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PIACI ÖSSZEFOGLALÓ
Európán belül igen változó az IKT ágazat érettségi 
szintje. A nagyon fejlett piacok – pl. Svédország – 
mellett megtalálhatók a fejlődési szakaszban lévő kelet-
európai piacok is. Ezek a különbségek ugyanakkor 
egyre csökkennek. Világviszonylatban is Európában 
a legmagasabb a mobil penetráció – amely a legtöbb 
országban már 2-3 éve, egyes helyeken még korábban 
meghaladta a 100%-ot. Nehéz általános következtetéseket 
levonni a penetrációval kapcsolatban a földrajzi 
elhelyezkedés vagy a jövedelmi szintek alapján. Európán 
belül gyakran a feltörekvő piacokon, pl. Oroszországban 
vagy Kazahsztánban a legmagasabb a mobil penetráció.

Egynél több SIM-kártya és eszköz 
A penetrációs arányt jelentősen befolyásolja, hogy 
az embereknek egyszerre több SIM-kártyájuk van, 
hiszen az európai fogyasztók körében az egy főre 
jutó mobil előfizetések száma átlag 1,2–1,3. A több 
SIM-kártya birtoklásának eltérőek az okai Nyugat- és 
Kelet-Európában. Kelet-Európában a magas penetráció 
egyik oka, hogy sok az inaktív SIM-kártya. Ezeknek az 
előfizetéseknek az aránya ugyanakkor évről évre csökken. 
A másik ok, hogy ebben a régióban az emberek gyakran 
gazdaságossági szempontból vásárolnak egynél több 
SIM-kártyát, míg Nyugat-Európában azért, hogy egyszerre 
több eszközön rendelkezzenek mobil kapcsolattal.

Lengyelországban például a felhasználók 30%-ának van 
egynél több SIM-kártyája, és közülük minden negyedik 
az olcsóbb hívásdíjakat szeretné kihasználni. Nagy-
Britanniában a több SIM-kártyával rendelkező felhasználók 
37%-ának azért van több SIM-kártyája, mert több mobil 
eszközt használ.1 Ezt a Nyugat-Európában tapasztalható 
trendet a szolgáltatók mostanában olyan stratégiákkal 
támogatják, amelyekkel különféle szolgáltatások – mint 
például a különleges megosztott adatcsomagok – révén 
kedvezőbb tarifákat kínálnak a több eszközzel rendelkező 
felhasználók számára. Hasonló szolgáltatásokat kínálnak 
a családok számára is, hiszen ebben az esetben egy 
ügyfélszámlához egyszerre több felhasználó is tartozhat. 
Mindez egyszerűbbé teszi az előfizetések kezelését és 
gazdaságosabbá az eszközök használatát a családtagok 
számára, a szolgáltatók pedig csökkenteni tudják az 
ügyfélvesztést. 

Az egynél több eszköz használata Kelet-Európában is 
gyakoribbá vált, elsőként természetesen a nagyvárosokban. 
Az Ericsson által végzett kutatások azt mutatják, hogy 

Moszkvában az Internet-felhasználók harmada helyzettől 
függően három különböző eszközön – okostelefonon, 
tableten és laptopon – kapcsolódik az Internetre. Nem 
minden ilyen internetes eszköz csatlakozik közvetlenül a 
mobil hálózatokra. Oroszország egészét tekintve az egynél 
több SIM-kártyával rendelkező válaszadók 19%-a jelezte, 
hogy a több kártyával egynél több eszközt használnak. Ez 
azt jelzi, hogy záródóban van az olló a nyugat- és kelet-
európai piacok érettségi szintje között, ami különösen 
érvényes a két régió városaira.

A mobil szélessáv és az okostelefonok fejlődése 
A piaci növekedés fő hajtóereje a mobil szélessáv 
fejlődése. Ahogy az okostelefonok, más 3G-s/4G-s 
eszközök és az adatcsomagok ára egyre megfizethetőbbé 
válik, úgy bővül a mobil adat-alkalmazások választéka. 
Kelet-Európában most megy végbe a váltás a beszélgetés-
központú, illetve az adat- és alkalmazás-központú 
felhasználói magatartás között. Nyugat-Európában már 
most is tömeges az igény a mindennapi életet jelentős 
mértékben átalakító alkalmazások és szolgáltatások iránt.  

Az okostelefonok egyre növekvő elterjedtsége a 
felhasználói szokásokban is korrelatív változásokat 
hoz magával. A magasabb okostelefon-penetrációval 
rendelkező országokban például jelentős változások 
játszódnak le az internetes szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos fogyasztói szokások terén. Ez 
különösen igaz Norvégiára, Svédországra, az Egyesült 
Királyságra és Hollandiára. Ezekben az országokban az 
okostelefon már olyan mindennapos eszköz, amelynek 
penetrációja az Internet-használók körében már 
meghaladja vagy jóval meghaladja a 60%-ot.

A jövőben az okostelefon válhat az összes internetes 
szolgáltatáshoz való hozzáférésre használt elsődleges 
eszközzé. Az azonnali üzenetküldés és a játékok terén 
egyre inkább az okostelefon veszi át a vezető szerepet. 
Amint az a következő oldalon található grafikonból kitűnik, 
ezeket a közösségi hálózatok és a hírszolgáltatások 
követik. Ez a PC-központú szemléletet maguk mögött 
hagyó érett piacokra jellemző tendencia. Világszerte 
számos fejlődő piacon ugyanakkor – a PC-s szakaszt 
átugorva – rögtön az okostelefon vált az internetes 
szolgáltatásokhoz használt elsődleges eszközzé. 

1 Forrás: Ericsson ConsumerLab (2013)
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A fenti ábra A oszlopából (16-60 év közötti összes 
Internet-felhasználó) kitűnik, hogy bizonyos szolgáltatások 
tekintetében az okostelefon már most is az elsődleges 
eszköz a magas mobil penetrációval rendelkező 
piacokon. Még hangsúlyosabb ez a trend, ha kizárólag az 
okostelefon-felhasználókat vizsgáljuk. A B oszlopból (az A 
oszlopban szereplő Internet-felhasználók okostelefonnal 
is rendelkező részhalmaza) kiderül, hogyan növekszik 
az elsősorban okostelefonon használt szolgáltatások 
száma, illetve azoknak az országoknak a száma, ahol az 
okostelefon vált az elsődlegesen használt eszközzé.

A felhasználói szokásoknak ezt a változását az okozza, 
hogy az okostelefon segítségével a felhasználók 
folyamatosan kapcsolódhatnak az Internethez és 
azonnal hozzáférhetnek a szolgáltatásokhoz. Az ilyen 
típusú felhasználás jobban illeszkedik mindennapi 
életünk ritmusához, és kielégíti azt a fogyasztói igényt, 
hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk és mindig 
hozzáférjünk a legfrissebb információkhoz. A folyamatos 
kapcsolat trendje az okostelefonok elterjedtségének 
további növekedésével várhatóan folytatódni fog 
Európában. Erre utal az is, hogy az új okostelefon 
vásárlását tervező felhasználók 50%-a szerint az 
eszköz beszerzésének egyik legfontosabb indítéka, 
hogy az bárhol és bármikor használható, további 35%-
uk szerint pedig az a legfontosabb a számukra, hogy 
egyidejűleg több különböző alkalmazáson keresztül 
tudjanak kapcsolatot tartani ismerőseikkel. 2

Ezt a változást – vagyis hogy egyre több internetes 
szolgáltatást elsősorban okostelefonon vesznek 
igénybe – elősegíti a növekvő számú alkalmazás és a 
felhő-alapú technológiák további fejlődése. Bár a videó-
lejátszás terén az okostelefon ma még nem az elsődleges 
eszköz, de már fontos szerepet játszik ezen a területen 
is. Az Ericsson által az aktív TV és Internet-felhasználók 
körében végzett piackutatás például kimutatta, hogy 
a németek 62%-a heti rendszerességgel használ 
tabletet, laptopot vagy okostelefont TV vagy videó-
nézésre, 27%-uk pedig ugyanígy heti rendszerességgel 
használja ezeket a mobil eszközöket TV vagy videó-
nézésre az otthonán kívül. Ez a típusú felhasználás 
Nyugat-Európában tipikusnak számít, és még inkább 
megfigyelhető Svédországban, ahol a nem otthoni 
TV és videó-nézés eléri a 42%-ot. Franciaországban, 
ahol a felhasználók egynegyede jelezte, hogy heti 
rendszerességgel néz videót okostelefonon, a videó-
nézéssel töltött idő meghaladja a három órát. Ez a trend, 
azaz hogy a videó-tartalmakat okostelefonon tekintik 
meg, Nyugat-Európában egyre megszokottabbá 
válik. Olaszországban és Spanyolországban azok az 
okostelefon-tulajdonosok, akik ezen az eszközön néznek 
videós tartalmakat, hetente több mint négy órát töltenek 
ezzel a tevékenységgel. 2

2 Ericsson ConsumerLab (2013)
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MOBIL ELŐFIZETÉSEK 
2013-ban Európában összesen kb. 1,1 milliárd 
volt a mobil előfizetések száma, ami 2014 végéig 
előreláthatólag további 20 millióval bővül majd. A régión 
belül a mobil előfizetések összetett éves növekedési üteme 
– CAGR – 2013 - 2019. között várhatóan 2%-os lesz, és 
eléri az 1,3 milliárdot. 

LTE előfizetések
Európában minden országban vannak WCDMA/
HSPA hálózatok, és az országok több mint felében 
elindultak az LTE szolgáltatások. A legtöbb LTE-
előfizetés Nyugat-Európában található; Kelet-Európa ehhez 
képest lemaradásban van, mivel itt később került sor a 
frekvenciasávok kiosztására. 

Svédország és Norvégia 2009-ben világelsőként 
indították el az LTE szolgáltatást. Az európai LTE-

előfizetések száma 2013 végén kb. 16 millió volt, ami 
éppen csak meghaladta az összes előfizetés 1%-át. 
2014 végére ugyanakkor ez a szám várhatóan csaknem 
háromszorosára nő. Az LTE-előfizetések száma 2019 
végére várhatóan 425 millió körül alakul majd, ami az 
összes mobil előfizetés kb. 30%-ának felel majd meg. 
Nyugat-Európában az LTE-penetráció 2019-re eléri majd 
az 50%-ot, Közép- és Kelet-Európában pedig a 20%-os 
arányt. 

Okostelefon-előfizetések
Az európai okostelefon-penetráció jelenleg is az egyik 
legmagasabb a világon. Az okostelefon-előfizetések 
száma 2013-ban kb. 400 millió volt, ami az összes 
előfizetés kb. 40%-ának felelt meg. 

Okostelefon előfizetések és penetráció, 
Európa (millió és százalék)
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MOBILFORGALOM 
Az európai mobil forgalom 2019 végére meghaladja 
majd a havi 4 ExaByte értéket – ami 2013-hoz 
képest kb. 8-szoros növekedést jelent. Bár 
az elkövetkező években kis mértékben a mobil 
beszédforgalom is növekszik majd, a teljes mobil 
forgalom szempontjából ennek kisebb hatása lesz. 
Folyamatosan nő a mobil adatforgalom, ami 2013-
ban 2012-höz viszonyítva 65%-kal nőtt. 2013 - 2019. 
között a mobil adatforgalom összetett éves növekedési 
üteme várhatóan 40%-os lesz a megfizethető árú 
adatközpontú mobil eszközöknek és a kedvező áron 
kínált adatcsomagoknak köszönhetően, amelynek 
következtében jelentősen növekszik az egy előfizetésre 
jutó használat mértéke. Az okostelefonok és tabletek 
gyors terjedésének köszönhetően a fogyasztók egyre 
színvonalasabb felhasználói élményre tartanak igényt. 

Az okostelefonok adatforgalma 2013 vége és 2019 vége 
között várhatóan kb. hétszeresére nő.

Az egy aktív okostelefon-előfizetésre jutó adatforgalom 
jelentős mértékben nő, és a 2013-as havi átlag 0,8 GB 
mennyiséghez képest 2019-re várhatóan eléri a havi 
átlag 2,8 GB értéket.

A mobil adatforgalom növekedésének egyik fő oka, hogy a 
fogyasztók egyre több videós tartalmat néznek meg mobil 
eszközökön, otthon és az otthonukon kívül egyaránt.

A HSPA hálózatok javuló sebessége és megnövelt 
kapacitása is nagymértékben elősegíti ezt a tendenciát. 
Az LTE egész Európában történő bevezetése még inkább 
hozzájárul a felhasználói élmény javításához.

Egy aktív előfizetőre jutó 
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Az aktív előfizetések itt a használt eszközök számát jelentik, azaz nem 
tartalmazzák a multi-SIM előfizetéseket és az inaktív eszközöket.

ExaBytes = 10^18 byte.
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Lakossági lefedettség  
A vezeték nélküli technológiákat Európában az elsők 
között vezették be. A kilencvenes évek elején az egész 
régióban megtörtént a GSM-technológia bevezetése. 
10 évvel később vezették be a kereskedelmi WCDMA 
hálózatokat. Az egyes technológiák korai bevezetését 
jelzi a GSM/EDGE több mint 90%-os, illetve a WCDMA/
HSPA kb. 75%-os lakossági lefedettsége. A GSM/
EDGE lefedettségi szintje 2019-re várhatóan meghaladja 
majd a 95%-ot. Az előrejelzések szerint a WCDMA/HSPA 
lefedettség 2019-re eléri a teljes lakosság kb. 90%-át.

A szolgáltatók jelenleg a 4G/LTE lefedettség és 
kapacitások növelésén dolgoznak a mobil internetes 
szolgáltatások iránti bővülő igények kielégítése 
érdekében. Az LTE bevezetésében Svédország, 
Norvégia, Németország, Franciaország és az Egyesült 
Királyság járnak az élen Európában, és a többi 

európai országban is jelenleg folynak a technológia 
bevezetését célzó projektek. Az LTE bevezetése 
és az LTE-kompatibilis eszközök gyors terjedése 
jelentősen növeli a felhasználói letöltési teljesítményt. 

Becslések szerint 2013 végére az LTE-lefedettség 
kb. 25%-os volt Európában. Az előrejelzések 
szerint a lefedettség 2019-re kb. 80% körül alakul 
majd. 2019-re Európában tehát a világátlagnál 
körülbelül 15 százalékponttal magasabb lesz a 
lakossági lefedettség. Az európai hálózatok könnyen 
alkalmassá tehetők az LTE technológia kezelésére, 
hiszen nagy részüket korszerűsítették, és így 
többféle technológia támogatására alkalmasak.3

LAKOSSÁGI ÉS 
ALKALMAZÁS-LEFEDETTSÉG 

Alkalmazás-lefedettség 
A különféle alkalmazások már ma is milliószámra tölthetők 
le  a különböző online áruházakból és piacterekről, és a 
számuk folyamatosan nő. A szolgáltatók számára nagy 
kihívást jelent, hogy mindenütt, mindenkor megfelelő 
hálózati teljesítményt biztosítsanak valamennyi alkalmazás 
számára – de még az is, hogy egyáltalán tisztában 
legyenek ezek teljesítmény-igényeivel. 

Hogy meg tudjanak felelni ennek a kihívásnak, az 
Ericsson egy új megközelítést – az alkalmazás-
lefedettséget – javasolja bevezetni. 

Az áramló médiát igénylő alkalmazások a felhasználó 
felé irányuló átmenő teljesítménytől függnek. Az áramló 
alkalmazások általában olyan mechanizmusokat 
használnak, amelyek biztosítják az egyenletes hálózati 
teljesítményt. Ha a letöltési teljesítmény nem megfelelő, 
idő-tartalom problémák lépnek fel, azaz a felhasználóknak 
tovább kell várniuk, hogy a videó-tartalmak lejátszása 
elinduljon. Növekszik annak a kockázata is, hogy az 
áramlási folyamat közben lefagy a média.

Az Ericsson a Speedtest.net hálózati teljesítménymérési 
adatainak elemzése alapján számítja ki a felhasználói 

3  A lakossági lefedettség egy adott területen élő lakosságnak azt a százalékos arányát jelenti, amely megfelelő jelerősséggel rendelkezik valamely 
mobil hálózathoz történő kapcsolódáshoz. Fontos, hogy a technológia használatára való képesség függ más tényezőktől, többek között az eszközök 
és előfizetések rendelkezésre állásától is.

A népesség lefedettsége, Európa
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Az egyes alkalmazások lefedettségi területe 
összefügg az alkalmazás működéséhez szükséges 
hálózati teljesítménnyel. Az alkalmazás-lefedettség 
azt a területet jelenti, amelyen belül nagy 
valószínűséggel megfelelő a hálózati teljesítmény 
valamely alkalmazás, pl. videó streaming vagy 
hálózati böngészés futtatásához. Az alkalmazás-
lefedettség hasznossága azon alapul, hogy az 

intelligens eszközök és alkalmazások folyamatosan 
fejlődnek, a funkciók egyre bővülnek, és ennek 
megfelelően egyre több hálózati erőforrást igényelnek 
a kielégítő felhasználó élmény biztosításához. Az 
alkalmazás-lefedettség a mobil szélessávot, a 
hálózati lefedettséget, a kapacitást és a minőséget 
egyaránt magában foglaló integrált szemlélet.
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irányú adatátviteli teljesítményadatok középértékeit és 
a cellahatáron mért értékeit. A felhasználók a hálózat 
által lefedett területen belül 50%-os valószínűséggel 
tapasztalják a középértéket vagy annál magasabb 
értéket, illetve 90%-os valószínűséggel a cellahatár-
értéket vagy annál magasabb értéket.

Nyugat-Európában az elmúlt két évben emelkedtek 
a középértékek. Svédország kiemelkedően jól teljesít 
a letöltési sebességeket illetően: a csúcsteljesítmény 
2014 első negyedévében meghaladta a 8 Mbps értéket. 
Mindez a HSPA hálózatok nagy teljesítményének és 
az LTE lefedettség korai bevezetésének köszönhető. 
Franciaországban az LTE bevezetésének és az erőteljes 
marketing kampánynak köszönhetően az elmúlt 
negyedévekben folyamatos fejlődés volt tapasztalható.

A 90%-os letöltési valószínűség a cellahatár-
teljesítményre vonatkozik. Nyugat-Európában 
ez az érték is folyamatosan javul. A leggyorsabb 
fejlődés Svédországban, Franciaországban és az 
Egyesült Királyságban tapasztalható. Franciaország 
különösen figyelemreméltó fejlődést ért el 2013 
negyedik negyedévében. Ennek ellenére a vizsgált 
országok egyike sem volt képes a 720 Kbps – a 
szabványos minőségű videó streaminghez szükséges 
letöltési sebesség – megfelelő támogatására.

Kelet-Európában az elmúlt két évben több mint a 
kétszeresére nőtt a letöltési sebesség középértéke. 
A leggyorsabbak a sebességek Magyarországon, de 
Lengyelország is gyors fejlődést mutat. Oroszországban 
szintén javul a helyzet. Itt 2013-ban helyezték üzembe a 
negyedik kereskedelmi WCDMA/HSPA hálózatot, az LTE 
pedig a lakosság több mint egyharmadát fedi le. Mivel 
Kelet-Európában az okostelefonok elterjedtsége alatta 
marad a nyugat-európai mutatóknak, a jó középértékek 
egyik oka a viszonylag alacsonyabb hálózati terhelés. A 
kelet-európai cellahatár-teljesítmény mutatók nem követik 
pontosan a középértékekben tapasztalható javulást.

Európában növekszik az előfizetések száma, és ezen 
belül növekszik az LTE részaránya. Az adatforgalom 
elsősorban a videó-felhasználási szokásoknak 
köszönhetően látványosan nőtt a régióban. Azzal 
párhuzamosan, ahogy a felhasználók egyre inkább a 
folyamatos kapcsolatot részesítik előnyben, nőnek a 
fogyasztói elvárások is. Ahhoz, hogy ezeket az elvárásokat 
ki tudjuk elégíteni, növelni kell a hálózatok teljesítményét 
és rugalmasságát. Csak így lehetnek képesek mindig 
és mindenhol biztosítani a megfelelő lefedettséget 
és minőséget minden eszközhöz. Így használható fel 
az infokommunikációs technológia az embereket, a 
vállalkozásokat és a társadalmat szolgáló intelligens 
innováció elősegítésére.

Előfizetői irányú átviteli sebesség középértéke 
(50%-os valószínűség) (Kb/s)

Előfizetői irányú átviteli sebesség középértéke 
(50%-os valószínűség) (Kb/s)

Előfizetői irányú átviteli sebesség a cella szélén 
(90%-os valószínűség) (Kb/s)

Előfizetői irányú átviteli sebesség a cella szélén 
(90%-os valószínűség) (Kb/s)
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Forrás: Az Ookla által szolgáltatott Seedtest.net adatok Ericsson által készített elemzése (2014)

Forrás: Az Ookla által szolgáltatott Speedtest.net adatok Ericsson által készített elemzése (2014)
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Az Ericsson a Hálózatba kapcsolt társadalom egyik hajtóereje – világelső a hírközlési 
technológia és szolgáltatások terén. A világszerte minden jelentős távközlési 
szolgáltatóval fenntartott, hosszú múltra visszatekintő üzleti kapcsolatunk révén 
hozzásegítjük az embereket, vállalkozásokat és társadalmakat, hogy megvalósítsák a 
bennük rejlő lehetőségeket és fenntarthatóbb jövőt teremtsenek.

Szolgáltatásaink, szoftvereink és infrastruktúráink – különösen a mobil, szélessávú és 
felhő-alapú területeken – elősegítik, hogy a vállalkozások a távközlési ágazatban és 
más iparágakban fejlesszék üzleti tevékenységüket, növeljék hatékonyságukat, javítsák 
a felhasználói élményt és kihasználják az új lehetőségeket.

Az Ericssonnál több mint 110 000 szakember dolgozik 180 országban található 
ügyfeleink kiszolgálásán; ennek is köszönhető, hogy a globális méretünkhöz vezető 
szerep társul a technológiák és szolgáltatások terén. Az általunk támogatott hálózatok 
több mint 2,5 milliárd előfizetőt kapcsolnak össze. A világ mobilforgalmának 40%-
a az Ericsson hálózatain keresztül bonyolódik. A kutatás-fejlesztésre fordított 
befektetéseink garantálják, hogy a megoldásaink – és ügyfeleink – továbbra is az 
élvonalban maradjanak. 

Az 1876-ban alapított Ericsson központja Svédországban, Stockholmban található. 
2013-ban a társaság 227,4 milliárd SEK (34,9 milliárd USD) árbevételt ért el. Az 
Ericsson a stockholmi NASDAQ OMX és a New York-i NASDAQ tőzsdéken jegyzett 
társaság.


