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5G – új koncepció

• továbbfejlesztett mobil 

szélessávú kommunikáció és 

egyéb vertikális alkalmazások 

integrálása

• egy platform – több alkalmazás

• konfigurálható, flexibilis hálózat

• szolgáltatók együttműködése

Új koncepció bevezetéséhez:

Szabványosítás  (ITU  (IMT 2020), 3GPP, ETSI)

Spektrumigény felmérése, spektrumharmonizáció  (ITU, EU, CEPT) 

szabályozási kérdések tisztázása (ITU, EU, CEPT)



3

Enhanced Mobile Broadband

Massive Machine Type 
Communications

Ultra-reliable and Low Latency 
Communications

3D video, UHD screens

Smart City

Industry automation

Gigabytes in a second

Self Driving Car

Augmented reality

Smart Home/Building

Work and play in the cloud

Voice Mission critical  application,

e.g. e-health

Future IMT

ITU-R M.2083 Ajánlás ("Framework and overall objectives of the future 

development of IMT for 2020 and beyond„) rögzíti az alapvető célkitűzéseket

ITU - IMT 2020 vízió

(forrás: Recommendation ITU-R M.2083)
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• IMT-2020 kulcsfontosságú képességek

ITU - IMT 2020 vízió

(forrás: Recommendation ITU-R M.2083)
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ITU – IMT 2020 bevezetés ütemezése

M.2083-05

2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020~

Spectrum for
IMT

Spectrum implementation

Enhancement and related development of standards
(Rec. ITU-R M.1457 and ITU-R M.2012)

Systems deployment
IMT-

and
IMT-advanced

and their
enhancement

2000

Evolution/Integration with other radio systems
Other radio

systems

~

New elements
to offer

capabilities of 
IMT-2020 Vision Requirements

Standards
development

Standards
enhancement

Systems
deployment *

The sloped dotted lines in systems deployment indicate that the exact starting point cannot yet be fixed.

: Possible spectrum identification at WRC-15 and WRC-19

  * : Systems to satisfy the technical performance requirements of IMT-2020 could be developed before year 2020 in some countries.
: Possible deployment around the year 2020 in some countries (including trial systems)
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ITU – hol tartunk most?

 Fejlesztési 

ütemterv

 Piaci szereplők 

igényeinek 

felmérése

 tanulmányok 

megkezdése

 ITU vízió és 

ütemterv

 IMT-2020

koncepció

 Előzetes spektrum 

vizsgálatok (< 6 

GHz illetve > 6 

GHz műszaki 

nézőpontok)

 WRC-19 sávok 

csatorna-

elrendezési tervei

 Határozat, 

szabályozás 

elfogadása

 részletes IMT-2020 

rádiós interfész 

specifikáció

 további 

fejlesztések

 spektrumigények/

sávok (WRC-15)

 műszaki 

követelmények

 kiértékelési 

követelmények

 felhívás 

közzététele

 paraméterek (IMT-

WRC-19)

 vizsgálatok(WRC-

19)

 javaslatok 

beküldése

 kiértékelés

 konszenzus

 CPM Report (IMT-

WRC-19)

 kompatibilitási 

vizsgálatok 

eredményei

(WRC-19)

2012-2015 2016-2017 2018-2019 2019-2020

IMT 2020 vízió, szempontok 

kidolgozása 
IMT 2020 specifikáció, spektrum,

szabályozás elfogadása
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IMT 2020/5G célra vizsgált sávok

• WRC-15 238 határozat: IMT 2020 spektrumigény és IMT 2020 célú spektrum 

allokálási/azonosítási lehetőségének vizsgálata, a szükséges kompatibilitási 

tanulmányok elvégzése az alábbi sávokra 

• WRC-19 - döntés az IMT2020/5G célra allokálható sávokról: 1.13 napirendi pont

Meglévő mozgószolgálati felosztás

(csak IMT 2020 azonosítás 

szükséges)

Nincs globális mozgószolgálati felosztás (a 

sávok mozgószolgálati allokálásáról is 

döntenie kell a WRC-19-en)

24.25 GHz – 27.5 GHz 31.8 – 33.4 GHz

37 – 40.5 GHz 40.5 – 42.5 GHz

42.5 – 43.5 GHz

45.5 – 47 GHz 47 – 47.2 GHz

47.2 – 50.2 GHz

50.4 – 52.6 GHz

66 – 76 GHz

81 – 86 GHz
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WRC-19 felkészülés 

• A WRC-19 felkészülés a WRC-15 után azonnal megkezdődött, a vizsgálatokhoz 
használt kiindulási paraméterek elfogadását követően jelenleg az egyes sávok 5G 
megfelelőségének eldöntéséhez szükséges vizsgálatok folynak

• ITU szinten külön munkacsoport létrehozása az 5G vizsgálatokra (WRC-19 1.13 
napirendi pont)

2017 március
5G vizsgálati 

paraméterek 

meghatározása

2018 szeptember
kompatibilitási 

vizsgálatok 

eredményeit és 

javaslatokat 

tartalmazó 

CPM szöveg 

tervezete

2019 február
CPM-19

(a WRC-19 

kiinduló 

dokumentumát 

képező  végleges 

CPM szöveg 

elfogadása)

2019 november
WRC-19

5G sávok 

allokálása/

azonosítása
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EU – 5G célkitűzések

• Európai Únió célkitűzése : vezető szerep az 5G bevezetésében

2017-2018
közös ütemterv a korai bevezetésre / kísérletek, 2018-tól 
határokon átnyúlóan is/korai bevezetés

2020
közös ütemterv a kereskedelmi bevezetésre, legalább egy 
nagyvárosban 5G minden tagállamban

2025 
a városokban és főbb útvonalak mentén folyamatos 5G

5G akcióterv:

8 intézkedést tartalmazó cselekvési terv
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EU – 5G spektrum

• RSPG szakvélemény: a korai 5G bevezetésére alkalmas 

frekvenciasávok (”pioneer bands”) beazonosítása (legalább 3 sáv, 

egy 1 GHz alatt és egy 1-6 GHz között, valamint egy 6 GHz fölött.)

700 MHz:

3400-3800 MHz:

1 GHz alatti harmonizált 5G sáv lehet, országos és beltéri 5G 

lefedettség szempontjából fontos

elsődleges sáv (2020 előtti bevezetés lehetőségét biztosítani kell)

24.5-27.5 GHz: elsődleges sáv, a 6 GHz feletti sávokban, korai bevezetés 

lehetőségének vizsgálata, harmonizáció megkezdése európai szinten  

Hosszabb távon: 31.8-33.4 GHz és 40.5-43.5 GHz ígéretes sávok

5G mandátum  a CEPT számára:  2018. júniusra 

elvégezni a szükséges vizsgálatokat az elsődleges sávok 5G 

célú használatba vétele érdekében
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CEPT - ECC feladatterv

• az érintett piaci szereplők, nemzetközi szakmai szervezetek és hatóságok 

véleményét figyelembe véve CEPT feladatterv (ECC Roadmap), 

4 fontos témakörrel:

EURÓPAI 

HARMONIZÁCIÓ

GLOBÁLIS 

HARMONIZÁCIÓ

WRC-19 

FELKÉSZÜLÉS

VERTIKÁLIS 

ALKALMAZÁSOK

SZABÁLYOZÁSI 

IGÉNYEI

EGYÉB

KIHÍVÁSOK
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CEPT feladatterv- európai 
frekvenciaharmonizációs feladatok

 3.4-3.8 GHz ECC határozat felülvizsgálata 5G szempontból

 3.4-3.8 GHz sáv  jelenlegi fragmentált felhasználásának 

megszüntetésével kapcsolatos útmutató kidolgozása az 5G 

bevezethetősége érdekében

 26 GHz sáv 5G harmonizációs határozat kidolgozása, az 

azonos és szomszédos sávokban működő egyéb szolgálatok 

védelme (EESS, SRS)

 MFCN sávokra vonatkozó ECC határozatok felülvizsgálata 

5G alkalmasság szempontjából

 Flexibilis duplex lehetősége az FDD sávokban
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CEPT feladatterv - WRC-19 felkészülés

IMT 2020 >24 GHz sávok (AI 1.13 napirendi pont)

 CEPT prioritás a 24.25-27.5 GHz, 31.8-33.4 GHz és 40.5-43.5 

GHz sávokra

 A  28 GHz sáv (27.5-29.5 GHz sáv) nem támogatott 5G-re (FSS 

(állandóhelyű műholdas szolgálat), WRC-19 –en a CEPT 

szélessávú műholdas kommunikációra és mozgásban lévő földi 

állomásokra (ESIM) támogatja)

 Globális spektrumigények felmérése

 Az ITU 5D támogatása a  WRC-19 vizsgálatok mielőbbi 

megkezdése érdekében
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CEPT feladatterv- vertikális alkalmazások

 Közös felhasználói területek meghatározása

 Alkalmazások (pl. PPDR, automatizálás, ITS, közmű, vasút, stb.) 

harmonizációs követelményeinek felmérése 

 Specifikus vertikális igények meghatározása

 Közös platform lehetőségének vizsgálata (privát hálózat megosztása vagy 

mobil hálózati infrastruktúra használata vagy hibrid megoldások)

 engedélyezés a kritikus alkalmazásoknál (pl. közlekedés), az ITS vagy 

ipari alkalmazások általában egyedi engedélyezés alól mentesek, azonban 

a kritikus eseteknél újra kell gondolni

 Spektrum redundancia kritikus alkalmazásokra (pl. 6 GHz alatti ITS, 

PPDR), két különböző frekvenciasáv kijelölése ugyanarra az alkalmazásra 

a megfelelő szolgáltatási minőség érdekében

 A jelenlegi szabályozás felülvizsgálata az 5G képesség szempontjából (5G 

kompatibilisek-e az egyes szektorokra jelenleg érvényes határozatok 

ajánlások?)

A rendszer specifikáció véglegesítése szempontjából nagyon fontos a 

vertikális alkalmazások követelményeinek mielőbbi meghatározása.
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CEPT feladatterv-egyéb kihívások

 Műholdas megoldások lehetősége

 Új műszaki lehetőségeken (pl. MIMO) alapuló kompatibilitási 

vizsgálatok

 csatornaelrendezés, terjedési modellek vizsgálata a 92-105 

GHz és 130-175 GHz sávokban

 backhauling és SRD az 57-66 GHz sávban, ITS a 63-64 GHz

sávban (kevésbé szigorú műszaki feltételek lehetőségének 

vizsgálata)/self-backhauling lehetősége

 Engedélyezési szabályok tanulmányozása a 24 GHz feletti 

sávokban (pl. engedélymentesség vagy blokkengedélyezés a 

V sávban (57-66 GHz), együttélési szabályok az SRD-vel, 

különféle ösztönző tarifaszabályok a magasabb 

frekvenciasávokra stb.)
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Aktuális teendők az 5G bevezetéséért

 EU mandátum szerinti vizsgálatok megkezdése az 5G korai bevezetésére 

(3,5 GHz, 26 GHz sávok)

 WRC-19 előkészítése, ezen belül az 5G céljára javasolt 6 GHz feletti 

sávok alkalmasságára vonatkozó kompatibilitási kérdések tisztázása, az 

5G és az egyéb szolgálatok közötti együttélés biztosításához szükséges 

vizsgálatok elvégzése

 Szabályozási kérdések tisztázása (mobil szélessávú alkalmazásokra már 

harmonizált 5G alkalmasságának vizsgálata, vertikális alkalmazások, 

magasabb frekvenciasávok engedélyezési kérdései, megosztott 

frekvenciahasználat szabályozási kérdései)

 Nemzetközi frekvenciakoordinációs feladatok (megállapodások 

megkötése/szükség szerinti módosítása az érintett frekvenciasávokra)
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5G vízió – ha elvégeztük a feladatokat

Forrás: 5G PPP



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


