020 végére 95% fölé emelkedett. Eldőlt a verseny: a 4G kiszorította a jóval lassabb 3G-t.

Forrás: NMHH mobilpiaci
jelentés, 2021
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Mi a 3G szerepe a hazai hálózatokban (hang)?
Nagyon dinamikusan növekszik a VoLTE (4G) segítségével megvalósuló hanghívások aránya.
2020 végére a 4G-s hanghívások aránya megelőzte a 3G-t.

Forrás: NMHH mobilpiaci
jelentés, 2021
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Hol tart a 3G-lekapcsolás Magyarországon?
A hazai mobilszolgáltatók (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone), a nemzetközi trendekkel összhangban,
2022–2024 között tervezik 3G-hálózataik lekapcsolását, a frekvenciakészlet hatékonyabb kihasználása, az
üzemeltetési költségek csökkentése és a 4G/5G fejlesztések felgyorsítása céljából.
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Hol tart a 3G-lekapcsolás Magyarországon?
„Többé-kevésbé az egész világon egyetértenek azzal a mobiltávközlési piaci szereplők, hogy megérett az idő az ezredforduló óta velünk lévő
3G-technológia nyugdíjazására- és ahogy a bevezetésnél, úgy a hálózatok fokozatos lekapcsolásánál is szerephez juthatnak a szabályozó
hatóságok – különösen a hírközlési piacát tekintve olyan szigorúan szabályozott régiókban, mint Európa. A téma a hazai szabályozó szerv, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) asztalán is terítéken van, erről beszélgettünk a szervezet elnökével, Dr. Karas Monikával.”
(2020. 02. 24.)
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Hol tart a 3G-lekapcsolás Magyarországon?
„Jövő júniusban megkezdi a 3G-s hálózat nagyobb területeket érintő lekapcsolását, illetve az ezzel kapcsolatos
re-farming folyamatot (vagyis a felszabaduló spektrum átcsoportosítását modernebb technológiákra) a Telenor
Magyarország. A cég egyelőre a potenciális ügyfelek értesítésére fókuszál, a cél, hogy a lekapcsolás kezdetéig
hátralévő időben a lehető legtöbb egyéni és céges előfizetőt áttereljenek a modernebb technológiákra.” (2021.
09. 09.)
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Hol tart a 3G-lekapcsolás Magyarországon?
„A Magyar Telekom 2022 második félévétől nem tartja fent tovább 3G hálózatát. A 3G technológia kivezetése
a korlátos frekvenciakészlet szempontjából hatékonyabb kihasználást jelent, hiszen a felszabaduló sávokat
hosszabb távon 4G-re, 5G-re lehet majd használni – tájékoztatta a cég az MTI-t.” (2021. 09. 23.)
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Mi lehet a szabályozó hatóság szerepe a 3G-kivezetésben?
• Az európai szabályozási irányelvekre
tekintettel a hatóságnak nincs
beavatkozási lehetősége a
mobilszolgáltatók technológiai
döntéseibe. A hazai szolgáltatók
önállóan határoznak a 3G-szolgáltatás
kivezetéséről is;
• Pontos előrejelzése a hatóságnak nincs
ennek időzítéséről, de a nemzetközi
trendek elemzése alapján erre 2022 és
2024 között Magyarországon is sor
kerülhet;
• A folyamatot az NMHH nem sürgeti,
de nem is kívánja akadályozni, mivel
a korlátos erőforrást jelentő frekvenciák
hatékonyabb kihasználása a hírközlési
hatóságnak is stratégiai célja;

• Az NMHH célja a hírközlési szolgáltatások
felhasználóinak fogyasztóvédelme is, ezért eddig is
számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a
kivezetés az érintettek számára a lehető legkisebb
kockázat mellett a lehető legnagyobb előnyökkel járjon.
• A lakossági előfizetők felkészítését célozza a NetreFelkampány (https://netrefel.hu/), illetve akár egy lehetséges
készülékcsere-támogatási akció, de az NMHH az M2Mszolgáltatásokról sem feledkezett meg.
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A 3G-lekapcsolás célcsoportjai: lakosság

Költségtudatos
vállalkozók: „arra kell,
hogy elérjelek, nem
arra, hogy a
munkaidődben
facebookozzál”

24 %

36 %

40 %

Vállalkozások

költségtakarékos
fogyasztók:
„nem
cserélek
telefont,
amíg nem
muszáj.”

Lakosság

Előzetes becslések alapján mintegy 500 ezer lakossági 3G-felhasználó van. Ennek kb. harmada mobilinternethasználó is. A tipikus 3G felhasználók 2/3-a valószínűleg vidéki, kisebb falvakban él, és jellemzően az alábbi
csoportok valamelyikébe tartozik:
Alacsony jövedelműek, idősek
Tudatos,
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Hogyan tudja támogatni a szabályozó a lakossági felhasználókat?

KOMMUNIKÁCIÓ

HATÓSÁGI
ELKÖTELEZŐDÉS

Az NMHH részt vehet
a fogyasztók
érzékenyítését,
felkészítését célzó
kommunikációban:
„ha a hatóság mondja,
mindig hitelesebb”

Az NMHH vezetése
nyilvánosan kiállhat az
okostelefonhasználat
elősegítésére irányuló
erőfeszítések
támogatása, valamint
ennek integráns
részeként a 3Glekapcsolási
kezdeményezések
mellett.

SZABÁLYOZÁS

TÁMOGATÁSI
PROGRAM

Fogyasztói
tájékoztatás, a DTVbevezetés mintájára

Milyen készülékeket?
Milyen mértékben,
arányban?
Hogyan lehet
lebonyolítani?
Ki a célcsoport?
stb.
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Hogyan hat a 3G kivezetése az M2M-felhasználókra (1)?
M2M SIM-ek megoszlása típus szerint

5,00%

3,46%

56,92%
34,62%

2G

3G

4G

5G

Forrás: Szolgáltatói interjúk, NMHH mobilpiaci
jelentés, szakértői becslés

A 3G-lekapcsolás elsősorban azoknak a vállalati
felhasználóknak jelent majd kihívást,
- akik 3G M2M SIM-kártyával rendelkeznek, és
- relatíve magas forgalmat bonyolítanak, azaz a
3G-hálózat lekapcsolása után a 2G-hálózatok
adatátviteli sebessége nem lesz elég számukra.
• az összes aktív SIM-kártya mintegy harmada 3Gtípusú (de természetesen ezek 2G-kompatibilisek
is).
• az M2M SIM-ek közül csak minden 10. –
jellemzően 4G-képes – kártya bonyolít jelentősebb,
havi 10 Mbyte-ot meghaladó adatforgalmat (pl.
videófelügyeleti rendszerek),
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Hogyan hat a 3G kivezetése az M2M-felhasználókra (2)?
Kritikus M2M-szolgáltatások
•
•
•
•

a pénztárgépek túlnyomó része csak 2G/3G adatátvitelre képes
videórendszerek, ahol nem elég a 2G
POS terminálok, ahol nem elég a 2G
3G only eszközök (routerek, tabletek, handheld logisztikai eszközök stb.)

A pénztárgép-problematika
• A hazai 3G SIM-kártyák közül mintegy 200-220 ezer kártya pénztárgépekben működik.
• A PM-NAV egyeztetés jelenlegi állása szerint a napi működést (pénztárgépek adatforgalma,
pénztárgépszoftverek időszakos frissítése) a 3G-hálózatok lekapcsolása nem veszélyezteti,
ugyanakkor elkerülhetetlen a pénztárgéprendelet felülvizsgálata.
• A 3G-képes pénztárgép 40–70 ezer forint, a 4G-s 80–120 ezer forint.
• Egy pénztárgép akár 15–20 évig működőképes.
• Egy 4G-képes pénztárgép semmilyen extra szolgáltatást nem kínál a 3G-shez képest.
• A pénztárgépbe megbonthatatlanul beépítik az adóügyi egységet: csak egyben lehet cserélni.
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Hogyan hat a 3G kivezetése az M2M-felhasználókra (3)?
A többi, jelentős 3G M2M-felhasználó
felmérése, a migráció előkészítése a
szolgáltatóknál folyamatban van
• ORFK
• Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
• Fővárosi Vízművek
• Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
• Budapesti Elektromos Művek
• MÁV, GYSEV

Általános M2M-trendek
• A 3G-képes M2M SIM-ek száma
csökken.
• A 2G-képes M2M SIM-ek száma
erőteljesen növekszik (ennek az az oka,
hogy a legtöbb felhasználáshoz
megfelel és olcsó).
• A 4G-képes M2M SIM-ek száma
enyhén növekszik.
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Mit tett eddig az NMHH az M2M-piac felkészítése érdekében?
• Kulcsfontosságú, hogy a szolgáltatók üzleti ügyfeleiket megfelelő időben és módon felkészítsék a 3G
kivezetésére;
• Az NMHH erre a szempontra eddig is minden egyeztetés, illetve a 3G-kivezetéssel foglalkozó nyilvános esemény
alkalmával felhívta a szolgáltatók figyelmét;
• Emellett az NMHH is tett konkrét intézkedéseket az M2M-felhasználók felkészítése, illetve a kivezetéssel
kapcsolatos elvárásaik azonosítása érdekében – ez a rendezvény is ebbe a sorba illeszkedik.
Döntés-előkészítő
tanulmány
készítése

Konzultáció a
szolgáltatókkal

Nyilvános
meghallgatás
(MoM Kult)

2019

Stakeholderinterjúk

HTE-konferenciaszekció a 3Gkivezetésről

2020
április –
augusztus

szeptember
– december

december
13.

szeptember
– december

november

20

Mit tett eddig az NMHH az M2M-piac felkészítése érdekében (2)?
Tájékoztató levél a
várható 3Glekapcsolásról az
M2M-szolgáltatások
érintettjeinek

Egyeztetés a
PM/NAV
képviselőivel

NetreFel
kampány,
2. szakasz

Távközlés világnapja
konferencia: fórum a
3G-kivezetésről

2021

2020
november

Szolgáltatói
konzultációk és
interjúk

november –
december

februártól
folyamatos

márciustól
folyamatos

május 13.
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Mit tett eddig az NMHH az M2M-piac felkészítése érdekében (3)?
3G-lekapcsolás:
koncepcionális
megalapozó
tanulmány

Egyeztetések az
ITM
szakpolitikai
területével

Tájékoztató levél a
3G-lekapcsolásról az
M2M-szolgáltatások
érintettjeinek

HTE 3Gkivezetés
konferencia

IVSZ hírlevél
a tagvállalatoknak

2021
május

májustól
folyamatos

szeptember
- október

Következő lépések
• egyeztetés az ITM képviselőivel
• egyeztetés az állami stakeholderek képviselőivel
• egyeztetés a piaci stakeholderek képviselőivel
• M2M „hotline” működtetése
• konferenciák, hírlevelek, közvetlen megkeresések

szeptember
30.

október

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

2021. szeptember 30.

