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Mobilelőfizetések 2014 2015
2021  

előrejelzés
CAGR  

2015–2021 Egység

Mobilelőfizetések világszerte 7 100 7 300 9 000 5% millió

> Okostelefon-előfizetések 2 600 3 200 6 300 10% millió

>  Mobil PC, táblagép és mobil router* 
előfizetések

250 250 300 5% millió

> Mobil szélessávú előfizetések 2 900 3 500 7 700 15% millió

> Mobilelőfizetések, csak GSM/EDGE 4 000 3 600 1 200 -15% millió

> Mobilelőfizetések, WCDMA/HSPA 1 900 2 100 3 100 5% millió

> Mobilelőfizetések, LTE 500 1 100 4 300 25% millió

> Mobilelőfizetések, 5G 150 millió

Forgalom** 2014 2015
2021  

előrejelzés
CAGR  

2015–2021 Egység

> Havi adatforgalom okostelefononként 1,0 1,4 8,9 35% GB/hónap

> Havi adatforgalom mobil PC-nként 3,9 5,8 20 25% GB/hónap

> Havi adatforgalom táblagépenként 1,8 2,6 10 25% GB/hónap

Havi adatforgalom táblagépenként összesen 3,2 5,3 52 45% EB/hónap

Havi vezetékes adatforgalom összesen 50 60 150 20% EB/hónap

Mobilfogalom-növekedés 
előrejelzése

Szorzó  
2015–2021

CAGR  
2015–2021

Összes mobiladat 10 45%

> Okostelefonok 12 50%

> Mobil PC 2 15%

> Táblagépek 6 35%

Havi adatforgalom
okostelefononként 2015 2021 Egység

> Nyugat-Európa 1,9 18 GB/hónap

> Közép- és Kelet-Európa 1,4 11 GB/hónap

> Közel-Kelet és Afrika 1,0 6,0 GB/hónap

> Ázsia csendes-óceáni része 1,0 6,5 GB/hónap

> Észak-Amerika 3,7 22 GB/hónap

> Latin-Amerika 1,2 7,0 GB/hónap

A legfontosabb 
statisztikák

*  Rögzített vezeték nélküli (FWA) eszközök nélkül

** Aktív eszközök

Ericsson Forgalomelemző eszköz

Hozza létre saját grafikonjait, táblázatait és adatait az Ericsson 

Forgalomelemző eszközével. Az ebben megjelenő információk szűrhetők 

régió, előfizetés, technológia, forgalom és eszköztípus szerint.

További információk: www.ericsson.com/ericsson-mobility-report

Az oldalon további regionális jelentéseket és a Mobil Üzleti Trendek 

jelentést is megtalálja

A jelentés készítői 
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Ericsson  
mobilitási jelentés

A Dolgok Internete (IoT) 2018-ban előreláthatólag átveszi 
a vezető helyet a mobiltelefonoktól, mint a csatlakoztatott 
eszközök legnagyobb kategóriája 

Ebben az új Ericsson mobilitási jelentésben folytatjuk a hálózatba kapcsolt 

társadalom felé haladó evolúció leírását. 

2015 és 2021 között az IoT összetett éves növekedési üteme (CAGR) várhatóan 23 

százalékos lesz, vagyis a 2021-re előrejelzett 28 milliárd csatlakoztatott eszközből 

16 milliárd az IoT kategóriába fog tartozni.

2016 első negyedévében az LTE-előfizetések száma rohamos ütemben 

növekedett. A negyedév során 150 millió új előfizetés született, így a számuk 

világviszonylatban összesen 1,2 milliárdra növekedett. Az okostelefonokhoz 

köthető előfizetések száma folyamatosan növekszik, és az idei harmadik 

negyedév során várhatóan meghaladja majd az alapszintű telefonokhoz köthetők 

számát.

Reméljük, hogy izgalmasnak és értékesnek találja majd a jelentést. 

KIADÓ
Rima Qureshi,  
Vezető alelnök,
Stratégiai igazgató
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Az IoT 2018-ban előreláthatólag 
átveszi a vezető helyet  
a mobiltelefonoktól, mint  
a csatlakoztatott eszközök 
legnagyobb kategóriája

A voice over LTE első 
kereskedelmi bevezetése 2012-
ben történt. Mostanra több 
mint 35 ország, több mint 60 
hálózatán érhető el.

Az előrejelzések szerint 2021-re az 
összes készülékre nézve 10-szeres 
mobil-adatforgalom növekedés 
várható, különösen az LTE 
okostelefonok eredményeként.

10. 12. 14.OLDAL OLDAL OLDAL

A dokumentum tartalma elméleti összefüggésekre és feltételezésekre épül, így az Ericsson nem felelős a dokumentumban 
szereplő állításokért, adatokért, vállalásokért vagy kihagyott információkért. Ezenkívül az Ericsson saját belátása szerint 
bármikor megváltoztathatja a dokumentum tartalmát, és nem felelős az ilyen változtatások következményeiért.
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A mobilelőfizetések száma évről évre nagyjából 3%-kal 
emelkedik világszinten, és 2016 első negyedévében a számuk 
7,4 milliárd volt. A legnagyobb nettó növekedés Indiában 
volt tapasztalható (+21 millió), ezután jön Mianmar (+5 millió), 
Indonézia (+5 millió), az USA (+3 millió) és Pakisztán (+3 millió).  

A szélessávú mobilelőfizetések1  száma globális szinten 
körülbelül 20%-kal növekszik évente – ez azt jelenti, hogy 
csupán 2016 első negyedévében a számuk 140 millióval nőtt. 

Az LTE-előfizetések tekintetében a 150 millió új  
előfizetés folyamatos, erős növekedést jelent.  
Az LTE-előfizetések teljes száma mostanra nagyjából 
1,2 milliárd. A WCDMA/HSPA körülbelül 30 millióval  
növekedett a negyedévben. A 3G/4G-előfizetések  
többségének tartalékként GSM/EDGE-hozzáférése van.  
A csak GSM/EDGE-előfizetések száma 70 millióval 
csökkent 2016 első negyedéve alatt.

Az okostelefonokhoz köthető előfizetések száma 
folyamatosan nő. 2016 harmadik negyedévében 
az okostelefon-előfizetések száma meghaladja 
majd az alapszintű telefonokét. 2016 első 
negyedévében az okostelefonok az összes 
eladott mobiltelefonok közel 80%-át adták.
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2016 első negyedévében:  
7,4 milliárd mobilelőfizetés, 3,7 milliárd 
mobil szélessávú előfizetés és 3,4 milliárd 
okostelefon-előfizetés

Mobilelőfizetések (millió)
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A mobilelőfizetések száma 2016 első negyedévében nagyjából 
7,4 milliárd volt, beleértve a 63 millió új előfizetést is

MOBILELŐFIZETÉSEK 
2016 Q1

1  A mobil szélessáv alatt a következőket értjük: HSPA, LTE, CDMA2000 EV-DO, TD-SCDMA és Mobile WiMAX
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63 millió 
új mobilelőfizetés 
globális szinten 2016 első 
negyedévében

 
                    Észak-Amerika 
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92%

Penetráció (a lakosság százalékában)

Új mobilelőfizetések 2016 Q1

A mobilelőfizetések száma meghaladja a lakosság 
számát sok országban. Ez nagy részben az inaktív 
előfizetések, az egy személy által birtokolt több 
eszköz, és az előfizetések különböző hívásokra 
történő optimalizálása miatt van. Ez azt jelenti, 
hogy az előfizetők száma kisebb, mint az 
előfizetések száma. Ma körülbelül 5 milliárd 
előfizető van, ugyanakkor 7,4 milliárd előfizetés.

Top 5 ország az új előfizetők 

száma szerint 2016 Q1

India +21 millió 

Myanmar +5 millió 

Indonézia  +5 millió 

USA +3 millió 

Pakisztán +3 millió 

1

2
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5

5 milliárd 
előfizető

2 A China Unicom eltávolította az inaktív előfizetéseket

1 millió

-11 millió2

2 millió

Közép- és Kelet-Európa Nyugat-Európa

Kína

5 
millió

4 
millió

21 
millió

4 
millió

16 
millió

21 
millió
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A globális mobil szélessávú 
előfizetések száma 2021-re eléri  
a 7,7 milliárdot, azaz összes előfizetés 
85%-át. A mobil szélessáv egyes 
szegmensekben kiegészíti a vezetékes 
szélessávot, és más szegmensekben  
a hozzáférés domináns módja lesz.1 

Sok PC-t és táblagépet használnak 
mobilelőfizetés nélkül. Ennek egyik 
oka az árkülönbség a csak Wi-Fi-s 
és a mobilfunkciókkal is rendelkező 
modellek között. Ennek ellenére  
a mobilfunkciókkal és előfizetéssel  
is rendelkező eszközök száma  
2021-re 20%-kal fog nőni. 

Az 5G-fejlesztéseket az új 
alkalmazások segítik elő

A mobil szélessávú szolgáltatások 
fejlesztésén kívül az 5G az  
alkalmazások széles körét fogja  
lehetővé tenni az IoT számára. Például 
a nagyobb kapacitás több eszköz 
csatlakoztatását teszi lehetővé,  
az alacsonyabb energiaigények pedig 
a maihoz képest 10-szeresére fogják 
növelni az akkumulátor-üzemidőket. 

Mindkét jellemző fontos lesz az IoT 
növekedésében.

2020-ra várhatóan az ITU IMT-2020 
követelményeket teljesítő szabványokon 
alapuló 5G-hálózatokat fogják telepíteni. 
A szabvány és kereskedelmi forgalom 
előtti hálózatok bevezetése hamarosan 
megtörténik egyes piacokon. 

2021-re várhatóan Dél-Korea, Japán, 
Kína és az USA fogja vezetni  
az 5G-előfizetések növekedését. 
Becslésünk szerint 150 millió 
5G-előfizetés lesz globálisan 
2021 végére. Az 5G-előfizetéshez 
5G-szolgáltatásokat és alkalmazásokat 
támogató eszközök szükségesek,  
egy 5G-hálózathoz csatlakoztatva.

2015 20202017 201920162014 202120182011 20132012

Előfizetések/vonal, előfizetők (milliárd)

Mobil PCk, táblagépek 
és mobil routerek2

Vezetékes szélessávú előfizetések

Mobilelőfizetések

Mobil szélessáv

1  A vezetékes szélessávú felhasználók száma a vezetékes szélessávú kapcsolatok számának legalább a háromszorosa, a háztartásokban, vállalatoknál 
és nyilvános elérési pontokon fennálló többszörös használatnak köszönhetően. Ez a mobiltelefonos helyzetnek a fordítottja, ahol az előfizetések száma 
meghaladja a felhasználók számát. 

2 A rögzített vezeték nélkül (FWA) előfizetések kivételével

A MOBILELŐFIZETÉSEK 
JÖVŐJE

Az 5G-előfizetések száma várhatóan gyorsabban fog nőni, mint a 4G-é
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Mobilelőfizetők

2021-re: 
9 milliárd mobilelőfizetés, 
7,7 milliárd mobil szélessávú 
előfizetés és 6,3 milliárd 
okostelefon-előfizetés lesz.
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3 
milliárd

Összes 
új

3,2 
milliárd

Okostelefon-előfizetések régió szerint 2015–2021

+230

+90

+1 700

+730

+180

+110

Észak-Amerika

Ázsia csendes-óceáni része

Közel-Kelet és Afrika 

Közép- és kelet-Európa 

Nyugat-Európa

Latin-Amerika

2015

6,3  
milliárd

2021

Az okostelefon-előfizetések száma 
várhatóan megduplázódik 2021-ig

A legtöbb mobil szélessávú eszköz 
jelenleg is okostelefon, és a jövőben 
is az lesz. A fejlődő piacokon sok 
fogyasztó először okostelefonokon 
találkozik az internettel, általában 
a vezetékes szélessávhoz való 
korlátozott hozzáférés miatt. 

Öt évbe telt elérni az első milliárd 
okostelefon-előfizetést, ez 2012-ben 
történt meg, és alig két évvel később 
már a második milliárdot  értük el.  
Ez a növekedés folytatódni fog,  
és ezt az olyan piacokon érzékelhető 
hatalmas növekedés fogja hajtani,  
mint a Közel-Kelet és Afrika, ahol  
az okostelefon-előfizetések több,  
mint 200 százalékkal fognak nőni 2015 
és 2021 között. 

10
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Mobilelőfizetések technológia szerint (milliárd)

2011 2014 2020 20212012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

9  
milliárd

LTE

5G

WCDMA/HSPA

GSM/EDGE- kizáróalag

TD-SCDMA

CDMA - kizáróalag

Egyéb

4,3  
milliárd LTE 
előfizetés  

2021 végéig

2019-ben az LTE lesz a domináns 
mobilhozzáférési technológia 

Jelenleg a csak GSM/EDGE-előfizetések adják  
a mobilelőfizetések legnagyobb részét, de 2021-re  
az LTE és WCDMA/HSPA-előfizetések száma is a duplája  
lesz a csak GSM/EDGE-előfizetéseknek. A fejlett piacokon 
már jelentős átállás történt a korszerűbb technológiákra, 
globális szinten pedig ez a csak GSM/EDGE-
előfizetések számának csökkenéséhez vezetett.

A fejlődő piacokon azonban ez lehetséges opcióként 
marad jelen, mivel a kevésbé hozzáértő felhasználók 
szívesebben választják az olcsóbb mobiltelefonokat 
és előfizetéseket. A 3G/4G-előfizetések többségének 
továbbra is tartalékként GSM/EDGE-hozzáférése lesz 
a legtöbb régióban. A GSM/EDGE ezenkívül fontos 
szerepet fog játszani az IoT-alkalmazásokban.

Az LTE-előfizetések száma 2015-ben elérte az egymilliárdot, 
és 2021 végére el fogja érni a 4,3 milliárdot.

7,3 
milliárd
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Mobil szélessávú előfizetések régiónként (milliárd)

Latin-Amerika

Észak-Amerika

Ázsia csendes-óceáni része

Közel-Kelet és Afrika

Közép- és kelet-Európa

Nyugat-Európa

A mobilelőfizetések száma folyamatosan nő minden régióban. 
A kedvezőbb készülékárak bátorítják az új előfizetőket a fejlődő 
régiókban, a fejlett piacokon mutatkozó növekedés viszont 
az egyes felhasználók által vásárolt további eszközöknek 
köszönhető. A helyi gazdasági körülmények jelentős hatással 
vannak az előfizetések számának növekedésére az egyes 
régiókban. A növekedést a mobil szélessáv jelentős terjedése 
segíti elő a legtöbb régióban.

A mobil szélessávú előfizetések növekedése várhatóan  
a Közel-Keleten és Afrikában lesz jelentős, a fiatal, növekvő 
népességnek, a növekvő GDP-nek és az okostelefonok 
növekvő számának köszönhetően. Ázsia csendes-óceáni 
részén több ország is jelentős növekedést fog tapasztalni  
a mobil szélessávú előfizetések terén a következő öt évben, 
míg a fejlettebb régiókben, mint Észak-Amerikában  
és Európában a növekedés mérsékletebb lesz

A REGIONÁLIS 
ELŐFIZETÉSEK JÖVŐJE

Az összes régióban növekszik a 
mobilelőfizetések száma, de a változást 
elősegítő tényező a mobil szélessáv

4-szeres növekedés 
a mobil szélessávú 
előfizetések számában a 
Közel-Keleten és Afrikában 
2015 és 2021 között

2011 20152013 2017 20202012 2016 20192014 2018 2021
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LTE/5G

WCDMA/HSPA

GSM/Kizárólag EDGE

TD-SCDMA

Kizárólag CDMA
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Mobilelőfzetések száma régiónként és technológia szerint (százalék)

Észak-Amerika

2015 2021

55%
LTE/5G

95%
LTE/5G

Latin-Amerika

2015 2021

45%
WCDMA/
HSPA

45%
LTE/5G

Ázsia csendes-
óceáni része

2015

50%
GSM/
KIZÁRÓLAG
EDGE

2021

50%
LTE/5G

Közel-Kelet és 
Afrika

2015 2021

75%
GSM/
KIZÁRÓLAG
EDGE

55%
WCDMA/
HSPA

Közép- és kelet-
Európa

2015 2021

50%
WCDMA/
HSPA

60%
LTE/5G

Nyugat-Európa

2015 2021

55%
WCDMA/
HSPA

90%
LTE/5G

2021-re Nyugat-Európában 
az előfizetések 90 százaléka, 
Észak-Amerikában pedig  
95 százaléka lesz LTE/5G.

A Közel-Keleten és Afrikában 
drámai lesz az eltolódás  
a 2G-ről egy olyan piac felé, 
ahol az előfizetések majdnem 
80 százaléka 3G/4G lesz. 

A mobilelőfizetések a Közel-Keleten, Afrikában és 
Ázsia csendes-óceáni részén főleg csak GSM/EDGE-
előfizetések lesznek, míg Nyugat-Európában és Észak-
Amerikában a nagy része WCDMA/HSPA és LTE lesz

A Közel-Kelet és Afrika gazdasági növekedést tapasztal, 
valamint az életszínvonal növekedését több országban is.  
Az olcsó mobiltelefonok elérhetőségével és a mobil 
szélessávú szolgáltatások iránti igénnyel együtt jelentős  
lesz az eltolódás a 2015-ben az előfizetések nagy részét adó, 
hangcentrikus csak GSM/EDGE-től a WCDMA/HSPA és 
LTE-előfizetések felé 2021-re. Azonban a csak GSM/EDGE-
előfizetések még jelentős számmal lesznek jelen a régióban 
2021-ben. Afrika Szahara alatti részén a WCDMA/HSPA 
lesz domináns 2021 felé, a nagy számú, 3G-s készülékkel 
rendelkező, alacsony jövedelmű fogyasztónak köszönhetően.  

Ázsia csendes-óceáni része jelentős régió, és az  
LTE-előfizetések regionális aránya kb. 50 százalék lesz 2021-re. 
Mindez annak ellenére, hogy Kínában hatalmas LTE-telepítések 
zajlanak, amelynek eredményeképpen 2021-re 1,2 milliárd 
LTE-előfizetés lesz az országban – a globális szám 

egynegyede. Dél-Korea és Japán az első országok között 
van, amelyekben elterjed az LTE. lesz felelős 2015 végére. 

Közép- és Kelet-Európában a WCDMA/HSPA-előfizetések 
aránya növekszik, és az LTE-hálózatok szinte minden 
országban jelen vannak. 

Az 5G-telepítések kezdete 

Az 5G-előfizetések javítják majd a mobil szélessávú 
szolgáltatásokat, és az alkalmazások széles körét fogják 
lehetővé tenni az IoT számára. Várhatóan az USA, Japán, 
Kína és Dél-Korea lesznek az elsők, ahol 5G-előfizetések 
lesznek elérhetők.
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Csatlakoztatott eszközök (milliárd)

1   Az előrejelzésünkben a csatlakoztatott eszköz egy fizikai objektum, amely rendelkezik IP-címmel,  
így lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt a hálózati interfészen keresztül. Az előrejelzés  
a hagyományos vezetékes telefonokat is tartalmazza.

A mobiltelefonok továbbra is a 
legnagyobb kategória a csatlakoztatott 
eszközök között1, de 2018-ra várhatóan 
az IoT meghaladja majd ezt, beleértve 
a csatlakoztatott autókat, gépeket, 
közüzemi mérőket, távoli mérést és 
fogyasztói elektronikát.  

Az IoT-eszközök száma várhatóan  
23 százalékos kumulált éves 
növekedési aránnyal (CAGR) fog 
növekedni 2015-től 2021-ig az  
új alkalmazásoknak köszönhetően.

Összesen kb. 28 milliárd csatlakoztatott 
eszköz várható 2021-re, amelyekből  
16 milliárd lesz IoT-eszköz. 
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A DOLGOK INTERNETE

A csatlakoztatott eszközök számának növekedése az új alkalmazásoknak és üzleti 
modelleknek köszönhető, és a csökkenő készülékárak is segítik a növekedést 

2015 2021

15 
milliárd

CAGR 
2015–2021

28 
milliárd

0,4 1,5 27%

4,2 14,2 22%

1,7 1,8 1%

7,1 8,6 3%

1,3 1,4 0%

A csatlakoztatott IoT-eszközök 
száma várhatóan 2018-ra 
haladja meg a mobiltelefonok 
számát. 
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Latin-Amerika

Észak-Amerika

Ázsia csendes-óceáni része

Közel-Kelet és Afrika

Közép- és kelet-Európa

Nyugat-Európa

IoT-csatlakoztatott eszközök: mobil és nem celluláris (milliárd)

2   A nagy kiterjedésű hálózathoz általános átjárón keresztül csatlakozó eszközök

1,5 milliárd IoT-eszköz mobil 
előfizetéssel 2021-ig

2015 végén 400 millió IoT-eszköz 
volt mobil előfizetéssel. A mobil IoT 
várhatóan a legnagyobb növekedést 
fogja mutatni a csatlakoztatott 
eszközök összes kategóriájából,  
a számuk 1,5 milliárd lesz 2021-re.  
A növekedés a növekvő ipari fókusznak 
és a mobil IoT-technológiák 
3GPP-szabványosításának köszönhető. 
A mobil kapcsolatok az eszközkezelés, 
szolgáltatások és a biztonság 
javulásának előnyeit élvezik.

Az IoT-n belül két fő piaci szegmens 
emelkedik ki eltérő igényekkel:  
a masszív és a kritikus alkalmazások. 

A masszív IoT-kapcsolatokat 
a nagy kapcsolatmennyiség, 
alacsony költség, alacsony 
energiafogyasztási igény és kis 
adatforgalom jellemzi. Példák: 
okos épületek, szállítmányozási 
logisztika, flottakezelés, okos mérők 
és mezőgazdaság. Sok tárgy lesz 
összekötve kapilláris hálózatokkal.2  

Ez kihasználja majd a mobil hálózatok 
mindent körülvevő, biztonságos és 
kezelhető jellegét.  
Ma a mobil IoT-modulok 70 százaléka 
kizárólag GSM típusú. Hálózati 
mechanizmusok megvalósításával 
bővített hálózati lefedettség 
érhető el az alacsony sebességű 
alkalmazásokhoz. További funkciók 
lehetővé fogják tenni a meglévő 
hálózatoknak, hogy különböző 
eszközkategóriákat támogassanak, 
és lehetővé tegyék a hálózatot elérő 
eszközök priorizálását. A hálózati 
rendszer fejlesztései, például az alvó 
mód, 10 évnél hosszabb akkumulátor-
élettartamot fognak lehetővé 
tenni a mobil eszközök számra. 

A kritikus IoT-kapcsolatokat  
az ultra megbízhatóság és 
rendelkezésre állás iránti igények, 
valamint a nagyon alacsony 
késleltetés jellemzi. Ilyenekre 
példák: forgalombiztonság, 
önvezető autók, ipari alkalmazások, 
távoli gyártás és egészségügy, 
valamint a távoli sebészet.

Ma az LTE aránya a mobil  
IoT-eszközök elterjedéséből körülbelül 
öt százalék. A csökkenő költségek 
az LTE-csatlakoztatott eszközöket 
egyre megfizethetőbbé teszik majd, új, 
alacsony késleltetésű alkalmazásokat 
lehetővé téve. Ez a komplexitás 
csökkentésével, és a modemek 
IoT-alkalmazási funkciókra való 
korlátozásával lesz elérhető.  
A korszerű funkciók a meglévő  
LTE-hálózatokban és az 5G-funkciók 
várhatóan növelik szélesítik majd 
az alkalmazások körét a kritikus 
IoT-telepítések számára. 

2015 és 2021 között az  
IoT-kapcsolatok várhatóan 23 százalékos 
CAGR-aránnyal nőnek majd. Ez alatt 
az idő alatt Nyugat-Európa hozza 
majd létre a legtöbb kapcsolatot, 
a hálózatba kapcsolt autók 
szegmensével az élvonalban. 
Minden egyes hálózatba kapcsolt autó 
egy eszköznek számít, bár az akár 
többszáz érzékelővel is rendelkezhet.
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VoLTE előfizetések régiónként (milliárd)

1 Havonta legalább egy VoLTE-hívás kezdeményezése
2 GSA (2016. április)

2015 végére a VoLTE-előfizetések 
száma elérte a 100 milliót.1  
A következő években a növekedés 
várhatóan felgyorsul majd,  
és az előfizetések száma 2021-re 
várhatóan eléri a 2,3 milliárdot – amely 
világszinten az összes LTE-előfizetés 
több mint 50 százaléka. Az Egyesült 
Államokban, Kanadában, Japánban  
és Dél-Koreában a növekedés 
várhatóan még ennél is gyorsabb 
lesz, és 2021-re az LTE-előfizetések 
80 százaléka VoLTE technológiát 
fog alkalmazni. A mérések szerint 
már most is vannak olyan hálózatok, 
amelyek esetében az LTE-hívások 

nagyjából 70 százaléka VoLTE 
technológiát használ a 2G/3G-alapú 
vonalkapcsolt hang helyett. 

A VoLTE-adaptáció számos 
akadályának megszüntetése már 
most folyamatban van, ilyenek például 
a díjfelszámítási és informatikai 
rendszerek, a megfelelő LTE- 
lefedettség és a különböző gyártók 
megoldásai közötti együttműködés. 
Emellett a VoLTE technológiát 
támogató okostelefonok penetrációja 
is rohamosan növekszik. 

2016 áprilisában több mint 340, 
különböző régiókat és frekvenciákat2 

támogató olyan okostelefon modell 
volt elérhető, amelyek képesek a 
VoLTE technológia kihasználására. 

A VoLTE platform lehetővé tesz olyan 
szolgáltatásokat, mint a HD hang,  
a videokommunikáció és  
az IP-alapú üzenetküldés, valamint 
új, szolgáltatással kapcsolatos 
innovációkat is. A technológiát 
alkalmazó szolgáltatók képesek kiváló 
minőségű IP-alapú kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtani az LTE,  
a Wi-Fi és fix hozzáférésű 
technológiák, valamint az 5G 
segítségével (amikor elérhetővé válik).

A VOICE OVER LTE JÖVŐJE

A voice over LTE (VoLTE) első kereskedelmi bevezetése 2012-ben történt meg, és a 
technológiát mostanra 35 országban több, mint 60 hálózaton vezették be kereskedelmileg
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60%
Az adatforgalom 
60%-kal nőtt 2015 
első és 2016 első 
negyedéve között. 

A mobiladat-forgalom tovább nő; az alábbi grafikonon a teljes globális havi  
adat- és hangforgalom látható 2011 első negyedévétől 2016 első negyedévéig.1  

Az ábra alapján az adatforgalom folyamatosan és erőteljesen növekszik, míg  
a hanghívásforgalom évente 5-6%-kal erősödik. Az adatforgalom növekedésének 
egyik oka az okostelefon-előfizetések számának növekedése, a másik oka pedig 
az előfizetésenkénti átlagos adatmennyiség növekedése, amely elsősorban  
a videotartalmak egyre gyakoribb megtekintésének köszönhető. 

Az adatforgalom negyedéves összehasonlításban körülbelül 10%-kal, míg  
éves összehasonlításban körülbelül 60%-kal növekedett. Fontos megjegyezni,  
hogy a forgalmi szintekben nagy eltérések tapasztalhatóak a piacok, régiók  
és szolgáltatók között. 
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Forrás: Ericsson traffic measurements (Q1 2016)
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12X
2015 és 2021 között  
az okostelefon-forgalom  
a 12-szeresére fog 
növekedni. 

Globális mobilforgalom (havi, exabájt)
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A mobiladat-forgalom várható összetett 
éves növekedési rátája (CAGR) 45%

A mobiladat-forgalom növekedése egyik oka az egyre 
több okostelefonos előfizetés, különösen az LTE-
okostelefonok esetében, valamint az előfizetőnkénti 
adatfogyasztás növekedése. Az előrejelzések szerint 
ennek eredményeként 2021 végére az összes készülékre 
nézve a teljes adatforgalom a 10-szeres fog növekedni. 

Az előfizetők adatfogyasztási mintái nagy mértékben  
eltérnek a különböző hálózatok, piacok és előfizetői 
szegmensek esetében. Az előfizetőnkénti 
adatfogyasztást olyan tényezők befolyásolják,  
mint az adatforgalmi előfizetési csomagok,  
a felhasználó által használt készülék képességei 
és a hálózati teljesítmény. Még az is 25–41%-os 
adatfogyasztás-növekedéshez vezethet,  
ha a felhasználó egy adott készülék új verziójára vált. 

Az észak-amerikai régió rendelkezik a világon 
a legmagasabb havi adathasználati értékekkel 
aktív okostelefonos előfizetésenként. Ez a trend 
a következő években is folytatódni fog. 2021-re 
az aktív előfizetésenkénti havi okostelefonos 
adathasználat az észak-amerikai régióban  
(22 GB) 1,2 -szerese lesz a nyugat-európainak 
(18 GB) és 3-szorosa az ázsiai és csendes-
óceáni régió adathasználatának (7 GB). Nyugat-
Európában 2015 és 2021 között 9-szeresére 
fog növekedni a felhasználónkénti havi 
okostelefonos adathasználat. Az előfizetések 
számának növekedése miatt 2021-ben az ázsiai 
és csendes-óceáni régióhoz fog tartozni a teljes 
okostelefonos forgalom legnagyobb része. 

A MOBILadat- 
FORGALOM JÖVŐJE

2021 végére a mobiladat-forgalom 
nagyjából 90%-a okostelefonoktól 
származik majd.
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13X
Közép-Európában a Közel-
Keleten és Afrikában 
13-szoros növekedés lesz 
tapasztalható 2021-re. 

Mivel 2021-re az ázsiai és csendes-
óceáni régió lesz a legnépesebb, 
az előfizetések számának rohamos 
növekedése miatt ehhez régióhoz 
fog tartozni a teljes okostelefonos 
forgalom legnagyobb része. 
Egyedül Kínában 210 millióval 
fog növekedni az előfizetések 
száma 2015 vége é 2021 között. 

Az eltérő kiépültségi szintek miatt  
a sokféleség az egyik kulcsfontosságú 
tényezője az ázsiai és csendes-óceáni 
régió szélessávú mobilpiacának.  
Dél-Korea és Japán például már 
korán elkezdte alkalmazni az  
LTE-technológiát, az olyan piacok, 
mint Szingapúr és Hongkong pedig  
a pentráció gyors növekedése miatt 
nagyon fejlettek. A kevésbé fejlett 
országok esetében még mindig a GSM 
a domináns technológia; a hálózatok 
elégtelen minősége és az adatforgalmi 
előfizetések költsége továbbra is 
a nagyobb mértékű mobiladat-
fogyasztás útjában állnak. 

Közép-Európában a Közel-Keleten 
és Afrikában 13-szoros növekedés 
lesz tapasztalható, amelynek alapja 
az okostelefonos előfizetések 
számának és a magas adatforgalom-
igényű alkalmazások (például 
videoalkalmazások) iránti kereslet 
növekedése. 

Észak-Amerika és Nyugat-Európa 
jelenleg a teljes forgalom nagyobb 
részét teszi ki, mint amekkorára  
az előfizetési számokból következtetni 
lehetne. Ennek okai a csúcskategóriás 
felhasználói készülékek magas 
penetrációja és a jól kiépített 
WCDMA- és LTE-hálózatok, amelyek 
nagy adatmennyiségeket kínálnak 
megfizethető csomagokban. 
Ez magasabb előfizetésenkénti 
adathasználatot eredményez. 

 
Mobil adatforgalom régiónként

2015 
(EB/hónap)

Szorzó 
2015–2021

Ázsia csendes-óceáni része 2,1 11

Közép-Európa, Közel-Kelet és Afrika 0,8 13

Nyugat-Európa 0,8 10

Észak-Amerika 1,3 7

Latin-Amerika 0,4 9
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2021-ben a mobiladat-
forgalom nagyjából 70%-a 
videoforgalom lesz.

Az előrejelzések szerint a videoadatok mobilforgalma éves 
szinten 55%-kal fog növekedni 2021-ig, ekkorra pedig a teljes 
mobiladat-forgalom több mint kétharmadát fogja kitenni.1 
Bár az előrejelzések szerint a közösségi média éves szinten 
41%-kal fog növekedni, viszonyított forgalomrészesedése 
csökkenni fog, 15%-ról (2015) 10%-ra (2021). Ennek oka 
pedig a „videó” kategória erősebb növekedése. A többi 
alkalmazáskategória éves növekedési üteme 19 és 37 százalék 
közötti lesz, vagyis arányaikban tekintve kisebbek lesznek.  
A trendet tovább erősíti a beágyazott videotartalmak egyre 
gyakoribb alkalmazása a közösségi médiában és a weboldalakon; 
ez a jelen környezetben videoforgalomnak minősül. 

Az új alkalmazások felbukkanása módosíthatja a különböző 
forgalomtípusok viszonyított mennyiségeit, emellett a 
különböző méretű okoskészülékek elszaporodása is hatással 
lesz a forgalom összetételére – például a táblagépek  
az online videoforgalom nagyobb részéért felelnek, mint 
az okostelefonok. A táblagépeket és az okostelefonokat 
általában egyenlő mértékben használják rövid videotartalmak 
megtekintéséhez, de a táblagépeket gyakrabban használják 
hosszabb videotartalmak megtekintéséhez.2

Mobilforgalom alkalmazáskategória szerint 
CAGR 2015-2021 (százalék)

Mobilforgalom alkalmazáskategória szerint havonta (exabájt)

MOBILadat-FORGALOM 
ALKALMAZÁSKATEGÓRIÁK 
SZERINT
A videoadatok mobilforgalma egyre inkább dominánssá válik 

Jelen környezetben 
a közösségi média 
oldalain található 
beágyazott videotartalmak 
videoforgalomnak minősülnek.

1  A videók valószínűleg nagy részét fogják kitenni a fájlmegosztásból származó forgalomnak, a „videó” kategóriába sorolható alkalmazástípusokon felül.
2  Ericsson ConsumerLab, TV és Média (2015)
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3  A mérések nem  tartalmazzák a Wi-Fi-forgalmat. Az „Egyéb” olyan alkalmazáskategóriákat tartalmaz, amelyeket nem lehet azonosítani, vagy nem tartoznak a felsorolt alkalmazástípusok közé.
4 2012-ben végzett hasonló forgalommérésekhez viszonyítva

A videoforgalom-arány jelentős növekedése 
okostelefonokon és táblagépeken

Ázsiai, európai és az amerikai régiókban kereskedelmi 
forgalomban elérhető néhány kiválasztott HSPA- és  
LTE-hálózat esetében elvégzett mérések3  átlagértékei alapján 
a videoforgalom a járul hozzá legnagyobb részben a teljes 
forgalomhoz (40–55 százalék). A hálózatok között azonban 
jelentős az eltérés.

A mobilhálózatok többsége esetében, még mindig a YouTube 
dominál a videoforgalom területén, és a végfelhasználói 
készüléktől függetlenül szinte minden mért hálózaton a teljes 
videoforgalom 50–70 százalékáért felel. Azokon a piacokon, 
ahol elérhetők a Netflix szolgáltatásai a videoadatok teljes  
mobilforgalmának 10–20 százalékát teszik ki. 

Az okostelefonok esetében a közösségi média járul hozzá  
a második legnagyobb mértékben a forgalom mennyiségéhez, 
a mért hálózatokon ez átlagosan 20 százalékot jelent. 
Folyamatos növekedés volt tapasztalható a közösségi média 
által generált hálózati forgalomban okostelefonokon, valamint 
a videoforgalom aránya is növekedett az elmúlt években 
okostelefonokon és táblagépeken. 

A mobil PC-k esetében a fájlmegosztás jelentősebb, mint más 
készülékeken, és a teljes forgalom 10 százalékát teszi ki.  
A fájlmegosztás azon nagyon kis része, amely 
okostelefonokhoz és táblagépekhez köthető túlnyomó 
többségében tethering-forgalomból származik.  
A hagyományos internetes böngészési forgalom esetében 
csökkenő trend tapasztalható mindhárom készüléktípusnál. 

Mobil adatforgalom alkalmazáskategória és eszköztípus szerint

Táblagép
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0% 20% 40% 60% 100%80%

Fájlmegosztás

Videó

Audió

Webböngészés

Közösségi háló

Valós idejű kommunikáció

Szoftverletöltés

Egyéb

55%

43%

41%
Okostelefonokon  
és táblagépeken  
megnövekedett a 
videoforgalom aránya4

A közösségi média 
aránya mindhárom 
készüléktípus esetében 
növekedett

Forrás: Ericsson hálózatforgalmi mérés 2015
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Előrejelzési technológia 

Az Ericsson rendszeres előrejelzéseket készít a belső 
döntések és tervezés, valamint a marketingkommunikáció 
támogatására. Az előfizetési és forgalmi előrejelzés 
alapja ebben a jelentésben előzményadatokat használ 
különböző forrásokból, az Ericsson belső adatainak 
felhasználásával ellenőrzi ezeket, és kiegészíti őket átfogó 
mérésekkel a fogyasztói hálózatokból. A jövőbeni fejlődést 
makrogazdasági trendek, felhasználói trendek (az Ericsson 
ConsumerLab kutatásai alapján), a piac fejlettsége,  
a technológia várható fejlődése és olyan dokumentumok 
alapján becsüli meg, mint az ipari elemzési jelentések, 
nemzeti és regionális szinten, belső feltételezésekkel 
és elemzésekkel kiegészítve. Az előzményadatok 
megváltozhatnak, ha az alapul szolgáló adatokban változás 
lép fel, például ha a szolgáltatók frissítik az előfizetési adatokat. 
  
A mobilelőfizetések minden mobiltechnológiát tartalmaznak. 
Az előfizetéseket a legkorszerűbb technológia határozza 
meg, amelyre a mobiltelefon és a hálózat képes. Az értékek 
kerekítettek, így a kerekített adatok összesítése enyhén 
eltérhet a ténylegestől.  

A forgalom a mobilelérési hálózatok összesített forgalma, 
és nem tartalmazza a DVB-H, Wi-Fi vagy Mobile WiMAX 
forgalmat. A VoIP része az adatforgalomnak.

Forgalmi mérések

Az új eszközök és alkalmazások befoláyolják a 
mobilhálózatokat. A különböző eszközök és alkalmazások 
forgalmi karakterisztikáinak mély és aktuális ismerete fontos 
a mobilhálózatok tervezése, tesztelése és kezelése során.  
Az Ericsson rendszeresen végez forgalomméréseket 
több, mint 100 élő hálózatban szerte a világon. Részletes 
méréseket végez egyes kereskedelmi WCDMA/HSPA  
és LTE hálózatokon az eltérő forgalmi minták felfedezése 
érdekében. Az összes előfizetői adatot anonim módon 
kapják meg az Ericsson elemzői.

 
MÓDSZERTAN

További információért olvassa be a QR-kódot 

vagy látogassa meg a www.ericsson.com/

ericsson-mobility-report weboldalt.

Hozza létre saját grafikonjait, táblázatait 

és adatait az Ericsson Forgalomelemző 

eszközével – ezek az ábrák felhasználhatóak 

az Ericsson, mint forrás megjelölésével.

Az oldalon további regionális jelentéseket és  

a Mobil Üzleti Trendek jelentést is megtalálja.
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2G: 2. generációs mobilhálózatok (GSM, CDMA 1x)

3G: 3. generációs mobilhálózatok (WCDMA/HSPA,  
TD-SCDMA, CDMA EV-DO, Mobile WiMax)

3GPP: 3. generációs partnerségi projekt

4G: 4. generációs mobilhálózatok (LTE, LTE-A)

5G: 5. generációs mobilhálózatok (még nem szabványosított) 

ARPU: Átlagos bevétel felhasználónként, a felhasználónként 
vagy egységenként generált bevétel mértéke 

Alapszintű telefon: Nem okostelefon

CAGR: Összetett éves növekedési ráta 

CAPEX: Tőkeberuházás

CDMA: Code Division Multiple Access

DL: Földi irányú kapcsolat

EB: Exabájt, 1018 bájt

EDGE: Bővített adatátviteli sebesség a globális fejlődéshez 

EVS: Bővített hangszolgáltatások 

FDD: Frekvenciaosztásos duplex

GB: Gigabájt, 109 bájt

GHz: Gigahertz

Gpbs: Gigabit per másodperc

GSA: Globális Beszállítói Szövetség 

GSM: Globális Mobilkommunikációs Rendszer 

GSMA: GSM Szövetség 

HSPA: Nagy sebességű csomaghozzáférés 

ICT: Információs és kommunikációs technológia

IMS: IP Multimedia Subsystem

ITU: Nemzetközi Telekommunikációs Unió

IoT: Dolgok Internete

ISP: Internetszolgáltató

LTE: Long Term Evolution (3GPP 4G technológia)  

MB: Megabájt, 106 bájt

MBB: Mobil szélessáv (definívió: CDMA2000 EV-DO, HSPA, 
LTE, Mobile WiMax és TD-SCDMA) 
Mbps: Megabit per másodperc

MHz: Megahertz

MIMO: Többszörös be- és kimenet

Mobil PC: Laptop vagy asztali PC eszközök beépített

mobil modemmel vagy külső USB-eszközzel 

Mobil router: Mobil internetkapcsolattal, és egy

vagy több klienshez (például PC-hez vagy táblagéphez)

Wi-Fi vagy Ethernet-kapcsolattal rendelkező eszköz. 

MTC: Gép típusú kommunikáció 

NFV: Hálózati funkciók virtualizációja 

OPEX: Üzemi kiadások

OS: Operációs rendszer  

PB: Petabájt, 1015 bájt

QAM: Quadrature Amplitude Modulation

RCS: Rich Communication Services

RTT: Körbeérési idő

SEK: Svéd korona

Okostelefon: Nyílt operációs rendszerrel rendelkező 
mobiltelefonok, pl. iPhone, Android OS telefon,  
Windows telefonok, de Symbian és Blackberry OS is 

TD-SCDMA: Időosztásos szinkron kód, osztásos többszörös 
hozzáférés 

TDD: Időosztásos duplex

TB: Terabájt, 1012 bájt

VoIP: Voice over IP (Internetprotokoll)

VoLTE: Voice over LTE 

UL: Műhold irányú kapcsolat 

WCDMA: Szélessávú kódosztásos többszörös elérés 

WRC: Rádiókommunikációs Világkonferencia
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Ericsson a Hálózatba Kapcsolt Társadalom motorja – világvezető megoldásszállító 

a kommunkiációs technológiák és szolgáltatások piacán. A világ összes nagyobb 

telekommunikációs szolgáltatójával meglévő hosszútávú kapcsolatunk teszi lehetővé  

az emberek, vállalkozások és a társadalom számára, hogy kibontakoztassák a bennük 

rejlő lehetőségeket és egy fenntarthatóbb jövőt hozzanak létre. 

Azok a szolgáltatások, szoftverek és infrastruktúra, amivel az Ericsson főként a mobilitás, 

széles sáv és felhő terültén rendelkezik, lehetővé teszik a telekommunikációs és egyéb 

iparágak számára, hogy fejlesszék az üzletüket, növeljék a hatékonyságukat, javítsák  

a felhasználói élményt és új lehetőségeket ragadjanak meg.

Jelenleg az Ericssonnál közel 115.000 szakember dolgozik és 180 országban vannak 

ügyfelei. Globális technológiai és szolgáltatói vezető szereppel rendelkezünk.  

Az általunk támogatott hálózatok több mint 2,5 milliárd előfizetőt kapcsolnak össze.  

A világ mobilforgalmának negyven százalékát Ericsson hálózatokon keresztül bonyolítják. 

A kutatás-fejlesztésbe fektetett beruházásaink biztosítják, hogy megoldásaink  

– és ügyfeleink – vezető pozícióban maradjanak.


