
Magyar Tudomány • 2007/7

844

a távközlés, információ- 
és médiatEchnológia 

konvErgEnciája
 Sallai Gyula Abos Imre
 az MTA doktora, egyetemi tanár a műszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens
 BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 sallai@tmit.bme.hu abos@tmit.bme.hu

A távközlés, informatika és elektronikus mé-
dia világának legátfogóbb, legmeghatározóbb 
jelensége jelenleg és az elkövetkező években 
e három terület konvergenciája, amely meg-
nyilvánul mind technológiáik egységessé 
válásában, mind piacaik összeforrásában, 
mind szabályozásaik harmonizálására való 
törekvésekben. Ezt a jelenséget infokommuni
kációs konvergenciának nevezzük. A konvergen-
ciajelenség szerepe döntő az információs tár-
sadalom megvalósításában, mert nem szűkül 
le a technológia szintjére, sőt még az említett 
három ágazat területére sem, hanem mind 
szélesebb köröket von hatása alá, társadalmi 
jelenséggé válik. E konvergenciafolyamatot 
a digitális technológia hatalmas léptékű fejlő-
dése váltotta ki. Három évtized alatt az infor-
máció továbbításának, tárolásának és feldol-
gozásának fajlagos (egy információegységre 
eső) költségei több mint egy milliomod részé-
re, illetve 30–40 ezred részére csökkentek. E 
három terület közös technológiai alapja ala-
kult ki, amely a média vonatkozásában még 
sokkal kevésbé teljesedett ki, és sok lehetősé-
get tartogat. 

A technológia azonban csak a lehetőséget 
adja, a konvergencia kibontakozásának eddi-
gi mértékének létrejöttéhez az is kellett, hogy 

a közös technológiai bázison, ezáltal eleve 
hatékonyabb működés mellett további üzleti 
előnyök jelenjenek meg. Ez pedig lényegét 
tekintve nem más, mint az értékteremtő fo-
lyamatok szinergikus egymásra hatása, az 
egyes területek funkcióinak, megoldásainak 
többletértéket hozó kombinálása, amely gyö-
keresen újfajta hálózati megoldásokban, ter-
mékekben, szolgáltatásokban jelenik meg. 

Először áttekintjük az infokommuniká-
ciós konvergencia modelljét, a konvergencia 
formáit, szintjeit, majd az infokommuniká-
ciós konvergencia várható fejleményeit.

1. Az infokommunikációs
konvergencia modellje

A távközlési, az informatikai és a médiaága-
zatok konvergenciája általánosan érzékelhe-
tő, mind több területet felölelő, átható fo-
lyamat. A folyamat jelentőségét aláhúzza, 
hogy e három ágazat technológiáit együtte-
sen információs társadalmi technológiáknak 
(IST) nevezik, kifejezve meghatározó szere-
püket a társadalmi előrehaladásban. 

A konvergálódó ágazatok értékláncainak 
közeledését és egybeforrását három dimen-
zióban vizsgáljuk meg. Vizsgáljuk a hasonló 
ágazati funkciók közötti, ún. horizontális 
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irányú konvergenciát, és a különböző ágaza-
ti funkciók közötti, ún. vertikális konvergen-
ciát, valamint a konvergencia mértékét, el-
mélyültségét, teljességét. A konvergencia fo-
kozatainak három szintjét különítjük el, 
csoportosítva a technológiai, a piaci és a sza-
bályozási hatásokat. Az infokommunikációs 
konvergencia eredményeként összeolvadó 
három ágazatot infokommunikációs szektor
nak nevezzük. 

1.1. Konvergencia
és divergenciafolyamatok

A távközlés és az informatika konvergenciá-
ja évtizedekkel ezelőtt kezdődött, és mind 
intenzívebb formát ölt. A távközlésben a 
számítástechnika, informatika általános alkal-
mazást nyert, a számítógépek mind nagyobb 
hányada kapcsolódik össze hálózatokon ke-
resztül. A konvergenciafolyamatba a tartalom-
ipar, az elektronikus média is bekapcsolódott, 
hogy a távközlés és a számítógéphálózatok 
által nyújtott lehetőségek kiaknázódjanak, 
amelyet legjobban az internet terjedése fém-
jelez. A digitális technológia átalakítva, közel 
hozva a kommunikáció, az informatika és a 
tartalomkezelés sajátos technológiáit, lehető-
vé és gazdaságossá tette a korábban elkülö-
nült kezelésmódok összekapcsolását és 
kombinálását, mindhárom terület elemeit 
ötvöző infokommunikációs alkalmazások és 
ezekre épülő vállalkozások létrejöttét. Ilyen 
infokommunikációs alkalmazások a külön-
féle audiovizuális/multimédia szolgáltatások, 
internet-alkalmazások, elektronikus  tarta-
lomszolgáltatások és tulajdonképpen az ún. 
információs társadalmi szolgáltatások.

A távközlés, informatika és elektronikus 
média konvergenciája, azaz a három közele-
dő ágazat szinergikus szolgáltatásai, közös 
hálózatai és integrált eszközei, berendezései 
átalakítják, közelebb hozzák más ágazatok 

technológiáját, áthatják a tudáskezelési és 
szervezési folyamatokat, további területeket 
is integráló információs társadalmi szolgálta-
tások és alkalmazások kialakítására sarkall-
nak. 

1.2. Az infokommunikációs
értékláncmodell 

Az infokommunikációs konvergencia termé-
kei értelmezésünk szerint ötvözik a kommu-
nikációs, a információs és a médiatechnoló-
giák elemeit, jellemzően információk előál-
lítását, kezelését, továbbítását és megjeleníté-
sét célzó funkciókat tartalmaznak. A funk-
ciók egy értékteremtő folyamat, ún. értéklánc 
mentén rendezhetők. A különféle infokom-
munikációs alkalmazások esetén általános az 
értéklánc alábbi öt szakaszának elhatárolása 
(1. ábra): 

• az információ előállítása, alkalmas digitá-
lis hordozón való rögzítése (telefonbeszél-
getés, adatbázis, film, videó, elektronikus 
újság stb.), 

• az információs tartalom szolgáltatása 
(tárolása, szerkesztése, csomagolása, hoz-
záférhetővé tétele, termékké formálása), 

• hálózaton való átvitele a felhasználás kö-
zelébe (gerinchálózatok), 

• elosztása, felhasználókhoz való eljuttatá-
sa (hozzáférési hálózatok); végül 

• „fogyasztása”, megjelenítése a felhasználó-
nál (készülékek).
A távközlés (többségében beszédkommu-

nikáció), az adatközlés (adatátvitel, számító-
gépek közti kommunikáció, internet) és a 
műsorterjesztés (műsorszórás és műsorelosz-
tás) elkülönült területeinek saját értékterem-
tő folyamatai egymáshoz meglehetősen ha-
sonlóak, a fentebb említett funkciók többé-
kevésbé egyaránt megjelennek. Jellemzésük-
re egy háromelemű értéklánc-modell alkal-
mas, amelyben az ötszakaszos modell első 
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két-két szakasza összevontan szerepel. Ilyen 
módon a konvergenciajelenségek vizsgálatá-
hoz a gyakorlatilag minden esetben jól azo-
nosítható alábbi háromszakaszos értéklánc-
modell alkalmazható:
• előállítás: szolgáltatások, elosztásra alkal-

mas termékek kialakítása;
• továbbítás: átvitel és elosztás hálózaton 

keresztül, kommunikációs szolgáltatás 
nyújtása;

• felhasználás: megjelenítés felhasználói 
készülékkel (végberendezés, terminál).
A berendezések előállításának, gyártásá-

nak, forgalmazásának konvergencia szem-
pontjait az egyes szakaszokhoz rendeljük, azaz 
így beszélhetünk a termékek előállításának 
eszközeiről, hálózati berendezésekről és fel-
használói végkészülékekről. E kiegészítő ér-
telmezéssel együtt az egyes értéklánc-szakaszo-
kat fázisoknak, vagy ha a fázisok eredményét 
kívánjuk hangsúlyozni, akkor az angol nyel-

vű irodalom után síkoknak nevezzük, és az 
alábbi rövid megnevezéseket alkalmazzuk:
• előállítási fázis, az előállított termékek/

szolgáltatások síkja,
• továbbítási fázis, a továbbító hálózatok 

síkja,
• felhasználási fázis, a felhasználói készülé-

kek, terminálok síkja.  
1.3. A konvergenciában

érintett ágazatok 
A távközlés, az adatközlés és a műsorterjesz-
tés területeinek tradicionális fejlődése az in-
formációs tartalom jellegének és a célzott 
felhasználói kör különbözőségei folytán el-
tért, történetileg külön-külön alakították ki 
szolgáltatásaikat, hálózataikat és berendezé-
seiket, azaz magát az ágazatot (2. ábra). A 
háromfázisú értéklánc-modell azonban ér-
telmezhető mindhárom ágazatban: 
A.) Távközlés: Tradicionálisan a távbeszélő 

hálózatok és az azokon nyújtott szolgálta-
tások ágazata, az értékláncba beleértve in-
formációforrást, amely klasszikusan maga 
a telefonáló, és a felhasználói készüléket is. 
Sajátos technológiáját kommunikációs 
technológiának nevezhetjük.

– Termékek-szolgáltatások síkja: helyhez 
kötött és mobiltelefon-szolgáltatás, ennek 
keretében hangüzenet, SMS, adatátvitel.

– Hálózatok síkja: hagyományos telefonhá-
lózatok, gerinchálózatok, hozzáférési 
hálózatok, különféle kapcsoló és átviteli 
technikák és berendezések.

– Készülékek (végberendezések) síkja: pél-
dául vezetékes és mobiltelefon, telefax, 
modem.

B.) Adatközlés: Adatok, szövegek és egyéb 
információk elektronikus előállítása, tárolá-
sa, kezelése, továbbítása és feldolgozása, a 
számítógépek közötti kommunikáció kü-
lönféle fajtái. Tradicionálisan az informati-

1. ábra • Az infokommunikációs
értéklánc-modell
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kához, illetve a számítógépes technológiák-
hoz kötődik.

– Termékek-szolgáltatások síkja: adatszolgál-
tatások, file transzfer, elektronikus levele-
zés, már nem tiszta példaként az internet-
szolgáltatás, honlapmegjelenítés…

– Hálózatok síkja: számítógép-hálózatok, 
LAN, WAN, WLAN (Local-area net-
work, WAN – Wide-area network, 
WLAN – Wireless LAN) hálózatok és 
ezek eszközei (például: router, szerver, 
puffer tároló). 

– Készülékek (végberendezések) síkja: 
számítógépek (hardver, szoftver), különö-
sen a személyi számítógép (PC).

C.) Műsorterjesztés, médiaközlés: Képek, moz-
góképek, hang- és képi (audiovizuális, AV) 
műsorok előállítása, továbbítása és prezen-
tálása. A tradicionálisan egyirányú átvitelt 
a kétirányúság váltja fel. Sajátos technoló-
giája a médiatechnológia, a tartalomipar 
technológiái (tartalommenedzsment).
– Termékek-szolgáltatások síkja: képi vagy 

hangműsor, olvasható információtarta-
lom, fénykép, térkép, audiovizuális CD, 
archívum és ezek előállításának eszközei, 
például stúdióberendezések. 

» Hálózatok síkja: műsorszétosztó hálóza-
tok, kábeltelevízió (KTV) hálózatok, 
műsorszóró hálózatok, szélessávú hozzá-
férési hálózatok, ezek sajátos eszközei, 
például: adóberendezések, műsorszóró 
műhold. 

» Készülékek (végberendezések) síkja: képi, 
hang- és videoműsor lejátszására alkal-
mas készülékek.
A digitális technológia – a számítástechni-

ka alaptechnológiája – átalakította a kommu-
nikációs technológiát, és fokozatosan betör 
a médiatechnológiába. A három elkülönült 
technológia mind hasonlatosabbá válik, és 
megkezdődik az elkülönült értékláncok kö-
zeledése, összefonódása (3. ábra).

Beszédkommunikációra alkalmassá vált 
a számítógép-hálózat, felhasználói készülék-
ként használható a PC. A PC-re médiafo-
lyamokat letöltve mint audiovizuális vevő-
készülék is működhet. A SMS típusú adat-
átvitel a mobiltelefonokra lett kifejlesztve stb. 
A digitális technológia révén bármely infor-
mációs tartalom egységesen megjeleníthető, 
ezáltal különféle hálózatokon egyaránt átvi-
hető, így indokolttá válik a hálózatok integ-
rált megvalósítása. Az infokommunikációs 

2. ábra • Különféle tartalmak – elkülönült szolgáltatások, hálózatok, készülékek
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hálózat mint integrált hálózat működik, 
hang, adat, szöveg, audiovizuális programok, 
multimédia stb. átvitelére egyaránt képes 
módon. 

2. A konvergencia formái

A digitális technológia mint a három érintett 
ágazat egységes technológiája az értékláncok 
összefonódását eredményezi a 4. ábra szerint. 
Horizontális és vertikális konvergenciaformá-
kat különböztethetünk meg, a horizontális 
konvergenciaformán belül három típust ér-

telmezünk. A konvergencia fogalmán belül 
értelmezzük az integrációt mint kiteljesedett 
konvergenciát.

2.1. Horizontális konvergencia
A konvergenciajelenséget horizontálisnak 
nevezzük, ha a különböző ágazatok értéklán-
cának azonos fázisai, illetve síkjai közti közele-
dés, kapcsolódás, kiegészítés vagy helyettesí-
tés formájában jelentkezik. A horizontális 
konvergencia egy-egy síkon két-két vagy 
három ágazat között is megvalósulhat. Az 
értéklánc azonos síkján megjelenő teljes egy-

3. ábra • Konvergálódó szolgáltatások, hálózatok, készülékek

4. ábra • Horizontális és vertikális konvergenciaformák
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beforrást horizontális integrációnak nevezzük. 
A horizontális konvergenciának három alese-
tét aszerint különböztetjük meg, hogy mely 
fázishoz, illetve síkhoz kapcsolódik. Elneve-
zésüket, a konvergencia eredményét hang-
súlyozandó, a síkok nevéből származtatjuk.  

Szolgáltatások konvergenciája esetén egy 
konvergens szolgáltatásban különféle infor-
mációs tartalmak jelennek meg (tipikusan 
ilyenek a multimédia-termékek).

Hálózatok konvergenciája az azonos tech-
nológiai alapokat, szolgáltatások együttes ki-
szolgálását lehetővé tevő kapacitásokat és há-
lózati funkciókat jelenti. A figyelem előteré-
ben a teljes konvergencia megvalósítását cé-
lozva a szélessávú internethálózatok állnak. 

Készülékek konvergenciája a felhasználói 
készülékfunkciók egybeépülését jelenti (pél-
dául PC-alapú digitális tévékészülék, a PDA-
ba – Personal Digital Assistant – beépül a 
mobiltelefonálás funkciója, egy készüléken 
belül jelenik meg a GSM és WiFi [Wireless 
Fidelity – kis hatótávolságú vezeték nélküli 
hozzáférési technológia] kapcsolat).

2.2. Vertikális konvergencia
Vertikális konvergenciáról beszélünk, ha azo-
nos vagy különböző ágazati értékláncok kü-
lönböző fázisai, azaz különböző síkok kapcso-
lódnak össze. Ennek példája, amikor a szá-
mítógéphálózatot beszédátvitelre tesszük al-
kalmassá, vagy azon audiovizuális tartalmakat 
továbbítunk. A teljessé váló vertikális kon-
vergenciát nevezzük vertikális integrációnak, 
ami két-két fázis között is megvalósulhat.

3. A konvergencia szintjei
A konvergenciafolyamat először jellemzően 
a technológiai szinten jelenik meg. Ha új 
technológiákat fejlesztenek ki, ezek szolgál-
tatások formájában megjelennek a piacon, 
és a szabályozás reagál a piaci jelenségekre. 
Ennek megfelelően a konvergencia jelenségei, 

hatásai – előrehaladását tükrözve – három 
szinten, technológiai, piaci és szabályozási 
szinten bontakoznak ki (5. ábra). 

3.1. A konvergencia technológiai szintje
A konvergencia technológiai szintjét a kon-
vergáló ágazatok együttes kiszolgálását, 
egymáshoz kapcsolódását, együttműködését 
biztosító technológiák megjelenése jelenti, 
beleértve a szolgáltatások, hálózatok, beren-
dezések fejlesztését, szabványosítását és piaci 
termékké formálását is. 

Az infokommunikációs konvergencia 
esetén a digitális technológia átalakítja a kon-
vergálódó területek saját technológiáját (kom-
munikációs, információs és médiatechnoló-
giák), egységessé és mindhárom ágazatban 
alkalmazhatóvá teszi. A digitális felhasználói 
készülékekben az egyes funkciók különböző 
összeállításokban integrálódhatnak. 

3.2. A konvergencia piaci szintje
A konvergencia piaci megjelenését a termékpia
cok összekapcsolódása, mint például különbö-
ző ágazatok egymást helyettesíteni tudó, ill. 
szinergikus termékeinek piaci megjelenése, 
az értékesítési technikák és csatornák ötvöződé-
se, ennek alapján a vállalatok átrendeződése, 
egyesülése, ágazati határok elmosódása jelzi. 

A hagyományos távközlő vállalatok a 
számítógéphálózati, informatikai funkciókat 
szervesen beépítik tevékenységükbe. A mű-
sorszóró vállalatok gerinchálózati kapacitáso-

5. ábra • A konvergencia szintjei az egyes 
konvergenciaformáknál 

Sallai – Abos • A távközlés, információ- és médiatechnológia konvergenciája



Magyar Tudomány • 2007/7

850

kat építenek ki, a műsorelosztók belépnek 
az internet- és beszédpiacra. 

Az információs termékek előállításának 
konvergenciája mindhárom ágazatot, sőt a 
nem elektronikus médiát is aktivizálja. A fel-
használói készülékek piaca is természetszerűleg 
integrálódik, ennek számos példája ismert.

A konvergencia piaci megjelenésében jel-
lemző a vertikális forma. Ezt mutatja nagy-
számú példa: a távközlési hálózatüzemeltetők 
megjelenése tartalomszolgáltatóként, multi-
média-szolgáltatóként, tartalom-előállítók és 
internet-szolgáltatók egyesülése stb.

3.3. A konvergencia szabályozási szintje
A konvergálódó területek szabályozása tradi-
cionálisan markánsan különböző: a távközlés 
erősen technológiaszabályozott, a média terü-
lete tartalomszabályozott, az informatika sza-
bályozása legkevésbé ágazatspecifikus, inkább 
versenyszabályozott ágazatnak tekinthető. 

A konvergencia kibontakozásának elősegí-
tése megköveteli az ágazati szabályozások 
harmonizálását, amelynek általános útját az 
ágazatspecifikus szabályozási megoldások 
visszaszorítása, a versenyszabályozás mind 
általánosabbá válása, a technológiasemleges 
szabályozási megoldások alkalmazása, vala-
mint az alkalmazott szabályozási elvek nem-
zetközi koordinációja jelenti. 

Az új infokommunikációs alkalmazások 
(például: e-kereskedelem, e-kormányzat, ál-
talában a web-alapú alkalmazások) azonban 
újabb kérdéseket is felvetnek, mint például 
az információ biztonsága, a személyi adatok, 
szerzői jogok védelme. 

4. Az infokommunikációs konvergencia 
várható fejleményei 

Az infokommunikációs technológia fejlődé-
se során néhány igen jellemző irányzat figyel-
hető meg: minden információ digitálissá 

alakul, a felhasználói hozzáférés szélessávú 
lesz, a továbbítás IPalapúvá (Internet Proto-
col) válik, az infokommunikáció beépül 
környezetünkbe, az általunk használt eszkö-
zökbe, ezáltal az „intelligencia” körülöttünk 
mindenütt jelen lesz (Ambient Intelligence).

A felhasználók fő kommunikációs igénye 
továbbra is az élőbeszéd, de a hagyományos 
vezetékes és mobiltelefon-szolgáltatás mellett 
egyre népszerűbbé válnak az interneten, KTV 
hálózaton, WiFi hozzáférésen keresztüli meg-
oldások is, amelyek jelentős része olcsóbb a 
hagyományos szolgáltatásoknál. A mobil-
kommunikáció a jövőben nem lesz azonos a 
mobiltelefonálással, fokozatosan kiterjed az 
adat- és médiakommunikációra is, amelyek 
ezáltal bárhol igénybe vehetők lesznek. A 
fixmobil konvergencia (FMC) keretében a 
vezetékes és a mobilplatformokon elérhető 
szolgáltatások együttes igénybevétele a felhasz-
nálói készülékekben valósul meg. A szolgál-
tatások igénybevétele többféle platformon és 
hozzáférésen komplexen is lehetővé válik, 
folyamatosan terjed a beszéd, internet és tar-
talom együttes nyújtása, a „Triple Play” (3
play), és ennek kiterjesztéseként a „Multi Play” 
(Mplay). Az audiovizuális szolgáltatások, a 
médiakommunikáció integrációja új funkci-
ók beépülését is igényli a hálózatba, mint 
például a tartalmak tömörítése, kódolása, 
digitális jogvédelem (DRM) stb. A szélessávú 
internet-hozzáférés elterjedése révén lehetővé 
válik az információs társadalom kibontako-
zása szempontjából igen fontos elektronikus 
közszolgáltatások széles körű használata.

Mindezek eredményeként egy új szélessá
vú hálózati és szolgáltatási modell alakul ki: 
az NGN (Next Generation Network – követ-
kező generációs hálózat), amelyben a szolgál-
tatások elkülönülnek a hálózatoktól, ezáltal 
hálózatfüggetlenül létrehozhatók. A hálóza-
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tok síkján létrejön a gerinchálózatok integrá-
ciója a közös szolgáltatások egyesített átvite-
le céljából. Az IMS (IP based Multimedia 
Subsystem) segítségével gyakorlatilag bármi-
lyen szolgáltatás igénybevétele lehetővé fog 
válni bármilyen hozzáférésen. Az egyes orszá-
gokban kiépülő különféle NGN-hálózatok 
összekapcsolásával kialakuló világméretű 
szélessávú hálózaton vehetik igénybe majd 
a felhasználók a megújult hagyományos és 
a jövőbeli új szolgáltatásokat.

Az infokommunikációs konvergencia 
technológiai szintjének kibontakozását szo-
rosan követi a piacok – itt nem tárgyalt – 
mind teljesebb integrációja és a szabályozás 
konvergenciafolyamatot ösztönző további 
harmonizálása.  

Kulcsszavak: távközlés, informatika, elektroni
kus média, infokommunikáció, konvergencia, 
adatközlés, műsorterjesztés, szolgáltatás, háló
zat, felhasználói készülék, értéklánc
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