
Kujbus Éva
Mobilinternet-használat és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint 2008 végén az ezer lakosra szá-
mított internet-előfi zetések száma térségenként nagy eltéréseket mutatott. A leg-
alacsonyabb (123) az Észak-Alföldön (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye), míg a legmagasabb (241) Közép-Magyarországon, 
ugyanakkor összességében az elmúlt években rohamosan nőtt országosan az inter-
net előfi zetések száma. Az előfi zetések kapcsolattípusai szerint szintén jelentősek a 
regionális eltérések: a legújabb, vezeték nélküli technológia Észak-Magyarországon 
és Észak-Alföldön képviseli a legnagyobb súlyt.

Ezer lakosra jutó internet-előfi zetés, KSH, 2009

A távközlés jelentősége 

A távközlési eszközök nagy hatással vannak közvetlenül mindennapjainkra, tár-
sadalmunkra és gazdaságunkra egyaránt. Az életre gyakorolt nagy hatása mellett 
ma már el sem tudnánk képzelni, mi lenne velünk pl. mobiltelefon, kábeltévé, 
internet nélkül, életünk szerves részéve váltak. Az egyik leggyorsabban fejlődő 
területe (és ez a tendencia napjainkban is folytatódik) a telekommunikációnak az 
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internet, amelynek megjelenése új fejezetet nyitott a kommunikációban, kitágítva 
a világot és megszüntetve tér és idő problémáját. Jelentőségét mutatja, hogy ma 
már az élet minden területén használják, olyannyira támaszkodva rá, hogy sokak 
szerint nélküle „megállna az élet”.  

A távközlési piac egyre nagyobb arányt jelent a GDP-ben: az EU GDP-jének 
2008-ban 3 százalékát tette ki, tehát bevételei folyamatosan nőnek: 2008-ban 
meghaladta a 300 Mrd €-t, ami 1,3 százalékos növekedést jelentett az előző év-
hez képest. Éppen ezért egy ígéretes üzletágnak tartják szakértők és befektetők 
egyaránt. Nemcsak gyors fejlődése miatt fontos terület, hanem azért is, mert az 
EU célkitűzései között szerepel, hogy a világ legfejlettebb tudásalapú társadal-
mává és gazdaságává váljon az unió (így Magyarország számára is ez a cél). Ezen 
cél elérése érdekében az információs és kommunikációs technológiát nevezték 
meg kulcsfontosságúnak, így ezen területek támogatása és fejlesztése elsődleges 
fontosságúvá vált.

A támogatásra példa a Rigai Állásfoglalás, amely szerint az internet hozzáférhe-
tővé tétele  kiemelt fontosságú az e-befogadás szempontjából, hogy megvalósulhas-
son a tudásalapú társadalom. Az elsődleges cél a hátrányos helyzetű térségek és 
a halmozottan hátrányos helyzetű családok hozzáférésének biztosítása. Az egyik 
kezdeményezés a WiFi-falu, amely program keretében a rászoruló települések drót-
nélküli internet-hálózathoz jutnak, kedvezményesen vásárolhatnak számítógépeket 
és internetoktatást tartanak a felzárkóztatás érdekében. Szabolcs megyében is több 
ilyen kezdeményezést találhatunk (pl. Máriapócs, Jánd, Hodász).

A hazai piac

Néhány évvel ezelőtt átalakulás kezdődött és még zajlik napjainkban is a távköz-
lési piacon: elkezdődött a konvergencia a távközlési és az informatikai területek 
között. 

A hazai elektronikus hírközlési piac mostani helyzetéről elmondható, hogy 
optimum közeli állapotot tapasztalhatunk. (a szolgáltatók száma hatással van a 
versenyre, a verseny minősége az ügyfél elégedettségre, ami pedig lehetővé teszi a 
szolgáltatók költséghatékony működését. Éppen ezért a szolgáltatóknak is érdekük 
az optimum elérése.) Ez a majdnem ideálisnak nevezhető állapot csak az elmúlt 
1-2 évben alakult ki, korábban több szolgáltató volt jelen, mint azt a piac mérete 
indokolta volna. Magyarország viszonylag kis piacot jelent, ennek ellenére azonban 
néhány évvel ezelőtt egy alapítási hullám volt tapasztalható. Eredményként több 
helyi koncessziós társaság, alternatív szolgáltató, internetszolgáltató, kábeltévé-
társaság és mobilszolgáltató jelent meg. A piaci törvények hamar érzékeltették 
hatásukat. Nem sokkal később tehát a megalakulási hullámot felváltotta egy 
akvizíciós hullám, ami egyesítette a szétaprózódott piaci erőket, és koncentráltan 
jelentek meg az életképes, versenyképes szolgáltatók.

A liberalizációs felvásárlások eredményeként a mobil internet szempontjából a 
T-Mobile, a Pannon GSM és a Vodafone vált fontossá. Általánosságban elmondható, 
hogy nagy, nemzetközi cégek leányvállalatai, ami biztosítja a know-how megfelelő 
áramlását és az anyagi hátteret is.
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A hazai elektronikus hírközlési piac legnagyobb szereplőinek tulajdonosi szerkezete 
2008-ban (NHH, 2008)

Az internet és a mobil internet Magyarországon

Az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya bár az elmúlt évtizedben 2-3 
százalékról 36 százalékra nőtt, azonban ez még mindig elmarad a fejlettebb, nyugati 
piacok átlagától. Szakértők szerint ez az arány az elkövetkező években tovább fog 
növekedni, aminek nagy jelentősége van a további fejlesztések tekintetében. Hiszen 
a kereslet növekedése motiváló tényezőként jelentkezik a befektetések eldöntésénél. 
A hazai internet-hozzáférések mintegy 80 százaléka széles sávon történik. Az árak 
további csökkenése és a sebesség növekedése elősegítheti ennek az aránynak a 
további növekedését.

A széles sávú elérhetőségeken belül átrendeződés tapasztalható az elmúlt évek-
ben: a mobil internet aránya bővül és további növekedése várható1.

     
Az egyes hozzáférési technológiák aránya (NHH, 2008)

1. Egy 2008-ban, a Pew internet and American Life Project által végzett felmérés alapján a megkérdezett 
fogyasztók és a szakemberek 77 százalék-a úgy gondolja, hogy 2020-ban az elsődleges internet hozzá-
férési pont a mobiltelefon lesz. Ez is alátámasztja a mobilitás egyeduralmát a jövőben.
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A mobil internet rohamos terjedését példázza, hogy 2007. II. negyedévében 
163 165 előfi zető volt, addig egy évvel később már 365 033 előfi zetőt tartottak 
nyilván. 2010-re a mobil internet aránya várhatóan megduplázódik és jellemző 
elérési móddá válik. 

2002-ben, amikor még csak GPRS technológiával volt elérhető az internet, így 
igen költséges és lassú volt. A szolgáltatók megpróbálták vonzóbbá tenni, felkelteni 
a potenciális fogyasztók érdeklődésé: forgalmi korlát nélküli szolgáltatást vezettek 
be, ami akkor még nem volt megszokott gyakorlat az internetszolgáltatók körében. 
Az elmúlt években nagymértékben fejlődött a technológia, megjelentek a 3G-s 
telefonok, elkezdődött a lefedettséget biztosító hálózat kiépítése, gyorsabb lett a 
le- és feltöltési sebesség, valamint kedvezőbb lett a szolgáltatás ára is. Mindezen 
tényezők együttes hatására 2007–2008 között dinamikus fejlődés történt a pia-
con, aminek eredményeként 2008-ra már 400 597 felhasználót regisztráltak, ami 
2007-hez képest 118 százalékos növekedést jelent. 

Több előnye is van a mobil internetnek, ami vonzóvá teszi a fogyasztók számára. 
A növekvő kereslet pedig vonzza a nagyobb befektetéseket, ami még profi tábilisabbá 
teheti ezt az üzletágat. A szolgáltatás fő pozitívumai a következőek:2

• hordozható: ami lehetővé teszi a felgyorsult mobilitási igény kielégítését, 
nincs szükség kábelekre, szolgáltató váltásra lakóhely változtatáskor, nem kell 
sok energiát és időt belefektetni az utánjárásba (ez nagy segítség és előnyös is az 
előfi zetőnek);

• önállóan igénybe vehető szolgáltatás: vagyis a lehető legegyszerűbb feltételekkel 
vehető igénybe, nem kell hozzá mobiltelefon vagy más típusú szolgáltatás;

• a vezetékes internetnek kiegészítője, de helyettesítője is lehet;
• egyszerű kezelési mód.
Hátrányának tekinthető azonban, hogy földrajzilag nem egyenletes a szolgálta-

tás a hálózat hiányos kiépítése miatt, ez szakadozó, váltakozó sebességhez vezet 
– ez a tény nagymértékben hátráltatja a további elterjedését. Befolyásoló tényező 
még, hogy a lakosság számára ajánlott csomagok nem feltétlenül alkalmasak 
olyan népszerű felhasználások, mint a multimédiás, fájlcserélő vagy fájlmegosztó 
alkalmazások kiszolgálására. 

  
 A T-Mobile 3G lefedettségi térképe A T-Mobile 3G lefedettségi térképe
     2009. febr. 28-án  2010. jan. 31-én

2. A Vodafone honlapja szerint, 2009
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A Pannon 3G lefedettségi térképe         A Pannon 3G lefedettségi térképe

                2009. febr. 28-án  2010. jan. 31-én

   
 A Vodafone 3G lefedettségi térképe A Vodafone 3G lefedettségi térképe
      2009. jan. 31-én      2010. jan. 31-én
Az egyes szolgáltatók 3G lefedettségi térképe (NHH, 2009, 2010)

A szabolcsi fogyasztók használati szokásai és véleménye

Nemcsak a szolgáltatók számára vált egyre fontosabbá a mobil internet szegmens. A 
másik fontos piaci szereplő, a fogyasztó, életében is egyre nagyobb szerepet játszik.
2009 márciusában a szakdolgozatomhoz3 végzett nem reprezentatív kérdőíves 
felmérésben közel százan vettek részt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.4

Általánosságban elmondható, hogy a távközlési szolgáltatások megítélése, a 
minőséggel és a választékkal való elégedettség nőtt az elmúlt években.5 Ezt alátá-
masztja a Szabolcs megyei fogyasztók körében végzett felmérés is, amely szerint 
ötfokozatú értékelési skálán 4-re értékelték elégedettségi szintjüket az internet 
meghatározó tulajdonságaival: a sebességgel, az árral, a lefedettséggel és a kapa-
citással. 

A Szabolcs megyei fogyasztóról kiderült, hogy:

3. 2009. júniusában a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának Szolgáltatásmenezs-
ment Tanszékén megvédett, „A mobil internet jelene és jövője” című szakdolgozat

4. A vizsgálatot 2009 márciusában végeztem 18 év feletti személyek bevonásával. A fi atalabb korosztály 
(18 alattiak) azért került ki a célcsoportból, mert még nem rendelkezhetnek kellő tudással a techno-
lógia megítéléséhez.

5. NHH, 2008 (Infokommunikációs és média fogyasztási szokások- NHH tanulmány 2008. szeptember)
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• Már napi tevékenységgé vált az életében az internetezés, hiszen a válaszadók 
több mint 70 százaléka naponta többször is használja ezt a szolgáltatást, sőt 48 
százaléknál ez azt jelenteti, hogy 1 óránál többet töltenek el a számítógép előtt. 

• Az egyes technológiák/szolgáltatástípusok választásánál a legfontosabb szem-
pont az ár: ezt a válaszadók 76 százaléka jelölte meg (az átlagos költség, amit 
hajlandóak kifi zetni 3000 és 5000 Ft között található), majd a sebesség, ami 54 
százaléknál játszik szerepet, valamint a korlátlanság ténye is befolyásoló tényező 
44 százalék számára.

• A válaszadók 94 százaléka otthon és munkahelyén/iskolában használja az 
internetet, de máshol, pl. tömegközlekedési eszközön utazás közben, reptéren, 
vásárláskor már csak kevesen, pedig az internet nem kizárólag helyhez kötött 
információforrás.

• A leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások az e-mail, amit minden megkérdett 
használ, a böngészés (87 százalék) és a kapcsolattartás (59 százalék használja). A 
szélessáv által nyújtott lehetőségeket is kihasználják a felhasználók, ezek közül a 
legnépszerűbbek az elektronikus ügyintézés (63 százalékuk veszi igénybe), illetve 
a szórakoztató szolgáltatások és a virtuális könyvtár (39 százalék).
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A szélessáv által nyújtott szolgáltatások igénybevétele (%)
(A kérdőív eredménye, 2009)

• Az internetre való csatlakozás többségében kábeles eléréssel (48 százaléka a 
megkérdezetteknek rendelkezik vele) vagy ADSL-el (35 százaléknak a kérdőívben 
szerepeltek közül) rendelkezik; ezen eredményt alátámasztja az NHH felmérése is, 
amely szerint vezet a kábeles technológia, de bővül a mobil internet aránya is (ez 
jelenleg 4 százalék), sőt további bővülés is várható az ADSL rovására.

• A többség elégedett az internet-hozzáférésével, de vannak, akik váltanának 
más technológiára (pl. üvegszálasra, mobil internetre), de az anyagiak vagy az a 
tény gátolja, hogy nem elérhető a szolgáltatás a lakóhelyén.
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Az internet fejlődésében a következő lépcsőfoknak nevezik a mobil internet, 
amely a válaszadók 20 százalékának megfogalmazásában bárhol, bármikor vezeték 
nélkül használható, laptopról vagy mobiltelefonról elérhető internet. A meghatáro-
zásban sokan kiemelték, hogy csak elvileg használható, hiszen még nincs kiépítve 
a teljes lefedettség, így csak az ország egy részén elérhető. A többség (80 százalék) 
azonban semmit nem tudott róla. Fontos szerepe van tehát a szolgáltatóknak az 
„alapinformációk” kialakításában, hiszen ez a további növekedés kulcstényezője 
is: az átlagfogyasztó azt a szolgáltatást választja, amelyről elegendő információval 
rendelkezik, érti, hogy miért fi zet. Fontos, kiemelt szerepe van a tájékoztatásban 
a médiának (a válaszadók fele innen tudott meg legtöbbet a mobil internetről) és 
az internetnek, hiszen böngészés közben informálódnak az emberek.

A válaszadók egyetértettek azzal, hogy a jövő technológiája, gyorsan fejlődik, 
jó megoldás, és a mobilitásnak vannak érzékelhető előnyei: az információáramlás 
felgyorsulása és a versenyelőny. Hasznosnak tartják, hogy rugalmas hozzáférést 
biztosít, helytől és időtől függetleníteni tudják magukat, valamint információs szem-
pontból „kitárul számukra a világ”. Előnyei között említették még, hogy folyamatos 
hozzáférést biztosít, rugalmassága miatt a rohanó világ megbízható része lehet. 

Ugyanakkor 63 százalékuk egyáltalán nem vásárolna mobil internetet, hiszen 
még viszonylag lassú, alacsony a sebessége és ehhez képest drága, így az átlag-
emberek számára nem megfi zethető. Véleményük szerint az ideális paraméterek 
esetén a mobil internet ára 3500 Ft, a sebessége pedig 10 Mbit/s körül lenne. 
2009 márciusában a paraméterek: 4–5000 Ft körüli ár, max. 7,2 Mbit/s sebesség. 
2010 elejére az ár valamelyest csökkent, az átlagára (egy olyan csomagnak, amely 
mindennapi internethasználatot tesz lehetővé) 4000 Ft körül van, de létezik 1000 
Ft alatti csomag is, sőt létezik olyan csomag is, ahol egy megadott korlátig ingyenes 
a csomag (de ezek csak időszakos internethasználatot feltételeznek), tehát széles 
csomagskálát alakítottak ki a szolgáltatók. A letöltési sebesség javult ugyan, de 
nem ugrásszerűen, így ennek még fejlődnie kell.

A válaszadók szerint, ha tovább fejlődne a mobil internet, akkor 60 százalékuk 
kiegészítőként használná a vezetékes mellett, további 20 százalék pedig csak erre 
a szolgáltatásra fi zetne elő. Ez is bizonyítja, hogy a további növekedésnek igen is 
reális esélye van a feltételek javulása esetén. 

Összegezve az eddigieket, elmondható, hogy még kevés releváns információval 
rendelkeznek a fogyasztók a mobil internetről, ezen a helyzeten sürgősen változ-
tatnia kell a szolgáltatóknak – ehhez kihasználhatók a legfontosabb információs 
csatornák, mint az internet és a média.

Alapvetően látják a hasznát, előnyét és a benne rejlő lehetőségeket a potenciális 
fogyasztók, de a jelenlegi helyzetet elég rossznak ítélik meg. Tehát a használati 
feltételeknek (lefedettség, ár, sebesség) minél hamarabb javulniuk kell, ahhoz, 
hogy még erőteljesebben növekedjen a felhasználók aránya. 

A mobil internet jövőképe

Megváltoztak a piaci körülmények, az életritmus és a fogyasztói igények is. Ezek 
a körülmények befolyásolják a mobil internet fejlődését, valamint kijelölik a le-
hetséges jövőképét is:
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• a háztartások számítógéppel való ellátottsága – különösen a hordozható szá-
mítógéppel rendelkezők aránya – nagymértékben nőtt, ezzel párhuzamosan pedig 
nőtt az internet iránti kereslet is. Ez a mobil internet iránti kereslet növekedését 
is jelent(het)i, különösen a hordozható PC-vel rendelkezők esetében, hiszen aki 
hordozható verziót vásárol, az több helyen szeretné kihasználni, így előtérbe kerül 
a vezeték nélküli lehetőség a választáskor; 

• habár a hozzáférés költségei folyamatosan csökkennek, de a fogyasztók igen árér-
zékenyek – ez a tendencia különösen felerősödött a 2008 ősze óta tartó világgazdasági 
válság hatására –, és az árral együtt fi gyelembe veszik a sebességet is (csak a két 
tényező együttes vizsgálata után döntenek). Ez a mobil internet esetén még hátrányt 
jelent, hiszen hiába versenyképes már az ára, ha a sebessége még szakadozik; 

• a fogyasztók választásánál előtérbe kerülnek a csomagolt szolgáltatások, ahol, 
véleményük szerint, alacsonyabb is a havidíj, és igényüknek megfelelő szolgáltatást 
választhatnak ki. Ennek a szokásnak a kihasználása lehetőséget jelent a szol-
gáltatóknak, még most a válság idején is – 2009-ben, a növekedésre (Erre példa 
a szolgáltatók ajánlata Magyarországon, ahol a vezetékes internettel kapcsolva 
ajánlják a mobil internetet mintegy kipróbálásra, így egyre többen ismerkedhetnek 
meg az új technológiával.);

• a kapcsolattartás és az emailezés mindennapi tevékenységgé váltak, a ha-
gyományos kommunikációt elkezdte felváltani az internetes kommunikáció. A 
fogyasztók nem szeretnek kimaradni folyamatos kommunikációból, hiszen akkor 
lemaradnak a felgyorsult életben. Ezért előtérbe kerülhet választásuknál a folya-
matos, mobil elérés, így mindig elérhetőek lehetnek és elérhetik, akit akarnak;

• általánosan elmondható, hogy jó dolognak tartják a fogyasztók az internetet, 
hiszen kényelmes, időt takaríthatnak meg vele, folyamatosan értesülhetnek a világ 
dolgairól, így nem maradnak le. Előtérbe kerül itt is az egyre nagyobb sebesség, 
amely igényt a mobil internet bizonyos fejlesztések után képes lesz kielégíteni, hiszen 
a többi technológiánál gyorsabban fejlődik. Azonban megjelentek ellentétes érzések 
is a felhasználókban: a felgyorsult világot még gyorsabbá teszi, esetleg növeli a 
már amúgy is magas internet-függőséget is a továbbfejlesztett technológia. Ez a 
vélemény hátráltathatja a mobil internet elterjedését;

• az állam célja egy infokommunikációs társadalom kialakítása, amelyhez 
szükséges a technológia magas szintű fejlettsége: ezt különböző beruházásokkal, 
támogatásokkal, kedvezményekkel tudja elérni. A mobil internet hozzájárul ehhez 
a célhoz, ezért kiemelt prioritást élvezhet az állami támogatások között. A jelenlegi 
helyzet (a már említett gazdasági válság) ismeretében, azonban az állami kiadások 
jelentős része most elsősorban munkahelymegóvásra, az infrastruktúra fejleszté-
sére irányul. Ezért még beletelhet évekbe is, amíg jelentős anyagi erőkkel tudják 
támogatni a telekommunikációt;

• a szolgáltatók számára adott a lehetőség az új piaci rés kihasználására, hiszen 
ezt igazolják az eddigi kutatási adatok: a mobil internet használók száma egy év 
alatt 130 százalékkal nőtt, és 2010-re az előrejelzések szerint a hozzáférések 10 
százalékát fogja kitenni. Azonban ha nem történik további fejlesztés, hogy minden-
hol elérhető legyen a 3G-s szolgáltatás, ami a vezetékes eléréssel fel tudja venni 
a versenyt, akkor megrekedhet ez a kedvező tendencia. Habár eddig viszonylag 
folyamatosan kapcsoltak be újabb és újabb területeket a gyorsabb elérést bizto-
sító hálózatba, a válság hatására valószínűsíthetően lelassul ez a tendencia, ami 
hátráltatja a mobil internet elterjedését.
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A leírt tendenciákból is látható, hogy a célokra és igényekre megfelelő választ 
adhat majd a mobil internet, de nem a jelenlegi paramétereivel (különösen a le-
fedettségével és a sebességével van nagy probléma). Ezért egyértelműen kijelent-
hető, hogy fontosnak kell lennie a fejlesztéseknek mind a szolgáltatóknak, mind 
az államnak egyaránt. Ha ez nem történik meg a lehetőségekhez képest minél 
hamarabb, akkor az eddig tapasztalt kedvező tendencia valószínűleg megreked, 
és elveszítik az érdeklődésüket a fogyasztók a szolgáltatás iránt, ez pedig jelentős 
hátrányhoz vezet az ország szempontjából. 

Azonban ha megtörténnek a fejlesztések és megmarad az eddig tapasztalt kedve-
ző tendencia, akkor valószínűsíthetően a mobil internet lesz a jövő szolgáltatása.
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