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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolatról: a 

gigabitalapú európai társadalom és az 5G 

(2016/2305(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac 

szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című, 2016. 

szeptember 14-i közleményére (COM(2016)0587) és a közleményt kísérő szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2016)0300), 

– tekintettel a Bizottság „5G Európa számára: cselekvési terv” című, 2016. szeptember 

14-i közleményére (COM(2016)0588) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2016)0306), 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2016. szeptember 14-i 

javaslatára (COM(2016)0590), 

– tekintettel a Bizottságnak az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az 

internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2016. szeptember 

14-i javaslatára (COM(2016)0589), 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének 

létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2016. szeptember 

14-i javaslatára (COM(2016)0591), 

– tekintettel a Bizottság „Európai digitális egységes piaci stratégia” című, 2015. május 6-i 

közleményére (COM(2015)0192) és a közleményt kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumra (SWD(2015)0100), 

– tekintettel a Bizottság „Úton a prosperáló, adatközpontú gazdaság felé” című, 2014. 

július 2-i közleményére (COM(2014)0442), 

– tekintettel a többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló, 2012. 

március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatra1, 

– tekintettel a Bizottság „Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT): 

eredmények és következő lépések” című közleményéhez (COM(2013)0685) fűzött 

mellékletre, 

– tekintettel a Bizottság „Ikt-szabványosítási prioritások a digitáls egységes piac 

érdekében” című, 2016. április 19-i közleményére (COM(2016)0176), 

– tekintettel „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé” című, 

                                                 
1 HL L 81., 2012.3.21., 7. o. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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2016. január 19-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a Bizottságnak a 470–790 MHz-es frekvenciasáv Unión belüli használatáról 

szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2016. február 2-i javaslatára 

(COM(2016)0043),  

– tekintettel az Európai Tanács 2016. június 28-i következtetéseire (EUCO 26/16), 

– tekintettel a Bizottság „Megnyíló oktatás: mindenki számára elérhető innovatív oktatás 

és tanulás az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok révén” című, 2013. 

szeptember 25-i közleményére (COM(2013)0654), 

– tekintettel a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott 

kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 

minimumkövetelményekről (20. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) 

bekezdésének értelmében) és a 2004/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. június 26-i 2013/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 

Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a Regionális 

Fejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8-

0000/2017), 

A. mivel az 5G az innováció mozgatórugója lesz, amely forradalmi változást fog hozni az 

iparágakban és új alkalmazási eseteket, színvonalas szolgáltatásokat és termékeket, 

bevételi forrásokat és üzleti modelleket fog létrehozni, megnövelve az ipar 

versenyképességét és a fogyasztók elégedettségét;  

B. mivel az 5G mobilhálózatok felépítése számottevően el fog térni az előző generációs 

hálózatokétól annak érdekében, hogy megfeleljen a nagyon nagy kapacitású 

hálózatoktól várt üzleti és teljesítőképességi követelményeknek, különös tekintettel a 

késleltetésre és a megbízhatóságra; 

C. mivel az európai társadalom és az európai gazdaság jövője nagyban függ az 5G 

infrastruktúrától, amelynek hatása messze túlmutat majd a meglévő infrastruktúrán, 

azzal a céllal, hogy színvonalas és gyorsabb, mindenhol és mindig rendelkezésre álló 

kommunikációs szolgáltatást nyújtson; 

D. mivel az 5G hálózat bevezetése főként kereskedelmi beruházások révén fog 

megvalósulni, amelyek fogékonyak lesznek a beruházóknak kedvező szabályozási 

környezetre; mivel az adminisztratív feltételek – például az Európai Elektronikus 

Hírközlési Kódexben javasoltak szerint a mikrocellák telepítése, a szigorú és kellő 

időben történő spektrumharmonizáció és a nagyon nagy kapacitású hálózat fejlesztése 

feltételeinek – egyszerűsítése alapvető fontossággal bír;  

E. mivel az 5G és a gigabitalapú társadalom megvalósítása kimunkált menetrendet, az 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0009. 
2 HL L 179., 2013.6.29., 1. o. 
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összes érdekelt féllel folytatandó együttműködést és megfelelő beruházásokat igényel 

annak érdekében, hogy a szükséges időkereten belül minden feltétel teljesüljön;  

I. 5G jövőkép – a generációs váltás igénye 

1. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy készüljön „5G cselekvési terv”, 

melynek célja, hogy az Unió világelsővé váljon a szabványosított 5G hálózatok 

telepítésében 2020 és 2025 között; 

2. üdvözli a gigabitalapú társadalomra vonatkozó azon célokat, hogy valamennyi európai 

fogyasztó 100Mbps, a főbb társadalmi-gazdasági hajtóerők, például az erősen 

digitalizált vállalkozások, főbb közlekedési csomópontok, pénzügyi intézmények és 

iskolák pedig hosszú távon 1–100 Gbps hálózati sebességgel rendelkezzenek;  

3. rámutat, hogy az 5G rendszereknek nagyon széles frekvenciatartományban kell 

működőképesnek lenniük: kevesebb mint 1 GHz-től 100 GHz-ig, 300 GHz-es 

maximális potenciállal; megjegyzi, hogy a 3–6 GHz-es és a 10 GHz feletti 

frekvenciáknak rendkívül nagy adatátviteli sebességet és rendkívüli kapacitást kel 

nyújtaniuk a sűrűn lakott területeken; 

4. hangsúlyozza, hogy koherens spektrumstratégiára – többek között tagállami 

ütemtervekre – van szükség az 5G jelentette kihívásoknak való megfelelés érdekében, 

érintve az emberi, gépek közötti (M2M) és a dolgot internetével kapcsolatos 

kommunikációt különböző szinteken, pl.: a kapcsolat sebessége, mobilitás, késleltetés, 

működési ciklus, megbízhatóság stb.; 

5. rámutat, hogy az 5G vezeték nélküli hálózatok kiépítéséhez szükség van a spektrum 

rendelkezésre álló, nem szomszédos részeinek – köztük a 700 Mhz-es sáv – rugalmas és 

hatékony felhasználására, nagyon eltérő hálózattelepítési módozatokhoz, egyértelmű 

hangsúlyt helyezve a rendelkezésre álló frekvenciasávok regionális alapon történő 

harmonizációjára;  

6.  megállapítja, hogy az ágazati szereplők részére egyenlő versenyfeltételeket kell 

biztosítani, valamint rugalmasságot, hogy megtervezhessék saját hálózatukat, valamint 

kiválaszthassák beruházási modelljüket és a legmegfelelőbb technológiát, beleértve az 

otthoni üvegszálas hálózatot (FTTH-hálózat), wifit, G.fast technológiát, 2G-t, kábelt, 

műholdas technológiát, amelyek elősegítik, hogy valamennyi európai polgár 

kapcsolódhasson a nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz; 

II. A gigabitalapú társadalom előnyeinek kiaknázása  

7. úgy véli, hogy az 5G többet jelent a mobil széles sáv fejlődésénél, és hogy a jövőbeli 

digitális világ fő hajtóereje, a mindenütt elérhető ultraszéles sávú infrastruktúra új 

generációja lesz, amely valamennyi gazdasági ágazatban (közszféra, egészségügyi 

ellátás, energiaügy, közművek, gyáripar, közlekedés, autóágazat, virtuális valóság, 

online játékok stb.) elősegíti majd a folyamatok átalakulását, és valamennyi polgár 

életét könnyebbé tevő gyors, rugalmas és nagyo mértékben személyre szabott 

szolgáltatásokat fog nyújtani; 

8. megjegyzi, hogy az 5G-nek hozzá kell járulnia a digitális szakadék megszüntetéséhez és 
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az internet-hozzáférés előmozdításához, különösen vidéki és távoli területeken; 

9. üdvözli a „WiFi4EU” kezdeményezést, melynek célja a helyi közösségekben az 

ingyenes internetelérés támogatása uniós finanszírozású rendszer révén; megállapítja, 

hogy a hozzáférési sebesség egyre nő, és mivel a többféle vezeték nélküli eszközökkel 

való használat is növekszik, a WLAN technológiának meg kell felelnie a végpontok 

közötti összeköttetéssel kapcsolatos igényeknek;  

10. hangsúlyozza, hogy az 5G technológia fejlesztése alapköve az ikt-hálózati infrastruktúra 

az átfogó intelligens internetkapcsolat (intelligens autók, intelligens energiahálózat, 

intelligens városok, intelligens gyárak és ezeken is túl) irányába történő átalakításának; 

meggyőződése, hogy az ultragyors széles sávú internet és az intelligens, hatékony 

hálózati jellemzők, melyek megvalósítják az emberek közötti, ember és gép közötti és a 

gépek közötti szinte azonnali kapcsolatot, át fogják alakítani a végfelhasználói 

kapcsolatot, amelyet olyan rádiós hozzáférési hálózati paradigmák segítenek majd elő 

mint a mesh hálózat, a dinamikus hálózatszeletelés és a szoftverizációs technológiák; 

11. úgy véli, hogy az 5G elősegíti majd a minőségi szolgáltatásokat, az új ágazatok 

összekapcsolását és végső soron javítja az egyre kifinomultabb és igényesebb digitális 

felhasználók fogyasztói élményét; 

12. úgy véli, hogy a digitális készségek fejlesztésének és javításának az oktatásba irányuló 

nagy beruházások révén kell megvalósulnia, két fő céllal: a technológiai munkahelyek 

megtartására és megteremetésére képes magas szintű képzettséggel rendelkező 

munkaerő képzése, valamint a digitális analfabetizmus – a digitális szakadék és a 

kirekesztés okának – felszámolása; 

III. Szakpolitikai megközelítés 

13. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy megerősíti az európai 

beruházási tervet a gigabites kapcsolat 2025-ig történő létrehozására irányuló stratégiai 

célok finanszírozására előirányzott pénzügyi eszközökön (ESBA, CEF) belül; 

14. felhívja a Bizottságot arra, hogy biztosítsa, tartsa fenn és fejlessze az „5G cselekvési 

terv” megfelelő szintű finanszírozását a következő, 2020–2027 közötti többéves 

pénzügyi keret távlatában;  

15. meggyőződése, hogy a gigabitalapú társadalom felé vezető legbiztosabb út a sokféle 

beruházási modellel (köz-magán vagy közös beruházás) támogatott inkluzív 

technológiai megközelítés; megállapítja, hogy a nagyon nagy kapacitású hálózatokba 

történő közös beruházás elősegítheti a források egyesítését, lehetővé teszi a különböző 

rugalmas kereteket és csökkenti a telepítési költségeket; 

16. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi beruházásokat olyan szakpolitikával és szabályozási 

környezettel kell támogatni, amelyek a beruházások megtérülésének kiszámíthatóságát 

és biztosságát hivatottak elősegíteni, és nem szabad a beruházásokat túlzottan 

ambiciózus közfinanszírozási rendszerekkel késleltetni, amelyek akadályozhatják az 5G 

bevezetését;  

17. felhívja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre az „5G cselekvési tervet” 
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olyan, a régiókban és városokban végrehajtott, következetes és kellő időben végzett 

fellépések révén, amelyek bátorítják az ágazatokon átívelő innovációt és ehhez 

ösztönzőket nyújtanak, valamint előmozdítják a vállalatok közötti gazdasági 

együttműködési keretet; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy vegye át az irányítást az ágazatközi, a nyelvi nehézségeket 

áthidaló 5G interoperabilitás előmozdításában, és támogassa a magánélet védelmét 

biztosító, megbízható, biztonságos szolgáltatásokat, valamint a közös stratégia részeként 

vegye figyelembe a tagállami földrajzi körülményeket; 

19. megállapítja, hogy minden ágazatnak az iparág vezette eljárással ki kell dolgoznia saját 

szabványosítási ütemtervét, szilárdan törekedve olyan közös szabványok létrehozására, 

amelyek nemzetközi szabvánnyá válhatnak; 

20. támogatja az integrált megoldások és tesztek fejlesztését, melyeket aztán széles körű, 

ágazatközi kísérleti projektek keretében próbálnak ki a gigabitalapú társadalom 

szolgáltatási igényeire reagálva; 

21. hangsúlyozza, hogy össze kell hangolni az elektromágneses mezőkkel kapcsolatos 

európai megközelítést a Nemzetközi Nemionizáló Sugárvédelmi Bizottság WHO által 

hivatalosan elismert iránymutatásainak megfelelően; 

22. hangsúlyozza, hogy a gigabitalapú társadalom fejlődéséhez kevesebb és egyszerűbb 

szabályra van szükség, melyek a jövőre irányulnak, támogatják a beruházásokat és az 

innovációt, valamint a piaci verseny értékelésén alapulnak; hangsúlyozza, hogy az 

infrastruktúrán alapuló verseny kínálja a lehetőséget a kevesebb szabályozásra, és teszi 

lehetővé a beruházások méltányos megtérülését hosszú távon; 

23. hangsúlyozza, hogy a széles sávval kapcsolatos nemzeti terveket gondosan felül kell 

vizsgálni, és e terveknek vonatkozniuk kell az 5G valamennyi területére, meg kell 

tartaniuk a multitechnológiás megközelítést, támogatniuk kell a rugalmas szabályozást, 

és maximálisra növelniük az innováció célterületeit és a lefedettséget;  

24. felhívja a Bizottságot a széles sávval kapcsolatos nemzeti tervek értékelésére a 

hiányosságok feltárása és a további teendőkre vonatkozó országspecifikus ajánlások 

megfogalmazása érdekében; 

25. üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a köz- és magánszervezetek 

valamint a helyi és regionális hatóságok magas szintű bevonása érdekében létrehozza a 

széles sávú rendszerekkel foglalkozó, részvételen alapuló platformot;  

26. emlékeztet rá, hogy a kkv-knek nagy előnyére fog válni, ha 5G megoldások állnak majd 

rendelkezésükre; felhívja a Bizottságot, hogy a cselekvési terveket úgy dolgozza ki, 

hogy azok elősegítsék a kkv-k hozzáférését az 5G széles sávú rendszerekkel foglalkozó, 

részvételen alapuló platformhoz; 

27. támogatja a Bizottság által javasolt tervet, miszerint a spektrumharmonizáció és a 

hosszú távú engedélyek időtartama legalább 25 év legyen, ami növelni fogja a stabilitást 

és a beruházások biztonságát; megjegyzi, hogy az e kérdéssel kapcsolatos döntéseket 

valamennyi tagállamban egyidejűleg kell meghozni annak érdekében, hogy a 
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frekvenciaelosztási eljárás bizonyos feltételeire vonatkozóan kötelező iránymutatásokat 

fogadjanak el; 

28. felhívja az Uniót, hogy a koherens uniós szakpolitika biztosítása érdekében hangolja 

össze az erőfeszítéseket a Nemzetközi Távközlési Egyesületen belül; hangsúlyozza, 

hogy az európai spektrumharmonizáció 2020 utáni 5G-re vonatkozó igényeit 

véglegesíteni kell a 2019. évi rádiótávközlési világkonferencia előtt; 

29. javasolja, hogy a Bizottság hozzon létre éves eredményértékelést, és fogalmazzon meg 

az „5G cselekvési tervre” vonatkozó ajánlásokat, továbbá tájékoztassa az Európai 

Parlamentet az eredményekről; 

° 

° ° 

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

tagállamoknak. 
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INDOKOLÁS 

A gigbitalapú társadalom fejlesztésének gondolata az 5G megoldások bevezetése által kínált 

lehetőségben gyökerezik. Az 5G új fejezetet nyit a digitális világban az új, jó minőségű 

hálózatok, a „nagyon nagy kapacitású hálózatok” létrehozásával. Az új internetkapcsolati 

lehetőségek nyújtása révén az infrastruktúra támogató eszközzé válik. 

  

Az 5G infrastruktúra fejlesztésének azonban vannak bizonyos feltételei. A beruházásoknak 

kedvező szabályozási környezet révén jogbiztonságot, átláthatóságot, egyenlőséget kell 

teremteni, egyszerűsíteni kell a szabályokat, mindez alapvetően fontos a jelenlegi és jövőbeli 

elektronikus hírközlés szempontjából. Az infrastruktúrán alapuló versenyben minden 

lehetséges partnernek részt kell vennie, és rugalmas, üzleti szempontból hatékony, közös 

beruházási modellek keretében versenyeznie a beruházásokért. A frekvenciafelosztást 

harmonizálni kell a döntéshozatal és a megoldások következetességének biztosítása 

érdekében. Ezenfelül Unió-szerte összehangolt erőfeszítéseket kell tenni a 700 MHz-es, 

valamint az 1 GHz és 100 GHz közötti frekvenciasávok hosszú távú elérhetőségének 

irányítására. Az összes uniós tagállamra vonatkozó közös kereten belül törekedni kell a 

szabványosítás és az interoperabilitás megvalósítására. Végezetül pedig sok vállalkozásnak 

kell hajlandónak lennie saját ütemtervet kidolgozni az 5G kapcsolat és kommunikációhoz 

szükséges technikai követelményekhez való igazodás céljából. Az 5G teljes potenciálja csak 

akkor valósítható meg, ha a vertikális ágazatokkal szoros partnerségek alakulnak ki. 

Okvetlenül meg kell tanulnunk, hogyan dolgozzunk módszeresebben az ipari eljárásokon 

átívelően. 

 

Az 5G fejlesztésének van néhány alapvető mozgatórugója, például az 5G bevezetésével 

szerezhető gazdasági előnyök és egyéni haszon természetének megértése. Ilyen előnyök 

például a dolgok internetének fejlesztése, az autonóm autók, az e-egészségügy és a 

telemedicina növekedése (ami cserében hozzájárul az igazi paradigmaváltáshoz az 

egészségügyi ellátásban), teljesen új tanulási és tanítási lehetőségek a virtuális valóság 

eszközei használatának köszönhetően, új szórakoztatási modellek, az intelligens városok 

megvalósításának lehetősége és új, digitális mezőgazdasági termelési lehetőségek. Az 5G 

bevezetése megteremti a lehetőséget új termékek és szolgáltatások számára, melyek 

felhasználóbarátabbak és a lakosság igényeihez szabottak lesznek, így növekszik a fogyasztói 

elégetettség. A növekedés a kereslet motorja. A kereslet hosszú távon jövedelmezőbbé fogja 

tenni az 5G-be eszközölt beruházásokat, és szavatolni fogja a beruházások megtérülésének 

megfelelő szintjét. 

 

Egyértelmű, hogy az új infrastrukturális lehetőségek, az infrastruktúra inkluzív természete és 

az 5G infrastruktúra iránti kereslet meg fogja változtatni a társadalmi attitűdöket, és új 

készségeket is szükségessé tesz majd. Ezért az 5G bevezetésének oktatással kapcsolatos 

vonatkozásait is számításba kell venni. 

. 

Az 5G-vel Európa előtt nagy lehetőség nyílik a távközlési ipari átalakítására. Jelenleg 

izgalmas fejlesztések előtti fordulóponton vagyunk. A magam részéről azt várom, hogy az 

Unió egésze belevág az 5G technológiára irányuló ambiciózus fejlesztésekbe, és ütemtervet 

dolgoz ki. 
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A Bizottság kimunkált menetrendet, ütemezést és konkrét javaslatokat terjesztett elő. Az 

Európai Elektronikus Hírközlési Kódex jóváhagyását a közeljövőre tervezik. A legfontosabb 

azonban az, hogy valamennyi érdekelt fél részt vegyen a folyamatban. A tagállamoknak 

hajlandóságot kell mutatniuk a világos, közös és összehangolt döntéshozatali eljárásokban 

való részvételre. A kellő időben elfogadandó, széles sávval kapcsolatos nemzeti tervek nélkül 

nincs lehetőség a beruházások beindítására és a technológiák és megoldások fejlesztésére, 

különösen az üvegszálas megoldások használatára az 5G-n belül. Ha az Uniónak nem sikerül 

aktívan és következetesen nyomást gyakorolni a rádiótávközlési világkonferencia vitáiban, 

akkor nehéz lesz a gigafrekvenciákhoz való hozzáférésről kielégítő döntéseket hozni. A 

Bizottság, a tagállamok, a vállalkozások képviselői és a BEREC közötti együttműködés híján 

elszalasztjuk a frekvenciafelosztási eljárás harmonizációjának lehetőségét. Az uniós 

intézmények, a kormányok, valamint a helyi és regionális hatóságok közötti együttműködés 

nélkül nincs lehetőség az inkluzív – a nagyon nagy kapacitású, 5G hálózatokhoz való teljes 

hozzáférést biztosító – infrastruktúrába történő beruházásra. A közszférának, a tagállamoknak 

és az Uniónak az „5G cselekvési terv” finanszírozásában való, mostantól kezdődő és 2020 

utáni megfelelő részvétele nélkül nehéz lesz a felsorolt célok bármelyikének megvalósítása. 

 

Igen fontos, hogy az 5G 2025-ig megvalósuló teljes bevezetéséhez szükséges összes feltételt 

elemezzük és meghatározzuk. 

Hasonlóképpen fontos, hogy valamennyi érdekelt fél erőfeszítéseit összehangoljuk az 5G-vel 

kapcsolatos célkitűzések teljesítése érdekében. Egyértelmű, hogy amennyiben az „5G 

cselekvési terv” minden intézkedése és fellépése sikeresen végrehajtásra kerül, ennek az 

európai gazdaság és az európai polgárok számos előnyét fogják élvezni. 


