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A szélessávú Internet jellemzıiA szélessávú Internet jellemzıi

Kommunikáció

Interakció

Szórakoztatás

Információ

Tudás

�internetes távoktatás

�e-egészség
(elektronikus kórlap, 
telemedicína)

�on-demand
szórakoztatás

�IP alapú hang- és 
videókommunikáció

�e-kormányzat

� online ügyintézés a 
közintézményeknél
(adóbevallás)

�internetbank

�e-kereskedelem

�távmunka

A gyors, megfizethetı és közvetlen Internet-hozzáférés biztosítja azt az 
infrastrukturális alapot, amely az információs társadalom fejlıdéséhez szükséges:

Szélessávú InternetSzélessávú Internet



Fix Internet-hozzáférés Magyarországon, 
2006. 1. félév
Fix Internet-hozzáférés Magyarországon, 
2006. 1. félév

�A 977 ezer fix Internet-csatlakozások 
közül a szélessávú csatlakozások 
száma elérte a 801 ezret. 

�A kis sávszélességő betárcsázós 
szolgáltatások piaca folyamatosan 
csökken, egyre több ügyfél vált a 
szélessávra.

�Az xDSL a legkedveltebb szélessávú
technológia, melyet a kábeles 
hozzáférés követ.

�Az egyéb szélessávú technológiák 
többnyire a fix vezeték nélküli és a 
bérelt vonalas hozzáféréseket 
tartalmazzák.

Forrás: IDC, 2006
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Felhasználói trendekFelhasználói trendek

�A lakosságon belül 7,9% volt a 
szélessávú internetet használók 
aránya 2006. júniusában. 
Ugyanekkor a háztartások 
penetrációja 16,6%-os volt.

�Az üzleti felhasználók szélessávú
penetrációja elérte a 39%-ot 2006. 
elsı felében. A penetráció a 
közepes és nagy cégeknél magas, 
míg a kisvállalatoknál még van 
lehetıség a növekedésre.

�Az állami támogatás 
következtében az állami iskolák 
100%-ában elérhetı a szélessávú
Internet. A térség más országaihoz 
képest magas az iskolai szélessávú
Internet-hozzáférések aránya.

Csatlakozások megoszlása 
felhasználók szerint

Forrás: IDC, 2006



Szélessávú kapcsolatok sávszélesség 
tekintetében (letöltés)
Szélessávú kapcsolatok sávszélesség 
tekintetében (letöltés)

�A legelterjedtebb sávszélesség 
512 kbps.

�A sávszélesség földrajzi hely 
függvénye is. A nagyvárosokban 
elterjedtebb a nagy sebességő
internet, mint a kisebb településeken.

�Az xDSL sávszélessége még 
mindig nem elegendı a Triple Play
szolgáltatásokhoz, azonban néhány 
körzetben az inkumbens szolgáltató
már elindította az ADSL2+
szolgáltatást. 

�Jelentıs mennyiségő helyi tartalom 
híján nincs nagy igény szélessávú
multimédiás szolgáltatásokra.

Csatlakozások megoszlása
sávszélesség szerint

Forrás: IDC, 2006
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Szélessávú internethasználók igényeiSzélessávú internethasználók igényei

Source: IDC, 2006

Egyszer ő
böngészés

Interaktív, 
multimédiás,
grafikus tartalmak

IPTV,
video-
konferencia

Emelt min ıségő
video vagy
IPTV

Zenefájlok
letöltése,
játékok, P2P

VoIP
�Skype

�Yahoo! Voice

�A kábelszolgáltatók a hang-

átvitelt internethozzáféréssel

egy csomagban kínálják

VoIP
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�Yahoo! Voice
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IPTV
�A közép-európai volt távköz-

lési monopóliumok az IPTV-t 

xDSL-eléréssel kombinálják.

Magyar Telekom, O2 CZ, TP 

S.A., Elion, Telekom Slovenije.

IPTV
�A közép-európai volt távköz-

lési monopóliumok az IPTV-t 

xDSL-eléréssel kombinálják.

Magyar Telekom, O2 CZ, TP 

S.A., Elion, Telekom Slovenije.

Triple Play
�Néhány közép-európai 

szolgáltató egy csomagban 

kínál Internet, hang és 

TV szolgáltatást.

Triple Play
�Néhány közép-európai 

szolgáltató egy csomagban 

kínál Internet, hang és 

TV szolgáltatást.

Magyar

átlag

Nyugat-
európai

átlag



Lakossági szélessávú elıfizetési díjakLakossági szélessávú elıfizetési díjak

�xDSL ügyfeleknek az Internet 
elıfizetési díj mellett a vezetékes vonal 
elıfizetési díját is meg kell fizetniük.
�Az akciós ajánlatok keretében az új 
elıfizetık árengedményt kapnak az elsı
néhány hónapban, utána viszont a 
normál tarifát fizetik.
�A szolgáltatók hozzájárulnak a 
végberendezések árához.
�Az Internetet más távközlési 
szolgáltatásokkal egy csomagban 
kínálják:

� A kábelcégek az Internetet 
összekapcsolják a televíziós és 
VoIP-szolgáltatással.

� A Magyar Telekom a hagyományos 
telefont kombinálja DSL-eléréssel, 
illetve elindította az IPTV-t.

�A hurokátengedés költsége és a 
nagykereskedelmi ADSL-díjak 
közvetlenül befolyásolhatják a 
végfelhasználói árakat.

Source: IDC, 2006
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Piaci versenykörnyezetPiaci versenykörnyezet

Vezetı magyarországi szélessávú Internet szolgáltatók:
� Magyar Telekom
� UPC
� Invitel

�A legnagyobb három szolgáltató a hozzáférések 66%-
át biztosítják

�A piaci versenyre ösztönzıen hat, hogy havi telefonos 
elıfizetési díj nélkül is lehet ADSL-t rendelni. 
Ezt a szolgáltatást a Magyar Telekom a közeljövıben 
tervezi bevezetni.

�A szélessávú szolgáltatók a Triple Play területén is 
versenyezni fognak, egy csomagban kínálva Internetet, 
hang és videó szolgáltatást.



Fix szélessávú hozzáférések aránya 
néhány CEE országban, 2006. 1. félév
Fix szélessávú hozzáférések aránya 
néhány CEE országban, 2006. 1. félév
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Fix Szélessáv Penetráció WiFi

*WiFi kapcsolatokat Csehországon kívül a többi ország nem tartalmazza. A fenti ábra illusztrálja, hogy mennyire magas 
azoknak a helyi szolgáltatók által kínált szélessávú Internet kapcsolatoknak a száma, amelyeknél WIFI-n keresztül 
kapcsolják az ügyfeleket az Internetre.  A WIFI technológia népszerősége Csehországban kiemelkedı.

WiFi

�Az xDSL és kábelinternet-használók aránya Magyarországon magasabb a régió többi 
országához képest.

�Az xDSL Csehországban késıbb jelent meg, mint Magyarországon vagy Lengyelországban

�A lakossági LAN ethernet hálózatok Lengyelországban, Romániában és Oroszországban 
a legkedveltebbek.

�Átlagos arány nyugat Európábán 17% volt 2006 második felében



Mi kell a sikerhez?Mi kell a sikerhez?

Verseny az

elıfizetıi hurkon

Alternatív hálózatok

Állami támogatás

�Bıvebb kínálat a fogyasztónak

�Árverseny

�Javuló szolgáltatási színvonal

�Kiterjedtebb lefedettség

Tartalom/

Szolgáltatások

�Internetszolgáltatás a kistelepüléseken is

�Többféle technológia használata –
WiMAX, FTTx

�A meglevı infrastruktúrán alternatív 
hálózatok kiépítése

�Közösségi hálózatok (WiFi mesh)

�E-kormányzat

�Adókedvezmények

�IPTV�távmunka�e-
kereskedelem

�Internetbank�e-kormányzat�VoIP

�on-Demand
szórakoztatás

�e-egészség�Internetes 
távoktatás



Kérdések?Kérdések?

tschwieters@idc.com


