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A konferencia
támogatói:

A HHíírrkköözzllééssii  ééss  IInnffoorrmmaattiikkaaii  TTuuddoommáánnyyooss  EEggyyeessüülleett
tekintélyes, 68 éves múltjával hazánk infokommuniká-
ciós szektorának legpatinásabb szervezete. Munkássága
a távközlési és az informatikai iparágtól a hagyományos
postai szolgáltatásokon át az internetig és a médiavi-
lágig terjed. Az egyesület közel 60 jogi tagot, valamint
majdnem 1000 magánszemélyt számlál. Berkein belül
több mint 20 szakmai közösség munkálkodik meghatá-
rozott célok érdekében, a legjobb tudása szerint. 

A HTE amellett, hogy kiemelt, véleményformáló sze-
repet tölt be a magyar infokommunikációs szakterület
szabályozásában, mûködésében és fejlôdésében, hazai
és nemzetközi rendezvények elismert szervezôjeként is
jegyzett. A HTE naptárában nem telik el hét szakmai ta-
lálkozók, elôadások, kerekasztal beszélgetések és egyéb
szervezett események nélkül, de házigazdája többek
között olyan országos szakmai nagyrendezvényeknek,
mint

• a projektmenedzserek találkozóját és információ-
cseréjét segítô PPrroojjeekkttmmeenneeddzzssmmeenntt  FFóórruumm,

• a kimagasló hazai médiatechnikai esemény, 
a HHTTEE  MMeeddiiaaNNeett konferencia,

• a HHTTEE  IInnffookkoomm, amely az infokommunikációs 
hálózatok és alkalmazások legfrissebb piaci, 
mûszaki és szabályozási kérdéseinek egyik 
legelismertebb rendezvénye.

Az egyesület az utóbbi években számos nneemmzzeettkköözzii
ttuuddoommáánnyyooss  kkoonnffeerreenncciiaa  ééss  wwoorrkksshhoopp  magyarországi
megvalósítását nyerte el pályázati úton (bôvebb infor-
máció a HTE nagyrendezvényeirôl: http://www.hte.hu/
nagyrendezvenyek).

Az egyesület szerteágazó kapcsolatrendszerének, va-
lamint szakmai taglistájának köszönhetôen teret ad a
különbözô vélemény- és információcseréknek, profesz-
szionális párbeszédeknek, a közös cél érdekében foly-
tatott kollektív munkának. Lehetôséget biztosít arra,
hogy az iparág valamennyi képviselôje – akár a min-
dennapi konkurálást is háttérbe szorítva – kommuni-
káljon fontos kérdéskörökben. Mindeközben az egyé-
nek szakmai kiemelkedésének, véleményformálásának
is utat enged. A HTE megkérdôjelezhetetlen erôssége,
és így több évtizedes elismertségének egyik alapja,
hogy mind munkásságában, mind véleményformálá-
sában sszzaakksszzeerrûû,,  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  ééss  ffüüggggeettlleenn, felül-
emelkedik az esetleges politikai, vagy éppen vállalati
érdekeken.

Bô hat évtizedet és két tucat szakterületet pár mon-
datban összefoglalni szinte lehetetlen lenne, ezért in-
kább vázlatpontokban szemléltetjük, mi minden érinti
manapság aazz  eeggyyeessüülleett  tteevvéékkeennyyssééggii  kköörréétt::

• hazai és nemzetközi konferenciák szervezése 
• szakmai fórumok az internet technológiák és

szolgáltatások elterjesztéséhez
• mûsorelosztási és tartalomipari technológiák

népszerûsítése
• rádiótávközlési technológiák ismeretterjesztése
• projektmenedzsment módszerek terjesztése
• szakmai folyóiratok, nyomtatványok kiadása
• nemzetközi kapcsolatok: együttmûködés 

az IEEE-vel és más társszervezetekkel
• szakmai díjak odaítélése (pl. Puskás Tivadar-díj,

Kempelen Farkas-díj, Pollák Virág-díj)
• kiegyensúlyozott szakmapolitikai, szakmai 

véleményalkotás (minisztériumok felkéréseire és
társadalmi egyeztetésekben)

• fôiskolák és egyetemek képzési és kimeneti 
követelményeinek véleményezése

• külföldi infokommunikációs eredmények 
honosításának segítése

• kutatásfejlesztési tevékenység támogatása
A HTE ars poeticájában tradicionálisan hangsúlyos

szerepet kap a fiatalokkal való kapcsolat ápolása, a sszzaakk--
mmaaiillaagg  sszzéélleess  llááttóókköörrûû  ééss  ttuuddoommáánnyyooss  éérrddeekkllôôddéésssseell
bbíírróó  ddiiáákkookk  ttaannuulláássáánnaakk  ééss  ppáállyyaaiinnddííttáássáánnaakk  sseeggííttééssee.
Az egyesület amellett, hogy az arra érdemes hallga-
tóknak biztosítja a különbözô rendezvényeken, konfe-
renciákon és fórumokon való kedvezményes részvételt,
különbözô pályázatokat hirdet, amelyek díjazottai anya-
gi elismerésben is részesülnek. A HTE Diplomaterv és
Szakdolgozat Pályázatára például az ország 15 egye-
temérôl nevezhetnek, de említést érdemel a HTE Aka-
démia által kiállított tanúsítvány is, amely szintén tá-
mogatja a következô infokommunikációs nemzedék
szakmai fejlôdését.

A HTE idôszakos kiadványai mellett hagyományosan
két folyóiratot jegyez: a HHíírraaddáásstteecchhnniikkáátt és az IInnffoo--
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  JJoouurrnnaalltt.. Míg elôbbi a hazai szakmai
élet történéseit, kérdéseit és mûködését elemzi, az In-
focommunications Journal mára nemzetközi elismert-
ségre is szert tett, olyan nemzetközi adatbázisokban
szerepelve, mint a Scopus, a Compendex és az Inspec.
A lap kiadását a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács támogatja, szerkesztôsége pedig folyamatosan
szervez keresztpublikációkat nemzetközi társlapokkal.  

További információk:
www.hte.hu,

kérdéseit, észrevételeit pedig
az info@hte.hu

címre várjuk!

A HTE-rôl                     dióhéjban
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� ELÔSZÓ

A Hírközlési és Informatikai Tudo-
mányos Egyesület szervezésében

október 5-6.-án Egerszalókon került
megrendezésre a HTE MediaNet 2017
konferencia. Ez a kétévenkénti ren-
dezvény – amely immár tizenötödik a
HTE médiakonferenciák sorában –,
a hazai infokommunikációs szakma
kimagasló médiatechnikai eseménye,
elismert tudományos-szakmai fóru-
ma. Résztvevôi elsôsorban az ezen a
területen mûködô szakmai cégek ve-
zetô szakemberei, illetve kutató-fej-
lesztô projektvezetôi, mûszaki-tech-
nológiai döntéshozói voltak.

Jelen számunkban a konferencia
legérdekesebb elôadásai alapján ké-
szült cikkeket adjuk közre. Nem volt
könnyû kiválasztani a sok és jó elô-
adás közül azokat, amelyek szerzôi
meghívást kaptak a Híradástechniká-
ba. Törekedtünk arra, hogy minden
fontos témakör reprezentálva legyen,
és ha egy-két érdekes téma nem ke-
rült be, annak oka az, hogy szerzôik
nem tudták elkészíteni az írott változa-
tot a kért, rövid határidôre. A cikkek
sorrendje a konferencia szekcióinak
sorrendjét követi.

Dóbé Sándor és Rózsás Titanilla
(Antenna Hungária Zrt.) „Merre megy
a média” c. írása az elsô szerzô ple-
náris elôadása alapján készült. Tanúi
vagyunk a média jövôjét meghatáro-
zó folyamatoknak; mint az OTT-szol-
gáltatások rohamos terjedése, a kö-
zösségi média terjeszkedése, a virtu-
ális és kiterjesztett valóság térhódí-
tása. Átformálódik a médiapiac és át-
értékelôdik a hagyományos televízió-
zás szerepe a változó médiafogyasz-
tási szokások következtében. Vajon
hosszú távon képes lesz-e az OTT le-
gyôzni a hagyományos televíziózást
és a DVD-kölcsönzôk halálához veze-
tô fordulatot produkálni a média vilá-
gában? A cikk középpontjában a mé-
dia jövôjének ezen, jelenleg talán leg-
vitatottabb kérdése áll.

Napjainkban egyre több tanulmány
foglalkozik a 21. században bekövet-
kezô informatikai és technológiai fej-
lôdések elôrejelzésével, melyek sze-

rint bekövetkezik a távközlés, az in-
formatika és a média teljes összefo-
nódása, ez pedig az oktatási-tanulási
módszereket is átalakítja. „A digitális
oktatás legújabb eszközei és módsze-
rei” a címe Horváth Ildikó (Széchenyi
István Egyetem) cikkének, amely a 3D
virtuális valóság alapú fejlesztések
sokrétû alkalmazási lehetôségét mu-
tatja be az oktatás területén.

Hilt Attila és szerzôtársai (Nokia
Mobile Networks Budapest, ill. Espoo,
Finnország) „Hívás közbeni beszéd-
fordítás: új hangalapú szolgáltatás a
telefonhálózatokban” címen arról szá-
molnak be, hogy a Nokia beszédfordí-
tó megoldást kínál a mobilszolgálta-
tók számára, amely a meglévô hálóza-
tokba integrálható. Így a szolgáltatók
– a megszokott hanghívás mellett – a
telefonbeszélgetések valós idejû gépi
fordítását is kínálhatják elôfizetôiknek.
A megvalósítás elve a hasonló, már
ismert „over-the-top”-alapú tartalom-
szolgáltatásokkal összehasonlítva
számos elônnyel bír. A cikk ismerteti
azt a tesztelrendezést, amellyel a No-
kia budapesti laborjában sikeresen
mutatták be a szolgáltatás mûködését.

A digitalizáció hatására az olyan
klasszikus médiumoknak, mint ami-
lyen a rádió is, új területek meghódí-
tására kell indulniuk. Az egyik ilyen
lehetséges térnyerési stratégia, ha a
multiplatform lét felé tesznek lépése-
ket, azaz egyre több felületen jelennek
meg. Ennek következményeképpen
– paradox módon – a rádiós szakem-
bereknek is el kell gondolkodniuk,
hogy a vizualizációt, mint eszközt, ho-
gyan használják fel ebben a törekvé-
sükben. Mikos Ákos és Pintér Dániel
Róbert (42NETmedia) „Vizualizáció a
rádiózásban” c. írása bemutatja, mi-
lyen lehetôségeket rejt és milyen elô-
nyöket nyújt a vizualizáció a mûsor-
készítôk és a rádióhallgatók számára. 

Bartolits István (Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság) „A konvergen-
cia hatása a médiatechnológiára” c.
cikkében arra vállakozik, hogy bemu-
tassa a távközlés, az informatika és
az elektronikus média konvergenciá-

jának elôrehaladását, a folyamat ed-
digi eredményeit és a médiatechnoló-
giára gyakorolt következményeit, két
példát hozva a jövôben bekövetkezô
várható változásokra, új lehetôségek-
re. Végül bemutatja azt is, hogy mi-
lyen fejlôdési forgatókönyvek állnak
a hagyományos televíziózás elôtt. 

A mobilinternet rohamos terjedé-
se szükségessé tette, hogy az alacso-
nyabb frekvenciasávok is felhaszná-
lásra kerüljenek. Ennek elôkészíté-
s eként a földfelszíni televízió mûsor-
szórásban a DVB-T-re történô áttérés
következtében frekvenciasávok vál-
tak szabaddá. A 450 MHz-es sávban
kialakításra került egy LTE-alapú or-
szágos rádióhálózat és elindultak az
elôkészületek a 700 MHz-es sáv mo-
bil célokra történô felhasználásának
biztosítására is. Putz József (Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság) „Kábel-
televíziós és mobil hálózatok békés
egymás mellett élése” címen rámutat
arra, hogy a meglévô hazai kábeltele-
vízió-hálózatokat üzemeltetô szolgál-
tatóknak fel kell készülniük a hasonló
kihívásokra, hogy az újabb mobil rend-
szerek, illetve a kábeles technológiák
ne okozzanak kölcsönös zavarokat és
békésen megférjenek egymással.

Lapunkban helyet kapott egy rövid
ismertetô a HTE érdekes és hasznos
kezdeményezésérôl, az „Infokommu-
nikációs Fogalomtár” készítésérôl is.
Magyar Gábor (BME) beszámol arról,
hogy az egyesület infokommunikáci-
ós szakmai meghatározásokat tartal-
mazó, magyar nyelvû, wikipédia for-
mátumú fogalomtárat hoz létre. Cél a
hazai szakmai közösség munkájának
segítése, a jogalkotási és -alkalmazá-
si, mûszaki-fejlesztési, létesítési és
üzemeltetési munkafolyamatok támo-
gatása. A fogalomtár szerkesztett, di-
namikus és online elérhetô. A projekt
a HTE tagságának széleskörû ismere-
teire és tapasztalatára épít.

Szabó Csaba Attila 

fôszerkesztô

HTE MediaNet 2017



1. Bevezetés

Ha egy évtizedet visszaugrunk az idôben, nagy valószí-
nûséggel a napjainkban megsemmisíthetetlennek gú-
nyolt Nokia 3310 telefonokkal tartanánk a kapcsolatot
ismerôseinkkel, a tömegközlekedési eszközön utazva
a „Snake” kígyós játékon próbálnánk csúcsot dönteni,
esténként pedig vérre menô veszekedések árán jutnánk
konszenzusra a megfelelô csatorna kiválasztásában. A
technológia rohamosan fejlôdik, méghozzá nehezen elô-
re jelezhetô irányokban, és napjainkban ott tartunk, hogy
okostelefonunk nélkül alapvetô feladatainkat sem tud-
juk elvégezni. A 10 éve alig ismert, pár millió felhasz-
nálót számláló Facebook 2017-ben már-már öregesnek
számít a trendi, fiatalos Snapchat és Instagram mellett.
A távirányítóért folytatott küzdelem a tartalomfogyasz-
tási szokások változásával enyhült, sôt a Netflix vezet-
te over-the-top (OTT) szolgáltatások terjedésével sok-
szor már a hagyományos televíziózás halálát prognosz-
tizáljuk.

2. A televíziózás jövôje

A kiszámíthatatlan, dinamikusan változó környezetben
jogosan merül fel a kérdés: mi jöhet még? A közösségi
média megállíthatatlan terjeszkedésével (FacebookTV)
a YouTube egyeduralma véget ér? A kiterjesztett és vir-
tuális valóság mindennapjaink részévé válik, esetleg
annyira elterjed, hogy szükségessé válik a „virtuális
betegségek” gyógyszeres kezelése? Viselhetô média-
eszközök irányítják életünket, mondják meg mit, mikor,
mennyit együnk? A változás szemünk elôtt zajlik, mind-
egyik kérdés számos elôrejelzés központi témája, azon-
ban közülük talán a legaktuálisabb a televíziózás jövô-
jére vonatkozik. Utóbbi téma kapcsán alapvetôen három
fô kérdés körvonalazódott:

1. A tartalomfogyasztás elsôdleges eszköze 
továbbra is a televíziókészülék marad, vagy 

a kisebb képernyô (telefon, tablet, laptop stb.)
átveszi a domináns szerepet? 

2. A lineáris tartalomfogyasztást felváltja 
a non-lineáris, VoD (Video on Demand) típusú
tartalomfogyasztás?

3. Hosszú távon képes lesz az OTT legyôzni 
a hagyományos terjesztési módot és 
a DVD- kölcsönzôk halálához vezetô fordulatot
produkálni a média világában? 

Az Y- és Z-generációs elemzésekbôl világosan kör-
vonalazódik a trend, mely szerint a fiatal nemzedék tele-
fonon, tableten, laptopon fogyaszt elsôsorban on-demand
tartalmakat. Jogosan merül fel azonban két felvetés, mely-
nek eredménye az elsô két kérdésre adott legôszintébb
és talán leghelyesebb „nem tudjuk” válasz. Egyrészt nem
lehetünk biztosak abban, hogy a fiatal generáció média-
használati szokásait nem csak a kényszer szülte-e, és
késôbb felnôve, családot alapítva, a távirányító hasz-
nálati jogát kezükbe véve visszaülnek a tévéképernyô
elé. Másrészt, a linearitás kérdését tekintve, nem sza-
bad elfelejteni a tényt, hogy vannak és mindig is lesz-
nek olyan húzótartalmak – élô események, sport – me-
lyek fogyasztása elsôsorban lineárisan értelmezhetô, és
a VoD elôretörése ellenére sem látszik, hogy ezek a
tartalomtípusok háttérbe szorulnának.

A harmadik, a hagyományos versus OTT terjesztési
mód kérdésköre kapcsán azonban véleményünk hatá-
rozottabb lehet: a televíziózás jövôje az OTT. A távközlé-
si infrastruktúrától különváló tartalomszolgáltatás funk-
cionalitásában többet tud (pl.: interaktivitás, rétegtartal-
mak), mint a hagyományos terjesztési mód, ugyanakkor
utóbbi nem képes olyan pluszt kínálni a nézô számára,
melyet OTT-ben ne lehetne replikálni. Gyakran a line-
aritás kényelme merül fel a multicast-típusú tartalom-
szolgáltatás mellett, azonban azt se felejtsük el, hogy a
passzív fogyasztás kényelme az OTT esetében is biz-
tosított: egyrészt az online nézhetô csatornák, másrészt
az automatikus lejátszási funkció bekapcsolása által
(1. ábra). 
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Az OTT-szolgáltatások rohamos terjedése, a közösségi média terjeszkedése, a virtuális és kiterjesztett valóság térhódítása 
– néhány trend, mely a média jövôjében meghatározó lehet. Szemtanúi lehetünk, ahogy a változó médiafogyasztási szokások 
átformálják a médiapiacot és a hagyományos televíziózás szerepe átértékelôdik. A média jövôjének legégetôbb kérdése, 
hogy vajon hosszú távon képes lesz-e az OTT legyôzni a hagyományos televíziózást és a DVD-kölcsönzôk halálához vezetô fordulatot
produkálni a média világában. A média jövôjének ezen, jelenleg talán legvitatottabb kérdése kerül a cikk középpontjába.
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Az új, „diszruptívnak” is nevezett technológiák azok-
ban az esetekben forgatják fel teljesen a hagyományos
iparágakat, amikor a régi világ által biztosított elônyök
mindegyikét nyújtani tudják, és így az áttéréssel nem
vész el semmilyen érték a fogyasztók számára. A könyv-
kiadás például tipikusan nem így alakult: bár az elekt-
ronikus könyvek (e-book-ok) megjelenésével sokan a
hagyományos nyomtatott könyvpiac halálát jósolták, a
régi típusú könyveknek voltak olyan sajátosságai – a
fizikai birtoklás, polcra rakhatóság, kézben tarthatóság
élménye, vagy éppen az ajándékozhatóság – amelyek
által megmaradt irántuk a kereslet, és így a régi és az
új könyvek világa szépen egymás mellett megél (talán
még erôsíti is egymást). Más területeken azonban a régi
technológia teljesen és végérvényesen lecserélôdik,
senki nem csodálkozik például azon, hogy lovaskocsi
helyett ma már kizárólag autóval járunk.

Az elméleti megfontolások mellett statisztikai meg-
figyelések is alátámasztják a televíziózás jövôjérôl al-
kotott elképzelésünket. Az Egyesült Államokban 2017
elsô negyedévétôl a Netflix elôfizetések száma megha-
ladja a kábeltévé-elôfizetések számát [1]; a pár éve még
érdekes újdonságként emlegetett példa mára több mint

100 milliós elôfizetô-táborral rendelkezô domináns tar-
talomszolgáltatássá nôtte ki magát. Rezeg a léc a ha-
gyományos terjesztési módra épülô szolgáltatások alatt,
különösképp, ha a generációs különbségeket közép-
pontba helyezô megfigyelésekbôl indulunk ki. Az új ge-
nerációk egyre kevesebbet néznek tévét hagyományos
módon; 6 év alatt több mint 10 órányit zuhant a heti te-
levíziós tartalomfogyasztásuk [2], ezzel szemben ugyan-
ilyen ütemben nôtt az online videófogyasztásra szánt
idô.

A fiatal generáció számára a tévénézés fogalma meg-
változott; a 18-29 éves korosztály 60%-a elsôdleges tévé-
nézési módnak már az online videófogyasztást jelöli meg,
míg az idôsebb korosztályoknál még a kábeles és mû-
holdas elôfizetések dominálnak (2. ábra) [3]. 

A hûséges elôfizetôk azonban öregszenek, miközben
a fiatal generáció változó médiafogyasztása már nem
kedvez a hagyományos terjesztési módnak. Az új Pay
TV-elôfizetôknek csupán 10%-a kerül ki a millenniumi
generációból; ezen elôfizetôk 25%-a azonban elôfizeté-
sét következô évben nagy valószínûséggel le is mondja.
Mindemellett nô a „Pay-Never”-ök aránya, vagyis azon
fogyasztók száma, akik még soha nem használtak ha-
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gyományos szolgáltatást, és egyáltalán nem is szeret-
nének ilyesmit igénybe venni. Az idô elôrehaladtával a
generációváltás egyértelmûen a hagyományos terjesz-
tési mód halálát vetíti elô. 

Mégis mi változott meg egy generáció alatt? Mik a tar-
talomfogyasztásban jelentkezô újgenerációs igények?
A választ a következô kilenc pontban foglaltuk össze: 

• Az egyedi, exkluzív, „niche” tartalmak vonzzák 
a fiatalokat

A napjainkra jellemzô tartalom-túlkínálat jelentôs dön-
tési terhet, idôkockázatot eredményez a mûsorkivá-
lasztás során az idôszûkében lévô nemzedék számá-
ra. A globális tartalomszolgáltatók (Netflix, Amazon,
Hulu) soha nem látott költségeket allokálnak saját
sorozatok gyártására az elôfizetôk bevonzása és meg-
tartása érdekében. Az egyediség, exkluzivitás elen-
gedhetetlen kritérium egy olyan világban, ahol a né-
zôket végtelen mennyiségû tartalom árasztja el. 
A szubkultúrák normalizálódásával a fogyasztók
„niche”-tartalmak iránti igénye megnövekedett, a
célzott elérés egyetlen lehetséges módját pedig az
internet biztosítja. 

• Az amatôr és/vagy „félprofi” felhasználói tartalommal
(UGC) tudnak azonosulni 

A millenniumi generáció médiafogyasztási idejének
több mint 30%-át az egyre nagyobb népszerûségnek
örvendô „User Generated” típusú tartalom nézése
teszi ki. A UGC-tartalom más tartalomhoz viszonyítva
35%-kal emlékezetesebb számukra, továbbá az „egy
közülünk” érzésnek köszönhetôen 50%-kal jobban
bíznak benne, mint más médiában [4].

• A második képernyôn történô kiegészítô tartalom-
fogyasztás és a multitasking mindennapi életük 
részévé vált

A tévénézéssel párhuzamosan egyre gyakrabban
használunk második képernyôt. Az Y-generáció sok-
szor kiegészítô tartalmat keres a követett mûsorhoz
kapcsolódóan (pl. adott színész további filmjei, Face-
book oldal, IMDB, filmkritika stb.), ezáltal egyre na-
gyobb igény mutatkozik az összefonódó média plat-
formok kialakítására.

• A platformfüggetlen tartalomfogyasztás alapelvárás 
a kis képernyôhöz szokott fiataloknak

A millenniumi generációs tartalomfogyasztási szo-
kások egyik legszembetûnôbb jelensége a kis kép-
ernyôn történô fogyasztási idô növekedése. Vissza-
utalva a televíziózás jövôjére vonatkozó második,
tévékészülék versus kis képernyô-kérdéskörre: nem
biztos, hogy a fiatalok kifejezetten telefonon szeret-
nek tartalmat nézni, ugyanakkor azt biztosan elvár-
ják, hogy a tartalom mindenféle platformon, készü-
léktôl függetlenül elérhetô legyen.

• A trendi design és könnyen kezelhetô felület 
vonzza az idôszûkében lévô, sokszor türelmetlennek
dedikált Y-generációt

User Interface (UI) tekintetében, a könnyen kezelhe-
tô felület, az élô és on-demand tartalmak közötti gyors
és egyszerû váltás lehetôsége, illetve a trendkövetô

design a három fô kritérium a fiatal közönség meg-
nyeréséhez. Bár a szolgáltatás motorja továbbra is
a tartalom, egy nehezen kezelhetô, nem felhasználó-
barát oldal pillanatok alatt eltántorítja a türelmetlen
fogyasztót.

• A millennium generáció nyitott a játékos, 
interaktív tartalomfogyasztásra (pl. pontgyûjtés, 
szerkeszthetô tartalom)

A játékosság beleivódott a generációba, a közösségi
funkciót biztosító oldalak (pl. Facebook, Instagram)
pedig interaktivitáshoz szoktatták a felnövô nemze-
déket. A játékosított, pontgyûjtési lehetôséget, inter-
aktív szórakozást biztosító tartalomszolgáltatók je-
lentôsen növelni tudják fogyasztóik elkötelezôdését
a szolgáltatás iránt.

• A közösségi médiához való kapcsolódás, 
illetve a közösségi funkció megléte elengedhetetlen

A tartalom Facebook-os lájkolása, megosztása, kom-
mentelése vagy a belsô chat megléte egyrészt bizto-
sítja az imént említett interaktivitást, másrészt csök-
kenti a tartalomválasztás során jelentkezô idôkoc-
kázatot. 
A felhasználói tartalomhoz hasonlóan az oly áhított
„hitelesség” a közösségi funkciók hatására is nö-
vekszik, hiszen a millenniumi generáció a barátok
és családtagok ajánlásainak jobban hisz, mint egy
márka állításainak.

• Megváltozott a reklámokhoz való hozzáállás; 
a fiatal generáció nyitottabb a perszonalizált 
hirdetésekre

Alapvetôen egyik generáció sincs oda a reklámo-
kért, azonban a fiatal nemzedék részérôl nagyobb
hajlandóság mutatkozik az érdekes, személyre sza-
bott reklámok fogyasztására. 
A Z-generáció 43%-a az átugorható reklámokat is vé-
gignézi, ha azokat személyesen érdekesnek találja,
sôt 40%-uk már osztott meg hirdetést ismerôsével
[5]. Ez jó hír a reklámpiacnak, a fogyasztó szempont-
jából ugyanakkor ijesztô lehet, hogy mennyi infor-
mációval rendelkezik róla a szolgáltató, és milyen
szinten tudja elôre jelezni a viselkedését.

• Az érdeklôdés középpontjába más „celebek”, YouTube
sztárok kerültek (pl. Pamkutya, Dancsó Péter)

A fiatal generációk számára az ideális, követendô pél-
dakép az átlagos, hétköznapi ember, aki követôket
gyûjtve sikeresen kiemelkedik a youtuberek köré-
bôl és a lehetô leghitelesebb módon adja át monda-
nivalóját nézôinek. Viszkok Fruzsi vagy Dancsó Pé-
ter nevére a magyar fiatalok többsége felkapja a fe-
jét, ugyanakkor nem valószínû, hogy a „Barátok közt”
milliomodik részének szereplôi közül meg tudnának
nevezni párat. 

A fent említett elvárásoknak a hagyományos terjesz-
tési mód már nem tud megfelelni, egyetlen lehetôség
számukra a tartalom újradimenzionálása és újraértel-
mezése. Az OTT-platformokon is ki lehet indulni a ha-
gyományos lineáris tévécsatornák tartalmából, azonban
a szolgáltatás során nem a lineáris program és nem a
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csatorna brandje a lényeges, hanem maga a tartalom
és az idôtôl, eszköztôl független tartalomfogyasztás le-
hetôsége. 

Elôfordulhat, hogy a felnövô generáció visszaül a té-
vékészülék elé, lehet, hogy továbbra is lineárisan fo-
gyaszt tartalmat, ugyanakkor a terjesztési módot tekint-
ve nem szól érv a hagyományos terjesztés jövôbeli lét-
jogosultsága mellett. 

3. Összefoglalás

Közhelyes megállapítással élve, a jövôt elôre jelezni
nehéz. Különösen nehéz egy olyan környezetben, ahol
a technológia dinamikusan változik, a semmibôl start-
up-ok bukkannak fel és pillanatok alatt meghatározó glo-
bális szereplôkké növik ki magukat. 

A cikkben elméleti megfontolásokra és statisztikai
megfigyelésekre alapozva összefoglaltuk a televízió-
zás jövôjérôl alkotott elképzelésünket, mely a hagyo-
mányos terjesztési mód jövôbeli létjogosultságát meg-
kérdôjelezve az OTT-szolgáltatások széleskörû elterje-
dését vetíti elô. A távközlési infrastruktúrától különváló
tartalomszolgáltatás mellett érvelve felsorakoztattuk a
tartalomfogyasztásban jelentkezô újgenerációs igénye-
ket, melyek átformálják a televíziózás fogalmát. 

A szerzôkrôl

DÓBÉ SÁNDOR az Antenna Hungária stratégiai és üzlet-
fejlesztési igazgatója, ezt megelôzôen ugyanitt a Straté-
giai osztály vezetôje, vezetô szakértôje volt. Kompeten-
ciái közé tartozik a cég stratégiai irányainak meghatáro-
zása és a tulajdonos elképzeléseivel való összhangba
hozása, valamint kiemelt üzletfejlesztési és akvizíciós
projektek teljes körû menedzselése. Korábban stratégi-
ai tanácsadóként tevékenykedett, 2003–2005 között az
Accenture kötelékében számos projektben vett részt vál-
tozatos iparágakban, majd ezt követôen független ta-
nácsadóként, fôként távközlési cégeknél dolgozott. Dip-
lomáját a Budapesti Corvinus Egyetem befektetés-elem-
zô és kockázatkezelô szakán szerezte.

RÓZSÁS TITANILLA stratégiai elemzô az Antenna Hun-
gáriánál, fôbb feladata a stratégiai projektek támogatá-
sa és piacelemzések készítése. Alapdiplomáját a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
szerezte, majd 2014-2016 között elvégezte a Budapesti
Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés mesterszakát.

Hivatkozások

[1] Statista.com (2017):
Netflix Surpasses Major Cable Providers in the U.S.

[2] Marketingcharts.com (2017): 
Traditional TV Viewing Trends.

[3] Pew Research (2017): 
Young Adults Use Streaming Services Most to Watch TV.

[4] Ipsos (2014): 
Millennial Social Influence Study.

[5] Tremor video (2017): 
How Gen Z Connects to TV.

Merre megy a média?

LXXII. ÉVFOLYAM, 2017 5



1. Bevezetés

A globalizálódó gazdaság, a munkahelyi mobilitás, a
technikai-technológiai fejlôdés felgyorsulása napjaink-
ra az oktatási intézményeket is versenyhelyzetbe hozta.
Elkerülhetetlenné vált az új típusú piaci kihívásokra, új
megoldási módokat adni az iskoláztatás rendszerének
egészében, kiemelten a digitális oktatás területén, hi-
szen az ország gazdasági teljesítôképességének alap-
ját az oktatási rendszer adja. A digitális átalakulás által
támasztott egyik legnagyobb kihívás, hogy az oktatási
rendszer miként tudja kiszolgálni a munkaerôpiaci el-
várásokat, majd a munkaerôpiac hogyan tud alkalmaz-
kodni a megváltozó igényekhez. 

A tudás rohamos, állandó bôvülése közepette jelentôs
változást irányoz elô az oktatás területén is Magyarország
Digitális Oktatási Stratégiája [6]. A paradigmaváltás oka,
hogy az új technológiák megváltoztatták az információhoz
való hozzáférést, így az már nincs bezárva az oktatási in-
tézmények falai közé. A világ már csak néhány kattintásra,
mozdulatra van a diákoktól, akik okos mobileszközeikkel
internetes alkalmazásokkal, tértôl és idôtôl függetlenül,
három dimenziós virtuális oktatási terekben, idôhatékony
kollaborációval tudják elvégezni feladataikat. A cikk a digi-
tális képességek oktatására fókuszálva, a munkaerôpiac
igényeihez illeszkedô, bizonyos szempontból formabontó
képzési struktúrát mutat be, amelyben a fô szerepet a leg-
újabb ICT-fejlesztések, a 3D VR megoldások és azok sok-
rétû alkalmazási lehetôségének bemutatása kapja.

2. Digitális oktatás a 21. században

Raymond Kurzweil 2001-ben megjelent „A gyorsuló ered-
mények törvénye” [1] címû esszéjében a Moore-törvény
általánosítását fogalmazta meg. Leírja, hogy amint egy
technológia megközelíti a lehetôségei határait, egy új
technológia jelenik meg, ami lehetôvé teszi a folyamato-

san gyorsuló fejlôdést, egyre gyakoribb paradigmaváltá-
sok sorozatát idézve elô. Napjainkban számos eltérô tech-
nológia egyszerre van jelen és változtatja meg társadal-
munkat, a felnövekvô generációk lehetôségeit, életterét,
a munkaerô-piaci elvárásokat, oktatási rendszerünket,
életünk minden területét. Diákjaink ma már nem tollal és
jegyzetfüzettel, hanem okostelefonnal, laptoppal, tablettel
jelennek meg az órákon, vagy a távoktatás lehetôségeit
kihasználva otthonról végzik tanulmányaikat. Tanáraik
pedig digitális eszközökkel, interaktív táblákkal, prezen-
tációkkal, videókkal színesítik az elôadásaikat, teszik él-
ményszerûbbé az oktatást. Ugyanakkor sok szó esik a
generációk közötti Digital Life Gap jelenségérôl is, ami
olykor nagyban nehezíti a digitális oktatás megvalósítá-
sát, az abban rejlô lehetôségek kihasználását [2].

A 21. század oktatásában az információé a fôszerep.
A mai digitalizált világban az internet segítségével diák-
jaink bárhol, bármikor és bármilyen módon információ-
hoz jutnak, így a tanár már nem a legfôbb információfor-
rás a számukra. Az oktatásban a hangsúlyt tehát az in-
formációk kezelésének kompetenciáira kell helyezni.
Az információ kiválasztása, szintetizálása, hasznosítása,
az információkkal való kollaboráció, a kreativitás, a prob-
lémamegoldó gondolkodás fejlesztése a digitális oktatás
feladata (1. ábra). A cél: az önálló, új információ létreho-
zása, az algoritmikus gondolkodásra történô nevelés, a
rendszerben való látás képességnek átadása. 

A kérdés az, hogy mindezt hogyan valósítsuk meg?
A megoldást a MaxWhere elnevezésû, magyar fejlesz-
tésû, három dimenziós VR oktatási, tanulási, munkakör-
nyezet alkalmazása kínálja.

3. 3D VR munkakörnyezet az oktatásban

A virtuális valóság tudományos alapjait az 1950-es, va-
lamint az 1960-as évek mesterséges intelligencia kuta-
tásai határozták meg. A „virtuális” kifejezés gyakran
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Napjainkban egyre több tanulmány foglalkozik a 21. században bekövetkezô informatikai és technológiai fejlôdések elôrejelzésével,
melyekben arról olvashatunk, hogy ez a század az információ kora lesz. Az internet nem a számítógépek, hanem a számítógépet
használó emberek hálózatává válik, bekövetkezik a távközlés, az informatika és a média összefonódása, így a 21. század 
oktatásában is az információé a fô szerep. A cikk a 3D VR fejlesztések sokrétû alkalmazási lehetôségét mutatja be az oktatás 
területén. A 3D VR tanulás egyaránt megfelel a vállalatok és a diákok oktatással szemben támasztott követelményeinek. 
Alkalmazása túlmutat a tanulási lehetôségeken, sikeresen alkalmazható a vállalatok mindennapi gyakorlataiban.
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arra utal, hogy az adott fizikailag létezô tárgy számító-
géppel elôállított másolatáról van szó. A virtuális való-
ság tehát egy olyan szimulált környezet, amely a valós
világ folyamatait igyekszik számítógépes modell segít-
ségével leírni, szimulálni [4]. Ez egy részben közös, meg-
osztott tér, ahol több felhasználó is jelen lehet azonos
idôben. Az esemény, a tevékenység így valós idôben tör-
ténik, az internetes alkalmazásokkal lehetôséget adva
a közvetlen kommunikáció, a kooperatív munka számá-
ra. A felhasználók tartalmakat fejleszthetnek, alkothat-
nak, közös dokumentumokat szerkeszthetnek, akár a VR-
környezetet is megváltoztathatják, kiegészíthetik 3D-mo-
dellekkel, folyamatszimulációkkal. A VR-rendszer azál-
tal, hogy érzéseket, színeket, formákat, hangokat teremt,
hozzásegíti az emberi agyat ahhoz, hogy az összetett adat-
sorokban korábban rejtve maradt kapcsolatokat, pár-
huzamokat felfedezze, és gyorsabban, rugalmasabban
legyen képes információkat rögzíteni, értelmezni és azok-
kal manipulálni. A VR-környezet nagy elônye a tértôl és
idôtôl független elérhetôsége, költséghatékonysága, egy-
szerû használhatósága. 

A 3D-s megjelenítés illeszkedik az emberi agy termé-
szetes kognitív folyamataihoz és egyben illeszkedik a
fiatalok digitális életének kedvelt színtereihez is [5]. Ma
már elképzelhetetlen számunkra, hogy napi feladatain-
kat újra DOS-os karakteres felületû rendszeren hajtsuk
végre. A 2D-s grafikus felületû rendszerek óriási haté-
konyságnövelést jelentenek a munkafolyamatok végre-
hajtásában. A 3D-s virtuális terek az agy 3D-központjának
aktivizálásával jelentôsen csökkentik a kognitív terhe-
lést, ezáltal még jelentôsebb teljesítményjavulást idéz-
nek elô. A 3D-s VR-tanulókörnyezet a hagyományos ok-
tatás eszközeinél sokkal hatékonyabban segíti az infor-
mációszerzés, a szûrés, a befogadás, a feldolgozás és a
felhasználás folyamatát az információk rendezett és pár-
huzamos megjelenítésével. A 3D-s megjelenítés egyben
illeszkedik hallgatóink digitális életéhez, ezzel növelve
a motivációt, a bevonódást a tanulási folyamatba. Az ak-
tív tanulás serkenti a kognitív folyamatokat, így új dimen-
ziót nyit az ismeretszerzés és feldolgozás világában. 

Nem véletlen tehát, hogy az MIT bejelentette: 2020-
ra áttér a virtuális oktatásra. Ebben az elôremutató folya-
matban Magyarország az elsôk között teszi meg a szük-
séges lépéseket. A kormány elkötelezett a digitális fej-
lesztések mellett. 2016-ban megalkotta Magyarország

Digitális Oktatási Stratégiáját [6], amelyben az oktatási
rendszer azonnali és radikális digitalizálására hívja fel
a figyelmet, ajánlásokat fogalmaz meg a jövô digitális
iskolájára vonatkozóan, ahol: 

– minden diák és tanár digitális eszközökkel, 
digitális hálózatra kapcsolódik;

– digitális módszertanokkal, digitális tananyagokat,
digitálisan felkészült tanárok oktatnak;

– az oktatási adminisztráció és a tanárok 
továbbképzése is digitális alapon történik [6].

A felsôoktatási intézmények részvételével virtuális
kollaborációs laborok rendszerének a kidolgozására ösz-
tönöz. 

Ezen ajánlás alapján a Széchenyi István Egyetem lét-
rehozta az ország elsô VR-LEARNING Központját, ahol a
szintén magyar fejlesztésû MaxWhere platformon több
mint 200 3D-s VR-tantárgy fejlesztése van folyamatban.

A gyôri VR Learning Center, mint Innovatív Kutatási
és Oktatástámogató Központ célja, hogy integrálja a fel-
törekvô technológiák által kínált lehetôségeket a haté-
kony tanulás és munkavégzés biztosítása és megvaló-
sítása érdekében. A felnövekvô generációk digitális éle-
téhez illeszkedô VR-környezetben a rohamtempóban fej-
lôdô technikai, technológiai újítások integrálásával és
mûködtetésével tegye lehetôvé az oktatási gyakorlat új
formáinak kipróbálását, bevezetését a közoktatástól a
felsôoktatáson át a doktori képzésig. A drága laborató-
riumi eszközök, mûszerek VR-térbe helyezésével, azok
távoli manipulációjának megvalósításával az oktatási költ-
ségek lényegesen lecsökkenthetôk, így mûszaki, termé-
szettudományos, orvosi területeken történô alkalmazá-
sa kézenfekvô. 

Mára a gyôri egyetemen a MaxWhere motorra fejlesz-
tett VR-terekben valósulnak meg oktatások a BSc-szintû
képzésektôl egészen a doktori képzésekig, a mûszaki
területtôl egészen a tanárképzésig. A modern oktatási
környezetben új oktatási módszerek kerülnek kipróbá-
lásra [7]. A projektekbôl szerzett tapasztalatok az oktatók
hatékony munkáját segítik.

Ma már több magyarországi egyetem is dolgozik a
MaxWhere terek felsôoktatási gyakorlatba történô integ-
rálásán. A HTE Médianet 2017 konferencián a követke-
zôkben felsorolt projektek kerültek bemutatásra.

A Pécsi Tudományegyetem Mûszaki és Informatikai
Karán 2016. szeptemberétôl a „Disruptive technológiá k ”
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1. ábra  Az információ feldolgozása [3]



elnevezésû szabadon választható tantárgy oktatása VR-
térben valósul meg. Az oktatási tér egyben egy virtuál i s
közösségi világ (VSW, virtual social world), amely beso-
rolásban a közösségi tér a leglényegesebb szempont.
A tantárgy multidiszciplináris jellegét a különbözô sza-
kon tanuló hallgatói csoportok közös információszerzé-
si és -feldolgozási folyamatai jól kezelhetôvé teszik. A
hallgatói motiváció tovább növelhetô a VR- terekhez il-
leszkedô modern pedagógiai módszerek alkalmazásá-
val, úgy mint a csoportmunkából fakadó kooperativitás,
a projektmódszer, a kutató-felfedezô módszer és az edu-
coach módszer ötvözésével. A kooperációval az együtt-
mûködés, az egymástól tanulás lehetôségét, a projek-
tekkel az elméleti tudás gyakorlati alkalmazással való
egyesítését, a felfedezô módszerrel az ismeretszerzés
folyamatához nélkülözhetetlen kompetenciák fejleszté-
sét, a hipotézisek felállításának és alátámasztásának,
vagy megcáfolásának gyakorlatát, az edu-coach segít-
ségével pedig a felelôsségvállalás, a belülrôl fakadó mo-
tiváltság erejét aknázzuk ki. Ezzel a VR-környezetben vég-
zett oktatás teljes mértékben illeszkedik az ISTE (Interna-
tional Society for Technology in Education) nemzetközi
szervezet által a digitális kor tanulási és oktatási folya-
mataihoz kidolgozott sztenderdjeihez [8].

A Debreceni Egyetemen az „Alkalmazott informatika
a fogorvosképzésben” címû tantárgy alapját az egyete-
men létrejövô karokon átívelô együttmûködés adta, mely-
ben többek között informatikusok, matematikusok és fo-
gászok dolgoznak együtt azért, hogy az innovatív fejlesz-
tések eredményei, azok tudományos hátterével együtt
kerüljenek be a képzésbe. A 3D-scannelés, nyomtatás
mellett a 3D-s Virtuális oktatóterem kialakítása is meg-
történt. A három dimenziós fogak megtekintését, vizs-
gálatát a hallgatók bármikor, bárhonnan, bárhányszor
elvégezhetik.

A 3D-s VR-terek egy másik izgalmas alkalmazási le-
hetôsége a mûemlékek virtuális rekonstrukciója, amit
szintén a Debreceni Egyetem kutatói valósítottak meg,

az erre kialakított virtuális terekben. A projekt általános
célja eredeti formájában már nem létezô, illetve vala-
milyen okból nem látogatható jelentôs épületek, épület-
együttesek, továbbá más objektumok virtuális térként va-
ló megalkotása [9–13], (2. ábra). A tevékenységük alap-
vetô célkitûzése, hogy a terekben található fontos ob-
jektumok pontosan olyan formában jelenjenek meg és
pontosan olyan fizikai tulajdonságokkal bírjanak a vir-
tuális térben, mint a valóságban. Ezáltal a projekt kere-
tében létrehozott terek tudományos vizsgálatok alapjául
is szolgálhatnak.

A gyôri Széchenyi István Egyetemen mûködô VR
Learning kutatócsoport méréseket, elemzéseket végez
a MaxWhere 3D-s VR-terek által kínált és az egyéb on-
line platformok által lehetôvé tett munkavégzés össze-
hasonlítására (3. ábra). Az egyetem VR Learning Köz-
pontja ezen tudományos mérések alapján mutatja be és
kínálja a hatékony idôgazdálkodás és kollaboratív mun-
kavégzés biztosítására alkalmas, három dimenziós ki-
terjesztett terekben rejlô lehetôségeket az érdeklôdô ha-
zai és nemzetközi intézmények, vállalatok számára. 

A MaxWhere virtuális motorra fejlesztett terekkel kap-
csolatban intenzív piaci érdeklôdés jelentkezett, hiszen
a globalizálódó gazdaságban a távoli telephelyeken a
vállalatok a VR-tér segítségével valós idôben tudják meg-
jeleníteni a vállalati folyamatokat vagy végezhetik el a
belsô továbbképzéseiket.

4. Összefoglalás

A cikkben a digitális oktatás legújabb, magyar fejlesz-
tésû 3D-s VR-színterei az információszerzés és -feldol-
gozás optimális színtereiként kerültek bemutatásra. Vé-
leményünk szerint a virtuális tér ugyan nem váltja ki
teljes egészében a fizikai megjelenést és az oktatás ha-
gyományos színtereit, hanem ezt jól kiegészítve teszi
még hatékonyabbá azt. 

HÍRADÁSTECHNIKA
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2. ábra
A zeleméri
templom 
VR belsô tere
(Debreceni
Egyetem)
[12]



Jó példa erre, hogy egy drága mérési folyamatot egy-
szer mindenképpen célszerû megnézni a gyakorlatban,
de utána, hogy jól felidézhetô legyen, azt ebben a 3D-s
virtuális térben többször is meg lehet ismételni. Ezáltal
a VR-tér költséghatékony megoldásként jelenik meg. Má-
sik elônye, hogy a 3D-s virtuális laborral be tudjuk hozni
azokat az újdonságokat is az oktatásba, amelyeket fizi-
kai, vagy anyagi korlátok miatt nem tehetnénk meg a v a-
lóságban. 

A 3D VR-terek oktatási alkalmazása új módszertano-
kat, valamint a hallgatók önálló és kooperatív, kollabo-
ratív csoportos munkavégzését is feltételezi. A klasszi-
kus tanárszerepet egy segítô mentor, vagy coach szerep
váltja fel. A fiatal generáció ismeretszerzési igénye a
digitális világ iránti érdeklôdésével, mint új elem jele-
nik meg az oktatásban. A digitális térben történô kom-
munikációval, a közösségi oldalak oktatásba történô be-
emelésével a hallgatók a saját maguk által létrehozott
közös oktatóterekben dolgozhatnak, ahol akár a dolgo-
zatokra, vizsgákra is készülhetnek közösen. A tananya-
gokat a hallgatók egy mentorált oktatási folyamat közben
ismerhetik meg, egyénileg, vagy akár csoportos foglal-
kozás keretében. Az oktatható témák tárháza végtelen,
csak a fantáziánk szabhat határt.

A szerzôrôl

HORVÁTH ILDIKÓ matematika-fizika-számítástechnika
szakos tanár. Doktori fokozatát a Széchenyi István Egye-
temen informatika területen szerezte. Kutatási területe a
kognitív informatika pedagógiai vonatkozásai, a disrup-
tive technológiák oktatása témában. 15 évig a Pécsi Tu-
dományegyetemen egyetemi adjunktusként informatikát
oktatott. Jelenleg a Széchenyi István Egyetem VR Learn-
ing Központját vezeti, emellett egyetemi docensként foly-
tatja oktatói tevékenységét az informatika területén.
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3. ábra
MaxWhere 3D-s VR terek elônyei [14]



1. Bevezetés

Képzeljük el, hogy valaki olyan országba utazik, ahol nem
beszéli a helyi nyelvet és bajba kerül. Nehezen tudja meg-
értetni magát és telefonon bonyolult segítséget kérnie.
Például egy orosz turista Angliában autót bérel, de de-
fektet kap. Hívja az autókölcsönzôt, de annak munka-
társa nem beszél oroszul. Ilyen esetekben jó megoldást
ad a Nokia új, hívás közbeni beszédfordító szolgáltatá-
sa. Ez a szolgáltatás integrálható a operátorok telefon-
hálózatába. Amint az 1. ábrán látható, a fordításhoz egy
külsô erôforrást, a Microsoft Azure adatközpontját hasz-
náljuk, amely végrehajtja a gépi fordítást a kiválasztott
és az ügyfél által beszélt nyelv között. 

A megoldás elônye, hogy ez a fajta gépi beszédfordí-
tás két tetszôleges partner között mûködik, azaz bárki

lehet a hívó és a hívott fél. Az OTT-típusú alkalmazások
esetén, mint például a Google, Skype vagy Facebook, a
felek elôzetes ismeretsége szükséges. Emellett, a vég-
felhasználó eszközének, legyen az akár okostelefon vagy
laptop, bizonyos hardver és szoftver követelményeket
is teljesítenie kell, hogy a kapcsolat létrejöhessen. Az
OTT-szolgáltatások létrejöttéhez mindkét oldalon elôze-
tesen telepíteni kell az alkalmazást. De ha a hívó és hí-
vott fél nem beszélnek egyetlen közös nyelvet sem, ak-
kor nehézkes az OTT-felületén partnerré válni, a másik
fél kontaktlistájára felkerülni. Gondoljunk csak arra, hogy
még egy külföldi családnév leírása is nehéz. A legtöbb
esetben elôzetes kapcsolatfelvételen túl az adott alkal-
mazás megfelelô beállítása is szükséges. Végül, ha lét-
rejön a kapcsolat, a partnereknek meg kell egyezniük egy
közös, mindkettôjük által értett nyelv használatában.
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A Nokia beszédfordító megoldást kínál a mobilszolgáltatók számára, amely a meglévô hálózatokba integrálható. 
Így a szolgáltatók a megszokott hanghívás mellett a telefonbeszélgetések valós idejû gépi fordítását is kínálhatják elôfizetôiknek,
egyfajta kiegészítô szolgáltatásként. A megvalósítás elve a hasonló, már ismert „over-the-top” alapú tartalomszolgáltatásokkal
összehasonlítva számos elônnyel bír. A beszédfordítási szolgáltatás bármilyen hanghívásra alkalmas telefonnal mûködik, akár
még egy olyan egyszerû telefonnal is, mint az új Nokia 3310-es. Cikkünkben egy olyan tesztelrendezést is ismertetünk, amellyel
a Nokia budapesti laborjában sikeresen mutattuk be a szolgáltatás mûködését; szükséges hozzá egy MSS (mobil kapcsoló-
központ szerver), vagy IMS-maghálózat, amely a Nokia adatközpont révén összeköttetésben van a fordítást végzô Microsoft 
Azure Data Centerrel. A mûszaki megoldás ismertetése mellett kitérünk a szolgáltatásban rejlô üzleti lehetôségekre is.
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1. ábra  
Fordítási 
szolgáltatási 
példa: 
bajba jutott 
autókölcsönzô



A fenti nehézségekkel szemben a Nokia fordítási szol-
gáltatása azonnal használható. A párbeszéd elkezdhe-
tô anélkül, hogy a felek elôzetesen tudnák, hogy milyen
nyelven képesek egymással beszélgetni. Sôt, a szolgál-
tatás abban az esetben is elindítható, ha a telefonáló fe-
lek csak a hívás során veszik észre, hogy nem is értik
egymás nyelvét. Ezzel az esettel gyakran szembesülhet
az, aki egy hotel recepcióját hívja, gondolván, hogy ott
biztosan beszélnek angolul. Aki utazott már francia, spa-
nyol vagy orosz nyelvterületre, az tudja, hogy ezek a hívá-
sok igen „érdekesen” alakulhatnak. A Nokia megoldása
lehetôséget kínál a fordító szolgáltatás azonnali („on-the
fly”) igénybevételére. Például egy adott DTMF felügye-
leti jelzés segítségével az adott nyelvre történô fordítás
elindítható. Elegendô a hívott fél telefonszámának is-
merete, és nincs szükség semmilyen alkalmazás tele-
pítésére, elôzetes bejelentkezésre, vagy fiók (account)
létrehozására. Amint a 2. ábrán látható, a nyelvi fordító
szolgáltatás bárki számára elérhetô, akinek érvényes
telefonszáma és hangátvitelre alkalmas készüléke van.

2. ábra  Mobil telefonhívás gépi fordítóval

Ha a hívó fél (‘A’) le szeretné fordítani a beszédét
egy idegen nyelvet beszélô hívott félnek (‘B’), ezt köny-
nyen megteheti a Nokia fordítóval. A készülékén a hívó
beállítja a kiválasztott nyelveket és a bemondott szöve-
gét a fordító elismétli a hívott fél nyelvén. A kommuni-
káció ismeretlen partnerek között is létre tud jönni, pl.
egy szolgáltató és ügyfele közt, tetszôleges irányban.
A hívó fél saját kontaktlistáján nem szereplô felet is
hívhat. Szükség esetén a fordító szemtôl-szemben tör-
ténô beszélgetés tolmácsolására is használható, de több

résztvevôs konferenciahívások során is. Összehason-
lításul az OTT-típusú fordítóknak egy egyszerû telefon-
híváshoz képest jelentôs sávszélességigénye lehet, ami
mozgó használat során akár 4G-rádióhálózatot is igényel-
het. Ezzel szemben a beszédhívások még gyakran MSS-
alapú 2G/3G hálózatot használnak. Magyarországon idén
vált elôfizetôi forgalomban is elérhetôvé az egyik szol-
gáltató VoLTE [1] hálózata, de általánosnak a 4G-hang
országos használata még nem mondható.

2. Felhasználói és üzleti lehetôségek

A cikkben bemutatott Nokia nyelvi fordító megoldás cím-
zettjei azok a mobil operátorok, amelyek a népszerû hang-
hívás mellett a beszédfordítást ügyfeleik számára kie-
gészítô szolgáltatásként szándékoznak biztosítani. Mint
új szolgáltatás, kedvezô üzleti lehetôségeket rejt a fel-
használók és a mobilszolgáltatók számára. Különbözô
üzleti modellek részét képezheti, pl. a végfelhasználók
között, vagy akár az operátor és a Nokia között is. A fel-
használási lehetôségek skálája igen széles: a technoló-
gia bármilyen hangátviteli hálózatba beépíthetô. A szol-
gáltató az általa használt hozzáférési hálózat jellegétôl
függetlenül veheti igénybe a fordítót, – legyen a hálózata
akár vezetékes, hagyományos mobil 2G/3G vagy VoLTE/
VoWiFi [2]. Az egyetlen elvárás, hogy a rendszer hang-
hívásra alkalmas legyen. Mobil végfelhasználó számá-
ra a bázisállomások cellái közötti hívásátadás és a hoz-
záférési hálózat váltása (inter-system handover, SRVCC)
ugyanúgy mûködik, mint egyszerû telefonhívás esetén.
Fontos megemlíteni azt is, hogy az elôfizetôi oldalon adat-
kapcsolatot egyáltalán nem használ. Ezáltal az ár kiszá-
mítható marad, a hívások díjazása egyszerû és megha-
tározott keretek közt tartható. Ez sajnos nem minden
esetben mondható el az OTT-jellegû szolgáltatások ese-
tén. Az OTT-megoldások adatkapcsolatra épülnek, ahol
a ténylegesen elhasznált adatmennyiség és ennek ára
nehezen jósolható. Gondoljunk például az adatroaming
díjakra, amelyek sokszor olyan magasak, hogy a leg-
több elôfizetô külföldön – az ingyenes Wi-Fi használatát
kivéve – óvakodik bármilyen adatszolgáltatás igénybe-
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3. ábra  
A gépi fordítók
használatának
területei, 
a bôvülés 
várható irányai



vételétôl. A szolgáltatás bármilyen hang-
átvitelre alkalmas készülékkel mûködôké-
pes, legyen az egyszerû vagy okos mobil-
telefon, vezetékes telefon, vagy telefonal-
kalmazás („softphone”). A fordító haszná-
latának a telefon akkumulátorának töltött-
ségére szinte elhanyagolható hatása van.

Az OTT-megoldások a rádióátviteli úton
az adatátvivô réteget (RAN data bearer) al-
kalmazzák, amely többnyire nem rendelke-
zik garantált szolgáltatásminôséggel (QoS).
RAN oldalon a hangátvitelre azonban olyan
sávszélesség és hangminôség elôírások
vonatoznak, amelyek jobb minôséget biz-
tosítanak, ezáltal segítik a jobb beszédfel-
ismerést és a pontosabb fordítást. További
elôny az OTT-vel szemben, hogy hívását-
irányítás, hívásátadás és konferenciahívás esetén is mû-
ködik, tehát nemcsak az alap (‘A’–‘B’ felhasználó közötti)
hívástípus esetén alkalmazható. A szolgáltatás architek-
túrája szavatolja az adatok biztonságát és titkosságát;
a beszéd nem kerül eltárolásra sem a Nokia, sem a Mic-
rosoft rendszerében, a hangminták nem köthetôk az elô-
fizetôk hívószámához. Végezetül, ez egy jó lehetôség az
ügyfélszolgálatok részére is, mert a szolgáltatás minden
hívó fél számára egyszerûen igénybe vehetô (SMS- vagy
hanghívás ügyfélvonalon). 

A 3. ábra mutatja (lsd. az elôzô oldalon), hogy milyen
irányú bôvülés várható a fordításon alapuló szolgáltatá-
sok területén a jövôben: az egyszerû hanghívástól kiin-
dulva a konferencia, távoktatás, video-feliratozás és szö-
vegfordításig. De olyan példákat is említhetünk, mint a
mozgáskorlátozottak segítése vagy beszédfelismerésen
alapuló távvezérlés.

3. A hálózat elvi felépítése 
és gyakorlati példák

Ebben a részben a Nokia beszédfordító megoldásának
felépítését mutatjuk be. A sikeres megvalósíthatósági
tanulmány után a szolgáltatás kiépítését bemutató és
hálózati tesztelés elôzte meg [3]. Jelenleg egy európai

szolgáltató élô hálózatában a fordító már mûködik [4]. A
rendszer felépítését a 4. ábra mutatja. A Nokia valós ide-
jû fordító szervere VPN-csatornán keresztül kapcsoló-
dik a mobil szolgáltató központi hálózatához. Az össze-
köttetés vonalkapcsolt és csomagkapcsolt maghálózat
felé is kiépíthetô. A Nokia és Microsoft adatközpont he-
lyének kiválasztása függ a mobilszolgáltató lefedettsé-
gi területétôl. A bemutatott elrendezésben az operátorhoz
a Microsoft írországi adatközpontja (DC) volt a legköze-
lebb. Más szolgáltatók esetén a Microsoft nagy adatköz-
pontjai közül lehet, hogy egy egyesült államokbeli, vagy
esetleg a hongkongi központ kiválasztása célszerûbb.
A Nokia DC és a Microsoft Azure Cloud központ között
biztonságos összeköttetés szükséges [5]. A WebSocket
kapcsolat a fordító AS és az Azure fordító között TLS fe-
lett jön létre.

Az 5. ábra egy mobilszolgáltató hálózatát mutatja, fel-
tüntetve a rádióhálózatot és a központi hálózat elemeit
is. (A rövidítések jelentését a cikk végén megadjuk, nem
mindegyikre létezik még találó magyar elnevezés. A há-
lózati elemek és protokollok részletes ismertetése az ide
vonatkozó ETSI-szabványokban megtalálható, pl. ETSI
TS 123.002, [6]). A Nokia fordító szerver a Nokia adatköz-
pontban található, ennek biztonságos kapcsolódása a
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4. ábra  Mobil szolgáltató hálózata nyelvi fordítóval

5. ábra  
IMS szintû 
hálózat-felépítés



mobilszolgáltató hálózatához kulcsfontosságú. Szolgál-
tatói elvárás, hogy mind az MSS-alapú 2G/3G, mind az
IP-alapú multimédia hálózat 4G, vagy a jövôbeni 5G is
kapcsolható legyen a Nokia adatközponthoz. Felhaszná-
lói elvárás, hogy a fordítás a hívás megkezdése elôtt ki-
választható legyen, de akár hívás közben is (pl. az emlí-
tett DTMF segítségével). Az elôfizetôk számára talán a
legfontosabb az, hogy a hozzáférési hálózatra, illetve a
mobilkészülékre semmilyen lényeges megkötés nincs.
Mint már említettük a hálózat lehet akár vezetékes, akár
2G, 3G, VoLTE vagy VoWiFi rádiós kapcsolat, a készülék
pedig olyan, ami a szolgáltató területén mûködôképes.
Így a fordító szolgáltatás akkor is mûködik, ha a hívó és
hívott fél más hálózaton tartózkodik, például az ‘A’ hívó
fél 2G, a ‘B’ hívott fél pedig 3G lefedettségi területen van.

A telefonhálózat fordítási szolgáltatása mögött a Mic-
rosoft felhô-alapú gépi fordítója található [7]. A gépi for-
dító (machine translator) kifejlesztése a Microsoft több
mint egyévtizedes természetesnyelv-feldolgozásban vég-
zett kutatómunkájának az eredménye. A „Microsoft Azu-
re Cognitve API” tíz beszélt nyelv között tud társalgási
szinten fordítani: angol, arab, francia, japán, kínai, né-
met, olasz, orosz, portugál és spanyol. Természetesen
további nyelvek megjelenése is várható a jövôben. Ezen
a területen folyamatosan igen jelentôs kutatás folyik:
60 nyelv fordítása írott szövegbôl, 20 nyelv beszédfel-
ismerése egyszerû mondatok esetén és optikai karak-
ter-felismerés.

A 6. ábra a Microsoft gépi fordítás mûködését szem-
lélteti. A folyamat négy fô lépésbôl áll:

• Az elsô fázisban a beszéd szöveggé átalakítása
automatikus beszédfelismeréssel (ASR) történik
meg. A beszédfelismerô spontán beszéd esetén is
optimálisan mûködik.

• A második lépés az ún. „True Text” átalakítás, ami
a fordítást teszi könnyebbé: kihagyja a hiányosan
vagy rosszul felismert részeket.

• A harmadik lépésben az írott szöveg lefordítása
történik a kiválasztott célnyelvre. A fordító-motor
is megbízhatóan mûködik spontán beszédre.

• Végezetül az írott szöveg hanggá alakítása történik
beszédszintézissel, amennyiben ez szükséges.

A fordító AS a Microsoft fordítómotorja felé két inter-
fészt használ:

– egy RESTful interfészt, 
ami engedélyezi, hitelesíti, elindítja és felügyeli
a fordító szolgáltatás alkalmazását, továbbá

– egy WebSocket-alapú interfészt, 
ami a hangot továbbítja.

Amint a 7. ábra mutatja, elôször egy Microsoft Azure
regisztráció szükséges. Az összeköttetés létrehozása-
kor beállíthatók a felek által beszélt nyelvek és a szinte-
tizált beszédre vonatkozó paraméterek (férfi/nô, stílus).
Jelenleg még nem lehetséges sem a nyelvfelismerés,
sem a beszéd közbeni nyelvváltás. Egy beszélgetéshez
két WebSocket szükséges. A fordító szerver a beérkezô
beszédet 100 ms hosszúságú szegmensekre darabol-
ja, majd a hangmintákat a fordítómotorhoz továbbítja. A
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6. ábra  Beszélt szöveg gépi fordításának menete

7. ábra  A budapesti demó felépítése

8. ábra
Lehetséges IMS-architektúra fordító szolgáltatáshoz

Nokia TAS esetén



hangminták 16 bites PCM-kódolásúak, a mintavételi frek-
vencia 16 kHz-es. A beszélgetô felek elôször az eredet i
szöveget hallják, majd annak a fordítását. A fordítás le-
játszásakor a telefon mikrofonja le van némítva. A fel-
használók földrajzi elhelyezkedése alapján a hívó- és
a hívott-oldali MSS illetve MGW megegyezhet [8].

A 8. ábra bemutatja (lsd. az elôzô oldalon), hogyan le-
hetséges integrálni a nyelvi fordítót VoLTE-hálózatba. A
Nokia TAS feladata a SIP-jelzésátvitel és kezdeményezi
a SIP/Mr’ interfészen az MRF segítségével a fordító meg-
hívását, az elôfizetô adatai alapján [9]. Az IMS-elôfizetôk
adatai a HSS-bôl kérdezhetôk le, a szolgáltatás az Ad-
vanced Media Services dokumentumban engedélyezhe-
tô. Ugyanitt további paraméterek is definiálhatók: példá-
ul a szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv (amin
a felhasználó beszél), az engedélyezett nyelvek (amikre
fordíthat a szolgáltatás), és a fordítás maximális hossza.
Az MRF REST hívásokkal vezérli a fordítószolgáltatást, és
WebSocket interfészen továbbítja a hangot a fordításhoz.

4. Összefoglalás

Cikkünkben bemutattuk a hívás közbeni beszédfordítás
mûszaki részleteit, azonban egy fontos kérdés nyitva ma-
radt. Hogyan tud egy mobilszolgáltató a nyelvi fordítás-
ból ténylegesen hasznot termelni a jövôben? A kérdés
megválaszolására több alternatíva is kínálkozik. Meg-
említhetô néhány díjszabással kapcsolatos lehetôség,
pl. a fordítási idô alapján történô számlázás. Valószínû-
leg az idôalapú tarifa helyett célszerû egyszerûbb meg-
oldást választani, pl. a szolgáltatás használata esetén fel-
számolt egyszeri díjat. A díjazás így rugalmasabb lehet, a
hívások hosszától függetlenül egy fix hívásonkénti össze-
get kell csak felszámolni. De elképzelhetô a számlázás
napi vagy akár havi alapon is, azon elôfizetôknek, akik
ezt SMS-ben megrendelik. Végezetül, a felhasználók egy
„freemium” üzleti modell részeként akár ingyen is élvez-
hetnék az alapszolgáltatást. Ilyenkor a bonyolultabb ese-
tekre számláz csak a szolgáltató (pl. nem alapcsomaghoz
tartozó nyelv kiválasztása, konferenciahívás fordítása). 

Érdemes megemlíteni egy tipikusnak mondható elô-
fizetôi magatartást. Távoli országba utazva, sok elôfize-
tô egyszerûen nem vállalja a kiszámíthatatlanul magas
barangolási költséget. Inkább a reptéren vagy a határon
vásárol egy helyi SIM-kártyát. Kínálkozik a lehetôség,
hogy az ilyen, úgynevezett in-bound roamingot használó
ügyfelek részérére a szolgáltató olyan SIM-kártyát is kí-
náljon, amely lehetôvé teszi a beszédfordítás igénybe-
vételét. Természetesen hosszabb távon vállalati vagy
üzleti felhasználói csoportok részére, ügyfélközpontok
(call-centerek) számára a szolgáltatás akár igényre is
szabható. Ennek a mûszaki és megtérülési vizsgálata
azonban túlmutat e cikk keretein. 

Érdekes lenne további fordítómotorokat is kipróbálni a
rendszerünkben. Például a Google által biztosított prog-
ramozói interfészt is összekötni a Nokia adatközponttal,
hogy egy adott szolgáltató igényeinek leginkább megfe-
lelô konfigurációt biztosíthassuk (pl. magyar nyelv) [10].

Késôbbiekben a hanghívás mellett a videohívások felira-
tozása, valamint a rövid szöveges üzenetek fordítása is
lehetôvé válhat.
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Rövidítések
2G/3G – második/harmadik generációs mobil hálózat
AMR – Adaptive Multi-Rate:

a szükséges adatsebességet foglalja le 
a hálózat, ez a hívás során változhat is

API – Application Programming Interface
AS – Application Server:

alkalmazási vagy applikációs szerver
CP – Control Plane: vezérlési réteg
CS – Circuit Switched: vonalkapcsolt 
DC – Data Center: adatközpont 
DTMF – Dual-Tone Multi-Frequency signaling
GSM – Global System for Mobile Communications
HSS – Home Subscriber Server
IMS – IP Multimedia Subsystem:

IP-alapú multimédia hálózat 
IN – Intelligent Network: intelligens hálózat 
LTE – Long Term Evolution
MGW – Media GateWa y
MRF – Media Resource Function
MSC – Mobile Switching Center:

mobil(hálózati) kapcsolóközpont 
MSS – MSC Server: mobil kapcsolóközpont szerver
MT – Machine Translator: gépi fordító 
OTT – Over-the-Top: 

alaptechnika feletti megvalósítás 
PS – Packet Switched: csomagkapcsolt 
RAN – Radio Access Network: 

rádiós hozzáférési hálózat 
REST – Representational State Transfer
RTP – Real-time Transmission Protocol
SIP – Session Initiation Protocol
SRVCC – Single Radio Voice Call Continuity
TAS – Telecommunication Application Server
TLS – Transport Layer Security
TTS – Text-to-Speech: szövegfelolvasás 
UE – User Equipment: végfelhasználói készülék
WebSocket

– számítógépes protokoll, ami kétirányú,
full-duplex kommunikációs csatorna 
kiépítését teszi lehetôvé 
egyetlen TCP-összeköttetésen
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szakosodva. Foglalkozott felhô alapú hálózatok megbíz-
hatóságának analízisével és terheléselosztásával, e témá-
ban több elôadása hangzott el hazai konferenciákon. 

KALLE LUUKANEN 1990-ben a Lappeenrantai Mûszaki
Egyetemen szerezett mérnöki és ipari menedzsment ok-
levelet. 1993-ban csatlakozott a Nokia Networks (hálózati)
üzletágához, ahol a GSM-kapcsolóközpontok értékesítés-
elôrejelzéseit figyelô szállítási lánc kidolgozásában vett
részt. A 90-es évek során számos logisztikai és gyártás-
transzfer projektben dolgozott, például amikor Espoo-ból
Pekingbe költöztették egyes hálózati eszközök gyártását.
A 2000-es években különbözô üzletfejlesztési projektek-
hez csatlakozott, ahol termék- és partnermenedzsment

munkakörben is dolgozott. Az általa képviselt termékek közt a videohíváso-
kat, valamint a fix- és mobil-hálózatok konvergenciáját megvalósító megol-
dások szerepeltek. A VoIP- és VoLTE-technológia termékmenedzsmentjében
eltöltött évei során dolgozták ki a Nokia termék- és szolgáltatás ajánlatait
ezekre az új területekre. Olyan partner-projekteket is vezetett, amelyben
együttesen használják a Wi-Fi- és mobiltechnológiákat. Kalle Luukanen je-
lenleg portfóliófejlesztéssel foglalkozik, különös tekintettel azokon a terüle-
teken, amelyek az 5G-technológia által kínált lehetôségekre és megoldások-
ra épülnek.
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1. Bevezetés

2017-re a klasszikus rádiózást is teljesen átjárja a digi-
talizáció. A technikán túl a szakma minden területén bi-
tek és bájtok uralják a rádióállomásokat is. Az eszközö-
kön túl ez a tendencia nyomon követhetô a kiegészítô
területeken is. A szerkesztôségek, az adáskörnyezet és
alapvetôen a hallgatók megközelítése is új irányt vett az
utóbbi öt évben. Ebben a cikkben bemutatunk egy lehet-
séges utat a digitalizáció útvesztôjében, majd egy konk-
rét nemzetközi példán szemléltetve vezetjük végig a rá-
diózás jelenét és jövôjét a kialakult erôviszonyok között.

2. A jövô útja: a multiplatform

Indulásakor komoly közösségszervezô ereje volt a rá-
diónak. Mára – a zenehallgatással együtt – individuális
élménnyé vált. A fejhallgatókkal egyetemben a rádiók-
ból érkezô üzenetek is személyre szabott élményt kínál-

nak, amely az online média térnyerésével csak tovább
fokozódik. Ezt a fajta egyéni preferenciákat elôtérbe he-
lyezô specializációt a legkönnyebben az online térnye-
résével képesek lekövetni a médiumok. Ugyanakkor meg-
figyelhetô, hogy habár egyfajta lemaradás van a rádiók
digitalizációjában – a televízió és az újság már korábban
meglépte ezt – a rádió az egyetlen olyan médium, amely
még analóg formában is sikeres tud lenni, sôt nemzet-
közi színtéren is reneszánszát éli. Az újságok átköltöz-
tek az internetre, a tévé szintén itt kezdett el területet
nyerni, most pedig az on-demandban leli meg a békéjét,
míg a rádió eredeti formájában tündököl. Mégis vannak
arra irányuló próbálkozások, hogy egy jelentôset harap-
jon a reklámtorta online médiának kivágott részébôl (1.
ábra). Ha ez is megtörténik, még nagyobb pénzek vándo-
rolhatnak majd az adókhoz.

A digitális világban az olyan emberek között kell és
lehet hidat képeznie a rádiónak, akik jócskán megosz-
lanak ismereteik alapján. Digitális analfabétáknak minô-
sülnek azok, akiknek sokszor még az is problémát jelent,
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A digitalizáció hatására az olyan klasszikus médiumoknak, mint a rádió is új területek meghódítására kell indulniuk. 
Az egyik ilyen lehetséges térnyerési stratégia, ha a multiplatform lét felé tesznek lépéseket, azaz egyre több felületen jelennek meg.
Ennek egyenesági következménye, hogy paradox módon a rádiós szakembereknek is el kell gondolkodniuk, hogy a vizualizációt,
mint eszközt, hogyan használják fel ebben a törekvésükben.
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hogy bekapcsolják a számítógépet, és azok is, akik nem
tudják megnézni az interneten, hogy milyen idô lesz hol-
nap. Becslések szerint ez ma négymillió magyar embert
érint, ami nem sokkal marad el a nem internetezô em-
berek számától. A legutóbbi adatok szerint 4,3 millió in-
ternet-elôfizetés van Magyarországon, és 66 százalékos
a penetráció, azaz körülbelül 3,5-4 millió ember nem in-
ternetezik. Közülük nagyjából egymillióan vannak, akik
szándékosan maradnak ki a digitális világból, vagy egy-
szerûen még túl fiatalok az eszközhasználathoz. 

Azt gondolnánk, legnagyobb részt azok hallgatnak
rádiót, akik nem nyúlnak az internethez. Pedig koránt
sincs így! Az NRC piackutató cég 2016-os adatai alap-
ján elmondható, hogy a digitális analfabéták 15%-a, kb.
405.000 magyar hallgat rádiót naponta, míg a digitális
bevándorlók 46%-a, kb. 1,288.000 ember. (A digitális be-
vándorló fogalmát Marc Prensky használta elôször 2001-
ben, akárcsak a digitális bennszülött fogalmát is. A d i-
gitális bevándorlók azok a régebbi generációk, akik nem
születtek bele abba a világba, amelyet egyre inkább meg-
határoznak a különbözô digitális technológiák.) A digi-
tális bennszülötteknek pedig 38%-a – kb. 666.000 fô –
szintén bekapcsolja egyszer az analóg rádiót naponta.
(A digitális bennszülöttek pedig azok, akik beleszület-
tek ebbe a világba, amelyet egyre inkább meghatároz-
nak a különbözô digitális technológiák: ôk tehát az IT-
generáció.) 

Már csak egy egyszerû átfutás alapján is látható, hogy
ezt a széles kört csak és kizárólag az analóg techniká-
val nem lehet, vagy nem lehet hatásosan elérni. Ehhez
a rádióknak úgy, mint a tévéknek is fel kell zárkózniuk.
Képesnek kell lenniük arra, hogy ha kell, akkor több
platformon is ugyanolyan minôségben jelenjenek meg.
Erre a legjobb stratégia, ha „keresztplatformosodunk”,
azaz a médiumoknak egymástól kell átvenni bizonyos
formátumokat és megvalósítani saját felületeiken, hogy
minél több embert érhessenek el. Ezt a multiplatform-
állapotot a jelen idôszakban, és az elkövetkezendô évek-
ben is egy valami fogja jelentôsen befolyásolni: a vizu-
alizáció. Ezt támasztja alá az, hogy egyes elôrejelzések

szerint jövôre az internetes tartalom 84%-a videós tarta-
lom lesz. Rengeteg esélyt szalaszt el az a csatorna, a-
mely nem készül erre, vagy már eleve nem tervez ezzel.

Mégis milyen elônyöket rejt a videós tartalom a rádió-
zás számára? Egyrészt arcot adhat az arctalannak tûnô
rádiósoknak, nagyobb elkötelezôdést kiváltva irányuk-
ban, másrészt bizalmat épít, mert meginvitál a kulisszák
mögé. És ez még csak a fogyasztók oldaláról igaz. A mû-
sorkészítôknek alacsony forgatási költséget ad, nagyobb
lehetôséget a kreativitásra, pontosabb célozhatóságot,
olyan vírushatást, amely egy, az eddigitôl eltérô hirde-
tési mechanizmust ad. És ez utóbbi lehet a legfontosabb
a rádiók számára. 

Mindezek alapján láthatjuk, hogy itt nem arról van szó,
hogy a rádió tévévé válik, vagy alkotnánk egy „lebutított”
tévét. A lényeg, hogy a rádiót tudjuk hatásosan megmu-
tatni, azaz nem tévés eszközöket hozunk be, hanem a
rádiók vizualitását emeljük egy magasabb szintre.

A vizualizációnak két iránya van: belsô és külsô. A
belsô vizualizáció a munkatársaknak szól, nagyrészt az
ô munkájukat segíti elô és megkerülhetetlenül stimu-
lálja az ingereket. Jó példa erre a stúdiókban felszerelt
televízió esete. A rádiómûsort esetleg nézôknek, vagy
az utólag az on-demand tartalmat megnézôknek maga
a stúdióban látható tévékészüléken látható adás nem je-
lent sokat, de a bent mûsort készítôknek ez nagy segít-
ség lehet a téma megtalálásában, vagy akár egy interjú
elkészítésében is.

A külsô vizualizáció ezzel ellentétben pedig kifeje-
zetten arra irányul, hogy a külvilágnak, a külsô szem-
lélônek nyújtson plusz élvezeti forrást. Ez segíti a befo-
gadást és szintén stimulálja az ingereket, de ezúttal a
nézôkét. 

3. A jó példa: BBC

Szemléltessük ezt egy nemzetközi példával! A Radio
Magazine mutatta be online felületén még 2016 végén
az akkor frissiben megújult BBC stúdióját.
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Az úgynevezett „Internet-Fit” stúdiót teljes egészében
már arra szabták, hogy a világhálóra optimalizáljanak
minden rádiós tartalmat. Ennek fô mozgatórugója az a
fajta hozzáállás volt, hogy a BBC mindent megtesz azért,
hogy felvéve a versenyt a podcastek és klipek támasz-
totta elvárásokkal, a tartalmukat a jelen igényeire szab-
ják. Ennek érdekében a jelenleg is rendelkezésre álló
rádiós tartalmakból szeretnének a legtöbbet kihozni, így
építve egy multiplatform rádiót. 

Habár a stúdiók nagyon sokat változtak a 60-as évek-
hez képest, a mûsorkészítés és annak linearitása nem
sokat változott: 

– minden (majdnem) a stúdióban készül,
– valós idôben

mindent egy sztereó streamre készítenek,
– egy állomás közvetíti,

továbbítja és tárolja a tartalmat.
A cikk felidézi Dave Walters a BBC Design&Engineer-

ing termékrendszerek és szolgáltatások vezetôjének a
Radio TechConon elmondott gondolatait: „ A mi szép, új
világunkban, ahol a tartalomkészítôk versengenek az
IP-videók és a közösségi média által formált világmé-
retû piacon, mi másként gondolkodunk arról, hogyan ké-
szítsük technikailag a tartalmunkat. Ez új lehetôsége-
ket ad nekünk ebben a versenyben.”

A világ különbözô helyein próbálják újragondolni, ho-
gyan is mûködik a rádió. Az NPR One és az Omny Studio
egyaránt veszi az adásokat és átalakítja azokat: kisebb
részletekre vágják szét, aztán metaadatokkal látják el,
hogy könnyebben perszonalizálható legyen. A BBC ez-
zel szemben máshogy közelíti meg ezt a kérdéskört, nyi-
latkozta Dave Walters: „Amit mi próbálunk tenni az az,
hogy átalakítjuk, hogy hogyan készítjük a rádiómûsort.
Nem utólag próbáljuk meg átformálni azt. Mindent rög-
zítünk, ami a stúdióban történik, és ez nem csak a képi
világra értendô: rögzítjük a faderek állásait, egyedi hang-
sávokat mind-mind metaadatokkal ellátva. Lényegében
audió-elemek készülnek valós idôben, ahogy maga az
élô mûsor készül.” 

Abban a világban, ahol a tartalomgyártók egy globá-
lis piacon versengenek a videóval, a közösségi médiá-
val és audióval, a BBC másként gondolkozik; úgy, hogy
technikailag készítsenek új tartalmakat, amelyek új le-
hetôségeket teremtenek a versenyben. Így újra össze-
állíthatjuk ezeket az objektumokat klipekbe vagy szeg-
mensekké, vagy akár teljes programunkba, ha kívánjuk;
„Újjá varázsoljuk a teremtés mechanizmusát.”

Ez a stúdió felszerelésében nem sokban különbözik
a hagyományos eszközöktôl, ugyanúgy keverôt használ-
nak például. Inkább bizonyos szabványokat honosítanak
meg a munkafolyamat során, és ez segít új eszközök
kifejlesztésében. Ez az új folyamat a rádiómûsort készí-
tônek egy ismerôs élményt jelent, de lényegében egy
multicsatornás rögzítést ad a kezébe, amivel minden rög-
zítési tényezô rekonstruálható, kezdve a fade és gain
szintektôl magáig a hanganyagig. Ezzel a módszerrel a
szerkesztô utólag belenyúlhat egy hibás hangerô-beál-
lításba, egy elrontott keverésbe és készíthet egy az elô-
zôtôl teljesen eltérô verziójú mûsort, egy teljesen más

platformra. Sôt, alternatív megoldásként egy gép is se-
gíthet a munkában: a mûsorok prototípusait egy beszéd-
szöveg program fordítja le írott formátumba, ami akár azt
is megengedi a mûsorkészítônek, hogy úgy editálja a be-
szédet, hogy egyszerûen a szövegbe javít bele. A prog-
ramkészítôk számára további lehetôségek közé tartoz-
nak az automatikus átiratok és az automatizált zenei nap-
lózás is.

Walters elmondása szerint: „Ez lehetôvé teszi szá-
munkra, hogy a program résztvevôi egyik területrôl a
másikra bekapcsolódjanak. Ha hall egy bejátszást egy
hírrôl, a stúdióban rendelkezésére áll több olyan mûsor
is, ahol foglalkoztak már a témával. Ez a különbözô mû-
sorkomponenseket szétválasztva tartja, ennek köszön-
hetôen feltérképezhetjük, hogyan készíthetjük el a prog-
ramok egyedi verzióit, ahhoz képest, hogy mennyi ideje
van hallgatni.”

A BBC ennek a munkafolyamatnak a tesztelését egy
úgynevezett „Internet-Fit” stúdióval kezdte el (2. ábra).
Ez a stúdió magában foglal egy Audio Over IP keverô-
asztalt és egy ún. objektumalapú felvevôt. Van egy vir-
tuális szervertermük, ahová az összes stúdió kijátszó
rendszerének és számítógépeinek adatát küldik. Scisys
Dira playout rendszerrel dolgoznak és egy Axia Fusion
pultot használnak.

Ez a törekvés része egy nagyobb tervnek, amelyben
a BBC személyre szabott rádiót ígért. 2016-ban indult el
az iPlayer alkalmazás az egész világon és a BBC fôigaz-
gatója, Tony Hall bejelentette; a jövôben egy átfogóbb prog-
rammal világszerte 500 millió embert szeretnének elér-
ni 2022-re. 

4. Összefoglalás

Az igazán érdekes rész még csak most érkezik a rádió-
záson belül. 

A digitalizáció, a digitális rádiózás és az online strea-
mek adta lehetôségek kiegészülnek a multiplatform ál-
lapot elônyeivel. A több megjelenési felület más, módo-
sított tartalmat kíván, ugyanakkor ezek nagyobb lehetô-
séget adnak a monetizálásra. A tartalom tehát eleve adott,
csak azt érdemes átalakítani úgy, hogy az internethez
is illeszkedjen. Egyik jellemzô útja ennek a képi, de fô-
leg a mozgóképi tartalom kiterjesztése, szélesítése. A
közösségi média használatával és bizonyos platformok
elônyeinek hadba állításával ezek a lehetôségek adot-
tak, amelyek olyan új területeket is megnyithatnak, mint
a már egyébként szépen teljesítô real time tartalmak, a
televíziózásban már utat tört on-demand tartalmak, vagy
a szakértôk szerint a jövôt jelentô, kiterjesztett valósá-
gon alapuló tartalomtípusok és a maga a virtuális való-
ság. Ez utóbbi felhasználhatósága a rádiózásban még
idegennek tûnhet, de a vizualizáció terén slágertémának
számít.

A kérdés csak az, hogy mikor kezd el valaki ezekkel
itthon is foglalkozni, mert aki megteszi, abszolút elônyt
szerezhet magának.

Vizualizáció a rádiózásban
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1. Bevezetés

A távközlés és az informatika konvergenciájának a je-
lensége legalább másfél évtizede érezteti hatását és ma
már infokommunikációs piacról beszélünk, felismerve
ennek a folyamatnak a gyakorlati következményeit. Az
elméleti szakemberek már akkor prognosztizálták, hogy
a konvergencia ki fog terjedni az elektronikus médiára
is, egybefonva a három – korábban elkülönült – terület
technológiai elemeit, rendszereit. Az összefonódásnak
pedig komoly következménye van a médiatechnológi-
á kra és az üzleti modellekre is. 

A cikkben elôször a konvergencia fogalmát, jelensé-
gét mutatjuk be, majd a hatásaira láthatunk néhány példát.
Az írás második fele a konvergencia jövôbeli következ-
ményeit mutatja be; az ötödik szakaszban az 5G-hálóza-
tok, a hatodik szakaszban pedig a felhôalkalmazások
irányában. Végezetül az utolsó részben a hagyományos
televíziózás négy lehetséges fejlôdési forgatókönyvét
vázolja fel egy tanulmány alapján.

2. A konvergencia jelensége, fogalma

A távközlés, az informatika és a média világának a kon-
vergenciája ma már természetes, elfogadott fogalom, s
azt is látjuk, hogy alapvetôen egy hosszabb folyamatról
van szó, melynek hatására fokozatosan eltûnik a határ
a három – korábban teljesen elkülönülô – szektor között.
Sok helyen megadták már ennek a körülírását, de pontos
definíció nem született és talán nem is születhet rá, mivel
összetett jelenségrôl van szó. A konvergencia folyamán
a három terület oly mértékben összefonódik, egymásba
épül, hogy hosszabb távon már nem is lesz értelme a há-
rom külön fogalomnak, helyette csak infokommunikációs
szektorról beszélhetünk (1. ábra). Azon sincs értelme
vitatkozni, melyik terület konvergál a másikhoz, hiszen
egymáshoz közelítenek. A címben azért szerepel még-
is kiemelten a médiatechnológia, mert ennek a szemszö-
gébôl vizsgáljuk a jelenség következményeit.

A konvergencia fogalma akkor jelent meg szélesebb
körben a köztudatban, amikor az Európai Unió 1997 de-
cemberében publikálta az úgynevezett Zöld Könyvet a
három szektor konvergenciájáról és ezek szabályozási
kihatásairól [1]. Ez éppen húsz éve volt, s bár a szakem-
berek egy része már sejtette, hogy a folyamatnak jelen-
tôs hatása lesz a három szektorra, de a következménye-
ket akkor még nem lehetett tisztán látni. A Zöld Könyv
még csak a fogyasztói eszközökben folyó összefonódást
és a különbözô hálózati platformok azon képességét emel-
te ki, hogy hasonló szolgáltatások nyújtására lesznek ké-
pesek. Azóta persze finomult a kép, ma már beszélünk
a végberendezések és a szolgáltatások konvergenciá-
ja mellett a hálózatok, az üzleti modellek, sôt mindezek
következményeként a szabályozás konvergenciájáról is.
Ez jól mutatja, hogy a konvergenciának különbözô szint-
jei is léteznek. Beszélhetünk technológiai, piaci és sza-
bályozási szintrôl, de ezek ugyanannak a konvergencia
folyamatnak az eltérô szintjei. Ezek szabatos rendszere-
zése, összefoglalása [2]-ben megtalálható. E cikk elsô-
sorban a technológiai szintre koncentrál, a többi szintet
csak példaképpen érinti.

Természetes módon felmerül a kérdés, mi tette lehe-
tôvé ennek a folyamatnak a megindulását, melyek a fô
hajtóerôi. Összefoglalóan azt szokták mondani, hogy a
digitalizáció, de igazából három dolog együttese hozta lét-
re a konvergencia lehetôségét: a technológiai fejlôdés,
az átviteli információk egységes, digitalizált tartalommá
alakíthatósága és az univerzális hálózati protokoll meg-
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A cikk célja, hogy bemutassa a távközlés, az informatika és az elektronikus média konvergenciájának az elôrehaladását, 
a folyamat médiatechnológiára gyakorolt következményeit. Példákon mutatja be a konvergencia eddigi folyamatának eredményeit
és két példát hoz a jövôben bekövetkezô várható változásokra, új lehetôségekre. 
Végül bemutatja azt is, milyen fejlôdési szcenáriók állnak a hagyományos televíziózás elôtt. 
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1. ábra  A konvergencia fogalma



jelenése. Az átviendô információk digitalizálása elvben
már régen megszületett, Alec Reeves már 1938-ban sza-
badalmaztatta a PCM-átvitel elvét, de az elektroncsöves
világban egy analóg-digitális átalakítót még demonstrá-
ciós célokra is körülményes volt megépíteni. A techno-
lógiai fejlôdés, az integrált áramkörök megjelenése, majd
a Moore-törvény szerint növekedô feldolgozási sebes-
ség azonban lehetôvé tette, hogy a beszédet, hangot,
képet, videojeleket valós idôben digitalizálni tudjuk és
egységes formában lehessen ezeket kezelni. 

Ez azonban még csak részleges áttörést hozott volna,
az igazi paradigmaváltást az hozta meg, hogy az internet
hálózati protokollja, a TCP/IP szinte egyeduralkodó lett és
ezt a protokollt az összes fizikai átviteli rendszerre si-
keresen rá lehetett építeni. A feldolgozási sebesség nö-
vekedésével az útválasztók is képesek lettek a valós
idejû jelfolyamok kezelésére, így 1995-tôl a hangátvitel,
2000-tôl pedig a video-jelfolyam is továbbítható lett cso-
magkapcsolt hálózatokon keresztül az IP-protokoll segít-
ségével. Ezzel egy új szintet lépve meg, felgyorsult a há-
lózatok konvergenciája is.

3. Példák a konvergenciára

A konvergencia elsô kézzelfogható jele a végberende-
zésekben jelent meg. Az egyre gyorsabb jelfeldolgozó
rendszerek, egychipes mikroszámítógépek megjelené-
sével pedig eljutottunk az okostelefonok világáig, amik
már annyi, korábban használt eszközünket egyesítenek,
hogy felsorolni is nehéz. Sokan ennek kapcsán már a szó-
rakoztató elektronika világát is bevonják a konvergencia
folyamatába, talán nem is alaptalanul.

Ugyanakkor a 2000-es években megjelentek a háló-
zati konvergencia elsô jelei is. A triple-play csomagok
megjelenése már minden hálózat esetében ezen alapult.
A helyhez kötött telefonhálózaton a hurokmegosztással
megjelent xDSL-rendszerek lehetôvé tették az internet-
elérés mellett a digitalizált videojelek átvitelét és meg-
indultak az IPTV-fejlesztések. A kábeltévé-hálózatokon
már az analóg rendszereknél megjelent néhány tévécsa-
torna egyesített sávjában az internethez való hozzáférés
és a telefonszolgáltatás, majd a DOCSIS-rendszerek meg-
jelenésével ez a folyamat kiteljesedett. 

Ugyancsak a konvergencia jelensége teremtette meg
a lehetôséget a VoIP (Voice over IP) szolgáltatások elter-
jedéséhez, melyek – bár akkor még nem így neveztük –
az OTT (Over the Top) megoldások elsô fecskéi voltak. Itt
már élesen kiütközött, hogy a hagyományos szolgálta-
tások mellett, sokszor azok visszaszorulása árán meg
fognak jelenni azok az új, innovatív megoldások, szolgál-
tatások, melyek már a konvergencia kiteljesedésének a
szülöttei.

A médiatechnológiák szempontjából elsôdlegesen a
szélessávú átvitel fejlôdése hozta meg a nyitást a kon-
vergens szolgáltatások megjelenéséhez. A hozzáférési
hálózatokban megjelenô FTTx-megoldások már képe-
sek élvezhetô minôségû tartalomátvitelre és a gerinc-
hálózati kapacitások bôvülése is ebbe az irányban hatott.
Az FTTC, FTTB és különösen az FTTH optikai szálas átvi-
teli rendszerek kellô sávszélességet nyújtanak ahhoz,
hogy legalább két videocsatorna SD- vagy akár HD-mi-
nôségû jeleit juttassák el a lakásokba.

A konvergencia médiatechnológiára gyakorolt hatá-
sának az eddigi következményeibôl két példát emelünk
ki; a HbbTV-rendszert és az OTT-szolgáltatásokat.
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2. ábra
A HbbTV (Hybrid Broadband Television) és két platformja



A HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) rendszer
nagyon látványosan ötvözi a mûsorszórás és a széles-
sávú interaktív kommunikáció platformját. A megoldás
lényege, hogy a mûsorszóró jelek vételére képes tele-
vízió képernyôjén a mûsorterjesztô felkínált csatornái
mellett a szélessávú interaktív kommunikáció is meg-
jelenhessen a képernyôn. A megjelenô információ lehet
a mûsorterjesztô csatorna kiegészítô információja, de le-
het a mûsorterjesztôtôl teljesen független önálló infor-
máció, nemlineáris mûsor vagy akár lineáris mûsor is. A
HbbTV szabványosítása során szakítottak azzal a koráb-
bi felfogással, hogy a mûsorterjesztési alapon mûködô
rendszert bôvítsék ki a szélessávú interaktív kommuni-
kációval, ehelyett a HbbTV szabvány-webalapú megol-
dásokat használ és a két eltérô technológia ötvözésére
törekszik.

A HbbTV teljes rendszerét itt nem ismertetjük, ez meg-
található [3]-ban, Ha azonban megnézzük a megoldás jel-
átviteli vázlatát (2. ábra), jól látható, hogy a hálózati szeg-
mensben még elkülönül a mûsorterjesztési platform és
a szélessávú platform, ugyanakkor a konvergencia már
a végberendezés (TV-vevô) és az alkalmazásszolgáltató
rendszerében megvalósul.

A médiatechnológia erôsödô konvergenciájának a
másik, jól ismert példája az OTT-szolgáltatások megje-
lenése, elterjedése. Azokat a szolgáltatásokat nevezzük
OTT-szolgáltatásnak, ahol a szolgáltató úgy éri el a má-
sik hálózatához csatlakozó elôfizetôt, hogy a szolgálta-
tás nyújtására a másik szolgáltatóval sem közvetlen,
sem közvetett szerzôdése nincsen. A meghatározásból
látható, hogy igazából nem technológiai megoldásról, ha-
nem az univerzális adatátviteli lehetôség alkalmazásá-
ról van szó, de az OTT-szolgáltatók a minôség biztosí-
tása érdekében igyekeznek ehhez technológiai megol-
dásokat is rendelni. Ebben az üzleti modellben ugyanis
– a meghatározásból következôen – nincs lehetôség SLA-
szerzôdéseket kötni a tartalmat szállító szolgáltatókkal,
hiszen ôk jogi értelemben nincsenek is a tudatában, hogy

OTT-szolgáltatást szolgálnak ki. Ennek következtében a
priori nincsenek a szolgáltatásminôséget (QoS-t) garan-
táló szerzôdések a szolgáltatás mögött. Ez jelentôs kü-
lönbség az IPTV-tôl, ahol a szolgáltató gondoskodni tud
a QoS-rôl a fejállomástól/stúdiótól egészen az elôfize-
tôig. Ugyanakkor mindkettô IP-alapú átvitelt használ, ko-
rábban ezért is nevezte a szerzô az IPTV-t és az OTT TV-t
közösen IP-alapú televíziózásnak [4].

Az OTT-szolgáltatás a konvergencia jelenségének a
tipikus példája. A technológiai fejlôdés tette lehetôvé a
csomagkapcsolt hálózaton keresztüli valós idejû video-
átvitelt, így ez lineáris televízió-jelfolyam továbbításá-
ra is alkalmas megoldás. A video-jelfolyamok digitalizá-
lása és a digitalizált jel tömörítése tette lehetôvé, hogy
a szolgáltatás digitális úton továbbítható legyen. A kon-
vergencia harmadik faktora, az IP-átvitel univerzalitása
teszi azt lehetôvé, hogy a hálózaton keresztül a szolgál-
tató eljuttassa a mûsorjelet a felhasználóhoz, elôfizetô-
höz. Itt a konvergencia legtöbb szintje már jelen van, a
végberendezés és alkalmazásszolgáltató mellett már a
hálózati konvergencia is jól látható. Éppen emiatt a sza-
bályozási konvergenciának is be kell következnie az
OTT-szolgáltatások esetében, erre utalnak az ezzel kap-
csolatos szolgáltatói felvetések is. Ugyanakkor azt is lát-
ni kell, hogy a hagyományos mûsorterjesztés és az OTT-
szolgáltatás között vannak különbségek is, például a fen-
tiekben említett QoS-szintjében, ezt a szabályozásnak
figyelembe kell vennie, nem tehet egyszerûen egyenlô-
ségjelet a kétféle megoldás közé.

Az OTT-szolgáltatások fenti problémáját a globális
OTT-szolgáltatók is érzékelték, s éppen a globalitás mi-
att a tartalom nagy távolságra történô eljuttatásához egy-
re inkább CDN (Content Delivery Network) szolgáltatókat
vesznek igénybe. Érdekes összevetni a HTE MediaNet
2015 konferencián a szerzô elôadásában [5] prezentált
Cisco-elôrejelzéseket [6] a jelenlegiekkel [7]. Az 1. táb-
lázat a 2015-ös, a 2. táblázat a 2017-es elôrejelzéseket
foglalja össze. 
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1-2. táblázat  
A CDN internet 
forgalom 
2015-ös és 
2017-es
elôrejelzése 
(Forrás: Cisco)



A két táblázat összevetésébôl jól látható, hogy az
elôrejelzések éves növekedési ütemét (CAGR) minden
régióban felfelé módosította a Cisco, miközben az idô-
közben tényadattá lett 2016-os eredmények Észak-Ame-
rikában, Ázsiában és Nyugat-Európában magasabbak,
Közép- és Kelet-Európában, Latin-Amerikában és Közel-
Kelet és Afrika régiójában viszont elmaradtak a 2015-ös
elôrejelzéstôl. Ebbôl az összevetésbôl is látszik, hogy
a globális OTT-szolgáltatók elôretörése erôteljesebb lett,
akik viszont elsôsorban a fejlettebb régiókat igyekeznek
meghódítani szolgáltatásaikkal. Persze ezek a CDN-szol-
gáltatókra vonatkozó adatok, nyilván a helyi OTT-szol-
gáltatók nem CDN-szolgáltatókon keresztül juttatják el a
mûsoraikat.

Ugyanez a tendencia látszik a Netflix elôfizetôi szá-
mának a növekedésében is (3. ábra), ahol az összes elô-
fizetôk száma már átlépte a 100 milliót, és 2017. június
végén a többi ország elôfizetôinek száma már megha-
ladta az USA-beli elôfizetôkét, bár persze jó részük nyu-
gat-európai volt.

4. A konvergencia kiteljesedése –
avagy mit hozhat a jövô?

Mielôtt prognosztizáljuk a jövôt, nézzünk egy kicsit elô-
re; milyen trendet látunk az internetre kapcsolódó esz-
közök összetételében és forgalmazásában? Akármelyik
elôrejelzést is vesszük elô, – bár vannak eltérések – a
trend hasonló. A mobil eszközök (okostelefon, tablet) szá-
ma nô, a PC-k száma visszaszorulóban van, a legnagyobb
növekedést pedig a M2M- és IoT-eszközök adják, de ezek
nem játszanak még szerepet a médiafogyasztásban. 

Ha az adatforgalom szerinti statisztikákat nézzük, az
látszik, hogy a mobil eszközök forgalma hamarosan túl-
lépi a PC-k adatforgalmát. Ha a mobil eszközökön vég-
zett adatforgalmat elemezzük, akkor pedig egyértelmû,

hogy ezek nagy részét a videoanyagok megtekintése te-
szi ki. A jövôre nézve tehát logikusan adódik az a trend,
hogy a korábbiakkal szemben a médiafogyasztás a mo-
bil eszközökön is jelentôs mértékûre nô. A konvergen-
cia jelenségével összhangban tehát az egyik ígéretes
lehetôség a médiatechnológiák megjelenése az 5G-há-
lózatokban. Ezt nem csak az eszközök növekvô száma,
hanem az 5G jövôbeli univerzalitása is indokolja, nagy
valószínûséggel ez a hálózat nem csak a mobil eszkö-
zöket fogja kiszolgálni, szerepe ennél jóval tágabb lesz.
A másik fejlôdési irány a felhôalkalmazások teljes mér-
tékû beépülése a médiatechnológiába, aminek következ-
tében a tartalomelôállítástól a kijátszáson át egészen
az elôfizetôhöz való eljuttatásig dominánssá válik a fel-
hôalkalmazások használata. A következôkben ezt a két
irányt mutatjuk be röviden.

5. Az 5G hálózatok
és a médiatechnológia

Az 5G-hálózatok megjelenése 2020 körül várható, de a
hálózattal szemben megfogalmazott elvárások alapján
nyilvánvaló, hogy jellegében, hálózati filozófiájában tel-
jesen el kell térnie a korábbi vezetékes és mobil hálóza-
tokétól, mert a megfogalmazott célok széles köre egy-
másnak is ellentmondó feltételeket teremt a hálózat egé-
szére nézve. Egy adott szolgáltatásra nézve az összes
igény nem is teljesíthetô, de nem is szükséges. Elegen-
dô, ha minden szolgáltatás számára azokat a feltétele-
ket elégíti ki, amire annak éppen szüksége van. Ez old-
ja fel az ellentmondó feltételek teljesítésének a lehetet-
lenségét.

Az 5G-hálózatokkal szemben támasztott követelmé-
nyek egy része a rádiós rendszert állítja kihívások elé.
A rendkívül kis késleltetés, a spektrumhatékonyság, az
egységnyi területre esô adatátviteli kapacitás, a bázis-
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3. ábra 
A Netfl ix 
elôfizetôi
számának
alakulása
(2011–2017)



állomás csúcssebessége, a felhasználó által érzékelt
átviteli sebesség, az egységnyi területre esô kapcsola-
tok száma, a nagy mozgási sebesség melletti mûködés
és az energiafelhasználás hatékonysága a jelenlegi rend-
szerekkel nem kezelhetô. A pontos követelmények [8]-
ban megtalálhatóak. Ugyanakkor ezek a követelmények
a gerinchálózatra és a felhordó hálózatra is igen szigorú
feltételeket szabnak, hiszen ezek egy része végtôl-vég-
ig kapcsolatban értelmezett, más része pedig a gerinc-
hálózaton kumuláltan jelenik meg. Az 5G specifikáció-
jának eleget tevô hálózatoknak tehát egy igen robusz-
tus, óriási forgalmat továbbítani képes gerinchálózattal
kell rendelkeznie.

A másik komoly kihívás, amivel meg kell küzdeniük,
hogy a nyújtott szolgáltatásokat megfelelô erôforrások-
kal kell kiszolgálniuk a rádiós rendszer és a nagykapa-
citású hálózat adta lehetôségek kihasználása érdeké-
ben. A jelenlegi hálózati alapelvek ehhez nem adnak elég
rugalmasságot, ráadásul a szolgáltatások bevezetése
is körülményes, márpedig a követelmények között az új
szolgáltatások igen gyors bevezetése is elengedhetet-
len. Erre a szabványosítás jelenlegi iránya szerint a há-
lózatszeletelés (network slicing) bevezetése adja a meg-
oldást. A részletek ismertetése meghaladja e cikk kere-
teit, így ehelyett egy rövid meghatározást adunk. Az 5G
végtôl-végig hálózatszeletelés egységes koncepció ar-
ra, hogy egy közös fizikai infrastruktúrán több – egyéni
igények szerint kialakított és SLA-garanciákkal rendel-
kezô – logikai hálózatot lehessen kialakítani, melyek
virtuálisan független üzleti alkalmazásokat tudnak ki-
szolgálni.

Az 5G-hálózatok használati igényére vonatkozó kö-
vetelményeket szintén [8] tartalmazza, ennek három sa-
rokpontja van: a kiterjesztett szélessávú mobil kommu-
nikáció (eMBB – enhanced mobile broadband), a nagy-

mennyiségû gép-gép kommunikáció (mMTC – massive
machine type communcations) és a magas megbízható-
ságú és kis késleltetésû alkalmazások (uRLLC – ultra-
reliable and low latency communications). A három sa-
rokpont által kifeszített mozgásteret a 4. ábra mutatja be,
ahol látható a jellemzô alkalmazások elhelyezkedése is.
A médiatechnológiák integrációja a bekarikázott terüle-
ten történhet meg, itt teljesülnek. a tipikus média és szó-
rakoztató szolgáltatások használati igényei.

Az integrációra a hálózatszeletelés elve adja meg a
lehetôséget, melynek a segítségével specifikálni lehet
azt az erôforrás-igényt, amire az adott médiaterjesztési
szolgáltatásnak szüksége van. Erre a lehetôségre már
több gyártó és szolgáltató kidolgozott esettanulmányo-
kat [9–11]. 

6. Televíziózás a felhôben

Egy másik irányzatot képvisel a felhôszolgáltatások ma-
ximális igénybe vétele a médiatartalmak kialakításá-
ban és terjesztésében. Ennek a megoldásnak az egyes
elemei nem újak, azonban egységes rendszerbe foglal-
va jelentôsen meg tudják változtatni a jelenlegi média-
technológiát.

A médiatartalmak elôállítása a stúdiómunkák után
még sok feldolgozó lépésen kell, hogy keresztülmenjen.
Ezeket a munkák tetemesen megnövelik a továbbítható
mûsorok elôállítási költségeit. Közben fokozatosan vál-
toznak a fogyasztói szokások is. Egyre nagyobb az igény
az on-demand médiára, ráadásul a médiafogyasztás vég-
berendezései is sokfélék lehetnek. A globális média-
elôállítók számára az is kihívást jelent, hogy ugyanazt a
médiaterméket más-más nyelvû hanggal vagy felirattal
kell eljuttatni a különbözô piacokra. Sok esetben ezekbe
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a folyamatokba nehéz beintegrálni külsô szereplôket,
akik egyes fázisokat fel tudnának vállalni az elôállítás
és az adott piacra csomagolás értékláncában.

Míg régebben ezeket a munkálatokat analóg nyers-
anyagon kellett elvégezni, a mai digitalizált stúdiótech-
nika mellett már az összes ilyen jellegû feladat meg-
oldható a felhôalkalmazások igénybe vételével. Egyes
becslések szerint a felhôalkalmazások felhasználása
önmagában 15-25%-os költségmegtakarítást eredmé-
nyez, amihez még további elônyök csatlakoznak a rugal-
masság növekedése, a médiatartalom transzkódolása,
a piaci igényekhez szabás utómunkálataiban. A meta-
adatokkal ellátott mûsoranyagok kezelése pedig újabb
lehetôségeket teremt az on-demand igények kiszolgá-
lásában.

A megoldáshoz persze egy fejlett felhômédia-plat-
form létrehozására van szükség, melyet aztán a SaaS
(Software as a Service) elven mûködô workflow segít-
ségével lehet – egyes elemeiben akár harmadik fél ál-
tal is – a szükséges formára alakítani. A megoldás elôse-
gíti a reklámok piacorientált inzertálását is és az egész
rendszer akár a felhôalapú kijátszást is támogatni tudja.

Ebben az irányzatban az informatikai rendszerek
együttmûködésének hatalmas szerepe van, ami a kon-
vergencia következtében át tudja alakítani a teljes ér-
téklánc technológiai lépéseit, és ezen keresztül az üz-
leti folyamatokat is. A teljes vertikum felhôalapra tétele
– beleértve akár az elôfizetôhöz történô továbbítást is –
hozza legnagyobb megtakarítást és egyben megadja a
maximális rugalmasságot is. Terjedelmi okokból nincs
mód a megoldások részletezésére, de ma már van olyan
platform-elôállító, aki a teljes vertikumot le tudja fedni a
kifejlesztett választékával [12]. 

7. A hagyományos televíziózás jövôje

Mint a fentiekben láttuk, a konvergencia folyamata to-
vábbi lehetôségeket nyit meg a médiafogyasztás számá-
ra. Ezek után viszont természetesen merül fel a kérdés:
a hagyományos televíziózásnak akkor nincs is jövôje?
Ebben nagy vita folyik a szakemberek között, s vannak
olyan országok (pl. Nagy-Britannia és Finnország), ahol
a földi mûsorszórás – ami a hagyományos televíziózás-
nak csak egy része – 2025-2030 közötti megszünteté-
sérôl szóló tanulmányok is megjelentek. Az elôrejelzé-
sek többsége azonban úgy látja, hogy van még a hagyo-
mányos televíziózásnak is jövôje, a részletek tekinte-
tében azonban eltérôek a prognózisok. A legteljesebb
képet a 2025-re várható változásokról az IDATE tanul-
mánya [13] írja le. A tanulmány négy különbözô forgató-
könyvet fogalmaz meg: a trendkövetôt, a konvergenst,
a bomlasztót és a szindikatívot.

A ‘trendkövetô’ azt feltételezi, hogy a 2010 óta érvé-
nyesülô trendek folytatódnak. Az on-demand tartalmak
fogyasztása tovább növekszik, de nem veszélyezteti a
lineáris tévézés piacát. Az OTT-szolgáltatók lassú nö-
vekedése is folytatódik és a szabályozás továbbra is a
lokális piacokon fejti ki a hatását.

A ‘konvergens’ arra alapoz, hogy a csomagban aján-
lott televízió-internet-távközlés szolgáltatások felé moz-
dul el a kereslet. A nagyobb szolgáltatók berendezked-
nek a több végberendezéses (multiscreen) fogyasztásra
és az állandó hálózati kapcsolatra. A szabályozás nem
akadályozza a vertikálisan integrálódó média-telekom
cégek kialakulását és megengedi azt is, hogy az integ-
rált szolgáltatók a saját OTT-ajánlataikat helyezzék ked-
vezôbb helyzetbe.

A ‘bomlasztó’ (diszruptív) a perszonalizált videofo-
gyasztás elôretörésére alapoz. A globális tartalomtováb-
bítás gátjai megszûnnek és a helyi tartalomszabályozás
is teljesen visszaszorul. A tartalom feletti jogokat glo-
bális szinten kezelik. A szabályozásban a hálózatsemle-
gesség alapvetôvé válik. A közösségi videofogyasztás
piaca erôsen növekszik és ugyancsak erôsen növek-
szik az on-demand tartalomfogyasztás is. A jelenlegi pi-
ac erôteljesen átalakul, a jelenleg fejlett piacokon akár
visszaesés is tapasztalható lesz. 

A ‘szindikatív’ az együttmûködésen alapul. A televí-
ziótársaságok – megôrizve csatornáik egyediségét –
partnerkapcsolaton keresztül nemzeti vagy regionális
szolgáltatókká egyesülnek kihasználva a rendelkezé-
sükre álló, egyesített tartalomkínálatot. A sugárzási jo-
gok multiregionálisakká válnak. A lineáris és on-de-
mand kínálatot a tévétársaságok szindikátusban hoz-
zák létre.

A négy változat közül az elsô kettô 2,4%-os, illetve
2,5%-os éves növekedést hozna 2025-ig, a harmadik,
diszruptív változat 1,1%-os emelkedést, amely fôként a
fejlôdô piacokon lenne erôsebb, míg a fejlett piacokon
visszaesést hozna. A negyedik, szindikatív forgatókönyv
hozhatná a legerôsebb fejlôdési ütemet, ez évi 3,5%-os
lenne.

8. Összefoglalás

A fentiekben bemutatott, a konvergencia következmé-
nyeként létrejött példák és a közeljövôben kihasználha-
tóvá váló lehetôségek jól mutatják, hogy a konvergencia
folyamata egyre nagyobb mértékben áthatja a média-
technológiák területét is, és a távközlés, az informatika,
valamint a médiatechnológia összefonódásának újabb
eredményeivel találkozhatunk a jövôben. Az összefonó-
dó technológiák egyben új megoldásokat, s ehhez al-
kalmazkodó üzleti modelleket is létre fognak hozni. Mi-
közben a földi mûsorszórás egyes frekvenciasávjait a
mobil rendszerek fogják használni, a hamarosan meg-
jelenô 5G-hálózatok viszont lehetôséget adnak a mûsor-
terjesztésre, esetleg többszörösen visszanyerve az el-
vesztett kapacitásokat. 

Ígéretes lehet a másik feltörekvô irányzat is; a felhô-
tévé szintén kitörési pontot jelenthet a jelenlegi televí-
ziózás modelljébôl. Mindezekhez a technológiai lehetô-
séget a konvergencia folyamata teremti meg, ami nem
feltétlenül sorvasztja el a jelenlegi modelleket sem, de
ahogy láthattuk, mindenképpen változásokat hoz majd
azokban is.

HÍRADÁSTECHNIKA
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1. Bevezetés

A földfelszíni televízió mûsorszórásban alapos elôké-
szítés után 2013. október 31-ig megtörtént az analóg
mûsorszórásról a DVB-T szabványú digitálisra történô
áttérés. Az új rendszer frekvenciasávja szûkítésre ke-
rült, így lehetôség nyílt a 800 MHz-es sávban (790–862
MHz) mobil szolgáltatás nyújtására. Ezt a frekvenciasá-
vot az átálláskor már kevés kábeltévé-szolgáltató hasz-
nálta, így az alapos evangelizációnak és felkészülésnek
köszönhetôen kevés kölcsönös zavartatási probléma
adódott. 

2. Az LTE 800 rendszer 
frekvenciafelhasználása, zavartatása

Az LTE 800 rendszer downlink (bázisállomás adási oldal)
frekvenciasávja 791–821 MHz (1. táblázat). Itt az OFDM-
modulációval megvalósított átvitel állandóan jelen van,
ami kábeltévé-oldalon zavarokat okozhat. 

A tapasztalatok szerint a digitális tévéátvitelben al-
kalmazott 256QAM-moduláció állapotszámának 64QAM-
re való csökkentése a jelszint változatlanul hagyásával
nem hozott komoly zavarvédelem-növekedést. A zava-
rok gerinchálózati, fejállomási és elôfizetôi oldalon is

megjelenhetnek. A tapasztalat az, hogy ha megfelelô a
kábeltévé-hálózat minôsége, karbantartottsága, akkor
nincsenek elôfizetôi hibabejelentések. A mobilhálózat fe-
lé való zavartatás kevésbé jellemzô ebben az esetben.
Az uplink oldalon (bázisállomás vételi oldal) kicsit más
a helyzet. Itt idôosztásos a kommunikáció, ezért nehe-
zebb a kábeltévére ható zavartatásokat megtalálni. A mo-
bilhálózat-irányú zavartatás szempontjából a kábeltévé-
hálózat nagyszintû pontjai a legnagyobb veszélyforrások,
ezek az erôsítôk, valamint az optikai node-ok kimeneti
pontjai. 

Néhány éve az NMHH – szolgáltatókkal együttmûköd-
ve – egy hosszabb méréssorozat eredményeként azt a
megállapítást tette, hogy a különbözô modemek, set-top-
boxok az ilyen közeltéri zavarokra várhatóan érzéke-
nyen fognak reagálni. Mivel a 800 MHz-es LTE-sáv lefe-
dettsége jónak mondható, a mobil készülékeknek ritkán
kell nagyobb adási teljesítményre kapcsolni, így ezek
a zavarok a tapasztalatok szerint nem gyakoriak. A k á-
beltévé-hálózatok esetleges kisugárzása viszont a mo-
bilszolgáltatók esetében bázisállomás-vételi problémá-
kat okozhatnak, ami a gyakorlatban is elôfordul. 

Az adási és vételi sáv között egy 11 MHz-es üres sáv-
rész került kialakításra. Ez a 821–832 MHz-es rész jól
felhasználható mérôjel vagy egyéb nagyobb védettsé-
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A mobil Internet rohamos terjedése szükségessé tette, hogy az alacsonyabb frekvenciasávok, mint a 800 MHz-es sáv is 
felhasználásra kerüljenek. Ennek elôkészítéseként megvalósult a földfelszíni televízió mûsorszórásban az analóg lekapcsolás, 
és a DVB-T-re történô áttérés. A 450 MHz-es frekvenciasávban is kialakításra került egy LTE-alapú országos rádióhálózat. 
Elindultak az elôkészületek a 700 MHz-es sáv mobil célokra történô felhasználásának biztosítására is. 
A földi digitális rádiózásban a DAB+ rendszer országos elterjesztésének megvalósítási lehetôsége is megjelent az idôhorizonton.
A meglévô hazai kábeltelevízió hálózatokat üzemeltetô szolgáltatóknak fel kell készülniük ezekre a kihívásokra, 
hogy a mobil és a kábeles technológia ne okozzon kölcsönös zavarokat és békésen megférjenek egymással.
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get igénylô szolgáltatás átvitelére a 65. tévécsatorná-
ban. Az 1. ábrán a távoltéri bázisállomások adási jele,
valamint a közeltéri mobil készülék adási jele jól meg-
figyelhetô. 

3. Az LTE 450 rendszer 
frekvenciafelhasználása, zavartatása

Az MVM-NET Zrt. 2014-ben jogosultságot nyert a 450–
457,38/460–467,38 MHz-es sávban LTE 450 rendszerû
zártcélú mobil hálózat megvalósítására (2. táblázat). A
rendszer közel 400 bázisállomást és teljes kiépítés ese-
tén akár 2 millió végkészüléket jelent. 

A bázisállomások építése már megvalósult, a vég-
készülékek számának drasztikus növekedése a jövô-
ben várható. A rendszer elsôsorban kormányzati célú
adatátvitelt valósít meg, de várhatóan itt fognak mûköd-
ni ipari és üzleti szektorban megvalósítandó szolgálta-
tások is. A kábeltévé-hálózatok esetében az LTE 450
rendszer az S39-S41 hyper-sávos csatornákat érinti. Mi-
vel a Downlink sávban jelentôs az adásteljesítmény, az
S41-es tévécsatornán fordulhatnak elô kábeltévé-irányú
zavarok.

4. Az LTE 700 rendszer 
frekvenciafelhasználása, zavartatása

A 700 MHz-es sáv 2020. szeptember 5-e utáni felhasz-
nálási lehetôsége várhatóan a 3. táblázat szerint fog ala-
kulni.

Az LTE 700 Uplink a bázisállomás vételi frekvencia-
sávját, az LTE 700 Downlink az adási frekvenciasávját,
a PPDR pedig a szélessávú közrendvédelmi és kataszt-

rófavédelmi rádióalkalmazást jelöli. Az adási és vételi
irány itt fordított, mint az LTE 800 esetében, az alsó sáv-
ban a fix bázisállomási vétel történik, itt várható a mo-
bil készülékek adásoldala által keltett zavar leginkább.
A kábeltévé-hálózatok esetében különösen nagyvárosi
környezetben a 700 MHz-es sáv intenzíven használatban
van digitális tévé- vagy DOCSIS-jelek átvitelére. 

5. A DVB-T rendszer 
frekvenciahasználata

Az Antenna Hungáriának, valamint a helyi földfelszíni te-
levízióknak 2020. szeptember 5-én lejár az üzemeltetési
jogosultsága a DVB-T földfelszíni digitális mûsorszórás
frekvenciáinak használatára. A 800 MHz-es sáv kiüríté-

sével ki lehetett építeni 5 tévémultiplexet tar-
talmazó országos DVB-T hálózatot, a 700 MHz-
es sáv nélkül már csak 3 multiplex valósítha-
tó meg ugyanilyen technológiával. 

A környezô országokkal már folyik a koor-
dináció a DVB-T2 szabvány bevezetésére. Az
új szabvány segítségével rendelkezésre állhat
5 országos multiplex. A DVB-T2 rendszerben
lehetôség nyílik új tömörítési eljárások beve-
zetésére is (pl. a H-265-re).

Kábeltelevíziós és mobil hálózatok...
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A 470–694 MHz-es sávban tehát 2020 szeptembere
után már várhatóan több földi digitális csatorna jelével
kell számolni, ami további zavartatási problémákat okoz-
hat. A földi digitális tévé-mûsorszórásra a jelenlegi sza-
bályozás szerint további 12 évig, 2032-ig biztosítani kell
a rendelkezésre álló frekvenciasávot.

6. DAB+ 
digitális földi rádió mûsorszórás

A 2006-os Genfi Körzeti Rádiótávközlési Értekezleten
Magyarország jogot kapott arra, hogy a C10-C11-C12
frekvenciákon DAB+ digitális mûsorszóró rádiórendszert
valósítson meg. Az azóta eltelt idôben ez csak Buda-
pesten került kiépítésre három adóállomással és csök-
kentett rádiófrekvenciás teljesítménnyel. Várható, hogy
Magyarország is elôbb-utóbb a szerencsésebb történel-
mû országok útjára lép és elindulhat az országos DAB+
rendszer kiépítése. Érdekesség, hogy Norvégiában 2017.
január 11-én 11:11-kor lekapcsolták az elsô FM-adót és
az év végéig az ország teljesen áttér az analóg rádiózás-
ról a digitálisra.

7. Összefoglalás, következtetések

A jövôben a kábeltévé-hálózatok által használt sávok
nagyobb részében drasztikusan meg fog növekedni a
sugárzott rádióadások száma. Az összes fent említett
rádiós technológiának van egy közös vonása, mind OFDM
sokvivôs modulációt használ a lehetô legnagyobb za-
varvédelem érdekében. A tapasztalatok szerint ezekre
a technológiákra kisebb az analóg zavarok ráhatása, vi-
szont a szélesebb sávú, 8 MHz-es digitális csatornák
már el tudják lehetetleníteni a mûködésüket. 

A kábeltévé-irányú zavartatásnak két fajtája lehet.
Az egyik, amikor a távoltérbôl érkezik egy bázisállomás-
ról valamilyen közel állandó jelszintû OFDM modulált jel,
ez jól mérhetô és behatárolható. A másik esetben, ami-
kor a közeltérbôl sokkal nagyobb térerejû, de impulzus-
szerûen mûködô rádióadó-berendezés okoz zavart, itt
nagyon nehéz lesz a hiba lokalizálása, feltárása. A mo-
bil adóberendezések adási teljesítménye sok dolog függ-
vénye, legfôként a bázisállomás vételi szintje, ami be-
folyásolja ezt. Ha nagy a mobilkészülék és a bázisállo-
más közötti csillapítás, akkor a mobil megemeli az adá-
si teljesítményét, míg ha lecsökken a csillapítás, akkor
az adási teljesítmény is csökken.

A kábeltévé-hálózat üzemeltetésében egyre nagyobb
feladatként fog megjelenni a hálózatok zártságának biz-
tosítása. Nem lesz elegendô a visszirányú csatornák
zaj- és zavarszint-mérésével minôsíteni az egyes háló-
zatrészeket, nem lesz megkerülhetô a jelszivárgások
rendszeres mérése a teljes hálózat lefedési területén,
valamint az összes fellelt hiba igen gyors megjavítása.
A magyarországi mobil szolgáltatók az LTE 800-as sáv-
ban jelentôs számú kábeltévé-rendszer okozta zavart
észleltek eddig is, de az LTE 700 indulása sokkal komo-
lyabb kölcsönös zavartatásokat okozhat. Az LTE 700-as
sávban lévô 12 csatorna elhagyása komoly adatátviteli

képesség csökkenést okozna a kábeltévé-hálózatokban,
ezért fel kell készülni a hálózatok karbantartásakor a
rendszeres szivárgásmérésre, a technológia részévé kell
tenni a hálózat zártságának biztosítását.

A kábeltévé-hálózatokban ma még alkalmazott ana-
lóg tévéjelek igen érzékenyek a zavartatásra, digitális za-
varó jel esetén vivô/zaj-viszony csökkenés tapasztalha-
tó. A digitális tévé- vagy DOCSIS-jelek egyfrekvenciás,
általában manapság 256QAM-modulációval mûködnek.
Ez a moduláció zavarvédettsége jobb, mint az analóg
jelé, viszont itt is elôfordulnak a gyakorlatban problémák.
A 256QAM-jel szintjének óvatos emelése csökkentheti
a zavartatást, de az igazi megoldás a jó árnyékoltságú
hálózat. A régebbi gyártású modemek, set-top-boxok za-
varérzékenysége is nagyobb, itt legfôként az újabb típu-
sokra való csere segíthet. 

A zavarvédettség növelésének másik része az OFDM-
moduláció használata a kábeltévé-hálózaton. A DOCSIS
3.1 rendszer fontos tulajdonsága, hogy ilyen moduláci-
ót alkalmaz, és várhatóan sokkal kevésbé lesz érzé-
keny a külsô behatásokra, mint az egyvivôs 256QAM.
A DOCSIS 3.1 bevezetésével várhatóan újra használat-
ba lehet venni a Digital Dividend 1-es sávot is, így a ká-
beltévé-rendszer kapacitása megnövelhetô. A DOCSIS
3.0 és 3.1 szabványú eszközök külön frekvenciasávon
kell, hogy kommunikáljanak, ez elôre-irányon még ke-
vésbé jelent problémát, a visszirányú sávot lesz nehe-
zebb kezelni. A szintén OFDM-modulációt használó DVB-
C2 szabvány bevezetése várhatóan még hosszabb távon
fog csak megvalósulni, mivel a régi set-top-boxok és
tévék nem képesek ezeket a jeleket feldolgozni. 

A kábeltévé-hálózatok üzemeltetésekor a jövôben
sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a rendszer zárt-
ságára, mert az éterben robbanásszerûen fognak elsza-
porodni a nagyobb teljesítményû rádiófrekvenciás jelek,
és megnövekszik a kölcsönös zavartatás veszélye. A
fejlesztések esetében hálózati szinten érdemes csök-
kenteni a koaxiális hálózat hosszát, erre hatékony tech-
nológia a Deep Fiber, ahol a gerinchálózati sík nagyobb
részét üvegszálra cseréljük. A DOCSIS 3.1 fejlesztés
legfôbb elônye a nagyobb zavarvédettség és a nem hasz-
nált frekvenciasávok visszanyerése lesz. 

A szerzôrôl

PUTZ JÓZSEF 1983-ban diplomázott a Széchenyi Egyete-
men (az akkori KTMF-en), Gyôrben. A kábeltelevíziózással
1986-ban kezdett el foglalkozni, tervezési, fejlesztési és
üzemeltetési tevékenységekben dolgozott. Több hazai és
külföldi kábeltévé-hálózat létrejötte fûzôdik a nevéhez. Ké-
sôbb mûholdas hírközléssel és IPTV-vel is foglalkozott.
Egyetemeken, tanfolyamokon gyakorlatorientált elôadáso-
kat tart, a távközlési szakma fejlesztése a legfontosabb
számára.

Hivatkozások

[1] NMHH – Nemzeti ütemterv a VHF III. sáv (174–230 MHz)
és az UHF sáv (470–790 MH) hasznosításáról,
2017.07.20.

[2] Putz József: Frekvenciahasználat és zavartatás 
a kábelTV hálózatokban, 
Média-Kábel-Mûhold, 2017. októberi szám.

HÍRADÁSTECHNIKA

30 HTE MEDIANET 2017



ACM SIGCOMM 2018, BUDAPEST

LXXII. ÉVFOLYAM, 2017 31



HÍRADÁSTECHNIKA

32 HTE MEDIANET 2017



LXXII. ÉVFOLYAM, 2017 33

1. Bevezetés

Kinek volt már vitája szakmai fogalmak eltérô értelme-
zése miatt? Kinek NEM volt még vitája szakmai fogal-
mak eltérô értelmezése miatt?...

A HTE 2016-ban vágott bele az Infokommunikációs
Fogalomtár elkészítésébe. A cél egy infokommunikáci-
ós szakmai fogalmak meghatározásait tartalmazó szó-
cikk-tár létrehozása. A hazai szakmai közösség mun-
kájának támogatására magyar nyelvû szótárat fejlesz-
tünk. A fogalomtár szerkesztett, dinamikus (változtatha-
tó, bôvíthetô) és online elérhetô [1]. A HTE, az infokom-
munikáció pártatlan hazai egyesülete, tagságának szé-
leskörû ismereteire és tapasztalatára tud építeni.

A technológia gyors fejlôdése, a digitalizálás, valamint
a konvergencia kiteljesedése jelentôs hatással van az
infokommunikációs ágazatra. Az ágazatban dolgozók-
nak egyre több új fogalommal, vagy a már ismert fogal-
mak tartalmának megváltozásával kell „együtt élniük”.
Egyre kevesebb idô jut az új megoldások kidolgozásá-
ra, és egyre kevesebb arra is, hogy az ágazati szakem-
berek közös megegyezésen alapuló fogalomrendszert
alakítsanak ki. Márpedig ez nélkülözhetetlen a problé-
mák megoldásához, az eredményes munkavégzéshez.
Mûszakiak, jogalkotók, jogalkalmazók, közgazdászok,
marketing-szakemberek és mások közös munkafolya-
matai kapcsolódnak a gyakran változásban álló info-
kommunikációs fogalmakhoz.

2. Néhány külföldi példa

A félreértések, pontatlanságok okozta károk elkerülé-
sére külföldi törekvéseket is láthatunk. Ez alkalommal
felvillantok néhány példát.

Az ITU „Radicommunications vocabulary”-ja hat nyel-
ven (angol, arab, francia, kínai, orosz, spanyol), több mint
2700 szócikket tartalmaz (valójában hat nyelven csak
1100 készült el) [2]. Jelentôségét ezzel fejezték ki: „ITU-
R/ITU-T official terminology”. Bôvítése, frissítése 2015
októberében leállt, de jelenleg is kereshetô, használható.

A szótári adatbázis szócikkeit az ITU-publikációk anya-
gából választották ki. Az elsôdleges cél az ITU-dokumen-
tumok (pl. ajánlások) következetes fogalom- és rövidí-
téshasználatának segítése volt. Az ITU, mint világszer-
vezet számára érthetô módon cél volt emellett a külön-
bözô nyelvû dokumentumok koherens értelmezésének
támogatása is. Ezért választották ki a legnagyobb né-
pességet elérô nyelveket a projektben. A szótár koráb-
ban és most is szabad felhasználású volt és maradt.

Az Európai Bizottság is felismerte, hogy segíteni kell
a fogalomhasználat egységes gyakorlatának terjedését.
A HTE szakmai területéhez a „Broadband glossary” [3]
áll a legközelebb, de szélesebb kitekintéssel érdemes
figyelnünk a „DG Connect Glossary” tartalmára is [4].
Ennek a szótárnak a célja a Digital Single Market tevé-
kenység fogalmi kohéziója.

Sokan ismerik a „techtarget” oldalt [5]. Önmeghatáro-
zása szerint referenciát és öntanulási eszközt jelent az
információs technológiák területein. Több mint 10 ezer(!)
definíciót ad, (amerikai) angol nyelven. A portál külde-
tése az IT-szakemberek és üzletemberek jobb megérté-
sének segítése. Lowell Thing, az IBM mûszaki szakírója
az internet korai napjaiban hozta létre a WhatIs.com-ot.
Ezt a sikeres, önkéntes alapon fejlôdô szótárt 1999-ben
megvette a TechTarget. A TechTarget tôzsdei (NASDAQ)
marketing vállalkozás. Több mint 60 országból vannak
szerkesztôi. A TechTarget kiterjedt portálrendszerének
(szakmai „magazin-gyûjteményének”) sok-sok cikke a
szótár „bemenetéül” szolgál. A vállalat vezetôi felismer-
ték, hogy a szótár üzleti érdekeiket is szolgálja, hiszen
segíti ügyfeleik eligazodását. A TechTarget szakmai iga-
zodási ponttá vált.

3. A HTE Infokommunikációs Fogalomtár
jellemzôi

A Fogalomtár egy moderált, szerkesztett wiki szótár.
A munkát stratégiai szinten a Szerkesztôség irányít-

ja, kijelöli a témaköröket, a feldolgozandó szócikkek kö-
rét, monitorozza az elôrehaladást, figyelemmel kíséri a

Kulcsszavak:  fogalomtár, infokommunikáció, wiki, HTE

A HTE infokommunikációs szakmai meghatározásokat tartalmazó, magyar nyelvû wikipédia formájú fogalomtárat hoz létre.
Cél a hazai szakmai közösség munkájának segítése, a jogalkotási és -alkalmazási, mûszaki fejlesztési, létesítési és üzemeltetési
munkafolyamatok támogatása. A fogalomtár szerkesztett, dinamikus és online elérhetô. 
A projektben a HTE tagságának széleskörû ismereteire és tapasztalatára építenek.
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visszajelzéseket. A Fogalomtár fej-
lesztését a fôszerkesztô (Szabó Csa-
ba Attila) és a szakmai koordinátor
(Schmideg Iván) irányítják. Ôk ké-
rik fel a fogalmi meghatározásokat
író szakértôket, akiket a HTE Foga-
lomtár zsargonjában „fogalomfara-
góknak” nevezünk.

Egy-egy szócikk szerkesztôségi
jóváhagyás után válik nyilvánosan
elérhetôvé. Ezt megelôzôen, a szer-
kesztési folyamat során egy belsô
szakmai nyilvánosság ad teret a szak-
emberek hozzászólásainak. Így a szó-
cikkek fejlôdéséhez, kiérleléséhez
vezetô viták is kialakulhatnak. A szó-
cikkek esetleges késôbbi módosítá-
sa is hasonló szerkesztôségi folya-
maton keresztül történik. A fogalmi
definícióknak is van életciklusa, vál-
tozhatnak, elavulhatnak. A szerkesz-
tett wiki forma és a munkamódszer
keretet ad a fejlôdéshez, a HTE szak-
mai közösségétôl, illetve a szakmai
nyilvánosságtól érkezô észrevételek,
jelzések pedig jobbítják a fogalmi
meghatározásokat.

Nyilvánvaló, hogy ez a kezdemé-
nyezés akkor érheti el célját, ha az
a megcélzott felhasználók – az info-
kommunikációval foglalkozó szak-
emberek teljes hazai köre – elvárá-
sainak megfelel. Egy-egy szócikk de-
finíciója legyen pontos (de tömör),
valamint a szócikkek kiválogatása
a felhasználók igényeinek megfelel-
jen. A pontos és tömör megfogalma-
zásban a wikipédia szerkesztési el-
vei és gyakorlata segíti a felkészült
fogalomfaragókat. A szerkesztés-
nél elvárás, hogy a magyar nyelvû
fogalomtár szócikkei tartalmazzák
a megfelelô angol nyelvû megneve-
zést, angol nyelvû hivatkozásokat,
referenciákat (például szabványok,
nemzetközi szervezetek glossary
hivatkozásai stb.). A feldolgozandó
fogalmak körét elsôsorban az aktu-
ális hazai és nemzetközi joganyag-
ra támaszkodva választja ki a Szer-
kesztôség, természetesen a mûsza-
ki trendekre tekintettel. A szerkesz-
tés közösségi elôkészítése és látha-
tósága a feldolgozandó fogalomkör
bôvítésére is hozhat felvetéseket,
javaslatokat.

A Fogalomtár formátumát az áb-
rákon három szócikk segítségével
illusztrálom.
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4. A fogalomtár fejlôdésének aktuális
helyzete

Az elsô idôszakban 17 témakörben összesen 207 szócikk
definíciója készült el. Kísérleti fázis is volt ez ugyanak-
kor, a módszertan és a technológia kialakításának ideje.
A jelenleg tartó második idôszakban (2018 elejére) a szó-
cikkek számát mintegy 1000-re bôvítjük. A HTE Infokom-
munikációs Fogalomtár jelenlegi témakörei:

1. Média tartalom átvitel
2. Média tartalom átviteli szolgáltatás
3. Média-szabályozás, szabványosítás
4. Elektronikus hírközlô hálózat
5. Optikai hálózat
6. Elektronikus hírközlô hálózati infrastruktúra
7. Elektronikus hírközlési szolgáltatás
8. Elektronikus aláírási szolgáltatás
9. Személyes adatok védelme, információ biztonság 

10. Elektronikus hírközlés szabályozás,
szabványosítás

11. IKT segélyhívó szociális, egészségügyi 
megoldások

12. Frekvenciagazdálkodás
13. Internet szolgáltatás
14. Internet szabályozás, szabványosítás
15. Következô generációs internet technológiák

és szolgáltatások
16. Okos város megoldások
17. Minôségi paraméterek
18. Általános-átfogó fogalmak 

A HTE Infokommunikációs Fogalom-
tár sikerét az jelenti majd, ha széles
körben használatos lesz. Egy pezs-
gô szakma élô nyelvével dolgozunk,
valamennyi hazai szakember érde-
kében, 21. századi módon, online,
változásra készen és képesen. Szer-
vesen illeszkedik ez az infokommu-
nikáció szakmai-tudományos egye-
sületének tevékenységébe. 

A szerzôrôl

MAGYAR GÁBOR a HTE elnöke,
a BME Távközlési és Médiain-
formatika Tanszék vezetôje, el-
nöke az Egyetemközi Távköz-
lési és Informatikai Egyesület-
nek (ETIK) és a Magyarországi
Oracle Felhasználók Egyesüle-
tének (HOUG) is. 2004-2008 kö-
zött a BME stratégiai igazgatója,
2000-2010 között pedig a Nem-
zeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja volt.
Miniszteri megbízottként az Európai Technológia i
és Innovációs Intézet (EIT) budapesti megvaló-
sításának kormányzati koordinátora volt (1998-
2010). Több mint 35 éve oktat a BME-n. Szakmai
érdeklôdési területe lefedi az adattudományt, mul-
timédia tartalomelemzést, a tartalomkezelési rend-
szereket, számos kutatás-fejlesztési projektet ve-
zetett, szakmai tanácsadó megbízásokat teljesí-
tett, hazai és nemzetközi tudományos konferen-
ciák szervezésében vett részt. Kalmár László,
Pollák-Virág és Kozma László díjas.
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Tisztelt Olvasók, Tisztelt Olvasók, 
HTE tagok és (még) nem HTE tag

kollégák!

Lehetôség van a HTE Infokommunikációs Foga-

lomtár fejlesztésében részt venni. Akár szócikke-

ket író fogalomfaragóként, akár megjegyzések,

vagy javaslatok küldésével (a Fogalomtár honlap-

ján vagy közvetlenül a Szerkesztôség tagjainak).

Örömmel vesszük fel a kapcsolatot más hazai szak-

mai szótár-kezdeményezésekkel is.
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Summaries • of the papers published in this special issue

The conference HTE MediaNet 2017 was held in October 2017. This
bi-annual conference has been a leading event for the Hungarian info-
communications community, a recognised scientific-professional
forum. Participants include senior specialists, project leaders, and
technical decision makers of companies representing the media in-
dustry. This special issue has been compiled from papers written by
the authors of the most interesting presentations of the conference.

The future of media
Keywords: Over-the-Top, television, Y generation, 

content consumption
The rapid spread of Over-the-Top services, the ex-

pansion of social media, the increasing popularity of
virtual and augmented reality... – some of the trends
that may determine the future of audiovisual media. We
can witness how changing consumption habits trans-
form the media market and re-evaluate the role of tra-
ditional television. The most pressing question for the
future of media is whether OTT will completely overcome
traditional TV and lead to a turn similar to the recent de-
cline of rental companies. This controversial question is
at the center of this article.

The latest tools and methods in digital education
Keywords: 3D, VR, education, collaboration
More and more studies deal with predicting the fu-

ture IT and technological developments in which we can
read that the 21st century will be the era of information.
The internet will become the network of people using
the computers instead of the network of computers, and
the telecommunication, the informatics and the media
will interlock. So, in the 21th century education, the in-
formation is the key as well.

This article will introduce a wide range of applica-
tions for 3D VR enhancements in the field of education.
The 3D VR learning equally satisfies the requirements
the companies and the students set against education. Its
application reaches beyond the learning opportunities,
it can be successfully applied in the everyday practices
of companies.

Language translation as a voice service 
for mobile network operators

Keywords: speech translation, voice call, OTT,
mobile operator, core network, IMS, VoLTE

Nokia offers a language translation solution for mo-
bile network operators. Operators can provide real-time
machine translation of speech, as a useful extension of
their currently available voice service. The concept pro-
vides a beneficial differentiation against Over-the-Top con-
tent providers. 

The successfully demonstrated solution presented
in this paper works with any device, that is capable for
voice calls (even with simple handsets, like the recentl y
launched Nokia 3310). In the service the Operator’s Mo-
bile Switching Center Server (MSS) or IMS core is invol-
ved, which is connected to Nokia Data Center and then
to the Microsoft Azure Data Center, which provides the
speech translation.

Visualisation in the radio
Keywords: radio, broadcasting, digitalisaton, video,

visualisation, AR, VR, real time
Because of the effect of the digitalization the radio

have to rethink itself. One of the solutions is the multi-
platform appearance. It means that the radio should be
presented on almost every platform. In the future, radio
makers will need to consider, slightly paradoxically,
how to use visualisation as a means to this solution of
this problem.

The impact of convergence on media technology 
Keywords: convergence, FTTx, HbbTV, 5G networks,

Over-the-Top, cloud TV
This article aims at presenting the progress of the

convergence of telecommunications, information tech-
nology and electronic media and showing the conse-
quences of the process on media technology. The cur-
rent results in the process of convergence are shown
and two examples of expected future changes and new
opportunities are outlined. Finally it presents possible
scenarios of development the conventional television
is facing.

Peaceful coexistence of cable television 
and mobile networks

Keywords: analogue switch-off, DVB-T, LTE 800,
LTE 700, LTE 450, DAB+, cable television

The rapid spread of mobile Internet made it neces-
sary to use lower frequency bands like the 800 MHz
band. In preparation for this, analogue switch-off of the
terrestrial television broadcast and the transition to
DVB-T were realized. A LTE-based national radio net-
work was also established in the 450 MHz band. Pre-
parations have been made to ensure the use of the 700
MHz band for mobile purposes. In the field of digital ter-
restrial radio, the implementation of the nationwide co-
verage of the DAB+ system is also an opportunity in
the time horizon. Providers of existing domestic cable
TV networks should be prepared to face these challen-
ges so that mobile and cable technology does not cause
mutual disturbance.

HTE Infocommunications Glossary
Keywords: glossary, infocommunications, wiki, HTE
An infocommunications wiki-glossary is under de-

velopment in Hungarian, by the Scientific Association
for Infocommunications (HTE). The primary goal is the
support of real-life workflows in infocommunications
sector, covering legal, regulatory, technical develop-
ment, implementation and operation aspects. The wiki-
glossary is moderated, dynamic and online. The project
is based on the wide professional knowledge and skills
of the members of HTE.



A HHíírrkköözzllééssii  ééss  IInnffoorrmmaattiikkaaii  TTuuddoommáánnyyooss  EEggyyeessüülleett
tekintélyes, 68 éves múltjával hazánk infokommuniká-
ciós szektorának legpatinásabb szervezete. Munkássága
a távközlési és az informatikai iparágtól a hagyományos
postai szolgáltatásokon át az internetig és a médiavi-
lágig terjed. Az egyesület közel 60 jogi tagot, valamint
majdnem 1000 magánszemélyt számlál. Berkein belül
több mint 20 szakmai közösség munkálkodik meghatá-
rozott célok érdekében, a legjobb tudása szerint. 

A HTE amellett, hogy kiemelt, véleményformáló sze-
repet tölt be a magyar infokommunikációs szakterület
szabályozásában, mûködésében és fejlôdésében, hazai
és nemzetközi rendezvények elismert szervezôjeként is
jegyzett. A HTE naptárában nem telik el hét szakmai ta-
lálkozók, elôadások, kerekasztal beszélgetések és egyéb
szervezett események nélkül, de házigazdája többek
között olyan országos szakmai nagyrendezvényeknek,
mint

• a projektmenedzserek találkozóját és információ-
cseréjét segítô PPrroojjeekkttmmeenneeddzzssmmeenntt  FFóórruumm,

• a kimagasló hazai médiatechnikai esemény, 
a HHTTEE  MMeeddiiaaNNeett konferencia,

• a HHTTEE  IInnffookkoomm, amely az infokommunikációs 
hálózatok és alkalmazások legfrissebb piaci, 
mûszaki és szabályozási kérdéseinek egyik 
legelismertebb rendezvénye.

Az egyesület az utóbbi években számos nneemmzzeettkköözzii
ttuuddoommáánnyyooss  kkoonnffeerreenncciiaa  ééss  wwoorrkksshhoopp  magyarországi
megvalósítását nyerte el pályázati úton (bôvebb infor-
máció a HTE nagyrendezvényeirôl: http://www.hte.hu/
nagyrendezvenyek).

Az egyesület szerteágazó kapcsolatrendszerének, va-
lamint szakmai taglistájának köszönhetôen teret ad a
különbözô vélemény- és információcseréknek, profesz-
szionális párbeszédeknek, a közös cél érdekében foly-
tatott kollektív munkának. Lehetôséget biztosít arra,
hogy az iparág valamennyi képviselôje – akár a min-
dennapi konkurálást is háttérbe szorítva – kommuni-
káljon fontos kérdéskörökben. Mindeközben az egyé-
nek szakmai kiemelkedésének, véleményformálásának
is utat enged. A HTE megkérdôjelezhetetlen erôssége,
és így több évtizedes elismertségének egyik alapja,
hogy mind munkásságában, mind véleményformálá-
sában sszzaakksszzeerrûû,,  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  ééss  ffüüggggeettlleenn, felül-
emelkedik az esetleges politikai, vagy éppen vállalati
érdekeken.

Bô hat évtizedet és két tucat szakterületet pár mon-
datban összefoglalni szinte lehetetlen lenne, ezért in-
kább vázlatpontokban szemléltetjük, mi minden érinti
manapság aazz  eeggyyeessüülleett  tteevvéékkeennyyssééggii  kköörréétt::

• hazai és nemzetközi konferenciák szervezése 
• szakmai fórumok az internet technológiák és

szolgáltatások elterjesztéséhez
• mûsorelosztási és tartalomipari technológiák

népszerûsítése
• rádiótávközlési technológiák ismeretterjesztése
• projektmenedzsment módszerek terjesztése
• szakmai folyóiratok, nyomtatványok kiadása
• nemzetközi kapcsolatok: együttmûködés 

az IEEE-vel és más társszervezetekkel
• szakmai díjak odaítélése (pl. Puskás Tivadar-díj,

Kempelen Farkas-díj, Pollák Virág-díj)
• kiegyensúlyozott szakmapolitikai, szakmai 

véleményalkotás (minisztériumok felkéréseire és
társadalmi egyeztetésekben)

• fôiskolák és egyetemek képzési és kimeneti 
követelményeinek véleményezése

• külföldi infokommunikációs eredmények 
honosításának segítése

• kutatásfejlesztési tevékenység támogatása
A HTE ars poeticájában tradicionálisan hangsúlyos

szerepet kap a fiatalokkal való kapcsolat ápolása, a sszzaakk--
mmaaiillaagg  sszzéélleess  llááttóókköörrûû  ééss  ttuuddoommáánnyyooss  éérrddeekkllôôddéésssseell
bbíírróó  ddiiáákkookk  ttaannuulláássáánnaakk  ééss  ppáállyyaaiinnddííttáássáánnaakk  sseeggííttééssee.
Az egyesület amellett, hogy az arra érdemes hallga-
tóknak biztosítja a különbözô rendezvényeken, konfe-
renciákon, fórumokon való kedvezményes részvételt,
különbözô pályázatokat hirdet, amelyek díjazottai anya-
gi elismerésben is részesülnek. A HTE Diplomaterv és
Szakdolgozat Pályázatára például az ország 15 egye-
temérôl nevezhetnek, de említést érdemel a HTE Aka-
démia által kiállított tanúsítvány is, amely szintén tá-
mogatja a következô infokommunikációs nemzedék
szakmai fejlôdését.

A HTE idôszakos kiadványai mellett hagyományosan
két folyóiratot jegyez: a HHíírraaddáásstteecchhnniikkáátt és az Innffoo--
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  JJoouurrnnaallt. Míg elôbbi a hazai szakmai
élet történéseit, kérdéseit és mûködését elemzi, az In-
focommunications Journal már nemzetközi elismert-
ségre is szert tett, olyan nemzetközi adatbázisokban
szerepelve, mint a Scopus, a Compendex és az Inspec.
A lap kiadását a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács támogatja, szerkesztôsége pedig folyamatosan
szervez keresztpublikációkat nemzetközi társlapokkal.  

További információk:
www.hte.hu,

kérdéseit, észrevételeit pedig
az info@hte.hu

címre várjuk!

A HTE-rôl                     dióhéjban




